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Abstract 

Control of AC machines (in Dutch) 
Volume I: Text 

F. Blaschke and A.J.A. Vandenput 

III 

Starting ti'om the fundamental physical principles of an AC machine, a basic theory of 
the field oriented control of AC machines with current supply and voltage supply is 
systematically built. A modular method is used with a simple basic structure to obtain a 
comprehensive physical insight. Via this modular method the direct field orientation is 
found to be the optimal control structure for AC machines. 

Keywords 

Samenvatting 

electric drives / electric machines; control / AC machines; 
field orientation 

Uitgaande van de fundamentele fysische principes in een draaiveldmachine wordt 
systematisch een basistheorie opgesteld van de veldgeorienteerde regeling van 
draaiveldmachines met stroomvoeding en spanningsvoeding. Hierbij wordt gebruik 
gemaakt van de de "inductieve" methode, zodat men kan starten met een zo eenvoudig 
mogelijke. modulaire structuur, waardoor een duidelijk fysisch inzicht verkregen kan 
worden. Via deze modulaire werkwijze wordt de directe veldorientering als optimale 
regelstructuur voor draaiveldmachines afgeleid. 
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VOORWOORD 

Het is onze overtuiging dat er zowel in de academische als in de industriele middens 
een gebrek bestaat aan een basisdocument dat vertrekt van de fundamentele fysische 
principes in een draaiveldmachine en systematisch. m.a.w. op een didactisch verant
woorde manier. de verschillende facetten van de veldorienteringsmethode afleidt. 
Met het oog op zowel de didactiek als het onderzoek hebben wij daarom getracht een 
basistheorie op te stellen van de regeltechniek. in het bijzonder van de veldorien
tering. voor draaiveldmachines met stroomvoeding en spanningsvoeding. 

Als objectief in deze theoretische analyse stellen we de modulaire opbouw vO(Jrop. 
Wij zullen bijgevolg niet de "deductieve" methode toepassen. die erin bestaat van in 
het begin de meest algemene vorm van een draaiveldmachine te behandelen en daar
uit de speciale gevallen af te leiden. Wij geven de voorkeur aan de "inductieve" 
methode. met andere woorden. we gaan uit van een zeer vereenvoudigde draaiveld
machine. Deze inductieve methode heeft uiteraard het voordeel dat men kan starten 
met een zo eenvoudig mogelijke structuur. waardoor men een duidelijk inzicht kan 
krijgen in de fysische betrekkingen in het inwendige van de machine. 

De vereenvoudigde draaiveldmachine omvat de volgende veronderstellingen: idea Ie 
stroomsturing. respectievelijk spanningssturing. kortgesloten rotorwikkeling zonder 
strooiing. geen verzadiging en uniforme magnetische geleidbaarheid in het blik
pakket. 

Deze vereenvoudigingen zijn op de eerste plaats te verantwoorden omwille van de 
duidelijkheid van de voorstelling. Maar bovendien door het feit dat het mogelijk is de 
reele machine te beschrijven door supplementaire delen aan de vereenvoudigde 
structuur toe te voegen zonder van de basisstructuur te moeten afwijken. Deze basis
structuur krijgt dus de betekenis van een centrale kern. die in functie van het speciale 
type van draaiveldmachine moet uitgebreid worden. Als lineaire basisstructuur ne
men wij de stroomgevoede asynchrone machine met de rotorflux als centrale groot
heid. m.a.w. als waarnemingsplatform. 

Deze werkwijze in de mode lisa tie van de machinestructuur zal tot gevolg hebben dat 
we ook de sturingen en de regelingen modulair kunnen opbouwen in functie van de 
complexiteit van de te sturen of te regelen keten en in functie van de vereisten die 
gesteld worden aan het elektrisch aandrijfsysteem. Als leidraad voor de stu ring enlof 
regeling gelden bovendien de volgende drie principes: het constant houden of de be
drijfsmatige variatie van het fluxniveau in de machine. de stroom- -of koppelbe
grenzing en de regelkwaliteit. 

Tenslotte hebben wij woorden van erkentelijkheid aan het adres van ir. S. Bosga en 
ir. 1. van der Burgt. promo vendi in de vakgroep Elektromechanica en Vermogens
elektronica. voor het nalezen en bewerken van de tekst en de figuren. 

Eindhoven. 1 september 1995 
Dr.-Ing. F. Blaschke 

Prof dr. ir. A. Vandenput 
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HOOFDSTUK 1 

INLEIDING EN OVERZICHT 

1.1 Inleiding 

Het toerental van een draaistroommachine is normaal zeer sterk afhankelijk van 
de frequentie van het net. 

Zolang deze machines gevoed werden door een star net op 50 of 60 Hz werden 
overwegend aandrijfsystemen met een constant toerental ontworpen. De con
structie van de machine was zowel aan de vaste frequentie van 50 of 60 Hz als aan 
de vaste spanning aangepast. Bovendien vereiste men in eerste instantie geen 
dynamisch gedrag van een draaistroommachine - in het bijzonder van een asyn
chrone machine. 

Slechts door het gebruik van statische omvormers met varlabele frequentie kon 
men de draaistroommachine in een toerentalgeregeld aandrijfsysteem gebruiken. 
Men begon omvormers te bouwen die de frequentie en bijgevolg het toerental 
van de wisselstroommachine konden varieren. Bovendien kwamen omvormers 
met stroomsturing op de markt die de stroom in plaats van de spanning 
opdrukken aan de wisselstroommachine. Deze machine gedraagt zich uiteraard 
anders onder stroomsturing dan onder spanningssturing. En tenslotte wilde men 
de wisselstroommachine ook gaan gebruiken voor hoogdynamische aandrij
vmgen. 

Draaistroommachines hebben echter van nature bepaalde eigenschappen die nade
lig kunnen zijn voor de aandrijving. Anderzijds heeft de asynchrone machine 
geen commutator, waardoor zij minder of hoegenaamd geen onderhoud vergt. 
Nochtans staan flux en stroom niet noodzakelijkerwijze loodrecht op elkaar zoals 
in een gecompenseerde gelijkstroommachine, waar men het koppel instelt via de 
ankerstroom en de flux via de bekrachtigingsstroom en waarbij de variatie van 
een instelbare grootheid geen invloed heeft op de andere (begrip "ontkoppeling"). 

Men kan de asynchrone machine in een bedrijfstoestand brengen waarbij stroom 
en flux in een vaste positie ten opzichte van elkaar staan. Maar dit gaat telkens 
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gepaard met overgangsverschijnselen, die meestal zwak gedempt zijn. vooral bij 
stroomvoeding doet zich dit nadelig effekt voor. vanuit vermogenselektronisch 
stand punt heeft de omvormer met stroomtussenkring weI vele voordelen. 

De regeltechnieken, die we hier zullen bespreken, moeten dus op de eerste plaats 
deze nadelige eigenschappen van de wisselstroommachine wegwerken en ze 
moeten ervoor zorgen dat de draaistroommachine een hoogdynamische 
aandrijving wordt. 

BijgevoIg zullen we eerst bondig de constructie, de werkingswijze en het natuur
Iijk gedrag van de draaistroommachines bespreken en dan een overzicht geven 
van de regeltechnieken die dat natuurIijk gedrag kunnen verbeteren. 

1.2. Constructie en natuurlijk gedrag van een draaistroommachine 

Een draaistroommachine bestaat in het algemeen uit een stiIstaande stator en een 
draaiende rotor. In de stator en de rotor zijn wikkelingen aangebracht zoaIs uit 
figuur 1.1 blijkt. Het wikkelingspaar van de stator en van de rotor be staat uit 
twee loodrecht op elkaar staande geconcentreerde wikkelingen. In de praktijk 
echter gebruikt men drie over de om trek verdeelde wikkelingen, waarvan de 
assen 120 elektrische graden ten opzichte van elkaar verschoven zijn. Op die 
manier benut men beter het stator- en rotorijzer. Zonder triviaal te zijn willen 
we ODS hier beperken tot deze eenvoudige voorstelling die volstaat om het 
werkingsprincipe te verklaren. Meer details en de bewijsvoering over de 
transformatie van een driefasig naar een tweefasig systeem en omgekeerd worden 
gegeven in hoofdstuk 11. 

Stuurt men een stroom door deze wikkelingen vol gens de aangeduide zin (x in 
het blad en • uit het blad) dan ontstaan in de stator en in de rotor 

stroombeleggingen en een magnetische flux, die zowel de stator als de rotor 
doorloopt (figuur 1.2). Het fluxverloop in deze figuur is geidealiseerd. 

Door de wissel werking tussen de stromen en de flux ontstaan Lorentzkrachten 
die, voor zover ze juist gericht zijn, een koppel ontwikkelen. Dit is uiteraard de 
belangrijkste opdracht van de machine. In de rotor ontstaat het aandrijvend 
koppel, in de stator een evengroot reactiekoppel dat op het fundament van de 
machine wordt overgedragen. 
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We kunnen ons nu een aantal vragen stellen: Hoe groot zijn die krachten? Onder 
welke omstandigheden veroorzaken ze een koppel? Hoe groot is dat koppel? 

Het antwoord op deze vragen zou zeer moeilijk en onoverzichtelijk zijn indien we 
de globale werking zouden afleiden uit de krachten die op de afzonderlijke 
wikkelingen inwerken. Een voorstelling of toestandsbeschrijving met behulp van 
vectoren zal ons dat werk heel wat lichter maken. Men kan namelijk de werking 
van een wikkeling, waardoor een stroom vloeit, voorstellen door een 
stroomvector i, op voorwaarde dat we een cosinusvormige wikkelingsverdeling 
veronderstellen. De lengte van deze vector komt overeen met de waarde van de 
stroom, zijn richting valt sam en met de as van de wikkeling en zijn zin wordt 
bepaald door de regel van de kurketrekker (figuur 1.3). 

Men kan bijgevolg de resulterende werking van de twee statorwikkelingen voor
stellen door de vectoriele som van de stroomvectoren in de twee wikkelingen. 
Op die manier bekomt men de statorstroomvector is in figuur 1.4. Deze vector 

is de symbolische voorstelling van de stroomvoeding in de stator. Op dezelfde 
manier is de rotorstroomvector ir in figuur 1.5 de vectoriele som van de 

afzonderlijke stroomvectoren in de rotorwikkeIingen. De vectoriele som van de 
stator- en de rotorstroomvector zorgt dan voor de gemeenschappelijke 
magnetisering van stator en rotor. Men bekomt op die manier de vector van de 
fiktieve magnetiseringsstroom if! en parallel daarmee de fluxvector '1\1. Deze 

fluxvector is het product van de inductiviteit en de magnetiseringsstroom en 
symboliseert de totaliteit van aile magnetische veldlijnen (figuur 1.6). 

Als eerste en belangrijke toe passing van deze vectorrekening kan men nu de 
vraag naar de grootte van het koppel zeer eenvoudig beantwoorden. Men kan 
namelijk aantonen dat het koppel evenredig is met de oppervlakte van de 
driehoek omsloten door de drie vectoren van de statorstroom, de rotorstroom en 
de magnetiseringsstroom (figuur 1.7). Ligt deze oppervlakte links van de 
magnetiseringsstroomvector dan werkt het koppel ook naar links, m.a.w. in 
tegenuurwijzerzin. Ligt de oppervlakte rechts van de magnetiseringsstroomvector 
dan geldt het omgekeerde. 

Vit het voorgaande voigt dat een constant koppel - de voorwaarde voor een zin
volle werkingsstoestand - slechts dan mogelijk is als de oppervlakte van de drie-.. 
hoek constant blijft. Hieraan is voldaan als ten eerste de lengte van de stroom-
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vectoren van stator en rotor constant is en ten tweede de hoek tussen de twee vec
toren niet wijzigt. Als de twee vectoren bijvoorbeeld roteren, dan moeten ze dat 
met dezelfde hoeksnelheid doen, m.a.w. ze moeten synchroon ten opzichte van el
kaar draaien (figuur 1.8). Men kan zich natuurlijk ook overgangstoestanden in
beelden waarbij de lengte en de relatieve positie van de twee vectoren zodanig 
wijzigen dat de oppervlakte van de driehoek toch constant blijft. Dergelijke 
gevallen laten we hier buiten beschouwing. 

We geven twee voorbeelden ter verduidelijking. 

We voeden telkens een statorwikkeling en een rotorwikkeling met gelijkstroom 
(figuur 1.9). De statorstroomvector ligt in dit geval horizontaal. De positie van 
de rotorstroomvector hangt af van de positie van de rotor. Verlangt men geen 
mechanische arbeid m.a.w. geen koppel van de machine (figuur 1.9a) dan moet 
de oppervlakte van de vectordriehoek nul zijn, zodat de rotorstroomvector zich 
door rotatie van de rotor parallel met de statorstroomvector instelt en bijgevolg 
ook horizontaalligt. Dit is de toe stand van de onbelaste motor of nullasttoestand. 

Wordt de rotor belast (figuur 1.9b) dan draait hij zich zover onder invloed van 
de last totdat de machine een overeenkomstig tegenwerkend moment heeft 
ontwikkeld, m.a.w. totdat er een overeenkomstige vectordriehoek ontstaat ten 
gevolge van de rotatie van de rotorstroomvector. 

Zolang de stroomvectoren vast verbonden blijven aan hun drager (respectievelijk 
stator en rotor) bestaat de enig mogelijke reactie van een draaistroommachine 
erin een con stante last op een bepaalde positie te houden. Figuur 1.9c toont de 
eindtoestand of stationaire toestand. 

Als men de last bijvoorbeeld wil hijsen moet men tenminste de starre verbinding 
van een van de twee vectoren met zijn drager verbreken. In een tweede 
voorbeeld verbreekt men de starre verbinding van de statorstroomvector met de 
stator door ook in de tweede statorwikkeling een stroom te sturen. In de figuren 
1.10 a, b, c en d wordt dan aangetoond hoe men de statorstroomvector ten 
opzichte van de stator kan laten draaien door afwisselend of geeombineerd 
gelijkstroom te sturen door de twee statorwikkelingen. Worden de twee 
wikkelingen gevoed met twee wisselstromen die onderling in fase verse hoven zijn 
dan begint de statorstroomveetor te roteren. Dit is de definitie van de stroOffi-
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sturing. De statorstroomvector trekt de rotor met zijn star verbonden rotor
stroomvector achter zich aan zodat de last gehesen wordt. 

1.3. Gebruikelijke types van draaistroommachines en omvormers 

De rotatie van de statorstroomvector is' en dus van de vectordriehoek, wordt te

genwoordig uitgevoerd met behulp van een omvormer. De omvormer stelt de 
machine een draaistroomsysteem met variabele frequentie en amplitude ter be
schikking. In het verleden hebben zich twee omvormertypes ingeburgerd. 

Bij het eerste type (figuur 1.11) heeft men de mogelijkheid de statorstroomvector 
is op te drukken, waarbij men zowel de grootte is als de frequentie fi kan instel

s 
len; men spreekt van een omvormer met stroomsturing I. De omvormer 
beschikt duidelijk over twee ingangsgrootheden. 

Bij het andere type (figuur 1.12) wordt de statorspanningsvector Us met grootte 
Us en frequentie fu opgedrukt: de omvormer met spanningssturing U. De 

s 
statorspanningsvector is de vector die ontstaat uit de spanningen over de 
statorwikkelingen. De statorstroomvector is is dan een gevolg van de werking 

van de aangelegde spanning. 

Elk van beide omvormertypes heeft zijn speciaal toepassingsgebied. In het ver
leden werd de omvormer met spanningssturing U hoofdzakelijk gebruikt voor de 
kleinere vermogens, terwijl de omvormer met stroomsturing I voorbehouden 
bleef voor de grotere vermogens. Hun specifieke toepassingen zijn even weI nog 
steeds aan het evolueren. Het staat echter vast dat we de regeltechnieken, die we 
in het vervolg van dit hoofdstuk zuIlen bespreken, op beide omvormertypes 
zuIlen moeten toepassen. Dit geeft aanleiding tot verschillende regelconcepten. 

De rotorstroomvector ir kan men in principe op twee verschillende manieren ge

nereren. 

Bij de eerste methode kan men de enige rotorwikkeling in de figuren 1.9 en 1.10 
via een gelijkrichter met gelijkstroom voeden en deze stroom met behulp van een 
aangepaste regeling instellen (figuur 1.13). Vermits hier de rotorstroomvector 
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en de rotoras star met elkaar verbonden zijn spreekt men van een synchrone 
machine S. Bij deze machine is in stationaire toestand de hoeksnelheid van de 
rotor gelijk aan de hoeksnelheid van de koppelvormende stroomvectoren. 
Vandaar de naam synchroon. 

In de tweede uitvoeringsvorm (figuur 1.14) ontstaat de rotorstroom niet onder 
invloed van een uitwendige spanningsbron maar ten gevolge van spanningen die 
in de rotorwikkelingen gei'nduceerd worden. Als er een relatief snelheidsverschil 
is tussen het wikkelingssysteem en de inducerende flux dan ontstaan deze 
spanningen als gevolg van de variatie van de flux die met de rotorwikkelingen 
gekoppeld is. Deze gei'nduceerde spanningen staan loodrecht op de flux en doen 
rotorstromen vloeien die gesymboliseerd worden door een rotorstroomvector. 
Bij verwaarlozing van de rotorstrooiing staat deze gei'nduceerde rotorstroom 
loodrecht op de flux en bijgevolg ook loodrecht op de magnetiseringsstroom. 

Men heeft tenminste twee kortgesloten rotorwikkelingen nodig. Beschikt men 
slechts over een rotorwikkeling dan is het duidelijk dat het inducerend effect van 
de bewegende fluxvector in de omgeving van de wikkelingsas gering is. Daarom 
plaatst men een tweede wikkeling loodrecht op de eerste zodat die op dat ogenblik 
de functie van de eerste ovemeemt. 

Bij deze machine is de rotorhoeksnelheid verschillend van de hoeksnelheid van de 
stroomvectoren: men spreekt van een asynchrone machine A. In de praktijk 
blijft de rotoras ongeveer 0,5 tot 2 omwentelingen per seconde (0,5 tot 2 Hz 
slipfrequentie) achter op de flux vector 11', waarbij de rotorstroom reeds zijn 
nominale waarde heeft bereikt. Een klein snelheidsverschil is dus voldoende. 

Ook op regeltechnisch gebied zullen er duidelijke verschillen bestaan tussen deze 
twee machinetypes, zodat we in eerste instantie de synchrone machine en de 
asynchrone machine afzonderlijk zullen behandelen. 
Figuur 1.15 geeft een overzicht van de twee omvormertypes I en U, van de twee 
machinetypes S en A en van de onderlinge combinaties. De vier combinaties 
bestaan in de praktijk en we zullen nu, bij wijze van overzicht, elke combinatie 
afzonderlijk bespreken. 
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1.4. Natuurlijk gedrag van een stroomgestuurde synchrone machine 
IS 

Ais eerste combinatie van omvormer en machine bespreken we de stroom
gestuurde synchrone machine IS. We herkennen in figuur 1.16a drie 
instelgrootheden: ten eerste de grootte is van de statorstroomvector, ten tweede 
de grootte ir van de rotorstroomvector en ten derde de frequentie fi van de 

s 
statorstroomvector. Met behulp van de frequentie fi stellen we het toerental pS 

s 
van de machine volledig gelijk aan de frequentie fi . 

s 

Laten we in eerste instantie de twee stromen is en ir op vaste waarden instellen, 

zoals getekend in figuur 1.16b. Stator- en rotorstro,om hebben bovendien 
dezelfde waarde. 

In nullast, waarbij de oppervlakte van de stroomvectordriehoek nul is, veroorza
ken beide stroomvectoren aileen de magnetisering. Men stelt de waarde van 
beide stromen zo in dat de nominale magnetisering, voorgeschreven door de 
constructeur, bekomen wordt. Het wordt aanbevolen de voorgeschreven 
magnetisering in te stell en, want dan wordt de machine best benut. 

Wordt de machine met een koppel mlast belast (figuur 1.16c) dan zal de rotor 

zich volgens figuur 1,9b zover verdraaien totdat een stroomvectordriehoek met 
een dergelijke oppervlakte ontstaat die gelijk en tegengesteld is aan het lastkoppel. 
Men ziet duidelijk dat in een dergelijk belastingsgeval de statorstroom en de 
rotorstroom niet aileen voor de magnetisering (basis van de driehoek) maar ook 
voor de koppelvorming (hoogte van de driehoek) gebruikt worden. Men kan de 

stroomvectoren derhalve in een magnetiserende component i~ (blindcomponent) 

en een koppelvormende component i~ (werkcomponent) opsplitsen. 

Merk op dat de blindcomponent en de werkcomponent van een stroom (gedefi
nieerd ten opzichte van de inwendige machinespanning) niet overeenstemmen met 
de reactieve en actieve component van een stroom (gedefinieerd ten opzichte van 
de machineklemspanning), die we normaal gebruiken om de arbeidsfactor aan de 
machineklemmen te definieren, 
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Bij toenemende belasting en bij constante stroomwaarden is en ir is het duidelijk 

dat de magnetiserende werking van de stromen steeds kleiner wordt: de koppel
vorming gebeurt ten koste van de magnetisering. Ten gevolge van de belasting 
ontstaat er een veldverzwakking , m.a.w. een ankerreactie op het veld. 

Deze veldverzwakking heeft tot gevolg dat het koppel niet evenredig met de 
hoogte van de vectordriehoek toeneemt omdat de basis van de driehoek verkleint 
als de hoogte groter wordt. Als de driehoek in figuur 1.l6c spitser wordt, 
overweegt zelfs het veldverzwakkend effect zodat de machine haar koppel 
verliest. Dit gedrag is verre van bevredigend omdat de bij nullast ingestelde 
optimale magnetisering bij belasting veri oren gaat, hetgeen een slechte benutting 
van de machine als gevolg heeft. 

1.5. Compensatie van de ankerreactie bij IS 

Om de ankerreactie tegen te werken moet men bij belasting de stromen zodanig 
in waarde laten toenemen dat de magnetiserende componenten gelijk blijven aan 
de gewenste waarden (*) bij nullast (figuur 1.17a), en bijgevolg ook de flux 
constant blijft. In figuur 1.17a werden eenvoudigheidshalve de 

stroomcomponenten i~* en i~* aan elkaar geJijk gesteld; men kan uiteraard de 

* bijdrage van de statorstroom en de rotorstroom vrij kiezen, alleen de som ij.t 

moet constant blijven. 

Is de koppelvormende stroom of werkstroom i~ bekend, dan kan men voor een 

* gewenste waarde van de magnetiseringsstroom ij.t de grootte van zowel de stator-

stroomvector als de rotorstroomvector vol gens de regel van Pythagoras bereke
nen. In figuur 1.17b is de schakeling voor de compensatie van de ankerreactie 
getekend. Voor de statorstroom en de rotorstroom wordt de Pythagoras-regel 
telkens voorgesteld in het cartesisch I pol air coordinatentransformatieblok C/P. 

De magnetiserende stroom of blindstroom i~ en de koppe1vormende stroom of 

werkstroom i~ zijn de cartesische coordinaten, de grootte i en de hoek £~ zijn de 
polaire coordinaten van de vector is. 



1.9 
© 1994, 'T.V. 'EI'J{V:JfO'llE'J{ 1'B -Jl'll 

Om de werkstroom i~ te bepalen hebben we de hoek E~ nodig. Het is de bel as

tingshoek, nameJijk de hoek tussen de statorstroomvector en de magnetiserings
stroomvector, die de toenemende spreiding van de stroomvectoren bij belasting 
beschrijft. In de veronderstelling dat we deze belastingshoek kunnen meten of 
berekenen (par. 1.12) bekomt men de werkstroom volgens de vergelijking 

(1.1) 

Deze vergeJijking is eveneens voorgesteld in het blokschema van figuur 1.17b. 

Door een aangepaste terugkoppeling van de belastingshoek E~ is dus een aandrij

ving ontstaan, die, onafhankeJijk van de belasting, de magnetisering constant 
houdt en bijgevolg aan de voorwaarde van een goede benutting van de machine 
voldoet. Het gaat hier niet om de terugkoppeling van een grootheid waarbij een 
vergelijking gemaakt wordt tussen de gewenste en de actuele waarde en het 
eventueel verschil aan de ingang van een regelaar wordt geschakeld. Het betreft 
hier een terugkoppeling om een berekeningsschema te sturen (sturing met 
terugkoppeling). 

1.6. Natuurlijk gedrag van een stroomgestuurde asynchrone machine 
IA 

Als tweede combinatie bekijken we de stroomgestuurde asynchrone machine IA 
in figuur 1.18a. In tegenstelling met de stroomgestuurde synchrone machine IS 
heeft men hier slechts twee instelmogelijkheden: de grootte is van de 
statorstroomvector is en zijn frequentie fi . De rotorinstelling valt weg. 

s 

Met de frequentie fi stellen we ook hier het toerental pS van de asynchrone ma
s 

chine in. Maar, zoals vroeger reeds werd opgemerkt, wijkt de mechanische 
rotorfrequentie fmech af van de elektrische statorfrequentie fi' Deze afwijking 

s 
noemt men de slipfrequentie. 
We beginnen opnieuw met de zuivere sturing, d.w.z. met een vast ingestelde sta
torstroomwaarde. Deze statorstroom wordt bij nullast zo ingesteld dat de magne-
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tisering overeenkomt met de gewenste waarde (figuur 1.l8b). Vermits bij nullast 
de rotorstroom nul is, staat de statorstroom aileen in voor de magnetisering. 

Bij belasting (figuur U8c) draait de rotor op een ietwat kleinere snelheid dan bij 
nullast - dit in tegenstelling met de synchrone machine - om op die manier rotor
stroom te induceren. Deze rotorstroom is, zoals bekend, niet vast verbonden met 
de rotor: bij verwaarlozing van de strooiing staat hij loodrecht op de flux en dus 
ook loodrecht op de magnetiseringsstroom. Bijgevolg levert de rotorstroom ook 
bij belasting geen bijdrage tot de magnetisering. Enerzijds kan men dat als een 
nadeel beschouwen. Anderzijds als een voordeel, omdat men de rotorstroom 
toch niet rechtstreeks kan belnvloeden zodat men hem het best gebruikt om 
koppel te leveren. 

Bij belasting gedraagt de statorstroom zich op dezelfde manier als in de IS. 
Naast de magnetiserende blindstroom ontwikkelt hij ook een werkstroom, die in 
deze benadering gelijk in grootte is maar tegengesteld gericht aan de 
rotorstroom. Dit gebeurt ten koste van de magnetisering. Bijgevolg ontstaat bij 
belasting ook hier een veldverzwakking, die de benutting van de machine 
verslecht. 

1. 7. Compensatie van de ankerreactie bij IA 

Vermits het mechanisme van de ankerreactie identiek is aan dat bij de stroomge
stuurde synchrone machine kan men ook bij de stroomgestuurde asynchrone ma
chine dezelfde schakeling toepassen om de flux constant te houden (figuren 1.19a 

en b). De voorwaarde van een constante blindstroom i~* = i~ bij gelijk welke 

werkstroom i;' wordt verwezenlijkt via dezelfde is-bepaling door middel van een 

C/P coordinatentransformatieblok. De bepaling van de werkstroom verloopt 
eveneens analoog. 

Het verschil met de IS bestaat slechts hierin dat de gewenste magnetisering -

enkel te verkrijgen via de statorstroom - alleen door de gewenste waarde i~* kan 

worden ingesteld. Bij de stroomgestuurde synchrone machine bepaaJt de som van 

d d .b* .b* d .. b" d d I' e gewenste waar en IS en Ir e magnetJsenng, waar IJ ever e mg tussen 
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beide stromen vrij is. De verhouding 1 op 1 in de figuren 1.16 en 1.17 geldt 
slechts als voorbeeld. 

1.8. Stroombegrenzing en stabilise ring bij IS en IA 

Tot nu toe hebben wij zowel voor de IS als voor de IA een rege1concept ter 
compensatie van de ankerreactie ontworpen, zodat de machines ook bij belasting 
de ingestelde magnetisering behouden. Hiermee zijn nog niet aIle problemen van 
de baan. 

We moeten op de eerste plaats nagaan hoe we de stroomstijging, die noodzakelijk 
is om het veld in de machine constant te houden, kunnen begrenzen om zowel de 
machine als de omvormer te bescherrnen. Op de tweede plaats moeten we beden
ken dat de lastovername door de machine niet aIleen door haar natuurlijk 
trillingsgedrag maar ook door de werking van de terugkoppelingsketen in de 
compensatieschakeling bepaald wordt. Dit kan leiden tot een onbevredigend 
dynamisch gedrag bij de lastovemame. 

We bekijken eerst de stroomgestuurde asynchrone machine IA en tonen aan hoe 
we deze problemen kunnen oplossen. 

Om de stroom te begrenzen staan ons twee mogelijkheden ter beschikking. 

* De eenvoudigste be staat erin de gewenste waarde is van de statorstroom, bere-

kend in de compensatieschakeling, te begrenzen vol gens figuur 1.20. Men be
schermt hierdoor de omvorrner en de machine tegen overstromen, echter met het 

nadeel dat bij begrenzing het verb and tussen E~ en is verloren gaat, zodat het 

veld niet meer constant wordt gehouden. De belastingshoek E~ wordt weI 

bepaald door de belasting maar de stroom is' die ermee gepaard gaat, wordt ten 

gevolge van de begrenzing te klein; er treedt veldverzwakking op, die onder 
bepaalde omstandigheden tot de volledige demagnetisering van de machine kan 
leiden. Bij deze schakeling is dus een werkingstoestand van de machine onder 
constante flux tijdens de stroombegrenzing niet mogelijk. Een dergelijke 
stroombegrenzingsschakeling kan men enkel toepassen bij eenvoudige 
aandrijvingen (pompen en ventilatoren), maar zeker niet bij liften. Men noemt 
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deze manier van stroombegrenzing ook "doodslag - stroombegrenzing", omdat ze 
altijd leidt tot het uitvallen van de machine. 

Om veldverzwakking te vermijden moeten we er dus voor zorgen dat het 

verband tussen E~ en is om de flux constant te houden, ook bij stroombegrenzing 

behouden blijft. We kunnen dit verwezenlijken door in te grijpen in de oorzaak 

zelf van het ontstaan van een overstroom, namelijk in de belastingshoek E~. Men 

kan deze hoek via de frequentie fj beinvloeden en bijgevolg begrenzen (figuur 
s 

1.21). Bij belasting vermindert namelijk de snelheid van de rotor. De 
statorstroom moet deze beweging volgen en bijgevolg moet zijn snelheid, m.a.w. 
zijn frequentie fi ' ook verminderen: de statorstroom moet met zijn frequentie 

s 
contact blijven houden met de rotorstroom. Zodra de belastingshoek E~ groter 

wordt dan E~~ax' bijvoorbeeld bepaald in functie van de nominale 

werkingstoestand QislN en [i~lN)' wordt de frequentie fi begrensd. Met de 
s 

schakeling van figuur 1.21 is men er dus zeker van dat tijdens de 
stroombegrenzing een werkingstoestand met de gewenste constante flux behouden 
blijft. Voor de eerste maal stellen we hier vast dat zowel op de grootte als op de 
hoek van de statorstroom ingegrepen wordt: dit is dan ook een vectoriele 
regeling. 

Tenslotte worden de dynamische prob1emen opgelost. 

De dynamica van de machine zelf bestaat uit het transient verloop van de belas

tingshoek E~ bij een lastvariatie. Bij een hoogdynamische aandrijving is het niet 

wenselijk dat we de machine zelf de evenwichtstoestand van de belastingshoek E~ 
laten zoeken. Meestal is dit overgangsverschijnsel zwak gedempt en bovendien 
bestaat onder bepaalde omstandigheden het gevaar van kippen. 

Door een snelle regeling van de belastingshoek E~ via de frequentie fi wordt de 
s 

natuurlijke trillingsketen van de hoek E~ in de machine opengebroken. Hiermee 

ontnemen we de machine echter iedere eigendynamica en dus ook de 
mogelijkheid om zelfstandig een belasting op te nemen. Maar dit wordt opnieuw 
hersteld door een uitwendig gesuperponeerde toerentalregeling (figuur 1.22). 
Door de juiste dimensionering van beide regelaars kan men de dynamische 
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overgangsverschijnselen, die nu van kunstmatige aard ZlJn, probleemloos 
beheersen. 

De stroombegrenzing, die voordien via de belastingshoek E~ gebeurde, wordt nu 

verwezenlijkt door de begrenzing van de gewenste waarde E~*. Ais de E~-rege

ling voldoende snel is, dan kan men de gewenste waarde E~* in plaats van de 

reele waarde E~ gebruiken om het veld constant te houden. 

In figuur 1.23 is een variante van figuur 1.22 getekend. Het verschil tussen de 
twee blokschema's is dat de uitwendige toerentalregelkring in figuur 1.23 nu niet 

meer de E~-regelkring als ondergeschikte regeling heeft maar weI de i~

regelketen, waarbij i~ evenredig is met het koppel. Deze lineaire regelstructuur 

is gunstiger voor de dimensionering van de regelaars dan die van figuur 1.22. 

Men herkent in figuur 1.22 eveneens de cascade-regelstructuur van een gelijk
stroommachine: het koppel wordt geregeld via de gewenste waarde van de belas-

tingshoek E~* in een ondergeschikte of inwendige regelketen en het toerental 

wordt geregeld in de uitwendige regelketen via de gewenste waarde van de 

snelheid ps*. 

De regelstructuren in de figuren 1.22 en 1.23 staan bekend onder de naam "veld
orientering". Deze benaming komt van het feit dat de statorstroomvector is door 

de instelling van de hoek E~ in een vaste positie ten opzichte van de veldvector 1\1 
gebracht wordt, m.a.w. ten opzichte van het veld wordt georienteerd. Zowel de 
grootte als de hoek van de stroomvector wordt beinvloed, zodat men ook hier 
met een "vectorregeling" te doen heeft. 

Veldorientering, zoals ze in de praktijk volgens figuur 1.23 wordt uitgevoerd, is 

dus een lineaire cascaderegeling bestaande uit een E~-regeling met een indirect 

* gesuperponeerde pS-regeling via i~ . 

Deze regelstructuur kan men probleemloos uitbreiden naar het aandrijftype IS, 
zoals aangeduid is in figuur 1.24. 
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1. 9. Natuurlijk gedrag van een spanningsgestuurde asynchrone 
machine VA en compensatieschakeling voor constante flux 

Bij de spanningsgestuurde asynchrone machine (figuur 1.2Sa) wordt naast de fre
quentie fu de waarde Us van de spanningsvector Us ingesteld. De frequentie fu 

s s 
bepaalt ook hier het toerental. 

De aangelegde spanning Us wordt in evenwicht gehouden door een tegenspanning 

die bestaat uit een gei"nduceerde spanning e en een spanningsval u (figuur 
l.2Sb). 

Verwaarloost men In eerste instantie de spanningsval u - hetgeen bij hoge 
toerentallen toegelaten is - dan ontstaat het eenvoudig verband 

0.2) 

Deze skalaire betrekking zegt dat bij een constante waarde [uslo van de aangelegde 

spanning het product van flux en frequentie onafhankelijk van de belasting con
stant blijft (figuur 1.26a). Er treedt hier dus geen ankerreactie op, zodat op het 
eerste gezicht geen bijkomende maatregelen noodzakelijk zijn. Maar volgens 

0.3) 

heeft deze flux voor iedere frequentie weI een andere waarde, zoals aangeduid is 
op figuur 1.26b. 

Als tegenmaatregel laten we daarom de spanning Us evenredig met de frequentie 

fu toenemen volgens figuur 1.26c, zodat voor iedere frequentie de flux constant 
s 

blijft. 

Deze methode verklaart de schakeling om de flux constant te houden in het 
blokschema van figuur 1.27a. Wil men ook rekening houden met de 
spanningsval u - dit is noodzakelijk bij lage frequenties omdat de gei"nduceerde 
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spanning dan dezelfde orde van grootte heeft als ~u - dan moet men de waarde 
van Us nog corrigeren volgens figuur 1.27b. 

1.10. Stroombegrenzing en stabilisering bij UA 

Ook bij de UA treden de beperkingen van stroombegrenzing en stabiliteit op. 
Analoog als bij het aandrijftype IA worden deze problemen opgelost met behulp 
van een cascadeschakeling, bestaande uit een toerentalregelketen en een indirect 

ondergeschikte etregeling (figuur 1.28). 

1.11. Compensatieschakeling voor constante flux, stroombegrenzing 
en stabilisering bij US 

Voor het aandrijftype US kan men dezelfde procedure van par. l.9 volgen om de 
flux constant te houden. Zolang de flux aileen door is (via us) gecorrigeerd 
wordt en de rotorstroom ir constant gehouden wordt treedt snel een deformatie 

van de stroomvectordriehoek op (figuur 1.29a). Zelfs op die wijze dat men het 
koppel niet meer kan aanpassen aan de stijgende belasting: de machine kipt en 
verliest haar koppel. 

Om de flux bij een US constant te houden moet men derhalve ook de 
rotorstroom ir noodzakelijkerwijze varieren, zoals aangeduid in figuur 1.29b. De 

bl ' d .b* .b* . look d d III stroomcomponenten IS en Ir van respectJeve IJ e statorstroom en e 

* rotorstroom kan men willekeurig kiezen (hier bijvoorbeeld 0,25 en 0,75 van ill)' 

Het is duidelijk dat het US-blokschema van figuur 1.30, dat de flux constant 
houdt, de stroom begrenst en de machine stabiliseert, sIechts een uitbreiding is 
van het analoog blokschema (figuur 1.28) voor het aandrijftype UA met het 
rotorstroomgedeelte . 
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1.12. Bepaling van de belastingshoek E~ 

In aIle regelstructuren die we tot hiertoe hebben gezien is de belastingshoek E~ 
van uitzonderlijk belang. Het is de hoek tussen de statorstroomvector is en de 

fluxvector 1\1. 

We kunnen deze hoek op twee manieren bepalen. 

De eerste manier is de meting van de statorstroom en de flux (figuur 1.31), 
waarbij de nadruk ligt op de hoekmeting ten opzichte van een stilstaande 
coordinatenas, zodat 

E1jJ = ES _ cps 
S s ( 1.4) 

IS. 

De flux kunnen we direct meten met behulp van Hallsondes in de machine (figuur 
1.32a) of wei indirect bepalen via machinemodellen. Deze modellen worden 
of wei met stroom en rotorhoek gevoed (figuur 1.32b) of weI met spanning en 
stroom (figuur 1.32c). In figuur 1.32 zijn tevens het geldigheidsbereik en de 
maatregelen om dit geldigheidsbereik te vergroten aangeduid. 

De tweede mogelijkheid in figuur 1.31 is beperkt tot de asynchrone machine, 

waarbij de belastingshoek E~ uit de gemeten slipfrequentie wordt bepaald. 

Tegenwoordig wordt praktisch nog enkel gebruik gemaakt van de machinemodel
len. Vermits het geldigheidsbereik van de afzonderlijke modellen volgens figuur 
1.32 duidelijk beperkt wordt door foutief ingestelde machineparameters, moet de 
nodige aandacht besteed worden aan parameteridentificatie. Dergelijke identi
ficatietechnieken zijn nog in ontwikkeling. 
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1.13. Besluit 

Vit de combinatie van omvormers met stuurbare stroom, respectievelijk stuur
bare spanning met synchrone, respectievelijk asynchrone machines kristalliseren 
zich vier gebruikelijke aandrijftypes die men met de symbolen IS, lA, US, UA 
kan karakteriseren. 

Alhoewel deze aandrijfsystemen constructief verschillend zijn slaagt men er toch 

in een veralgemeend regekoncept op te stellen om deze machines optimaal te stu
ren. Dit regekoncept heeft tot doel de flux constant te houden, de stroom te 
begrenzen en de machine te stabiliseren. 

I) Om de flux constant te houden wordt de stroom, respectievelijk de spanning 

aangepast in functie van de belastingshoek E~, respectievelijk de frequentie. 

2) De stroom wordt begrensd door begrenzing van de belastingshoek E~. 

3) Om de machine te stabiliseren wordt een cascaderegelstructuur gebruikt, die 
be staat uit een toerentalregelketen en een indirect ondergeschikte belastings
hoekregelketen. 

De samenvatting van deze drie schakelingen staat bekend onder de benaming 
VELDGEORIENTEERDE REGELING. 
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HOOFDSTUK 2 

REKENEN MET TWEEDIMENSIONELE VECTOREN 

2.1. Soorten van coordinaten van een tweedimensionele vector 

Zoals reeds in hoofdstuk 1 aangetoond werd is het niet alleen mogelijk maar ook 
wenselijk te werken met "gerichte" grootheden om de betrekkingen van een 
draaiveldmachine te beschrijven. Het gaat hier om tweedimensionele vectoren 
die gelegen zijn in een vlak loodrecht op de machineas. Een dergelijke vector a 
is in figuur 2.1 voorgesteld. Om deze vector wiskundig te beschrijven heeft men 
een coordinatenas p nodig; men beschrijft dan de vector door middel van zijn 
relatieve positie ten opzichte van deze as. 

Een eerste mogelijkheid be staat erin de cartesische coordinaten ap1 en aP2 aan te 
geven: dit zijn de projecties van de vector parallel met en loodrecht op de coor
dinatenas. De coordinatenas zelf wordt door de superscript p aangeduid, de posi
tie ten opzichte van de coordinatenas door de cijfers 1 (parallel met de coordina
tenas) en 2 (loodrecht op de coordinatenas). 

Als tweede beschrijvingsmogelijkheid kan men de polaire coordinaten gebruiken: 
de waarde a, en de hoek aP, die de vector a met de coordinatenas insluit; ook 
hier duidt de superscript p de coordinatenas aan. Bij de waarde a kan die asaan
duiding weggelaten worden omdat deze grootheid onafhankelijk is van de relatie
ve positie van de vector ten opzichte van de coordinatenas. 

Zoals uit figuur 2.1 blijkt worden aile coordinaten geschreven met kleine letters 
en in normaal schrift. 

In het vervolg zullen we beide soorten van coordinaten, de cartesische en de 
polaire, gebruiken. Welke coordinatensoort daarbij de doeltreffendste is of wel
ke sooft tot eenvoudigere betrekkingen aanleiding geeft hangt at van het specifie
ke geval dat we zullen onderzoeken. Een coordinatentransformatie, m.a.w. de 
over gang van de ene sooft naar de andere, zal dus ook dikwijls voorkomen. 
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2.2. Coordinatentransformatie 

De overgang van cartesische naar polaire coordinaten wordt beschreven door de 
volgende vergelijkingen 

uP 
p2 = arctg ~ 

aPI 

(2.1) 

(2.2) 

Deze betrekkingen worden grafisch door het symbool van een zogenaamd CIP -
transformatieblok voorgesteld (figuur 2.2). 

De overgang van polaire naar cartesische coordinaten gebeurt via de betrekkin
gen 

apl = a. cos uP (2.3) 

aP2 = a. sin uP (2.4) 

In figuur 2.3 worden ze grafisch voorgesteld door het symbool van een zoge
naamd PIC - transformatieblok. 

Beide transformatieblokken zijn elkaars inverse. Schakelt men ze achter elkaar 
(figuur 2.4), dan ontstaat een directe doorgang. 

2.3. Voorstelling van de cartesische coordinaten door kolomvectoren 

Volgens par. 2.1 kan men op twee manieren een vector beschrijven door middel 
van zijn coordinaten; het is een "ontbonden" voorstelling. Er bestaan nog andere 
mogelijkheden om de coordinaten wiskundig samen te voegen en op die manier 
tot een "compacte" voorstelling te komen. 

Dikwijls gebruikt men complexe getallen. Men spreekt dan o.a. van fasoren. 



2.3 

Omwille van de overzichtelijkheid geven wij echter de voorkeur aan een be
schrijving die gebruik maakt van de matrixtheorie. De cartesische coordinaten 
van een tweedimensionele vector worden samengevoegd tot een kolomvector met 
twee rijen in de vorm 

(2.5) 

Het vectorsymbool aP heeft dus dezelfde superscript pals de coordinaten om de 
coordinatenas aan te duiden. Deze kolomvector, in het vervolg kort "vector" 
genoemd, wordt met een kleine vet gedrukte letter geschreven. 

2.4. Rekenen met vectoren ter beschrijving van een draaiveldmachine 

Om een draaiveldmachine met vectoren te beschrijven zijn in principe de 
volgende wiskundige bewerkingen noodzakelijk: 

1) scalaire vermenigvuldiging van een vector 
2) rotatie van een vector 
3) coordinatentransformatie (verandering van coordinatenas) 
4) scalair product van twee vectoren 
5) sommatie van twee vectoren 
6) cartesische differentiatie van een vector 

Eerst worden deze bewerkingen uitgevoerd in polaire coordinaten. Voor de 
bewerkingen 1) tot en met 4) ontstaan dan eenvoudige en overzichtelijke uitdruk
kingen. Dit is niet het geval voor de bewerkingen 5) en 6). 

Vervolgens wordt gewerkt met cartesische coordinaten. Dit leidt ook voor de 
bewerkingen 5) en 6) tot overzichtelijke uitdrukkingen. 

Tenslotte worden de bewerkingen in cartesische coordinaten voorgesteld met be
hulp van de hoger gedefinieerde kolomvectoren door het toepassen van de 
matrixtheorie. 
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2.5. Bewerkingen met vectoren in polaire coordinaten 

2.5.1. Scalaire vermenigvuldiging van een vector 

Een vector a wordt met een factor d scalair vermenigvuldigd. Hij wordt omge
vormd in een vector b met dezelfde richting maar met een andere waarde (figuur 
2.5a). 
In polaire coordinaten ontstaan de eenvoudige betrekkingen 

b ::=d.a (2.6) 

(2.7) 

Het overeenkomstig blokschema is in figuur 2.5b voorgesteld. 

2.5.2. Rotatie van een vector 

Een vector a wordt over een hoek 0 geroteerd. Hij wordt omgevormd in een 
vector b van dezelfde lengte maar met een andere richting (figuur 2.6a). 

Met polaire coordinaten kan men dat eenvoudig beschrijven 

b ::= a (2.8) 

j)P ::= uP + 0 (2.9) 

Figuur 2.6b stelt het overeenkomstig blokschema voor. 

2.5.3. Coordinatentransformatie van een vector 

Ais men met vectoren werkt is het dikwijis nodig de coordinaten van een vector 
in een bepaald coordinatensysteem om te vormen tot die in een ander coordina
tensysteem. 

We beschouwen een vector a die door zijn coordinaten in het coordinatensysteem 
van de stator (p = s) bepaald is en waarvan men de coordinaten in het coordina-
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tensysteem van de rotor (p = r) nodig heeft (figuur 2.7a). De rotoras is over een 

hoek pS verdraaid ten opzichte van de statoras. Voor de aanduiding van deze 
hoek maakt men dus ook gebruik van een superscript p om de as aan te duiden 
ten opzichte waarvan gemeten wordt. 

In polaire coordinaten bekomen we 

= (2.10) 

m.a.w. 
a = a 

en 

(2.11) 

De structuur is in het blokschema van figuur 2.7b getekend. 

Een coordinatentransformatie naar een nieuwe as komt eenvoudigweg neer op 
een vermindering van de hoek van de vector met een hoek, die de nieuwe as 
insluit met de oorspronkelijke as. Vergelijkt men de betrekkingen (2.11) en 
(2.9), respectievelijk de figuren 2.7b en 2.6b, dan bemerkt men dat een coordi
natentransformatie terug te voeren is tot een rotatie van de vector over een hoek 
_ pS. 

2.5.4. Scalair product van twee vectoren 

Om het koppel van een draaiveldmachine te berekenen moet men het scalair 
product van twee vectoren berekenen. Om bijvoorbeeld het scalair product evan 
twee vectoren a en b (figuur 2.8a) te bekomen moet men de waarden van beide 
vectoren en de cosinus van de hoek tussen beide met elkaar vermenigvuldigen. 
Het is duidelijk dat de aanwending van polaire coordinaten om deze bewerking te 
formuleren voordelen biedt. Als p = s, wordt 

(2.12) 

Het overeenkomstige blokschema wordt in figuur 2.8b getoond. 
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2.6. Bewerkingen met vectoren in cartesische coordinaten 

Om de bewerkingen 1) tot en met 4) in cartesische coordinaten voor te stellen 
vertrekken we van de resultaten in polaire coordinaten en passen een coordina
tentransformatie toe. Daarom drukken we eerst de cartesische coordinaten van 
de vectoren a en b uit in functie van hun polaire coordinaten volgens de 
vergelijkingen (2.3) en (2.4): 

api = a. cos uP (2.13) 

aP2 = a. sin uP (2.14) 

bPI = b . cos f3P (2.15) 

bP2 = b . sin f3P (2.16) 

2.6.1. Scalaire vermenigvuldiging van een vector 

Uit de vergeIijkingen (2.6) en (2.7) voIgt met behuip van de vergelijkingen 
(2.13) tot en met (2.16) 

(2.17) 

(2.18) 

De vectoriele voorstelling is in figuur 2.9a gegeven, het biokschema in figuur 
2.9b. 

2.6.2. Rotatie van een vector 

Uit de vergeIijkingen (2.8) en (2.9) voIgt met behuip van de cartesischipolaire 
betrekkingen (2.13) tot en met (2.16) (figuur 2.10a) 

bPI = a cos (up +b) (2.19) 

(2.20) 
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Door toepassing van 

cos (aP + b) = cos a P . cos b - sin a P . sin b (2.21) 

sin (aP + b) = cos a P . sin b + sin a P . cos b (2.22) 

bekomen we tenslotte 

(2.23) 

bP2 = aP 1 . sin b + aP2 . cos b (2.24) 

en het blokschema van figuur 2.lOb. 

2.6.3. Coordinatentransformatie van een vector 

De coordinatentransformatie van een vector werd reeds in par. 2.5.3 terug ge

bracht tot de rotatie van deze vector over een hoek - pS. Bijgevolg kan men de 
coordinatentransformatie van een vector a in cartesische coordinaten uitvoeren 

vol gens figuur 2. lOb, waarin men b door - pS vervangt. 

Men kan dat minteken verplaatsen naar het inwendige van de structuur. Op die 

manier ontstaat figuur 2.11 b met pS als ingang. Merk op dat het minteken in het 
inwendige van het blokschema van plaats veranderd is ten opzichte van figuur 
2.10b. 

2.6.4. Scalair product van twee vectoren 

Vervangt men cos (f3s - as) in vergelijking (2.12) door 

(2.25) 

dan bekomt men door middel van de vergelijkingen (2.13) tot en met (2.16) 

e = apI . bPI + aP2 . bP2 

Dit is voorgesteld in figuur 2.12b. 
(2.26) 
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2.6.5. Sommatie van twee vectoren 

In hoofdstuk 1 werd reeds gesproken over een superpositie van twee stroomvec
toren. Een dergelijke bewerking wordt in figuur 2.13a voorgesteld en kan op de 
eenvoudigste manier in cartesische coordinaten uitgedrukt worden. 

(2.27) 

(2.28) 

Het blokschema staat in figuur 2.13b. 

2.6.6. Cartesische differentiatie van een vector 

Om gelnduceerde spanningen te berekenen moet men fluxen differentieren. In 
hoofdstuk 4 zuHen we zien dat de cartesische coordinaten van de betreffende 
grootheden moeten "bewerkt" worden. 

Gaat een vector a door cartesische differentiatie over in een vector b, zie figuur 
2.14a, dan gelden de volgende betrekkingen tussen de cartesische coordinaten 

(2.29) 

(2.30) 

Ze zijn voorgesteld in het blokschema van figuur 2. 14b. 
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2.7. Bewerkingen met vectoren in matrixvoorstelling 

De cartesische coordinaten van de vectoren uit de paragrafen 2.5 en 2.6 kunnen 
volgens vergelijking (2.5) samengevat worden tot kolomvectoren. Voor de be
werkingen 1),2),4), 5) en 6) wordt 

(2.31) 

(2.32) 

en voor de bewerking 3) geldt 

(2.33) 

(2.34) 

2.7.1. Scalaire vermenigvuldiging van een vector 

De vergelijkingen (2.17) en (2.18) kunnen op de volgende manier samengevat 
worden: 

(2.35) 

Dit leidt tot de volgende schrijfwijze in vectomotatie 

(2.36) 
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Het grafisch symbool voor vergelijking (2.36) is in figuur 2.15 weergegeven. 
Het is in feite een samenvatting van figuur 2.9b en wordt een vectors trekker YS 
genoemd. 

2.7.2. Rotatie van een vector 

De vergelijkingen (2.23) en (2.24) worden in matrixvorm 

[
bPI 1 r cos 0 

bPI sin 0 
- sin 0 1. [ a,pl 1 

cos 0 apl 

De vectoren bP en aP worden dus met een zogenaamde rotatiematrix 

R(o) = r cos 0 
sin 0 

- sin 0 j 
cos 0 

(2.37) 

(2.38) 

aan elkaar gekoppeld. Deze rotatiematrix - en aile volgende matrices - worden 
met een vet gedrukte hoofdletter geschreven. 

Door invoering van deze matrix kan men de vergelijkingen (2.23) en (2.24) 
samenvatten tot 

bP = R(o) . aP (2.39) 

Het grafisch symbool wordt in figuur 2.16 getoond. Het is de samenvatting van 
figuur 2.lOb en wordt vectorrotator YR genoemd. 

Yoor de rotatiematrix gelden een aantal eenvoudige rekenregels. 

a) Yolgens vergelijking (2.39) ontstaat uit de vector aP door rotatie over de hoek 

o de vector bP. Deze vector wordt nu over een hoek £ verder geroteerd en zo 

ontstaat de vector cP (figuur 2.17). Yoor cP geldt dan 

(2.40) 



2.11 
© 1994, 'T.V. 'EI'l{'lXliO'VE'l{ ~PB - 51.'/1 

en met vergeIijking (2.39) wordt 

cP = R(E) . R(b) . aP (2.41) 

Vermits de vector cP ook ontstaat door rotatie van de vector aP over een hoek 
b + E , geIdt 

cP = R(b + E) . aP (2.42) 

waaruit voIgt 

R(E) . R(b) = R(b + E) (2.43) 

Deze eerste rekenregeI zegt dat het product van twee rotatiematrices kan 
worden vervangen door een rotatiematrix voor de som van de twee hoeken. 

b) Vermits de voIgorde van beide rotaties geen invIoed heeft op de som van de 
hoeken wordt 

R(E) . R(b) = R(b) . R(E) (2.44) 

Deze tweede rekenregeI drukt uit dat de factoren van een product van twee 
rotatiematrices verwisseIbaar zijn. Dit is echter geen aIgemene regeI voor 
matrices. 

c) AIs de ene rotatie het omgekeerde van de andere is, m.a.w. als E = - b is, dan 
voIgt uit vergeIijking (2.43) 

R(b) . R(-b) = R(O) = 1 (2.45) 

Door vermenigvuIdiging met de matrix R- 1(b) voIgt 

(2.46) 

Deze derde rekenregeI zegt dat de inverse van de rotatiematrix gelijk is aan de 
rotatiematrix voor de negatieve hoek. 
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2.7.3. Coordinatentransformatie van een vector 

Bij de coordinatentransformatie van een vector volgens figuur 2.11 a ontstaat de 

vector a r uit de vector as door rotatie over de hoek - pS, dus 

(2.47) 

Dit is voorgesteld in het blokschema van figuur 2.lSa. 

Verplaatsen we het minteken naar het inwendige van het symbool (figuur 2.1Sb) 
dan hebben we een vectorrotator "met minteken", die een samenvatting is van 
figuur 2.11 b. 

2.7.4. Scalair product van twee vectoren 

Men kan de vergelijking (2.26) voor het scalair product als een matrixproduct 
schrijven 

(2.4S) 

Hierin is [ap1 ap2 1 de getransponeerde van de vector aP. Transponeren van 

een vector betekent rijen en kolommen van de vector verwisselen. Het wordt 

uitgedrukt door de superscript T. 

Bijgevolg wordt 

(2.49) 

Het overeenkomstig grafisch symbool staat op figuur 2.19. 
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2.7.5. Sommatie van twee vectoren 

De vergelijkingen (2.27) en (2.28) worden 0P de volgende manier samengevat 

Dit leidt tot de vectornotatie 

en het blokschema in figuur 2.20. 

2.7.6. Differentiatie van een vector 

De samenvatting van de betrekkingen (2.29) en (2.30) geeft 

Dit wordt in vectornotatie 

bP = lLaP = liP 
dt 

met figuur 2.21 als grafisch symbool. 

(2.50) 

(2.51) 

(2.52) 

(2.53) 
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2.8. Coordinatentransformatie van bewerkingen met vectoren 

We zuBen later geconfronteerd worden met de opgave een vectorvergelijking, 
die in een bepaald coordinatensysteem opgesteld is, uit te drukken in een ander 
coordinatensysteem. 

Als voorbeeld nemen we de scalaire vermenigvuldiging van de vector a met de 
faktor d. Deze bewerking is bijvoorbeeld uitgedrukt in het statorcoordinatensys
teem 

(2.54) 

en moet naar het rotorcoordinatensysteem getransformeeerd worden. 

Men past vergelijking (2.47) toe op de vectoren in vergelijking (2.54) 

(2.55) 

(2.56) 

Vult men deze betrekkingen in vergelijking (2.54) in dan bekomt men 

(2.57) 

Door vermenigvuldiging met de matrix R- l (ps) voigt hieruit 

(2.58) 

als resultaat voor de coordinatentransformatie van vergelijking (2.54) naar het 
rotorcoordinatensysteem. Men stelt dus vast dat de coordinatentransformatie het 
karakter van de bewerking niet heeft veranderd. De bewerking I), de scalaire 
vermenigvuldiging van een vector, is dus onafhankelijk van de keuze van het be
schrijvende coordinatensysteem. 

Willen we de bewerkingen 2), 4), 5) en 6) bijvoorbeeld van het statorcoor
dinatensysteem naar het rotorcoordinatensysteem transformeren, dan moeten we 
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de vergelijkingen (2.55) en (2.56) in de respectievelijke vergelijkingen (2.39), 
(2.49), (2.51) en (2.53) invullen. 

Men zal vaststellen dat ook de bewerkingen 2), 4) en 5) onveranderd in elk nieuw 
coordinatensysteem overgaan, zodat de bewerkingen I), 2), 4) en 5) onafhanke
lijk van het coordinatensysteem zijn. 

Een uitzondering is echter de vectorbewerking 6). De structuur van de vergelij
king wijzigt als men naar een ander coordinatensysteem overgaat. 

Veronderstel dat in het statorcoordinatensysteem geldt 

(2.59) 

Men vervangt as door vergelijking (2.55) en voert de differentiatie uit 

(2.60) 

De differentiatie van de rotatiematrix R(ps) is 

-1Lcos pS _ -1L sin pS 

R(ps) it R(ps) 
dps dps 

. it pS (2.61) = = 
dt -1L sin pS -1Lcos pS dt 

dps dps 

Nu is 

-1L cos pS = _ sin pS = cos (p S + JtI2) 
dps (2.62) 

-1L sin pS = cos ps = sin (p S + JtI2) 
dps (2.63) 

zodat 

(2.64) 
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en met behulp van vergelijking (2.43) 

(2.65) 

Vult men nu de vergelijkingen (2.56), (2.60) en (2.65) in de te transformeren 
vergelijking (2.59) in, dan bekomt men 

(2.66) 

Door vermenigvuldiging met de matrix R-I(ps) voigt daaruit 

(2.67) 

Men stelt dus vast dat de oorspronkelijke betrekking (2.59) ten gevolge van de 
coordinatentransformatie met de term 

pS . R(n:/2) . a r (2.68) 

uitgebreid werd, die functie is van ps. Deze term treedt dus op als het nieuwe 
coordinatensysteem zich beweegt ten opzichte van het oude, m.a.w. als pS ;>0 0 
IS. 
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HOOFDSTUK 3 

NORMERING 

3.1. Overgang van groothedenvergelijkingen naar getalwaardenver
gelijkingen 

Een fysisch verband wordt in het algemeen uitgedrukt door een betrekking tussen 
fysische grootheden. 

Onder een fysische grootheid verstaat men een uitdrukking met dimensie. Deze 
uitdrukking kan men beschrijven met behulp van een product van een referentie
grootheid met dimensie en een dimensieloze getalwaarde. De getalwaarde geeft 
aan hoeveel maal de referentiegrootheid in de fysische grootheid gaat. 

De aanwezigheid van een dimensie wordt aangeduid met hoekige haken ( ) , een 

fysische grootheid met ( a) , de referentiegrootheid, ook eenheid genoemd, met 
[ ( a ) lref en de getalwaarde met a. Dan voigt 

( a) = a [( a ) lref (3.1) 

Ook de fysische betrekkingen in een draaiveldmachine worden beschreven met 
behulp van fysische grootheden. Voor de wet van Ohm bijvoorbeeld geldt de 
groothedenvergelijking 

(u) = (i) . (r) (3.2) 

die een betrekking (met dimensie) beschrijft tussen de fysische grootheden span
ning ( u ) , stroom ( i) en weerstand ( r ) . 

Om een dergelijke betrekking te simuleren met behulp van een digitale of 
analoge computer, die be ide slechts met getalwaarden kunnen rekenen, is het 
noodzakelijk de groothedenvergelijking (3.2) te transformeren in een 
getalwaardenvergelijking. Dit is mogelijk als we elke grootheid, die in de 
groothedenvergelijking voorkomt, uitdrukken volgens vergelijking (3.1), m.a.w. 
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( u) = u . [( u ) lref (3.3) 

( i) = i . [( i ) lref (3.4) 

( r) = r . [( r ) lref (3.5) 

en deze uitdrukkingen in vergelijking (3.2) invullen. Op die manier bekomt men 

u = 1 . r . 
[ ( i ) lref [ ( r ) lref 

[(u)lref (3.6) 

Dit is een betrekking tussen dimensieloze getalwaarden en een dimensieloze een
hedenfactor (verhouding van referentiegrootheden), die we met el aanduiden 

= [( i ) lref [( r ) lref 
el [(u)lref (3.7) 

Als resultaat bekomt men de getalwaardenvergelijking 

u = 1 . r . el (3.8) 

Daamaast beschikken we over een reeks referentiegrootheden die we nog nader 
moeten definieren 

[ (u) lref = 

[ ( i ) lref = 

[ ( r ) lref = 

(3.9) 

Op die manier kan men dus de groothedenvergelijking (3.2) opsplitsen in een ge
talwaardenvergelijking (3.6) en een afzonderlijke set van uitdrukkingen (3.9) in 
verband met de referentiegrootheden. Dit heet normeren. 
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3.2. Coherente eenhedensystemen 

Hier nemen we principieel aan dat we de reeks referentiegrootheden telkens zo 
kiezen dat de eenhedenfactor (in dit geval e1) de waarde 1 bekomt. Dan wordt 

vergelijking (3.6) 

u = 1 . r (3.10) 

en dit betekent dat de getalwaardenvergelijking symbolisch identiek is aan de 
groothedenvergelijking waaruit ze werd afgeleid. Enkel de hoekige haken 
werden weggelaten. 

Het grote voordeel is dat men zonder wiskundige bewerkingen kan overgaan van 
de groothedenvergelijking naar de getalwaardenvergelijking en omgekeerd. 

Eenhedenstelsels, die dergelijke eenvoudige formulering toelaten, m.a.w. waar
voor de eenhedenfactoren gelijk zijn aan 1, noemt men coherente eenhedensyste
men (CES). 

We kunnen dan de wet van Ohm in de volgende vormen (met grootheden of met 
getalwaarden) schrijven 

u = 1 . r 

( ) (3.11) 

CES· (3.12) 
1 

aan de rechter
kant geschreven 
of algemeen 
verondersteld 

De vergelijking (3.11) geldt als groothedenvergelijking, waarin al1e symbo1en 
met hoekige haken moeten geschreven worden. Vergelijking (3.12) ge1dt als 
getalwaardenvergelijking in een bekend verondersteld CESi . 
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Ter verduidelijking geven we een voorbeeld. 
Een stroom 

(i) = 0,005 A 

vloeit doorheen een weerstand 

(r) = 2000 Q 

Bereken de spanningsval. 
Vo1gens vergelijking (3.11) geldt enerzijds de groothedenvergelijking 

(u) = (i) . (r) 

zodat 
0,005 A . 2000 Q = lO V 

Volgens vergelijking (3.12) geldt anderzijds de geta1waardenvergelijking 

u = 1 . r 

voor elk CES. 

(3.13) 

(3.14 ) 

(3.15) 

(3.16) 

(3.17) 

Om de vergelijking (3.17) uit te rekenen moeten we eerst de geta1waarden i en r 
van de grootheden (i) en (r) berekenen. Uit de verge1ijkingen (3.4) en (3.5) 
voigt 

1 = 
( i ) 

[(i)lref (3.18) 

r = 
( r ) 

[ ( r ) lref (3.19) 

De geta1waarden worden in vergelijking (3.17) ingevu1d. Men bekomt zo de ge
ta1waarde u en deze moet via verge1ijking (3.3) opnieuw in de overeenkomstige 
grootheid ( u) teruggetransformeerd worden. 
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Als eerste CES, m.a.w. CES 1 ' nemen we het Giorgi eenhedensysteem, ook SI 

genoemd. De eenheden zijn 

[ ( u ) 1 ref = 1 V 

[ ( i ) lref = 1 A 

[ ( r ) lref = 1 Q 

(3.20) 

Met behulp van de vergelijkingen (3.13), (3.14), (3.18), (3.19) en (3.20) wordt 

i = 0,005 A = 0,005 
lA 

r = 2000 Q = 
lQ 

2000 

Uit vergelijking (3.17) berekenen we 

u = i . r = 0,005 . 2000 = 10 

en via de vergelijkingen (3.3) en (3.20) bekomen we tenslotte 

(u)= 10. IV = lOY 

(3.21) 

(3.22) 

(3.23) 

(3.24) 

We kiezen nu een ander CES, m.a.w. CES2 . We willen bijvoorbeeld de stroom 

in de eenheid 1 rnA = 10-3 A uitdrukken. De spanning moet evenwel zoals voor
dien in de eenheid 1 V uitgedrukt worden. Vergelijking (3.7) zegt ons dat we de 
eenheid voor de weerstand volgens 

[ ( ) 1 - [( u ) 1 ref 
r ref - [( i ) lref 

moeten kiezen, zodat el = 1 wordt. We bekomen dus 

(3.25) 



3.6 

[(i}lref= 10-
3 

A 

[ (u ) lref = I V 

en als eenheid voor de weerstand 

[ ( r ) lref = 1 V = 103 Q = 1 kQ 
10-3 A 
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(3.26) 

(3.27) 

(3.28) 

De vergelijkingen (3.26) tot (3.28) stellen het nieuwe CES2 voor. 

Voor ons voorbeeld bekomt men nu met behulp van de vergelijkingen (3.13), 
(3.14), (3.18),(3.19), (3.26) en (3.28) de getalwaarden 

1 = 
0,005 A = 5 
10-3 A (3.29) 

r = 2000 Q = 2 
103 Q (3.30) 

Vit vergelijking (3.17) voigt 

u=5.2=10 (3.31 ) 

en uit de vergelijkingen (3.3) en (3.27) 

(u)= 10. IV = IOV (3.32) 

Door de keuze van CES2 ontstaan getalwaarden die gemakkelijker te hanteren 

zijn. Voor de normering van de betrekkingen van de draaiveldmachine kan men 
zowel het CES I als het CES2 aanwenden. Nochtans is het voordeliger een 

speciaal CES te kiezen, waarbij bepaalde nominale grootheden van een 
draaiveldmachine als referentiegrootheden gekozen worden. Dit systeem noemt 
men ook het "per unit" systeem, kortweg PUS. Het wordt in par. 3.4 afgeleid. 
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3.3 Wiskundige behandeling in de hoofdstukken 4 tot 12 

De opgave van hoofdstuk 4 is de wiskundige beschrijving van de algemene draai
veldmachine. Het resultaat zal een systeem van vergelijkingen zijn dat als basis 
dienst doet om in de hoofdstukken 5 tot 12 de afzonderlijke aandrijfsystemen, 
namelijk lA, IS, UA en US te behandelen. 

Men moet de betrekkingen in de hoofdstukken 4 tot 12 in eerste instantie zien als 
betrekkingen tussen fysische grootheden. Dat kan men aanduiden door ( ) -
haken rechts van de vergelijkingen te schrijven (zoals in vergelijking (3.11)) of 
men kan het als dusdanig afspreken. 

Vanaf het einde van hoofdstuk 4, waar het vergelijkingssysteem van de draaiveld
machine geformuleerd wordt, is het interessant ook over getalwaardenver
gelijkingen te beschikken zowel voor de digitaie of analoge simulatie als voor de 
verdere wiskundige behandeling (berekenen van voorbeelden). 

Volgens ons principe om aileen coherente eenhedensystemen te gebruiken kan 
men aile groothedenvergelijkingen direct als getalwaardenvergelijkingen lezen. 
Men hoeft slechts in gedachte de ( ) - haken weg te laten. 

Ais coherent eenhedensysteem kiezen we voor het reeds hoger vermelde PUS. 
Aile variabelen nemen dan meestal een waarde aan tussen -1 en + 1, hetgeen het 
overzicht ten goede komt. Bovendien verschillen de parameterwaarden van de 
verscheidene machines veel minder van elkaar dan in het SI: het parameterbereik 
is relatief klein. 

De voorbeelden in de hoofdstukken 5 tot 12 zijn bijgevolg uitgerekend in het 
voordelige PUS. 
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3.4. Keuze van de vrije referentiegrootheden en bepaling van de 
afgeleide referentiegrootheden voor het PUS 

3.4.1. Overzicht 

Onze opgave bestaat erin het eenhedensysteem voor het PUS stap voor stap af te 
leiden. Overeenkomstig het vergelijkingssysteem op het einde van hoofdstuk 4 
zijn hierbij de volgende betrekkingen van belang: 

1) de wet van Ohm 
2) het ontstaan van de hoeksnelheid 
3) de inductiewet (zie vergelijking (7.30» 
4) het ontstaan van de flux (zie vergelijking (5.39» 
5) het ontstaan van het koppel (zie vergelijking (5.42a» 
6) de bewegingsvergelijking (zie vergelijking (4.146» 

We hebben dus betrekkingen tussen grootheden uit de hoofdstukken 4, 5 en 7 no
dig. Men bekomt deze betrekkingen door in de overeenkomstige uitdrukkingen in 
deze hoofdstukken de ( ) - haken bij te plaatsen. 

3.4.2. De wet van Ohm 

Voor de wet van Ohm is volgens vergelijking (3.7) de eenhedenfactor el gelijk 

aan 

_ [( i ) lref [ ( r ) Jref 
e 1 - [ ( u ) Jref 

Opdat el gelijk zou zijn aan 1 moet 

[( r)J = [(u)Jref 
ref [(i)lref 

(3.33) 

(3.34) 
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Om aan deze voorwaarde te voldoen gaat men als voigt te werk: 

I) Men kiest eerst als referentiegrootheden voor de spanning en de stroom de 
nominaie spanning en de nominale stroom van de betreffende draaiveldmachine 

[ ( u ) 1 ref = [( u ) IN (3.35) 

[ ( i ) lref = [( i ) IN (3.36) 

Wat verstaat men nu onder de nominale grootheden [( u ) IN en [( i) IN ? 

Vermits we in de hoofdstukken 4 tot 12 met tweedimensionele vectoren voor 
spanningen, stromen en fluxen zullen rekenen, moeten we als nominale grootheid 
voor spanning en stroom die waarden nemen, welke overeenkomen met de 
waarden van de betreffende vectoren in nominale werkingstoestand. Hierbij zijn 
doorgaans de waarden van de statorvectoren maatgevend. Door deze keuze 
liggen de getalwaarden van de cartesische coordinaten en van lengte van deze 
vectoren in nominale werkingstoestand in het gebied - 1 , + 1. 

In par. 11.8 wordt aangetoond dat in een symmetrisch tweefasig systeem deze no
minale grootheden op de volgende manier kunnen uitgedrukt worden in functie 
van de overeenkomstige wikkelingsgrootheden 

(3.35a) 

(3.36a) 

In een symmetrisch driefasig systeem geldt 

(3.35b) 

(3.36b) 
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(U sq ) en ( isq) zijn de sinusvormig veronderstelde statorwikkelingsgrootheden 

voor spanning en stroom van de betreffende draaiveldmachine. 

2) De referentiegrootheid voor de weerstand ligt dan volgens de vergelijkingen 
(3.34) tot (3.36) vast 

_ [( u ) IN 
[ ( r ) lref - [( i ) IN 

(3.37) 

[ (u) lref en [( i) Jref zijn ~us vrij te kiezen referentiegrootheden, [ ( r ) lref is 

een afgeleide referentiegrootheid van het PUS. 

Voorbeeld 

Is de nominale wikkelingsspanning van een symmetrische driefasige draaiveld
machine 

(3.38) 

en de nominale wikkelingsstroom 

(3.39) 

dan wordt volgens de vergelijkingen (3.35b) en (3.36b) 

[ ( u ) IN = 311,1 V (3.38a) 

[(i)lN = 110,3 A (3.39a) 

en de referentiegrootheid voor de weerstand wordt 

[( r)l _311,IV=2,82Q 
ref - 1103 A , (3.40) 
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3.4.3. Het ontstaan van de hoeksnelheid 

Voor de hoeksnelheid van een vector of die van de rotor geldt de groothedenver
gelijking 

w (as) = da s 
dt 

of uitgebreider geschreven 

( ) 
(3.41) 

(3.42) 

Om deze vergelijking in een getalwaardenvergelijking te transformeren stelt men 
volgens vergelijking (3.1) 

( as) = as. [( as) lref 

( t) = t . [( t ) lref 

(3.43) 

(3.44) 

(3.45) 

Vult men de vergelijkingen (3.43) tot (3.45) in vergeIijking (3.42) in, dan 
bekomt men 

w (as) = da S 
dt . e2 (3.46) 

met 

(3.47) 

Ook hier kan men twee referentiegrootheden vrij kiezen, de derde voIgt uit de 
vergelijking (3.47) met e2 = 1. 

Als vrij te kiezen referentiegrootheden nemen we de hoeksnelheid en de hoek. 
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Voor de hoeksnelheid kiezen we als referentiegrootheid de nominale (elektrische) 
hoeksnelheid van de vectoren van spanning, stroom en flux van de betreffende 
draaiveldmachine, m.a.w. 

(3.48) 

Voor de hoek nemen we de referentiegrootheid uit het Slover, nl. 

(3.49) 

Uit de vergelijking (3.47) met e2 = 1 voigt de referentiegrootheid voor de tijd 

als afgeleide grootheid 

(3.50) 

Voorbeeld 

Is de nominale frequentie van de beschouwde draaiveldmachine gelijk aan 50 Hz, 
dan is de nominale (elektrische) hoeksnelheid 

[ ( OJ ) IN = 2:n: . 50 r~d 

= 314 rad 
s 

en wordt de referentiegrootheid voor de tijd 

[ ( t ) lref = 1 rad = 0,00318 s 
314 rad 

s 

(3.51) 

(3.52) 

Dit betekent dat aile getalwaarden van de tijd als veelvouden van 3,18 ms 
geschreven worden. 
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3.4.4. De inductiewet 

Uit de vergelijking (7.30) voIgt dat de door een flux gelnduceerde spanning in 
twee uitdrukkingen kan opgesplitst worden, namelijk 

(3.53) 

(3.54) 

We transformeren eerst de vergelijking (3.54) in een getalwaardenvergelijking. 
We passen vergeIijking (3.1) toe op eike grootheid en we merken op dat de refe
rentiegrootheden voor spanning, stroom en tijd reeds in de paragrafen 3.4.2 en 
3.4.3 werden vastgeIegd. 

Ais getaIwaardenvergelijking bekomen we 

met 
= [( 1jJ ) lref . 1 rad 

[ ( t ) lref [( u ) lref 

Volgens de vergeIijkingen (3.35) en (3.50) voIgt 

(3.55) 

(3.56) 

(3.57) 

Uit de voorwaarde e31 = 1 voIgt de referentiegrootheid voor de flux (als 

afgeleide grootheid) 

(3.58) 
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Hetzelfde resultaat bekomt men ook uit de vergelijking (3.53). De getalwaarden
vergelijking luidt 

(3.59) 

met 

e32 = [('¢) lref 
[ ( t ) lref [( u ) lref (3.60) 

Uit de vergelijkingen (3.35) en (3.50) voigt 

(3.61) 

Uit de voorwaarde e32 = I voigt 

(3.62) 

De referentiegrootheid voor de flux is dus die flux, die bij nominale frequentie, 
resp. norninale (elektrische) hoeksnelheid exact de nominale spanning induceert. 

Voorbeeld 

Voor de reeds hoger behandelde draaiveldmachine wordt de referentiewaarde 
voor de flux 

[( 'ljJ) 1 = 311,1 Vs = 0,99 Vs 
ref 314 rad (3.63) 

Richtwaarde voor de nominale flux 

Uit figuur 7.10 (getalwaarden in PUS) voigt dat in de stationaire norninale wer
kingstoestand, m.a. w. 
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(3.64) 

(3.65) 

een spannmg 

(3.66) 

gei"nduceerd wordt, waarbij [~u IN bepaald wordt door de statorspanningsvallen 

in nominale werkingstoestand. Vermits 

(3.67) 

is ook de nominale flux 

(3.68) 

met het bedrag [ ~u IN kleiner dan 1. 

Dit bedrag [~u IN verdwijnt bij een ideale draaiveldmachine, m.a.w. een 

machine zander statorspanningsvallen. In een dergelijke machine zou de 
nominale flux gelijk zijn aan 1. 

Laten we nu de waarde [ ~u IN en die van de nominale flux schatten voor een 

asynchrone machine aan de hand van figuur 7.10. Hieruit voigt 

(3.69) 

met 

(3.70) 
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(3.71 ) 

Met [ is IN = 1 en de norma1e waarde 1 = 3 is 

[ i~ IN '" 0,33 (3.72) 

en 

(3.73) 

Kiest men rs = 0,03 en las = 0,15 dan wordt, met [!jJslN = 1 

[ ~u IN '" 0,0495 + 0,Q28 = 0,Q78 (3.74) 

Dan is bij een draaiveldmachine met de aangegeven parameterwaarden 

[ 'ljJ IN '" 1 - 0,078 = 0,92 (3.75) 

3.4.5. Het ontstaan van de flux 

Vat men vergelijking (5.39) als groothedenvergelijking op dan is 

(3.76) 

Met behulp van vergelijking (3.1) wordt vergelijking (3.76) getransformeerd in 
een getalwaardenvergelijking 

(3.77) 

met 

(3.78) 
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Met behulp van de voorwaarde e4 = 1 en de vergeJijkingen (3.36), (3.58) en 

(3.48) bekomt men de afgeleide referentiegrootheid voor de inductiviteit 

[(
1 _ [(u)lN 

) lref - [( w ) IN [( i ) IN 

Voorbeeld 
Overeenkomstig de vroegere veronderstellingen 

wordt 

[(U)lN = 311,1 V 

[ ( i ) IN = 110,3 A 

= 314 rad 
s 

[ 311,1 V -3 
( 1 ) lref = ---'--- = 9,0. 10 H 

314 rad . llO,3 A 
s 

3.4.6. Het ontstaan van het koppel 

(3.79) 

(3.80) 

(3.81) 

Vat men de vergelijking (5.42a) op als een groothedenvergelijking, dan bekomt 
men 

(3.82) 

Volgens vergelijking (3.1) voigt de getalwaardenvergelijking 

(3.83) 

met 

(3.84) 
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De voorwaarde e5 = 1 1eidt tot de afgeleide referentiegrootheid voor het koppel 

[ ( med lref = [( 'l\J ) lref [ ( i ) lref (3.85) 

Met behulp van de vergelijkingen (3.36), (3.48) en (3.58) bekomt men 

[( )l 
= [(u)lN [(i )IN 

mel ref [ ( w ) IN (3.86) 

Voor het vermogen [ (u) IN . [ (i) IN bekomt men via de vergelijkingen (3.35a), 

(3.36a), (3.35b) en (3.36b) in het symmetrisch tweefasig systeem 

[ (u) IN . [ (i) IN = 2. [ ( usq (eff) ) IN . [ ( isq (eff) ) IN (3.86a) 

en in het symmetrisch driefasig systeem 

[ (u) IN . [ (i) IN = 3. [ (u sq (eff) ) IN . [ ( isq (eff) ) IN (3.86b) 

De referentiegrootheid voor het koppel is dus uitgedrukt in functie van het nomi
naal schijnbaar vermogen van de machine. 

Voorbeeld 

Met de veronderstellingen (3.80) wordt 

[(m)l = 311,1 V . 110,3 A = 109,2Nm 
el ref 314 rad 

s 
(3.87) 

Richtwaarde voor het nominaal koppel 

Met behulp van de getalwaardenvergelijking (in het PUS) 

(3.88) 
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bekomt men het nominaal koppel 

(3.89) 

Zoals berekend in de vergelijkingen (3.73) en (3.75) bekomt men voor een asyn
chrone machine in het PUS 

(3.90) 

en 

(3.91) 

zodat het nominaal koppel in het PUS wordt 

[mellN "" 0,92 . 0,94 = 0,86 (3.92) 

Ais fysische grootheid bekomen we voor het nominaal koppel 

(3.93) 

Het nominaal koppel bedraagt dus slechts 86 % van het referentiekoppel dat af
geleid werd uit het nominaal schijnbaar vermogen. We voeren de factor km in, 

zodat 

(3.94) 

of, overeenkomstig vergelijking (3.92), 

(3.95) 

Ook deze factor kan in het ideale geval gelijk worden aan 1, namelijk bij een ide
ale, d.w.z. statorverliesvrije synchrone machine, die bovendien volledig via de 

rotor bekrachtigd wordt, m.a.w. met [ i~ IN = 0. Een verliesvrije stator heeft 

[ 'IjJ IN = 1 tot gevolg en de zuivere rotorbekrachtiging leidt tot [i: IN = 1. 
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3.4.7. De bewegingsvergelijking 

Vat men de vergelijking (4.146) op als groothedenvergelijking dan bekomt men 
met (mlast ) = 0 

(3.96) 

Volgens vergelijking (3.1) wordt dan de getalwaardenvergelijking 

OJ ( p s) = ~ f mel dt . e6 
(3.97) 

met 

(3.98) 

Uit de voorwaarde e6 = I voIgt de afgeleide referentiegrootheid voor het traag

heidsmoment 

(3.99) 

die met behulp van de vergelijkingen (3.86), (3.48) en (3.50) als voIgt kan ge
schreven worden 

[ ( e ) 1 = [( u ) IN [( i ) IN 
ref 3 

[ (OJ ) IN (3.100) 
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3.5. Bepaling van de getalwaarden 

De getalwaarden bekomt men uit de vergelijking (3.1) 

a = (a) 
[ ( a ) lref (3.101) 

Voor a gelden hier de symbolen u, i, 00, t, r, 1, 'ljI, men e. 

Om bijvoorbeeld e in het PUS te berekenen, bepalen we eerst [ (e) lref uit 

vergelijking (3.100) en dan 

(e) e = -
[ ( e) lref (3.102) 

Er bestaat nog een tweede mogelijkheid om e te berekenen als niet het 
traagheidsmoment ( e) gegeven is, maar weI de mechanische tijdconstante 

( tmech )' Deze grootheid is gedefinieerd als de aanlooptijd van de draaiveld

machine tot de nominale (elektrische) hoeksnelheid onder norninaal koppel. 

Stellen we 

(3.103) 

en 

( OJ ) = [( OJ ) IN (3.104) 

dan voIgt uit vergelijking (3.96) en uit de definitie van de mechanische tijdcon
stante 

(3.105) 

en met vergelijking (3.94) 
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[( moll =_1 [(w)lN(e) 
ell ref k . ( ) 

m tmech (3.106) 

Vult men deze vergelijking en vergelijking (3.48) in vergelijking (3.99) in, dan 
bekomtmen 

[ ( e ) lref = (e) [ ( t ) lref 
km (tmech ) 

zodat 

e = ( e ) = k ( tmech ) 
[ ( e ) lref m [( t ) lref 

3.6. Samenvatting 

(3.107) 

(3.108) 

Als besluit worden aIle referentiegrootheden voor het PUS nogmaals samengevat 
en wordt de Manier aangeduid waarop de getalwaarden worden berekend. 

De vrij te kiezen referentiegrootheden voor het PUS zijn 

[ ( u ) lref = [( u ) IN (3.35) 

[ ( i ) lref = [( i ) IN (3.36) 

(3.109) 
[ ( w ) lref = [( w ) IN (3.48) 

[ ( a ) lref = 1 rad (3.49) 

waarin [ (u) IN en [ (i) IN volgens de vergelijkingen (3.35a) tot (3.36b) functie 

zijn van de nominaIe wikkelingsgrootheden. 
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De afgeleide referentiegrootheden voor het PUS zijn 

_ [( u ) IN 
[ ( r) lref - [( i ) IN 

[ ( t ) lref = [( 0)1) IN 

_ [( u ) IN 
[ ('Ijl ) lref - [( 0) ) IN 

[ ( 1 ) 1 - [ ( u ) IN 
ref - [( 0) ) IN [( i ) IN 

[ ( ) 1 
= [( u ) IN [( i ) IN 

mel ref [ ( 0) ) IN 

[ ( 8 ) lref = [( u ) IN [( i ) IN 
[ ( 0) ) l~ 

(3.37) 

(3.50) 

(3.58) 

De overeenkomstige getalwaarden volgen uit 

a = (a) 
[(a)lref 

met a = u, i, 0), t, r, 1, 'Ijl, m en 8. 

(3.79) 

(3.86) 

(3.100) 

Voor 8 be staat er bovendien nog de volgende betrekking 

3.23 

(3.110) 

(3.111) 

(3.112) 
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HOOFDSTUK 4 

VERGELIJKINGSSYSTEEM VAN DE DRAAIVELDMACHINE 

4.1. Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt het vergelijkingssysteem van de draaiveldmachine afge
leid. 

Wat de construe tie van de draaiveldmachine betreft weten we reeds uit hoofdstuk 
I dat in ieder geval zowel de stator als de rotor elk een gevoed wikkelingssys
teem nodig heeft. Bovendien plaatsen we in de rotor nog een kortgesloten wikke
lingssysteem, dat praktisch in elke draaiveldmachine aanwezig is, hetzij normaal 
als kooirotor of als dempkooi, hetzij parasitair als wervelstroom-kortsluitkring. 

Om de constructie zo algemeen mogelijk te houden beschouwen we voor elk van 
de drie genoemde wikkelingssystemen drie wikkelingen die in een willekeurige 
positie staan ten opzichte van de respectieve1ijke systeemas. Hierin zijn dus ook 
het symmetrisch tweefasig en het symmetrisch driefasig wikkelingssysteem be
grepen, en eveneens het asymmetrisch wikkelingssysteem ten gevolge van het uit
vallen van een fase. 

In dit hoofdstuk bespreken we het symmetrisch tweefasig systeem als een speciaal 
geval. Het gebruikelijke symmetrisch driefasig systeem wordt in hoofdstuk II 
behandeld. 

Alle symbolen in de wiskundige afleidingen moeten in eerste instantie als fysische 
grootheden opgevat worden. Zoals in hoofdstuk 3 overeengekomen wordt dit 
door het symbool 

( ) 
aangeduid. 

Vanaf de resulterende vergelijkingen op het einde van dit hoofdstuk kunnen ook 
aile symbolen als getalwaarden gelezen worden, waarvoor het in hoofdstuk 3 
afgeleide per unit -systeem of PUS geldig is. 



4.2 
© 1994, 'T.'l1. 'EI'J{'lXJ{O'llE'J{ 'J'B -J'l'V 

We zien echter af van een normering van de afleiding zelf, vermits een deel van 
de gebruikte grootheden ( a, b, !-to ) in het eindresultaat niet meer voorkomen. 

4.2. Aanduiding van de wikkelingsgrootheden 

Voor de aanduiding van de scalaire grootheden in de afzonderlijke wikkelingen, 
m.a.w. van de spanningen, de stromen, de fluxen, de weerstanden, de induc
tiviteiten, enz., kiezen we kleine letters in normaal schrift, waarbij we onder deze 
spanningen, stromen en fluxen ogenblikkelijke waarden verstaan. Om het wikke
lingssysteem, waartoe deze grootheden behoren, nader te specifieren voorzien we 
deze kleine letters met een eerste subscript n. n kan gelijk zijn aan 

s voor het gevoede statorwikkelingssysteem 
r voor het gevoede rotorwikkelingssysteem 
k voor het kortgesloten rotorwikkelingssysteem 

Binnen elk wikkelingssysteem worden de afzonderlijke wikkelingen nader gespe
cificeerd door middel van een tweede subscript q. 

q kan dus gelijk zijn aan 
in een asymmetrisch driefasig systeem 

x voor de eerste wikkeling 
y ..... voor de tweede wikkeling 
z ..... voor de derde wikkeling 

vanaf de stator- resp. de rotoras in tegenuurwijzerzin; 

in een symmetrisch driefasig systeem 
a voor de wikkeling parallel met de stator- of de rotoras 
b voor de wikkeling 1200 verschoven in tegenuurwijzerzin 
c voor de wikkeling 2400 verschoven in tegenuurwijzerzin 

in een symmetrisch tweefasig systeem 
u voor de wikkeling parallel met de stator- of de rotoras 
v..... voor de wikkeling 90° verschoven in tegenuurwijzerzin 
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Als voorbeelden kunnen we verrnelden: 

is de spanning in een symmetrisch tweefasig systeem over de wikkeling van het 
gevoede statorwikkelingssysteem, die parallelligt met de statoras; 

is de stroom in een symmetrisch driefasig systeem door de tweede wikkeling van 
het kortgesloten rotorwikkelingssysteem. 

4.3. Ontstaan van de stroom in de afzonderlijke wikkelingen 

Voor iedere wikkeling van een draaiveldmachine geldt een equivalent schema 
volgens figuur 4.1. Hierop ziet men hoe de stroom inq ontstaat als gevolg van 

een aangelegde spanning unq en een geinduceerde spanning enq. rn is de weer

stand en Ian de strooiinductiviteit van de wikkeling; we veronderstellen dat deze 

grootheden voor elke wikkeling van een wikkelingssysteem even groot zijn, zodat 
de tweede subscript q kan wegvallen. 

Voor het equivalent schema geldt de volgende spanningsdifferentiaalvergelijk:ing 

. 
unq - enq - inq · Ian = inq . rn (4.1) 

Met 
(4.2) 

wordt vergelijking (4.1) 

(4.3) 

Deze differentiaalvergelijking is voorgesteld in het blokschema van figuur 4.2. 
Dit schema beschrijft het ontstaan van de stroom inq uit de aangelegde spanning 
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unq en de luchtspleetflux 1j!1 nq die door de wikkeling omsloten wordt. De sub

script 1 (onafhankelijk van n) duidt op een grootheid die in de luchtspleet werk
zaam IS. 

De structuur van figuur 4.2 wordt samengevat in het blok 1 nq van figuur 4.3. 

Dit blok vertegenwoordigt de betrekking tussen aangelegde spanning, gekoppelde 
flux en stroom in een afzonderlijke wikkeling. Een aantal van deze blokken zal 
dus de betrekkingen beschrijven die bestaan in het wikkelingsgebied van een 
draaiveldmachine. 

4.4. Overzicht van de werking van stroomvoerende wikkelingen in 
het inwendige van de draaiveldmachine 

Iedere stroomvoerende wikkeling veroorzaakt een stroombelegging in de machi
ne, die in functie van de wikkelingsconfiguratie over de omtrek van de machine 
verdeeld is. Men kan de afzonderlijke stroombeleggingsverdelingen samenstellen 
tot een resulterende stroombeleggingsverdeling voor de stator, een voor de rotor 
en een resulterende stroombeleggingsverdeling, die magnetiserend werkt en 
waaruit een inductieverdeling ontstaat. Deze inductieverdeling langs de omtrek 
van de machine zorgt voor twee fenomenen: 

a) uit de wisselwerking tussen de inductieverdeling en de stroombeleggingsverde
Iingen van de rotor en de stator ontstaat het rotor- of askoppel mel r .. mel' 
respectievelijk het reactiekoppel mel s in de stator, dat gelijk en tegengesteld 

is aan dat van de rotor; 

b) door integratie van de inductieverdeling over de afzonderlijke wikkelingen nq 
ontstaan de in par. 4.3 verrnelde wikkelingsfluxen 1j!1 nq. 

Deze fenomenen worden in blok 2 van figuur 4.4 schematisch voorgesteld. Blok 
2 stelt dus de betrekkingen voor in het gebied van de omtreksverdelingen in de 
machine. Algebraische vergelijkingen zijn slechts mogelijk als de gegevens over 
de wikkelingen, in het bijzonder de windingsverdeling langs de omtrek, bekend 
zlJn. 
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4.5. Werking van het koppel 

Vit het verschil van het elektromagnetisch rotorkoppel mel en het eveneens op de 

rotor werkende lastkoppel mlast ontstaat het versnellingskoppel my, dat op de 

traagheidsmassa van de aandrijving inwerkt. Door integratie van dit versnel

lingskoppel ontstaat de rotorhoeksnelheid w (p s) = p s volgens 

pS = ~ f m dt e v 
(4.4) 

(4.5) 

Dit is in het blokschema van figuur 4.5 voorgesteld en samengevat in blok 3 van 
figuur 4.6. Dit blok beschrijft het mechanisch gebied van de machine. 

4.6. Overzicht van de totale structuur van de draaiveldmachine 

De totaliteit van de negen blokken 1 ng van aile wikkelingen in de stator en de 

rotor, blok 2 en blok 3 vertegenwoordigen de globale structuur van de draaiveld
machine in figuur 4.7. Men kan dus een onderscheid maken tussen het wikke
lingsgebied (ohms-inductieve betrekkingen), het gebied van de omtreksverde
lingen (elektromagnetische betrekkingen) en het mechanisch gebied (versnelling 
van de massa). 

De inwendige structuur van de blokken 1 en 3 is in de figuren 4.2 en 4.5 gege
yen. Zoals reeds vroeger vermeld kan men de structuur van blok 2 pas verdui
delijken indien de wikkelingsconfiguratie bekend is. In de volgende paragraaf 
wordt hierop verder ingegaan. 

4.7. Praktische wikkelingsconfiguratie en beschrijving door middel 
van windingsbeleggingen 

De geconcentreerde wikkelingen van hoofdstuk I, zoals getekend in figuur 4.8, 
moeten we opvatten als een schematische voorstelling van de wikkelingen. 
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In de praktijk gebruikt men verdeelde wikkelingen, waarbij men de windingen 
over een gedeelte van de statoromtrek verspreidt. We veronderstellen een cosi
nusvormige verdeling van de windingen over de omtrek, zoals getekend in figuur 
4.9, hetgeen met de werkelijkheid goed overeenstemt. 

Voor de wiskundige beschrijving van een verdeelde wikkeling voeren we het 
begrip windingsbelegging v ( ) in, dat het aantal windingen per omtrekseenheid 
aangeeft. Duidt men de hoek, vertrekkend van de positie A (maximale windings

belegging), aan met 0 (figuur 4.10) en de maximale windings bel egging met v, 
dan kan een wikkeling met een cosinusvormige windingsverdeling door de win
dingsbelegging 

v (0) = v. cos 0 (4.6) 

beschreven worden. 

Om het verband te vinden tussen de maximale windingsbelegging v en het totaal 
aantal windingen w van de wikkeling beschouwen we het aantal windingen dw in 

een omtrekselement r do met r de statorboringsstraal 

dw = v (0) r do 

Integratie van [) = - rrJ2 tot + rrJ2 levert 

f
+ ,,/2 

W = v (0) 

-"'2 
r do 

Voor een windingsbelegging volgens vergelijking (4.6) wordt 

of 

w = v.2.r 

v = w 
2 r 

(4.7) 

(4.8) 

(4.9) 

(4.10) 
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Elke wikkeling nq kan nu door een vergelijking zoals (4.6) beschreven worden. 
De hoek 0 vertrekt telkens van het maximumpunt Anq van de betreffende wik-

keling. 

Om de interactie van de afzonderlijke wikkelingen in de machine te kunnen be
schrijven moeten we voor alle wikkelingen een gemeenschappelijke referentieas 
kiezen en deze wikkelingen beschrijven door middel van een gemeenschappelijke 
hoek. Als gemeenschappelijke referentieas kiezen we hier de statoras. 

Het verband tussen de hoeken voor de statorwikkelingen is in figuur 4.11 voor
gesteld. We duiden de hoeken tussen de afzonderlijke statorwikkelingsassen en 

de statoras aan met ~~q en de gemeenschappelijke hoek met eS
. Voor de afzon

derlijke hoeken 0 sq van de statorwikkelingen geldt dan 

(4.11) 

Het verband tussen de afzonderlijke hoeken voor de twee rotorwikkelingen is in 
figuur 4.12 getekend. Duidt men de hoeken tussen de afzonderlijke wikkelings-

r r 
assen en de rotoras aan met Srq en Skq dan geldt voor de afzonderlijke hoeken 

0rq en 0kq van de rotorwikkelingen 

(4.12) 

(4.13) 

De index q kan in deze drie vergelijkingen vervangen worden door x, y en z. Er 

weze opgemerkt dat de hoeken ~~q , ~~q en ~~q de positie van de afzonderlijke 

wikkelingen ten opzichte van de as van hun "drager", m.a.w. de stator of de 
rotor, aanduiden en bijgevolg constante hoeken zijn. 
We kunnen nu de cosinusvormige windingsbeleggingen van de stator- en rotor

wikkelingen voorstellen in functie van de gemeenschappelijke hoek eS
. Neemt 

men voor alle wikkelingen dezelfde maximale windingsdichtheid v volgens ver-
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gelijking (4.10), dan voIgt uit vergelijking (4.6) met behulp van de vergelijkin
gen (4.11) tot (4.13) 

vsq(a
S

) = v.cos( as - (S~q - ~)) 
(4.14) 

v rq (as) = v. cos ( as - (S~q _ ~ + p s ) ) 
(4.15) 

(4.16) 

Ook hier kan men de index q vervangen door x, y en z, zodat in totaal negen 
dergelijke uitdrukkingen ontstaan. In de vergelijkingen (4.14) tot (4.16) heeft de 

hoek tussen haken rechts van as de betekenis van de positie van het maximum van 
de respectievelijke windingsbeleggingsverdeling ten opzichte van de statoras. 

Stelt men namelijk deze hoek gelijk aan de gemeenschappelijke hoek as dan 
wordt de cos gelijk aan 1 en v nq gelijk aan v. 

4.8. Beschrijving van de cosinusvormige verdelingen door tweedi
mensionele vectoren 

Om een overzichtelijke voorstelling te bekomen beschrijven we de cosinusvormi
ge verdelingen door middel van tweedimensionele vectoren. We vatten bijvoor
beeld de uitdrukking 

(4.17) 

op als het inwendig product van twee vectoren, dat, zoals vergelijking (2.12) aan
geeft, de volgende vorm heeft 

e = [a s 1 T . b s = a. b. cos ( as _ ~ s ) (4.18) 

Geeft men aan de vector a s de waarde 

a .. v (4.19) 
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en de hoek 

(4.20) 

s 
aan de vector b de waarde 

b .. I (4.21) 

en de hoek 

(4.22) 

en stelt men het inwendig product e gelijk aan 

(4.23) 

dan kan men vergelijking (4.17) opvatten als het inwendig product van een zoge
naamde windingsbeleggingsverdelingsvector 

(4.24) 

en een eenheidshoek 

(4.25) 

m.a.w. 

(4.26) 
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De richting van de windingsbeleggingsverdelingsvector v ~q , ook windingsbeleg

gingsvector genoemd, valt samen met de richting van het maximum van de win
dingsbeleggingsverdeling en zijn waarde is gelijk aan dit maximum. 

Op die manier kunnen we de vergelijkingen (4.14) tot (4.16) schrijven als 

met 

en 

ps) 

ps) 

= v r cos (S~q - ~ + ps) 1 
sin (S~q _ ~ + p s ) 

(4.27) 

(4.28) 

(4.29) 

(4.30) 

(4.31) 

(4.32) 

(4.33) 
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Bovendien definieren we een zogenaamde wikkelingsasvector 

s = [ cos S~q 1 
Wsq 

. loS 
sm '='sq (4.34) 

voor de statorwikkelingen en 

r = [ cos S~q 1 
Wrq 

. lor 
sm '='rq (4.35) 

(4.36) 

voor de rotorwikkelingen. 

Deze vectoren zijn aile tweedimensionele vectoren en beschrijven de positie van 
de wikkelingsas ten opzichte van zijn drager. 

De wikkelingsasvector (vergelijking (4.34» van het statorwikkelingssysteem is 
gedefinieerd in het statorcoordinatensysteem, de wikkelingsasvectoren van de 
rotorwikkelingssystemen in het rotorcoordinatensysteem. 

Met behulp van deze wikkelingsasvectoren kan men de windingsbeleggingsvecto
ren in de vergelijkingen (4.30) tot (4.32) resulterend als voigt beschrijven: 

(4.37) 

(4.38) 

(4.39) 
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4.9. Ontstaan van stroombeleggingsverdelingen en beschrijving door 
middel van tweedimensionele vectoren 

Vloeien er stromen inq door de afzonderlijke wikkelingen nq van de machine, 

beschreven door de windingsbeleggingsverdelingen V~q ( fls ) volgens de verge-
I 

lijkingen (4.14) tot (4.16), dan ontstaat er voor elke wikkeling een stroombeleg-
gmg 

(4.40) 

Deze grootheid geeft aan hoeveel stroom per omtrekseenheid werkzaam is op el-

k .. fls e posltle . 

Vervangt men in vergelijking (4.40) de windingsbeleggingsverdelingen v nq ( fls ) 

door de uitdrukkingen van vergelijkingen (4.27) tot (4.29) dan kan men schrij
yen 

( s) . [S]T s anq fl = Inq' V nq . d (4.41) 

Men bemerkt dat ook de stroombeleggingen anq ( fls ) een cosinusvormige verde

ling hebben: ze kunnen voorgesteld worden als het inwendig product van een 
. s 

vector Inq . v nq 

s . s 
a nq = Inq . vnq (4.42) 

en de eenheidsvector d s volgens 

(4.43) 

De vector a~q heeft de betekenis van een stroombeleggingsverdelingsvector, of 

kortweg een stroombeleggingsvector. Zijn richting vaIt samen met die van de 
bijhorende windingsbeleggingsvector en zijn waarde is inq . v. 
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Vermits in vergelijking (4.40) de subscript n kan vervangen worden door s, r en 
k en de subscript q door x, y en z, zijn in totaal negen stroombeleggingsverdelin
gen in de machine werkzaam, die volgens vergelijking (4.43) cosinusvormig ver

deeld zijn en bijgevolg door negen stroombeleggingsvectoren a~q kunnen be-

schreven worden. 

4.10. Superpositie van stroombeleggingsverdelingen en hun beschrij
ving door middel van tweedimensionele vectoren 

Men kan de drie afzonderlijke stroombeleggingen asq ( as ) van het statorwikke

lingssysteem - s - op iedere positie as aan de omtrek superponeren tot een resul

terende stroombelegging as ( as ) van het statorwikkelingssysteem. 

(4.44) 

Op dezelfde manier kan men de drie afzonderlijke stroombeleggingen van het 
gevoede - r - en het kortgesloten - k - rotorwikkelingssysteem superponeren tot 

een resulterende stroombelegging ar ( as ) en ak ( as ) van de beide rotorwikke

lingssystemen. 

(4.45) 
en 

(4.46) 

Tenslotte kan men deze drie stroombeleggingen op iedere positie as aan de 

omtrek superponeren tot een totale stroombelegging a!J.l ( as ) , die verantwoor

delijk is voor de magnetisering van de draaiveldmachine 

(4.47) 

waarbij !J. gebruikt wordt am een magnetiserende grootheid aan te duiden. 
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Gebruikt men nu de uitdrukking van vergelijking (4.43) dan bekomt men bij
voorbeeld voor de resulterende statorstroombelegging 

( s) [s]T s [S]T s [s]T s as 8 = a sx . d + a sy . d + a sz . d 
(4.48) 

hetgeen op de volgende manier kan samengevat worden 

( s) [s s S]T s as 8 = a sx + a sy + a sz . d 
(4.49) 

In vergelijking (4.49) bemerkt men dat de resulterende statorstroombelegging 

as ( 8
s 

) een cosinusvormige verdeling heeft: men kan ze als inwendig product 

van de vector 

(4.50) 

en de eenheidsvector d s voorstellen, namelijk 

(4.51) 

Op dezelfde manier geldt het superpositieprincipe voor de stroombeleggingen 
van de rotorwikkelingen volgens de vergelijkingen (4.45) en (4.46) 

(4.52) 

(4.53) 

met 

(4.54) 

als stroombeleggingsvector van het gevoede rotorwikkelingssysteem en 
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(4.55) 

als stroombeleggingsvector van het kortgesloten rotorwikkelingssysteem. 

Tenslotte kan men de superpositie van de stroombeleggingen as ( as ) , ar ( as ) 

en ak ( as) tot de resulterende stroombelegging al-11 ( as) voorstellen door 

met 

a s = as + as + as 
1-11 s r k 

(4.56) 

(4.57) 

Volgens de vergelijkingen (4.52), (4.53) en (4.56) zijn dus ook de stroombeleg

gingsverdelingen ar ( as ) , ak ( as) en al-11 ( as ) cosinusvormige verdelingen. 

De vergelijkingen (4.54), (4.55) en (4.57) vertellen ons hoe we de vectoren 
moeten samenstellen om die cosinusvormige verdelingen te beschrijven. 

Samenvattend kan men stell en dat men de magnetiserende stroombeleggings

verdeling al-11 ( as ) volgens vergelijking (4.56) kan beschrijven door middel van 

een enkele vector, namelijk a~l ' die volgens de vergelijkingen (4.57), (4.55), 

(4.54) en (4.50) samengesteld is uit negen afzonderiijke stroombeleggingsvec
toren. 

4.11. Ontstaan van de magnetische inductieverdeling en beschrijving 
door middel van een tweedimensionele vector 

Uit de magnetiserende stroombeleggingsverdeling al-11 (as) ontstaat nu ook een 

omtreksverdeling van de magnetische inductie b 1 ( as) in de luchtspleet. 

Drukt men al-11 ( as lvolgens vergelijking (4.56) 
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(4.58) 

uit, dan voIgt uit de toepassing van de doorstromingswet in het inwendige van de 
machine 

(4.59) 

Dit betekent dat ook b 1 ( as ) een cosinusvormige verde ling heeft, vermits men 

het kan uitdrukken als het inwendig product van de vector 

(4.60) 

en de richtingsvector d s , namelijk 

(4.61) 

De inductievector b ~ ontstaat door rotatie van de vector van de magnetiserende 

stroombelegging over een hoek + Jt / 2 en een vermenigvuldiging met de factor 
cI' waarbij 

(4.62) 

met !-to de permeabiliteitsconstante voor lucht, r de boringsstraal en d de lucht

spleetlengte. 
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4.12. Ontstaan van het koppel en de wikkelingsfluxen en beschrijving 
door middel van tweedimensionele vectoren 

De omtreksverdeling van de magnetische inductie (vergelijking (4.59» ontwik

kelt door wisselwerking met de stroombeleggingsverdelingen ar ( as ) en ak ( as ) 
het koppel van de rotor mel r en door wisselwerking met de stroombeleggings-

verdeling as ( as) het reactiekoppel van de stator mel s' dat gelijk en tegengesteld 

is aan dat van de rotor. Het aandrijfkoppel (figuur 4.7) is 

(4.63) 
of 

(4.64) 

We zollen in het vervolg de laatste uitdrukking van het koppel gebruiken. 

De berekening van mel s gebeurt met behulp van de bli - regel toegepast op een 

infinitesimaal omtrekselement van de machine. Het koppel dmel s op de positie 

as is gelijk aan het product van b I ( as ) en as ( as ) . 

Vervangt men b l ( as ) en as ( as ) door de vergelijkingen (4.61) en (4.51) en in

tegreert men over de omtrek dan bekomt men voor het totaal koppel 

(4.65) 

zodat het aandrijfkoppel mel gelijk is aan het inwendig product van de vector b ~ 
van de magnetische inductie, de vector a~ van de statorstroombelegging en de 
factor clI met 

2 cn = r . g . Jt (4.66) 

waarin g de lengte van de machine is. 
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De omtreksverdeling van de magnetische inductie heeft nog een tweede werking: 
ze doet in de afzonderlijke wikkelingen nq van de machine de respectievelijke 
fluxen 1jJInq ontstaan (zie figuur 4.7). 

Men bekomt die wikkelingsfluxen door integra tie van de omtreksverdeling 

b l ( 8 s ) over de afzonderlijke wikkelingen. Ook hier geeft de toepassing van 

tweedimensionele vectoren aanleiding tot een eenvoudig resultaat. Vervangt men 

namelijk b I ( 8 s ) door 

(4.67) 

en gebruikt men de wikkelingsasvectoren w~, W~q en Wkq om de positie van 

de afzonderlijke wikkelingen te beschrijven (definitievergelijkingen (4.34) tot 
(4.36» dan bekomt men voor de fluxen van de statorwikkeling 

(4.68) 

en voor de fluxen van de rotorwikkelingen 

(4.69) 

en 

(4.70) 

waarbij in de laatste twee uitdrukkingen 

r (s ) s b l = R - P . b l (4.71) 

m.a.w. de in het rotorcoordinatensysteem getransformeerde inductievector moet 
aangewend worden. 
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De factor clII is 

r.g.w.n 
cm = 2 (4.72) 

Samenvattend kan men dus stellen dat de functie van het blok 2 in figuur 4.7 
volledig beschreven is. 

Via de uitdrukkingen (4.42) worden uit negen wikkelingsstromen inq negen wik

kelingsstroombeleggingsvectoren a~q afgeleid. Via de vergelijkingen (4.50), 

(4.54), (4.55) en (4.57) worden deze samengesteld tot een magnetiserende 

stroombeleggingsvector a~l' Hieruit ontwikkelt zich volgens vergelijking (4.60) 

de inductievector b ~ en deze veroorzaakt samen met de statorstroombeleggings

vector a~ volgens vergelijking (4.65) het koppel en samen met de wikkelingsas

vectoren w ~q , w ~q en w ~q de negen wikkelingsfluxen van stator en rotor. 

Er weze opgemerkt dat de wikkelingsstromen inq, die als scalaire ingangen voor 

het blok 2 fungeren, onmiddellijk bij het binnentreden in dit blok in tweedimen
sionele vectoren worden getransformeerd, die de omtreksverdelingen van de 
stroombeleggingen en van de magnetische inductie beschrijven. De inwendige 
betrekkingen in het blok 2 worden door middel van deze vectoren beschreven. 
Men verlaat slechts de vectoriele structuur bij de scalaire uitgangen van het blok 
2, namelijk de wikkelingsfluxen 'ljJlnq en het koppel mel' 

4.13. Vereenvoudiging van de structuur in het wikkelingsbereik door 
invoering van wikkelingsvectoren 

Het is voordelig de drie spanningen, stromen en fluxen van elk wikkelingssys
teem samen te vatten tot kolomvectoren met drie rijen. Deze vectoren noemen we 
de wikkelingsvectoren. In tegenstelling met de hoger vermelde verdelingvec
toren hebben ze geen geometrische betekenis. Voor elk wikkelingssysteem defi
nieert men bijgevolg de volgende wikkelingsvectoren 



4.20 

U nx 
lnx 

U ny lny 

Unz 
lnz (4.73) 

waarbij n gelijk kan zijn aan s, r en k. 

We kunnen nu de spanningsvergelijkingen (4.3) van de afzonderlijke wikkelingen 
schrijven met behulp van deze vectoren. Deze spanningsvergelijkingen hebben de 
vorm 

(4.74) 

Hierin komen slechts koppelingen binnen een wikkeling voor, zodat de vergelij
kingen systematisch en onveranderd overgaan in betrekkingen tussen de respec
tievelijke wikkelingsvectoren 

Webekomen 

voor het statorwikkelingssysteem 

usx '\jJ lsx ISX ISX 

usy 
_Ji '\jJ lsy + los· lsy 

dt 
= r s . lsy 

usz '\jJ lsz 
ISZ ISZ (4.75) 

voor het gevoede rotorwikkelingssysteem 

urx '\jJ lrx lrx lrx 

ury 
_Ji '\jJlry + lor· lry 

dt 
= rr . lry 

u rz '\jJ lrz 
lrz lrz (4.76) 
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en voor het kortgesloten rotorwikkelingssysteem 

Ukx 'IjJ 1kx lkx lkx 

Uky _li 
'IjJ 1ky + 1 0k , lky 

dt 
= rk' lky 

ukz 'IjJ lkz 
lkz lkz (4.77) 

waarbij geldt 

(4.78) 

4.14. Verbindingen tussen de blokken 1 en 2 

4.14.1. Overzicht 

De verbindingen tussen het bereik 1 van de wikkelingen en het bereik 2 van de 
omtreksverdelingen zijn in feite de verbindingen tussen de wikkelingsvectoren 
met drie rijen en de kolomvectoren met twee rijen in het bereik van de omtreks
verdelingen, en omgekeerd. In het eerste geval wordt de verbinding beschreven 
door een 2 x 3 - matrix, in het tweede geval door een 3 x 2 - matrix. 

4.14.2. Stroomverbindingen 

4.14.2.l. Het gevoede statorwikkelingssysteem 

Voor het gevoede statorwikkelingssysteem worden de stromen door de wikke
lings vector 

(4.79) 
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samengevat. 

Deze kolomvector met drie rijen moet nu in de stroombeleggingsvector van de 
stator getransformeerd worden, die als kolomvector met twee rijen 

(4.80) 

kan voorgesteld worden. 

De overgang van de ene vector naar de andere is door de vergelijkingen (4.42), 
(4.50) en (4.37) vastgelegd. 

Uit de vergelijkingen (4.50) en (4.42) voIgt eerst 

a
s . s . s . s 
s = lSX V SX + lsy V sy + lSZ V SZ (4.81) 

Met vergelijking (4.37) wordt 

(4.82) 

en door toepassing van de kolomvector van de statorwikkelingsstromen met drie 
rijen wordt tenslotte volgens vergelijking (4.79) 

[ a:1 
' 

lSX 

as v . R ( - ~ ) . [ w~x s w~z ]. lsy = = w sy s 
as2 

s 
lSZ (4.83) 

De matrix, bestaande uit de drie wikkelingsasvectoren w ~x ' w ~y en w ~z heeft 

twee rijen en drie kolommen. We noemen deze matrix de wikkelingsmatrix W s 

van het statorwikkelingssysteem 
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(4.84) 

waarbij de wikkelingsasvectoren door de vergelijking (4.34) zijn bepaaid. We 
bekomen dus 

w.=[ 
s s s 

] 
cos Ssx cos Ssy cos Ssz 

. SS . SS . SS 
sm sx sm sy sm sz (4.85) 

en 

lSX 

as = v.R(-~).Ws· lsy s 

lSZ (4.86) 

4.14.2.2. Het gevoede rotorwikkelingssysteem 

Voor het gevoede rotorwikkelingssysteem zijn de stromen door de wikkelings
vector 

(4.87) 

samengevat. 

Deze kolomvector met drie rijen moet in de stroombeleggingsvector a: met twee 

rijen getransformeerd worden. De overgang is beschreven door de vergeIijkin
gen (4.42), (4.54) en (4.38). 

Uit de vergeIijkingen (4.54) en (4.42) voIgt 
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(4.88) 

Met vergelijking (4.38) wordt 

(4.89) 

en door toepassing van de kolomvector met drie rijen vol gens vergelijking (4.87) 
en de wikkelingsmatrix 

Wr=[W~x r w~z 1 Wry (4.90) 

of 

W, ~ [ 

r r r 
cos Srx cos Sry cos Srz 

. sr . sr . sr sm rx sm ry sm rz (4.91) 

bekomt men tenslotte 

(4.92) 

4.14.2.3. Het kortgesloten rotorwikkelingssysteem 

Op dezelfde manier ontstaat voor het kortgesloten rotorwikkelingssysteem 

(4.93) 

met 
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Wk [ wkx 
r 

Wh] = Wky (4.94) 

of 

W k " I 
r r r 

cos I;kx cos I;ky cos I;kz 

. I; r . I; r . I;r 
Slll kx Slll ky Slll kz (4.95) 

4.14.3. Fluxverbindingen 

4.14.3.1. Het gevoede statorwikkelingssysteem 

De vector b ~ met twee rijen moet nu getransformeerd worden in een kolomflux

vector met drie rijen 

(4.96) 

met behulp van de vergelijking (4.68). Hieruit voigt 

[ S]T S 
1\!lsy = cm Wsy . b 1 (4.97) 

of gebruik makend van de kolomvector in vergelijking (4.96) 
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'IjJ Isx 
[ W~X]T 

'IjJ Isy [ W~y]T s 
= cm .b l 

'IjJ Isz 

[W~z]T (4.98) 

De matrix, bestaande uit de drie wikkelingsasvectoren w ~x ' w ~y en w ~z ' heeft 

de volgende vorm 

s 
cos ;sx 

s 
cos ;sy 

s 
cos ;sz 

• "t: s 
sm "'sx 

• "t: s 
sm "'sy 

• "t: S 
sm "'sz (4.99) 

Deze matrix heeft drie rijen en twee kolommen en is gelijk aan de getrans
poneerde van de wikkelingsmatrix W s. Bijgevolg is 

'IjJ Isx 

'IjJ lsy 

'IjJ Isz 

4.14.3.2. Het gevoede rotorwikkelingssysteem 

Nu moet de vector b ~ in de kolomvector 

(4.100) 

(4.101) 

getransformeerd worden via de vergelijkingen (4.69) en (4.71). Hieruit voigt 
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(4.102) 

of 

[ W~X]T 

[ W ~y r . R ( - p s ) . b ~ 

[ W ~Z]T 
(4.103) 

De matrix is opnieuw de getransponeerde van de wikkelingsmatrix W r ' zodat 

'\)J lrx 

'\)Jlry = em [WrlT.R(-pS).b~ 
'\)Jlrz (4.104) 

4.14.3.3. Het kortgesloten rotorwikkelingssysteem 

Op dezelfde manier ontstaat 

(4.105) 
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4.15. Overzicht van het resultaat met behulp van een blokschema 

De resulterende betrekkingen van de voorgaande paragrafen zijn samengevat in 
het blokschema van figuur 4.13. 

Men bemerkt links het bereik van de wikkelingen, waarbij de wikkelingsvectoren 
van de stator- en rotorspanningen 

(4.106) 

als stuuringangen kunnen beschouwd worden. De structuur van dit bereik is be
schreven door de vergelijkingen (4.75) tot (4.78). 

De verbinding met het bereik van de omtreksverdelingen wordt beschreven door 

de verbindingsmatrices W s ' [ W s 1 T , W r ' [ W r 1 T , W k ' [ W k 1 T en de sup

plementaire betrekkingen (4.87), (4.91), (4.92), (4.100), (4.104) en (4.105). De 
overige functies in het verdelingsbereik zijn gegeven door de vergelijkingen 
(4.57), (4.60), (4.62), (4.65) en (4.66). 

Het mechanisch bereik sluit rechts aan het verdelingsbereik aan, met het koppel 
mel dat ontstaat uit dit verdelingsbereik en het lastkoppel mlast als stoorgroot-

heid. De rotorhoek pS beinvloedt het verdelingsbereik. 

4.16. Machinestructuur bij toepassing van een symmetrisch tweefasig 
spanningssysteem 

4.16.1. Inleiding 

Als we een symmetrisch tweefasig wikkelingssysteem aanwenden in de plaats van 
het algemeen bekende driefasig wikkelingssysteem dan kan men de structuur van 
figuur 4.13 wezenlijk vereenvoudigen. 
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Deze vereenvoudigingen zijn echter niet beperkt tot het symmetrisch tweefasig 
wikkelingssysteem dat nu zal toegepast worden maar gelden ook voor het sym
metrisch driefasig wikkelingssysteem. In hoofdstuk 11 wordt immers aangetoond 
dat men een symmetrisch driefasig wikkelingssysteem kan transformeren in een 
symmetrisch tweefasig wikkelingssysteem. 

4.16.2. Wikkelingsmatrices voor symmetrische tweefasige wikkelingssystemen 

In dit speciaal geval moet men de subscript x vervangen door u, y door v en z 
weglaten. 

Uit de definities van par. 4.2 voIgt voor de hoeken 

(4.107a) 

= :n: 
2 (4.107b) 

voor n = s , r en k. 

De wikkelingsmatrices worden kwadratisch 

W = [~ ~ l = 1 s (4.108) 

Wr [~ ~ l = 1 
(4.109) 

Wk=[~~l=l (4.110) 

Ze zijn gelijk aan de eenheidsmatrix en kunnen bijgevoIg weggelaten worden. 
HetzeIfde geldt voor de getransponeerde matrices. 
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4.16.3. Introductie van tweedimensionele stroom-, flux- en spanningsvectoren 

In een willekeurig driefasig systeem (x, y, z) kan men de statorstromen volgens 
de richtingen van de wikkelingsasvectoren samenstellen tot een vector "rechts van 
W s" , zoals aangeduid in figuur 4.14. 

In dit speciaal geval ligt de eerste wikkelingsasvector parallel met de statoras, de 
tweede staat er loodrecht op. De vector is dus samengesteld uit twee delen die 
loodrecht op elkaar staan (figuur 4.15), zodat de wikkelingsstromen isu en isv de 

betekenis krijgen van de cartesische coordinaten van de vector "rechts van W s" 

in het statorcoordinatensysteem. Deze vector noemen we per definitie de stator

stroomvector i ~ (figuur 4.16). 

Het vectorieel verb and tussen de statorstroomvector en de statorstroombeleg
gingsvector is volgens figuur 4.13 

.s_1 R(1t) s I = - - a 
s v 2 s (4.111) 

en wordt grafisch voorgesteld in figuur 4.17. 

Wat de wikkelingsfluxen betreft, zijn in het algemeen geval van een willekeurig 
driefasig wikkelingssysteem (x, y, z) de projecties van de vector rechts van 

T 
[ W~ 1 (figuur 4.13) op de drie willekeurige richtingen x, y en z de gekoppel-

de fluxen van de betreffende wikkelingen (figuur 4.18). 

In het geval van het tweefasig systeem neemt men in figuur 4.19 de projecties op 
twee loodrecht op elkaar staande assen. De wikkelingsfluxen '\(, 1 su en 

'ljJ1sv krijgen eveneens de betekenis van de cartesische coordinaten van de vector 

[ s 1 T s rechts van W s ' die men de luchtspleetfluxvector 1\11 in het statorcoordi-

natensysteem noemt (figuur 4.20). 

Het verband tussen de luchtspleetfluxvector 1\1~ en de luchtspleetinductievector 

b ~ voigt uit figuur 4.13 
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s s 
'IjIl = cm b 1 (4.112) 

en wordt nogmaals voorgesteld in figuur 4.21. 

Het is bovendien zinvol een spanningsvector u~ in te voeren, waarvan de coordi
naten in het statorcoordinatensysteem gelijk zijn aan de wikkelingsspanningen usu 
en usv (figuur 4.22), die als ingangsgrootheden kunnen beschouwd worden. 

De vector "rechts van W r" (figuur 4.13) is in dit speciaal geval samengesteld uit 

een gedeelte parallel met de rotoras en een gedeelte loodrecht op de rotoras;. de 
eerste component is de wikkelingsstroom iru ' de tweede de wikkelingsstroom 

irv ' Bijgevolg zijn deze wikkelingstromen de cartesische coordinaten van de 

hoger vermelde vector in het rotorcoordinatensysteem (figuur 4.23). We noe

men deze vector per definitie de stroomvector i ~ van het gevoede rotorwikke

lingssysteem, geschreven in het rotorcoordinatensysteem. 

Het vectorieel verband tussen de rotorstroomvector i ~ en de stroombeleggings

vector a~ is volgens figuur 4.13 

(4.113) 

Eenzelfde definitie geldt voor de stroomvector i~ van het kortgesloten rotorwik

kelingssysteem volgens figuur 4.13 

.r 1 R(:rt) r Ik .. v 2" ak (4.114) 

Voor de fluxvectoren van beide rotorwikkelingssystemen geldt tenslotte als defi
nitievergelijking 

(4.115) 
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die voIgt uit de vergelijking (4.112), getransformeerd in het rotorcoordinaten
systeem. 

De laatste definitie betreft de rotorspanningsvector u~, waarvan de cocirdinaten 
in het rotorcoordinatensysteem gelijk zijn aan de wikkelingsspanningen Uru en 

urv' Ook deze zijn als ingangsgrootheden te beschouwen. 

4.16.4. Voorstelling van de machinevergelijkingen door middel van de nieuw ge
definieerde stroom-, flux- en spanningsvectoren 

De vectoren, gedefinieerd in paragraaf 4.16.3 zijn noch wikkelingsvectoren, 
noch verdelingsvectoren. Het zijn kunstmatige hulpmiddelen die in zekere zin 
een combinatie zijn van de twee soorten van vectoren. Vanuit fysisch standpunt 
stammen de grootheden, die door deze vectoren worden beschreven, af uit het 
wikkelingsbereik; hun geometrische betekenis als tweedimensionele vector stamt 
uit het verdelingsbereik. We noemen ze eenvoudigweg "vectoren". (In de litera
tuur zijn analoge voorstellingen onder de benamingen "ruimtevector" en "fasor" 
bekend.) 

Wendt men deze vectoren aan dan gaan de spanningsvergelijkingen (4.75) tot 
(4.77) formeel onveranderd over in overeenkomstige betrekkingen tussen de ho-
ger vermelde vectoren. 

s -~ [1J1~ 1 . is 1 ,s 
Us + = r . I 

dt as s s s (4.116) 

r ~ [1J1~ ,r 1 ,r 
U + lar . Ir = r . I r dt r r 

(4.117) 

(4.118) 

Bovendien kan men nu de omtreksverdelingsvectoren a ng en b 1 uitdrukken in 

functie van deze nieuwe vectoren en ze op die manier elemineren. 

Voor de eliminatie van de a - vectoren gebruikt men de vergelijkingen (4.111), 
(4.113) en (4.114) met een uitbreiding naar de magnetiserende stroombelegging 
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as = v R(-~)i~ s (4.119) 

a r = v R(-~)i~ r (4.120) 

a r = v R ( -~ ) i~ k (4.121) 

(4.122) 

De verge1ijkingen (4.120) en (4.121) ge1den natuurlijk ook in het statorcoordina
tensysteem 

(4.123) 

s R(:It)·s ak = v - 2 Ik 
(4.124) 

Voor de eliminatie van de b1 - vector gebruikt men vergelijking (4.112) 

(4.125) 

en bovendien ge1dt vo1gens verge1ijking (4.115) 

(4.126) 

Met behu1p van de verge1ijkingen (4.119) tot (4.126) (figuur 4.13) gaat ten eerste 
de sommatie van de stroombeleggingsvectoren (vergelijking (4.57)) 

(4.127) 

over in een sommatie van de stroomvectoren 
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.s .s .s .s 
I III = IS + Ir + Ik 

en gaat ten tweede de vergelijking (4.60) 

over in de betrekking 

s . s 
"'1 = 1 Illl 

waarbij de inductiviteit 1 is 

2 
1 = IlO' r . g . w . Jt 

4.d 
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(4.128) 

(4.129) 

(4.l30) 

(4.131) 

Ten derde gaat de vergelijking (4.65) van het koppel 

[ S]T s 
=cn b 1 ·as (4.l32) 

over ill 

(4.133) 

Voor de uitdrukkingen tussen haken in de spanningsvergelijkingen (4.116) tot 
(4.118), die de totale flux beschrijven die met elke wikkeling gekoppeld is, defi
nieren we tenslotte nog de nieuwe vectoriele grootheden 

de statorflux 

'''ss =_ • .,sl 1 .s 
'I' 'I' + as' IS 

de rotorflux 

(4.134) 
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... r '" ... r + 1 .r 
't'r 't'l or . Ir 

de flux gekoppeld met de kortgesloten rotorwikkeling 

Deze definities gelden natuurlijk in elk willekeurig coordinatensysteem. 

4.35 

(4.135) 

(4.136) 

Met behulp van de nieuw gedefinieerde vectoren voor stroom, flux en spanning 
gaat het blokschema van figuur 4.13 over in dat van figuur 4.24. 

Er rest ons nog het vergelijkingssysteem op te stellen dat het blokschema van fi
guur 4.24 beschrijft. Hierbij worden aile bewerkingen, die onafhankelijk zijn 
van het coordinatensysteem, geschreven in een willekeurig coordinatensysteem a. 

in figuur 4.24 is 
US 

s = .s s 
rs . IS + 1J1s (4.137) 

ur 
r = .r r 

rr . Ir + 1J1 r (4.138) 

ur 
k = .r 

rk . Ik + 1J1k = 0 (4.139) 

1J1~ = 1J11 1 .a 
+ os' IS a = s (4.140) 

1J1~ = 1J11 + 1 .a 
or·lr a = r (4.141) 

1J1k = 1J11 
1 .a 

+ ok' Ik a = r (4.142) 

a = s (4.143) 

a = s (4.144) 
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-[R(:rt) a]T.a 
mel - 2". 1\11 . Is a = s (4.145) 

·s 1 J p = -. (mel - mlast) dt e 
(4.146) 

(4.147) 
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4.17. Schrijfwijze van de symbolen 

Tot slot van dit hoofdstuk worden aile afspraken van de hoofdstukken 2, 3 en 4 
in verband met de schrijfwijze van de symbolen hier nogmaals samengevat. 

In tabel 4.1 worden de gebruikte grootheden (matrices, tweedimensionele vecto
ren en scalaire grootheden) opgesomd met aanduiding van de schrijfwijze. De 
tweedimensionele vector is een kolomvector met twee rijen: hij wordt kortweg 
"vector" genoemd en geschreven met een vet gedrukte kleine letter. 

aanduiding schikking grootheid grootheid 
met dimensie zonder dimensie 

matrix [: : I (H) H 

vector [: I (h) h 

scalaire • ( h ) h 
grootheid 

Tabel 4.1: Schrijfwijze van matrices, vectoren en scalaire grootheden 

Om dergelijke vectoren met elkaar te verbinden worden matrices gebruikt met 
twee rijen en twee kolommen; ze worden met een vet gedrukte hoofdletter ge
schreven. 

Gaat het om fysische grootheden, m.a.w. om grootheden met een dimensie, dan 
schrijven we ze tussen haken ( ). Genormeerde of dimensieloze grootheden 
schrijven we zonder haken. 

.. 
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Om de matrices, vectoren en scalaire grootheden nader te specifieren gebruiken 
we het indexsysteem van tabel 4.2: 

a) de superscript p, die bij vectoren en coordinaten de coordinatenas aanduidt van 
waaruit de betrokken grootheid wordt beschouwd; 

b) een eerste subscript n, die bij vectoren en scalaire grootheden - en soms ook 
bij matrices - bijkomende informatie over de grootheid verschaft; 

c) een tweede subscript q, die de wikkeling van het wikkelingssysteem aanduidt. 

matrix vector scalaire grootheid scalaire Nootheid 
coordinaten wikkelings-

. grootheden 

IIu h~ h~ hnq 

Tabel 4.2: Indices van matrices, vectoren en scalaire grootheden 

Tabel 4.3 geeft een overzicht van de gebruikte coordinatenassen en hun aandui
ding door de superscript p. De statoras, de rotoras en de richting van verschil
lende vectoren van machinevariabelen komen in aanmerking als coordinaten
assen. Bij polaire coordinaten gebruiken we de superscript p enkel bij hoeken; 
bij de waarde kan men hem weglaten, omdat de waarde toch onafhankelijk is van 
de coordinatenas. Bij de cartesische coordinaten voIgt nog een "1" om de 
coordinaat, parallel met de as, en een "2" om de coordinaat, loodrecht op de as, 
aan te duiden. 

Bepaalde coordinatenassen komen frequent voor. Daarom voeren we een ver
korte notatie in om de cartesische coordinaten weer te geven: a en ~ voor de 
cartesische coordinaten in het statorcoordinatensysteem, d en q in het rotor 
coordinatensysteem en b (blind) en w (werk) in het 1\Jk - coordinatensysteem. 

De "kortsluitflux" is een afkorting voor de flux die gekoppeld is met de kortge
sloten rotorwikkeling. 
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p stator rotor kortsluit- luchtspleet- stator-
flux flux flux 

vector s r '\jJk = '\jJ '\jJl '\jJs 

waarde 

hoek s r '\jJk = '\jJ '\jJl '\jJs 

evenwijdige sl = a rl = d '\jII=b '\jill '\jIsl 
cart. coord. 

loodrechte s2 = ~ r2 = q '\jI2 = w '\jI12 '\jIs2 
cart. coord. 

p stators panning statorstroom algemeen 

vector u 1 a 

waarde 

hoek u 1 a 

evenwijdige ul il al 

cart. coord. 

loodrechte u2 i2 a2 
cart. coord. 

Tabel 4.3: Aanduiding van verschillende coordinatenassen door de superscript p 

n stator- rotor- rotor- luchtspleet magnetisering 

wikkelings- wikkelings- wikkelings- bij 

systeem, systeem, systeem, 
gevoed gevoed kortgesloten 

k 1 s 

s r k* 1 !!k=!! !!l !!s 

* valt soms weg voor de kortsluitflux 

Tabel 4.4: Verduidelijking van de subscript n 

Tabel 4.4 geeft nadere uitleg over de eerste subscript n. 
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In eerste instantie geeft deze index de plaats aan waar de grootheid werkzaam is. 
Men maakt een onderscheid tussen het gevoede statorwikkelingssysteem, het 
gevoede rotorwikkelingssysteem, het kortgesloten rotorwikkelingssysteem en de 
luchtspleet als "actieplaats" van de betrokken grootheid. 
Vervolgens gebruikt men deze index ook om de "actieplaats" van een wikkelings
systeem aan te duiden. 
Stelt men tens lotte n = ~ dan wil men uitdrukken dat een stroomvector als mag
netiserende stroomvector werkt. 

q tweefasige driefasige driefasige 
symmetrische symmetrische asymmetrische 

schikking schikking schikking 
u,v a,b,c x,y,z 

TabeI4.5: Verduidelijking van de subscript q 

De toepassing van de tweede subscript q wordt in tabel 4.5 verduidelijkt. 
Deze index wordt slechts bij wikkelingsgrootheden gebruikt en geeft de schikking 
aan van de wikkelingen in een wikkelingssysteem. Aan deze index herkent men 
een tweefasig systeem met symmetrische wikkelingsschikking of een driefasig 
systeem met symmetrische of asymmetrische wikkelingsschikking. 
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HOOFDSTUK 5 

STROOMGEVOEDE ASYNCHRONE MACHINE 

5.1. Idealiseringen bij draaistroommachines 

In dit hoofdstuk en de volgende hoofdstukken worden de structuur, het gedrag en 
de regeling van de verschillende soorten van draaistroommachines onderzocht. 

In deze analyse zullen wij niet de "deductieve" methode toepassen. Die bestaat 
erin te beginnen met de meest algemene vorm van een draaistroommachine en 
daaruit de speciale gevallen af te leiden. Wij geven de voorkeur aan de "inductie
ve" methode. Met andere woorden, we gaan uit van een vereenvoudigde draai
stroommachine die achtereenvolgens met allerlei bijzonderheden wordt vervolle
digd, net zoals het zich in een reele machine voordoet. Deze inductieve methode 
heeft het voordeel dat men kan starten met een zo eenvoudig mogelijke structuur 
waardoor men een duidelijk inzicht krijgt in de fysische betrekkingen van het in
wendige van de machine. 

Deze idealisering omvat de volgende veronderstellingen: 

- ideale stroomsturing, resp. spanningssturing; 
- kortgesloten rotorwikkeling zonder strooiing; 
- geen verzadiging en 
- uniforme magnetische geleidbaarheid in het blikpakket. 

Hoe kunnen wij deze vereenvoudigingen rechtvaardigen? 
Op de eerste plaats omwille van de duidelijkheid van de voorstelling. Maar bo
vendien door de mogelijkheid om de reele machine te beschrijven door supple
mentaire delen aan de geidealiseerde structuur toe te voegen zonder van de basis
structuur te moeten afwijken. Deze basisstructuur krijgt dus de betekenis van een 
kern, die voor alle machines ge1dt en die in functie van het type van draaistroom
machine moet uitgebreid worden. 
Ook vanuit het standpunt van werkefficientie is de behandeling van de 
geidealiseerde machine geen verI oren tijd, omdat we bij het onderzoek van de 
reele machine deze basisstructuur altijd als kern zullen terugvinden. 
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We beginnen met de stroomgestuurde asynchrone machine of inductiemachine 
(IA), die we in feite in iedere draaistroommachine terugvinden hetzij als normale 
kooirotor hetzij als dempwikkeling of als parasitaire kortgesloten wikkeling. 

5.2. Vergelijkingen en blokschema's van een stroomgestuurde 
asynchrone machine (IA) 

5.2.1. Keuze van een referentie-coordinatensysteem 

We gaan uit van het vergelijkingssysteem (4.137) tot en met (4.147) uit hoofdstuk 
4. 

Bij de asynchrone machine vervallen de vergelijkingen (4.l38) en (4.141) en de 

term i: in vergelijking (4.144). 

De veronderstelling van een ide ale stroomsturing laat ons eveneens toe de 
vergelijkingen (4.l37) en (4.140) te negeren. 
Door de veronderstelling van een kooirotor zonder strooiing vervalt de term 

10k . i~ in vergelijking (4.142). 

We herinneren eraan dat de verzadiging en het verschil in de magnetische ge1eid
baarheid van d- en q-richting niet in rekening zijn gebracht. 

Op die manier bekomen we het volgende vergelijkingssysteem voor de ge"ideali
seerde asyncbrone machine met ide ale stroomsturing (IA): 

ur 
k = 

.r 
rk . Ik + ljlk = 0 (5.1) 

11{ = 1\l~ (5.2) 

1\l~ = 1 .a 
.11l1 (5.3) 

.a .a .a 
11-l1 = Is + Ik (5.4) 
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(5.5) 

(5.6) 

(5.7) 

Voor de verdere wiskundige behandeling kiezen we eerst en vooral een refe
rentie-as voor alle vectoren, met andere woorden een gemeenschappelijk coordi
natensysteem. 

Bij de vraag welk coordinatensysteem het best geschikt is kan men de volgende 
bedenkingen maken: 

a) het moet een coordinatensysteem zijn waarin aile grootheden in stationaire toe
stand in rusttoestand zijn, m.a.w. als gelijkstroomgrootheden of constanten te 
voorschijn komen. Zoals uit figuur 5.1 blijkt komen dan de richtingen van de 
drie stroomvectoren van de stroomvectordriehoek en de richting van de flux
vector in aanmerking als coordinaatas, omdat deze vier vectoren in stationaire 
toestand even sne! en synchroon ten opzichte van elkaar draaien. Het is zeker 
niet aan te bevelen de rotoras of de statoras als coordinaatas te kiezen, omdat 
alle vectoren in een algemene werkingstoestand maar ook in de stationaire 
toe stand zich ten opzichte van de rotor en van de stator bewegen. 

b) De verge!ijkingen (5.1), (5.2) en (5.5) vertellen ons echter dat we de flux als 
centrale grootheid kunnen be schouwen, omdat deze flux niet alleen voor de 
koppelvorming (vgl. (5.5» maar ook voor het ontstaan van de rotorstroom 
door inductie (vgl. (5.1» verantwoordelijk is. Daarom ligt het voor de hand 
de flux as als gemeenschappelijke coordinaatas te kiezen. 

Nochtans is volgens vergelijking (5.5) de luchtspleetflux 1jJ~ verantwoordelijk 

voor de koppelvorming. Voor een eenvoudige beschrijving van de inductie in 
de kooirotor kiest men volgens vergelijking (5.1) het best de flux ~ die met 

de kortgesloten wikkeling verbonden is. Men kan zich bijgevolg de vraag stel-
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len welke van beide fluxen de meest geschikte is om de verschijnselen te be
oordelen. 

Zolang echter de strooiing van de kortgesloten wikke1ing nul is - wat wij hier 
veronderstellen - zijn beide fluxen gelijk en hoeven we voorlopig geen onder
scheid te maken. 

We kunnen dus de vereenvoudigingen uit hoofdstuk 4 in verband met de aan
duiding van de kortsluitflux 1JIk: ook toepassen voor de luchtspleetflux "'1' 

zodat geldt: 

(5.7a) 

(5.7b) 

Hetzelfde geldt ook voor de polaire en cartesische coordinaten van deze groot

heden. 

5.2.2. Vergelijkingen in het fluxcoordinatensysteem 

Ais eerste opdracht moeten we het vergelijkingssysteem (5.1) tot en met (5.5) 

transformeren naar het 'IjJ - coordinatensysteem. 

Vooraleer aan die transformatie te beginnen wensen we ter verduidelijking de 
vectoren, die in het vergelijkingssysteem (5.1) tot en met (5.5) optreden, voor te 
stellen in het'IjJ - coordinatensysteem. 

Eenvoudigheidshalve beginnen we met de fluxvector '" en de magnetiserings
stroom iW Voor de fluxvector geldt volgens figuur 5.2 

(5.8) 

Met andere woorden, de fluxvector verschijnt in zijn eigen coordinatensysteem 
slechts met zijn waarde 'IjJ als eerste coordinaat; de tweede coordinaat is nul. 
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Hetzelfde geldt voor de vector il-! van de magnetiseringsstroom, die parallel ligt 

met de fluxvector 

(5.9) 

De coordinaten van de statorstroomvector is en van de vector ik van de stroom 

in de kortgesloten wikkeling zijn in figuur 5.3 voorgesteld. 

Deze coordinaten in het fluxcoordinatensysteem worden ook de "veldgeorienteer
de coordinaten" van de betreffende vectoren genoemd. 

Samengevat krijgen we: 

.1jJ1 
.1jJ IS 
Is = 

.1jJ2 
Is (5.10) 

.1jJ1 
.1jJ Ik 
Ik = 

.1jJ2 
Ik (5.11) 

.1jJ1 [i; 1 .1jJ II-! 
II-! = = 

.1jJ2 
II-! (5.12) 

(5.13) 

Bij de coordinaten van i~ en 1JI1jJ wordt dus de superscript 1jJ 1 

eenvoudigheidshalve weggelaten. 
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We transformeren nu vergelijking (5.1) naar het fluxcoordinatensysteem. Deze 
vergelijking maakt ons duidelijk hoe de gelnduceerde spanning en de daaruit vol
gende stroom in de kortgesloten wikkeling ontstaat, namelijk door de beweging 
van de flux ten opzichte van de rotor. De uitdrukking van vergelijking (5.1) 
geldt slechts in het rotorcoordinatensysteem. Als we dit inductieverschijnsel in 
het fluxcoordinatensysteem uitdrukken zal de structuur van de vergelijking uiter
aard veranderen. 

Met betrekking tot de coordinatentransformatie geldt volgens figuur 5.4 dat iede

re vector in het rotorcoordinatensysteem een hoek heeft die q:/ groter is dan de 
hoek in het fluxcoordinatensysteem. 

Voor de cartesische coordinaten van de vectoren ik en '1\1 gelden dan figuur 5.5 

en de volgende vergelijkingen 

en 

= [ cos IjJr _ sin IjJr] . 

sin IjJr cos IjJr 

of in verkorte schrijfwijze 

. r R( r) . '\jJ lk = IjJ . lk 

Door toepassing van vergelijking (2.66) bekomt men eveneens 

(5.14) 

(5.15) 

(5.16) 

(5.17) 

(5.18) 
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Met 

(5.19) 

en 

(5.20) 

wordt vergelijking (5.18) 

(5.21) 

Invullen van de vergelijkingen (5.16) en (5.21) in vergelijking (5.1) geeft 

(5.22) 

Door linker en rechter lid te verrnenigvuldigen met 

(5.23) 

bekomt men tenslotte 

(5.24) 

Deze vergelijking beschrijft het inductieverschijnsel in de rotor in veldgeorien
teerde coordinaten. Hoe kunnen we dit inductieverschijnsei omschrijven? 
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Er ontstaat ten eerste een gei"nduceerde spanning ,p parallel met de flux ten ge
volge van de verandering van de fluxwaarde. Ten tweede ontstaat er een gei"ndu
ceerde spanning 'ljJ ijJr die loodrecht staat op de flux ten gevolge van de variatie 
van de fluxhoek ten opziehte van de rotor. 

Deze spanningen doen overeenkomstige stromen vloeien door de weerstand, 
m.a.w. een stroom parallel met de flux ten gevolge van de verandering van de 
fluxwaarde en een stroom loodrecht op de flux ten gevolge van de verandering 
van de fluxhoek ten opzichte van de rotor. 

Men kan hier reeds een belangrijke opmerking maken in verb and met het statio

nair gedrag: vermits in deze werkingstoestand,p = 0 is, is i~l = 0 en staat de 
vector ik van de stroom in de kortgesloten wikkeling loodrecht op de vector van 

de inducerende flux 'IJI. 

Vervolgens worden de vergelijkingen (5.3) tot en met (5.5) naar het fluxcoor
dinatensysteem getransformeerd. Volgens figuur 5.6 is het duidelijk dat iedere 

vector in een willekeurig coordinatensysteem a een hoek heeft die cpa groter is 
dan de hoek in het fluxcoordinatensysteem. 

Naar analogie met de vergelijkingen (5.16) en (5.17) geldt dus ook: 

(5.25) 

. a R( a) . 'ljJ Ik = cp .Ik (5.26) 

(5.27) 

(5.28) 

Door invullen van deze uitdrukkingen in de vergelijkingen (5.3) tot en met (5.5) 

en door linker en reehter lid te vermenigvuldigen met R( _cpa) bekomen we 
achtereenvolgens: 
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uit vergelijking (5.3) 

(5.29) 

uit vergelijking (5.4) 

[i:1 = 

.'lj! I ."\jJI 
IS Ik 

+ 
."\jJ2 ."\jJ2 
Is Ik (5.30) 

en uit vergelijking (5.5) 

(5.31) 

We hadden deze vergelijkingen, die de vectoriele betrekkingen van de ideale 
asynchrone machine in het "\jJ - coordinatensysteem uitdrukken, ook onmiddellijk 
zo kunnen schrijven omdat ze gelden in ieder coordinatensysteem. De verge
lijkingen (5.24), (5.29), (5.30) en (5.31) beschrijven de vectoriele betrekkingen 
van een ge'idealiseerde inductiemachine in het "\jJ - coordinatensysteem. 

Vervolgens moe ten we de verbinding maken met de stromen die door een om
vormer met stuurbare stroom kunnen worden ingesteld. 

We beschouwen een omvormer waarbij we de stroomwaarde is en de stroom

hoek E~ van de statorstroomvector i ~ ten opzichte van het statorcoordinatensys

teem kunnen instellen. Volgens onze terminologie betreft het hier de instelling 
van de polaire coordinaten van de statorstroomvector in het statorcoordinatensys
teem. 

Het verband met de cartesische coordinaten van de statorstroomvector in het 
fluxcoordinatensysteem (vergelijking (5.30)) is volgens figuur 5.7 
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(5.32) 

(5.33) 

(5.34) 

De hoek cps kan daarenboven volgens figuur 5.7 nog opgesplitst worden in 

(5.35) 

De rotorhoek pS bekomt men volgens vergelijking (5.7) door integratie van de 
rotorhoeksnelheid pS die men haalt uit de mechanische bewegingsdifferentiaal

vergelijking (5.6). De hoek cpr bekomt men door integratie van de overeen
komstige hoeksnelheid!jJr , zoals later nog verduidelijkt zal worden. 

De machinegrootheden is en E~, die we met de omvormer kunnen instellen, 

worden aan de ingang van de omvormer medegedeeld als gewenste waarden of 

streefwaarden i: en Et (figuur 5.S). De veronderstelling van een ideale 

stroomsturing betekent dat de waarden van de instelbare machinegrootheden 
identiek zijn aan de streefwaarden: 

* 
IS IS (5.36) 

ES s* = ES S (5.37) 

Met de vergelijkingen (5.32) tot en met (5.37) en de vergelijkingen (5.6) en (5.7) 
is dus de verbinding gelegd tussen de instelbare en veldgeorienteerde grootheden. 

Een omvormer met een hoek als streefwaarde is uiteraard voor regeltechnieken 
met instelbare hoeken de meest geschikte omvormer. Beschouwt men echter het 
werkingsprincipe van een omvormergevoede aandrijving, en meer specifiek het 
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stuurgedrag, dan moet deze structuur nog uitgebreid worden met een regel
apparaat dat de statorstroomvector doet roteren. Dat kan men realiseren met een 
integrator, waarbij men de gewenste hoeksnelheid van de statorstroomvector als 
ingangsgrootheid en dus als streefwaarde gebruikt. Deze integrator integreert de 
ingangsgrootheid tot een stijgende hoek met een snelheid die evenredig is met de 
ingangsgrootheid. Het voorgaande kan met de eenvoudige uitdrukking 

(5.38) 

beschreven worden. 

Ter verduidelijking van de hoger beschreven coordinatentransforrnatie noemen 
we de cartesische veldgeorienteerde coordinaat parallel met de flux de "blind
coordinaat" en de cartesiche veldgeorienteerde coordinaat loodrecht op de flux de 
"werkcoordinaat". Wij merken hierbij onmiddellijk op dat deze coordinaten geen 
enkel verband hebben met de algemeen bekende blind- of reactieve component en 
werk- of actieve component van de statorstroom aan de machineklemmen, die 
onder andere de arbeidsfactor bepalen. 

Bijgevolg wijzigen we de tot hiertoe gebruikte superscripten 1\1 1 en 1\12 in b en 
w 

Uiteindelijk bekomen we het volgende vergelijkingssysteem, waarbij figuur 5.9 
een grafische voorstelling geeft van alle belangrijke grootheden: 

1\1 = 1 . i!! (5.39) 
.b .b 

I!! = I s + Ik (5.40) 

o = 
.w .w 
IS + Ik (5.41) 

mel = 
.w 

1\1 . IS (S.42a) 

mel = 
.w 

-1\I.lk (S.42b) 
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s s* 
Es = ES 

Ef = J E~* . dt 

In dit vergelijkingssysteem kan men drie groepen onderscheiden. 

(5.43) 

(5.44) 

(5.45) 

(5.46) 

(5.47) 

(5.48) 

(5.49) 

(5.50) 

(5.51) 

(5.52) 

(5.53) 
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De eerste groep beschrijft de "inwendige" betrekkingen tussen de stroomvectoren 
en de fluxvector. Deze groep ontstaat uit de vergelijkingen (5.1) tot en met (5.5) 
door transformatie van deze vergelijkingen naar het fluxcoordinatensysteem en 
opsplitsing in coordinaten. Bij deze transformatie verandert de structuur van 
vergelijking (5.1); die van de vergelijkingen (5.3) tot en met (5.5) verandert niet. 
De vergelijkingen ontstaan op de volgende manier: 

(5.1) -+ (5.43), (5.44) 
(5.3) -+ (5.39) 
(5.4) -+ (5.40), (5.41) 
(5.5) -+ (5.42a) 

Volgens vergelijking (5.39) is de fluxwaarde 'ljl evenredig met de magnetise
ringsstroom il-l (bij verwaarlozing van de verzadiging). 

Volgens vergelijking (5.40) be staat de magnetiseringsstroom il-l uit de som van 

de blindcoordinaten van de statorstroom is en de stroom ik in de kortgesloten 

wikkeling. 

Vergelijking (5.41) zegt dat de werkcoordinaten van is en ik gelijk zijn maar 

een tegengesteld teken hebben. 

Volgens vergelijking (5.42a) ontstaat het koppel uit het produkt van de fluxwaar

de'ljl en de statorwerkstroom i~. Dit koppel kan ook geschreven worden (ver

gelijking (5.42b» als het produkt van de fluxwaarde'ljl en de negatieve werk

stroom (- i ~) in de kortgesloten wikkeling; dit is in feite het eigenlijke rotor

koppel. Vergelijking (5.42a) is het reactiekoppel van de stator. 

Vergelijking (5.43) zegt dat de gelnduceerde blindstroom i~ in de kortgesloten 

wikkeling ontstaat door de variatie van het fluxbedrag, m.a.w. door 'IjJ. Uit ver

gelijking (5.44) is het duidelijk dat de getnduceerde werkstroom i~ in de kortge

sloten wikkeling atbankelijk is van 'ljl en <pr, m.a.w. ontstaat ten gevolge van de 
rotatie van de fluxvector ten opzichte van de rotor. 
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De tweede groep van het vergelijkingssysteem beschrijft de elektromechanische 
betrekkingen. Men kan die vergelijkingen ongewijzigd overnemen: 

(5.6) ~ (5.49) 

(5.7) ~ (5.50) 

De vergelijkingen (5.49) en (5.50) beschrijven hoe de hoeksnelheid pS en de 

positie pS van de rotor ontstaat uit de werking van de koppels mel en mlast" 

De derde groep van het vergelijkingssysteem beschrijft de verbinding tussen de 
voorgaande betrekkingen en de ingangsgrootheden van de omvormer. Men 
neemt de volgende vergelijkingen ongewijzigd over: 

(5.32) tot en met (5.35) ~ (5.45) tot en met (5.48) 
(5.36) tot en met (5.38) -- (5.51) tot en met (5.53) 

De vergelijkingen (5.51) tot en met (5.53) beschrijven hoe de polaire coordinaten 

is en E~ van de statorstroomvector in het statorcoordinatensysteem ontstaan uit de 

. h d . * ·s* omvormer-mgangsgroot e en IS en Es . 

In de vergelijkingen (5.47) en (5.48) worden deze coordinaten naar het fluxcoor
dinatensysteem getransformeerd; in de vergelijkingen (5.45) en (5.46) tenslotte 

worden de polaire coordinaten is en E~ getransformeerd in de cartesische coordi-

naten i~ en i:, die men in de eerste groep vergelijkingen verder verwerkt. 
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S.2.3. Blokschema's in hoekvorm en frequentievorm 

Het is nuttig het vergelijkingssysteem (5.39) tot en met (S.S3) voor te steIlen in 
een blokschema. Daarbij gebruiken we integratoren, zodat we aIle differentiaties 
door overeenkomstige integraties moeten vervangen, m.a.w. we lezen de verge
lijkingen (S.43) en (5.44) als 

(S.S4) 

J 
.w 

r lk 
cp = ( - rk . 'V) dt 

(S.SS) 

Men beschouwt dus '\jJ, respectievelijk ql als de uitgang van twee integratoren 

met als ingang - rk. i~ , respectievelijk - rk. i; / '\jJ (figuur S.lO, sectie a). 

De ingangen van sectie a zijn dus - i~ en - i;. Deze ingangen bekomt men uit de 

vergelijkingen (S.39) tot en met (S.4l) op de manier zoals getekend in sectie b: 

resulterend werken dus de veldgeorienteerde coordinaten i~ en i: van de stator
stroom als ingangen. In sectie c tenslotte bekomt men het koppel mel uit het 

fluxbedrag '\jJ en de statorwerkstroom i:. 

Figuur S.1O stelt dus het inwendig gedeelte van de IA voor. 

Figuur 5.11 is het voUedig blokschema van de lA, waarbij het gedeelte I tussen de 
delen II en III van par. 5.2.2 is ingevoegd. In dit blokschema bekomt men de 

hoek £t door sommatie van drie hoeken, die aile drie op hun beurt kunnen be

komen worden door integratie van de overeenkomstige hoeksnelheden, namelijk 

(S.56) 

met 
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E~ = Et = f £~* dt (S.S7) 

q/ = f <jJr dt (S.S8) 

(S.S9) 

Het is uiteraard mogelijk de sommatie en de integratie om te wisselen zodat 

(S.60) 

E~ = f £~ dt (S.61) 

Het verschil van de hoeksnelheden 

£r = is _ p·s 
s s (S.62) 

wordt als slipfrequentie van de statorstroomvector gedefinieerd. Dit leidt ons tot 
het blokschema van figuur S.12, dat we aanduiden als frequentievorrn van het 
blokschema. 

Deze frequentievorrn biedt het voordeel dat alle uitgangen van de integratoren in 
stationaire toestand constante grootheden zijn. In de hoekvorm daarentegen zijn 

de integratoruitgangen E~, ql en pS in stationaire toestand niet constant: zij blij

yen tijdsafhankelijk ten gevolge van de rotatie van de vectoren. 

In de frequentievorrn is bovendien het aantal integratoren minimaal, terwijl de 
hoekvorrn zogenaamde redundante integratoren bevat. 

De hoekvorrn heeft daarentegen weI het voordeel dichter bij de realiteit te staan 
en bijgevolg ook doorzichtiger te zijn. De hoekvorm is ook noodzakelijk voor 
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regelconcepten met hoekingang en voor de afleiding van modellen. Hierop komen 
we later nog terug. 

Beide vormen zijn uiteraard wei volledig equivalent. 

Ter vereenvoudiging kunnen we de structuur van de blokschema's in de figuren 
• 

5.11 en 5.12 splits en in drie delen: I, II en III, resp. I, II en III. Deze manier van 
onderverdeling zal de over gang naar de synchrone machine en de reele draai
veld machine vergemakkelijken. 

Met het oog op deze overgang vervolledigen we nu reeds deel I met twee supple
mentaire sommatiepunten a en met twee evenredigheidsfactoren b. Ook in deel II 
wordt een supp1ementair sommatiepunt voorzien. 

Voor de geidealiseerde inductiemachine zijn deze sommatiepunten overbodig en 
zijn de evenredigheidsfactoren gelijk aan I, zodat we ze in dit hoofdstuk kunnen 
weglaten. Dee! I van dit hoofdstuk is dus de eenvoudigste vorm. 

Vanuit fysisch standpunt kunnen we de blokschema's van de figuren 5.11 en 5.12 
opsplitsen in twee deelfiguren: 

a) enerzijds de mechanische deelfiguur, die de koppelvorming, de bewegingsdif
ferentiaalvergelijking en het ontstaan van de rotorhoek omvat. Deze deel
figuur bestaat uit het deel II; 

• 
b) anderzijds de elektromagnetische deelfiguur (delen I en III, resp. I en III), die 

beschrijft hoe de stroom in de kortgesloten wikke!ing en de flux (waarde 1jJ en 

hoek ql) ontstaan uit de statorstroom. 

Laten we vervolgens de blokschema's nader omschrijven. 

We be schouwen ze op een bepaald ogenblik, waarbij de uitgangen van de integra
toren bepaalde waarden hebben aangenomen. We gaan na welke bevelen aan de 
ingang van de integratoren moeten optreden voor het daarop volgende ogenblik. 
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In het blokschema in hoekvorm (figuur 5.11) hebben we vijf integratoren waar

van we de uitgangen op een bepaald ogenblik gelijk stellen aan E~, 'ljl, qJ r, pS 
en pS. 

a) de ingangsgrootheid Ef (streefwaarde) geeft onmiddellijk het bevel tot 

variatie van E~. 

b) van deze hoek wordt de hoek qJs afgetrokken die bestaat uit de som van 

qJr en pS volgens figuur 5.9. Op die manier ontstaat de hoek E~ die de in-

gangsgrootheid is * = is opsplitst in i ~ en i:. 

Uit'ljl berekent men via de inductiviteit 1 de magnetiseringsstroom iW die van 

i~ wordt afgetrokken. Het verschil is - i~, de negatieve blindcoordinaat van 

de stroom in de kortgesloten wikkeling. De ohmse spanningsval - rk" i~ be

paalt de variatie ~ van de flux parallel met zichzelf. Deze grootheid is het be
vel tot variatie van 'ljl. 

c) de grootheid i: is altijd gelijk aan - i;, de negatieve werkcoordinaat van de 

stroom in de kortgesloten wikkeling. De ohmse spanningsval - rk . i; is dan 

maatgevend voor de variatie van de flux 'ljl!jJr in de richting loodrecht op de 
flux en relatief ten opzichte van de rotor. Na deling door'ljl bekomt men de 
hoeksnelheid !jJr van de flux ten opzichte van de rotor. Deze grootheid doet 

qJr varieren. 

d) met het produkt van i: (of - i;) en 'ljl berekent men het elektrisch kop
pel mel. Na verrnindering met het opgegeven lastkoppel mlast bekomt men 

het versnellingskoppel mv ' dat na vermenigvuldiging met I / e het bevel tot 

variatie van pS is. 

e) pS is natuurlijk onmiddellijk het bevel tot variatie van pS. 
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Laat men de tijd lopen dan veranderen de uitgangen van de integratoren tot er 
zich een evenwichtstoestand instelt. In de hoekvorm van het blokschema blijven 

drie integratoren in beweging, namelijk die voor E~, !pr en pS, vermits deze 

grootheden ook in een stationaire werkingstoestand tijdsafhankelijk zijn. 

In de frequentievorm (figuur 5.12) hebben we slechts drie integratoren, waarvan 

de uitgangen op een bepaaId ogenblik gelijk zijn aan E~, tV en ps. 

Eenvoudigheidshalve begint men hier met E~ die de ingangsgrootheid is opsplitst 

in i ~ en i:. Dezelfde redenering als in de hoekvorm brengt ons tot de groothe

den tV en <iF Trekt men nu <p r en pS af van de ingangsgrootheid Er dan be

komt men E~, het bevel tot variatie van lOt Voor het mechanisch gedeeJte geldt 

uiteraard dezelfde redenering als in de hoekvorm. 

In tegenstelling met de hoekvorm komen hier aile integratoren tot rust wanneer 
er zich na verloop van tijd een evenwichtstoestand heeft ingeste1d: m.a.w. er zijn 
dan geen tijdsafhankelijke grootheden meer. Natuurlijk kan men in de frequen
tievorm, als dit gewenst is, de supplementaire grootheden in hoekvorm (E~, 

!pr en pS) bekomen door integratie van de overeenkomstige hoeksnelheden ( E~, 

<p r en pS) volgens 

(5.63) 

De beginwaarden van drie integratoren, bijvoorbeeld die van EstV, lOsS en pS, zijn 

vrij te kiezen. Die van de vierde integrator ligt dan volgens vergelijking (5.63) 
vast. 
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5.3. Stationaire toestand van de IA 

Ais stationaire toestand beschouwen we eike werkingstoestand van de asynchrone 
machine waarin de vectordriehoek is' ik, if.-t in rusttoestand is, wat betekent dat 

zijn vorm en grootte niet meer veranderen. 

Vit het biokschema van figuur 5.12 en uit figuur 5.10 voIgt dat een stationaire 

toestand zich voordoet als 'ljJ, lOt en is * constant zijn. Zijn lOt en is * constant, dan 

zijn ook i:, i~ en i~ constant. Vit een constante 'ljJ voIgt een constante if.-t en (via 

de sommator) een constante it Hierdoor zijn de veldgeorienteerde coordinaten 

van de drie stromen (en van de flux), en bijgevoIg ook het koppel, in 
rusttoestand. 

De stationaire toestand formuleren we dus als voIgt: 
(grootheden in stationaire toestand duiden we aan met [ ]0) 

[is *]0 = constant 

['ljJ]0 = constant 

[Etlo = constant 

Vit de vergelijkingen (5.65) en (5.66) voIgt onmiddellijk: 

[~lo = 0 

[etlo = 0 

(5.64) 

(5.65) 

(5.66) 

(5.67) 

(5.68) 

Wat kan men nu uit het vergelijkingssysteem (5.64) tot en met (5.68) besluiten? 

a) Vit vergelijking (5.67) voIgt 

(5.69) 
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en dit betekent dat de vector van de stroom in de kortgesloten wikkeling in statio
naire toe stand loodrecht op de fluxvector en daardoor ook loodrecht op de mag
netiseringsstroom staat (figuur 5. 15a). In stationaire toestand wordt dus de 

magnetisering uitsluitend bepaald door [i~lo ' de blindcomponent van de stator

stroomvector, zoals blijkt uit figuur 5.13b. 

In tegenstelling tot vergelijking (5.40) is nu 

(5.70) 

De vergelijkingen (5.39) en (5.41) kan men ongewijzigd overnemen: 

(5.71) 

(5.72) 

Tijdens een dynamisch verschijnsel, bijvoorbeeld tijdens de overgang van de ene 
stationaire toe stand van 'lj! naar de andere, staan de stroomvectoren in figuur 5.13 
niet meer loodrecht op elkaar. De magnetisering wordt dan zowel door de 

statorstroom als door de stroom in de kortgesloten wikkeling bepaald; i~ moet in 

dit geval verschillend zijn van nul, omdat de flux zich anders niet kan wijzigen. 

b) Uit de vergelijkingen (5.68) en (5.60) voigt 

(5.73) 

Dit zijn hoeksnelheden ten opzichte van de rotor die we "slipfrequenties" hebben 
genoemd. In stationaire toestand is de slipfrequentie van de fluxvector gelijk aan 
de slipfrequentie van de statorstroomvector. 

Tijdens een overgangsverschijnsel van de ene stationaire toestand van E~ naar de 

andere geldt deze gelijkheid uiteraard niet, omdat de hoek E~ anders niet kan 

veranderen. 
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Uit vergelijking (5.44) voIgt: 

(5.74) 

Deze vergelijking gaat met behulp van de vergelijkingen (5.70) tot en met (5.73) 
in stationaire toestand over in 

(5.75) 

Met 

tg E'lj! 
S 

(5.76) 
wordt 

(5.77) 

Dit betekent dat in een stationaire toestand de tangens van de hoek E~ evenredig 

is met slipfrequentie E~, waarbij de evenredigheidsfactor gegeven is door de pa
rameters 1 en rk van de asynchrone machine. 

Een stationaire toestand van de lA, gekenmerkt door een constante hoek E~, is 

dus slechts mogelijk als naast is * ook E~ constant is. 

Voor de grootheden 'lj! en i:, die het koppel bepalen, en voor het koppel zelf, 

gelden dus de volgende betrekkingen in stationaire toe stand (vergelijkingen 
(5.70), (5.77), (5.42a), (5.71), (5.45) en (5.46)): 

['lj!lo = 1. [iJo . [cos E~lo (5.78) 

(5.79) 

(5.80) 
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met 

[f~lo = bg tg ([E~lo r~ ) (5.81) 

De grootheden [11']0' [i:lo en [mello zijn tenslotte functie van UJo en [E~lo. 

c) Uit figuur 5.12 en vergelijking (5.62) voigt echter dat E~ zelf een afhankelijke 
grootheid is. Men kan zich dus de vraag stellen onder welke voorwaarden mel 

en E~ tegelijkertijd constant zijn, als men rekening houdt met de uitwendige be

trekking die tussen mel en E~ bestaat, namelijk de versnellingsintegrator en 

mlast" 

Om een dergelijke stationaire toestand vast te stellen moeten we een onderscheid 
maken tussen 

c I) een stationaire toestand in de beperkte betekenis met [E~O constant en 

c2) een stationaire toe stand in de uitgebreide betekenis met [E~O variabel. 

Voor beide gevallen geldt 

[mello = constant 

[E~lo = constant 

(5.82) 

(5.83) 

(5.84) 
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c1) Voor het eerste geval, waarbij naast [E~lo ook [E~O constant is, voigt uit ver

gelijking (5.84) dat ook [pslo constant moet zijn. Daaruit voigt 

(5.85) 

en 
(5.86) 

Dit betekent dat een stationaire toe stand in de beperkte betekenis met [E~O 
constant slechts bij 

[mlasJo = constant (5.87) 

bestaat en dat zich daarbij 

(5.88) 

instelt. Dit geval is belangrijk voor het stuurgedrag dat we in par. 5.4 zullen 
behandelen. 

De slipfrequentie [E~lo ' die voor het constant koppel vereist is, bekomt men uit 

de vergelijkingen (5.80) en (5.81). Vermits deze vergelijkingen niet lineair zijn, 
bekomt men twee [E~lo - waarden, waarvan slechts een waarde tot een stabiele 

toe stand leidt. 

c2) Voor een stationaire toestand in de uitgebreide betekenis treedt geen beper
king voor mlast op. Oat betekent dat een willekeurige [mlasJo - functie en bijge-

volg een willekeurige [pslo - functie toegelaten is, als voldaan is aan 

[E~lo = constant, (5.89) 

in de veronderstelling dat 

(5.90) 
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is; met andere woorden, als de [E~lo - functie op een constante waarde na een 

copie is van de [ps lo - functie. Deze stationaire toe stand is vooral bij stuur- en 

regelschakelingen van belang. 

5.4. Stuurgedrag van de IA 

De eenvoudigste werkingstoestand van een stroomgestuurde asynchrone machine 

IA is zonder twijfel die toestand waarbij men de stroom is * en de frequentie Et 

op vaste waarden instelt om bijvoorbeeld een gewenst toerental te bekomen zoals 
voorgesteld in figuur 5.14. 

Bij een con stante statorstroom is weten we reeds uit par. 5.3 (figuur 5.13) dat 

[i klo en [i ~lo loodrecht op elkaar staan in stationaire toestand. Bijgevolg is de 

meetkundige plaats van de eindpunten van deze vectoren een cirkel (figuur 5.15a) 
met de statorstroomvector [i Jo als middellijn. Bij ieder punt P behoort een be-

paalde hoek [£~lo en volgens vergelijking (5.81) dus ook een bepaalde slipfre

quentie [E~lo' Bekeken vanop de fluxas, ons waarnemingsplatform, ziet dat emit 

zoals in figuur 5.I5b. 

Bij 
(5.91) 

m.a.w. in nullast, is de stroom in de kortgesloten wikkeling nul en wordt de sta
torstroom volledig voor de magnetisering gebmikt. Met stijgende waarde van de 

hoek [£~lo ' respektievelijk de slipfrequentie [E~lo' ontstaat er een stroom in de 

kortgesloten wikkeling en daalt de magnetiseringsstroom overeenkomstig. 

We voeren nu een eerste berekening uit, waarbij we de statorstroom op zijn no
minale waarde instellen, m.a.w. 

(5.92) 
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In functie van de hoek [E~lo berekenen we achtereenvolgens de werkstroom 

[i:lo = - [irlo' de magnetiseringsstroom [if-llo = [i~lo ' de flux [1jJ]O en het 

koppel [mello uit [1jJ]O en [i:lo vol gens de vergelijkingen (5.78) tot en met (5.80). 

Bovendien berekenen we hoe de hoek [E~lo uit de slipfrequentie [E~lo volgens 

vergelijking (5.81) ontstaat. De resultaten zijn voorgesteld in figuur 5.16, waar
bij we als machinegegevens hebben aangenomen: 1 = 3 en rk = 0,02. 

Om deze kurven te kunnen interpreteren maken we eerst de volgende bedenking. 
Met het oog op de koppelvorming moet de flux een zo groot mogelijke waarde 
hebben vermits men dan het grootste koppel kan ontwikkelen bij een gegeven 
stroom. Anderzijds mag de flux een bepaalde waarde niet overschrijden, hetzij 
omwille van de verzadiging hetzij omwille van het ontstaan van overspanningen. 
Daarom streeft men emaar de flux in het ganse werkingsgebied op een constante 
en een zo hoog mogelijke waarde, de nominale waarde, te houden. 

Dit is in het uitgerekende voorbeeld geenszins het geval. De flux heeft voor 

[E~lo = 0 zijn grootste waarde en neemt sterk af bij stijgende hoek [E~lo m.a.w. 

bij stijgende [i:lo. De flux daalt dus op het ogenblik dat we hem nodig hebben. 

Hieruit voIgt dat het koppel bij stijgende hoek [E~lo niet blijft toenemen, niette

genstaande [i:lo stijgt, maar zelfs gaat dalen. Men bereikt het maximaal koppel 

bij [E~lo = 45°. 

Deze berekening is echter onrealistisch omdat fluxwaarden groter dan I niet mo
gen of kunnen optreden. Dit betekent dat aile punten op de kurven met [1jJ]O > I, 

m.a.w. links van de lijn a, niet toepasbaar of fictief zijn. Aile punten rechts van 
de lijn a zijn niet bruikbaar omwille van de sterke fluxverzwakking. Slechts de 
punten op de kurven in de omgeving van de Jijn a zijn bruikbaar. Het snijpunt 

van de [1jJlo - kurve met de [is*]o - kurve is het nominaal werkingspunt omdat 

daar de stroom, de flux en het koppel de waarde I hebben, m.a.w. de nominale 
waarde. 

Als we er op de een of andere manier (bijvoorbeeld door langzame stijging van 
lastkoppel en stroom) in geslaagd zouden zijn dit arbeidspunt te bereiken dan 
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zouden we bovendien vaststellen dat dit werkingspunt niet stabiel is omdat de 
koppelkurve in dit punt een negatieve helling heeft. 

We komen tot het besluit dat het bedrijf met is * = 1 niet zinvol is. 

Om ontoelaatbare fluxstijgingen in een werkingstoestand met constante stroom te 

vermijden blijft niets anders over dan de flux bij nullast, dus bij de hoek [E~lo = 

0, op zijn nominale waarde in te stellen door een aangepaste keuze van de 
stroomwaarde, m.a.w. 

[. *] _ [1/J]N 
IS 0 - 1 (5.93) 

Voor [1/J]N = 1 en 1= 3 bekomt men [is*]o = 0,33. 

Bij deze stroomwaarde gaat figuur 5.16 over in1figuur 5.17. Men stelt vast dat 
de flux enkel toelaatbare waarden aanneemt, maar dat men slechts een fractie 
van het nominaal koppel kan ontwikkelen. Voor de maximale waarde van het 

koppel bij [E~lo = 45° bekomt men 

= 1 . fil2 . 0,33 . fil2 

= 0,167 (5.94) 

Aan de hand van deze twee berekeningen hebben we aangetoond welk koppel we 
in deze werkingstoestand kunnen ontwikkelen. 
Nu moeten we nog het gedrag van de volledige machine be schouwen, m.a.w. ook 
het mechanisch gedeelte II. We moeten hierbij opmerken dat onze beschouwin-

• 
gen over het koppel in de delen I en III tot dusver betrekking hadden op de sta-
tionaire toestand. In transiente toestand ontstaan in het beschouwde elektromag
netisch systeem overgangsverschijnselen die na enige seconden in een stationaire 
toestand overgaan. 
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In eerste instantie maken we ons onafhankelijk van deze elektromagnetische over
gangsverschijnselen. We be schouwen een machine met een zeer groot 
traagheidsmoment, m.a.w. met een zeer grote mechanische tijdconstante, zodat 
we de elektromagnetische overgangsverschijnselen ten opzichte van de mecha
nische kunnen verwaarlozen. Voor een dergelijke configuratie geldt het zoge
naamde quasistationaire blokschema van figuur 5.18: de stationaire betrekkingen 

• 
(5.80) en (5.81) van I + III zijn verweven in de mechanische structuur. Als in 
nullast 'ljl = 1 moet zijn, dan moet men is * = I / 1 kiezen; in ons voorbeeld be-

tekent dat is * = 0,33. 

Bij nullast, m.a.w. mlast = 0, stelt zich een evenwichtstoestand in als mel = 0 is, 

wat het geval is als et = 0, E~ = 0 en pS = et is: de rotorhoeksnelheid pS stelt 

zich in op de snelheid Et van de statorstroom. Belast men de machine (mlast > 

0) dan daalt de rotorhoeksnelheid pS en bijgevolg ontstaat een E~ -, een et -en 
een mel - waarde totdat mel = mlast wordt volgens figuur 5.19. 

Niettegenstaande de trillingen tijdens het overgangsverschijnsel vindt de machine 
een stabiele evenwichtstoestand. Dit is enkel mogelijk als het snijpunt van mel 

met mlast op het stijgend gedeelte van de mel - karakteristiek in figuur 5.19 ligt. 

Van zodra het snijpunt het maximum van de mel - karakteristiek heeft bereikt is 

er geen stabiel evenwichtspunt meer mogelijk. Stijgt mlast nog verder, dan 

wordt mel zelfs kleiner en tenslotte nul. De rotorhoeksnelheid zal blijven dalen 

onder invloed van de last en men zegt dat de machine kipt. Dit betekent in de 
praktijk dat men voor een stabiel werkingspunt met de belasting onder het maxi
mum van 0,167 (figuren 5.17 en 5.19) moet blijven. Het moet nu ook duidelijk 

zijn waarom het nominaal werkingspunt voor de werkingstoestand [is*]o = 1 niet 

tot een stabiele toe stand kan leiden. 

De werkingstoestand met constante stroom is * is onbevredigend omwille van het 

gering koppel dat men kan ontwikkelen. Slechts machines met een kleine hoofd
inductiviteit kunnen een redelijke belasting opnemen. Bij een machine met een 
zeer grote luchtspleet is 1 bijvoorbeeld gelijk aan 1,25 zodat men de stroom 
is * = 'ljl / 1 met'ljl = 1 kan instellen op 0,8. 
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Dan ontstaat bij E~ = 45° een maximaal koppel 

[mello max = I . (212 . 0,8 . (212 

= 0,4 (5.95) 

Tot hiertoe hebben we enkel de dynamica van de gestuurde IA zonder de elektro
magnetische overgangsverschijnselen beschouwd. Om deze in rekening te bren
gen moeten we teruggrijpen naar het volledig blokschema van figuur 5.12. We 
doen dit in twee stappen. 

Ten eerste be schouwen we opnieuw een machine met een zeer groot traag
heidsmoment, resp. mechanische tijdconstante, waarbij de elektromagnetische en 
de mechanische overgangsverschijnselen in een verschillend tijdsinterval verlo
pen. In het grote tijdsinterval konden we de elektromagnetische deelstructuur I + 
• 

III oneindig snel veronderstellen, de dynamica verwaarlozen en zo het quasista-
tionair blokschema van figuur 5.18 afleiden. In het kleine tijdsinterval kunnen 
we nu de mechanische deelstructuur II oneindig traag veronderstellen en vo?r pS 
een constante waarde aannemen: op die manier beschrijven de delen I en III de 
structuur van de machine in het kleine tijdsinterval. Het gedrag van deze delen is 

in figuur 5.20 getoond. De machine ontvangt een et -stapfunktie, die onmid

dellijk een E; - sprong tot gevolg heeft, omdat pS constant is. Men bemerkt dat 

de machinegrootheden, en in het bijzonder het koppel, na een overgangsver
schijnsel, dat enige seconden duurt, een nieuwe evenwichtspositie vinden. 

Ten tweede beschouwen we een machine, waarvan de mechanische tijdconstante 
dezelfde orde van grootte heeft als de elektromagnetische. In een dergelijke con
figuratie treden de elektromagnetische en de mechanische overgangsverschijnse
len in hetzelfde tijdsinterval op. De dynamic a van deel II in figuur 5.12 moet m~e 
in rekening worden gebracht. Door de samenwerking van de twee delen I + III 
en II wordt de trillingsneiging van figuur 5.20 nog versterkt (figuur 5.21), zodat 
de machine haar evenwichtstoestand bereikt na een zwak gedempt over
gangsverschijnsel. 
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5.5. Skalaire regel- en stuurmaatregelen 

5.5.1. Fluxregeling 

De nadelen van een met constante stroom gestuurde asynchrone machine ontstaan 
omdat in een werkingstoestand met constante stroom de flux zeer snel afneemt 
met de belasting. Daarom moet men er zorg voor dragen dat de flux bij belas
ting constant blijft. Volgens vergelijking (5.78) is dat mogelijk door de stroom 
te verhogen. 

De eerste mogelijkheid om dit te realiseren is een fluxregelaar die inwerkt op de 
stroom is * (figuur 5.22). 

De statorstroom is * wordt door deze "IjJ - regelaar bij belasting zodanig vergroot 

dat tenminste in stationaire toestand de actuele fluxwaarde "IjJ gelijk is aan de no

minale fluxwaarde ["IjJ *IN ' die als streefwaarde van deze regeling is opgegeven. 

In stationaire toestand gelden dan de volgende betrekkingen: 

a) De flux behoudt zijn nominale waarde 

(5.96) 

omdat de regelaar er zorg voor draagt dat volgens vergelijking (5.78) 

(5.97) 

b) De werkstroom 

(5.98) 

wordt nu met vergelijking (5.97) 
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[. wj [lj! *IN [ lj!] 
ISO = 1 . tg E s 0 (5.99) 

c) Het koppel 

(5.100) 

wordt met vergelijkingen (5.96) en (5.99) 

(5.101) 

d) De hoek [E~]O voIgt zoals vroeger (vergelijking (5.77» uit de slipfrequentie 

[ lj!] - [or] 1 tg Es 0 - Es 0 . -
rk 

(5.102) 

Het overeenkomstig quasistationair blokschema is getekend in figuur 5.23a, dat 
kan vereenvoudigd worden tot dat van figuur 5.23b. Figuur 5.24 stelt de betref
fende kurven voor. 

De in par. 5.4 vermelde problemen bij een werkingstoestand met con stante 
stroom bestaan nu niet meer. Er ontstaat een lineaire mel - E~ karakteristiek, die 

stabiele werking spun ten garandeert voor aile E~ - waarden. De machine past zich 

aan elk lastkoppel aan door vermindering van haar toerental zonder te kippen. 
Op die manier kan men het nominaal koppel ontwikkelen. 

5.5.2. Schakeling om de flux constant te houden 

De volgende opgave bestaat erin ervoor te zorgen dat deze eigenschappen ook 
gelden voor een dynamische werkingstoestand. Dit is uiteraard afhankelijk van 
de snelheid van de tluxregeling. Wil men deze regeling zo snel mogelijk maken 
dan is men beperkt door een niet-ideaal signaal van de actuele fluxwaarde lj! 
(stoorsignalen, onnauwkeurigheid en vertraging, die de versterking van de 
regelaar begrenzen). 
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Het blokschema van een dergelijke regelkring is in figuur 5.25 gegeven; de te 
regelen keten komt uit figuur 5.12. 

Op de eerste plaats idealiseert men het signaal van de actuele waarde door niet het 
echte signaal 1.jJ maar weI de uitgangswaarde lfJ van een overeenkomstig elek
tronisch model te nemen, zoals getekend in figuur 5.26. Een dergelijk zuiver 
elektronisch signaal kan men - althans in gedachte - nagenoeg onbegrensd ver
sterken en hierdoor de snelle regelaar realiseren. 

De resulterende schakeling is eigenlijk het inverse van het gebruikte model, dat 
nu niet meer uit een stroom is een flux lfJ berekent, maar uit een gewenste waarde 

1.jJ* de vereiste stroom is * voor de machine bepaalt, omdat lfJ nagenoeg gelijk is 

* aan 1.jJ . 

~b 
Bovendien kan men een - eveneens oneindig snelle - is - regelaar ondergeschikt 

aan de lfJ - regelaar toevoegen (figuur 5.27). Deze ondergeschikte regelkring 

maakt de grootheid i: gelijk aan de streefwaarde i~* en geeft is * voor de ma

chine als uitgang. De streefwaarde i~* is de uitgang van de lfJ - regelaar, die lfJ 
gelijk maakt aan zijn streefwaarde 'lj!*. Door toevoeging van deze ondergeschikte 
regelkring hebben we aan de functie van de lfJ - regelaar niets veranderd. 

Vervolgens onderzoeken we het resultaat van deze twee oneindig snelle regelaars. 
Door de ondergeschikte regelkring wordt de betrekking 

(5.103) 

getnverteerd, zodat uit 

(5.104) 
voIgt 

'l(!Xj'EIfPECR'l{j'E'l(EiJ{ '!lOO1( 'lJ1(AAI'VEDIXlv&!.cJ£I'J{'£5 
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.b* 
IS 

cos E~ 

Door de 1P - regeling wordt het verband 

'\jJ = 

l + 
1 

geinverteerd, zodat uit 

~ * '\jJ='\jJ 

voigt 

Globaal wordt dus 

5.33 

(5.105) 

(5.106) 

(5.107) 

(5.108) 

(5.109) 

De functies (5.105) en (5.108) beheersen het stuurmechanisme A en Bin figuur 
5.28 dat de werking van de oneindig snelle 1P - regelaar en van de oneindig snelle 
Ab 
is - regelaar vervangt. Dit stuurmechanisme verschilt van de '\jJ - regelaar uit 

par. 5.5.1 omdat het niet de actuele waarde '\jJ maar de actuele waarde van de 
hoek E~ nodig heeft. Het heeft het voordeel dat deze nieuwe actuele waarde niet 

met de grootst mogelijke versterking maar met een versterking in de grootteorde 
van 1 verwerkt wordt. Ten opzichte van de gewenste waarde '\jJ* blijft een grote 
versterking werkzaam ten gevolge van de PD-term. 
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Vermits echter de flux in de praktijk meestal niet veranderd moet worden - en 
zeker niet stapsgewijze - kan men deze grote versterking beheersen door middel 
van een lineair stijgende streefwaarde tlJ*, zoals voorgesteld in figuur 5.28 C. 

De grootheid aan de ingang van de deler speeJt de rol van streefwaarde voor i~, 
die in de machine praktisch traagheidsloos gerealiseerd kan worden. Moet de 
flux enkel constant gehouden worden of eventueel slechts volgens de fluxtijd
constante lIrk veranderen, dan mag het gedeelte B (en bijgevolg ook het gedeelte 

C) wegvallen en bekomen we het blokschema van figuur 5.29. 

Het wordt duidelijk dat de belastingshoek Et een belangrijke actuele waarde is in 

de schakeling om de flux constant te houden. Men moet zich dus de vraag stellen 
hoe men deze actuele waarde verkrijgt. 

De belastingshoek is volgens figuur 5.30 gelijk aan 

EtlJ = ES _ m S 
S S 't' (5.110) 

Et kan dus geineten worden als het verschil tussen de hoek van de statorstroom

vector en de hoek van de fluxvector, beide gemeten ten opzichte van de statoras. 

Men kan de hoek E~ relatief eenvoudig uit de fasestromen bepalen. Moeilijker is 

echter de meting van de hoek cps van de flux. Daarvoor bestaan er meerdere mo
gelijkheden die we in de volgende hoofdstukken zullen behandelen. Voorlopig 
volstaat het de mogelijkheid aan te duiden om de fluxvector (waarde en hoek) te 
bepalen door de meting van de inductie in de luchtspleet. 

In figuur 5.31a stelt men vast dat de gewenste statorstroom is * uit de gewenste 

waarde van de blindstroomcomponent i~* en de actuele waarde Et bepaald 

wordt. Op een analoge manier zou men is * kunnen bepalen als de actuele waarde 

i: gekend was in plaats van de actuele waarde Et (figuur 5.3Ib). Dan zou men 

is * volgens de stelling van Pythagoras met behulp van een cartesisch-polair trans

formatieblok kunnen berekenen. Dit altematief is in figuur 5.32 getekend. 
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Dit altematief kan men echter ook toepassen als men de hoek E'\jJ gebruikt om de s 
werkstroom 

(5.111) 

te berekenen volgens figuur 5.33. Deze vorm van de schakeling om de flux 
constant te houden zullen we verder gebruiken. 

De uiteindelijke versie van het blokschema is in figuur 5.34 getekend. De stator
stroom is * wordt, naar analogie met figuur 5.24, bij belasting zodanig verhoogd 

dat de ingestelde of nagestreefde nominale flux behouden blijft, maar ditmaal niet 
aileen stationair maar ook tijdens overgangsverschijnselen. 

5.5.3. Stroombegrenzing 

Zowel bij de'\jJ - regelaar als bij de is * / E~ - sturing, moet het verloop van de 

statorstroom bij belasting zeer goed in het oog gehouden worden. De twee scha
kelingen verhogen namelijk bij belasting de statorstroom zonder op eventuele 
overstromen te letten. Daarom moet men ervoor zorgen dat de maximaal toe
laatbare stroom niet wordt overschreden. 

De eenvoudigste manier om dit te verwezenlijken is de uitgang van de '\jJ -rege

laar of van de is * / E ~ - sturing te begrenzen op de toelaatbare stroomwaarde zo-

als aangeduid in de figuren 5.35a en b. Hierdoor vermijdt men elke overstroom. 

Wat er echter bij de begrenzing gebeurt toont ons figuur 5.36, waarbij als voor
beeld de '\jJ - regelaar werd genomen. Van zodra de stroom is * door de begren-

zing constant gehouden wordt gelden opnieuw de kurven voor constante stroom. 

Vermits de stroom in dit voorbeeld op zijn nominale waarde, m.a.w. op [is*]o = 
I, wordt begrensd, zijn het de kurven van figuur 5.16 die het gedrag bij stroom
begrenzing beschrijven. Legt men de figuren 5.16 en 5.24 op elkaar dan ontstaat 
figuur 5.36. Men stelt vast dat door de stroombegrenzing de koppelkurve voor
bij het nominaal punt sterk daalt. Oit betekent dat de machine bij een belasting 
mlast > [mellN haar koppel verliest (figuren 5.37a en 5.37b). De machine de-
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magnetiseert volledig, komt tot stilstand en moet opnieuw gestart worden. Men 
noemt men deze manier van stroombegrenzing "doodslagstroombegrenzing". Het 
heeft bijgevolg slechts zin deze stroombegrenzing aan te wenden wanneer de 
overbelasting optreedt in een noodsituatie, waarbij de machine meestal toch afge
schakeld moet worden en men minstens de machine en de omvormer wil bescher
men tegen overstromen. 

Het voorgaande geldt evenzeer voor de toepassing van de is * / E ~ - sturing. De 

karakteristieken voor ['ljJ / E~lo ' [i~ / E~lo en [mel / E~lo in figuur 5.36 gelden 

dan eveneens voor het dynamisch gedrag. Dat wil zeggen dat het kipkarakter van 
de koppelkurve ook geldig is bij alle overgangsverschijnseIen. 

Hieruit blijkt dus duidelijk dat een perfekt functionerende schakeling om de flux 
constant te houden (bijvoorbeeld de is */ E~ - sturing), hoe belangrijk zij ook is, 

nog geen bevredigende werking van de asynchrone machine garandeert. 

5.6. Eigendynamica 

Bovendien laat de eigendynamica van de machine veel te wensen over, zoals reeds 
bleek uit de figuren 5.37a en 5.37b. Oit wordt nu analytisch aangetoond. 

We be schouwen de nullasttoestand omdat de berekeningen daarvoor eenvoudig 
zijn. Bovendien geldt de berekening dan zowel voor een asynchrone machine 
met constante stroom als voor een asynchrone machine met een 'ljJ - regeling of 

een is * / E ~ - sturing. Oit komt door het feit dat voor bewegingen rond de hoek 

E~ = 0 de flux met of zonder schakeling om de flux constant te houden zonder

meer constant blijft, zodat het gedrag van de machine rond dit werkingspunt on
afhankelijk is van een dergelijke schakeling. 

In de veronderstelling dat de flux door middel van 

[. *] _ 1 
IS 0 - l' 1 (5.112) 



5.37 

op zijn nominale waarde 'ljJ = I ingesteld werd en zich daar ook in rusttoestand 
bevindt, kan men uit figuur 5.12 het gelineariseerde blokschema van figuur 5.38 

afleiden als men de waarden [is*]o = (l / 1) . 1, ['ljJ10 = 1 en [e11o = 0 als con

stante factoren aanneemt. 

Als overdrachtsfunctie bij konstante e~ bekomt men 

I mel = mlast · ------'~----
e 2 e I + s. " . rk + s. . 1 

met als eigenwaarden 

= _1. rk ± 
2 1 

Voor een aanlooptijd van 

wordt met 

[ ( t ) 1 ref = 3,18 ms 

en 
k m = 0,86 

e=k m 

en bekomt men met 

1 = 3 

(tmech ) = 

[(t)lref 

rk = 0,02 

de eigenwaarden 

.L 1. e ·1 

o 86 JJ.lL = 86 
, 3,18 

(5.113) 

(5.114) 

(5.115) 

(5. 116a) 

(5. 116b) 

(5.117) 

(5.118) 

(5.119) 
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sl,2 = -0,0033 :t j 0,062 

Voorziet men de Laplace-operator met zijn dimensie 

dan voIgt (figuur S.39) 

(sl,2) = -1,04 ! :!: j 19,5 t = (o):t J (00) 

Het pendeiverschijnsel heeft een eigenfrequentie van ongeveer 

19,5 1 = 3,1 Hz 
2:rt s 

en een tijdconstante van de omhullende van ongeveer 

_1_ s = 0,96 s 
1,04 

zoals bIijkt uit figuur S.40a. 

(S.120) 

(5.121) 

(S.I22) 

(S.123) 

(S.124) 

In figuur S.40b stelt men vast dat dit gedrag zich bij belasting wijzigt, hetzij door 
de werking van de 't/J - integrator in de machine zelf, hetzij door de werking van 
de desbetreffende schakeling om de flux constant te houden. Maar dit verandert 
niets aan de vaststelling dat een stroomgestuurde asynchrone machine met een 
schakeling om de flux constant te houden een langzaam reagerend en slecht ge
dempt systeem is. 

Als voorlopig besluit stellen we het volgende vast: 

AIle stuur- en regelmaatregeIen, die we tot hiertoe voor de IA hebben toegepast, 
hadden slechts betrekking op een co6rdinaat van de statorstroomvector, namelijk 
de stroomwaarde; daarom spreken wij ook van een skalaire regeling of sturing. 
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Met een dergelijke regeling of sturing bekomt men een bedrijfsgedrag met be
perkte kwaliteit. 

In de volgende paragraaf zal aangetoond worden dat het niet aIleen zinvol maar 
ook nuttig is ook de tweede coordinaat van de statorstroomvector, namelijk de 
stroomhoek, te regelen of te sturen; men spreekt dan van een vectoriele regeling 
of sturing. We zullen zien dat hierbij de mogelijkheid bestaat het gedrag van de 
machine fundamenteel en ten goede te veranderen. 

5.7. Vectoriele maatregelen: stabilisering en geregelde veldorH~nte

ring van de IA 

Figuur 5.38 geeft een oplossing voor de problematiek in par. 5.5. Men zou het 
dempingsgedrag kunnen verbeteren door bijvoorbeeld de rotorweerstand rk te 

vergroten (zie ook vergelijking (5.114». 

Zoals ook uit figuur 5.38 blijkt, bekomt men hetzelfde resultaat door terugkop

peling van E~ met behulp van een elektronische schakeling. Deze terugkoppeling 

werkt in op Et. In figuur 5.41, met de schakelaar in stand I, is een dergelijke 

schakeling getekend (proportionele terugkoppeling met dais P-deel). Kiest men 
deze factor zo dat de werking van de E~ - schakeling overeenstemt met die van 
een 15 maal grotere weerstand rk' m.a.w. 

(5.124a) 

dan worden de wortels van het systeem (figuur 5.39) verschoven naar de positie 
gekenmerkt door d l , zodat het systeem sterker gedempt wordt. 

De E~ - schakeling heeft dus de functie van een "elektronische" weerstand en doet 

precies hetzelfde als een daadwerkelijk verhoogde rotorweerstand, zonder echter 
verliezen te produceren. Het grote nadeel van een dergelijke E~ - schakeling is 

de sterke toerentaldaling bij belasting (in ons voorbeeld: 15 maal). 
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Om dit nadeel te verhelpen stelt men de frequentie niet star in met behulp van 

er*, maar men laat ze instellen door een toerentalregelaar (schakelaar in stand 

2), waarvan de streefwaarde pS* de rol van de oorspronkelijk (b.v. figuur 5.35) 

ingestelde streefwaarde Er overneemt. Door de werking van deze toerental

regelaar wordt de hoger vermelde toerentaldaling stationair weggewerkt. Ais 
men de toerentalregelaar bovendien optimaliseert bekomt men dezelfde dempen

de werking als die van een Et - schakeling, die inwerkt op de frequentie. 

Dezelfde dempende eigenschappen behoudt men ook als men de E t -schakeling 

vervangt door een Et - regeling, bijvoorbeeld een PI-regelaar, zoals getekend in 

figuur 5.42a. Men kan daarbij zelfs vaststellen dat de dynamica van de PI- regel
keten des te beter wordt naarmate het P-deel groter is, wat op het eerste gezicht 
niet vanzelfsprekend is. De verklaring hiervoor is dat het P-deel van de Et -

regelaar de betekenis en de uitwerking heeft van een "elektronische" weerstand 
en op die manier de trillingsenergie door "elektronische" verliezen afbouwt. 

Vermits de Et - regelaar de ingestelde streefwaarde Et* exact aan de machine 

opdringt, gaat de eigenschap van de machine om haar toerental aan een ingestelde 

frequentie Ef te orienteren volledig verloren, zodat het gebruik van een toeren

taIregelaar nu in elk gevaI noodzakelijk is (figuur 5.42b) 

Ais men beide regelaars optimaal instelt kan men het dynamisch gedrag van de 
asynchrone machine beduidend verbeteren (figuur 5.43a). 

De zojuist beschreven regelstructuur heeft nog een bijkomend voordeel: aIs men 
de uitgang van de toerentalregelaar begrenst (figuur 5.42c) dan verhindert men, 

op voorwaarde natuurlijk dat de Et - regelaar voldoende snel is, dat de hoek Et 

boven een bepaalde waarde [Etlg stijgt. Deze waarde berekent men uit verge-

lijking (5.78), waarbij men stelt dat is * de grenswaarde [is*]g niet mag over

schrijden: 

(5.125) 
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Door de begrenzing van de hoek E~ op deze waarde wordt ook de statorstroom 

begrensd en wei op die manier dat men de oorzaak van zijn ontstaan begrenst. 

Nu hoeft men ook niet meer begrenzend op te treden in de schakeling om de flux 
constant te houden. Ais er een overbelasting optreedt, zal pS wei gaan dalen, 

maar Ef zal deze daling volgen door de werking van de E~ - regelaar. Ef houdt 

dus contact met pS omdat er slechts een bepaald frequentieverschil E~ = E~ _ pS 
mag optreden om een bepaalde E~ te behouden (vergelijking (5.81) en figuren 

5.12 en 5.43b). 

Ais de E~ - regelaar voldoende snel reageert dan zal de actuele waarde E~ de 

streefwaarde E~* zeer goed volgen, zodat men de E~ - input om de flux constant 

te houden, ook aan E~* kan aansluiten (figuur 5.42d met schakelaar in linkse 

stand). 

Vit figuur 5.24 en vergelijking (5.101) was het reeds duidelijk dat bij een ljJ -

regeling de stationaire betrekking tussen [mello en [E~lo niet line air is. 

(5.125a) 

Door de werking van een is * I E ~* - sturing en door de werking van een voldoend 

snelle E~ - regelaar geldt dit verband ook in dynamische toestand: 

(5.126) 

De pS - regelaar ziet dus een niet-lineaire te regelen keten (figuur 5.44) en zal 
moeten aangepast worden om een optimaal gedrag te verkrijgen. 
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Daarom de volgende overweging: bij constante flux [1jJ]N zou de toerentalregelaar 

een lineaire te regelen keten zien indien hij de werkstroom i: zou regelen want 

(5.127) 

Veronderstelt men dat de uitgang van de toerentalregelaar een overeenkomstige 

f d · w* h "f d . d d' b* d stree waar e IS voorsc flJ t an moet men Ult eze waar, e en IS e over-

eenkomstige hoek E~* bepalen. Dat kan men realiseren met behulp van een CIP 

blok zoals aangeduid in figuur 5.45. 

In de bovenste CIP blok van figuur 5.45 met de schakelaar in de rechtse stand 
heeft de grootheid die als werkstroom wordt ingegeven de waarde 

is * . sin E~* , m.a.w. i:*. Men kan deze grootheid dus ook direct gebruiken aan 

de uitgang van de toerentalregelaar met de schakelaar in de linkse stand. Hier
door hebben de twee CIP blokken dezelfde ingangen: in de bovenste wordt enkel 
de statorstroomwaarde, in de onderste enkel de statorstroomhoek berekend. Ze 
kunnen dus door een CIP blok vervangen worden waarvan beide uitgangen wor
den gebruikt (figuur 5.46). 

Op die manier ontstaat een regelstructuur waarbij 

a) een streefwaarde van de blindstroom i~* wordt voorgeschreven, die afgeleid 

wordt van een streefwaarde van de flux [1jJ*lN en 

* b) een streefwaarde van de werkstroom i: wordt voorgeschreven, die afgeleid 

wordt uit een toerentalregelaar. 

Uit deze twee bevelen wordt in een CIP blok 

a) een streefwaarde van de stroom is * berekend, die aan de machine wordt voor-

h d· . . did" . b* . w* I' gesc reven en Ie ill Ie er geva no Ig IS om Is en Is te rea Iseren; 

b) een streefwaarde van de hoek E~* berekend en via een E~ - regelaar aan de 

machine opgedrongen. Deze hoek draagt er zorg voor dat de stroom in de 
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machine op de gewenste manier in een werk- en een blindcomponent wordt 
gesplitst of anders gezegd dat uit de vele mogelijkheden van opsplitsing in het 
cirkeldiagram van figuur 5.15a de juiste wordt gekozen. 

Deze regelstructuur, maar ook aIle voorgaande die een Et - regeling bevatten, 

worden "veldgeorienteerde regelingen" genoemd, omdat door de Et - regeling 

de statorstroomvector in een welbepaalde positie ten opzichte van de flux vector 
wordt gebracht, m.a.w. ten opzichte van de fluxvector - het veld in de machine -
wordt georienteerd. 

5.8. Veldorientering van de IA door voorsturing met de fluxhoek 

In de vorige paragrafen werd herhaaldelijk gewezen op de noodzaak om de Et -

regeling zo snel mogelijk te maken, want de voorgeschreven streefwaarden i~* 
en i:* kunnen slechts dan in de machine gerealiseerd worden als is * en Et* vol

doende snel in de overeenkomstige actuele waarden worden omgezet. 

Daarom zou het best zijn de E t -regeling oneindig snel te maken maar dit is in 
de praktijk onmogelijk, zoals vroeger reeds vermeld bij de '¢k - regeling. Ook 

hier is het signaal van de actuele waarde van E t niet ideaal zodat de versterking 

van de regelaar begrensd wordt omwille van de stoorsignalen en de vertraging. 
Op dezelfde manier zoals bij de '¢ - regeling kan men het signaal van de actuele 
waarde idealiseren door middel van een model en met behulp van deze zuiver 
elektronische actuele waarde een praktisch oneindig snelle regeling realiseren. 

Met dit doel voor ogen verlaten we de frequentievorm en vervangen hem door de 
equivalente hoekvorm (blok Iii vervangen door blok III). Men kan dan de Et -

regeling voorstellen door figuur 5.47. 

Een model voor de actuele waarde is getekend in figuur 5.48. Vervolgens kan 

men veronderstellen dat de zuiver elektronische regelkring - van E~* over E~' 
regelaar en integrator naar E t -met een nagenoeg oneindig grate versterking 

werkt. 
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Vermits dan nagenoeg 

(5.128) 

is, m.a.w. de uitgang van het model opgedrukt wordt, wordt de betrekking in het 
model 

(5.129) 

op die manier gei"nverteerd, zodat de modelingang Et de uitgangsgrootheid 

wordt. Aldus wordt 

Deze uitdrukking vertelt ons hoe de hoek Et van de statorstroomvector moet 

veranderd worden aIs men het resultaat van een oneindig snelle E~ - regelaar wil 

bereiken. 

Dit leidt ons tot een soort van omvormer, waarbij niet de frequentie maar de 

hoek Et van de statorstroomvector als ingangsgrootheid wordt gebruikt. Heeft 

men de beschikking over een dergelijke omvormer dan kan men met behulp van 

deze hoeksturing een oneindig snelle E~ - regeling verwezenlijken als men als 

stuuringang van de omvormer vergelijking (5.130) gebruikt. Figuur 5.46 gaat 
dan over in figuur 5.49. 

Deze figuur stelt de ideaIe veldorientering voor: men bekomt de grootste dyna
miek (figuur 5.50) van aile tot hiertoe behandelde schakelingen. Hier wordt ook 
het karakter van de "veldorientering" bijzonder duidelijk, omdat de hoek van de 

* statorstroomvector E~ direct uit de hoek van de flux vector cps, beide gemeten ten 

opzichte van de stator, ontstaat en over een "telkens juiste" supplementaire hoek 

E ~* ten opzichte van de fluxhoek wordt verdraaid. 
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Men kan bijgevolg de veldorientering omschrijven als een zelfsturing van de 
asynchrone machine net zoals de sturing van de ontsteking bij een verbrandings
motor. Maar hier vertegenwoordigt niet de rotor maar wei de fluxvector de 
identiteit van de machine. 

5.9. Veldorientering van de IA door voorsturing met de rotorhoek 

De bepaling van de fluxhoek is de basis van iedere veldgeorienteerde regeling. 
Dit is echter niet eenvoudig. 

Men bekomt de fluxhoek op de meest preciese manier door meting van de induc
tie in de luchtspleet van de machine. Deze methode vereist echter veel en duur 
materiaal. 

Daarom zocht men reeds van in het begin naar meetmethodes waarbij men ver
trok van gemakkelijker te meten grootheden en de flux bijvoorbeeld door middel 
van een model van de asynchrone machine uit deze meetgrootheden kon bepaald 
worden. 

Een dergelijke mogelijkheid bestaat als men de meetgrootheden is*' E~* en pS 

ter beschikking heeft. Door deze grootheden is de fluxhoek volgens figuur 5.11 
eenduidig bepaald. 

Het gaat hier namelijk om de drie ingangen van de delen I en III van de asyn
chrone machine, waarin onder andere de flux vector berekend wordt. Voor de 
meting van deze grootheden heeft men behalve stroomtransformatoren voor de 

bepaling van is * en Et nog een rotorpositiesensor nodig voor de oepaling van 

pS. 

o 

Bootst men nu I + III door een model I + III na en voedt men dat model met 

dezelfde ingangen als I + III, namelijk i *, E
S* en pS, dan bekomt men een vector s s 

'ii, die men als vervangingsmiddel voor de veldorientering kan gebruiken (figuur 
5.51). 
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~ 

Het model I + III is op dezelfde manier opgebouwd als I + III (figuren 5.11 en 
* ~ 5.52a). In dit model wordt uit is *, E~ en pS via geschatte machineparameters 1 

~ ~s 

en rk de fluxhoek cp bepaald. 

Omdat men in figuur 5.51 ;p s aanwendt voor de veldorientering - die in figuur 
5.52b nogmaals samen met het model is voorgesteld - wordt eigenlijk het model 
A -- ........ s ...... s 
I + III veldgeorienteerd. Men bemerkt dat aan het feit dat - cp en cp alsook de 
functies van het PIC en het CIP blok elkaar opheffen met het resultaat dat de mo-

~b ~w 
delwaarden is en is gelijk zijn aan de overeenkomstige streefwaarden 

i~* en i:* van de regeling. Uiteindelijk blijft dat gedeelte van het model i + III, 

dat tussen i: en i: enerzijds en '¢ en ;p s anderzijds ligt, als deelmodel over. 

~b ~w 
De ingangen van het deelmodel, is en is ' kunnen dan direct aan de streefwaar-

d . b* . w* d I· d I H· d d hak I· en 1S en Is van e rege mg wor en aanges oten. ler oor gaat esc e mg 

van figuur 5.51 over in de gelijkwaardige schakeling van figuur 5.53. Men 
noemt deze regelstructuur ook "indirecte veldorientering" omwille van de indi
recte bepaling v~n ~ fluxhoek uit de rotorhoek. Vermits men voor de fluxbepa
ling een model I + III gebruikt, dat naast de rotorhoek ook de statorstroom als 
informatie nodig heeft, spreekt men in dit geval ook van een "veldorientering 
met stroom I rotorhoek - model". 

Tot hier toe hebben we twee mogelijkheden beschreven om een asynchrone ma
chine te regelen met behulp van een hoeksturing. 

In het eerste geval (figuur 5.49) is de hoek Er van de statorstroomvector i ~ (in 

het statorcoordinatensysteem) gelijk aan de som van de fluxhoek cps als actuele 

waarde en een supplementaire hoek E ~* die uit streefwaarden wordt berekend. 
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In het tweede geval (figuur 5.53) is de hoek Et de som van de rotorpositiehoek 

pS als actuele waarde en een supplementaire hoek E~* + (iir die ook uit streef

waarden wordt berekend. 

In het eerste geval wordt de stroomhoek uit een fluxhoek afgeleid en ten opzichte 
van deze hoek verdraaid over een hoek die in stationaire toestand constant is. In 
het tweede geval wordt de stroomhoek afgeleid van de rotorpositiehoek en ten 
opzichte van deze hoek verdraaid over een supplementaire hoek, die niet alleen 
tijdens overgangsverschijnselen maar ook in stationaire werkingstoestanden be
weegt. 

Eigenlijk gaat het slechts in het eerste geval over een echte "veldorientering". 
Het tweede geval is een "rotorpositie - orientering", waarbij uitgaande van de 
rotorpositie hetzelfde effect bereikt wordt door de juiste instelling van de supple
mentaire hoek. 

De juiste bepaling van deze supplementaire hoek veronderstelt de nauwkeurige 
kennis van de machineparameters 1 en rk in het model. In het geval dat de 

modelwaarden i en fk overeenstemmen met de werkelijke waarden 1 en rk 

wordt het bedrijfsgedrag in figuur 5.54a getoond; het is identiek met het gedrag 
van de echte of directe veldorientering (figuur 5.50). Indien de modelwaarden 
niet juist worden gekozen (bijvoorbeeld fk = 2 . rk ten gevolge van tempera-

tuursvariaties) dan ontstaat een verkeerde orientering in de machine en het ge
drag (figuur 5.54b) wijkt beduidend af van het ideale. Bijzonderheden over 
deze verkeerde orientering worden op het einde van dit hoofdstuk gegeven. 

Er bestaat nog een interessante variante van de schakeling van figuur 5.53. 

* De hoek E~ van de statorstroomvector (in het statorcoordinatensysteem) is in fi-

guur 5.53 de som van de hoeken E~* , pS en (ii r : 

s* ".* s ~r 
E =E"'+p+!p S S (5.131) 

Zoals we in de frequentievorm van het blokschema reeds hebben gezien, is het bij 
de asynchrone machine toegelaten, en ook voldoende, om de frequenties in plaats 
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van de hoeken in te stellen. Daarom kunnen we de hoek die in verge1ijking 
(5.131) berekend wordt differentieren en de asynchrone machine met een fre
quentielngang voorzien zonder ook maar het geringste aan het gedrag te verande-

reno In plaats van E~* te differentieren kan men ook de afzonderlijke termen in 

vergelijking (5.131) eerst differentieren en dan sommeren. 

's* ''IjJ* 's ';'r ES = Es + P + q:> (5.132) 

Twee van deze termen zijn reeds in figuur 5.53 voorhanden, namelijk de rotor

hoeksnelheid pS en de geschatte slipfrequentie van de flux ~r, zodat men nog 

slechts E~* aan een differentiatie moet onderwerpen. We kunnen deze differen

tiatie echter afzwakken en vervangen door een lineair stijgende instelling van de 
b* w* 

streefwaarden is en is' 

Hierdoor ontstaat uit figuur 5.53 de figuur 5.55, die als de "frequentievorm van 
de indirecte veldorientering" of als "frequentievorm van de veldorientering met 
stroom / rotorhoek - model" kan aanzien worden. De frequentie van de stator
stroomvector is samengesteld uit de rotorfrequentie pS en een supplementaire 

frequentie die gelijk is aan de slipfrequentie E~* van de statorstroomvector. 

Deze frequentie moet men nu stationair en dynamisch juist kunnen instellen om 

de gewenste verdeling van de statorstroomvector in blindgedeelte i~* en werkge-

deeltei:* traagheidsloos te realiseren. 

"Stationair juist" betekent dat het verband tussen de slipfrequentie <p r van de flux 

en E~, zoals dat zich in de machine volgens vergelijking (5.74) voordoet, ook in 

het model juist wordt berekend, hetgeen vereist dat de modelparameters i en fk 

overeenstemmen met die van de machine. 

"Dynamisch juist" wi! zeggen dat men het niet aan de machine overlaat om een 
stationaire toestand van E~ te zoeken als men een bepaalde slipfrequentie E~ 

voorschrijft, maar dat de gewenste hoekverandering van E~* door een bewuste 
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frequentiepuls, veroorzaakt door E~*, direct door de E~ - integrator van de fre

quentievorm "doorgeschoven" wordt, zodat de gewenste toe stand van E~ zich 

ogenblikkelijk instelt. 

Laat men in de frequentievorm van de indirecte veldorientering de frequentiepuls 

E~* en ook de overige dynamiek van het model weg, dan onderscheidt zich de 

schakeling van figuur 5.56 praktisch niet meer van een eenvoudige "stroom / 
slipfrequentie - sturing" (figuur 5.57). 

Men stelt bijgevolg vast dat het in de regeitechniek dikwijls maar kleinigheden 
zijn die het gedrag van een asynchrone machine principieel kunnen veranderen. 

Vanaf figuur 5.29 hebben we eenvoudigheidshalve verondersteld dat de flux niet 
of slechts overeenkomstig zijn eigen tijdconstante 1 / rk veranderd moest worden 

zodat de PD-term in figuur 5.28 kon wegvallen. Ais we deze beperking ophef
fen dan moet men in aile figuren vanaf figuur 5.29 deze term opnieuw invoeren, 
zoals in figuur 5.58a. Dit supplement in het blokschema heeft slechts dan beteke
nis als men de fluxwaarde bedrijfsmatig wi! veranderen, zoals bijvoorbeeld voor 
veldverzwakking bij hoge toerentallen. 

Bovendien zou de toerentalregelaar bij veldverzwakking niet de werkstroom i: 
maar het koppel mel als streefwaarde moeten instellen. Op die manier blijft zijn 

te regelen keten onafhankelijk van 'ljJ. 

De streefwaarde van de werkstroom bekomt men uit de streefwaarde van het 
koppel 

* = mel 
'ljJ* 

Deze wijziging is in figuur 5.58c voorgesteld. 

(5.133) 

Door de invoering van de PD-term in figuur 5.58 voigt tenslotte niet aileen de 
echte flux 'ljJ maar ook de modelwaarde 1P in de figuren 5.53 en 5.55 zijn streef-
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waarde 'ljJ* traagheidsloos. Daarom kan men in deze figuren ~, die men nodig 

heeft om <p
r 

te berekenen, direct met 'ljJ* verbinden (figuur 5.58b). 

Deze drie supplementen of wijzigingen, die van belang zijn bij fluxvariaties, 
worden in figuur 5.59 samengevat in "de hoekvorm van de veldorientering met 
stroom / rotorhoek - model". 

5.10. ResuIterende blokschema's bij de directe en de indirecte 
veldorientering 

We wensen nog een paar bemerkingen te maken over de resulterende bloksche
rna's van het inwendige van de machine, enerzijds bij de "directe", anderzijds bij 
de "indirecte" veldorientering. 

Bij de "directe" veldorientering ontstaat door combinatie van de figuren 5.49 en 
5.11 het blokschema van figuur 5.60a, dat in feite een directe "doorgang" van de 
streefwaarden naar de actuele waarden betekent (figuur 5.60b). Dit leidt tot het 
resulterend blokschema van figuur 5.61. Men stelt vast dat bij de directe veld
orientering werkstroom en flux afzonderlijk toegankelijk zijn (de werkstroom 
zonder vertraging en de flux via een vertragingsterm van eerste orde) en elkaar 
niet kunnen bei'nvloeden. Dit kan onafhankelijk van de machineparameters gebeu
reno 

Bij de "indirecte" veldorientering ontstaat door combinatie van de figuren 5.53 
en 5.11 het blokschema van figuur 5.62. Men ziet dat de directe doorgang ver-

stoord is door twee kringen met de hoeken <p r en ql. Deze hoeken ontstaan door 

integratie van de frequenties ~r en <pr, respektievelijk in de delen i en I. 

Een directe doorgang is hier slechts mogelijk als aan 

Aql = <p r _ IjJ r = 0 (5.134) 

voldaan is. Dan worden de storende invloeden van beide kringen opgeheven en 
bekomt men hetzelfde resultaat als in de figuren 5.60a en b. 
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We onderzoeken nu aan de hand van figuur 5.62 welke voorwaarden moeten ver
vuld zijn opdat aan vergelijking (5.134) zou voldaan zijn. 

We gaan hierbij als voIgt te werk: we nemen de voorwaarde van vergelijking 
(5.134) als een gegeven aan, en gaan na of deze toestand behouden blijft op basis 
van de betrekkingen in het blokschema van figuur 5.62. 

Ais vergelijking (5.134) geldt, dan is in elk geval 

(5.135) 
waaruit voIgt 

(5. 136a) 

(5. 136b) 

Ais de modelparameters juist gekozen zijn, m.a.w. als 

(5.137a) 

~ 

1 = 1 (5.137b) 
dan is ook 

-;-r • r 
cp = cp (5.138) 

en bijgevolg wordt 

~!jJr = 0 (5.139) 

Dit betekent dat ~cpr nul blijft als het oorspronkelijk op die waarde gezet was. 

Bij juist ingestelde modelparameters is men dus ook bij de indirecte veldorien
tering zeker van een directe doorgang, wat te verwachten was. 
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Zijn de parameters slecht afgestemd, bijvoorbeeld 

(5. 140a) 

~ 

1 = 1 (5.140b) 

zoals dat gebeurt bij temperatuursvariaties, dan leidt de veronderstelling van ver
gelijking (5.134), niettegenstaande de vergelijkingen (5.135) en (5.136), tot een 
verschil in frequenties. In ons geval is 

zodat 

~r • r 
IP > IP 

l\<jJr > 0 

(5.141) 

(5.142) 

is en aan vergelijking (5.134) niet meer voldaan blijft. De directe doorgang is 
dus verbroken. In ons geval wordt 

(5.143) 

met als gevolg 

(5.144) 
en 

(5.145) 

Er treedt bijgevolg veldverzwakking op. 

De werkingstoestand "nullast" vormt hierop echter een uitzondering. In de ver
onderstelling van vergelijking (5.134) geldt bij nullast 

.w .w* 0 
1 = 1 = S S (5.146) 

Onathankelijk van de parameterinstelling wordt 
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"';'r • r 
q:> =q:> =0 (5.147) 

en 
Ll~r = 0 (5.148) 

Dit betekent dat Llq:>r ook nul blijft als het oorspronkelijk op nul gezet was. Bij 
nullast blijft dus een directe doorgang bestaan, zelfs bij slecht afgestelde parame
ters. Verandert de werkingstoestand van nullast naar belasting, dan treedt op
nieuw de invloed van de parameterafwijking in werking zoals hoger vermeld. 

Bij de "indirecte" veldorientering is dus de directe doorgang door slecht afge
stemde parameters verstoord, met uitzondering van de nullasttoestand. Daarbij 

komt nog dat de veranderende hoek Llq:>r bij de overgang van nullast naar belas
ting en omgekeerd tot trillingverschijnselen leidt, die onder bepaalde omstandig
heden slechts zwak gedempt zijn. Een voorbeeld hiervan werd reeds in figuur 
5.54b gegeven. 

5.11. Parameterafhankelijkheid van het stroom I rotorhoek - model 

Tot slot van dit hoofdstuk gaan we nog even dieper in op de parameterafhanke
lijkheid bij de indirecte veldorientering. 

In figuur 5.53 hebben we het stroom I rotorhoek - model voor de veldorientering 
van de inductiemachine besproken. De resulterende structuur van een dergelijke 
regeling wordt in figuur 5.63 getoond. Deze figuur ontstaat uit de oor-

spronkelijke figuur 5.62 als men de integratoren voor ijJr en q:>r door een inte

grator voor de "fouthoek" Llq:>r vervangt, waarbij geldt 

,·r ';'r ·r oq:> = q:> - q:> (5.149) 

De "directe doorgang" van deze regelstructuur, die we bij veldgeorienteerde re
gelingen nastreven, komt overeen met de gelijkheid tussen de actuele waarden 
van de stator - blind- en werkstroom met de overeenkomstige streefwaarden, 
m.a.w. 
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.b .b* 
IS = IS (5.150) 

.w .w* 
IS = IS (5.151) 

Aan deze gelijkheid is voldaan als de fouthoek ~ql, die tussen E~* en E~ ligt, 

stationair en dynamisch nul is, zodat 

(5.152) 

We weten r~eds dat dit slechts het geval is als de parameters van het model
blokschema I overeenkomen met die van het originele blokschema I. 

In het geval van een parameterongelijkheid is de fouthoek niet nul, zodat de 
hoekgelijkheid van vergelijking (5.152) en daardoor ook de gelijkheid van de 
cartesische coordinaten in de vergelijkingen (5.150) en (5.151) verloren gaat. 

We willen ons nu wat meer duidelijkheid verschaffen over de gevolgen van deze 
ongelijkheid. 

We beperken ons daarbij tot de stationaire toe stand. Deze toestand wordt geken

merkt door een constante waarde van ~ql, zodat 

~ql = 0 (5.153) 
en 

(5.154) 

~ 

Bekijkt men het ontstaan van deze twee frequenties in de blokschema's I en I, dan 
bekomt men uit vergelijking (5.154) een betrekking tussen de gewenste en actuele 
waarden van de stator - blind- en werkstroom in de volgende vorm 

(5.155) 
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Voeren we de factor van de parameterongelijkheid in 

~ 

rk 

v = 
rk 
~ 

l 
1 (5.156) 

dan wordt 

(5.157) 

Voor de fouthoek Aql geldt volgens figuur 5.65 

(5.158) 

Daaruit voIgt de tangens van de fouthoek 

(5.159) 

en met vergelijking (5.157) bekomt men de volgende stationaire betrekking: 

[ 
r] _ (v-l).[tgEt]o 

tg Atp 0 - [ 1 2 ljJ* 
1 + v. tg Es 0 (5.160) 

Om te weten te komen hoe die fouthoek zich gedraagt beschouwen we een voor
beeld waarin de rotorweerstand bedrijfsmatig varieert ten gevolge van de varie
rende temperatuur in de rotor. 

Wordt bijvoorbeeld de modelwaarde fk van de rotorweerstand op de weerstands

waarde van de warme machine ingesteld dan wordt voor de koude machine met 
een kleinere weerstand rk 
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> I 
(5.161) 

Deze verhouding kan in het extreme geval (bijvoorbeeld bij een temperatuurs
verschil AT van ongeveer 200 0c) de waarde 2 aannemen. In dit geval wordt 
volgens vergelijking (5.156) de factor van de parameterongelijkheid 

v = 2 (5.162) 

Ret verloop van de tangens van de fouthoek in functie van de tangens van de 
streefwaarde van de belastingshoek is in figuur 5.64a getekend. 

We onderzoeken nu welke de gevolgen zijn van een fouthoek, volgens figuur 
5.64a, op de betrekkingen tussen de gewenste en actuele waarden van stator -
blind- en werkstroom. 

Ret verband tussen deze waarden kan men uit figuur 5.65 aflezen: 

.b .b* cos E~ 
IS = IS 

cos E~* (5.163) 

.w .w* sin E~ 
Is = Is 

. 'i'* sm ES (5.164) 

Op die manier bekomt men de betrekking tussen de hoeken E ~ en E ~* . In het 

algemeen voigt deze betrekking uit de vergelijking (5.158) 

tg E'i' = s 
tg E~* + tg Aql 

I - tg E~* . tg Aql 
(5.165) 

maar kan in ons geval onmiddellijk uit vergelijking (5.157) afgelezen worden; 
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Bijgevolg is (figuur 5.64b), 

(5.166) 

Op die manier bekomt men de volgende betrekkingen tussen de gewenste en de 
actuele waarden van de stator - blind- en werkstroom: 

[. b] [. b*] 
IS 0 = IS o· 

(5.167) 

(5.168) 

Voor de factoren van de parameterongelijkheid v = 1, 1,5 en 2 bekomen we in 
figuur 5.66 het verloop van de gewenste en actuele waarden in functie van de 

tangens van de streefwaarde van de belastingshoek Et*. 

Men bemerkt uit deze figuur 

a) dat de parameterongelijkheid met stijgende belastingshoek Et* hoofdzakelijk 

de statorblindstroom beinvloedt, en 

b) dat de afwijking van de gewenste waarde voor grotere tg Et* - waarden een 

constante waarde nastreeft. 

Om een idee te krijgen van de maximale waarde van de tg E t*, die in ons voor

beeld kan optreden, be schouwen we de vectordriehoek voor nominale werkings
toestand in figuur 5.67. 

Hieruit voigt dat bij nominale flux, m.a.w. [1\J*lN '" 1, een statorblindstroom 

[i~*]N '" 1/ 1 vereist is. Bij nominale stroom, m.a.w. [is*lN = 1, wordt 

cos E 1\J * '" 1. 
s 1 (5.169) 
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respectieveIijk 

Voor 1 = 3 wordt 

tgE'\jJ*",,3 
s 
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(5.170) 

(5.171) 

Voor deze waarde voIgt dan uit de vergelijkingen (5.167) en (5.168) met goede 
benadering 

[.b] [.b*] 1 
IS 0 "" IS O· V (5.172) 

[. wl [. w*] 
IS 0 "" IS 0 (5.173) 

Dit toont dus aan dat in het bereik van de nominale werkingstoestand de werk
stroom nagenoeg met zijn streefwaarde overeenstemt, maar dat de blindstroom 
met de factor l/v van zijn streefwaarde afwijkt. 

In ons voorbeeld, waarin we de rotorweerstand met een factor 2 verkeerd hadden 
geschat, treedt een veIdverzwakking op tot op de helft van de streefwaarde met 
als gevolg dat o.a. in het nominaal werkingspunt slechts de helft van het nominaal 
koppel kan geleverd worden. 

Dit is een voldoende reden om in een later hoofdstuk naar een andere manier te 
zoeken om de flux te bepalen. 
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HOOFDSTUK 6 

STROOMGEVOEDE SYNCHRONE MACHINE 

6.1. Vergelijkingen en blokschema's 

In hoofdstuk 5 hebben we het gevoede rotorwikkelingssysteem niet beschouwd. 
In dit hoofstuk moeten we dit wikkelingssysteem opnieuw in rekening brengen. 
We beschouwen bijgevolg een draaiveldmachine, waarbij in de rotor, naast de 
geinduceerde kortsluitstroomvector ik ' nog een andere stroomvector werkzaam 

is, die door stroomvoeding ontstaat en die we als rotorstroomvector ir aanduiden 

(naar analogie met de gevoede statorstroomvector is)' 

De vergelijking, die de som van de verschillende stromen uitdrukt, staat niet 
meer in de vorm van vergelijking (5.4), maar in de oorsprookelijke vorm van 
vergelijking (4.144). Met vergelijking (5.7b) (lka = 0) wordt tenslotte 

(6.1) 

Dit betekent dat de samenstelling van de stromen tot een magnetiseringsstroom 
niet meer leidt tot een vectordriehoek, zoals in figuur 5.2, maar tot een vector
vierhoek, zoals in figuur 6.1. 

Vermits vergelijking (6.1) in een ieder willekeurig coordinatensysteem a geldt, 
kan men ze onmiddellijk in het'\jJ - coordinatensysteem schrijven: 

(6.2) 

De bijhorende coordinatenvergelijkingen zijn dan: 

(6.3) 

(6.4) 

Deze vergelijkingen worden in figuur 6.2 verduidelijkt. 



6.2 
© 1994, 'T.'l1. 'EI9I(pJ{O'VES{ n -)I'V 

De vergelijking (6.3) zegt dat de magnetiseringsstroom bestaat uit drie blind
coordinaten, namelijk de blindcoordinaten van de statorstroom, de rotorstroom 
en de kortsluitstroom. In vergelijking (6.4) stelt men vast dat de werkcoordinaat 
van de statorstroom gelijk en tegengesteld is aan de som van de werkcoordinaten 
van de rotorstroom en de kortsluitstroom. 

In tegenstelling met vergelijking (5.42b) wordt de vergelijking van het koppel, 
dat in de rotor aangrijpt, nu als voIgt geschreven: 

(6.5) 

Dit betekent dat het rotorkoppel hier ontstaat uit de samengestelde werking van 
rotor- en kortsluitstroom. 

Voor het reactiekoppel van de stator, dat gelijk en tegengesteld is aan het rotor
koppel, blijft vergelijking (5.42a) onveranderd gelden: 

(6.6) 

In hoofdstuk I werd er gezegd dat het koppel evenredig is met de oppervlakte 
van de stroomvectordriehoek. Alhoewel er hier vier vectoren werkzaam zijn 
blijft deze regel geldig als men de twee stroomvectoren ir en ik ' die in de rotor 

werkzaam zijn, tot een resulterende rotorstroomvector samenstelt. Het koppel 
blijft dan evenredig met de oppervlakte omsloten door de statorstroomvector, de 
resulterende rotorstroomvector en de magnetiseringsstroomvector. 

Vervolgens stellen we de betrekkingen op tussen de rotorstroomcoordinaten i~ , 
i; in het 1jJ - coordinatensysteem en de coordinaten van de stromen die met 

behulp van een omvormer met stuurbare stroom kunnen ingesteld worden. Naar 
analogie met de statorstroominstelling beschouwen we eerst een omvormer waar

mee men de stroomwaarde ir en de hoek E~ van de rotorstroomvector ten op

zichte van de rotor kan instellen (figuur 6.3). 
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Bij een ideale omvormer zijn de actuele waarden identiek aan de streefwaarden: 

* 
Ir = Ir (6.7) 

Er = r* 
r Er (6.8) 

Bijgevolg moeten we met de spanningsvergelijking (4.138) van de rotor verder 
geen rekening meer houden. 

* * Het verband tussen de instelbare grootheden ir en E~ en de rotorstroomcoordi-

.b .w 
naten Ir ' Ir is dan volgens figuur 6.4 gegeven door 

.b . 1jJ 
Ir = Ir . cos E r (6.9) 

.w . . 1jJ 
Ir = Ir · sm Er (6.10) 

E1jJ = Er _ q:>r 
r r (6.11) 

* 
Ir = Ir (6.12) 

Er r* = Er r (6.13) 

De omvormer van figuur 6.3 laat ons toe een rotorstroomvector in te stellen met 
een willekeurige waarde (lengte) en een willekeurige hoek, bijvoorbeeld een 

roterende vector met instelbare frequentie E~*. Om een stilstaande vectorvier

hoek te bekomen moeten ook alle andere stroomvectoren met deze frequentie ten 
opzichte van de rotor roteren. Bijgevolg roteert ook de fluxvector op dezelfde 
manier ten opzichte van de rotor. Vermits dan in de kortgesloten wikkeling een 
stroom door inductie ontstaat, zijn alle vier vectoren van de vectorvierhoek 
continu aanwezig, dus ook in stationaire toestand. 

Het voorgaande beschrijft een veralgemeende dubbelgevoede asynchrone machi
ne. Dit machinetype willen we echter niet verder bespreken. We beperken ons 
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tot rotorstroomvectoren waarvan de frequentie E~ ten opzichte van de rotor nul is 

in stationaire toestand. Voor een stilstaande vectorpolygoon geldt deze uitspraak 
dan ook voor aHe andere vectoren. Oat wi! zeggen dat er stationair geen 
relatieve beweging ten opzichte van de rotor is: we spreken in dit geval van een 
synchrone machine (S). Vermits er geen kortsluitstroomvector kan bestaan die 
stilstaat ten opzichte van de rotor, gaat de vectorvierhoek stationair over in een 
vectordriehoek (figuur 6.5a). Slechts tijdens overgangsverschijnselen moeten we 
met de vectorvierhoek rekenen. 

In het rotorcoordinatensysteem is de rotorstroomvector in stationaire toe stand 
een gelijkstroom. Een dergelijke vector realiseert men ofwel met een omvormer 
(figuur 6.6a) ofwel met twee afzonderlijke gelijkrichters (figuur 6.6b), die we 
hier opnieuw ideaal veronderstellen. 

Het verband tussen de instelbare en de veldgeorienteerde coordinaten voor dit 
geval zijn in figuur 6.7a weergegeven en in de volgende vergelijkingen beschre-
ven 

.b 
. '" Ir = Ir . cos Er (6.14) 

.w 
= ir . sin E~ Ir (6.15) 

E'" = E~ _ !pr 
r (6.16) 

= ~ (i~)2 2 
Ir + (ii) (6.17) 

.q 
Ef 1 

= bg tg..L r .d 
Ir (6.18) 

.d .d* 
Ir = Ir (6.19) 

.q 
= 

.q* 
Ir Ir (6.20) 
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Deze vergelijkingen zijn ook in het blokschema van figuur 6.8 voorgesteld. Een 
dergelijke synchrone machine met twee bekrachtigingswikkelingen, de zoge
naamde IS(2), behandelen we op het einde van dit hoofdstuk. 

We beschouwen nu eerst het meest toegepaste type van synchrone machine, na
melijk die met een bekrachtigingswikkeling, de zogenaamde IS(l). Deze machine 
he eft volgens figuur 6.7b slechts een enke1e rotorwikkeling in de d-as, zodat 

.q 
= 0 Ir (6.21) 

.d 
Ir = Ir (6.22) 

(6.23) 

E~ = - q/ (6.24) 

Figuur 6.8 gaat over in figuur 6.9. 

Naar analogie met de vergelijkingen (5.39) tot en met (5.53) bekomen we het 
volgende vergelijkingssysteem voor de synchrone machine 

1jJ=l.if-l (6.25) 

(6.26) 

(6.27) 

(6.28) 

(6.29) 

(6.30) 
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pS = l J (mel - mlast) dt e 

E
S* = J eS* dt S S 
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(6.31) 

(6.32) 

(6.33) 

(6.34) 

(6.35) 

(6.36) 

(6.37) 

(6.38) 

(6.39) 

(6.40) 

(6.41) 

(6.42) 

(6.43) 

(6.44) 
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.q 
£r I = bg tg..L r .d 

Ir (6.45) 

.d .d* 
Ir = Ir (6.46) 

.q .q* 
Ir = Ir (6.47) 

Voor i( = 0, m.a.w. de IS(l), komt in de plaats van de vergelijkingen (6.44) en 

(6.45) 

.d 
Ir = Ir (6.48) 

£r = 0 r (6.49) 

Om dit vergelijkingssysteem van de IS in een blokschema voor te stellen gaat men 
precies op dezelfde manier te werk als bij de IA (zie figuur 5.11). Concreet 
betekent dit een uitbreiding van deze figuur met de vergelijkingen van de rotor
stroom. Benut men in figuur 5.11 de reeds aanwezige sommatiepunten a dan 
ontstaat het blokschema van de IS in figuur 6.10, dat zowel voor de IS(l) als 
voor de IS(2) getekend is. Het wezenlijk kenmerk van deze figuur is dat de 
slipfrequentie van de flux een integrator bedient die de opsplitsing van de 

. bl· d k . b . w biD bl· d rotorstroom III III - en wer componenten Ir ' Ir epaa t. eze III - en 

werkcomponenten werken in op de rest van de structuur. In het bijzonder heeft 
de kring van de werkcomponent tot gevolg dat in stationaire toe stand de slipfre
quentie <vr van de flux tot nul gereduceerd wordt. Oit staat in tegenstelling met 
de IA (zie vergelijking (5.73». 

Ook hier maken we een onderscheid tussen de zojuist beschreven hoekvorm (fi
guur 6.10) en een frequentievorm (figuur 6.11, aileen de IS(I) is getoond) waar
bij alle integratoruitgangen constant zijn in stationaire toestand. 

Oe frequentievorm ontstaat door het feit dat men 
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I) de vergelijkingen (6.34) en (6.35) samenstelt tot 

(6.50) 

2) de hoek E~ van de statorstroom ten opzichte van de rotoras invoert (figuur 

6.12a), zodat 

Er=Es_pS 
s s 

3) deze hoek in vergelijking (6.50) in vult, m.a.w. 

E~ = E~ - q:/ 
en 

(6.51) 

(6.52) 

4) in de vergelijkingen (6.52), (6.37) en (6.40) integratie en sommatie omwisselt, 
m.a.w. 

(6.53) 

en 

E~ = f E~ dt (6.54) 

uitrekent. Voor de IS(I) heeft E~ de betekenis van de hoek tussen de stator- en 

de rotorstroomvector (figuur 6.12b) 

In de figuren 6.lOb en 6.11 b zijn telkens de blokschema's in beknopte vorm 
voorgeste~d. Men kan hier duidelijk vaststellen dat de del en I, II en III, respek
tievelijk III van de asynchrone machine IA opnieuw verschijnen en slechts met 
een supplementair deel IV(1), respectievelijk IV(2) voar de synchrone machine 
uitgebreid worden. 
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6.2. Stationaire toestand van de IS 

De stationaire toe stand is gekenmerkt door een stilstaande vectordriehoek vermits 
[i k10 = 0 is. Dit vereist dat men constante stromen instelt 

[islo = constant (6.55) 

[i r 10 = constant (6.56) 

en dat de volgende grootheden in de machine constant geworden zijn: 

[E~lo = constant (6.57) 

[E~lo = constant (6.58) 

[1J!10 = constant (6.59) 

Uit het vergelijkingssysteem (6.55) tot en met (6.59) volgen de voorwaarden: 

uit vergelijking (6.59) 

[i~lo = 0 

[ilAlo = [i~lo + [i~lo 

uit vergelijking (6.58) 

en 

[(vr1o = 0 

[i:lo = 0 

(6.60) 

(6.61) 

(6.62) 

(6.63) 

(6.64) 
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Met de vergelijkingen (6.60) en (6.63) werd bewezen, zoals hoger reeds vermeld, 
dat [iklo = 0 is in de stationaire toestand van de IS. 

De vergelijkingen (6.61) en (6.64) worden verduidelijkt aan de hand van de sta
tionaire vectordriehoek in figuur 6.13. 

Uit vergelijking (6.25) bekomt men 

(6.65) 

Uit vergelijking (6.57) voIgt 

[E~lo = 0 (6.66) 

en met de vergelijkingen (6.34), (6.35) en (6.62) bekomt men tens lotte 

(6.67) 

Deze vergelijking bevestigt het synchronisme tussen de statorstroomvector en de 
rotor. 

6.3. Stuurgedrag van de IS(I) 

We behandelen op de eerste plaats een synchrone machine met een bekrachti
gingswikkeling, m.a.w. de IS(l), omdat dit type uiteraard het meest gebruikt 
wordt. De eenvoudigste werkingstoestand van een dergelijke machine bekomt 
men door de stromen is ' ir en de frequentie E~ op constante waarden in te stellen. 

Uit de stroomvectordriehoek voor stationaire werking (figuur 6.14) kunnen we 
besluiten dat ook bij de IS de flux bij nullast het grootst is als men de 
stroomwaarden constant instelt. Om ontoelaatbare hoge fluxwaarden te ver
mijden moeten we de strornen zo instellen dat bij nullast exact de nominale flux 
ontstaat. Bijgevolg moet 

= [1Jl]N 
1 (6.68) 
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zijn. Deze opsplitsing is in principe vrij. We moeten wei opmerken dat zowel 
met is = 0 als met ir = 0 de vectordriehoek bij belasting geen hoogte kan hebben 

omdat dan telkens een schuine zijde ontbreekt. Om een koppel te kunnen ontwik
kelen moeten beide stromen voorhanden zijn. Men kan nu ook aantonen dat het 
bij stroomsturing het gunstigste is voor de koppelvorming dat de twee stromen 
even groot zijn. We nemen dit gunstigste geval aan, m.a.w. 

i = i (6.69) s r 
Bij nullast dragen de statorstroom en de rotorstroom dan evenveel bij tot de 
magnetisering. 

Het overeenkomstig blokschema is getekend in figuur 6.15 en het vectordiagram 
in stationaire toe stand in figuur 6.16. Men bemerkt in deze figuur dat de hoeken 
van beide stroomvectoren ten opzichte van de flux stationair gelijk en tegenge
steld zijn 

(6.70) 

Bovendien bemerkt men onmiddellijk dat het verschil tussen deze twee hoeken 

gelijk is aan de hoek E~ van de statorstroomvector ten opzichte van de rotor 

(6.71) 

hetgeen men natuurlijk ook uit de vergelijkingen (6.43) en (6.52) met E~ = 0 be

komt. 

Uit de vergelijkingen (6.70) en (6.71) voigt nu 

(6.72) 

(6.73) 

en dat betekent dat de hoek E r, die ontstaat door integratie (figuur 6.11) van E~, s 
station air evenredig toeneemt met de ingangen van het PIC - transformatieblok. 
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Met behulp van de vergelijkingen (6.61), (6.65), (6.32), (6.41), (6.70) en (6.72) 
bekomen we voor de grootheden die het koppel bepalen 

[1jJ1o = 2. 1 . [iJo . [cos E~lo (6.74) 

(6.75) 

(6.76) 

en voor het koppel zelf 

(6.77) 

De hoek E~ wordt 

(6.78) 

De vergelijkingen (6.77) en (6.78) drukken stationaire elektromagnetische be
trekkingen uit; ze worden in het midden van de figuur 6.17 voorgesteld. De rest 
van de figuur toont hoe men deze betrekkingen in het blokschema van figuur 
6.11 invoert. Het resultaat is een quasistationair blokschema, waarin de dynamic a 
van het elektromagnetisch gedeelte verwaarloosd wordt, maar waarmee men de 
principiele fenomenen bij belasting kan bestuderen. De waarde van de stator
stroom is in deze figuur nog niet bepaald. Om de flux bij nullast gelijk aan 1 te 
stellen, kiest voor is de waarde 

i = 1 . .1 
s 2 1 (6.79) 

vol gens vergelijking (6.68). In dit gevalligt tussen sin 2E ~ en mel de factor 

1/(41). 
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v oor een machine met de parameter 

1 = 3 (6.79a) 

(dezelfde waarde als bij de IA) bekomt men uit figuur 6.17, resp. vergelijkingen 
(6.74) tot en met (6.78) de figuur 6.18, waarin de grootheden die het koppel be

palen en het koppel zelf zijn getekend in functie van £~. 

Treedt een lastkoppel mlast op, dan probeert de machine zich met een koppel aan 

die belasting aan te passen via een pS_ daling en een daardoor veroorzaakte 

verhoging. 

Oit figuur 6.18 blijkt dat de koppelontwikkeling van de IS(I) in functie van £~ bij 

con stante stromen zeer zwak is, m.a.w. nog zwakker dan bij de stroomgestuurde 
IA. V oor 1 = 3 is praktisch geen belasting mogelijk. De oorzaak is tweeerlei: 
de nuxdaling bij belasting en de geringe statorstroom volgens vergelijking 
(6.79). Zoals bij de IA kan men echter met machines met een zeer kleine 1 

(grote luchtspleet en bijgevolg grote magnetiseringsstroom) grotere koppels 
ontwikkelen. Maar dan blijft nog altijd het nadeel van het kipverschijnsel in de 
koppelkarakteristiek bestaan ten gevolge van de fluxdaling bij belasting. 

6.4. Skalaire regel- en stuurmaatregelen 

Zoals bij de IA moet ook hier op de eerste plaats getracht worden de nux bij 
belasting constant te houden. De eerste mogelijkheid is opnieuw een nuxregelaar 
die in een eerste uitvoeringsvorm zowel op is als op ir inwerkt (figuur 6.19). 

Omdat 
(6.80) 

is, wordt de magnetisering, die door de fluxregelaar vereist wordt, gelijkmatig 
over de statorstroom en de rotorstroom verdeeld. 
De nuxregelaar houdt de flux 'IjJ in stationaire werkingstoestand op de voorge
schreven streefwaarde 'IjJ *, omdat hij de statorstroom is (en tegelijkertijd de ro-



6.14 
© 1994, 'T.'l1. 'EI'J{'lJJiOVE'J{ 'PB -!it'll 

torstroom ir) volgens vergelijking (6.74) doet stijgen om ['tjJlo gelijk aan ['tjJlN te 

houden. Op die manier ontstaat een stroom met als waarde 

[. *] _ 1 ['tjJ*lN 
IS 0 - -. [ 1i1] 

21 COSE'" s 0 (6.81) 

Vult men deze betrekking in het vergelijkingssysteem (6.75) tot en met (6.77) in, 
dan wordt 

(6.82) 

(6.83) 

(6.84) 

Zoals voorheen geldt 

(6.85) 

De vergelijkingen (6.84) en (6.85) beschrijven de stationaire betrekkingen die 
geldig zijn bij een fluxregeling. Als men ze in de elektromagnetische betrekkin
gen invoert, dan ontstaat het quasistationair blokschema van figuur 6.20. Voor 

['tjJ*lN = 1 geldt het stationair verband tussen mel en E~ van figuur 6.21. Men 

herkent de monotoon stijgende mel / E~ - karakteristiek: bij het optreden van een 

lastkoppel mlast kan de machine zich met een koppel mel zonder kippen aan elke 

belasting aanpassen door een verhoging van E~. 

Door het feit dat men de flux constant houdt kan men de machine belasten. Nu 
moeten we ons nog afvragen hoe de magnetiseringsstroom zich verdeelt in stator-

blindstroom i~ en rotorblindstroom i~. Stellen we volgens vergelijking (6.80) 
ir = is ' dan wordt de magnetisering niet aileen bij nullast maar ook bij iedere be-
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lasting voor 50 % door de statorstroom en voor 50 % door de rotorstroom gele
verd, zoals blijkt uit figuur 6.22. 

Wenst men een andere verdeling van de magnetiseringsstroom, bijvoorbeeld 

[i~lo = 0,25 . [i rt]O (6.87) 

[i~lo = 0,75. [irt]O (6.88) 
met 

[. ] _ [1jJ*lN 
Irt 0 - 1 (6.89) 

dan leidt dit tot een niet-constante stroomverhouding, zoals blijkt uit figuur 6.23. 
Dit betekent dat de schakeling van figuur 6.19, die met constante stroomverhou
dingen werkt, zelfs door aanpassing van de verhouding 111 voor deze opgave niet 
toepasbaar is. 

We kunnen slechts een magnetiseringsverdeling met een willekeurige verhouding 
toepassen als we de fluxregelaar niet direct op de stromen laten inwerken, maar 

als we twee ondergeschikte stroomregelaars, ene voor i~ en ene voor i~ , op de 

respectievelijke stromen laten inwerken volgens figuur 6.24a. De fluxregelaar 

* vereist een totale blindstroom ib ' waaruit volgens de gewenste verdeling K twee 

streefwaarden i~* , i~* voor de statorblindstroom en de rotorblindstroom wor

den berekend: 

(6.90) 

i~* = (I_K).ib* (6.91) 

De bIindstroomregelaars zorgen ervoor dat deze streefwaarden ook in de ma
chine gerealiseerd worden. 
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In het quasi station air blokschema van figuur 6.20, dat opgesteld was voor K = 
0,5 , veranderen twee dingen. Ten eerste, het verband tussen E~ en E t Vit fi

guur 6.25 voIgt 

[tg E~]O = [i~]O [tgEl/J] 
[. b]' s 0 
Ir 0 (6.92) 

en 

(6.93) 

Bijgevolg wordt 

[ r] - [ l/J] b (l i~ lo [t l/Jl ] Es 0 - Es 0 + g tg li~lo' g ES 0 
(6.94) 

De afhankelijkheid van [E~lo van [E~lo met K als parameter (vergelijking (6.94» 

is in figuur 6.26 getekend. 

Ten tweede geldt in de plaats van vergelijking (6.81) 

[. *] _ K _[l/J---,*lN~ 
Is 0 - . [C 1 

1 cos E~ 0 (6.95) 

Dit invullen in vergelijking (6.76) geeft in de plaats van vergelijking (6.83) 

(6.96) 

en vergelijking (6.84) wordt vervangen door 

(6.97) 
Het resultaat is in figuur 6.24b getekend. Het monotoon stijgend karakter van de 

mel / E~ - karakteristiek blijft behouden, maar de hellingen zijn gewijzigd. De 

machine blijft in staat elke belasting op te nemen. 
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We wensen vervolgens de flux ook constant te houden tijdens overgangsver
schijnseien, m.a.w. in transiente toestand. Daarom moet de versterking van de 
fluxregelaar en de blindstroomregelaars zo hoog mogeJijk zijn. Met behulp van 
reeie actuele waarden is deze wens slechts in beperkte mate te vervullen, zodat we 
op dezelfde manier te werk gaan als in par. 5.5.2., m.a.w. 

1) we voorzien een parallel model van de te regeien keten en regelen dit model 
oneindig snel (figuur 6.27) en 

2) we berekenen en realiseren de inverse functie die door de opdrukking van de 
streefwaarden ontstaat. 

Ten gevolge van de oneindig snelle regeling is bij de blindstroomregelaars vol
daan aan 

,b .b* 
IS = IS (6.98) 

,b .b* 
Ir = Ir (6.99) 

Hierdoor worden de betrekkingen 

(6.100) 

(6.101) 

gelnverteerd en wordt 

* .b* 1 IS = IS 
cos E~ (6.102) 

* .b* 1 Ir = Ir 
cos E~ (6.103) 
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Op die manier wordt de totale magnetiseringstroom i b* 
overgedragen (figuur 6.27), zodat 

.b* 
= I 

Door de oneindig snelle regeling wordt bij de fluxregelaar 

De betrekking 

~ 
Ab 

1jJ = 1 . I 
.1 + J-s 
~ 

1 rk 

gaat met de vergelijkingen (6.104) en (6.105) over in 

i b* = 1jJ* (I + 
1 

Ab 
traagheidsloos op i 

(6.104) 

(6.105) 

(6.106) 

(6.107) 

De realisatie van deze inverse functie is reeds uit figuur 5.28 bekend. De reali
satie van de inverse functies van vergelijkingen (6.100) en (6.101), namelijk de 
vergelijkingen (6.102) en (6.103), is in figuur 6.28 getekend. 

In figuur 6.29 is een variante getekend voor de sturing van de statorstroom. 
Men kan namelijk schrijven dat 

1 = -J 1 + tg 2 lO 1jJ 
cos lOt s (6.108) 

en hierdoor wordt 

( 
b* 

is . tg (6.109) 
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zodat de streefwaarde voor de statorstroom berekend kan worden met een C/P-

transformatieblok met de cartesische coordinaten i ~* 
gangen. Vermits i~* = i~ is, is de laatste grootheid 

.b* 'lj! 
en IS .tgE s alsm-

(6.110) 

Deze variante verschilt van die in figuur 5.33, maar IS functioneel identiek. 
Vermits deze variante de gunstigste is voor datgene wat voigt, behouden we ze als 
sturing om de flux van de IS(1) constant te houden (figuur 6.30). 

In tegenstelling met de asynchrone machine (figuur 5.33) heeft men hier naast de 

hoek E'lj!s ook de hoek E'lj! nodig. . r 

Zoals vroeger bekomt men E~ als verschil tussen de hoek E~ van de statorstroom 

en de fluxhoek cps, beide gemeten ten opzichte van de stator (figuur 6.3Ia), 
m.a.w. 

(6.111) 

Op een analoge manier wordt E~ berekend als verschil van de hoek E~ van de ro

torstroom en de fluxhoek cps , beide eveneens ten opzichte van de stator gemeten 
(figuur 6.3Ib). Vermits voor de IS(1) geldt 

(6.112) 

bekomt men als resultaat 

(6.113) 
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Vermits 

(6.114) 

is, herkent men in de figuur dat 

(6.115) 

IS. Naast de fluxhoek cps heeft men hier nog de rotorhoek pS nodig die men het 
best met een rotorpositiesensor meet. 

Zoals bij de IA moet men ook hier acht slaan op het stroomgedrag van de ma
chine bij belasting. Zonder de stroombegrenzingen laat de sturing van figuur 
6.30 zowel de statorstroom als de rotorstroom bij belasting stijgen zonder reke
ning te houden met een eventuele overbelasting van de omvormer en de machine. 
Realiseert men een stroombegrenzing door de uitgangen van het C/P - tranfor
matieblok te begrenzen, zoals in figuur 6.30 getekend is, dan leidt dit ook hier, 
zoals bij de lA, tot een "doodslagstroombegrenzing". Bij overbelasting valt de 
machine uit, omdat de schake ling of de sturing die de flux constant houdt onder
broken wordt en daardoor de machine demagnetiseert. 

Zoals bij de IA is de eigendynamica van een dergelijk geregelde of gestuurde ma
chine verre van bevredigend. Beschouwt men een machine met de machinepara
meters 1 = 3, rk = 0,02 en e = 86, voorzien van een schakeling om de flux 

constant te houden zoals getekend in figuur 6.30, en kiest men [1jJ*lN = I en K = 
0,25 , dan bekomt men bij nullast het trillingsgedrag van figuur 6.32. 

6.5. Geregelde veldorientering van de IS(I) 

Een oplossing voor de vorige problematiek bestaat erin een pS - regeling met 

ondergeschikte Et - regeling te voorzien zoals getekend in figuur 6.33a. Vermits 

de uitgang van de pS - regelaar en daardoor de streefwaarde voor de Et- rege

ling begrensd wordt, kan men verhinderen dat bij een voldoend snelle E t -rege

ling de hoekwaarde Et boven een bepaalde waarde[ Etlg stijgt. Door deze Et -
begrenzing wordt via de schakeling om de flux constant te houden ook de 
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statorstroom begrensd. Wil men de statorstroom niet boven een bepaaide waarde 
[i sl g laten stijgen, dan moet men volgens 

I = 
S 

'4' * I K . - . ----''---:-
1 cos E '4' 

s 

ervoor zorgen dat de hoek E~ de waarde 

[ '4'] - ('4'* 1) ES g - bg cos K. 1 . [iJ
g 

niet overschrijdt. 

(6.116) 

(6.117) 

Door de begrenzing van de statorstroom wordt tegeIijkertijd ook de rotorstroom 
begrensd: dit voIgt uit de geometrie van de vectordriehoek in figuur 6.25. VoI

gens vergeIijking (6.92) is het verband tussen de hoeken E~ en E~ 

[tg E~]O = [i~lo [tg E '4'] 

[. b]' s 0 
Ir 0 

of met behulp van vergelijkingen (6.90) en (6.91) 

[tg E~]O = - ~. [tg E~]O 
1 - K 

(6.118) 

(6.119) 

Door de E~ - begrenzing wordt dus ook E~ begrensd. Een [ E~]max leidt tot een 

[ E~]max en tesamen met een voorgeschreven i~* tot een maximale rotorstroom 

[ . 1 - . b* 1 
Ir max - Ir · ['4'1 

cos Er Jmax (6.120) 

of met behulp van vergelijking (6.91) 
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(1 - K) . 1jJ * . 1 
1 cos [ E~lmax (6.121) 

Volgens de vergelijkingen (6.121), (6.119) en (6.117) is de maximale rotor
stroom dus bepaald door [ iJg en de faktor K, die de verdeling van de magneti-

sering voorschrijft. Bij een gegeven waarde van [ iJg kan deze maximale rotor

stroom via K aan de toelaatbare waarde aangepast worden. 

Vermits vergelijking (6.118) slechts stationair geldig is, geldt vergelijking 
(6.120) ook maar in stationaire werkingstoestanden. Figuur 6.34 toont echter dat 

de hoek E~ bij voldoend snelle E~ - regeling de hoek E~ volgens een niet-lineai

re vertragingsterm van eerste orde voIgt. Tijdens overgangsverschijnselen is E~ 
altijd kleiner dan de waarde bepaald door vergelijking (6.118). Daardoor blijft 
bij overgangsverschijnselen ook ir onder de waarde die door vergelijking (6.120) 

voorgeschreven wordt. 

Op dezelfde manier als in de IA bekomt men door de E~ - regeling een effectieve 

demping van de machine. 

Vervolgens pass en we de te regelen keten in het regelschema van figuur 6.33a 
aan, zodat de pS_ regelaar een lineaire keten ziet. Deze aanpassing komt exact 
overeen met die bij de IA (figuren 5.42, 5.44 en 5.45) en bestaat uit de volgende 
stappen: 

1) als de E~ - regeling voldoende snel is kan men de schakeling om de flux con

stant te houden voeden met de streefwaarde E~* (figuur 6.33b) in plaats van 

met de actuele waarde E~. 

* 2) de pS - regelaar functioneert beter op de werkstroomingang i: van het stator 

- CIP - transformatieblok in plaats van op de hoek E~* ; de hoekuitgang van 

het CIP - transformatieblok doet dienst als streefwaarde E~* voor de E~ - re

geling (figuur 6.35) 
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6.6. Veldorientering van de IS(l) door voorsturing met de fluxhoek 
(met aanwending van de rotorhoek) 

Zoals bij de IA proberen we de E'\jJ - regeling zo snel mogelijk te maken door een s 
geregeld deelmodel te gebruiken dat in de limiet bij een oneindig snelle regelaar 
leidt tot een hoekvoorsturing. 

We voeren deze hoekvoorsturing ook in bij de IS(l) en bekomen de regelstruc
tuur van figuur 6.36, waarbij de veldorientering gebeurt door de voorsturing van 

de statorstroomhoek E~ met de fluxhoek <ps . 

In het rotorgedeelte blijft de schakeling van figuur 6.35 voor de rotorblind

stroom i~, die inwerkt op de rotorstroom ir en be·invloed wordt door E~ (of, 

hetgeen hetzelfde is, door de negatieve fluxhoek - <pr) bestaan. Men bekomt de 

hoek <pr uit vergelijking (6.114) als verschil tussen <ps en pS . 

Om het gedrag van een op dergelijke manier geregelde IS(l) zo eenvoudig moge
lijk te kunnen beschrijven leiden we vervolgens de resulterende structuur van fi
guur 6.36 af. 

Uit deze figuur en figuur 6.10 halen we eerst die gedeelten voor de statorstroom 
en de rotorstroom die maatgevend zijn voor het opdrukken van de blind- en 
werkstromen. 

Voor de statorstroom is dit in figuur 6.37a uitgevoerd. Men bemerkt dat de 

werking van de _<ps - kring in de machine door de voorsturing met de hoek <ps 

d d d d· d . b* . b . w* 
gecompenseer wor t, zo at een ,recte oorgang van 's naar 's en van 's 

naar i ~ ontstaat, hetgeen in figuur 6.37b ook getekend is. 

Figuur 6.38 stelt het gedeelte van het blokschema voor dat instaat voor de op
drukking van de rotorblindstroom. In tegenstelling met het blokschema voor de 
stator stellen we hier vast dat de hoekoverdracht tussen het C/P - transforma
tieblok van de sturing en het C/P - transformatieblok van de machine onderbro
ken is, vermits in de rotor slechts een rotorwikkeling aanwezig is, waardoor 

E~ = 0 is (vergelijking (6.23)) 
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Om op dezelfde eenvoudige manier te kunnen werken bij de reductie van deze 
structuur, zoals bij die van de stator, pass en we de structuur op de volgende ma
nier aan, zonder evenwel iets aan de functie te wijzigen. 

1) we breiden de "eenbenige" structuur uit tot een "volledige" structuur: we ver

onderstellen dus dat we de hoek £~ van de rotorstroom (zoals bij een tweewik

kelingsmachine) willekeurig kunnen instellen (figuur 6.39a). Opdat het resul
taat zou kloppen, mogen we echter geen gebruik maken van de instelbaarheid 

van de hoek £~ , die eigenlijk gegeven is door hoekuitgang a van het C/P -

transformatieblok in het stuurgedeelte: we moeten dus de hoek a op de waarde 
nul houden. 

2) laten we nu a willekeurige waarden aannemen, zoals dat in de praktijk ook het 
geval is, dan moeten we door middel van een compenserende keten (door af
trekken van a) ervoor zorgen dat het resultaat van de linkse stuurschakeling 
de hoekwaarde nullevert (figuur 6.39b) 

3) als we de equivalente structuur toepassen op figuur 6.38 dan stellen we vast dat 

we de hoek a gelijk moeten stellen aan de hoek £~ , want de ingangsvector 

van het C/P- transformatieblok in het stuurgedeelte heeft de hoek 

a = bg tg (;i? ) 
a = bg tg (tg £~) 

a = £'\jJ 
r (6.122) 

Vermits 
£'\jJ = - q/ r (6.123) 

is, wordt 

a = - ql (6.124) 

en krijgen we de structuur van figuur 6.40a. 
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Op zeer eenvoudige wijze kunnen we nu het ganse CIP - PIC - complex reduceren 
tot een directe doorgang, zodat de gereduceerde deelfiguur 6.40b ontstaat voor 
de rotorstroom. 

Ais we nu deze gereduceerde delen op de overeenkomstige plaatsen in de figuren 
6.36 en 6.10 invullen dan ontstaat de gereduceerde totale structuur van de IS(I) 
bij veldorientering met de fluxhoek (figuur 6.41). 

De streefwaarde van de totale blindstroom i b*, die via een PD-term afgeleid 

wordt uit de streefwaarde 1jJ* van de flux, schrijdt via twee wegen met de facto

ren K en I - K onmiddellijk verder tot de actuele waarde ib van de totale blind

stroom ib , die via een vertragingsterm van eerste orde de flux 1jJ opbouwt. Ais 
~ 

de geschatte parameters 1 en rk van de PD-term overeenstemmen met de echte 
parameters 1 en rk van de machine, dan is 

(6.125) 

We zien bovendien dat de streefwaarde voor de statorwerkstroom, die door de 
pS_ regelaar geleverd wordt, onmiddellijk wordt doorgeschoven naar de koppel
vorming in de machine. Op die manier wordt het koppel traagheidsloos toegan
kelijk vanuit de pS - regelaar. 

Tot hiertoe is de resulterende structuur identiek met die van de IA in figuur 5.61. 
Supplementair aan deze structuur herkennen we een inwendige kring, die door 

i~* , i:* en 1jJ gevoed wordt. Via een niet-lineaire vertragingsterm ontstaat de 

hoek ql en de rotorwerkstroom i~. 

Dit verschijnsel speelt zich af op de achtergrond, want het heeft klaarblijkelijk 
geen invloed op de flux, de statorwerkstroom en het koppel. Het beschrijft de 
rotatie van de fluxvector ten opzichte van de rotoras bij een voorgeschreven sta
torstroom. Dit overgangsverschijnsel is getekend in figuur 6.42 vertrekkend van
uit de stationaire nullasttoestand. De snelheid van de rotatie wordt hoofdzakelijk 
bepaald door de weerstand rk van de kortgesloten wikkeling. 

Men stelt dus vast dat zelfs bij een stapfunctie van de statorstroom de rotorwerk
stroom slechts in functie van deze rotatie ontstaat, maar dat de werkstroom in de 
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kortgesloten wikkeling traagheidsloos het verschil met de statorwerkstroom 

ovemeemt. Slechts in de mate dat de rotorwerkstroom groter wordt (i~ wordt 

negatief bij positieve i~), wordt de stroom in de kortgesloten wikkeling kleiner 

en tenslotte nul. 

De twee rotorwikkelingen werken op een zodanige manier samen dat de 
werkstroom in de kortgesloten wikkeling juist datgene levert wat in de gevoede 
rotorwikkeling nog aan werkstroom ontbreekt om het rotorkoppel op elk 
ogenblik te kunnen aanpassen aan het statorkoppel, dat door de statorwerkstroom 
wordt voorgeschreven. 

6.7. Veldorientering van de IS(I) door voorsturing met de rotorhoek 
zonder aanwending van de fluxhoek 

Om de meting van de hoeken cps en Et uit de weg te gaan, kan men ook hier, zo

als bij de lA, een zogenaamd stroom / rotorhoek - model gebruiken en de sturing 
van de synchrone machine uitvoeren met modelwaarden. Figuur 6.43 toont een 
dergelijke schakeling. 

We sturen het model op dezelfde manier als de machine, m.a.w. veldgeorien-
~ s ~1jJ 

teerd, maar weI met de modelwaarden (jl en Er . 

Dit betekent dat een resulterende structuur ontstaat zoals in het middenste gedeel
te van figuur 6.41, met dit verschil dat men modelgrootheden (") in plaats van 
machinegrootheden moet invullen. Volgens figuur 6.44 gaat het meer specifiek 

b* .w* b* AW 
1) om een structuur, die door is ' IS ' ir en ir gevoed wordt en een hoek 

~r A 

cp berekent; het is het model van I, m.a.w. I. 

2) om een schakeling KH , die uit cpr en i~* de grootheid i; bepaalt. 

Uit de samenwerking van beide blokken, die resulterend door de streefwaarden 

. b* . w* . b* d d ( b·· d· ~w AI d KH I d IS ' IS en Ir gevoe wor en, waar IJ e mgang Ir voor oor ge ever 
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wordt en de ingang <p r voor KH uit i komt) ontstaat ten eerste de model-flux-
_r _w 

hoek cp en ten tweede de model-rotorwerkstroom ir . 

- r s Met de model-fluxhoek cp en de rotorhoek p wordt nu volgens 

- s _r s 
cp =cp+p (6.126) 

_s 
de model-fluxhoek cp berekend, waarmee men de statorketen voorstuurt, zoals 

uit figuur 6.44 blijkt. Vit de model-rotorwerkstroom i; en de streefwaarde i~* 
* (figuur 6.43) wordt via een C/P-transformatieblok de streefwaarde ir voor de 

rotorstroom bepaald, die de rotorketen aanstuurt. 

In figuur 6.45 is deze schakeling nogmaals getekend tesamen met die structuur

delen van de IS(l), namelijk dee I I, die q/ bepaalt. Het rotorgedeelte is opnieuw 

volgens figuur 6.39b getekend, waarbij men voor de hoek a de grootheid - <p r 
moet invullen. 

Resulterend verdwijnt de invloed van de rotorhoek pS, zodat men pS kan wegla
ten (schakelaar in stand 2) zonder iets aan het gedrag te veranderen. 

Met behulp van deze resulterende structuur kan men op een eenvoudige manier 
het principieel gedrag van deze veldorienteringsvariante bestuderen. De bedoe-

I· d h f d . b* . w* . b* ~w h 'd I mg was e voorgesc reven stree waar en IS ' IS ' Ir en Ir traag el s oos 

en wnder wederzijdse bei"nvloeding op de aktuele waarden i~ , i:, i~ en i; 

over te dragen. 

Zoals uit figuur 6.45 blijkt bestaat er een directe doorgang als voldaan is aan 

- r r 
~cp = cp - cp = 0 (6.127) 

We nemen in het vervolg aan dat voldaan is aan vergelijking (6.127) en gaan na 
onder welke voorwaarden deze toe stand behouden blijft. 
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Ten ge,Yolge van de directe doorgang hebben het blokschemagedeelte I en zijn 
model I in ieder geval dezelfde ingangen. 

1) zijn nu de modelparameters op die van de machine afgestemd, m.a.w. is 

(6.128a) 

~ 

1 = 1 (6.128b) 

dan zijn ook de frequenties <p r en ~r in de del en I en i aan elkaar gelijk, zodat 

ficjJr = 0 (6.129) 

IS. Zo blijft de grootheid f1cp nul, als ze oorspronkelijk op die waarde was inge
steld. 

2) bij parameterongelijkheid daarentegen, bijvoorbeeld 

~ 

rk ;" rk (6.130) 

ontstaan verschillende frequenties <p r en ~ r, zodat 

(6.l31) 

is en de toestand van vergelijking (6.127) niet langer meer blijft bestaan. Dit wil 
zeggen dat de directe doorgang verloren gaat, dat de afstemming van de actuele 
waarden op de streefwaarden verstoord is. Er ontstaat onder andere een reactie 
van de belasting op de flux. 

Een uitzondering op deze algemene regel is iedere stationaire toestand: in een 

dergelijke toestand zijn i~* en i~*, respectievelijk i~ en i~ gelijk en tegenge

steld van teken, zodat de frequenties <p r en ~r allebei nul zijn, onafuankelijk van 
de parameters, in het bijzonder van fk en rk' omdat natuurlijk geldt 

(6.l32a) 

o . rk = 0 (6.132b) 
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voor elke fk en rk ; bijgevolg is in elk geval 

~<pr = 0 (6.133) 

Dit betekent dus dat parameterongelijkheid bij een IS(l) met veldorientering 
door voorsturing met de rotorhoek slechts bij overgangsverschijnselen tot fouten 
leidt. 

De invloed van de parameterongelijkheid is dus bij de IS(1) geringer dan bij de 
lA, waarbij men bij belasting niet aileen tijdens overgangsverschijnse1en maar 
voortdurend met afwijkingen ten opzichte van de gewenste toe stand moet reke
nen. Nochtans mag men deze geringere invloed van de parameterongelijkheid bij 
de IS( I) ook niet onderschatten, omdat met een krachtige kortgesloten wikkeling 
(dempwikkeling) de duur van de overgangsverschijnselen in de ordegrootte van 
seconden ligt, zodat gedurende die tijd betrekkelijk grote fluxvariaties kunnen 
optreden. 

Slechts bij synchrone machines zonder dempkooi heeft men deze problemen niet. 

!n een dergelijke machine doen zich de verschijnselen in de blokschemadelen I en 

I oneindig snel voor, zodat er in feite geen overgangsverschijnselen bestaan. De 
rotorstroom voigt d~ statorstroom traagheidsloos. Dit is ook het geval in het 

model, bestaande uit I en KH, zodat het eenvoudigweg door de betrekking 

~w .w* 
If = IS (6.134) 

kan vervangen worden. 

Hierdoor gaat de schakeling van figuur 6.44 over in die van figuur 1.24 in 
hoofdstuk I, die daar getekend werd voor een synchrone machine zonder demp
wikkeling. 



6.30 
© 1994, 'T. 11. 'EI'J,(t])J{O'VE'J,( 1'B - 51. 0/ 

6.S. Veldorientering van de 18(1) door voorsturing met de fluxhoek 
zonder aanwending van de rotorhoek 

In par. 6.6 hebben we een regelschakeling voor de veldorientering van de IS(l) 
gezien, waarbij zowel de fluxhoek als de rotorhoek vereist waren. In par. 6.7 
zijn we de meting van de fluxhoek uit de weg gegaan. We gebruikten daarvoor 

een model dat de fluxhoek ql ten opzichte van de rotor berekende, zodat de be
paling van de fluxhoek volgens 

~s ~r s 
<p =<p +p (6.135) 

in feite neerkwam op de zondermeer noodzakelijke meting van de rotorhoek. De 
aansturing van de schakeling om de flux constant te houden voor de rotorstroom 

~r 
zou ook met de modelhoek <p kunnen gebeuren, zodat we resulterend nog slechts 
de rotorhoek als actuele waarde nodig hebben. Aigemeen gesproken is dit een 
voordeeI. 

In sommige elektrische aandrijvingen stelt de bepaling van de rotorhoek proble
men. Bijvoorbeeld in cementmolens, waar de robuuste omgeving de installatie 
van een rotorpositiesensor verhindert. Ook positioneringsaandrijvingen verlan
gen een zo kein mogelijk traagheidsmoment zodat men het zonder positiesensor 
zou willen stellen. 

In beide gevaIIen bestaat nu de mogelijkheid om de fluxmeting te vervangen door 
een spannings I stroom - model (hoofdstuk 10). Dit model heeft weliswaar zijn 
beperkingen qua nauwkeurigheid bij kleine frequenties, maar vol staat meestal in 
de hoger vermelde toepassingen. 

Voor dergelijke gevallen biedt zich de combinatie aan van de in de paragrafen 
6.6 en 6.7 uitgewerkte concepten en wei op de volgende manier: 

1) de statorstroom wordt volgens par. 6.6 voorgestuurd met de hoek cps van de 
fluxvector (gemeten ten opzichte van de stator), die geIeverd wordt door het 
spannings I stroom - model; 
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2) de rotorstroom wordt volgens par. 6.7 via de schakeling om de flux constant 
~r . 

te houden aangestuurd met de hoek!p van de fluxvector (gemeten ten opzlch-
te van de rotor), die geleverd wordt door het stroom / rotorhoek - model. 

Op deze manier heeft men resulterend geen rotorpositiesensor meer nodig; enkel 
nog de flux hoek die door het spannings / stroom - model geleverd wordt. Figuur 
6.46 toont een dergelijke stuurschakeling voor de veldorientering van de IS(1); 
het is een samenvoeging van de figuren 6.36 en 6.44. 

6.9. Veldorientering van de IS(2) 

Om de parameterafhankelijkheid van de "rotorgeorienteerde" IS(1) in par. 6.7 te 
vermijden bestaan er twee oplossingen. De eerste is de parameteridentificatie 

met behulp van geavanceerde digitale technieken. 

De tweede oplossing komt uit een gans andere hoek. Tot hiertoe staat het vast dat 
de parameterafhankelijkheid bepaald wordt door het optreden van gelnduceerde 

stromen tijdens overgangsverschijnselen. Daarom kan men zich de vraag stellen 
of en hoe men dergelijke gelnduceerde stromen kan vermijden. 

Bij lastvariaties stoort vooral de werkcomponent i; van de gelnduceerde stroom. 

Men kan deze stroom blijkbaar volgens figuur 6.10 onderdrukken als niet aileen 
station air, maar ook op elk ogenblik geldt: 

.w .w 
I = - I r s (6.136) 

In de paragrafen 6.6 en 6.7 hebben we vastgesteld dat we geen invloed kunnen 
uitoefenen op het verloop van de rotorwerkstroom. De oorzaak is duidelijk: als 
men bij de IS( I) de rotorstroomvector voorschrijft dan heeft men slechts een 
vrijheidsgraad, omdat slechts een wikkeling aanwezig is. Deze vrijheidsgraad 
hebben we tot dusver in de behandelde regel- en stuurschakelingen gebruikt om 
de rotorblindstroom constant te houden. De rotorwerkstroom stelt zich welis
waar stationair in op de waarde van de negatieve statorwerkstroom, m.a.w. 

(6.137) 
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maar tijdens overgangsverschijnselen treedt een afwijking op van de vergelijking 
(6.137) in die zin dat er een werkstroom in de kortgesloten wikkeling ontstaat 
(figuren 6.41 en 6.42). 

De oplossing van deze problematiek is als voigt: men plaatst op de rotor van de 
IS(I) nog een tweede wikkeling, waarvan de as bij voorkeur loodrecht staat op 
die van de eerste wikkeling. 

In een dergelijke synchrone machine, die we IS(2) noemen, heeft men nu twee 
vrijheidsgraden en is men in staat een willekeurig georienteerde rotorstroomvec
tor voor te schrijven. 

Uit de figuren 6.8 en 6.10 ontstaat het blokschema van de IS(2) in figuur 6.47. 

Yoor de analyse veronderstellen we dat we de hoeken cps en cpr als gemeten ac

tuele waarden ter beschikking hebben (door meting van cps en pS). Bijgevolg zijn 

ten eerste 
cps (6.138) 

en ten tweede 
cpr = cps _ pS (6.139) 

ter beschikking (figuur 6.48) 

In een eerste stap worden de blindcomponent en de werkcomponent van de sta

torstroom opgedrukt met behulp van de grootheid cps, zoals dat reeds voordien 
gebeurde (figuur 6.49a). Het resultaat staat in figuur 6.49b. 

In een tweede stap wordt nu met behulp van de grootheid cpr in analogie met de 
statorstroom de blindcomponent en de werkcomponent van de rotorstroomvector 
opgedrukt (figuur 6.50a): dit is nieuw ten opzichte van vroeger. Het resultaat is 
in figuur 6.50b getekend. 

In een derde stap schrijven we, opnieuw zoals vroeger, de blindcomponenten van 
de statorstroomvector en van de rotorstroomvector voor volgens de faktoren K 
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en 1 - K. Nieuw daarentegen is dat we de werkcomponent van de rotorstroom
vector zo voorschrijven dat hij gelijk is aan de negatieve werkcomponent van de 
statorstroomvector; wegens vergelijking (6.50b) geldt dit ook voor de actue1e 
waarden, zodat 

.w 
- 1 

S (6.140) 

Met vergelijking (6.140) hebben we verkregen dat - i; en bijgevolg ook <j>r op 

ieder ogenblik gelijk is aan nul (figuur 6.47). 

In een vierde en laatste stap superponeren we op de rotorwerkstroomingang een 

ql-regelaar, waarmee we de hoekintegrator voor ql op een gedefinieerde waar
de brengen. Deze hoekintegrator beyond zich weliswaar in rusttoestand omdat 
geen ingangsgrootheid aanwezig was, maar kon zich op een willekeurige positie 
bevinden omwille van de onbepaaldheid van de integratie. Voor deze hoek kie
zen we bij voorkeur de waarde nul. Dan ligt de flux vector in de rotoras. 

De realisatie van deze vier stappen is in figuur 6.51 voorgesteld. 

Omwille van de vierde stap treden er geen inductieverschijnselen meer op. Door 
de vierde stap ligt de flux voor eens en voor altijd in de rotoras en blijft errnee 
verbonden (zie figuur 6.51a). 

Met behulp van de figuren 6.47 en 6.50 ontstaat de resulterende structuur van fi

guur 6.52. Er be staat een directe doorgang voor 1jJ en i: ' naar analogie met het 

bovenste gedeelte van figuur 6.41; in de plaats van het onderste gedeelte staat nu 
nog slechts de informatie 

q/ = 0 (6.141) 

Ais men de echte actuele waarden cps en cpr gebruikt, stelt men uitwendig geen 
verschil vast tussen de IS(2) en de IS(I). Dat blijkt uit de vergelijking met de 

resulterende structuur van de IS(1) in figuur 6.41. De beweging van de hoek cpr 
in figuur 6.41 verloopt slechts op de achtergrond zonder uitwerking naar buiten 
toe. 
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Men stelt echter wei een verschil vast in het gedrag van de IS(l) en de IS(2) als 
~r r 

men een model aanwendt om de geschatte waarde cp van de hoek cp te bereke-
nen. 

Bij de IS(l) (figuur 6.44) moest het model het tijdsverloop van de hoek cpr bij 
belasting berekenen. Een model van de zojuist beschreven regeling van de IS(2) 

levert voor de hoek (ji r eenvoudigweg de waarde nul! Daarom heeft men hier 
geen model nodig. Bijgevolg moe ten in dit geval natuurlijk ook geen parameters 
bekend zijn. 

Vertrekkend van figuur 6.51 is de "model"-variante in figuur 6.53 getekend. De 
figuren 6.47 en 6.53 leveren dan de resulterende structuur van figuur 6.54. 

Om deze figuur te analyseren voeren we nog een laatste structuuraanpassing uit 
die ons het gedrag veer duidelijker zal maken. Deze aanpassing steunt op de vol
gende redenering: de stator- en rotorstroomvector worden in deze figuur - van 

links naar rechts - over de hoek _cpr geroteerd en dan gesommeerd. Deze opera-

ties zijn verwisselbaar. Het is dus toegelaten eerst i ~* en i ~*, respectievelijk i ~* 
w* r en ir ,te sommeren en dan deze som over -cp te roteren. Als resultaat bekomen 

we opnieuw ib en - i~ (figuur 6.55). 

Men bemerkt in het onderste gedeelte van de figuur een soort "regelkring" voor 

de hoek cpr met nul als streefwaarde. Is er een cpr - waarde aanwezig, dan daalt 
deze met de tijdconstante 1 / rk tot de waarde nul en blijft daar. De flux ligt dan 

in de rotoras. 

Bij belastingsvariaties geldt het volgende: 

1) er treden geen inductieverschijnselen op; 

2) er is bijgevolg geen parameterafhankelijkheid; 

3) de directe doorgang van ib* naar ib en van i:* naar i: is verzekerd, onaf

hankelijk van de belasting; 
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4) de vectorpolygoon is stationair en dynamisch een driehoek (figuur 6.56). 

Omdat we de rotorstroomvector voorschrijven als zijnde gelijk en tegengesteld 
aan de statorstroomvector verwezenlijken we een compensatie van de ankerreac
tie op de nux. Vermits de rotorwerkstroom in de q-wikkeling vloeit heeft deze 
wikkeling de functie van een compensatiewikkeJing, zoals bij de gelijkstroom
machine. 

Van de drie machinetypes lA, IS(l) en IS(2) is de laatste de enige, die bij veld
orientering door voorsturing met de rotorhoek zowel stationair als dynamisch 
parameteronatbankelijk is bij belastingsvariaties. 

Nochtans bJijft bij bedrijfsmatige nuxvariaties in de drie machinetypes een para

meterafhankelijkheid bestaan, omdat de kennis van rk en 1 nodig is om ib* uit 

1jJ * te berekenen. 
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HOOFDSTUK 7 

DRAAIVELDMACHINE MET SPANNINGSSTURING 

7.1. Inleiding 

In de hoofdstukken 5 en 6 werd de draaistroommachine met stuurbare stator
stroom behandeld. Deze sturingsmogelijkheid doet zich voor als men de machine 
voedt met een omvormer via een gelijkrichter en een gelijkstroomtussenkring. 
Voedt men de machine echter met een directe omvormer of een PWM-omvor
mer dan moet men ervan uitgaan dat men de statorspanning stuurt. Via de stuur
ingangen van deze omvormers is nu niet meer de statorstroomvector maar weI de 
statorspanningsvector onmiddellijk toegankelijk. Door deze wijzigingen in de 
sturing gedraagt de machine zich anders. Op het eerste gezicht is spannings
sturing voordeliger dan stroomsturing. Nochtans zal later blijken dat we het 
gedrag van de spanningsgestuurde machine zullen moeten verbeteren met behulp 
van stuur- en regelschakelingen. De manier waarop we zullen ingrijpen hangt af 
van de keuze van de omvormer, zodat er verschillende oplossingen bestaan in 
functie van het omvormertype. 

am deze problematiek stap voor stap te behandelen maken we ons op de eerste 
plaats onafhankelijk van het omvormertype. We veronderstellen een ideale om
vormer, bijvoorbeeld een transistor-omvormer, waarbij we de afzonderIijke 
fasespanningen onmiddellijk en gescheiden kunnen opdrukken via een apparaat E 
(figuur 7.1 a), zodat geldt 

(7.1) 

(7.2) 

Zoals bekend uit figuur 4.22 kunnen de fase- of wikkeJingsspanningen ais de car
tesische coordinaten van de statorspanningsvector in het statorcoordinatensysteem 
opgevat worden (figuur 7.2). Bijgevolg kan men de omvormer regeltechnisch 
ook volgens figuur 7.1 b voorstellen, waarbij geldt: 

U
s1 = u sl * s s (7.3) 
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us2 _ us2* 
s - s 
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(7.4) 

Qua structuur is deze manier van spanningssturing de meest universele: de be'in
vloeding van de draaistroommachine is hier mogelijk op de meest directe manier. 

Los van alle vragen omtrentde omvormer onderzoeken we in eerste instantie de 
eigenlijke controleproblemen en lossen ze op. In een tweede stap zuHen de opge
stelde regelalgoritmen toegepast worden op de verschiHende reele omvormers 
(par. 7.3). 

Het is duidelijk dat de cartesische ingangen van de ge'idealiseerde omvormer wel
iswaar de meest universele maar niet altijd de me est functionele ingangsconfigu
ratie zijn. In de praktijk bestaan in totaal drie karakteristieke instelmodi (figuur 
7.3), die we als instelstructuur van de ideale omvormer kunnen beschrijven. Deze 
drie instelmodi zijn: 

modus 3: onmiddellijke instelling van de cartesische coordinaten van de sta

torspanningsvector, dus u~l *, u~2* 

modus 2: voorschakeling van een P/C-transformatieblok en bijgevolg instel

ling van de polaire coordinaten us* at van de statorspannings

vector 

modus 1: voorschakeling van een hoekintegrator voor de hoekingang van 

modus 2, zodat resulterend Us * , a.t wordt ingesteld. 

Bij de behandeling van de regelproblemen - wat we ons als eerste opgave hebben 
gesteld - zullen we uit deze drie instelmodi een keuze maken uitsluitend in func
tie van de vereisten gesteld door de betreffende stuur- of regelschakeling. Voor 
het zuiver stuurgedrag bijvoorbeeld is de instelmodus 1 (dit betekent de instelling 
van de frequentie) de enige zinvolle vorm, vermits men bij de andere modi geen 
voorgeschreven toerental van de machine kan instellen. In de latere regelstructu
ren daarentegen zal de instelmodus 2 en soms zelfs de instelmodus 3 de meest 
functionele of zelfs de noodzakelijke blijken te zijn. We zullen dus een rij van 
mogelijke, respectievelijk functionele regelconcepten met verschillende instel-
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modi uitwerken, die door middel van de bereikte regelkwaliteit van elkaar te 
onderscheiden zijn. 

Ais we deze rege1concepten in de praktijk toepassen zullen we vooral moeten in
gaan op de structuur van de reele omvormer, die (zie par. 7.3) eveneens via de 
instelmodus kan beschreven worden. Op die manier wordt uit de rij van regel
concepten voor elke omvormer opnieuw de meest functionele of zelfs de enig 
mogelijke oplossing gekozen. 

Naar analogie met de inductieve methode van de hoofdstukken 5 en 6 beginnen 
we ook hier met de asynchrone machine, m.a.w. met het aandrijftype UA volgens 
figuur 1.15. Zoals vroeger laten we de strooiing van de kortgesloten rotorwik
keling buiten beschouwing, m.a.w. 

(7.5) 
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7.2. Asynchrone machine met spanningssturing, VA 

7.2.1. Spanningsvergelijkingen 

We vertrekken van de vergelijkingen (5.39) tot en met (5.53) en van de blok
schema's in de figuren 5.11 en 5.12 in hoofdstuk 5. We moeten nog de vergelij-

kingen opstellen die het ontstaan van de stromen i~ en i;' beschrijven in functie 

van de toegepaste instelmodus. Bijgevolg moeten we de vergelijkingen (5.45) tot 
en met (5.47) en (5.51) tot en met (5.53), die in het gedeelte III van het bloksche
rna in figuur 5.11 zijn getekend, uit het hoger vermelde vergelijkingssysteem 
schrappen. 

Bij spanningssturing zijn de spanningsvergelijking (4.137) en de fluxvergelijkin
gen (4.140) en (4.142) verantwoordelijk voor het ontstaan van de statorstroom
vector. 

Wegens de veronderstelling in vergelijking (7.5) kunnen we ook hier de vereen
voudiging in de notatie (efr. vergelijkingen (5.7a) en (5.7b» aanwenden: 

(7.6) 

(7.7) 

Hierdoor wordt vergelijking (4.142) overbodig en wordt vergelijking (4.140) 
met 

a = s 

'''ss = ... s 1 .s 
'I' 'I' + as·ls 

Deze vergelijking bepaalt, samen met de spanningsvergelijking 

(7.8) 

(7.9) 

(7.10) 

het ontstaan van de statorstroomvector in het geval dat de statorspanningsvector 
als ingangsgrootheid wordt voorgeschreven. 
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Uit de vergelijkingen (7.9) en (7.10) bekomt men 

(7.11) 

Om deze vergelijking in een blokschema voor te stellen schrijven we i~ als uit

gang van een vectorintegrator vol gens 

(7.12) 

De ingang van de vectorintegrator bekomt men uit vergelijking (7.11) op de vol
gende manier 

= (7.13) 

Dit is voorgesteld in figuur 7.4a, dee! V l. 

Op die manier verkrijgt men een gemengde integrale/differentiale voorstelling 
van het ontstaan van de statorstroomvector. De vectoren zijn in het statorcoi:irdi
natensysteem geschreven. Om deze grootheden aan te sluiten aan die van de nog 
steeds geldige delen I en II van de figuren 5.11 en 5.12, waarvan de vectoren in 
het fluxcoi:irdinatensysteem zijn uitgedrukt, moeten we de volgende transforma
ties uitvoeren (zie ook de verge!ijkingen (5.10) tot en met (5.13), respectievelijk 
(5.25) en (5.27) voor a = s): 

(7.14) 

(7.15) 

Deze transformatievergelijkingen zijn voorgesteld in het gedeeite V 2 van figuur 
7.4a. 
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Globaal gezien toont figuur 7.4a ons de uitbreiding van de delen I en 11 van het 
blokschema van de IA met de statorspanningsvergelijking. Deze eerste voorstel
ling met behulp van een blokschema staat nog in de "gemengde" vorm wat betreft 
integralen en differentialen en de toegepaste coordinatensystemen. Figuur 7.4b 
toont ons de beknopte voorstelling van deze structuur. 

7.2.2. De transformatie van de spanningsvergeliiking in het fluxcoordinatensys
teem en de blokschema-voorstelling 

Om tot een eenvormige voorstelling in het fluxcoordinatensysteem te komen 
moeten we de transformatievergelijkingen (7.14) en (7.15) en de volgende verge
lijking 

(7.16) 

in de vergelijking (7.11) invullen. Hierdoor worden deze grootheden in hun 
overeenkomstige grootheden in het fluxcoordinatensysteem uitgedrukt. Op de 

eerste plaats bepalen we de afgeleiden van 1\Is en i~ : 

(7.17) 

(7.18) 

Vullen we de vergelijkingen (7.15) tot en met (7.18) in vergeJijking (7.11) in dan 
bekomen we: 

(7.19) 
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Door vermenigvuldiging met R( q:>s) -1 wordt vergelijking (7.19) 

(7.20) 

Door toepassing van de coordinatenschrijfwijze 

u1\J = [ 
ub 

1 
s 

s 
Uw 

s 

(7.21) 

.1\J 
IS = [:~l (7.22) 

(7.23) 

ontstaat daaruit met 

R(Jt).i~ = [0 -Illi~l = [-i:-l 
2 1 0 J.w .b 

IS IS 

(7.24) 

de volgende vectoriele betrekking 

- I • S 

[ 
·w 1 + i~· las· q:> (7.25) 

waaruit we de volgende coordinatenbetrekkingen kunnen afleiden 

(7.26) 

(7.27) 
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Door omvorming van deze betrekkingen vol gens 

(7.28) 

(7.29) 

bekomt men de basisvergelijkingen voor de voorstelling van het blokschema in 
integraalvorm, zoals getekend in figuur 7.5. De vector van de in de stator gei"n
duceerde spanning 

wordt soms ook met 

(7.30) 

aangeduid. 

Deze blokschemavoorstelling is nu eenvormig met betrekking tot zowel het coiir
dinatensysteem als de integraalvorm: de grootheid 1jJ staat ter beschikking in het 
deel I (in integraalvorm). 

Het mechanisme van het ontstaan van de statorstroomvector is voorgesteld in het 
deel VI. Men stelt vast dat de vector van de klemspanning interageert met in to
taal drie (tegen)spanningsvectoren; slechts het verschil staat ter beschikking voor 
de variatie van de statorstroomvector. 

In het dee 1 VII worden de grootheden u~, u;;V aan de instelbare grootheden 

u~ 1, u~2 aangesloten. Het betreft hier in feite het inverse van de coordinaten

transformatievergelijking (7.16) en de voorstelling met behulp van polaire coor
dinaten, m.a.w. 

(7.31) 
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hetgeen met polaire coordinaten wordt 

De betrekkingen (7.32) en (7.33) en de CIP - transformatie 

ub - u cos a 1/'s s - s 

7.9 

(7.32) 

(7.33) 

(7.34) 

(7.35) 

zijn samengevat in het dee I VII. De ingangen us' a~ fungeren als polaire 

coordinaten van de statorspanningsvector, naar analogie met de polaire coordina
ten is' E~ van de statorstroomvector in figuur 5.11. 

Vermits we ons in het begin van dit hoofdstuk op de cartesische coordinaten
ingangen van de statorspanningsvector hebben toegelegd, is links van het deel VII 
in figuur 7.5 nog een CIP - transformatieblok vereist, die de ingangsgrootheden 

us' a~ uit u~l, u~2 berekent. Volledig links in figuur 7.5 staat het deel E dat het 

ontstaan van deze grootheden uit overeenkomstige gewenste waarden (streef
waarden) in een ge'idealiseerde omvormer voorstelt. Alhoewel we in het begin 
van dit hoofdstuk hebben verondersteld dat de gewenste en de actuele waarden 
aan elkaar gelijk zijn, behouden we vooralsnog het deel E in het blokschema 
omwille van de overzichtelijkheid van de structuur. 

Figuur 7.5 toont dus het blokschema van de VA in veldgeorienteerde coordina
ten. Een beknopte voorstelling van deze structuur staat in figuur 7.6. 

7.2.3. Keuze van de instelmodus voor het stuurgedrag 

De eenvoudigste manier om een UA te sturen is zonder twijfel de instelling van 
de waarde Us en de hoeksnelheid a.~ van de statorspanningsvector op constante 

waarden. Met behulp van a.~ wordt het toerental van de machine ingesteld. De 

instelmodus 3, zoals getekend in de figuren 7.5 en 7.6, is hiervoor echter niet 
geschikt, vermits deze modus ons niet toelaat een hoeksnelheid a.~ in te stellen. 
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Het is noodzakelijk de instelmodus 1 volgens figuur 7.3 voor het gedeelte E te 
schakelen. 

Men kan dit op de volgende manier realiseren. Eerst plaats men een hoek integra

tor die bijvoorbeeld bij een ingestelde en con stante ingang at de hoek at Ji

neair laat stijgen en op die manier een continue rotatie van de statorspanningsvec
tor veroorzaakt. Ten tweede wendt men een PIC - transformatieblok aan, dat de 

hoek at en de voorgeschreven spanningswaarde us*' m.a.w. de polaire coor

dinaten van de statorspanningsvector, omvormt in zijn cartesische coordinaten 
sl * s2* Us ,us 

Vervolgens leiden we de resulterende machinestructuur af bij toepassing van de 
instelmodus 1. Figuur 7.7a is de uitgebreide voorstelling, figuur 7.7b de resul
terende structuur in de veronderstelling van een ideale omvormer E en figuur 
7.7c de beknopte voorstelling Een gedetailleerde voorstelling van figuur 7.7b 
met behulp van figuur 7.5 toont ons aan dat we hier ook een zogenaamde fre
quentievorm van het blokschema kunnen afleiden: in plaats van de hoeken 
a~, pS en ql, die ontstaan door integratie van a~, pS en ~r, te sommeren telt men 

eerst de overeenkomstige hoeksnelheden a~, pS en ~r samen en integreert men 

het resultaat, zoals we gedaan hebben bij de IA voor de overgang van figuur 5.11 
naar figuur 5.12. 

Als resultaat bekomt men voor de VA met instelmodus 1 het blokschema in fre
quentievorm van figuur 7.8. De beknopte voorstelling staat in figuur 7.9. 

7.2.4. Stationaire toestand van de VA 

Met behulp van het blokschema van figuur 7.8 willen we eerst de betrekkingen 
afleiden tussen de afzonderlijke grootheden in de stationaire toestand van de VA. 
Deze vergelijkingen geven ons reeds een inzicht in het gedrag van de machine, 
zoals we dat vroeger hebben gezien in de hoofdstukken 5 en 6. 

Zoals bekend bestaat het wezenlijk kenmerk van een stationaire toestand erin dat 
de stroomvectordriehoek in rusttoestand is. Daarvoor moeten niet aileen de flux 

'ljJ maar ook de veldgeorienteerde coordinaten i~, i~ van de statorstroomvector 

constant zijn. 
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De stationaire toestand is bijgevolg gekenmerkt door de betrekkingen 

[ 1jJ 10 = constant (7.36) 

[ i~ 10 = constant (7.37) 

[i~ 10 = constant (7.38) 

De omschrijving van de stationaire toestand gebeurt in twee stappen. 

Op de eerste plaats voIgt uit vergelijking (7.36) 

[~lo = 0 (7.39) 

Hieruit bekomt men, in overeenstemming met vergelijking (5.69), 

(7.40) 

en supplementair in dit geval 

(7.41) 

In stationaire toestand wordt dus ten eerste uit vergelijking (7.25) 

(7.42) 

waarbij 

overeenkomstig vergelijking (7.24) uit 
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[-if 1 = R(Jt) li~l 2 ·w 
IS 0 

(7.43) 

ontstaat. 

Ten tweede wordt, zoals vroeger,uit vergelijking (5.30) 

(7.44) 

en uit vergelijking (5.29) 

(7.45) 

Met behulp van het vergelijkingssysteem (7.42) tot en met (7.45) in stationaire 
toestand kunnen we in figuur 7. lOa het stationair vectordiagram van de VA teke
nen. 

Vit vergelijking (7.42) voigt dat de vector van de statorklemspanning in statio
naire toestand 

[ :J 10 
(7.46) 

is samengesteld uit de vector van de ohmse spanningsval 

[ ~~l . rs 
IS 0 

(7.4 7) 

de vector van de spanning, die door de flux in de statorwikkeling gei"nduceerd 
wordt 

(7.48) 
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en de vector van de inductieve (strooi -)spanningsval 

(7.49) 

Vervolgens herkent men dat de vector in vergelijking (7.47) parallelligt met de 
statorstroomvector 

[:H (7.50) 

en dat de vector in vergelijking (7.49) omwille van de betrekking (7.43) lood
recht staat op de statorstroomvector. 

Men bemerkt bovendien dat in stationaire toestand de vector van de geYnduceerde 
spanning in vergelijking (7.48) loodrecht staat op de flux, vermits de overeen
komstige blindcomponent nul is. 

Volgens vergelijking (7.44) is, zoals vroeger, de vector van de magnetiserings
stroom 

(7.51) 

samengesteld uit de statorstroomvector van vergelijking (7.50) en de vector van 
de stroom in de kortgesloten wikkeling 

(7.52) 

Deze laatste vector staat stationair loodrecht op de flux. 
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- -

Met behulp van de vergelijkingen (7 A6) tot en met (7.52) is in figuur 7.1 Ob ge
toond uit welke coordinaten de in figuur 7. lOa getekende vectoren zijn samenge
steld. 

In een tweede stap voIgt uit het vergelijkingssysteem (7A2) tot en met (7A5) en 
uit de diagrammen van figuur 7.10 dat in stationaire toe stand de klemspannings
vector van vergelijking (7 A6) uit Iouter constante grootheden bestaat en bijge
voig zelf constant moet zijn. Volgens figuur 7.8 moet dus gelden 

[uJo = constant (7.53) 

[a~]o = constant (7.54) 

Uit vergelijking (7.54) voIgt 

[a~]o = 0 (7.55) 

en dat betekent (figuur 7.8) dat in stationaire toestand de slipfrequenties van de 
statorspanning a~ en van de flux ~r aan elkaar gelijk zijn 

(7.56) 

Daardoor voIgt uit de betrekkingen (5.74) en (5.76) 

(7.57) 

m.a.w. het feit dat in stationaire toe stand de tangens van de belastingshoek E~ 
evenredig is met de slipfrequentie van de statorspanningsvector. Uit vergelijking 
(7.55) voigt verder - wat men ook in figuur 7.8 kan zien - dat 

(7.58) 

Deze vergelijking bevestigt het feit dat in een stationaire toe stand niet aIleen de 
afzonderlijke stroomvectoren maar ook de statorspanningsvector en de fluxvec
tor synchroon ten opzichte van elkaar draaien. 
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7.2.5. Stationaire betrekkingen van de VA 

We bepalen de grootheden, fluxwaarde "IjI en werkstroom i:', die maatgevend zijn 

voor het koppel, in functie van de ingangsgrootheden. 

7.2.5.1. BepaUng van de flux 

Vit vergelijking (7.42) bekomt men eerst 

[u~lo = [i~lo . rs - [i:'lo· los· [~slo 

[u~lo = [i:'lo . rs + [i~lo· los . [~slo + ["IjI . ~slo 

Met de betrekkingen (7.44) en (7.45) en de vergelijkingen 

[
i:'] = [tg E~lo 
i~ 0 

los 
1 

= 

bekomt men hieruit 

[u~lo = ["IjIlo·(r~ - [tgE~lo·os·[a~lo) 

[u~lo = ["IjIlo . (r~ . [tg E~lo + (1 + as) [a~lo) 

Met 

Q] = (r~ _ [tg E~lo. as. [a~lo) 

Q 2 = (r~. [tg E~lo + (1 + as) [a~lo) 
en 

(7.59) 

(7.60) 

(7.61) 

(7.62) 

(7.63) 

(7.64) 

(7.65) 

(7.66) 

(7.67) 
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en 

= bgtg[u~lo 
[u~lo 

(7.68) 

wordt tenslotte 

(7.69) 

[a~lo = (7.70) 

Uit verge1ijking (7.69) voigt dan de fluxwaarde in stationaire toestand 

(7.71) 

De belnvloedende factoren zijn dus de variabele [uslo en de variabe1en [a~lo en 

[tg E~lo ' die vervat zitten in Q 1 en Q2. [tg E~lo is volgens vergelijking (7.57) 

(7.72) 

stationair gezien een functie van de slipfrequentie van de statorspanningsvector. 

Resulterend is de fluxwaarde [1\Jlo dus bepaald door de grootheden [ush [a~lo en 

[a~lo' waarbij de parameters rs' 1 en los de aard van de afhankelijkheid bepalen. 

7.2.5.2. Bepaling van de werkstroom 

In stationaire toestand voigt de werkstroom i: uit de vergelijkingen (7.61) en 

(7.45) 

(7.73) 
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waarbij de grootheid [tg E~lo opnieuw volgens vergelijking (7.72) wordt bepaald. 

Bijgevolg is ook de werkstroom [i;'lo via ['Ijllo ' [tg E~lo en 1 atbankelijk van de 

hoger vermelde grootheden. 

Hetzelfde geldt natuurlijk voor het koppel 

(7.74) 

Resulterend wordt dus de stationaire toe stand van de UA beschreven door het 
vergelijkingssysteem (7.71) tot en met (7.74) en de vergelijkingen (7.44) en 
(7.45). 

7.2.6. Stuurgedrag van de UA 

De eenvoudigste sturing is de ins telling van constante waarden voor de waarde Us 

en de hoeksnelheid a~ van de statorspanningsvector. De hoeksnelheid a~ wordt 
gebruikt om het toerental in te stellen. Met de waarde Us van de spanning kunnen 

we volgens vergelijking (7.71) de fluxwaarde 'Ijl op een gewenste waarde instel
len. 

Het wordt nu reeds noodzakelijk te overwegen welke waarde we aan de spanning 
in het stuurgedrag kunnen geven om de fluxwaarde zo dicht mogelijk op zijn no
minale waarde te houden. Daarvoor moeten we een schatting maken van de even
redigheidsfactor 

1 (7.75) 

tussen de flux en de spannning volgens vergelijking (7.71). 

Uit de vergelijkingen (7.65) en (7.66) bemerkt men dat de frequentie a~ en de 

belasting (via tg E~) als beinvloedende grootheden werkzaam zijn in deze evenre

digheidsfactor. Welke de graad van afhankelijkheid is willen we onderzoeken 
aan de hand van een machine met als parameters 
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1 = 3 
las = 0,15 (7.76) 

rs = 0,04 

rk = 0,D2 

Met deze waarden wordt de evenredigheidsfactor 

1 (7.77) 

-v (0,01 - 0,05 [tg E~lo [a~li + (0,D1 [tg E~lo + 1,05 [a~li 
Vermits de tangens van de belastingshoek volgens vergelijking (5.125) maximaal 

(7.78) 

is, is het duidelijk dat de invloed van de belasting voor frequenties die merkelijk 
groter zijn dan 

(7.79) 

van ondergeschikte betekenis is. 

Men bekomt dan de volgende benaderende betrekking tussen de fluxwaarde [1)Jlo 
en de spanningswaarde [ uJo 

(7.80) 

Deze vergelijking zegt dat bij constante spanningswaarde de flux ongeveer omge
keerd evenredig is met de frequentie. Ze zegt echter ook dat we de spanning vol
gens 

(7.81) 

m.a.w. evenredig met de frequentie, moeten veranderen om bij variabele fre
quentie een constante flux te bekomen. Vult men vergelijking (7.81) in vergelij
king (7.80) in, dan wordt 
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(7.82) 

Vergelijking (7.81) geeft dus het verloop van de spanning Us in functie van de 

frequentie a~ (figuur 7.11a). De realisatie is in figuur 7.11b getekend. 

Deze sturing, bekend onder de naam "spanning / frequentie - sturing", maakt het 
dus mogelijk zelfs in zuiver stuurgedrag de flux - met de vermelde beperkingen 
- nagenoeg constant te houden op zijn nominale waarde. 

Vervolgens onderzoeken we hoe "goed" deze eenvoudige sturing functioneert in 
verschillende frequentiebereiken. Daarom vullen we de uitdrukking (7.81) in de 
vergelijking (7.71) in en bekomen 

(7.83) 

Met behulp van de vergelijkingen (7.65), (7.66), (7.72) en (7.73) en de parame
terwaarden (7.76) bekomt men de in figuur 7.12 voorgestelde belastingskurven 

in functie van de belastingshoek [E~lo. Deze figuur is de tegenhanger van figuur 

5.17. In figuur 7.13 zijn de belastingskurven getekend in functie van de slipfre-
. [. r] quentIe as 0 . 

Als men deze kurven vergelijkt met de ideale kurven, die door "0" gekenmerkt 
zijn, stelt men vast dat de belastingsinvloed bij grotere frequenties te verwaarlo
zen klein is, zodat vergelijking (7.81) een goed voorschrift blijkt te zijn voor de 
sturing. Bij kleine frequenties daarentegen, bijvoorbeeld 0,05, krijgt de belasting 
een grotere invloed. Bij motorwerking (a~ > 0) ontstaat een fluxverzwakking, 

bij generatorwerking (a~ < 0) treedt een fluxverhoging op, die niet gewenst is 

omwille van de optredende overspanningen. 

Het stuurgedrag met de in figuur 7.11 getekende "spannings / frequentie - stu
ring" is dus slechts in een beperkt werkingsgebied, namelijk bij hogere frequen
ties resp. hogere toerentallen, zinvol en tevredenstellend. 
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7.2.7. Fluxregeling en stroombegrenzing 

De eenvoudigste manier om de zojuist vermelde beperking in het werkingsgebied 
uit te sluiten bestaat erin een fluxregelaar te voorzien die corrigerend op de sta
torspanning inwerkt volgens figuur 7.14. Met een dergelijke regelaar kan men, 
tenminste stationair, de flux in aIle werkingstoestanden bijvoorbeeld op zijn no
minale waarde houden. Hierdoor is een tevredenstellende werking in het globaal 
frequentiegebied gegarandeerd. Onafhankelijk van de frequentie hebben de be
lastingskurven dan het verloop van figuur 7.15. 
Het overeenkomstig quasistationair blokschema van de VA, onafhankelijk van de 
frequentie, is getekend in figuur 7.16. Het voIgt uit de vergelijkingen (7.72), 
(7.73) en (5.6). Het is het blokschema van een asynchrone machine met con stante 
flux, die een onberispelijke belastingskarakteristiek vertoont. (Deze figuur geldt 
bij benadering ook in het bovenste frequentiegebied voor de gestuurde machine 
van figuur 7.11b). 

Zoals blijkt uit figuur 7.17 is de toename van de werkstroom i~ en dus van de 
stroomwaarde is niet meer begrensd bij belastingsstijging. Dit effect trad ook op 

bij de fluxgeregelde IA (par. 5.3.3.). 

am de werkstroom te begrenzen kan men het best, overeenkomstig par. 5.6 en 

figuur 5.42, een E~ - regelaar of een i~ - regelaar voorzien, die op de frequen

tie a.~ inwerkt en die ondergeschikt is aan een toerentalregelaar (figuur 7.18). 

Door een begrenzing van de gewenste waarde van de i~ - regeling kunnen over

stromen bij te hoge belastingen, tenminste stationair, worden vermeden. 

7.2.8. Stuurschakeling 1 om de flux en de werkstroom op te drukken 

am ook dynamisch de flux constant te houden en de stroom te begrenzen volgens 
de regelstructuur van figuur 7.18 zal men trachten de versterking van de rege
laars zo hoog mogelijk in te stell en. Met behulp van de echte actuele waarden is 
dat slechts in beperkte mate mogelijk, zodat het ook hier, juist zoals in par. 
5.5.2., aangewezen is een model van de VA te gebruiken en de regeling aan het 
model in plaats van aan de machine uit te voeren (figuur 7.19). 

Zoals bij de IA is het nodig een ondergeschikte regeling voor de blind 
stroomcomponent te voorzien. Tenminste in gedachte kunnen nu al deze rege-
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laars oneindig sne1 worden gemaakt. Figuur 7.20 toont deze regelingen aan de 
hand van he~okschema van de VA en zijn model. Hierin bemerkt men dat de 

• 
delen VI en VII geYnverteerd worden door de werking van de oneindig snelle re-
gelaars van de werk- en blindstroomcomponenten; dit betekent dat de uitgangen -• 
van het deel VI ingangsgrootheden worden en de ingangen van het dee I VII 

1 --1 
~- . 

uitgangsgrootheden. De ge"inverteerde del en VI en VII ontvangen de ge-

d .b* .w* d bl· d k I . wenste waar en IS ,IS voor e m - en wer stroomcomponent a s mgangen 

en leveren de spanningswaarde us* en de frequentie a~* als uitgangen aan de VA 

~-I 
(figuur

A 

7.2Ia). Voor de voeding van VI 
--1 • 

en VII heeft men bovendien een 
model I van I nodig, wat eveneens in figuur 7.21a is getekend. 

De oneindig snelle fluxregelaar van figuur 7.20 inverteert, zoals bekend uit fi-
A * guur 5.28, een gedeelte van het model I en bepaalt uit de gewenste waarde '\jJ 

van de flux een overeenkomstige gewenste waarde i~* van de blindstroomcom

ponent. 

A-I 
In de figuren 7.21a en b wordt het gedeelte "deel van I ", overeenkomstig zijn 

...--.... -1 " 
functie, aangeduid als blindstroomrekenaar BSR; de delen VI en I worden als 
een eenheid beschouwd en, overeenkomstig hun functie, als spanningsvectorreke
naar SVR aangeduid. 

De inwendige structuur van de spanningsvectorrekenaar SVR, van de blind
--I • 

stroomrekenaar BSR en van het gedeelte VII ,dat de verbinding maakt met de 
VA, is getekend in figuur 7.22. 

Hoe men deze delen gebruikt om de VA te sturen is getoond in figuur 7.23. Het 
gedeelte van de schakeling dat tussen de gewenste waarden van blind- en werk
stroom en de stuurgrootheden, die aan de VA worden doorgegeven, ligt wordt 
aangeduid als stuurschakeling 1 (STl). 

De stuurschakeling in figuur 7.23 maakt het mogelijk om de blindstroom, de 
werkstroom en de flux traagheidsloos aan de VA op te drukken. Hiermee zijn 
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een constante flux en een stroombegrenzing in het ganse frequentiegebied ook 
dynamisch gegarandeerd. In de praktijk blijkt echter dat verschillende foutieve 
invloeden dit optimaal gedrag afzwakken, zoals in de volgende paragraaf zal be
wezen worden. 

7.2.9. Parameter- en omvormergevoeligheid van de stuurschakeling I 

Zoals blijkt uit figuur 7.22 worden de instelbare grootheden u: en a~* voor de 

UA bepaald ~m~t behulp van in totaa! vier geschatte parameterwaarden, namelijk 

de waarden 1, las' fS en fk' Opdat de schakeling perfekt zou functioneren moe
ten de vier geschatte parameterwaarden exact met de werkelijke waarden 1, las' 

rs en rk overeenstemmen, hetgeen een perfekte parameterafstemming veron-
0< 

derstelt. Bovendien moeten we er zeker van zijn dat de instelbare grootheden u~ 

en at, berekend in figuur 7.22, oak daadwerkelijk aan de machine opgedrukt 

worden. 

In de praktijk moet men echter rekening houden met omvormerfouten en met 
een beperkte parameterafstemming. Voaral de afstemming van de weerstand laat 
te wensen over omdat de echte weerstandswaarden temperatuursafhankelijk zijn, 
zodat een oorspronkelijk juiste afstemming niet behouden blijft tijdens een wer
kingstoestand. 

Aan de hand van een voorbeeld onderzoeken we de invloed van afstemmingsfou
ten bij rs en rk en van een omvormer-overdrachtsfout bij de spanningswaarde us' 

zoaIs die inderdaad ook in de praktijk voorkomen. 

We veronderstellen 
1) dat de parameterafstemming gebeurde op de warme machine en dat bij 

de koude machine de echte parameterwaarden op de helft zijn terug 
gevaIlen; 

2) dat de omvormer de vereiste spanningswaarde slechts tot op een fout van 
0,01 p.u. kan omzetten. 

Samengevat veronderstellen we de volgende afwijkingen: 

(7.84) 
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(7.85) 

(7.86) 

De wiskundige betrekkingen, die we voor dit onderzoek nodig hebben, zijn de 
vergelijkingen (7.69), (7.71), (7.65) en (7.66). 

7.2.9.1. Berekening van het fluxbedrag 
--1 

In de blindstroomrekenaar, in het gedeelte VI van de spanningsvectorrekenaar 
en in het daarop volgende C/P - transformatieblok van figuur 7.23 wordt achter-

eenvolgens uit de gewenste waarde [1\'*]0 van de flux een gewenste waarde [i~*]o 
van de blindstroom berekend, volgens 

[.b*] 1 [ *] 
IS 0 = T· 1\' 0 (7.87) 

en uit de gewenste waarden van de blindstroom [i~*]o en van de werkstroom 

[. w* 1 d [*] d . IS Jo een gewenste waar e Us 0 van e spannmg 

l" *] [*] 1/ ~2 ~2 
Us 0 = 1\' o· Q 1 + Q2 (7.88) 

Vom de berekening van Q 1 en Q2 hebben we de geschatte parameters fS' i en 
Os nodig en eveneens de tangens van de belastingshoek 

[tg E 1\'*] = [i:'* ]0 
s 0 [.b*] 

IS 0 

(7.89) 

in functie van de gewenste waarden [i~*]o en [i:'*]o . 

De gewenste waarde [us *]0 van de spanning,berekend volgens vergelijking (7.88), 

wordt volgens figuur 7.23 aan de UA opgedrongen. De echte waarde van de 
spanning wordt berekend via vergelijking (7.86). De echte flux [1\'Jo in de machi-

ne wordt berekend in functie van deze spanning volgens 

'/('E(j'ELTECJ£g{I'E'l(Eg{ 'VOO,/( 'lJ'J(51.51.I'II£DIYJvf5'/.CJfIg{'ES 
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(7.90) 

Voor de berekening van Q 1 en Q2 moeten we hier de echte parameterwaarden 
rs ' 1 en as volgens de vergelijkingen (7.84) en (7.85) gebruiken en ook de tan-

gens van de echte belastingshoek. Deze grootheid hangt op de in de volgende 
paragraaf afgeleide manier af van haar gewenste waarde. 

7.2.9.2. Berekening van de tangens van de belastingshoek 

, 
In de spanningsvectorrekenaar, gedeelte I, wordt via vergelijking (7.72) een ge-
wenste waarde van de slipfrequentie vol gens 

[
0 r*] _ Ii [ 'lJ*] as 0 - -:;::-. tg ES 0 

1 
(7.91) 

berekend, waarbij [tg E~*]O voigt uit vergelijking (7.89). 

Deze gewenste waarde van de slipfrequentie wordt nu door middel van de in fi
guur 7.23 getekende pS -voorsturing aan de UA opgedrukt. Uit de figuren 7.23 
en 7.8 bemerkt men namelijk dat 

° s* as = 
Os p + °r* as (7.92) 

Or ° s* Os 
as = as - p (7.93) 

waaruit 

Or 
as = °r* as (7.94) 

voigt. 

In de UA ontstaat nu uit de opgedrukte slipfrequentie via vergelijking (7.72) een 

[tg E~lo volgens 
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(7.95) 

Met behulp van vergelijking (7.91) wordt 

[tg E~lo = [tg Etlo . ~k . ~ 
k 1 

(7.96) 

7.2.9.3. Berekening van de statorwerkstroom 

De echte werkstroom [i~lo berekent men uit 

(7.97) 

waarbij 

(7.98) 

IS. 

We onderzoeken vervolgens een machine met de volgende gegevens 

1 = 3 

las = 0,15 (7.99) 

rs = rs warm = 0,04 

fk = rk warm = 0,02 

De gevolgen van de afwijkingen (vergelijkingen (7.84) tot en met (7.86» worden 
hier voor iedere afwijking afzonderlijk onderzocht. De globale invloed is de 
superpositie van de afzonderlijke uitwerkingen. 

In de figuren 7.24a en c zijn de volgens de stuurschakeling van figuur 7.23 be

paalde, gewenste instelbare waarden voor de statorspanning [u:lo en de slipfre-
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quentie [a~ * 10 getekend in functie van de gewenste waarden [i~* lo en [i:* lo. 

Hierbij wordt [i~* lo gelijk gesteld aan 0,333 volgens de eis 'IjJ * = 1 en wordt 

voor [i:*lo een bereik van -1 tot +1 beschouwd. 

Uit deze waarden ontstaan in de machine onder ideale omstandigheden, m.a.w. 
bij exacte parameterafstemming en bij foutloze spanningsoverdracht, de kurven 

"0" (figuren 7.24b en d) van de fluxwaarde ['ljJlo en van de werkstroom [i~lo ' die 

met de overeenkomstige streefwaarden volledig overeenstemmen, zoals trouwens 
te verwachten was. 

Het onderzoek werd doorgevoerd enerzijds bij nominale frequentie a~ = 1 en 

anderzijds bij een kleine frequentie a~ = 0,05. 

Verder is in deze figuren de invloed te zien van de afzonderlijke fouten (vergelij
kingen (7.84) tot en met (7.86» op het verloop van de kurven van de fluxwaarde 

['ljJlo en van de werkstroom [i~lo ' waarbij de afzonderlijke fouten op de volgende 

manier zijn aangeduid. 

/::,. rs volgens vergelijking (7.84) 
/::,. rk volgens vergelijking (7.85) 
/::,. Us volgens vergelijking (7.86) 

Men bemerkt dat bij nominale frequentie de invloeden van de fouten (vergelij
kingen (7.84) tot en met (7.86» verwaarloosbaar zijn, maar dat bij een kleine 
frequentie behoorlijke storingen optreden, die vergelijkbaar zijn met die (figuur 
7.13) van de eenvoudige schakeling van figuur 7.11 b. De oorzaak van deze grote 

invloed bij kleine frequenties ligt in het feit dat de spanning [u: 10 ' vereist om de 

gewenste waarden [i~* lo en [i:* 10 te realiseren, enerzijds van dezelfde orde

grootte is als de in vergelijking (7.86) veronderstelde overdrachtsfout en ander
zijds ook van dezelfde ordegrootte is als de verkeerd gecompenseerde ohmse 
spanningsval (vergelijking (7.84» (zie figuur 7.10). 

Bovendien bemerkt men dat de invloed van de fout op rk in gans het frequentie

bereik sterk naar voren treedt. Dit komt door het feit dat via vergelijking (7.96) 
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een foutieve belastingshoek aan de machine wordt opgedrongen en dit onafhanke
lijk van de frequentie. 

Vit het voorgaande is het duidelijk dat men met de stuurschakeling I van figuur 
7.23 in de praktijk niet in staat is een foutloze werkstroombegrenzing en bijge
volg stroombegrenzing door te voeren en dit in het ganse frequentiebereik. 

Zoals men kan zien is ook de flux slechts in het hogere frequentiebereik eniger
mate constant te houden. 

In de praktijk moet deze stuurschakeling ondersteund worden met regelaars (fi
guur 7.25), terwijl het eigenlijk de bedoeling was dat de stuurschakeling de rege
laars zou vervangen. 

Tot besluit kan men stellen dat men met de stuurschakeling 1 noch stationair noch 
dynamisch een tevredenstellende flux - en werkstroominstelling kan bereiken. 

7.2.10. Stuurschakeling 2 om de flux en de werkstroom or te drukken 

Om de stuureigenschappen van de vorige paragraaf te verbeteren moet men op 
de eerste plaats trachten de afhankelijkheid van de variaties van de weerstand van 
de kortgesloten wikkeling te onderdrukken. Ais dat gebeurd is, dan wordt ten
minste in het hogere frequentiebereik een nauwkeurige ins telling van de flux en 
de werkstroom mogelijk wnder ondersteuning van regelaars. 

Om dat doel te bereiken moeten we de instelmodus I verlaten en hem vervangen 
door de instelmodus 2 van figuur 7.3. Met andere woorden, we moeten van fre
quentie-instelling overgaan op hoekinstelling. 

In figuur 7.26a is het totaal blokschema van de VA met de instelmodus 2 voorge
steld, in figuur 7.26b het resulterend blokschema in de veronderstelling van een 
ideale omvormer, in figuur 7.26c de beknopte notatie. 

Het gedetailleerd blokschema van de VA met instelmodus 2, m.a.w. de inwendige 
schakeling van figuur 7.26b, voigt onmiddellijk uit figuur 7.5 als men het supple
ment voor de cartesische coordinaten aan de ingang weglaat. Men bekomt dus de 
hoekvorm van het blokschema van de VA. 
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Om de 1.jJ -, de i~ - en de i~ - regeling snel te maken passen we opnieuw de mo

deltheorie toe, zoals we dat in figuur 7.19 hebben gedaan. Het resultaat is voor
gesteld in figuur 7.27. Maken we de regelingen oneindig snel dan bekomen we 
het blokschema van figuur 7.28. Dit blokschema komt sterk overeen met dat van 

figuur 7.21: het verschil is dat men niet meer de frequentie af maar de hoek a~ 
opdrukt aan de U A. 

Staat de schakelaar in stand 1 dan bekomt men, zoals bij de IA in figuur 5.53, een 

rotorh~ekvoorsturing, waarbij de nog resterende supplementaire hoek cp r in het 

model I (in het inwendige van de SVR) wordt berekend in functie van de weer
stand fk van de kortgesloten wikke1ing. 

Aan de hand van deze figuur bemerkt men nu duidelijk wat men moet doen om 
de fk - afhankelijkheid te onderdrukken. In plaats van de vereiste fluxhoek voor 

de voorsturing op de aangeduide manier te berekerten, moet men hem vervangen 
door de echte fluxhoek, m.a.w. de fluxhoekvoorsturing met cps uitvoeren, dus 
met de schakelaar in stand 2 op figuur 7.28. 

Deze schakelingsvariante komt overeen met die van figuur 5.49 voor de IA. 

De toepassing van deze schakelingsvariante voor de sturing van de UA is in fi
b* guur 7.29 voorgesteld. Het gedeelte dat tussen de gewenste stroomwaarden is 

.w* d' Ib . h d * s* l' d en IS en e mste are spannmgsgroot e en Us en as Igt, noemt men e 

stuurschakeling 2, resp. ST2. 

7.2.11. Parameter- en omvormergevoeligheid van de stuurschakeling 2 

Om de parameter- en omvormergevoeligheid van deze stuurschakeling te bepalen 
moeten we er ons van bewust zijn dat het hier een schakeling betreft die de 

spanning Us * en de hoek a~* aan de machine opdrukt. Uit de figuren 7.29 en 7.5 

(zonder cartesisch supplement) voigt namelijk dat de in de UA werkzame terug
koppeling van de fluxhoek cps exact door de in figuur 7.29 getekende cps - voor
sturing gecompenseerd wordt, zodat geldt 

,10 ~1.jJ* 
a't' - a s - s (7.100) 
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Op de eerste plaats moeten we uit de vergelijkingen (7.69) en (7.70) de gewenste 

waarden voor de spanning [us *10 en voor de spanningshoek [a~*]o berekenen, die 

door de stuurschakeling worden bepaald. Hierbij geldt, zoals vroeger 

(7.101) 

en supplementair is nu 

(7.102) 

Om Q 1 en Q2 te berekenen hebben we opnieuw de geschatte parameters fS ' i en 

as nodig en de grootheid 

[tg E '\jJ*] = [i~* 10 
s 0 [.b*] 

IS 0 

(7.103) 

. f . d d [.b*] [.w*] III unctle van e gewenste waar en IS 0 en IS o· 

Deze berekende grootheden worden nu volgens figuur 7.29 aan de VA opge

drukt. In de VA ontstaat uit us* de echte spanning Us volgens vergelijking (7.86); 
hieruit wordt de echte flux ['\jJlo via vergelijking (7.71) volgens 

(7.104) 

bepaald. Voor de berekening van Q 1 en Q2 moet men de echte machineparame

ters rs' 1 en Os en de tangens van de echte belastingshoek Et gebruiken. 

Met behulp van de betrekking 

(7.105) 
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samen met de vergelijkingen (7.70), (7.65) en (7.66) bekomt men 

[ 
11'] _rs . [tg atlo - (I + as) . [a~]o 

tg E'Y - -",l~_--.-__ -,---____ _ 
s 0 - r s ['IjJ*l [ • s] "1 + tg as o' as . as 0 

(7.106) 

De statorwerkstroom [i~lo bepaalt men door middel van de vergelijkingen (7.97) 

en (7.98). 

Voor de frequenties a~ = I en a~ = 0,05 zijn in de figuren 7.30a en c de kurven 

van [us*lo en [a.~*lo voorgesteld, in de figuren 7.30b en d de kurven van 

['ljJlo en [i~ lo, telkens in functie van [i~* 10 . 

De vergelijking van deze kurven met die zonder foutinvloed toont aan dat de 
stuurschakeling 2 tenminste in het hogere frequentiebereik tevredenstellend func
tioneert, zodat men hier kan afzien van een correctieregeling. In het lagere fre
quentiebereik daarentegen treedt nagenoeg geen verschil op met de stuurschake
ling 1. De reden is dezelfde: bij kleine frequenties ligt de vereiste spanning in de 
grootteorde van de verschillende foutspanningen. De regelaars voor flux en 
werkstroom, die we eigenlijk moesten vervangen, moeten bijgevolg in het lag ere 
frequentiebereik in bedrijf blijven, zoals getekend in figuur 7.31. 

7.2.12. Introductie van een "elektronische" statorweerstand. ontwikkeling van de 
stuurschakeling 3. foutgevoeligheid van de schakeling 

Het blijkt dus mogelijk te zijn de hoger vermelde problemen te omzeilen als men 
erin slaagt de spanning Us die bijvoorbeeld voor nominale flux vereist is, in het 

lagere frequentiebereik beduidend te vergroten om op die manier ook in dit fre
quentiegebied een voldoend groot verschil te bekomen tussen de klemspanning en 
de onvermijdelijke foutspanningen. Vermits de spanning Us in het lagere fre

quentiebereik in feite bepaald wordt door de ohmse spanningsval (zie de vergelij
kingen (7.69), (7.65) en (7.66)) kan men dit verwezenlijken als men de stator
weerstand rs sterk vergroot. Dit zou men kunnen doen door middel van een 
voorschakelweerstand rsv in de toevoerdraden van de machine. Om de foutspan

ningen niet te vergroten zou een dergelijke voorschakelweerstand temperatuurs
onafhankelijk moeten zijn. 
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Natuurlijk is een dergelijke voorschakelweerstand in de praktijk niet mogelijk 
omwille van de verliezen. Men bekomt echter ook dezelfde foutstabiliserende 
werking als men een zogenaamde "elektronische" statorweerstand invoert die 
geen supplementaire verliezen veroorzaakt. 

De realisatie van een dergelijke "elektronische" weerstand kan men het best ver
klaren aan de hand van figuur 7.32, die steunt op figuur 7.4a. Zoals blijkt uit 
deze figuur wordt de werking van de natuurlijke statorweerstand r s beschreven 
door een terugkoppeling van de statorstroomvector met de factor rs naar de in
gang van de machine. Een voorschake1weerstand rsv geeft aanleiding tot een 

analoge supplementaire terugkoppeling in het inwendige van de machine, zoals 
trouwens getekend is in figuur 7.32. 

Men verkrijgt dezelfde werking van een dergelijke supplementaire terugkoppel
kring ook buiten de machine als men de statorstroomvector met de factor rse1 

terugkoppeit op de vector van de statorklemspanning (figuur 7.33). 

Ais voldaan is aan 

(7.107) 

dan heeft de VA, voorzien van deze "e1ektronische statorweerstand rsel'" hetzelf

de gedrag als de VA met een echte voorschakelweerstand. De elektronische sta
torweerstand rsel veroorzaakt echter geen verliezen. 

Voor de praktische realisatie van een dergelijke machine moeten we nu wei de 
instelmodus 2 verlaten en overgaan tot de instelmodus 3, m.a.w. overgaan van de 
ins telling via polaire coordinaten op die via cartesische coordinaten (figuur 7.3). 

Figuur 7.34a toont de totale machinestructuur voor deze instelmodus, figuur 
7.34b de resulterende structuur in de veronderstelling van een ideale omvormer 
E en figuur 7.34c de beknopte notatie. De inwendige schakeling van figuur 
7.34b komt overeen met die van figuur 7.5. 

Men kan ook de stuurschakeling 2 van figuur 7.29 realiseren met deze instelmo
dus, als men aan de ingang van figuur 7.34c een PIC - transformatieblok schakelt 
(figuur 7.35). 
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Breidt men deze schakeling uit met de hoger beschreven elektronische weerstand 
dan gaat figuur 7.35 over in figuur 7.36. In het rechter gedeelte van de figuur is 
de realisatie van deze maatregel aan de machinekant getoond. Natuurlijk moet 
men ook rekening houden met de bijkomende statorweerstand in de spannings
vectorrekenaar, zoals aangeduid in het linker gedeelte van de figuur. De sup
plementaire kringen zijn voor aIle duidelijkheid buiten de spanningsvectorreke
naar SVR getekend. Deze gescheiden voorstelling wordt ook in het vervolg aan
gehouden, omdat dit van belang is voor de verdere beschouwingen. 

We noemen deze schakeling de stuurschake1ing 3, ST3. 

De resultaten die men met deze stuurschakeling bekomt zijn weergegeven in fi
guur 7.37 voor het geval dat 

rsel = 0,3 (7.108) 

IS. Dit betekent een vergroting van de natuurlijke statorweerstand rs = 0,04 met 

een factor 7,6. 

De kurven van de spanningwaarde [us*Jo, de spanningshoek [a~*lo ' de flux ['l'lo 

en de werkstroom [i~lo zijn getekend in de figuren 7.37a, b, c en d voor de fre

quenties a~ = 1 en a~ = 0,05. 

Men bemerkt dat nu ook in het kleinere frequentiebereik een juiste ins telling van 
flux en werkstroom gegarandeerd is. De reden is dat bij kleine frequenties de 
spanning duidelijk werd verhoogd ten opzichte van die in figuur 7.30. 

Bijgevolg is men met de stuurschakeling 3 bij machte de oorspronkelijk aange
wende regelaars voor flux en werkstroom, die door de schakeling eigenlijk 
moesten vervangen worden, ook daadwerkelijk weg te laten. 

De juiste flux- en werkstroominstelling, zowel dynamisch als stationair, is dus 
met deze schakeling voor de eerste maal in gans het frequentiebereik gegaran
deerd. 
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7.2.13. Alternatieve uitvoeringsvorm van de stuurschakeling 3. overgang op 
stroomsturing 

~b ~w 1** 2** 
Het gedeeite van figuur 7.36, dat gelegen is tussen us' Us en u~ , u~ (zie 
figuur 7.38a), is eigenlijk de coordinatentransformatie van de vector Us vanuit 

het fluxcoordinatensysteem in het statorcoordinatensysteem met behulp van de 
cartesische coordinaten (figuur 7 .38b). 

Deze be werking kan men eenvoudiger beschrijven met behulp van een vectorro
tator volgens hoofdstuk 2 (figuur 7.38c). Met deze vereenvoudiging gaat figuur 
7.36 over in figuur 7.39. In deze figuur bemerkt men duidelijk dat de vector 

(7.109) 

ontstaat uit de som van twee spanningvectoren en dan geroteerd wordt over de 
hoek cps in het statorcoordinatensysteem. Vermits de bewerking "sommeren" 
transformatie-invariant is volgens hoofdstuk 2, is het toegelaten eerst de termen 
te transformeren en dan te sommeren, zoals weergegeven in figuur 7.40a. 

Door het samenvoegen van de sommatiepunten tot een sommatiepunt en door het 
groeperen van de factoren rsel links en rechts van het sommatiepunt tot een 

enkele factor gaat figuur 7.40a over in figuur 7.40b. Door de herschikking van 
de blokken gaat figuur 7.40b tenslotte over in figuur 7.41. 

In deze figuur stell en we vast dat men de introductie van de elektronische weer
stand r s el kan beschouwen als een vectoriele stroomregeling met een vectorieIe 
P-regelaar met versterking rsel' die plaatsgrijpt in het statorcoordinatensysteem. 

De gewenste vector it voor deze regeling ontstaat uit de gewenste vector 

(7.110) 

door coordinatentransformatie met de hoek cps. 
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De spanningsvector 

(7.111) 

. berekend in de spanningsvectorrekenaar, wordt eveneens getransformeerd tot de 

vector u~ , die a1s voorsturing van de hoger verme1de stroomvectorrege1aar kan 

beschouwd worden. De be1astingskurven, die men met deze schake1ing kan berei
ken, zijn equivalent aan deze van de schake1ing in figuur 7.36 en staan dus in fi
guur 7.37. 

Deze bevredigende resu1taten bevestigen het feit dat een hoogdynamische rege
ling moet bestaan uit een regelaar en een voorsturing en dat de versterking van 
de rege1aar - hier bijvoorbee1d slechts 0,3 - binnen rede1ijke perken kan gehou
den worden door de werking van de voorsturing. 

De vectorstroomrege1aar in figuur 7.41 is in feite de verkorte notatie van twee 
afzonderlijke fasestroomrege1aars, waarvan de gewenste en de actue1e waarden 
wisselstroomgrootheden zijn en in stationaire toestand zelfs sinusvormige wissel
stroomgrootheden. Men kan zich inbeelden dat men geen bruikbare resultaten 
zou kunnen bekomen als men enkel een rege1aar met de hoger vermelde kleine 
versterking zou gebruiken. 

Heeft men de mogelijkheid om de versterking van de stroomregelaars drastisch te 
verhogen, zoals bijvoorbee1d bij schake1ende regelaars met een hysteresiskarakte
ristiek, dan kan men natuurlijk afzien van een voorsturing. In dit geval gaat fi
guur 7.41 over in figuur 7.42: een dergelijke stroomregeling zonder voorstu
ring garandeert een juiste ins telling van de statorstroomvector overeenkomstig 
zijn streefwaarde. 

Men stelt tenslotte vast dat de stuurschakeling 3 overgaat in een veldgeorienteer
de regeling van een asynchrone machine met stroomsturing, m.a.w. de lA, als 
men rsel blijft vergroten. 
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7.2.14. Overzicht van de behandelde regel- en stuurschakelingen 

In dit hoofdstuk werden talrijke stuur- en rege1concepten ontwikkeld om de flux 
en de werkstroom van de VA op te drukken. Figuur 7.43 geeft een overzicht 
van de belangrijkste oplossingen, waarbij de schakelingen in de volgorde zijn op
gesomd zoals ze werden afgeleid in dit hoofdstuk. Het is ook duidelijk dat de 
kwaliteit in dezelfde volgorde toeneemt. 

In figuur 7.43a staat een schakeling die volgens figuur 7.24 gevoelig is voor fou
ten over het ganse frequentiebereik. 
De schakeling in figuur 7.43b werkt volgens figuur 7.30 foutloos in het hogere 
frequentiebereik, maar blijft foutgevoelig in het kleinere frequentiebereik. 
De schakeling van figuur 7.43c garandeert volgens figuur 7.37 een foutloze wer
king in het ganse frequentiebereik. De schakelingen van de figuren 7.43d en 
7.43e hebben dezelfde eigenschap. 

Men bemerkt bovendien dat de kwaliteitstoename verbonden is met de keuze van 
de instelmodus. Bij de instelmodus 1 heeft men de geringste kwaliteit, bij de in
stelmodus 3 de hoogste. Dit komt door het feit dat de instelmodus 3 de meest 
directe regelingreep mogelijk maakt. 

Vervolgens zullen we nagaan hoe men de in figuur 7.43 voorgestelde stuur- en 
regelschakelingen kan toepassen bij de afzonderlijke reele omvormertypes. 
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7.3. Spanningssturende omvormers vanuit regeUechnisch standpunt 

7.3.1. Inleiding 

In par. 7.2 hebben we een ideale omvormer verondersteld, die bestond uit een 
traagheidsloos instelorgaan E voor de cartesische coordinaten van de statorspan
ningsvector in het statorcoordinatensysteem. We hadden deze universe Ie omvor
mer gekozen om ons op de eerste plaats te concentreren op de regeltechnische 
problemen. 

Na de gedetailleerde bespreking van de verschillende regeltechnische oplossingen 
stelt zich natuurlijk de vraag naar de praktische realiseerbaarheid van deze con
cepten rekening houdende met de gegevens van de reele omvormers. 

7.3.2. Directe omvormer CD) 

De directe omvormer D leunt qua structuur het best aan bij onze ideale omvor
mer E; zijn sturingstructuur kan met behulp van figuur 7.44 beschreven worden. 

De fasespanningen ontstaan in een schakelapparaat SCH door middel van aansnij
ding van de netspanningen. Het schakelapparaat wordt door pulsen geactiveerd, 
die ontstaan uit de streefwaarden van de fasespanningen via een netsynchrone stu
ring NSS . 

De natuurlijke instelmodus van dit omvomertype is de modus 3. We kunnen 
uiteraard de instelmodi 2 en 1 realiseren vertrekkend van de modus 3. 

Bijgevolg kunnen we met deze omvormer de regelschakelingen a), b), c) en d) 
van figuur 7.43 realiseren. In figuur 7.45 is dit vermeld. Deze tabel geeft een 
beknopt overzicht van de regelschakelingen die in de praktijk met de verschillen
de omvormertypes kunnen worden gerealiseerd. 
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7.3.3. Pulsomvormer type 1 (PI) 

De structuur van de sturing van deze omvormer is getekend in figuur 7.46. De 
fasespanningen ontstaan in een schakelapparaat uit een constante tussenkringge
lijkspanning. Het schakelapparaat wordt aangestuurd met pulsen die in een stuur
blok ontstaan uit de gewenste waarden van de fasespanningen (hier referentie
spanning en genoemd) door zogenaamde driehoeksmodulatie (OM). 

De driehoeksspanning, die men voor de modulatie nodig heeft, heeft een constan
te frequentie bij kleine bedrijfsfrequentie (schakelaarstand 1): men spreekt van 
asynchrone modulatie. 

Als de bedrijfsfrequentie stijgt moet men de driehoeksspanning met de te ontwik
kelen spanning synchroniseren om storende zwevingseffecten te vermijden. Voor 
deze synchronisatie van de driehoeksspanning moet men dus beschikken over de 

gewenste hoeksnelheid at en de daaruit volgende hoek at (schakelaarstand 2). 

De totale structuur van de sturing voor dit omvormertype is voorgesteld in fi
guur 7.46; de natuurlijke instelmodus van deze omvormer is de modus 1. Dit be
tekent dat we zonder supplementaire ingrepen slechts de regelschakeling a) van 
figuur 7.43 kunnen realiseren. 

Voor de realisatie van de regelschakeling b) is een hoekingang vereist. We moe
ten die eerst construeren met behulp van een aparte stuur- en regelschakeling, die 
op de frequentie-ingang (hoeksnelheid) inwerkt. Daarvoor gebruikt men een re-

gelaar voor de hoek at ' die op de frequentie inwerkt, en die, vanuit dynamisch 

standpunt, door een voorsturing moet worden ondersteund (figuur 7.47). 

Voor de realisatie van de regelschakeling c) moet men, supplementair aan de 
hoekregeling, nog een bijkomende ingang voorzien, die additief op de referentie
spanningen inwerkt (zie eveneens figuur 7.47). 

Vermits men kan veronderstellen dat de supplementair ingevoerde grootheden en 
het via de hoekingang ingestelde signaal synchroon veri open, kan deze supple
mentaire ingang zowel bij de asynchrone als bij de synchrone modulatie worden 
toegepast. De synchrone modulatie wordt daardoor niet gestoord. 
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7.3.4. Pulsomvormer type 2 (P2) 

De structuur van de sturing van deze omvormer is getekend in figuur 7.48. Bij 
kleine bedrijfsfrequenties gelijkt de functie en bijgevolg de structuur op die van 
de Pl. Ook hier wordt asynchrone driehoeksmodulatie toegepast (schakelaar
stand 1). Voor de noodzakelijke synchronisatie bij grotere bedrijfsfrequenties 
verlaat men hier de methode van de driehoeksmodulatie. De pulsen ontstaan in 
een zogenaamde pulspatroon-stuurblok PPSB (schakelaarstand 2). In functie van 

de instelwaarden van de spanning us* en de frequentie at wordt in een blok 

PPK (pulspatroon-keuze) het passende pulspatroon gekozen en doorgegeven aan 
het pulspatroon-stuurblok PPSB. Deze verwerkt dan het pulspatroon op de in-

stelbare hoek at, afgeleid uit de instelbare frequentie at en de instelbare span-
. * mng Us . 

Ook hier kan men zonder supplementaire ingrepen slechts de regelschakeling a) 
realiseren. 

Voor de realisatie van de regelschakeling b) moet men, zoals bij de PI, de om
vormer nog voorzien van een hoekregeling (figuur 7.49). 

De toepassing van de regelschakeling c) is hier slechts bij kleine bedrijfsfrequen
ties mogelijk, zolang de DM nog in bedrijf is en waarbij men de referentiespan
ningen nog additief kan belnvloeden (figuur 7.49). 

Bij grotere frequenties is een additieve belnvloeding van de fasespanningen niet 
meer mogelijk omwille van de principiele werking van het pulspatroon-stuurblok 
PPSB. 

Vermits de toepassing van de elektronische weerstand toch alleen bij kleine be
drijfsfrequenties noodzakelijk is, heeft de laatstgenoemde beperking praktisch 
geen kwaliteitsverlies voor de regeling tot gevolg. We moeten er weI voor zor
gen dat bij schakelaarstand 2, waarbij de elektronische weerstand niet werkzaam 
is, ook de bijbehorende kring van de streefwaarde, parallel met de span
ningsvectorrekenaar, wordt weggenomen. 
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7.3.5. Pulsomvormer type 3 (P3) 

De structuur van de sturing van deze omvormer is getekend in figuur 7.50. Het 
schakelapparaat SCH is hetzelfde als bij de PI en de P2; de aansturing is evenwel 
verschillend. 

Hier worden de pulsen voor iedere fase apart zander enige vorm van modulatie 
onmiddellijk uit een hysteresisregelaar afgeleid, die als een schakelende stroom
regelaar functioneert (figuur 7.50). 

Dit omvormertype is geschikt voor de realisatie van de regelschakeling e). 

* 7.3.6. Eigenschappen van de a~ - regeling. die gebruikt wordt bij de PI en P2 
omvormers 

Bij de realisatie van de regelschakelingen b) en c) moesten we bij de PI en de P2 

een at -regeling met voorsturing voor de frequentie-ingang schakelen. Dit 

schake1circuit is nogmaals getoond in figuur 7.51a. 

De voorsturing compenseert de te regelen keten van de hoekintegrator (tussen 

at en at) door middel van een differentiatieterm, zadat de hoek at de streef

waarde at* exact voIgt ten gevolge van de voorsturing. De regelaar zelf moet 

nog slechts de fouten van de voorsturing compenseren; zodat zijn versterking 
binnen de praktisch haalbare waarden kan gehouden worden. 

Door de combinatie van regeling en voorsturing is. zowel dynamisch als statio
nair, een hoogwaardige overdracht van de gewenste hoek op de actuele hoek ge
garandeerd, zander dat een regelaar met hoge versterking vereist is. 

Men kan de differentiatie van at*, die vereist is voor de voorsturing. vervangen 

door de differentiatie van a~* en cps (figuur 7.51b), omdat 

at* = a~* + cps (7.112) 
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Met andere woorden: de vereiste grootheid at* kan volgens 

• s** '1jJ* • s 
as = as + <P (7.113) 

• >1.* • 
vervangen worden door a; en <ps. 

Vermits <jJs in het spanningsmodel ter beschikking staat, is voor de voorsturing 

nog slechts de differentiatie van a~* nodig. Het betreft hier een differentiatie 

van een gewenste grootheid, die relatief eenvoudig te realiseren is omdat een ge
wenste grootheid meestal storingsvrij is. 

Betreffende de frequentie at, die uit de regelaar en de voorsturing ontstaat, 

moet men er zich evenwel van bewust zijn dat zelfs bij ideale technische verwer
king problemen kunnen ontstaan bij zeer kleine statorspanningvectoren. 

De meest kritische situatie ontstaat als de plaatskurve van het eindpunt van de 
statorspanningsvector door het nul punt gaat; deze situatie doet zich voor bij re
gelingen rond stilstand (fig.7.52a). Als men een dergelijke plaatskurve beschrijft 
door middel van de polaire coordinaten Us en a~ , ontstaat bij de nuldoorgang 

een hoeksprong van 1800 (figuur 7.52b). Zelfs de beste voorsturing kan een der
gelijke a~ - sprong niet ter beschikking stellen, omdat een frequentie a~ = 00 zou 

vereist zijn, die de omvormer toch niet ter beschikking kan stellen. 

Bijgevolg is dit nul punt werkelijk een kritiek punt bij alle omvormers met een 
frequentie-ingang. Vermits de hoek de vereiste sprong van 1800 slechts als een 
zwenking over 1800 met de grootst mogelijke frequentie kan uitvoeren (stippel
lijn in figuur 7 .52b) wordt de theoretische kurve van figuur 7.52a vervangen 

door de praktische van figuur 7.52c. Dit veroozaakt zware prob1emen bij de re
geling. 

Om deze problemen te vermijden moet men in ieder geval het gebied van zeer 
kleine spanningen vermijden als men de hoger vermelde "kunstmatige" a~ - lll

stelling (regeling via de frequentie-ingang) toepast. 
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Zeer kleine spanningen zijn geassocieerd met zeer kleine frequenties, vermits (zie 
de vergeJijkingen (7.69), (7.65) en (7.66)) de spanning Us in het ongunstigste 
geval nog slechts door de statorweerstand rs via de uitdrukking rs / 1 (in ons 

voorbeeld 0,0133) wordt bepaald. 

Daarom is de toepassing van de regelschakeling van figuur 7A3b bij kleine fre
quenties problematisch als men een omvormer met "kunstmatige" hoekingang ge
bruikt. 

De situatie wordt duidelijk guns tiger als men de werkzame statorweerstand door 
middel van een elektronische weerstand gevoelig verhoogt. In dit geval wordt 
zelfs onder de ongunstigste omstandigheden de spanning Us bepaald door de uit
drukking (rs + rsel) / 1 , die in ons voorbeeld toch nog maar de waarde 0,11 

heeft. Nochtans zijn bij dergelijke spanningswaarden geen problemen meer te 
verwachten bij een "kunstmatige" hoekingang. 

Wijzigt men de schakeling van figuur 7.36 vol gens de richtlijnen van figuur 
7040, waarbij men dus ook hier een elektronische weerstand als geconcentreerde 
stroomregelaar realiseert, (figuur 7.53) dan wordt de spanningsvector in polaire 
coordinaten aan de omvormeringang nog enkel in de SVR berekend en bevat hij 
niet meer het rsel - gedeelte zoals voordien. Niettegenstaande de elektronische 

weerstandsverhoging zijn hier dus bij kleine frequenties opnieuw slechts zeer 
kleine spanningen werkzaam. Men moet bijgevolg de schakeling van figuur 7.53 
bij een "kunstmatige" hoekingang tot iedere prijs vermijden. 
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7.4. Stroomsturende omvormers vanuit regeItechnisch standpunt 

In de regelschakeling van figuur 7.43e hebben we in feite te doen met een om
vormer met stuurbare stroom omwille van de werking van de zeer snelle hyste
resisregelaar. De asynchrone machine is een IA geworden. De instelling van de 
stroomvector gebeurt in dit geval door middel van de cartesische coordinaten van 
de statorstroomvector in het statorcoordinatensysteem, vol gens onze terminologie 
met de instelmodus 3. De resulterende schakeling kan dus volgens figuur 7.54a 
voorgesteld worden. De vectorrotator transformeert de voorgeschreven streef
waarde van de stroomvector 

(7.114) 

in het statorcoordinatensysteem met behulp van de hoek ql. In figuur 7.54b zijn 
de betrekkingen tussen de afzonderlijke coordinaten voorgesteld. 

Als men die coordinatentransformatie met polaire coordinaten realiseert bekomt 
men de structuur van figuur 7.55a. Deze structuur bestaat uit een CIP - transfor-

matie van de gewenste veldgeorienteerde waarden i~* en i~*, een sommatie met 

de hoek !jJs en een PIC - transformatie van het resultaat naar de gewenste stator-
... d d .sl* .s2* geonenteer e waar en IS en IS 

Men kan nu de ingangen is* en Et van het PIC - transformatieblok opvatten als 

de instelbare ingangen van een IA met instelmodus 2, waarbij figuur 7.55a over
gaat in figuur 7.55b. Deze structuur, die uiteindelijk via transformaties uit figuur 
7.42 is ontstaan, is identiek met de veldorienterende structuur van figuur 5.49. 

Hierdoor hebben we een continue overgang ontwikkeld tussen de stuur- en regel
schakelingen voor spanningssturing in hoofdstuk 7 en de schakelingen voor 
stroomsturing in hoofdstuk 5. Door variatie van de elektronische weerstand rsel 

kan men dus vloeiend overgaan van spanningsturing op stroomsturing. 

Als men in de praktijk geen omvormer met instelmodus 2 ter beschikking heeft 
kan men ook bij stroomsturing een dergelijke instelmodus "kunstmatig" verwe
zenlijken door middel van een hoek - regel- en stuurschakeling volgens figuur 
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7.51. Op die manier ontstaan de figuren 7.56a en b, die op basis van het voor
gaande zondermeer duidelijk zijn. 

We kunnen figuur 7.56 nog verder ontwikkelen op basis van de volgende over
wegmg: 

In de plaats van het verschil tussen de gewenste en de actuele waarde voor de 
hoekregelaar volgens 

(7.115) 

te berekenen, kan men schrijven 

(7.116) 

respectievelijk 

(7.117) 

Dit leidt ons tot een gelijkwaardige E~ - regeling, die in figuur 7.57 is voorge

steld. 

Deze structuur is nu direct vergelijkbaar met die van figuur 5.46. Figuur 7.57 
toont duidelijk aan op welke manier de hier ontwikkelde E~ - regelaar door 

voorsturingen moet worden ondersteund om de gewenste waarde E~* traagheids

loos op de actuele waarde E~ te kunnen overdragen. 

Het probleem van de overdracht van kleine grootheden over een dergeJijke 
"kunstmatige" hoekingang, zoals dat bestond in par. 7.3.6. bij de spannings
sturing, treedt niet op bij stroomsturing. De waarde van de statorstroomvector 
bedraagt immers 0,33 in het ongunstigste geval, namelijk bij nullast en nominale 
flux, volgens de betrekking 

* "L 
1 

(7.118) 
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Zelfs bij een fluxverzwakking tot een derde van de nominale flux staat nog altijd 
een stroom van 0, II ter beschikking, zodat we voldoende ver van het nulpunt 
verwijderd blijven. 

7.5. Synchrone machine met spanningssturing in de stator, US 

7.5.1. Gedrag van de US met constante flux en constante rotorstroom 

Bij de behandeling van de synchrone machine met spanningssturing in de stator 
kunnen we de resultaten van par. 7.2, wat de betrekkingen tussen de stators pan

ningsvector u~ en de statorstroomvector i~ betreft, zondermeer overnemen. 

Immers, in de vergelijkingen (7.28) tot en met (7.33) en in figuur 7.5 treden 
naast de statorspanning onder de vorm us' o.~ nog slechts de statorstroom onder 

de vorm i~, i;' en de flux onder de vorm 'IjJ, !jJs op. 

Nochtans staat in deze vergelijkingen geen informatie over de manier waarop de 
flux uit de afzonderlijke stroomvectoren ontstaat, en dat maakt juist het verschil 
uit tussen de asynchrone en de synchrone machine, zoals blijkt uit de vergelijkin
gen (6.26), (6.27), (6.41), (6.42) en (6.43). 

Om het blokschema van de US af te leiden is het dus nodig het blokschema van de 
UA (figuur 7.9) uit te breiden met het gedeelte IV( 1) van figuur 6.11. 

Door combinatie van beide figuren ontstaat in figuur 7.58 de frequentievorm van 
het gedetailleerd blokschema van de US, die we als eerste zullen behandelen. Fi
guur 7.59a geeft een verkorte versie, figuur 7.59b de beknopte notatie. 

We behandelen in eerste instantie het zuiver stuurgedrag van de spanningsge
stuurde synchrone machine US. Ais uitbreiding van het stuurgedrag van de UA 
betekent dit dat niet aileen de spanningscoordinaten us' o.~ , maar ook de rotor
stroom ir op constante waarden worden ingesteld. 

Vermits het verband tussen de flux en de stators panning bij de US in wezen 
hetzelfde is als bij de UA kan men voor het zuiver stuurgedrag van deze machine 
hetzelfde stuurvoorschrift, namelijk vergelijking (7.81), aanbevelen om de flux 
tenminste benaderend constant te houden (figuur 7.60a). 
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Als correctie op dit voorschrift zal men opnieuw een fluxregelaar voorzien, die 
additief op de spanning inwerkt (figuur 7.60b). Deze schakeling garandeert, ten
minste stationair, een werkingstoestand met constante flux. 

In dit geval kan men uit figuur 7.58 op een eenvoudige manier een quasistatio
nair blokschema van de US afleiden (figuur 7.61), zoals in het vervolg wordt 
aangetoond. 

In stationair bedrijf geldt (zie ook vergelijking (7.55)) 

[a~lo = 0 (7.119) 

en daardoor wordt stationair de slipfrequentie a~ = a~ -pS van de spannings

vector gelijk aan de slipfrequentie <jJr van de fluxvector. Bijgevolg is (zie ook 
vergelijking (7.56)) 

(7.120) 

Uit deze slipfrequentie <jJr bekomt men door integratie de hoek cpr (in het rechter 
gedeelte van figuur 7.58). Deze hoek bepaalt de opsplitsing van de rotorstroom 
in blind- en werkcomponent volgens 

E'ljJ = _ cpr 
r 

(zie ook de vergelijkingen (6.41), (6.42) en (6.43)). 

Vermits in de stationaire toestand van de synchrone machine zowel 

als 

[<jJrlo = 0 

[ik'lo = 0 

(7.121) 

(7.122) 

(7.123) 

(7.124) 

(7.125) 
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is (zie ook de vergelijkingen (6.62) en (6.63)), wordt stationair de rotorwerk
stroom geJijk aan de negatieve statorwerkstroom. Bijgevolg geldt in overeen
stemming met vergelijking (6.64) 

[i~lo = - [i~lo (7.126) 

Samen met de flux ontstaat uit deze stroom het koppel volgens 

(7.127) 

en dit koppel ontwikkelt tesamen met het lastkoppel via de versnellingsvergelij
king (6.36) de rotorhoeksnelheid. 

Op die manier bekomen we in figuur 7.61 het quasistationair blokschema van de 
fluxgeregelde, rotorstroomgestuurde US. Dit blokschema geldt ook benaderend, 
tenminste in het hogere frequentiebereik, voor de gestuurde US volgens figuur 
7.60a. 

Met behulp van dit blokschema kunnen we het gedrag van een dergelijke machine 
bestuderen. 

We vertrekken van de nullasttoestand, waarbij 

[E~lo = 0 (7.128) 

[a~lo = 0 
IS. 

Treedt een lastkoppel op dan daalt in eerste instantie de rotorhoeksnelheid pS en 
wordt er via a~ en ~r na integratie een hoek q:l ontwikkeld. Via een sinusfunc
tie en een vermenigvuldiging met ir ontstaat de rotorwerkstroom en daaruit de 

statorwerkstroom. Na vermenigvuldiging met 1jJ bekomt men tenslotte het elek
trisch koppel, dat in stationaire toestand gelijk en tegengesteld wordt aan het last
koppel. Aan het feit dat het koppel ontstaat via een sinusfunctie bemerkt men dat 
een dergelijk gestuurde en geregelde US bij overbelasting kan kippen. 
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In figuur 7.62 wordt het gedrag van de US bij belasting verder verduidelijkt. 
Men bemerkt in figuur 7.62a dat bij constant gehouden rotorstroom ir en con
stant gehouden flux 1\! , respectievelijk magnetiseringsstroom if! de top van de 

stationaire vectordriehoek, bestaande uit is' ir en if!' zich enkel over de cirkel 

( ) met straal ir kan bewegen. Vertrekkend van punt L (nullast) ontstaan 

verschillende belastingspunten B (belasting) en overeenkomstige werkstromen. 
In het punt C wordt 

(7.129) 

en de machine kipt. De stabiliteitsgrens is aangeduid in figuur 7.62a. 

Men bemerkt bovendien dat de verdeling van de (constante) magnetisering over 
stator- en rotorstroom functie is van de belasting. In het geval van figuur 7.62a 
werd de rotorstroom ir zo ingesteld dat bij nullast de rotorstroom de magnetise-

ring volledig voor zijn rekening neemt. Bij belasting verandert de situatie: de 
statorstroom neemt geleidelijk meer en meer deel aan de magnetisering. Deze 
verschijnselen zijn voorgesteld in het bovenste gedeelte van het quasistationair 
blokschema in figuur 7.61. Deze opsplitsing van de magnetisering heeft natuur
lijk geen invloed op de flux, omdat deze primordiaal via de statorspanning con
stant wordt gehouden. 

Als men dus volgens figuur 7.62a de rotorstroom instelt op de waarde van de 
magnetiseringsstroom if! dan kan men het nominaal koppel niet bereiken omwille 

van het kippunt. Volgens vergelijking (7.76) heeft de nominale magnetiserings
stroom s1echts de waarde 0,33; bijgevolg kan de werkstroom maximaal deze 
waarde aannemen, zodat men slechts een derde van het nominaal koppel kan ont
wikkelen. 

Voor de ontwikkeling van het nominaal koppel moet men de rotorstroom op de 
waarde 1 instellen. Slechts dan kan de werkstroom ook de waarde I bereiken (fi
guur 7.62b). 

Bij kleinere belasting en in het bijzonder bij nullast gebeurt de opsplitsing van de 
magnetisering tussen stator- en rotorstroom op een dergelijke manier dat de ro
torstroom aileen al teveel magnetiseringstroom zou leveren zodat zich een nega-
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tief statormagnetiseringsaandeel instelt (omwille van het feit dat de magnetise
ringsstroom opgedrukt wordt). In het bijzonder bij nullast functioneert de US, 
gezien vanuit het net, dan niet meer als een inductiviteit (die inductieve blind
stroom vereist) maar als een capaciteit (die capacitieve blindstroom nodig heeft). 
Deze opsplitsing van de magnetise ring, die weliswaar voor de netbelasting in het 
algemeen gewenst is, gaat bij stijgende belasting verloren. Bovendien kan men 
zelfs bij een dergelijk ingestelde rotorstroom het kippen bij overbelasting niet 
verhinderen. 

7.5.2. Gedrag van de US met variabele rotorstroom 

We kunnen de hoger vermelde prob1emen vermijden als we van een con stante ro
torstroom afzien en een belastingsafhankelijke bei'nvloeding van de rotorstroom 
volgens 

cos E~ 
(7.130) 

(zie figuren 6.28 tot en met 6.30) invoeren. Dit leidt tot figuur 7.63. 

Met deze schakeling heeft men de mogelijkheid het rotormagnetiseringsaandeel, 
m.a.w. de rotorblindstroom, constant te houden en via de factor I - K op de 
streefwaarde in te stellen. 

De top van de stroomvectordriehoek beweegt zich nu niet meer op een cirkel 
maar op een vertikale rechte in functie van de streefwaarde van de rotorblind
stroom (figuur 7.64). Het kippen is hierbij uitgesloten en de gewenste ingeste1de 
capacitieve netbelasting blijft onafhankelijk van de belasting behouden. 
Nu stelt zich volgens vergelijking (7.130) elke vereiste werkstroom in functie 
van de belasting in. Men moet dus zowe1 de rotorstroom als de statorstroom be
grenzen. Bijgevolg is de introductie van een werkstroomregelaar aan te raden, 

die via de frequentie at op de hoek at inwerkt en die ondergeschikt wordt aan 

een toerentalregelaar, zoals dat gebeurde in figuur 7.18. Dit leidt ons tot de scha
ke1ing van figuur 7.65. 

Om de gunstige eigenschappen van deze schakeling, die vooralsnog slechts in sta
tionaire toestand gelden, ook dynamisch te garanderen kan men de flux- en werk-
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stroomregelaars van figuur 7.65 vervangen door een stuurschakeling, die ook 
dynamisch werkzaam is, volgens de ons bekende methode van de modellen bij de 
UA. We voeren dit uit aan de hand van de US met instelmodus 2. 

Men ontneemt de vereiste machinestructuur aan de figuren 7.26 en 7.58 om de 
modellen op te stell en. 

Wat de structuuropbouw van de US betreft zijn de volgende bedenkingen nuttig: 

J) Vergelijkt men figuur 7.26 met de figuren 7.7 en 7.34, dan stelt men vast dat 
het blokschema van de UA onder andere bestaat uit een gedeelte dat invariant 
is ten opzichte van de instelmodus, namelijk het gedeelte bestaande uit de de
len VI, I en II. 

2) Voor de US breidt men dit gedeelte (onafnankelijk van de instelmodus) uit 
vol gens figuur 7.58 met het deel IV(l), dat de veldgeorienteerde coordinaten 
van de rotorstroomvector bepaalt. Deze worden in de supplementaire ingan
gen van deel I ingevoerd en tesamen met de veldgeorienteerde coordinaten 
van de statorstroomvector gebruikt om de flux te berekenen. 

3) Uit de figuren 7.26, 7.7 en 7.34 kan men vervolgens afleiden dat de instel
modus bij de UA beschreven wordt door het gedeeIte dat links ligt van de zo-

o 

juist besproken delen: dat is het dee I VII voor de modus 1, het deeI VII voor 
de modus 2 en de combinatie van dee I VII en een C/P-transformatieblok voor 
modus 3. 

4) Het voorgaande geldt eveneens voor de US. 

Op basis van deze overwegingen bekomt men zonder moeilijkheden het bloksche
rna van de US met instelmodus 2 in figuur 7.66. Met behulp van deze structuur 
kan men nu de modellen voor de flux- en werkstroomsturing ontwerpen. 

De basiselementen zijn dus enerzijds figuur 7.65, wat de US betreft, en figuur 
7.27, wat de UA betreft. Door combinatie ontstaat de schakeling van figuur 7.67. 

Als kern vindt men een parallelmodel van de US, gebaseerd op figuur 7.66, dat 

aan de ingangskant gevoed wordt met de grootheden Us *, at en ir* en aan de 
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machinekant met de grootheden pS en ps. Deze kern wordt op twee manieren 
uitgebreid: enerzijds met de schakeling uit figuur 7.65 om de rotorstroom te be
i"nvloeden en die gevoed wordt met het model; anderzijds met de drie modelrege
laars voor flux, blindstroom en werkstroom uit figuur 7.27. 

Functioneren de regelaars oneindig snel dan bekomt men de resulterende struc-
~b AW 

tuur van figuur 7.68 voor de sturing. De modelgrootheden is' is worden tot 

. h d .h* .w* t' d d' Ih I I " mgangsgroot e en 's ' 's getrans ormeer en C II1ste are groot lee en Us • 

at worden uitgangsgrootheden. 

Enerzijds voeden de ingangsgrootheden i~*, i~* de ge"inverteerde delen VI -I en 

~-1 * * VII ,waaruit de instelbare grootheden us' , a~ ontstaan. Anderzijds voeden de 
b* AW 

ingangsgrootheden tezamen met de overeenkomstige rotorgrootheden ir ' ir het 
~ --I ~-I 

model I , dat vereist is voor de ondersteuning van de delen VI en VII 

Globaal gezien ontstaat opnieuw een spanpingsvectorrekenaar SVR, zoals bij de 

UA, echter met dit verschil dat het model I in deze SVR niet aileen door de veld
georienteerde coordinaten van de statorstroomvector moet gevoed worden, maar 
ook door die van de rotorstroomvector. Bovendien ontstaat opnieuw een deel om 
de uitgangen van de SVR verder te verwerken tot aan de machine, zoals dat trou
wens ook het geval was bij de UA. 

Deze stuurschakeling van de US komt qua foutgevoeligheid goed overeen met die 
van figuur 7.28, schakelaarstand I, voor de UA (figuur 7.24). Als enige, maar 
dan wei voordelige beperking is te vermelden dat de afwijkingen volgens figuur 
7.24 ten gevolge van een foutieve rk - afstemming hier slechts geldig zijn bij 

overgangsverschijnselen, omdat er in een synchrone machine in stationaire toe
stand geen stroom vloeit in de kortgesloten wikkeling. Al het voorgaande betref
fende de rs - afstemmingsfouten en in het bijzonder de fouten bij de instelling 

van de statorspanning blijft onverminderd geldig bij de US. 

Daarom moet men ook bij de US een "elektronische" weerstand gebruiken om 
hoogdynamische regelingen te realiseren. 
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Figuur 7.69 toont een dergelijke regeling voor de US, die afgeleid werd uit de 
stuurschakeling 3 voor de UA vol gens figuur 7.36 en waarbij supplementair de 
hoek £1 ' vereist om de rotorstroom te sturen, niet aan het model i ontnomen 

wordt maar vol gens de figuren 6.36 en 7.65 gemeten wordt. Bij een juiste keuze 
van r s el zijn de meeste van de hoger besproken foutinvloeden uitgeschakeld. 

Vertrekkend van deze schakeling kunnen ook aile andere schakelingen voor de 
UA volgens de figuren 7.39 tot en met 7.42 bij de US worden toegepast, zodat 
men hier ook een keuze heeft uit een ganse rij van regelingen. 

'/('Ey'ELTECJ{'J{I'E'J~J;'J{ '!loa,/( 'lJ,/(515'I1'!IEL'lJM5'/.CJ{I'J{'ES 
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HOOFDSTVK 8 

OVERZICHT VAN DE MACHINESTRVCTVREN 
EN VAN DE REGELSCHAKELINGEN 

VOOR DRAAIVELDMACHINES 

8.1. Inleiding 

In de hoofdstukken 5, 6 en 7 hebben we de aandrijftypes lA, IS, VA en US, 
voorgesteld in hoofdstuk 1, behandeld in de veronderstelling dat de strooiinducti
viteit van de kortgesloten rotorwikkeling nul is. 

Voor elk aandrijftype werd eerst het blokschema van de betreffende machine 
ontwikkeld; vervolgens ontwierpen we regelschakelingen, steunend op die blok
schema's, die aile tot doel hadden om de flux 'IjJ en het koppel mel van deze ma-

chines afzonderlijk en onafhankelijk van elkaar te bei"nvloeden. 

Bij de oplossing van dit probleem ontstond een ganse rij van structuren en regeJ
concepten. Het is nu de bedoeling dit geheel in een overzichtelijke vorm voor te 
stellen alvorens de verdere details te behandelen. 

Bij de blokschema's van de machinestructuren beperken we ons tot de modus 2 
(hoekvorm), waarbij we de verkorte bloknotaties I tot VII gebruiken: we spreken 
dan van een structuurschema. Wat de andere modi (modus 1: frequentievorm en 
modus 3: cartesische vorm) en de inwendige structuur van de verschillende blok
ken betreft verwijzen we naar de respectievelijke paragrafen in de voorgaande 

hoofdstukken. 

Bij de regelschakelingen - hieronder verstaan we het geheel van regel- en stuur
voorschriften - beperken we ons tot de zogenaamde "ideale" veldorientering, die 
men bekomt door voorsturing met de fluxhoek. Varianten of uitbreidingen, zoals 
de hoekregeling, de elektronische statorweerstand en de frequentieoplossingen, 
worden niet behandeld omwille van de overzichtelijkheid. Het gebruik van mo
dell en, in het bijzonder het stroommodel, wordt wei in de samenvatting opgeno
men; hierbij worden schakelaars gebruikt om de verschillende varianten aan te 
duiden. 
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8.2. Structuur en regeling van de IA 

We beginnen ons overzicht met de stroomgevoede, resp. stroomgestuurde IA. 
Het structuurschema staat op fig. 8. I (zie ook fig. 5.11). Het bestaat uit het blok 
I (elektromagnetische betrekkingen), het blok II (elektromechanische betrekkin
gen) en het blok III, dat de aansluiting voorstelt van de blokken I en II aan de uit-

* ~ gangen van de omvormer, namelijk de polaire statorstroomcoordinaten is en E~' . 

De inwendige structuur van de blokken is in fig. 5.11 getekend. De totaliteit van 
de blokken wordt in het vervolg door het bloksymbool IA (fig. 8. I b) sa
mengevat. 

De opdrukking van de flux 11' en het koppel mel - hetgeen bij aIle draaiveldma

chines als doel wordt nagestreefd - wordt in twee stappen uitgevoerd (fig. 8.2). 

In een eerste stap (fig. 8.2a) worden de veldgeorienteerde coordinaten van de sta

torstroom, namelijk de blindstroom i~ en de werkstroom i: in de machine opge

drukt. Twee streefwaarden, i~* en i:*, die we als gegeven kunnen veronderstel-

* 11'* len, worden in polaire coordinaten is en ts getransformeerd. Men kan de 

stroomwaarde direct aan de IA doorgeven. De hoek E~* daarentegen wordt door 

voorsturing van de hoekingang Et door mid del van de fluxhoek cps in de machi

ne opgedrukt (zie fig. 5.49). 

Deze twee bewerkingen, namelijk de coordinatentransformatie en de hoekvoor
sturing, kunnen als het inverse van het blok III van de machine opgevat worden, 
hetgeen ten andere in fig. 8.2a is aangeduid. 

De hoek cps voor de voorsturing kunnen we bekomen op twee manieren, die door 

de schakelaar S 1 worden voorgesteld. In de schakelaarstand 2 bekomt men de 
fluxhoek op de een of andere directe manier, bijvoorbeeld door Hallsonden of 
door een spanningsmodel (zie fig. 5.49). In de schakelaarstand 1 is de fluxhoek 

cps de som van de gemeten rotorhoek pS en een model hoek if/,die uit een model i 
van I berekend wordt. 

In een tweede stap (fig. 8.2b) worden de veldgeorienteerde coordinaten i~* en 

i:*, die tussenwaarden zijn, uit de eigenlijke streefwaarden van de flux 11' * en het 
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koppel m;1 berekend. De statorblindstroom i~* berekent men uit de flux

streefwaarde '\jJ *, de statorwerkstroom i~* uit de koppelstreefwaarde m;1 en de 

fluxwaarde '\jJ. Deze bewerkingen zijn het inverse van overeenkomstige struc
tuurdelen in de blokken I en II (figuren 5.58 en 5.59). 

* Bij de berekening van i~ kan men voor de flux in de noemer drie grootheden 

aanwenden, die met behulp van de schakelaar S2 kunnen gekozen worden. Het 

zijn de fluxstreefwaarde '\jJ * (schakelaarstand I), de echte flux '\jJ (schakelaarstand 
2) of een modelwaarde ljJ (schakelaarstand 3), die eveneens in het model I van I 
ontstaat (zie ook fig. 5.58). 

A 

De schakeling functioneert pas nauwkeurig als het model I ,zowel wat de struc-
tuur al~ de parameters betreft, identiek is met het overeenkomstig blok I. Het 

model I is enkel vereist als de schakelaar S I in stand I en/of schakelaar S2 in 
stand 3 staat. 

8.3. Structuur en regeling van de VA 

Ais tweede punt in ons overzicht behandelen we de spanningsgevoede, resp. span
ningsgestuurde asynchrone machine UA. Het structuurschema is in fig. 8.3 gete
kend (zie ook fig. 7.26b). 

De blokken I en II zijn identiek met die van de IA. Anders is de aansluiting van 
deze blokken aan de ingangsgrootheden van de omvormer, die in dit geval de po-

laire spanningscoordinaten u: en at zijn. Deze aansluiting wordt voorgesteld 

door de blokken VI en VII. In het blok VI wordt het ontstaan van de veldge

orienteerde stroomcoordinaten i~ en i~ uit de veldgeorienteerde spanningscoor

dinaten u~ en u~ beschreven; in het blok VII worden deze coordinaten uit de 

hoger vermelde ingangsgrootheden berekend (zie ook fig. 7.5). Het blok VI stelt 

niet aileen i~ en i~ ter beschikking aan het blok I, maar bekomt ook informatie 

van het blok lover drie paden, zodat de blokken VI en I in beide richtingen met 
elkaar verbonden zijn. De totaliteit van het beschreven structuurschema wordt 
samengevat in het bloksymbool UA van fig. 8.3 (zie ook fig. 7.26c). 
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De opdrukking van de flux 1jJ en het koppel mel gebeurt ook in twee stappen (fig. 

8.4). We bespreken hier eerst de tweede stap, omdat er geen verschil be staat met 

die bij de IA. De veldgeorienteerde streefwaarden i~* en i;* van de stroom, die 

ook hier als tussengrootheden fungeren, worden op dezelfde manier zoals bij de 

IA via gei"nverteerde structuurdelen van I en II berekend uit de streefwaarden 1jJ * 

* en mel' 

Het verschil met de IA be staat in de eerste stap, namelijk de opdrukking van de 
veldgeorienteerde stroomcoordinaten in de machine. 

~-I 
Ten eerste wordt in het blok VI bepaald welke veldgeorienteerde spannings-

coordinaten u~* en u~* nodig zijn om de gewenste veldgeorienteerde stroom-

.. d' . b* . w* I' H bl k V~I-I. h . d I h coor maten IS en IS te rea Iseren. et 0 IS et mverse mo evan et 

blok VI in de machine. Vermits, zoals hoger vermeld, het blok VI in de ma~hine 
over drie paden uit het blok I wordt gevoed, heeft men eveneens een model I van 

~-I ~-1 A 

I nodig om het model VI te voeden (zie ook fig. 7.21). De modellen VI en I 
vormen een eenheid en worden als spanningsvectorrekenaar aangeduid, waarvan 
de inwendige structuur getekend is in fig. 7.22. 

Ten tweede worden de veldgeorienteerde spanningscoordinaten u~* en u~* in de 

machine opgedrukt. Dat gebeurt via de polaire co6rdinaten u; en a~*, waarbij 

de hoekingang opnieuw door de fluxhoek cps wordt voorgestuurd. Deze twee be
werkingen, de coordinatentransformatie en de hoekvoorsturing, kunnen be
schouwd worden als het inverse van het blok VII in de machine, hetgeen in fig. 
8.4 is aangeduid. 

De schakelaars S 1 en S2 hebben hier dezelfde betekenis als bij de IA: ze beschrij
yen de verschillende mogelijkheden om de fluxhoek cps (zie ook fig. 7.28) en de 
fluxwaarde 1jJ te bekomen. 

A 

In tegenstelling met de IA is echter hier het gebruik van het model I niet afhan-
kelijk van de stand van de schakelaars S I en S2 maar is in ieder geval nood-

~--I 
zakelijk, vermits men dit model nodig heeft voor de voeding van VI ,m.a.w. 
voor de spanningsvectorrekenaar. 
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8.4. Structuur en regeling van de IS 

Ais derde punt in het overzicht behandelen we de stroomgevoede, resp. stroom
gestuurde synchrone machine IS. Het structuurschema is in fig. 8.5 getekend; het 
voigt uit fig. 6.10. De blokken II (elektromechanica) en III (aansluiting van de 
statorstromen) zijn identiek met die van de IA. Ook het blok I (elektromagnetis
me) komt uit de structuur van de lA, maar is ten opzichte van de IA uitgebreid: 
het bevat eveneens de invloed van de gevoede rotorstromen op de fluxvorming. 
Vervolgens is het aansluitblok IV voor de rotorstromen vereist, dat we in dit 
geval met IV(\) aanduiden. De inwendige structuur van deze blokken vinden we 
terug in fig. 6.10. De totaliteit van de blokken is in het bloksymbool IS(l) van 
fig. 8.5 samengevat. 

De opdrukking van de flux '\jJ en het koppel mel gebeurt opnieuw in twee stappen 

(fig. 8.6). 

In een eerste stap worden de veldgeorienteerde stroomcoordinaten in de machine 
opgedrukt. Vermits men hier beschikt over drie instelbare grootheden, namelijk 

i;, £t en i;, is men in staat drie ve1dgeorienteerde coordinaten, namelijk 

.b* .w* .b* d kk D d kk' d ld ... d Is ' Is en Ir op te ru en. e op ru mg van e ve geonenteer e stator-

stroomcoordinaten i~* en i~* gebeurt op dezelfde manier als bij de lA, namelijk 

via de inste1bare grootheden i; en Et met behulp van de fluxhoek !ps. De op

drukking van de veldgeorienteerde coordinaat i~* gebeurt via de instelbare 

* grootheid ir met behulp van de flux hoek !pr (zie ook de figuren 6.36, 6.44 en 

6.46). 

De fluxhoek !ps kan men bekomen met de schakelaar Slop dezelfde manieren zo
als voorheen. Voor de fluxhoek !pr bestaan er eveneens twee mogelijkheden, die 
te realiseren zijn met behulp van de schakelaar S3. De ene mogelijkheid is het 
verschil tussen !ps en pS (schakelaarstand I) , de andere mogelijkheid gebruikt de 

....... r . " 
hoek!p Ult het model I. 

In totaal bestaan er dus vier mogelijkheden om de vereiste fluxhoeken te beko
men, die samengevat zijn in tabel b van fig. 8.7. Deze tabel toont ons uit welke 
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hoeken de fluxhoeken worden samengesteld en geldt ook voor de nog te behande
len US in par. 8.5. 

Ter vergelijking zijn in tabel a van deze figuur de twee mogelijkheden aangege
ven om de fluxhoek te bekomen bij de IA en de UA. 

In een tweede stap worden de veldgeorienteerde stroomcoordinaten, die hier ook 

als tussengrootheden fungeren, bepaald uit de eigenlijke streefwaarden 1jJ * en 
* * b* mel. Uit de fluxstreefwaarde 1jJ wordt de streefwaarde van de blindstroom i 

bepaald. Vermits de magnetisering in de IS bewerkstelligd wordt door de som 

d bl· d .b.b k d I· d .b* van e III stromen IS en Ir van stator en rotor, an men e stree waar e 1 

willekeurig verdelen tussen de stator- en de rotorstroom met behulp van de fac
tor K. 

Voor de opdrukking van het koppel blijft ook datgene gel dig wat gezegd werd bij 
de IA en de UA. Ook hier bestaan er drie mogelijkheden, aangeduid door de 

schakelaar S2: namelijk de grootheden 1jJ *, 1jJ en iP. 
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8.5. Structuur en regeling van de US 

Het laatste punt van het overzicht betreft de synchrone machine US, die via de 
stator spanningsgevoed, resp. spanningsgestuurd is en via de rotor stroomgevoed, 
resp. stroomgestuurd blijft. Het structuurschema van de US(l) is getekend in fig. 
8.8 en is afgeleid van fig. 7.66. 

De blokken I, II en IV(1) zijn dezelfde als die bij de IS(l) (fig. 8.5). De ingang 
van het blok I is uiteraard anders, omdat het hier een spanningsvoeding betreft. 
Men bekomt de veldgeorienteerde statorstroomcoordinaten op dezelfde manier 

als bij de UA (zie fig. 8.3). De blokken VI en VII bepalen dus i~ en i~. Het 

structuurschema is bijgevolg een combinatie van structuurdelen uit de figuren 8.3 
en 8.5, namelijk de blokken I, II, IV(l), VI en VII. De totaliteit is het bloksym
bool US(l) in fig. 8.8 (zie ook fig. 7.66b). 

De opdrukking van de flux en het koppel gebeurt opnieuw in twee stappen. 

De tweede stap, namelijk de bepaling van de veldgeorienteerde stroomstreef-

d .b* .w* .b*. d f d * *. f· 89b· d Ifd waar en IS ' IS en Ir Ult e stree waar en ljJ en mel illig. . , IS eze e 

als bij de IS(l) in fig. 8.6b. 

Wat de eerste stap betreft, namelijk de opdrukking van de veldgeorienteerde 
.. d· .b* .w* .b* k .. d stroomcoor Illaten IS ' IS en Ir , an men teruggnJpen naar ree s vroeger 

besproken schakelingen. Voor de opdrukking van de rotorblindstroom i~* neemt 

men de betreffende schakeling van fig. 8.6a over, die door <pr wordt gevoed; 

voor de opdrukking van de statorblindstroom i~* en de statorwerkstroom i~* 
--I 

gebruikt men opnieuw het blok VI zoals bij de IA in fig. 8.4. Voor de voeding 
--I A ~ ~r 

van VI is een model I vereist, dat ons de grootheden tV, ~ en ~ levert, zoals 
----1 A 

bij de IS( I) III fig. 8.6. De totaliteit van de blokken VI en I kan als een 
rekeneenheid worden opgevat, die uit drie veldgeorienteerde streefwaarden 
.b* .w* .b*. Id ... dId ~w d ld ... Is ' IS en Ir en Ult een ve geonenteer e actue e waar e Ir e ve geonen-

teerde spanningscoordinaten u~* en u~* bepaalt. Ook deze rekeneenheid, die uit-
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gebreider is dan die bij de UA, noemen we de spanningsvectorrekenaar SVR, 
zoals aangeduid in fig. 8.9. 

Voor de bepaling van qJs, '\jJ en ql geldt hetzelfde als bij de IS(I): men beschikt 
over de drie schakelaars Sl, S2 en S3 en de tabel van de hoeken voor de IS(l) in 
fig. 8.7 blijft geldig. 

8.6. Sam en vatting 

In fig. 8.10 zijn de structuurschema's van de vier aandrijftypes lA, UA, IS(I) en 
US(l) afgebeeld. 

Men bemerkt duidelijk dat men de afzonderlijke aandrijftypes door een gemeen
schappelijke kern en een paar supplementaire blokken kan beschrijven. De blok
ken I en II vorrnen de gemeenschappelijke kern. De supplementaire blokken zijn 
de blokken III, IV, VI en VII, waarbij de inwendige structuur van de blokken III 
en VII identiek is. 

De duidelijk herkenbare modulaire opbouw van de machinestructuur toont de 
verregaande functionele verwantschap van de afzonderlijke aandrijftypes. Deze 
verwantschap komt ook tot uiting in de regelschakelingen voor de afzonderlijke 
aandrijftypes (fig. 8.11). De gemeenschappelijke elementen zijn: 

~-I ~-I 
- de (opdrukkkings)blokken III en VII ; 
- de aanwending van de fluxhoek qJs, om de veldgeorienteerde coordinaten op te 

drukken; 

- de (opdrukkings)blokken V?or de streefwaarden '\jJ * en m:l en 

- het gebruik van een model I van I. 

Naargelang het geval wordt deze basisschakeling vervolledigd met een spannings
vectorrekenaar, rotorstroom-opdrukkingsschakelingen en andere supplementen. 

Hieruit is toch duidelijk te besluiten dat men aIle aandrijftypes met draaiveldma
chines kan behandelen met een eenvormig regelconcept. 
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HOOFDSTUK 9 

INVLOED V AN DE STROOIINDUCTIVITEIT VAN DE 
KORTGESLOTEN WIKKELING OP DE STRUCTUUR EN 

DE REGELING V AN DRAAIVELDMACHINES 

9.1. Inleiding 

In de voorgaande hoofdstukken 5 tot en met 8 werden de vier draaistroommachi
netypes lA, UA, IS en US behandeld in de idealiserende veronderstelling dat de 
strooiinductiviteit 10k van de kortgesloten wikkeling de waarde nul had. 

De vergelijking (4.142) werd hierdoor vereenvoudigd tot die van (5.2), die in de 
hoofdstukken 5 tot en met 7 werd gebruikt. 

Deze vereenvoudiging valt nu weg, zodat de vergelijking (4.142) 

(9.1) 

onverkort geldig wordt. 

Hierdoor verschillen de luchtspleetflux 1\11 en de flux 1\Ik verbonden met de 

kortgesloten wikkeling en moeten bijgevolg door subscripten van elkaar onder
scheiden worden. Wat de functie van deze twee fluxvectoren betreft wordt in 
par. 9.2 aangetoond dat de flux verbonden met de kortgesloten wikkeling in een 
draaistroommachine met strooiing een analoge rol vervult als de flux 1\1 die in de 
strooiingsloze machine als enige flux optrad. 

Dit betekent dat men voor de draaistroommachine met strooiing analoge structu
ren bekomt als die voor de strooiingsvrije machine als men de bewerkingen, die 
men in de hoofstukken 5 tot en met 7 met de flux 1\1 doorvoerde, nu met de flux 
1\Ik doorvoert. 
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Deze bewerkingen zijn 
- de coordinatentransformaties, waarbij we als referentie-as de as van de flux 

verbonden met de kortgesloten wikkeling zullen nemen en 
- de keuze van de variabelen bij de beschrijving van de structuur, waarbij we dus 

de luchtspleetflux 1JIl als variabele zullen vervangen door de flux 1JIk ver-

bonden met de kortgesloten wikkeling met behulp van vergelijking (9.1). 

Vermits we de flux 1JIk verbonden met de kortgesloten wikkeling een centrale rol 

toekennen in de voorstelling van de draaiveldmachine is het aan te bevelen aile 
aanduidingen met betrekking tot deze flux te vereenvoudigen: 

- om het 1JIk - coordinatensysteem en de betreffende coordinaten voor de super

script p aan te duiden gebruiken we de vereenvoudigde notatie. In verband met 
de vector is geldt dan bijvoorbeeld 

.'ljIk 
Is -+ 

.'ljI 
Is 

E'ljIk -+ E'ljI 
s s 

(9.2) 
.'ljIkl 
IS -+ 

.b 
IS 

.'ljIk2 
IS -+ 

.w 
IS 

- we laten de subscript n = k weg, van zodra geen verwarring mogelijk is; in ver
band met de vergelijkingen (S.7a) en (S.7b) geldt dan 

(9.3a) 

bovendien geldt voor de nog te definieren grootheid il-lk 
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(9.3b) 
-> ll-l 

In de volgende paragrafen worden de blokscherna's van de draaiveldmachinety
pes lA, UA, IS en US met de strooiing 10k afgeleid. Onze speciale aandacht zal 

gaan naar de supplementen en de verschillen met de tot nu toe afgeleide bloksche
rna's. Tenslotte zullen we de rege!concepten, die we in hoofdstuk 8 hebben sa
mengevat, uitbreiden met de noodzakelijke supplernenten ten gevolge van de aan
wezigheid van 10k 

9.2. VergeJijkingen en blokschema's van de IA met strooiing 

9.2.1. Vergelijkingen 

In de plaats van de vergelijkingen (5.1) tot en met (5.7) gelden nu voor de IA de 
volgende vergelijkingen, die direct uit de vergelijkingen (4.137) tot en met 
(4.147) worden afgeleid: 

.lt
k
a .lta + 1 .a 

'I' = '1'1 ok Ik 

ps = ~ J (mel - rnlast) dt 

pS = J pS dt 

(9.4) 

(9.5) 

(9.6) 

(9.7) 

(9.8) 

(9.9) 

(9.10) 



9.4 

Het verband tussen de stroom- en fluxvectoren (vergelijkingen (9.5) tot en met 
(9.7)) is voorgesteld in fig. 9.1. 

Uit de vergelijkingen (9.6) en (9.7) voigt dat de vector van de luchtspleetmagne

tiseringsstroom i~l gelijk is aan de som van de vector van de statorstroom i~ en 

de vector ik: van de stroom in de kortgesloten wikkeling. Uit de vector van de 

luchtspleetmagnetiseringsstroom ontstaat de vector van de luchtspleetflux. De 

vector van de flux 1\Ik: verbonden met de kortgesloten wikkeling wijkt via ik: a f 

van de vector van de luchtspleetflux 1\11. 

9.2.2. Coordinatentransformatie 

We wensen nu het vergelijkingssysteem te transformeren in het 1\Ik - coordina
tensysteem. We be schouwen aIle vectoren vanuit de 1\Ik - as en ontbinden deze 

vectoren in componenten evenwijdig met en loodrecht op deze as. Deze veldgeo
rienteerde coordinaten zijn voorgesteld in fig. 9.2 en kunnen als voigt worden 
samengevat: 

i~ = [~l 

i~ = [:r 
.b 

.'ljJ Il-t1 
Il-tl = 

.w 
Il-t1 

1\1! = [ ~} 1 

·~=[~H:kl 

(9.11) 

(9.12) 

(9.13 ) 

(9.14) 

(9.15) 
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Om de coordinatentransformatie uit te voeren moeten we nog het verband leggen 
tussen deze vectoren en die uit de vergelijkingen (9.4) tot en met (9.8). 

Ten eerste hebben de vectoren, die in het rotorcoordinatensysteem geschreven 

zijn (vergelijking (9.4)), een hoek die CPk radia1en groter is dan die in het ljIk -

coordinatensysteem (fig. 9.3) zodat 

(9.16) 

(9.17) 

Ten tweede hebben de vectoren, die in het algemeen coordinatensysteem a ge

schreven zijn (vergelijkingen (9.5) tot en met (9.8)), een hoek die <Pt radialen 

groter is dan die in het ljIk - coordinatensysteem (zie eveneens fig. 9.3) zodat 

.a = R (cp~ ) . i~ (9.18) Is 

.a 
Ik = R (cp~ ) . i~ (9.19) 

.a R( a) .1jJ 
IlAl = CPk· IlAl (9.20) 

1jJl = R ( CPt ) . ljI t (9.21) 

ljI~ = R ( CP~ ) . ljI~ (9.22) 

Door invullen van de vergelijkingen (9.16) en (9.17) in vergelijking (9.4) geldt 
vol gens de methode besproken in de vergelijkingen (5.18) tot en met (5.24): 

(9.23) 

Door invullen van de vergelijkingen (9.18) tot en met (9.22) in de vergeJijkingen 
(9.5) tot en met (9.8) bekomt men 
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(9.24) 

(9.25) 

(9.26) 

(9.27) 

of 

(9.28) 

Het verband tussen i~ en i~ en de instelbare omvormeringangen is en E~ is gete

kend in fig. 9.4 en wordt 

(9.29) 

(9.30) 

(9.31) 

(9.32) 
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9.2.3. Eerste vonn van het blokschema 

De vergelijkingen (9.23) tot en met (9.32), tesamen met de vergelijkingen (9.9) 
en (9.10), beschrijven de IA met strooiing en 1eiden tot de eerste vonn van het 
blokschema in fig. 9.5. Het bestaat uit: 
- fig. 5.11, afgeleid voor 10k = 0 
- en de supplementaire delen ten gevolge van 10k (dik getekend). 

Deze supplementaire delen maken de machinestructuur duidelijk ingewikkelder 

omdat niet aileen de grootheden '\j!k, CPt maar ook de grootheden '\j!~, '\j!r' als 

fluxgrootheden optreden. 

9.2.4. Tweede vorm van het blokschema 

Vervolgens trachten we het aantal supplementaire delen te reduceren. Voor de 

beschrijving van de machine beperken we ons tot de fluxgrootheden '\j!k' CPt door 

de fluxgrootheden '\j!~, '\j!r' uit de vergelijkingen te elimineren. Deze eliminatie 

gebeurt in twee stappen. 

In een eerste stap bekomt uit de vergelijkingen (9.24) en (9.25) 

(9.33) 

Door de introductie van een "fictieve" magnetiseringsstroom 

(9.34) 

en de strooifactor van de kortgesloten rotorwikkeling 

(9.35) 
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gaat vergeIijking (9.33) over in 

(9.36) 

In tegenstelling met fig. 9.1 ontstaat de fluxvector"l\'k nu uit de stroomvectoren 
is en ik zonder gebruik te maken van "1\'1 (fig. 9.6a). 

Volgens vergelijking (9.26) construeert men eerst uit is en ik de vector van de 
magnetiseringsstroom i/-t1 voor de Iuchtspleetflux. Dan wordt volgens vergeIij

king (9.36) uit i/-t1 en ik de vector van de magnetiseringsstroom i/-tk gecon

strueerd voor de flux verbonden met de kortgesloten wikkeling. Uit deze vector 
bekomt men dan volgens vergeIijking (9.34) de vector van de flux "l\'k verbonden 

met de kortgesloten wikkeling. 
In het vectordiagram van fig. 9.6a bemerkt men dat men de vector il-t1 niet meer 

nodig heeft om "l\'k te bepalen. Uit de som van is en (ik (I + ok») bekomt men on
middellijk il-tk en hieruit"l\'k (fig. 9.6b). 

Dit wordt wiskundig als voIgt vertaald: men vult vergelijking (9.36) in verge
lijking (9.26) in en bekomt 

(9.37) 

Voor het blokschema van fig. 9.5 heeft dit tot gevolg dat de stroomcomponenten 
.b ·w dId . lk en lk op e vo gen e mamer ontstaan 

(9.38) 
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Voor de stroomsommatie ontstaat hierdoor de deelstructuur van fig. 9.7. In deze 

structuur en de bijhorende vergelijking (9.38) treden de stroomgrootheden i~l 
.w . 

en If.ll met meer op. 

In een tweede stap haalt men uit vergelijking (9.24) 

[ 1\J~ 1 = [ 1\Jk ] - 1 . [i~ 1 
11,W 0 ok.w 
~l lk 

(9.39) 

Vult men deze vergelijking in de koppelvergelijking (9.27) in dan bekomt men 

(9.40) 

en tenslotte 

(9.41) 

hetgeen grafisch wordt uitgedrukt in de deelstructuur voor de koppelvorrning in 
fig. 9.8. Men bemerkt dat het koppel uit twee deelkoppels melI en melII bestaat: 

(9.42) 

waarbij geldt 

(9.43) 

(9.44) 
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De grootheden 1lJ~ en 1lJf treden niet meer op in de deelstructuur van fig. 9.8 en 

in de vergelijking van het koppel. 

Samengevat bekomt men op deze manier het volgende vergelijkingssysteem, 
waarin noch 1\11- noch i lA1 - coordinaten optreden en waarbij men de subscript 

n = k voor de fluxgrootheden volgens vergelijking (9.3) kan weglaten: 

o = i;' + ( 1 + ok ) . ik 

pS = ~ f (mel - mlast ) dt e 

(9.45) 

(9.46) 

(9.47) 

(9.48) 

(9.49) 

(9.50) 

(9.51) 

(9.52) 

(9.53) 

(9.54) 

(9.55) 

(9.56) 

(9.57) 
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pS = f pS dt 

. . * 
Is = IS 

Ef = f Ef dt 

9.11 

(9.58) 

(9.59) 

(9.60) 

(9.61) 

Dit vergelijkingssysteem verschilt met dat van de strooiingsloze IA in de factor 
(I + ok) in de vergelijkingen (9.47) en (9.48) en in de supplementaire term melII 

in de vergelijkingen (9.50) en (9.52). 

Het bijhorend blokschema is getekend in fig. 9.9 en komt grotendeels overeen 
met dat van fig. 5.11. Het overeenkomstig structuurschema staat in fig. 9.10. Het 
verschil met de structuur van de strooiingsloze IA is dik getekend. 

Om de grootte van de supplementaire termen ten gevolge van de strooiing te 
schatten gaan we uit van de volgende richtwaarden 

10k = 0,15 (9.62) 

1 = 3 (9.63) 

Dan wordt 

Ok = 0,05 (9.64) 

en 

1 = 0952 
1 + ok ' 

(9.65) 

De factor, die de veldgeorienteerde coordinaten i~ en ik bepaalt, blijft ongeveer 

5% onder de waarde I en het supplementair koppel draagt metl5% van het 

verschil ( i~ . i~ - ik . i~ ) (negatief) bij tot het totaal koppel. 
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9.2.5. Analyse van het koppel. derde vorm van het blokschema 

Volgens vergelijking (9.42) bestaat het koppel uit twee del en 

(9.66) 

De eerste term is het basiskoppel en bedraagt volgens vergelijking (9.43) 

(9.67) 

Dit basiskoppel stemt volledig overeen met het totaal koppel van de strooiings
loze asynchrone machine (zie vergelijking 5.42a). 

De tweede term is het supplementair koppel en bedraagt volgens vergelijking 
(9.44): 

(9.68) 

We elimineren nu de coordinaten i~ en ir van de stroom in de kortgesloten wik

keling uit deze vergelijking door gebruik te maken van de vergelijkingen (9.47) 
en (9.48). We gebruiken de vectoriele vorm van deze uitdrukkingen. 

In plaats van vergelijking (9.68) kunnen we volgens vergelijking (9.40) ook 
schrijven 

(9.69) 

Vervolgens kan men in plaats van de vergelijkingen (9.47) en (9.48) ook de ver
gelijking (9.37) gebruiken. Met behulp van de vergelijking (9.34) bekomt men 

dan 

(9.70) 
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Vult men vergelijking (9.70) in vergelijking (9.69) in dan wordt 

= - 10k . [ R (nl2) [i~ ]]T . [i~] 
I + ok .w.w 

IS IS 

(9.71) 

+ ok . [ R (nI2) [ 1jJ ]]T .1 i~] 
I + ok 0 i~ 

De eerste term is nul zodat 

(9.72) 

Men stelt dus vast dat melII evenredig is met melI' m.a.w. 

(9.73) 

Het blok VIII in de blokschema's van de figuren 9.9 en 9.10 kan dus vervangen 
worden door een uitgebreid blok II volgens fig. 9.11a. 

Door het invullen van de vergelijkingen (9.73) en (9.67) in de vergelijking 
(9.66) bekomt men tens lotte 

(9.74) 

zodat de invloed van de strooiing op de koppelvorming door een aangepast blok 
II, namelijk blok IIo' kan voorgesteld worden (fig. 9.11b). 

Bijgevolg wordt de structuur van de IA met strooiing in zijn eenvoudigste vorm 
voorgesteld door het blokschema van fig. 9.12, het overeenkomstig structuur
schema door fig. 9.13a en het bloksymbool door fig. 9.13b. 



9.14 

Men bemerkt in fig. 9.12 dat de structuur van de IA met strooiing kan afgeleid 
worden uit de structuur van de strooiingsloze IA door toevoeging van de factor 

1 op drie plaatsen. 
(1 + ok) 

Dit eenvoudig resultaat rechtvaardigt de stelling in het begin van het hoofdstuk 
om de flux verbonden met de kortgesloten wikkeling als variabele en als coordi
naatas te kiezen. We willen er nogmaals op wijzen dat onder de flux '1\1 de flux 
lJIk verbonden met de kortgesloten wikkeling te verstaan is en dat voor alle veld-

georienteerde coordinaten, m.a.w. de blind- en werkcomponenten, de as van de 
flux verbonden met de kortgesloten wikkeling als coordinaatas geldt. 

9.3. Regeling van de IA met strooiing 

9.3.1. Werkwijze 

Vergelijkt men de blokschema's van fig. 5.11 of 8.1 enerzijds met de die van fig. 
9.12 of 9.13 anderzijds dan bemerkt men dat de structuren van de IA met en zon
der strooiing grotendeels overeenstemmen. Derhalve kan ook de werkwijze om 
de flux en het koppel op te drukken dezelfde zijn als in hoofdstuk 5 of par. 8.2. 
Die opdrukking kan dus in de reeds bekende twee stappen gebeuren: in een eerste 
stap wordt ervoor gezorgd dat de veldgeorienteerde coordinaten van de stator
stroomvector gelijk worden aan bepaalde streefwaarden en in een tweede stap 
worden deze streefwaarden afgeleid uit commandowaarden voor de flux en het 
koppel. 

9.3.2. Opdrukking van de veldgeorienteerde stroomcoordinaten ~ en ~ 
De opdrukking van de veldgeorienteerde stroomcoordinaten i~ en i~ is getekend 

in fig. 9.14a en voIgt onmiddellijk uit fig. 8.2a. De streefwaarden i~* en i~* 
* 1jJ* worden ingesteld en in polaire coordinaten is en Es getransformeerd. Men stelt 

* de stroomwaarde is direct als stroomingang ter beschikking aan de omvormer en 

men stelt eveneens de stroomhoek E~* tesamen met de voorstuurhoek cps als 

hoekingang ter beschikking aan de omvormer. Deze bewerkingen zijn samenge-
--1 

vat in het blok III . 
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De voorstuurhoek cps is wei degelijk de hoek CPk van de flux verbonden met de 

kortgesloten wikkeling ten opzichte van de statoras. Hoe men deze hoek bepaalt 
bij de schakelaarstand 2 van de schakelaar I wordt uitgelegd in par. 9.3.4. Staat 

de schakelaar in stand I, waarbij de hoek cps geJijk is aan de som van pS en ii/, 
dan moet men een model Ia van het blok Ia met strooiing gebruiken, waarvan de 

inwendige structuur in fig. 9.12 is weergegeven. 

9 3 3 I· d .b* .w*. d * . . . Bepa mg van e streefwaarden ~ en L mt e commandowaarden 1\J en 

* 3a 
De bepaling van de streefwaarden i~* en i:* van de veldgeorienteerde stroom

coordinaten voigt uit fig. 9.14b. De bewerkingen zijn eigenlijk de inverse van 
overeenkomstige structuurdelen in de blokken Ia en IIa' 

In fig. 9.12 bemerkt men dat de flux 1\J in de machine op de volgende manier uit 

de blindstroom i~ ontstaat 

.b 1 1 1jJ = IS' . ------'----

1 + l ( I + ak ) . s 
rk 

(9.75) 

Om de flux 1jJ in overeenstemming met zijn streefwaarde 1jJ * op te drukken is het 

dus noodzakelijk dat men de streefwaarde i~* van de blindstroom volgens 

(9.76) 

bepaalt wals in fig. 8.2. Onder de invloed van de strooiing heeft de tijdconstante 
een andere waarde 

(9.77) 

Bovendien moet men bedenken dat bij de instelling van een constante streefwaar

de 1jJ * de waarde 1jJ .. 1jJk van de flux verbonden met de kortgesloten wikkeling 
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in de machine wordt constant gehouden en niet de waarde 'lj!l van de luchtspleet

flux. Verdere uitleg hieromtrent wordt verschaft in par. 9.3.5. 

Uit fig. 9.12 voigt anderzijds dat het koppel in de machine bepaald is door 

(9.78) 

* . Om het koppel mel met een gewenste streefwaarde mel op te drukken IS het dus 

* vereist dat bij een gegeven flux 'Ij! de streefwaarde i;t' van de werkstroomcompo-

nent volgens 

.w* _ * 1 
IS - mel . 'Ij! . ( 1 + ak ) (9.79) 

wordt ingesteld. Oit is analoog met fig. 8.2 met dit verschil dat de factor onder 
invloed van de strooiing van de kortgesloten wikkeling een andere waarde heeft, 
namelijk 

(9.80) 

Oe waarde van de flux 'Ij! in de noemer kan men naar analogie met fig. 8.2 op 
drie verschillende manieren bekomen al naargelang de stand van de schakelaar 

S2. Bij de schakelaarstand 3 moet men eraan denken een model Ia van het blok 
La met strooiing te gebruiken om de modelgrootheid te bepalen. 

9.3.4. Bepaling van de hoek ~ 

Zoals hoger vermeld is de hoek qJs wei degelijk de hoek qJk van de flux verbon

den met de kortgesloten wikkeling ten opzichte van de statoras. Hoe bekomen we 
de actuele waarde van deze hoek? 

Ais men Hallsonden aanwendt om de flux te meten en als men een spanningsmo
del gebruikt staat de actuele waarde van de vector van de luchtspleetflux 'IjIl en 

zijn hoek qJl ter beschikking (fig. 9.15). 
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Met behulp van vergelijking (9.5) kan men nu uit deze vector de gezochte vector 

lJIk van de flux verbonden met de kortgesloten wikkeling vinden met behulp van 

de vector i~ van de stroom in de kortgesloten wikkeling. Voor a = s geldt 

(9.81) 

Men bepaalt de vector i~ van de stroom in de kortgesloten wikkeling uit de ver

gelijkingen (9.6) en (9.7) vol gens 

(9.82) 

Op die manier ontstaat de schakeling van fig. 9.16 om lJIk te bepalen. Men stelt 

vast dat men slechts de statorstroom i~ nodig heeft om lJIi in lJIk te transfor

meren. Hoe men deze schake ling toepast in het spanningsmodel ziet men in de 
figuren 10.1 en 10.14 van hoofdstuk 10. 

, 

Gebruikt men een stroommodel Ia om de fluxhoek te bepalen (schakelaarstand 1 

van de schakelaar SI) dan bekomt men onmiddellijk de hoek;pr van de flux ver
bonden met de kortgesloten wikkeling, zoals blijkt uit het vergelijkingssysteem 
(9.45) tot en met (9.61). Hier is dus geen correctie nodig; men hoeft enkel het 
structuurgedeelte Ia te modelleren. 

9.3.5. Gevolgen van een constante fluxwaarde:ll1 

In de regelschakeling van de IA met strooiing volgens fig. 9.14 wordt de flux
waarde 1jJk opgedrukt en constant gehouden. 

Vermits lJIk en lJIl met elkaar gekoppeld zijn volgens vergelijking (9.5) wijkt de 
luchtspleetflux lJIl af van de flux lJIk verbonden met de kortgesloten wikkeling 
als er een stroom ik optreedt, m.a.w. bij belasting. Oat geldt in het bijzonder 
voor de waarden van beide fluxen en heeft tot gevolg dat 1jJl bij belasting veran
dert niettegenstaande 1jJk constant blijft. 
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Hoe groot is nu deze belastingsinvloed? Dit zal onderzocht worden aan de hand 
van de stationaire betrekkingen tl:lssen 'ljJk en 'ljJ1 in normale werkingstoestand, 

d.w.z. werking onder nominale flux en nomina1e stroom. 

In stationaire toe stand geldt het vectordiagram van stromen en fluxen in fig. 
9.17: het is gekenmerkt door het feit dat ik en 1I'k loodrecht op elkaar staan. De 

afzonderlijke coordinaten van de betrokken grootheden staan in fig. 9.18. Men 
bemerkt dat de hoek [0]0 verantwoordelijk is voor het verschil tussen de flux
waarden 'ljJ1 en ~ , namelijk 

['ljJ1lo = ['ljJIdo . [ 1 0] 
cos 0 

(9.83) 

De hoek [0]0 tussen 11'1 en 1I'k is tevens de hoek tussen [i/-l1lo en de 1I'k - as en 

bedraagt 

[tg 0]0 = i~ll 
.b 
\t10 

(9.84) 

Vermits 

(9.85) 

is, voIgt uit vergeIijking (9.36) 

(9.86) 

(9.87) 

en voIgt uit de vergeIijkingen (9.47) en (9.48) 

(9.88) 

en 
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[.w] I [.w] 
Ik 0 = - Is 0 

1 + ok 
(9.89) 

zodat 

[tg ol = ok . [i~]O 
o ( 1 + Ok) [.b] 

IS 0 

(9.90) 

De hoek [olo hangt dus af van de belastingshoek [tg E~lo en weI op de volgende 

mamer 

[tg olo = (9.91) 

Uit vergelijking (9.83) bekomt men tenslotte 

(9.92) 

Uit de vergelijkingen (9.34) en (9.88) voIgt 

(9.93) 

zodat de belastingshoek in nominale werkingstoestand met ['i'klo '" I en [i~ 10 '" 1 

wordt 

[tg E~lo N '" 1 (9.94) 

Yoor een asynchrone machine met 1 = 3 en 10k = 0,15 wordt 

[tgE~loN '" 3 (9.95) 

en 

= 0,048 (9.96) 
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Vult men deze waarden in vergelijking (9.92) in dan bekomt men in nominale 
werkingstoestand 

['lhlo N = [1/JJJo N . 1,01 (9.97) 

Dit betekent dat in de normale werkingstoestand 1/J1 en 1/Jk ten hoogste I % van 

elkaar afwijken. Deze afwijking is zo klein dat we de gevolgen ervan kunnen 
verwaarlozen. Bij veldverzwakking en bij overbelasting daarentegen zijn de af
wijkingen tussen 1/J1 en 1/Jk niet meer te verwaarlozen. 

9.4. VergeJijkingen en blokschema's van de VA met strooiing 

9 A.!, Betrekkingen in het statorcoordinatensysteem 

Voor de spanningsgevoede asynchrone machine is de spanningsvergelijking 
(7.10), die overigens identiek is met vergelijking (4.137), van doorslaggevende 
betekenis. Ze beschrijft het ontstaan van de statorstroom uit de statorspanning. 

Deze spanningsvergeJijking bJijft ongewijzigd als 10k '" 0 

(9.98) 

Ook de vergeJijking (7.9), identiek met vergelijking (4.140), kan men ongewij
zigd overnemen 

(9.99) 

Daarentegen moet men vergelijking (4.142) in plaats van vergelijking (7.6) ge

bruiken met a = s 

(9.100) 

Uit de vergeJijkingen (9.98) tot en met (9.100) ontstaat dan de volgende vergelij
king voor de stroomvorming 

(9.101) 
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waarin ""1 en ""s geelimineerd zijn. We kunnen dus in het vervolg de subscript k 
voor fluxgrootheden weglaten. 

Om het blokschema op te stellen wordt, in analogie met de vergelijkingen (7.12) 

en (7.13), de stroomvector i~ opgevat als de uitgang van een vectorintegrator 

.s - 1 f 1 ~s d Is - -- as . Is t 
las 

waarvan de ingang vol gens vergelijking (9.10 1) gelijk is aan 

(9.102) 

(9.103) 

Met behulp van de blokken 10 en 110 gaat de structuur van fig. 7.4 dan over in 
die van fig. 9.19. Gedeelten met 10k zijn dik getekend. 

Men bekomt op die manier opnieuw een gemengde differentiale-integrale voor

stelling, waarin naast de differentiatie van ""Snog een van ik voorkomt. We stre

yen uiteraard een zuivere integraalvorm na, zodat we de bijkomende differentia

tie van ik moeten omzeilen. Dat gebeurt op de volgende manier. 

Men herschrijft vergelijking (9.103) onder de volgende vorm 

(9.104) 

en men vat het verschil in het linker lid op als de differentiaal van een nieuwe 

hulpvariabele i~k gedefinieerd volgens 

1 .s 1 .s 1 .s 
as . Isk = as· Is - ok' Ik 

Vergelijking (9.104) wordt dan 

1 ~s s . s • s 
as . Isk = Us - r s . IS - "" 

(9.105) 

(9.106) 

In een eerste stap beschouwt men i~k als de uitgang van een vectorintegrator 
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.s - 1 f 1 ~s d Isk - - as . Isk t 
las 

waarvan de ingang gegeven is door vergelijking (9.106). 

(9.107) 

In een tweede stap berekent men de statorstroomvector i ~ , die we overigens in 

vergelijking (9.104) nodig hebben, volgens 

(9.108) 

Het blokschema, overeenkomstig de vergelijkingen (9.104) tot en met (9.108), is 
getekend in fig. 9.20. lak - gedeelten zijn dik getekend. 

Men kan vervolgens, in analogie met hoofdstuk 7, de differentiatie van 'lj1 nog 
verwijderen door fluxdifferentialen uit Ia te gebruiken na de vereiste coordina-

tentransformatie. Dit wordt verder uitgewerkt in par. 9.4.2. Een structuur
schema van de tot hiertoe uitgewerkte machinestructuur is in fig. 9.21 getekend. 

9.4.2. Betrekkingen in het fluxcoordinatensysteem 

Om de vergelijkingen (9.104) tot en met (9.108) in het fluxcoordinatensysteem te 
transformeren zijn naast de bekende betrekkingen (7.14) tot en met (7.18) nog 

analoge betrekkingen vereist voor de hulpvariabele i~k ' namelijk 

.s R( s) .1jJ Isk = qJ . Isk = (9.109) 

en 

~s _ R( s) ~1jJ R( s) R( 12) .1jJ ·s Isk - qJ • Isk + qJ . Jt . Isk . qJ (9.110) 

Vult men deze betrekkingen in de vergelijkingen (9.106) en (9.108) in, dan be
komtmen 
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(9.111) 

- R (rt/2) . lj/tj! . <ps - R (rt/2) . las . i~ . <ps 

en met behulp van de coordinaten 

.b • (1 .w· S ) r s . IS tj! - - as· Isk . !p (9.112) 

(9.113) 

De statorstroomvector bekomt men uit 

(9.114) 

hetgeen tot de volgende coordinatenbetrekkingen aanleiding geeft 

.b .b 1ak .b 
IS = Isk + -- .Ik 

las 
(9.115) 

·w .w lak ·w 
IS = Isk + --. Ik 

las 
(9.116) 

Het structureel verband is samengevat in het blokschema van fig. 9.22. Vergelijkt 
men dit met fig. 7.5 dan stelt men een verregaande overeenstemming vast tussen 
de structuren voor lak = 0 en voor 1ak '" o. 

Treedt lak op, dan ontstaat er zowel in het blindkanaal als in het werkkanaal van 
blok VI, dat nu met VIa aangeduid wordt, een supplementair sommatiepunt. 
Beide sommatiepunten worden door terugkoppelingen uit het blok Ia gevoed. 

Ook deze supplementen ten gevolge van de strooiing zijn dik getekend. 

Het structuurschema is in fig. 9.23a getekend, het bloksymbool in fig. 9.23b. 
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9.4.3. Stationaire betrekkingen in het fluxcoordinatensysteem 

Uit vergelijking (9.111) bekomt men 

u~ = rs. i~ + ~1/J + R (rrJ2) . 1JI1/J . <jJs 

hetgeen met behulp van coordinaten wordt 

(9.117) 

[ 
·w 1 • s - Isk 

1as ·<p· .b 
Isk 
(9.118) 

Deze betrekking moeten we met de overeenkomstige betrekking (7.25) van de 
machine zonder strooiing vergelijken. 

Bovendien geldt volgens de vergelijkingen (9.115) en (9.116) 

[ 
i~k 1 = [i~]_ 1ak. [i~] 
.w .w 1 .w 
Isk IS as Ik 

en volgens de vergelijkingen (9.47) tot en met (9.49) 

De stationaire toe stand is gekenmerkt door 

[~lo = 0 

[i~lo = 0 

(9.119) 

(9.120) 

(9.121) 

(9.122) 
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[It] = 0 
15 0 

(9.123) 

Onder deze voorwaarden voigt uit de vergelijkingen (9.120) en (9.119) na diffe-
rentiatie 

l 'b 1 i~ 0 
= 0 (9.124) 

[ 
~b t 15k = 0 (9.125) 
~w 
15k 

en voigt uit de vergelijkingen (9.119) en (9.120) eveneens 

[ .b 1 [.b1 [ ] 15k _ 15 10k 1 0 - +-. . 
.w .w 1 1+0 w 
1sk 0 15 0 os k is 0 

(9.126) 

zodat de vergelijking (9.118) onder stationaire voorwaarden wordt 

[ b] [.b] r J Us = r 15 + 0 
W s· .w .s 

Us 0 15 0 'tV . cp 0 

(9.127) 

l 
·w 1 [ .W] • S - IS 1· s - 15 

+los·[cplo· b + 10 k .. [cplo· 
i 1 + ok 0 0 
s 0 

Ten opzichte van vergelijking (7.42) is deze vergelijking uitgebreid met de term 

(9.128) 
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Deze term heeft twee gevolgen. Ten eerste moet het stationaire vectordiagram 
van de UA zonder strooiing in fig. 7. lOb uitgebreid worden en weI met een sup
plementaire horiwntale coordinaat 

I [Os] [.wl 10 k' . <P o· - IS 0 
1 +ok 

(9. I 29) 

om de klemspanning te bepalen. Dit is getekend in fig. 9.24. 

Ten tweede treden ten gevolge van de term (9.128) wijzigingen op in de statio
naire betrekkingen (7.63) tot en met (7.66) van de UA wnder strooiing. Voor 
de grootheden Q 1 en Q 2 bekomen we nu 

{ rs _ [tgE~lo.[os + Ok' 1 ].[a~lo} 
1 I + Ok 

(9.130) 

(rt . [tg E~lo + [I + os], [a~lo ) (9.131) 

De supplementen ten gevolge van Ok zijn dik getekend. 



9.27 

9.5. Regeling van de UA met strooiing 

9.5.l. Werkwijze 

Wegens de grote overeenstemming tussen de structuren van de VA met strooiing 
(fig. 9.23) en van de VA zander strooiing (fig. 8.3) kan men de regelstructuur 
van fig. 8.4 overnemen. Deze is getekend in fig. 9.25, waarbij opnieuw de delen 
ten gevolge van de strooiing dik getekend zijn. 

9.5.2. Opdrukking van de veldgeorienteerde statorstroomcoordinaten 

Om de veldgeorienteerde statorstroomcoordinaten i~ en i:' op te drukken bere

kent men eerst de noodzakelijke spanningscoordinaten u~* en u~* uit de over

eenkomstige streefwaarden i~* en i:'*. De cartesische spanningscoordinaten 

worden vervolgens in de polaire coordinaten u; en at* getransformeerd. De 

opdrukking van de hoek at* gebeurt opnieuw met behulp van voorsturing met 

de hoek cps. 

De berekening van de spanningscoordinaten u~* en u~* voor de gewenste 

.. d· .b* .w* b b hi· k stroomcoor maten IS en IS ge eurt met e u p van een spannmgsvectorre e-

naar, die kan afgeleid worden uit het blokschema van de VA met strooiing. De 
~-l 

spanningsvectorrekenaar van fig. 9.25 bestaat uit het inverse model VIa van het 
, 

blok VIa en het model Ia van Ia . 

~-l 
In analogie met par. 7.2.8 bekomt men het model VIa door in de spanningsver-

geJijkingen (9.112) en (9.113) in plaats van de grootheden i~, i:', u~ en u~ 
overeenkomstige streefwaarden in te vullen en in plaats van de overige groothe
den overeenkomstige modelwaarden te gebruiken volgens de vergelijkingen 
(9.115) en (9.116). 

Lost men dan de vergelijkingen (9.112) en (9.113) op naar u~* en u~* dan be

komt men twee vergelijkingen om de spanningscoordinaten te bepalen. De glo-
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bale structuur van de spanningsvectorrekenaar SVR is getekend in fig. 9.26. Er 
zijn twee supplementaire paden ten opzichte van fig. 7.22. 

9.5.3. Bepaling van de stroomstreefwaarden uit de commandowaarden en 
bepaling van de fluxhoek 

De bepaling van de stroomstreefwaarden i~* en i~* uit de commandowaarden 

"\jJ * en m:l is onafhankelijk van de aard van de voeding van de asynchrone ma

chine. Daarom blijft datgene wat in par. 9.3.3 werd gezegd voor de IA onver
minderd geldig. Hetzelfde geldt voor de hoek cps, zodat we hier kunnen verwij
zen naar par. 9.3.4. 

9.6. Vergelijkingen en blokschema's van de IS(I) met strooiing 

9.6.1. Afleiding van de machinestructuur door analogie 

We weten uit de hoofdstukken 6 en 8 dat de IS(I) zonder strooiing uit de IA zon
der strooiing kan afgeleid worden door toevoeging van een gevoede rotor
stroomvector (figuren 6.10 en 8.5). Ten opzichte van de IA wordt het blok I 

met twee ingangen uitgebreid, namelijk de veldgeorienteerde coordinaten i~ en 

i~ van de gevoede rotorstroomvector. Bij de IA gelden de vergelijkingen (5.40) 

en (5.41); bij de IS(l) de vergelijkingen (6.26) en (6.27). Het aansluitingsblok 

IV(1) beschrijft bij de IS(1) het ontstaan van de veldgeorienteerde coordinaten i~ 
en i~ uit de rotorstroom ir (vergelijkingen (6.41) en (6.49». 

Op dezelfde manier zoals bij de strooiingsvrije machine kan men de IS met 
strooiing afleiden uit de IA met strooiing, namelijk met de supplementaire ge
voede rotorstroomvector. Bij de IA met strooiing gelden de volgende vergelij
kingen voor de stroomcoordinaten 

(9.132) 

o = i~ + (1 + Ok ) . ik' (9.133) 
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met i~ '" i~k. Voor de IS met strooiing geiden nu 

(9.134) 

o = i~ + i;' + ( I + ok ) . ik' (9.135) 

AIle andere vergeIijkingen van de IA met strooiing, namelijk de vergelijkingen 
(9.45), (9.46), (9.49) tot en met (9.61), kunnen ongewijzigd overgenomen wor
den. Wat het aansIuitingsbiok IV(I) betreft komen de volgende vergelijkingen er 
supplementair bij 

(9.136) 

(9.137) 

E~ = 0 _ cpr (9.138) 

(9.139) 

Hieruit voIgt het biokschema van fig. 9.27 van de IS(1) met strooiing, hetgeen 
een uitbreiding is van fig. 9.9. Delen ten gevolge van de strooiing zijn dik gete
kend. In fig. 9.28 staan het overeenkomstig structuurschema en het bioksymbool. 

Een vergeIijking van deze figuren met de figuren 6.10 en 8.8 van de IS(I) zon
der strooiing toont aan dat men bij strooiing het blok I moet vervangen door het 
biok 10 en dat men bovendien met een supplementair koppel meIII moet rekening 

houden. 
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9.6.2. Beschouwingen rond de koppelvorming 

Een vereenvoudiging van het blokschema door een wiskundige omvorming van 
de koppelvergelijking zoals bij de IA (figuren 9.11 tot en met 9.13) is bij de IS 
niet mogelijk. In analogie met de vergelijkingen (9.69) tot en met (9.71) kon 
men namelijk de stroom in de kortgesloten wikkeling in de uitdrukking van het 
supplementair koppel 

(9.140) 

elimineren door er 

(9.141) 

in te vullen, hetgeen voigt uit de vergelijkingen (9.134), (9.135) en (9.49). Dan 
zou men bekomen 

melII = - 10k .[R(rrJ2)[i~llT.[i~l 
1 + ok ·w.w 

IS IS 

- 10k . [R (rrJ2) [i~llT. [i~l 
1 + ok ·w·w 

Ir Is 

+ ok . [ R (Jt/2) [1jJ JT. [ i~ 1 
1 + ok O·w 

IS 
(9.142) 
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Daaruit voIgt tenslotte 

= - 10k .[R(rc/2)[i~]]T.[i~] 
1 + ok ·w.w 

Ir IS 

(9.143) 

Vergelijkt men deze uitdrukking met de vergelijkingen (9.71) en (9.72) dan stelt 
men vast dat het supplementair koppel melII een bijkomende term bevat die 
functie is van de rotorstroom ir' Het totaal koppel wordt 

1 . 'tV . i~ + 10k . [ R (rc/2) [i~ ]]T. [i~ I 
1 + ok 1 + ok ·w·w 

Ir IS 

(9.144) 

Door de ik- eliminatie wordt de uitdrukking dus niet vereenvoudigd zoals in ver

gelijking (9.74). 

Men blijft bijgevolg bij de algemeen geldende uitdrukkingen (9.50), (9.51) en 
(9.52) , m.a.w. 

(9.145) 

zoals getekend in de figuren 9.27 en 9.28. 

9.6.3. Grootte van de supplementaire koppelterm 

Bij de IA was het supplementair koppel gelijk aan 

(9.146) 

met 
(9.147) 
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Voor 

1 = 3 
10k = 0,15 

wordt het supplementair koppel bij de IA 

m.a.w. ongeveer 5 % van het basiskoppel. 
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(9.148) 

(9.149) 

Bij de IS, die inwendig een IA bevat, treden tijdens overgangsverschijnselen ana
loge verschijnselen op als bij de IA. Bijgevolg ontstaat bij de IS tijdens over
gangsverschijnselen een supplementair koppel in de grootteorde die door verge
lijking (9.149) is gegeven. 

Na het overgangsverschijnsel, m.a.w. in stationaire toe stand, worden 

[i~lo = 0 

[iklo = 0 

(9.150) 

zodat bij de IS het supplementair koppel volledig verdwijnt (zie ook vergelijking 
(9.145). 

Stationair geldt dus ook bij de IS(l) met strooiing opnieuw de eenvoudige uit
drukking 

(9.151) 

zoals bekend van de IS(1) zonder strooiing. 
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9.7. Regeling van de IS(I) met strooiing 

9.7.1. Algemeen 

Men kan de regelstructuur van de IS(l) met strooiing afleiden uit die van de 
IS(l) zonder strooiing (fig. 8.6). Het resultaat staat op fig. 9.29; de gedeelten ten 
gevolge van de strooiing zijn dik getekend. 

9.7.2. Opdrukking van de veldgeorienteerde stroomcoordinaten 

Yoor de opdrukking van i~, i~ en i~ geldt par. 8.4, waarbij onder de grootheden 

!ps en !pr de hoeken van de flux verbonden met de kortgesloten wikkeling 
respectievelijk ten opzichte van de stator en de rotor te verstaan zijn. 

Haalt men de hoek !pr uit een model, dan moet men uiteraard het blok Ia gebrui

ken. 

Berekent men de hoek !ps uit de luchtspleetflux, zoals in par. 9.3.4., dan moet 

men de stroom i~ in de kortgesloten wikkeling ter correctie aanwenden. De stra

tegie verschilt echter met die van par. 9.3.4 .. Hierop komen we terug in par. 
9.7.4. 

9.7.3. Berekening van de streefwaarden van de veldgeorienteerde coordinaten uit 
de commandowaarden 

Met betrekking tot deze berekening ligt het verschil tussen fig. 9.29 en fig. 8.6 in 

* de bepaling van de streefwaarde van de statorwerkstroom i~ . In tegenstelling 

met de IS(1) zonder strooiing moet men hier vergelijking (9.145) gebruiken, 
waarbij men de actuele waarden vervangt door streefwaarden of modelwaarden. 
Om een bepaald koppel te bereiken is dus een statorwerkstroom 

(9.152) 

vereist. 
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Men bepaalt het supplementair koppel IDelII volgens vergelijking (9.145) met 

behulp van streefwaarden en modelwaarden 

(9.153) 

Om deze grootheden te berekenen maakt men gebruik van een blok VIII (fig. 
9.29), dat op zijn beurt gevoed wordt met streefwaarden en modelwaarden. De 
inwendige schakeling van blok VIII staat in fig. 9.9. 

9.7.4. Bepaling van de fluxhoek 

Bij de directe fluxmeting met behulp van Hallsonden en bij de fluxmeting met be
hulp van het spanningsmodel staat op de eerste plaats de luchtspleetflux ter be
schikking. Door een correctie met de stroom in de kortgesloten wikkeling moet 
men uit de luchtspleetflux de flux berekenen die verbonden is met de kortgeslo
ten wikkeling volgens 

(9.154) 

De bepaling van de stroom in de kortgesloten wikkeling is bij de synchrone ma
chine anders dan bij de asynchrone machine. 

Bij de asynchrone machine gebruikt men volgens de vergelijkingen (5.3) en 
(5.4), resp. (9.6) en (9.7) 

(9.155) 

Bij de synchrone machine daarentegen moet men teruggrijpen naar de vergelij
kingen (4.143) en (4.144). Dan bekomt men 

(9.156) 

De vectoren 1\'1 en i~ staan onmiddellijk ter beschikking. De vector i~ moet men 

via een coordinatentransformatie uit de vector i~ halen volgens 



.s _ R ( s) .r Ir - !jl . Ir 

waarbij voor de IS(1) geldt 

i~ = l ~ J 

9.35 

(9.157) 

(9.158) 

De bepaling van ik ' 1\Jk en!jlk '" !jls is getekend in fig. 9.30. De hoek pS , die 

men nodig heeft voor de coordinatentransformatie van de rotorstroomvector be
komt men via de schakelaar S4, hetzij door een directe meting (schakelaarstand 

I), hetzij via het verschil tussen de grootheden!jls en iPr 
(schakelaarstand 2). 

In de tabel van fig. 8.7b stelt men het volgende vast: de directe meting is zinvol 

in de gevallen van de eerste drie rijen, vermits men dan toch pS als meetgroot
heid ter beschikking heeft; in het geval van de vierde rij daarentegen is de tweede 
methode zinvol, vermits dan geen supplementaire pS - meting noodzakelijk is. 

9.8. Vergelijkingen en blokschema's van de US(l) met strooiing 

Zoals blijkt uit par. 8.5 is de structuur van de US zonder strooiing een combina
tie van de structuren van de IS zonder strooiing en van de UA zonder strooiing. 
Het resultaat is de structuur van fig. 8.8, bestaande uit de blokken I, II en IV(l) 
van de IS(I) (fig. 8.5) en de blokken VI en VII van de UA (fig. 8.3). 

Op dezelfde manier kan men de structuur van de US(I) met strooiing (fig. 9.31) 
samenstellen uit die van de IS(l) met strooiing (fig. 9.28) en die van de UA met 
strooiing (fig. 9.23). 

Het verschil met fig. 8.8 is dik getekend. Het bloksymbool is voorgesteld in fig. 
9.31. Het gedetailleerd blokschema is getekend in fig. 9.32: het is een combinatie 
van de figuren 9.22 en 9.27. 

Op te merken valt dat de supplementaire delen ten gevolge van de strooiing (dik 
getekend) geen invloed hebben in stationaire toestand, omdat ze afhankelijk zijn 
van de stroom in de kortgesloten wikkeling, die in stationaire toestand verdwijnt. 
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9.9. Regeling van de US(l) met strooiing 

Hetgeen in par. 9.8 werd gezegd voor de structuren geldt evenzeer voor de re
gelschakelingen om de veldgeorienteerde stroomcoordinaten en de streefwaarden 
op te drukken. 

De regelstructuur van de US(l) met strooiing is een combinatie van de regel
structuur voor de IS(l) met strooiing (fig. 9.29) en die van de UA met strooiing 
(fig. 9.25). Het globaal regelschema is in fig. 9.33 getekend. 

Er zijn twee karakteristieke elementen. Ten eerste de spanningsvectorrekenaar, 
-----1 '" 

die bestaat uit de blokken VIa en Ia en die in totaal vijf verbindingen tussen 

deze twee blokken heeft. De inwendige structuur is getekend in fig. 9.34. Ten 
tweede de schakeling om het supplementair koppel te bepalen, die gevoed wordt 
door de spanningvectorrekenaar. De details kunnen gehaald worden uit de 
paragrafen 9.7 en 9.5. 

Er weze hier echter opgemerkt dat de gedeelten ten gevolge van de strooiing 
slechts tijdens overgangsverschijnselen werkzaam zijn en geen invloed hebben in 
een stationaire werkingstoestand. Bijgevolg zijn aile stationaire werkingstoestan
den gelijk aan die van de US(I) zonder strooiing. 
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HOOFDSTUK 10 

SPANNINGS / STROOM • MODEL EN ZIJN TOEPASSING 

10.1. Spannings / stroom . model voor de inductiemachine 

Met het oog op de parameteratbankelijkheid van het stroom / rotorhoek - model 
(par. 5.10) is het zinvol en noodzakelijk naar andere mogelijkheden uit te kijken 
om de flux te bepalen. Een methode, waaraan reeds veel aandacht is besteed, be
staat erin de zogenaamde kortsluitflux (flux verbonden met de kortgesloten ro
torwikkeling), die voor de veldorientering zo belangrijk is, te bepalen uit de sta
torspanning en de statorstroom. 

De vergelijkingen (4.137), (4.140), (4.142) tot en met (4.144) vormen het 
uitgangspunt van deze methode. Kiezen we voor a het statorcoordinatensysteem 
in het stelsel van de vergelijkingen (4.140), (4.142) tot en met (4.144) dan be
komt men 

... sl ... s 1 .s 
'I' = 'l'k - ok· Ik 

Yoor een inductiemachine is uiteraard 

. s 0 
I = r 

(10.1) 

(10.2) 

(10.3) 

(10.4) 

(10.5) 

Door differentiatie van de vergeJijkingen (10.2) tot en met (10.4) bekomt men 
met vergelijking (10.5) 

(10.6) 
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(10.7) 

(10.8) 

Op basis van de vergelijkingen (10.1) en (10.6) tot en met (10.8) kan men het 
ontstaan van de vector van de stators panning uit de vectoren van de kortsluitflux 
en van de statorstroom op de volgende manier beschrijven: 

a) Door differentiatie van de kortsluitflux 1I'k bekomt men de spanning die door 

deze flux in de statorwikkeling wordt gelnduceerd 

(10.9) 

b) Bij deze spanning voegt men, overeenkomstig de vergelijkingen (10.6) tot en 
·s ·8 

met (10.8), de inductieve spanningsvallen - 10k ik en los is toe en bekomt 

men de spanning die door de statorflux in de statorwikkeling wordt gelndu

ceerd 

e~ = 1j,~ (10.10) 

c) Tenslotte telt men nog bij deze spanning de ohmse spanningval rs.i~, overeen

komstig vergelijking (10.1), op; als resultaat bekomt men de statorspanning u~ 

Om nu de flux uit de statorspanning en de statorstroom te bepalen legt men de 
zojuist beschreven weg in omgekeerde zin af: in een eerste stap wordt de ohmse 
spanningsval gecompenseerd; in een tweede stap doet men hetzelfde voor de 
inductieve spanningsvallen ten gevolge van de strooilng. Men stelt bijgevolg de 
volgende vergelijkingen op (figuur 1O.lb) 

.s 
US - . s 

1I's = - rs . Is s (10.11) 

.S .s - 's 
11'1 = 1I's los' is (10.12) 

.S .s ,.... -8 

1I'k = 11'1 + 10 k' ik (10.13) 
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.s -s 
lPl :s i k = - Is 
1 

(10.14) 

Op die manier bekomt men de geschatte waarde van de spanning die door de 
kortsluitflux lPt in de statorwikkeling geinduceerd wordt 

(10.15) 

In een derde stap integreert men deze spanning zodat men de geschatte waarde 
van de kortsluitflux 

(10.16) 

bekomt. 

De zojuist beschreven rekenmethode is eigenlijk het invers model van de span
ningsvorming in de machine (figuur 1O.la). Omdat het door de statorspanning 
en de statorstroom gevoed wordt, spreekt men van een "spannings / stroom - mo
del". 
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10.2. Parameteralliankelijkheid van het spannings / stroom - model 
bij de inductiemachine 

Ook in dit model, en meer in het bijzonder in het compensatiegedeelte, treden 
opnieuw verscheidene machineparameters op. Die moeten zo nauwkeurig moge
lijk op de echte waarden ingesteld worden opdat de veldorienterende regeling, 
die op dit model aangesloten wordt, nauwkeurig zou functioneren. 

Om de gevolgen van foutief geschatte parameters te kunnen inzien gaan we hier 
- - -

uit van het feit dat de geschatte waarden van de inductiviteiten 1 , los ,10k 
overeenstemmen met de echte waarden 1 , los ,10k, Deze veronderstelling is 

te rechtvaardigen omdat men deze' waarden als constant kan aanzien. 

Daarentegen moet men bij de instelling van de weerstandswaarde fs op rs ermee 

rekening houden dat een verschil tussen de geschatte waarde fs en de werkelijke 
waarde rs optreedt omwille van bedrijfsmatige temperatuursvariaties. In de prak-

tijk geldt dus figuur 1O.2a, die vereenvoudigd kan worden tot figuur 1O.2b. 

De resulterende structuur kan dus beschreven worden door 

Hierin betekent 

, 
11 rs = (fS - rs ) . ( I + ok ) 

= 10k 
1 

, 

(10.17) 

(10.18) 

(10.19) 

Om de gevolgen van een 11 r s ' ontstaan door een foutieve schatting, te kunnen 
beoordelen transformeren we de structuur naar het 1jJk - coi::irdinatensysteem. 

We stellen 

(10.20) 
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(10.21) 

Door differentiatie bekomen we 

(10.22) 

(10.23) 

Samen met 

(10.24) 

(10.25) 

(10.26) 

ontstaat uit de vergelijkingen (10.22) en (10.23) 

(10.27) 

(10.28) 

en uit vergelijking (10.17) 

(10.29) 

Vermits we enkel in stationaire toestanden gei'nteresseerd zijn, is 

(10.30) 

[ ,1/) 1 
1\1k 0 = 0 (10.31) 

en bekomen we met 
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(10.32) 

de volgende betrekkingen 

[:H = [~1 R (.r2) I~k l (10.33) 

(10.34) 

(10.35) 

waaruit we het vectordiagram van figuur 10.3 op de volgende manier kunnen af
Ieiden: 

a) Uit vergeIijking (10.33) haalt men dat de spanning [ e~ lo ' die door de kort

sluitflux [ 1jI~ lo in de statorwikkeling geinduceerd wordt, 90° op deze flux 

voorijlt en met de hoeksnelheid [ <Pk 10 vermenigvuldigd wordt; hieruit voIgt 

(10.36) 

(10.37) 

b) Door sommatie met - 11 r~ . [i ~lo (vergeIijking (10.34» ontstaat uit deze echte 

geinduceerde spanning de geschatte waarde van de ge'induceerde spanning 

[ e~ lo 

'!('E(j'ELTECJi'J{j'E'l(E/J.[ 'j/OO'!('lJ'!(AAI'llEDIY.M5tcJiIg..('ES 
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c) Door de omgekeerde rotatie van deze spanning en vermenigvuldiging met 

1 / [ cPk 10 bekomt men volgens vergelijking (10.35) de geschatte waarde van 

de kortsluitflux [ 1ii~ 10 . 
, 

Als /':,. r s .. 0 is, is er een verschilhoek [ /':,. qJk 10 tussen de geschatte en de echte 

waarde van de kortsluitflux (figuur 10.3). Deze hoek is 

(10.38) 

Door deze verschilhoek wijkt de echte belastingshoek E'lj! - de hoek tussen de sta-. s 
torstroom en de kortsluitflux - in figuur 10.4 af van zijn geschatte waarde 'E~ 
de echte hoek is 

(10.39) 

Met behulp van het spannings / stroom - model wordt de kortsluitflux 1Jlk bere
kend en uit deze kortsluitflux en de statorstroom is berekenen we de geschatte 

-'lj! 
waarde Es . 

Als nu door toepassing van het spannings / stroom - model voor de veldoriente

ring de hoek 'E~ in plaats van de hoek E~ wordt opgedrukt, dan wordt 

'E'lj! = E'lj!* 
S S (10.40) 

en de echte hoek E ~ wijkt volgens 

[ E~ 10 = [ Ef 10 + [/':,. qJk 10 (10.41) 

af van zijn streefwaarde E~*. 

Hierdoor ontstaat de resulterende structuur van figuur 10.5 voor de overdracht 
van de streefwaarden van de blind - en werkcomponenten van de statorstroom 
naar hun overeenkomstige actuele waarden. Deze structuur vertoont veel gelij
kenis met die voor het stroom / rotorhoek - model in figuur 5.63. 
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Om het verschil in kwaliteit van de twee modellen te beoordelen zullen we nu de 
~ <i1c - waarden rechtstreeks met elkaar vergelijken. 

Om de verschilhoek [ ~ iPk 10 te vinden maken we gebruik van het feit dat deze 

hoek vol gens figuur 10.3 ook optreedt tussen de geschatte en de echte gelndu
ceerde spanning. Daarom gaan we uit van het vectordiagram in figuur 10.6, 
waann 

[ 
'b 1 [ ~ 1 ~ rs . is tg ~ CjJk = . o .s '.w 

1jJk . CjJk - ~ rs . IS 0 
(10.42) 

Om de kwaliteit van het spannings / stroom - model te beoordelen onderzoeken 
we opnieuw de betrekkingen tussen de gewenste en de echte waarden van de sta
tor - blind- en werkstroom. Volgens de vergelijkingen (5.163) en (5.164) geldt 

.b .b* cos Et 
IS = IS 

cos Et* 

I 2 1jJ* 
.b* + tg ES 

= IS 
I + tg

2 
Et (10.43) 

.w .w* sin Et 
IS = Is . 1jJ* 

sm Es 

tg E 1jJ I 2 1jJ* 
.w* + tg Es 

= IS 
S 

tg E 1jJ* tg 2 E 1jJ I + s s ( 10.44) 

Het verband tussen beide hoeken Et en Et* voigt hier uit de vergelijkingen 

(10.41) en (10.42), m.a.w. 

(10.45) 
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met 

(10.46) 

Om een vergelijking te kunnen maken met overeenkomstige toestanden bij het 
stroom / rotorhoek - model veronderstellen we ook hier dat de geschatte waarde 
is werd ingesteld op de overeenkomstige waarde van de warme machine. Voor 

de koude machine is dan 

(10.47) 

en volgens vergelijking (10.18) wordt 

, 
tl r s = (2.r s - r s ) . ( 1 + 0 k ) (10.48) 

, 
Voor rs = 0,015, ok = 0,07 wordt tl rs = 0,016 en men bekomt in figuur 

10.7 de kurven van [ tl qJk 10 en [ tg Et 10 in functie van [ tg Et* 10 met de hoek

snelheid [ <Pk 10 als parameter. In figuur 10.8 zijn overeenkomstige kurven van 

[ i ~ 10 en [ i ~ 10 in functie van [ tg E t* 10 voorgesteld. 

Vergelijkt men deze kurven met die van het stroom / rotorhoek - model dan stelt 
men vast dat het spannings / stroom -model gunstigere resultaten levert bij fre
quenties groter dan 0,05 , m.a.w. groter dan 5 %. 

Ter verduidelijking worden in figuur 10.9 de afwijkingen van de stator - blind
en werkcomponenten ten opzichte van hun streefwaarden getekend in functie van 

de frequentie bij nominale werkingstoestand (voor [ tg Et* 10 "" 3) en dit voor 

beide modellen die men voor de veldorientering kan gebruiken. Men bemerkt 
duidelijk dat het spannings / stroom - model boven de grensfrequentie van onge
veer 0,05 en het stroom / rotorhoek - model onder die grensfrequentie de beste 
resultaten levert. 
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10.3. Gecombineerde toepassing van het spannings / stroom - model 
en het stroom / rotorhoek - model bij de asynchrone machine 

Op basis van voorgaande paragraaf is het duidelijk dat het spannings I stroom -
model vooral betekenis heeft als het samen met het stroom I rotorhoek - model 
wordt toegepast. De combinatie van beide modellen, kortweg het u / i-model en 

i / pS - model genoemd, wordt meestal als voIgt uitgevoerd: als basisschakeling of 

kern gebruikt men een veldorienterende regeling met het i I pS - model. Dit mo
del werkt zelfstandig onder de grensfrequentie; boven de grensfrequentie wordt 

het gecorrigeerd door een E t -regeling, die gebruik maakt van actuele waarden 

afkomstig van een u I i-model. 

Een mogelijke uitvoeringsvorm is getekend in figuur 10.10. De kern is een veld

orienterende regeling van een IA met het i / pS - model in frequentievorm vol
gens figuur 5.55. De voeding van de frequentieingang van de IA beslaat uit de 

·8 -;-r .tp* 
som van p , CPk en ES . 

Tijdens een werkingstoestand van de IA onder de grensfrequentie werkt enkel 
deze kern. Zodra de grensfrequentie wordt overschreden, wordt een hoekrege
ling volgens figuur 5.46 (die ook op de frequentie inwerkt) parallel geschakeld 

met het i / pS - model. De actuele waarde E~ voor deze regeling haalt men uit het 

u / i-model. In dit frequentiebereik wordt het i / pS - model overspeeld door het 

u / i-model; het i / pS - model functioneert dan nog louter als voorsturing, die 

de E~ - regeling, werkend op basis van het u / i-model, ondersteunt. 

Deze voorsturing kan nu foutief werken ten gevolge van een verkeerde parame

terafstemming, want dan levert het model i een verkeerde slipfrequentie ~{O 

verrnits fk '" rk is. Er ontstaat een verschil tussen de commandowaarde Et* 
van de belastingshoek en de waarde Et van de hoek in de machine overeenkom

stig de /lcp - kurve in figuur 5.64. De hoekregelaar merkt deze afwijking en 
tracht ze teniet te doen via een corrigerende supplementaire frequentie LI.<jJ. 

am het verloop van een dergelijke correctie te verduidelijken be schouwen we de 
overgang van nullast naar belasting aan de hand van figuur 10.11. Bij nullast is 
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i:* = ° en het model i geeft een slipfrequentie ~~o = 0, onafhankelijk van de 

waarde fk" In de machine ontstaat voor iedere waarde rk een hoek E~ met de 

waarde nul. Vermits ook de commandowaarde van deze hoek de waarde nul 

heeft, heeft de E~ - regelaar geen enkele reden om in te grijpen. De uitgang van 

de regelaar stelt zich in op de waarde nul. 

* Ais een belasting optreedt neemt i: bijvoorbeeld de waarde 1 aan. Het vervolg 

hangt nu af van de geschatte waarde f k van de weerstand van de kortgesloten 
wikkeling. Stemt die overeen met de echte waarde rk ' dan genereert de slipfre-

quentie ~~O een hoek E ~ in de machine die exact overeenstemt met de comman

dowaarde E~* van de sturing. De uitgang van de E~ - regelaar blijft bijgevolg op 

de waarde nul. 

Is de geschatte waarde f k niet gelijk aan de werkelijke waarde rk dan genereert 

de slipfrequentie ~~O een hoek E~ in de machine, die afwijkt van de commando

waarde E~* (figuur 10.11). De E~ - regelaar treedt in werking en levert een sup

plementaire frequentie 11~, die datgene aan frequentie levert wat door het model 
I te weinig was geleverd. Dit verschijnsel herhaalt zich bij elke belastingsvariatie. 

Deze regelstructuur veroorzaakt dus bij verkeerde parameterafstemming voor el
ke belastingsvariatie eerst een foutieve oriente ring, die nadien teniet gedaan 

wordt volgens de reactiesnelheid van de E~ - regelaar, die werkt op basis van het 

u I i-model. 

Deze nadelige corrigerende werking kan vermeden worden als de E~ -regelaar 

het ontstaan van een verkeerde slipfrequentie kon verhinderen. Hiervoor moet de 
regelaar ingrijpen aan de oorzaak van de fout, namelijk aan de waarde fk . 

Dit wordt verwezenlijkt door een andere uitvoeringsvorm van de E ~ - correctie

regeling (figuur 10. 12). De uitgang a van de E~ - regelaar levert geen supple

mentaire frequentie, maar een supplementaire weerstand l1f k' die tesamen met 

een vast ingestelde waarde f ko de resulterende waarde f k geeft. Moet de rege-
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1aar ingrijpen dan zal hij de waarde r k van de weerstand zolang veranderen om 

de slipfrequentie te corrigeren, totdat de juiste waarde bereikt is, die men kan 
vaststellen aan de geIijkheid tussen de actueIe waarde en de commandowaarde van 

de hoek E~ . 

Bij gegeven i:* en 1(Jk wordt de frequentie dus gecorrigeerd door de factor rk 

in de uitdrukkung van de slipfrequentie 

-;-r 
CjJk 

.w* 
IS ~ 

= -;;:;--. rk 
1J!k 

te veranderen. 

(10. 49) 

Bij een dergeJijk ingrijpen moet men natuurlijk de juiste regeirichting in het oog 

houden. Tussen de E~ - regelaar en de te corrigeren slipfrequentie Iigt nu voI

gens verge1ijking (10.49) de factor 

.w* 
~ 
1J!k (10.50) 

Zolang deze factor positief is kan men de E~ - regelaar, die oorspronkeIijk werd 

geconcipieerd voor additieve frequentiei"ngrepen, zonder verandering van het te

* ken, ovememen en aan ~rk aansluiten. Dit is het geval ais i: > 0 is, dus bij 

motorwerking. 

* Bij generatorwerking (i: < 0) wordt de factor (10.50) negatief en moet de E~ -

regelaar met omgekeerd teken aan ~r k worden aangesioten. 

Bij nullast (i:* = 0) is een correctie via r k niet nodig en ook niet mogeJijk, om

dat de slipfrequentie voor aIle waarden van r k de waarde nul heeft. In dit geval 

moet men de E~ - regelaar dus uitschakelen. 

* Uit het voorgaande voIgt dat een i: - afhankeIijke aanpassing noodzakeIijk is, 

hetgeen men zeer eenvoudig volgens figuur 10.12 kan realiseren. 
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Vermits de weerstand rk slechts relatief langzaam kan varieren ten gevolge van 

de thermische tijdconstante hoeft ook de £~ - regelaar slechts langzaam te wer

ken. Hij moet vooral in staat zijn de weerstandswaarde ~f k te kunnen stockeren 

in het werkingsgebied, waarin hij uitgeschakeld is (nullast tot toerental 0,05). De 

E~ - regelaar is meestal een langzaam werkende I - regelaar, die kan uitgescha

keld worden door zijn ingang nul te maken. 

Deze correctieregeling is een eerste voorbeeld uit het vakgebied van de para
meteridentificatie. Ten opzichte van de eerder besproken additieve correctie 
heeft deze regeling het voordeel dat ze in staat is te "leren". De regeling "Ieert" 
continu welke weerstand fk de juiste is. Heeft men deze weerstandswaarde 

gevonden dan functioneert het model i, wnder tussenkomst van de E~ - correc
tieregelaar, perfect totdat de waarde r k in de machine zich wijzigt. Dit is bijzon-

der voordelig voor de regelkwaliteit, omdat dynamische afwijkingen, bijvoor
beeld bij lastvariaties, hier niet meer optreden. Deze dynamische afwijkingen 
waren bij de additief functionerende frequentiecorrectieregeling onvermijdelijk, 
ja zelfs noodzakelijk. 

10.4. Spannings / stroom - model voor de synchrone machine 

Bij de synchrone machine wordt het i / pS - model in stationaire werkingstoestand 
niet beinvloed door machineparameters, zodat geen correctie noodzakelijk is. 
Zijn de parameters verkeerd afgestemd dan treden wei fouten op bij over
gangsverschijnselen, zoals besproken in hoofdstuk 6. Daarom is de corrigerende 
werking van een u / i-model ook bij een synchrone machine doorgaans zinvol. 

Het u / i-model is voor een synchrone machine wat omvangrijker dan voor een 
asynchrone machine, waarbij de rotorstroom nul is. Hier moet men de vector 
van de rotorstroom mee in rekening brengen. In dit geval gaat de structuur van 
figuur 10. Ib over in die van figuur 10.13. Om de flux verbonden met de kort
gesloten wikkeling te bekomen heeft men naast de vectoren van de statorspanning 

u ~ en de statorstroom i ~ ook de vector van de rotorstroom i ~ nodig, en wei de

gelijk in het statorcoordinatensysteem. 

Om deze vector te bepalen uit de rotorwikkelingstroom of -stromen moeten we 
een coordinatentransformatie naar het statorcoordinatensysteem uitvoeren, waar-
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voor de kennis van de rotorhoek pS noodzakelijk is. Deze hoek kan natuurlijk al
tijd door een rotorpositiesensor ter beschikking gesteld worden. Is een dergelijke 

sensor niet aanwezig of eventueel zelfs ongewenst, dan kan men pS bepaten uit het 

verschil tussen de flux~oek CjJ~ , berekend in een u / i-model, en de hoek (ji~ , 
berekend in een model I. 

10.5. Technische constructie van het spannings / stroom - model en 
verdere ontwikkeling 

Er bestaat een variante van het u / i-model in figuur 10.1 b. Het is gebaseerd op 
een andere manier van lezen van de vergelijkingen die de spanningvorming be
schrijven. In plaats van het vergelijkingssysteem (10.2) - (IDA) eerst te differen
tieren bepaalt men uit de kortsluitflux via het vergelijkingssysteem (10.2) - (IDA) 

de statorflux, differentieert die flux en voegt vergelijking (10.1) toe. Deze 
benaderingswijze leidt tot de structuur van figuur 10. 14a. 

In figuur 1O.14b bepaalt men 1P~ uit de statorspanning in omgekeerde volgorde. 

In een eerste stap compenseert men de ohmse spanningsval, integreert men de op 
die manier geschatte gelnduceerde spanning en bekomt men de geschatte stator
flux. Deze eerste stap kan door de volgende vergeJijkingen worden beschreven: 

'Os 
1\Is (10.51) 

1\1; = J e; dt (10.52) 

In een tweede stap bepaalt men de kortsluitflux uit de statorflux. Hiervoor keert 
men het vergelijkingssysteem (10.2) - (lOA) stap voor stap om: 

(10.53) 

(10.54) 
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(10.55) 

Deze variante van het spannings / stroom - model kan men in de praktijk veel ge
makkelijker realiseren dan die van figuur 10.1 b, omdat men de statorstroom niet 
meer hoeft te differentieren. 

Deze vorm van het spannings / stroom - model ontstaat uit die van figuur 10.1 b 
op de volgende manier: de stroomdifferentiatie en de daaropvolgende integratie 
zijn compenserende operaties en de correcties ten gevolge van de strooiing kan 

• 
men door i - toevoegingen na de integrator uitvoeren in plaats van door i - toe-
voegingen voor de integrator. 

Voor de praktische realisatie van het spannings / stroom - model is, onafhankelijk 
van de keuze van de variante, nog een uitbreiding van de integratoren nood
zakelijk, die zowel in figuur 10.1 b als in figuur 1O.14b gebruikt worden om een 
flux te berekenen uit een gei"nduceerde spanning. Door parasitaire gelijkspan
ningscomponenten, bijvoorbeeld ten gevolge van meetonnauwkeurigheden, kun
nen de op zichzelf open integratoren wegdriften. Daarom is bij de praktische 
realisatie een onderdrukking van deze gelijkspanningscomponenten noodzakelijk, 
die in het eenvoudigste geval bestaat uit een terugkoppeling zoals aangeduid in fi
guur 10.15. Men kan die terugkoppeling zo zwak dimensioneren dat de rekenfout 
die erdoor ontstaat verwaarloosbaar klein blijft in vergelijking met de fouten ten 
gevolge van een parameterongelijkheid. 

Om het toepassingsgebied van het spannings / stroom - model naar kleinere fre
quenties toe uit te brei den, ontwikkelt men tegenwoordig identificatietechnieken 
voor de statorweerstand rs ' waardoor de foutenkurven van figuur 10.9 bedui-

dend verbeteren. 

Men kan tegenwoordig de onderdrukking van de gelijkspanningscomponenten zo 
uitvoeren dat ook bij een gei"dentificeerde statorweerstand in het gebied van de 
kleinste frequenties geen noemenswaardige fouten meer optreden. Deze, en ook 
andere ontwikkelingen, die zich weliswaar nog in het onderzoeksstadium bevin
den, maken het mogelijk dit model in het voordien "verboden" toepassingsgebied 
beneden het grenstoerental tenminste bij aanloop of remming te gebruiken. 
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Hierdoor wordt het mogelijk en zinvol enkel het spannings / stroom - model voor 
de veldorientering te gebruiken in aandrijvingen die het bereik van de kleinste 
frequenties slechts doorlopen - hetzij tijdens een aanloop, hetzij tijdens een omke
ring van de draaizin. WeI is het noodzakelijk dat in dit gebied slechts een beperk
te last optreedt, zodat een voldoend versnellingskoppel ter beschikking staat. 

Voor aandrijvingen, die praktisch zonder last aanlopen, bestaat er nog een een
voudige mogelijkheid om het spannings / stroom - model als enig model te ge
bruiken. De aanloop tot het grenstoerental gebeurt in zuiver stuurgedrag, dus 
zonder enige regeling. Dit is mogelijk als er geen eisen gesteld worden aan de 
dynamic a of de benutting van de aandrijving. Boven het grenstoerental wordt dan 
een veldgeorienteerde regeling op basis van een spannings / stroom - model ge
activeerd. Dit concept is een doeltreffende oplossing voor aandrijfsystemen waar
van het toerentalbereik in normale werkingsomstandigheden boven het grenstoe
rental ligt. 
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HOOFDSTUK 11 

SYMMETRISCH DRIEFASIG SYSTEEM 

11.1. Inleiding 

In de vorige hoofdstukken hebben we het symmetrisch tweefasig systeem als basis 
genomen. Met dit systeem konden we de veldorienteringsmethode en aanverwan
te controletechnieken duidelijk en gemakkelijk verklaren. De rechtvaardiging 
om dit systeem tot hiertoe te gebruiken ligt in het feit dat we het algemeen ge
bruikelijke driefasig systeem tot een tweefasig systeem kunnen herleiden. Dit zul
len we in dit hoofdstuk bewijzen. 

11.2. Algemeenheden 

Ons uitgangspunt is figuur 4.13, dat nu beschouwd wordt voor een symmetrisch 
driefasig wikkelingssysteem (zie figuur ILl) 

x = a 

y = b 

z = c 

(1Ll) 

We zullen onze aandacht toespitsen op het verband tussen de in par. 4.16.3 gede
finieerde tweedimensionele vectoren voor spanning, stroom en flux en de over
eenkomstige wikkelingsvectoren. Dit verband zal moeten uitgebreid worden. 

Dan wordt aangetoond dat men het beschouwde symmetrisch driefasig systeem 
kan transformeren in een equivalent tweefasig systeem (en een zogenaamd nul
systeem). 

We beschouwen eerst de stroomsturing en vervolgens de spanningssturing. 

We vestigen er de aandacht op dat alle symbolen in eerste instantie als fysische 
grootheden moeten opgevat worden, hetgeen algemeen door de haken 

( ) 
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kan aangeduid worden. Bovendien kan men aile symbol en ook als getalwaarden 
lezen als we het PUS, gedefinieerd in hoofdstuk 3, toepassen. 

11.3. Stroomsturing 

Bij stroomsturing reduceert figuur 11.1 zich tot figuur 11.2. 

Hierin is 

met als wikkelingsasvectoren in dit geval 

W~b = [ ~/~ ] 

w~c = [-~~2] 
Bijgevolg is 

W s = [ 
1 

0 
en 

[ 
.sl 

1 l IS = .s2 
IS 

-1/2 -112 ] fil2 -fil2 

1 -112 -112 

0 fi/2 -fil2 
] 

Isa 

Isb 

ISC 

(11.2) 

(1\.3) 

(11.4) 

(11.5) 

(1\.6) 

(I\. 7) 

Men ziet onmiddellijk in dat voor ieder stroomtrio ( isa' isb' isc ) eenduidig een 

.. d' (.sl .s2) d d .s . coor matenpaar IS' IS ' met an ere woor en een stroomvector Is ' IS vast-

gelegd. In omgekeerde richting is dit echter niet het geval. Men moet zich 
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bijgevolg de vraag stellen hoe het trio ( isa' isb' isc ) er moet uitzien om een 

gewenste i~ te bekomen. 

Enerzijds wordt om bepaalde waarden van ( i~ I , i~2 ) gevraagd, anderzijds staan 
( isa ' isb' isc ) ter beschikking. B1ijkbaar be staat er een oneindig aantal moge

lijkheden. 

Om bijvoorbeeld het paar (in het PUS) 

.s2 = 0 
's 

(11.8) 

(11.9) 

te vormen kan men onder andere de twee mogelijkheden van figuur 11.3 toepas
sen. 

We kiezen er een uit, duiden die aan met de index 0 en stellen bovendien de vol
gende voorwaarde, die vooralsnog volledig willekeurig is: 

(11.10) 

met 

'saO = 2/3 (11.11) 

'sbo = -1/3 (11.12) 

'sco = -1/3 (11.13) 

Het resultaat is getekend in figuur 11.4. 

Aile andere mogelijkheden kunnen uit deze afgeleid worden indien we in de drie 
fasen supplementair een stroom is3 laten vloeien. Deze stroom heeft dus in de 

drie fasen dezelfde waarde maar hoeft niet noodzakelijk constant te zijn in de 
tijd. Zoals uit figuur 11.5 blijkt brengt een dergelijke operatie vectorieei niets bij 

en verandert bijgevolg het eindresultaat i~, dat gevraagd wordt, niet. 
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Aile mogelijkheden zijn dus hlijkhaar door 

(1l.l4) 

(1l.l5) 

(11.16) 

met 

(11.17) 

te heschrijven. 

Men kan nu hewijzen dat in een driefasig systeem de geringste ohmse verliezen 
ontstaan als is3 = 0 is. Bijgevolg is is3 = 0 een eis die niet aileen zinvol maar 

ook wenselijk is. 

Of een gegeven trio ( isa' ish' isc ) een stroom is3 hevat ervaart men door 

sommatie van de vergelijkingen (11.14) tot (11.18). 

We voeren nu de nieuwe grootheid 

(1l.l9) 

in. Deze stroom kan als sterpuntstroom in een driefasige wikkeling opgevat wor
den (figuur 11.6). Bijgevolg wordt 

(11.20) 

Uit een gegeven trio ( isa' ish' isc ) kan men dus niet aileen het paar ( i~ 1 
, i~2 ) 

via de wikkelingsmatrix W s afleiden maar ook de derde grootheid iso bepalen: 



11.5 
© 1994, 'T.'U. 'EI'lI[VJ{O'llE'lI[ 'PB -JI'V 

.sl 
1 -112 -112 Is 

.s2 = 0 Y3/2 -(3/2 IS 

ISO I I 1 
j [ 

isa ] 
Isb 

ISC 

(11.21) 

Door invoering van de matrix 

N=[III] (11.22) 

kan men het resultaat ook schrijven als 

.sl 
Isa IS 

l Ws ] .s2 
IS = Isb 

N 
(11.23) 

ISO Isc 

met 

(11.24) 

De matrix Xs is kwadratisch en bijgevolg inverteerbaar. Bijgevolg kan men nu 

het trio ( isa' isb' isc ) eenduidig bepalen uit het gevraagde trio ( i~ 1 , i~2, isO ) 

Isa 
.sl 
IS 

Isb = [Xsrl .s2 (11.25) IS 

ISC IsO 

Hiermede is volgens figuur 11.7 onze opgave - een gewenste vector met behulp 
van het trio ( isa' isb' isc ) te realiseren - opgelost, waarbij men supplementair 
nog kiezen kan en moet hoe groat de sterpuntstroom iso is. 
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De gelnverteerde wikkelingsmatrix is 

[x, r 1 
= r~: 1/~3 :~ 

-1/3 -l/'G 1/3 

( 1l.26) 

of in verkorte schrijfwijze 

(1l.27) 

11.4. Spanningsstnring 

Bij spanningssturing zijn de betrekkingen in een symmetrisch driefasig systeem 
voorgesteld in figuur 11.1. De transformatie in een tweefasig systeem gebeurt in 
twee stappen. Ten eerste moeten we een tweefasige ingang voor de spanning ter 
beschikking stellen en ten tweede moeten we nagaan of en op welke manier men 
de tweefasige in- en uitgangen door een tweefasig equivalent schema kan 
verbinden. Dit wordt verduidelijkt in figuur 11.8. Vooraf echter moeten we 
nog het begrip "nulgrootheid", gedefinieerd in par. 11.3 voor de stroomsturing, 
uitbreiden naar de spanningssturing. 

We hebben in par. 11.3 gezien hoe men de stroomvector i~ uit de drie wikke
lingsstromen ( isa' isb, isc ) kan samenstellen. We onderzoeken nu op de eerste 

plaats de fluxvector 11'1 en in het bijzonder de manier waarop de wikke1ings

fluxen ( '\jJsa' '\jJsb' '\jJsc ) uit deze fluxvector ontstaan. 

Uit figuur 11.8 voIgt 

1 

-1/2 

-1/2 

o 
fi/2 
-fil2 

( 1l.28) 
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Dit wil zeggen: iedere wikkelingsflux is gelijk aan het inwendig produkt van de 
flux vector en de richtingsvector van de betreffende fase: 

1jJlsa = [ 1 0 

1jJlsb = [ -1/2 V312 J [ :~~ 1 

1jJlsb = [ -1/2 V3/2 J [ :~~ 1 

(11.29) 

(11.30) 

(11.31) 

Het gaat hier dus om de projectie van de fluxvector 1J1~ op de afzondedijke wik

kelingsassen. Als men de wikkelingsfluxen van de vergelijkingen (11.29), (11.30) 
en (11.31) sommeert dan stelt men vast dat de som nul is 

(11.32) 

Men kan zich nu gedeelten van een wikkelingsflux inbeelden die niet door projec
tie van een fluxvector in de drie wikkelingen ontstaan maar afkomstig zijn van 
bijvoorbeeld een axiale flux. Deze fluxdelen zijn even groot in de drie wikke
lingen en worden aangeduid met 1jJ10' die niet noodzakelijk constant moet zijn in 

de tijd. 

Bijgevolg is in het algemene geval 

1jJ lsa = 1 1jJ 11 + 0 1jJf + 1 1jJ1O (11.33) 

1jJlsb = -1/2 1jJ11 + V3/2 1jJ12 + 1 1jJ1O (11.34) 

1jJ lsc = -112 1jJ11 V3/2 1jJ12 + 1 1jJ1O (11.35) 
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of in verkorte schrijfwijze 

[~~: 1 = 1-//2 ~/2 
'Ijllsc -1/2 - '13/2 1 

1 

(11.36) 1 

Door toepassing van de matrices W en N bekomt men 

(11.37) 

De nieuwe matrix noemen we Y s ' zodat 

(11.38) 

is, met 

(11.39) 

Met deze kennis en die van par. 11.3 kan figuur 11.8 hertekend worden in figuur 
11.9. 

Om de tweefasige spanningsingang te bepalen gaan we uit van de wet van gelijk

heid van vermogen tussen het driefasig systeem en het tweefasig systeem. We we
ten dat 

(11.40) 



11.9 
© 1994, 'T. 'll. 'EI'J/..VJ{O'llE.'J/.. :PB -Jt'V' 

We veronderstellen nu 

(11.41) 

met Us als onbekende 3 x 3 matrix. 

In vergelijking (11.41) is usO een supplementaire spanning die in aile wikkelingen 
even groot is, overeenkomstig de ljJ10 - flux, maar niet noodzakelijk constant 

hoeft te zijn in functie van de tijd. Deze spanning kan volgens figuur 11.10 opge
vat worden ais een sterpuntspanning, waarbij 

(11.42) 

De geIijkheid van vermogen drukt zich als voIgt uit: 

T .sI T 
us1 Isa 

[ 
usa Is s 

Isb usb = .s2 us2 (11.43) 
IS s 

ISC 
usc 

ISO uso 

Invullen van de vergelijkingen (11.41) en (11.40) geeft 

T 
us1 T 

us1 Isa Isa s s 

Isb Us us2 = Xs Isb us2 (11.44) 
s s 

ISC uso ISC usO 

en 

T T 
Isa Isa 

[Us] T Isb = Xs Isb (11.45) 

ISC ISC 
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en bijgevo1g 

(11.46) 

Met andere woorden 

(11.47) 

met 

( 11.48) 

of 

(11.49) 

Figuur 11.11 kan nu figuur 11.9 vervangen. 

Nu moeten we nog proberen de driefasige structuur tussen de matrices Y s en Xs 

in figuur 11.11 te vervangen door een tweefasige structuur. 

De spanningvergelijking in driefasige coordinaten luidt: 

• 

[ 
usa 

1 

Isa Isa 
[ ~i~ 1 Usb = rs . Isb + los' Isb + 1\Jlsb (11.50) 

usc 
ISC Isc 

1\Jlsc 

met 

• .. Ji (11.51) 
dt 
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Invullen van de vergelijkingen (11.38) , (11.41) en (11.49) geeft 

• • 
usl Isa Isa 1JJl

1 
s 

Ys us2 = rs . Isb + las· Isb + Ys 1JJ1
2 (11.52) 

s 

usa ISC Isc 1JJ1O 

Linker- en rechter lid van vergelijking (11.52) vermenigvuldigen we met Xs zo

dat 

• • 
usl .sl .s1 

1JJll s Is IS 

Xs· Ys us2 = rs . .s2 + las· .s2 + Xs· Ys 1JJ1
2 

s IS IS 

usa ISO IsO 1JJ1O 

(11.53) 

met 

1 -1/2 -1/2 1 0 1 

[ 
312 0 0 

Xs· Y s = 0 (3/2 -(3/2 -1/2 (3/2 1 = 0 312 0 

1 1 1 -112 -(312 1 0 0 3 

(11.54) 
We bekomen dus 

[ I I 
• 

I l ~I 1 [ u
s1 

1 

.sl .sl 
3/2 s = rs (3) IS + las (3) IS + 312 

us2 .s2 .s2 
1JJf s IS IS 

(11.55) 

en 

• • 
3 usa = rs (3) iso + las (3) ISO +31JJ1O (11.56) 

In deze vergelijkingen en, indien nodig, ook in de volgende vergelijkingen duiden 
we de driefasige waarden van r en I met r (3) en I (3) aan. De tweefasige equi
valente waarden noteren we met r (2) en I (2). 

1 
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Tenslotte wordt 

2/3 rs (3) + 2/3 las (3) 

en 

(11.58) 

of met behulp van de tweefasige equivalente waarden 

(1l.59) 

en 

(ll.60) 

met 

rs (2) = 2/3 rs (3) (1l.61) 

las (2) = 2/3 las (3) (1l.62) 

(1l.63) 

laso = 113 las (3) (1l.64) 

We kunnen dus het driefasig systeem transformeren in een tweefasig systeem en 
een zogenaamd nulsysteem die volledig onafuankelijk van elkaar bestaan. De 
spanningsdifferentiaalvergelijking van het nulsysteem drukt uit hoe de nulstroom 
isO uit de nulspanning usO en de homopolaire flux 1J!10 ontstaat. Deze nulstroom 

oefent op de vectoriele betrekkingen geen enkeIe invloed uit. 
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De vectorieIe betrekkingen worden uitsluitend door het tweefasig equivalent 
schema beschreven waarin de impedanties r (2) en l(j (2) gelijk zijn aan 2/3 van 

de betreffende driefasige waarden. Het resulterend schema is getekend in figuur 
11.l2. 

11.S. Betrekkingen tussen drie- en tweefasige stromen, f1uxen en 
spanningen 

We wensen de betrekkingen tussen de drie- en tweefasige stromen, fluxen en 
spanningen nader te onderzoeken. Eenvoudigheidshalve beperken we ons tot een 
systeem zonder nulstroom, nul spanning en homopolaire flux. 

11.5.1. Stromen 

In het bijzonder geval van isO = 0 kan men in de matrices Xs en [Xs ]-1 de 

term N weglaten, zodat 

Bijgevolg wordt 

(11.67) 

en respectievelijk 

=213[W
S
]T[ (11.68) 
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Vergelijking (11.68) zegt hoe men de fasestromen ( isa' isb' isc ) van een sym

metrisch driefasig systeem moet kiezen om een bepaalde, gewenste statorstroom

vector i~ te bekomen. Het is duidelijk dat hier ook geldt: 

(11.69) 

Voor aile mogelijk gewenste posities van de statorstroomvector i~, uitgedrukt in 

zijn polaire coordinaten is en £~ , worden in de volgende vergelijkingen de twee

en driefasige stromen bepaald. 

(11.70) 

(11.71) 

2/3 
.sl (11.72) Isa = IS 

-1/3 
.sl + 1/D i~2 (11.73) Isb = IS 

-1/3 ·s 1 liD .s2 (11.74) ISC IS - IS 

.sl 
cos £~ IS = IS (11.75) 

.s2 
sin £~ Is = IS (11.76) 

In figuur 11.13 is het resultaat getekend voor aile mogelijke posities van de sta-
.s d· 1 torstroomvector IS met waar e IS = . 

Om een statorstroomvector met lengte 1 te bekomen heeft men in twee ortho
gonale wikkelingen tweemaal een stroom met amplitude I nodig; in drie sym
metrische wikkelingen vol staat echter een stroom met amplitude 2/3. 
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Vermits bij twee orthogonale wikkelingen in de posities 0, rrJ2, n, ..... telkens 
slechts een wikkeling voor de opwekking van de stroomvector instaat, moet deze 
ene wikkeling in die posities de volledige stroom voeren, namelijk 1. Bij drie 
symmetrische wikkelingen nemen meerdere wikkelingen "additief" aan de op
wekking van de stroomvector dee!. Daarom kunnen de afzonderlijke stromen in 
de wikkelingen kleiner zijn, namelijk 213, zoals ook blijkt uit figuur 11.13. 

11.5.2. Fluxen en spanningen 

In het speciaal geval 'ljJ10 = 0 kan men eveneens de term N in de matrix Y s weg

laten, zodat 

(11.77) 

wordt. De wikkelingsfluxen ( 'ljJ1sa' 'ljJ1sb' 'ljJ1sc ) ontstaan dan uit de fluxvector 

1\11 op de volgende manier: 

(11.78) 

waarbij ook geldt 

(11.79) 

Zoals voor de stromen kan men nu ook voor aile mogelijke posities van de flux

vector 1\11 ' uitgedrukt in functie van de polaire coordinaten 1\11 en !p1 ' de twee 

en driefasige wikkelingstluxen bepalen. 

1i1 = 11,sl 
'Ysu '1'1 (11.80) 

1i1 = 11,s2 'Ysv '1'1 (11.81) 
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(11.82) 

(11.83) 

(11.84) 

(11.85) 

(11.86) 

In figuur 11.14 is dit getekend voor 1J!1 = 1. Men stelt vast dat alle kurven de 

amplitude 1 hebben. Dit komt door het feit dat de flux vector tijdens zijn positie
verandering steeds parallel ligt met iedere wikkeling en dus onverkort geprojec
teerd wordt. 

Voor de geinduceerde spanningen ten gevolge van de rotatie van de fluxvector 
geldt eveneens dat de twee- en driefasige wikkelingsspanningen dezelfde ampli
tude hebben. Dezelfde uitspraak geldt ook voor de klemspanningen. 
Voor een spanningsvector u~, uitgedrukt in zijn polaire coordinaten Us en a~, kan 

men dus schrijven 

U - us1 
su - s ( 11.87) 

U U
s2 

sv = s (11.88) 

Usa = 1 us1 
s (11.89) 

Usb = -112 us1 
s + 012 us2 

s (11.90) 

usc = -1/2 usl 
s - 0/2 us2 

s (11.91) 



sis Us = Us cos u: s 

Figuur II.IS geeft het resultaat voor Us = I. 

11.6. Samenvatting van de wikkelingsmatrices 

Met 

o 

en 

N=[IIIJ 

-1/2 

(3/2 
-1/2 J 
-DI2 

11.17 

(11.92) 

(11.93) 

(11.94) 

(11.9S) 

wordt de transformatiematrix 3 -. 2 + I voor de stroom uitgedrukt met 

-1/2 -1/2 

o (312 -(3/2 

en de transformatiematrix 2 + I -. 3 met 

2/3 0 1/3 

l X sri = [2/3 [ W siT I 13 [ N 1 T 1 = -1/3 I/D 1/3 

- I 13 -lIV3 1/3 

'l('ECj'ELTECJ{'lI[j'E'l(E'J{ 'VOO'l( 'lYl?'!1JlI'IlED1XJvf5l.CJ{I'J{'L5 

(11.96) 

(11.97) 
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Voor de flux en de spanning wordt de tranformatiematrix 3 ---7 2 + I 

2/3 -1/3 - 1/3 

OilY 3 -I IY3 

1/3 113 1/3 

en de transformatiematrix 2 + I ---7 3 

o 
[ Y s 1 = [[ W s 1 T [ N ]T 1 = -112 fil2 

-1/2 -fil2 

(11.98) 

(11.99) 

Op te merken valt dat deze transformatiematrices verschillend zijn voor de stro

men enerzijds en de spanningen en de fluxen anderzijds. 

11.7. Bemerkingen in verband met een variante voor het blokschema 
van de draaiveldmachine 

In de literatuur vindt men dikwijls een variante van het blokschema in figuur 
4.13 voor de beschrijving van het symmetrisch driefasig systeem. In deze va
riante wordt bij de overgang van de wikkelingsstromen naar de betreffende om
treksverdelingsvector en vervolgens naar de stroomvector volgens de vergelijkin-

, 

gen (4.111), (4.113) en (4.114) niet Wn als wikkelingsmatrix maar Wn = 

2/3 W n gebruikt. Hierdoor zijn de stroomvectoren in gelijk aan 2/3 van de in 

vergelijkingen (4.111), (4.113) en (4.114) gedefinieerde vectoren. Ze worden 
ook als "ruimtevectoren" aangeduid. 

am een vervalsing van het blokschema door deze willekeurige verkleining van de 
stroomvectoren te vermijden, moet de uitwerking van deze verkleining op de 
verschillende bewerkingen, die met deze vectoren gebeuren, gecompenseerd 
worden door overeenkomstige reciproke factoren. Dit betekent concreet dat cI 
en cn met de factor 3/2 moeten vergroot worden; in de vectoriele structuur van 
figuur 4.24 moet de inductiviteit 1 vergroot worden tot 3/2 1 en het koppel mel 

tot 312 mel . 
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De verkleining van de stroomvectoren op 2/3 van hun echte waarde betekent dat 
men de samenwerking van de afzonderlijke wikkelingsstromen in een symme

trisch driefasig systeelll (zie figuur 11.13) bij het ontstaan van de stroolllvectoren 

onderdrukt en deze ter compensatie weer opvoert bij de inductiviteit en het kop
pel. Men spreekt in dit verband bijvoorbeeld van een draaiveldinductiviteit. 

Leidt men het equivalent tweefasig systeem af volgens de vergelijkingen (11.50) 

tot (11.60) bij toepassing van deze verkleinde stroomvectoren dan zou men vast
stellen dat de tweefasige equivalente waarden r n (2) en Ian (2) gelijk zijn aan de 
de driefasige waarden rn (3) en Ian (3), in tegenstelling met de vergelijkingen 

(11.61) en (11.62). 

Ais voordeel van deze variante zou men kunnen inbrengen dat de overgangs

matrices Xn voor de stromen enerzijds, en y~1 voor de spanningen en de fluxen 

anderzijds. afgezien van het nulsysteem, niet meer van elkaar verschillen (zoals 
-I 

dat wei het geval is in par. 11.6), omdat men nu in de matrices Xn en Y n de 

wikkelingsmatrix W n = 2/3 W n gebruikt. 

Globaal gezien overwegen echter de nadelen van deze variante, omdat de fysische 
werkelijkheid omsluierd wordt door het feit dat de juiste voorstelling van de sa
Illenwerking van de strolllen veri oren gaat. Bovendien is deze structuur niet meer 

vermogeninvariant. 

11.8. 8epaling van de referentiegrootheden voor spanning en stroom 
voor symmetrische twee- en driefasige system en 

Om het PUS op te stell en koos men in de vergelijkingen (3.35) en (3.36) de no
minale grootheden [ ( 1I )IN en l ( i ) IN als referentiegrootheden voor spanning en 

stroom. Men verstaat hieronder die waarden welke de betreffende tweedimensio
nele vectoren voor spanning en stroOIll in nominale werkingstoestand aannemen. 

Men richt zich daarbij meestal tot de waarden van de statorvectoren .. 
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Doorgaans zijn echter deze waarden als nominale waarden van een draaiveldma
chine niet bekend, maar weI de nominale waarden van de wikkelingsspanningen 
usq en van de wikkelingsstromen isq in de stator. 

We moeten dus het verband zoe ken tussen deze twee groepen van waarden voor 
symmetrische wikkelingssystemen aan de hand van de figuren 11.13 en 11.15. 

Yoor het symmetrisch tweefasig systeem leest men uit deze figuren af dat de 
waarde van een spanningsvector gelijk is aan de maximale waarde van de afzon
derlijke wikkelingsspanningen. Ook de waarde van de stroomvector is gelijk aan 
de maximale waarde van de afzonderlijke wikkelingsstromen. 

Past men de meer gebruikelijke effectiefwaarden toe dan bekomt men de volgen
de betrekkingen 

(11.100) 

Ol.IOI) 

met q = u, v . 

Yoor het symmetrisch driefasig systeem voIgt uit de hoger vermelde figuren dat 
de waarde van een spanningsvector eveneens gelijk is aan de maximale waarde 
van de afzonderlijke wikkelingsspanningen. De waarde van de stroomvector 
daarentegen is gelijk aan 3/2 - maal de maximale waarde van de afzonderlijke 
wikkelingsstromen. 

Hieruit bekomt men de volgende betrekkingen 

(ll.102) 

(11.103) 

Deze nominale grootheden voor spanning en stroom zijn de basis voor de aflei
ding van het eenhedenstelsel voor het PUS in hoofdstuk 3. 
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HOOFDSTUK 12 

PRAKTISCHE REALISA TIE 

12.1. Inleiding 

Op de eerste plaats worden de belangrijkste ontwerpcomponenten beschreven die 
men gebruikt om de transformatieblokken in de blokschema's van de vorige 
hoofdstukken praktisch te realiseren. Om overzichtelijk te werk te gaan verdelen 
we die ontwerpcomponenten in twee categorieen, namelijk 

a) de fundamentele ontwerpcomponenten: vectorrotator (VR), vectoranalysator 
(V A). driefasige/tweefasige, respectievelijk tweefasige/driefasige transform a
ties en scalaire differentiator (SO) ("Hochlaufgeber" met O-gedeelte); 

b) combinaties van fundamentele ontwerpcomponenten: vectordifferentiator 
(VO) en spannings / stroom - model (u / i model). 

Het belangrijkste kenmerk in deze ontwerpcomponenten is het feit dat men de 
hoek van een vector voorstelt als een cos/sin paar. Men beschouwt bijvoorbeeld 
de hoek 0 als een eenheidsvector d(o) met de cosinuswaarde en de sinuswaarde 
als cartesische coordinaten. Men spreekt in dat geval van de "sin/cos techniek". 

d(o) = cos 0 1 
sin 0 (12.1) 

Principieel maken de ontwerpcomponenten gebruik van de cartesische coordina
ten van een vector. 

In de volgende paragrafen zullen we deze ontwerpcomponenten toepassen om de 
verschillende rege!concepten bij stroom- en spanningsgevoede asynchrone en 
synchrone machines te realiseren. 
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12.2. Fundamentele ontwerpcomponenten 

12.2.1 Vectorrotator VR 

In hoofdstuk 2 hebben we reeds kennis gemaakt met de YR. Hij wercl gebruikt 
om een vector in een bepaald coordinatensysteem over een hoek te roteren (par. 
2.7.2) of om een vector van het ene coordinatensysteem naar het andere te trans
formeren (par. 2.7.3). 

Wens en we bijvoorbeeld de vector a van het s-coordinatensysteem naar het r
coordinatensysteem te transformeren dan is 

(12.2) 

Beschouwen we c1e rotatiehoek als een eenheidsvector dan wordt vergelijking 
(12.2) voorgesteld door het vectorrotatieschema van figuur 12.1. Het praktisch 
realisatieschema met de sin/cos techniek is weergegeven in figuur 12.2. 

In figuur 12.3 is de ingangsvector van de vectorrotator een hoek, beschouwcl als 
eenheidsvector volgens vergelijking (12.1). De vectorrotator maakt clan de som 
of het verschil van de twee hoeken 

d(y) = R(± E) . d(b) 

De uitwerking van deze vergelijking geeft 

[ 
c~s y ] = I 
sm y l 

cos E + sin E 

:'" sin E cos E 

of 

cos y = cos E cos /) + si n E sin /) 

sm y = :'" sin E cos /) + cos E sin /) 

] . [ cos /) l 
sin /) J 

Het praktisch realisatieschema is getekend in figuur 12.4. 

(12.3 ) 

(J 2.4) 

(12.5) 

(12.6) 
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12.2.2. Vectoranalysator VA 

De definitie van een eenheidsvector van een hoek volgens vergelijking (12.1) 
heeft ook gevolgen voor de praktische realisatie van een C/P - transformatieblok. 

Volgens par. 2.2 wordt de overgang van cartesische naar polaire coordinaten be
schreven door 

(12.7) 

(12.8) 

Deze betrekkingen worden grafisch voorgesteld door het C/P - transformatieblok 
van figuur 12.5. 

Beschouwt men de hoek als een eenheidsvector 

d(a P) = l cos a P . 

sin a P (12.9) 

met 

cos a P apl 
= a (12.10) 

sin a P aP2 
= a (12.11) 

dan geven de vergelijkingen (12.7), (12.10) en (12.11) aanleiding tot figuur 12.6, 
die het praktisch realisatieschema voorstelt van een C/P - transformatieblok. 

Een ander realisatieschema, dat men voornamelijk in de analoge techniek toepast, 
vindt men in figuur 12.7. Hier gaat men als het ware omgekeerd te werk: men 

stelt zich de vraag hoe groot cos a P en sin a P moeten zijn, opdat de waarde van 

de eenheidsvector d(aP) gelijk zou zijn aan I. 
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Fig. 12.8 is de verkorte notatie van de schakelingen in de figuren 12.6 en 12.7 en 

wordt vectoranalysator VA genoemd. De in gang van een VA is een vector a P, 
beschreven door zijn cartesische coordinaten. De uitgangen zijn de waarde a van 

de betreffende vector en de eenheidsvector d(aP) van de hoek van de betreffende 
vector, m.a.w. zijn polaire coordinaten. 

12.2.3. Driefasige / tweefasige resp. tweefasige / driefasige transformaties 

Om de overgang mogelijk te maken tussen een symmetrisch driefasig statorwik
kelingssysteem (a,b,c) naar een symmetrisch tweefasig statorwikkelingssysteem 
(u,v) hebben we in hoofdstuk II een aantal formules afgeleid voor de transfor
maties van stromen en spanningen. Hierbij werd rekening gehouden met het feit 
of een nulsysteem van stromen en/of spanningen al dan niet optreedt. We her
schrijven hier de eindvergelijkingen voor de transformaties in het statorcoordi
natensysteem en tekenen de respectievelijke realisatieschemas. 

a) stroomtransformatie met nulsysteem: 3 / 2 + I (figUlir 12.9) 

(12.12) 

(12.13) 

(12.14) 

b) stroomtransformatie zonder nulsysteem: 3/2 (figuur 12.10) 

(12.15) 

(12.16) 
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c) stroomtransformatie met nulsysteem: 2 + I /3 (figuur 12.11) 

Isa = 2/3 i~ + 1/3 iso 

Isb = -1/3 i a + 1/Y3 i~ + 1/3 iso s 

ISC = -1/3 i a - 1/Y3 i~ + 1/3 iso s 

d) stroomtransformatie zander nulsysteem: 2 /3 (figuur 12.12) 

Isa = 2/3 i~ 

Isb = -1/3 i~ + 1/Y3 i~ 

e) spanningstransformatie met nulsysteem: 3/2 +1 (figuur 12.13) 

ua - 2/3 u - 1/3 us'b - 1/3 usc s - sa . 

uf:l = 
s 

t) spanningstransformatie zander nulsysteem: 3/2 (figuur 12.14) 

12.5 

(12.17) 

(12.18) 

(12.19) 

(12.20) 

(12.21) 

(12.22) 

(12.23) 

(12.24) 

(12.25) 

(12.26) 

(12.27) 
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g) spanningstransfonnatie met nulsysteem: 2 + I / 3 (figuur 12.15) 

( 12.28) 

(12.29) 

( 12.30) 

h) spanningstransformatie zonder nu1systeem: 2 / 3 (figuur 12.16) 

(12.31 ) 

usb = -1/2 u~ + Y312 u~ (12.32) 

(12.33) 

12.2.4. Sca1aire differentiator SD ("Hochlaufgeber" met D - gedeelte) 

Onderzoeken we de schakeling van figuur 12.17. Stel dat aP h stapsgewijze va
rieert van 0 tot 1 op t = O. Volgens de definitie van de integraal is 

i. x 
s 

met s de Laplace - operator. 

(12.34) 

Vermits men veronderste1t dat de regelaar oneindig snel en zonder verzadiging 
functioneert, wordt 

zodat 

i. x 
s 

(12.35) 

(12.36) 
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m.a.w. 

_ pI * x - t[. s. a (12.37) 

zodat de integratietijdconstante tl hier de betekenis krijgt van een differentiatie

tijdconstante to' 

Stellen we tI gelijk aan I en vervangen we de oneindig snelle regelaar door een 

begrensde servoregelaar dan bekomen we het realisatieschema van figuur 12.1Sa. 

De afgeleide ilP 1 van de scalaire grootheid aP 1 staat dus ter beschikking aan de 

ingang van de integrator. Het symbool van de scalaire differentiator is getekend 
in figuur 12.ISb en het verloop van de scalaire grootheden in functie van de ge
normeerde tijd in figuur 12.19. 

12.3. Combinaties van fundamentele ontwerpcomponenten 

12.3.1. Yectordifferentiator YO 

Gegeven is een vector a P in het coordinatensysteem p met zijn cartesische coor
dinaten (figuur 12.20a) 

(12.3S) 

We kunnen deze vector ook schrijven als 

(12.39) 

waarbij a en 0 de cartesische coordinaten zijn van een vector a P met waarde a in 

de richting van de coordinatenas p. De waarde a en de hoek uP zijn de polaire 

coordinaten van de vector aP (figuur 12.20b). 

'l('Ey'E£/I'ECJf'J{I'E'lfJW 'lIOO'l( 'lJ'l(AAlo/EL'lJ'Jvf!iI.CJfI'J{'E5 
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De opgave be staat er nu in de afgeleide van de vector aP te zoeken. Men kan zich 
hierbij de vraag stellen 

- enerzijds naar de afgeleiden api en aP2 van de cartesische coordinaten van de 
betreffende vector 

- anderzijds naar de afgeleiden a en uP van de polaire coordinaten van de betref-

fende vector. 

We zoeken dus bij voorkeur een schakeling die ons de vier grootheden aP I, itP I , 

it en uP ter beschikking stelt. Daarom passen we eerst de theorie van de vector

differentiatie toe. 

Differentiatie van vergelijking (12.38) geeft 

(12.40) 

Door toepassing van vergelijking (2.66) voigt de differentiatie van vergelijking 
(12.39) 

(12.41 ) 

Stelt men vergelijking (12.40) gelijk aan vergelijking (12.41) dan voigt: 

( 12.42) 

Rechter en linker lid vermenigvuldigen met R(-aP) geeft tenslotte 
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(12.43) 

Oeze vergelijking vertelt ons hoe we de afgeleiden van de polaire coordinaten uit 
de afgeleiden van de cartesische coordinaten kunnen berekenen. In figuur 12.21 
worden eerst de afgeleiden van de cartesische coordinaten bepaald met behulp 
van twee scalaire differentiatoren. Volgens vergelijking (12.43) moet men de 

vector van de afgeleiden van de cartesische coordinaten over een hoek -uP rote
reno Oit gebeurt in figuur 12.21 door de opeenvolging van een een CIP - en een 
PIC - transformatieblok. De afgeleide a van de waarde van de vector bekomt men 

onmiddellijk. Om de afgeJeide uP van de vectorhoek te verkrijgen moet men nog 

delen door de waarde van de vector. 

Het realisatieschema van deze vectordifferentiator VO met behulp van twee sca
laire differentiatoren SO, een vectoranalysator V A en een vectorrotator VR is in 
figuur 12.22 getekend. Het uitgebreid realisatieschema staat op figuur 12.22a. 

Een vectordifferentiator kan men bijvoorbeeld aanwenden om de frequentie E~ 

van de statorstroomvector i ~ in te stellen. 

12.3.2. Spannings I stroom - model (u I i model) 

Het spannings I stroom - model van figuur 1I.15b wordt hertekend in figuur 
12.23a. Hierin is de magnetiseringsvector 

_s 
~S li'l j = 
~t 

~ 

1 
(12.44) 

expliciet vermeld, tesamen met een verz~digingstoeslag om de verzadigings
atbankelijkheid van de hoofdinductiviteit 1 in rekening te brengen. Bovendien 
werd figuur 1 1.18b nog uitgebreid met een terugkoppeling bij de flux integrator 
en een vectoranalysator voor de kortsluitflux li'k" De symbolische voorstelling 

van het spannings I stroom - model is in figuur 12.23b getekend. 
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Men kan dit spannings / stroom - model op verschillende manieren toepassen. 
Men hoeft niet altijd het ganse model te gebruiken. Dit hangt enerzijds af van de 
beschikbare actuele waarden en anderzijds van het referentiecoordinatensysteem 
waarin men de veldorientering wenst toe te passen. 

Alhoewel wij in de vorige hoofdstukken het 1J!k - referentiecoordinatensysteem 

hebben gebruikt - omdat de regelstructuren dan ook het eenvoudigst zijn - wen
sen sommige auteurs toch in het 1J!1- referentiecoordinatensysteem te werken. 

Als we daarenboven rekening houden met de rotorstrooiing 10k en de verzadi

gingstoeslag kunnen we het spannings / stroom - model opsplitsen in drie del en 
_s 

volgens figuur 12.24. Deel 1 berekent de luchtspleetflux li'1 in waarde en 

hoek, hetzij uit de gemeten statorstromen en statorspanningen, hetzij uit de geme
ten cartesische luchtspleetfluxcoordinaten via Hallsonden. Deel 2 berekent dan de 

_s 
flux li'k rekening houdend met de rotorstrooiing en eventueel met het supplement 

van de magnetiseringsstroom. In deel 3 tenslotte wordt het supplement aan 
magnetiseringsstroom berekend in functie van de verzadiging. 

De uitgebreide realisatieschema's van de delen I, 2 en 3 zijn getekend in de figu
ren 12.24a, 12.24b en 12.24c. 

12.4. Realisatieschema's van regelstructuren voor de IA 

We wensen ons hier te beperken tot twee voorbeelden, namelijk de veldoriente

ring met het u / i-model en de veldorientering met het i / pS - model. 

12.4.l. Veldorientering met behulp van het u / i-model 

Als eerste realisatievoorbeeld behandelen we de basisstructuur van een veldge
orienteerde inductiemachine gevoed met een ideale omvormer met stroomtussen
kring. Dit voorbeeld behelst dus de praktische realisatie van figuur 5.46, waarbij 

de belastingshoek E; via het u / i-model berekend wordt uit 

(12.45) 
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Het globaal te realiseren blokschema is voorgesteld in figuur 12.25. Het realisa
tieschema zelf is getekend in figuur 12.26. 

We begrenzen de statorblindstroomcomponent i~* arbitrair op 0,4 per unit. 

* Wensen we de streefwaarde is van de statorstroom te beperken op I per unit dan 

moeten we de begrenzing van de statorwerkstroomcomponentei:* instellen op 

(12.46) 

* De aldus bekomen streefwaarde is van de statorstroomvector analyseren we in 

* een vectoranalysator VA. Met de waarde is regelen we de statorstroom is via de 

gelijkrichtersturing GRS. De gewenste waarde Et* van de hoek van de stator

stroomvector ten opzichte van de kortsluitflux 1jI~ vergelijken we met de ge

schatte waarde Ii~ van die hoek in een vectorrotator YR. Deze geschatte waarde 

berekenen we via het spannings / stroom - model. Daarom moeten we zowel de 
driefasige statorspanningen als de driefasige statorstromen transformeren naar 

~s 

een tweefasig wikkelingssysteem. Uit het u / i-model halen we de waarde 'l)!k 

van de kortsluitflux en vooral zijn hoek CP~ in het statorreferentiesysteem. De 

hoek E~ van de statorstroom bekomen we uit een vectoranalysator V A van de sta

torstroomvector i~. Dan wordt vergelijking (12.45) gerealiseerd met behulp van 

een vectorrotator YR. Het verschil tussen de streefwaarde Et* en de geschatte 

waarde Ii; wordt in een deler herleid tot de tangenswaarde van de verschilhoek 

L'1Et, die als ingang dient voor de Et - regelaar. De uitgang van de Et - regelaar 

is de streefwaarde E~* van de hoeksnelheid van de statorstroomvector i ~ in het 

statorcoordinatensysteeem. Deze hoeksnelheid kan via de wisselrichtersturing 
WRS worden ingesteld. 
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12.4.2. Veldorientering met behulp van het i / 12S - model 

Ons tweede realisatievoorbeeld behelst figuur 5.55, hertekend in figuur 12.27: 
het is de indirecte veldorientering of de veldorientering met het stroom / rotor-

hoek - model. Typisch aan deze methode is dat de streefwaarde E~* aan een dif

ferentiatie wordt onderworpen. 

In het realisatieschema van figuur 12.28 herkennen we duidelijk de structuur van 
de vectordifferentiator VD van figuur 12.22, toegepast op de cartesische coordi-

·b* ·w* 
naten van de statorstroomvector in het 'ljJk - coordinatensysteem met is en is 

als intermediaire resultaten en is* en E'ljJ* als uiteindelijke resultaten. De streef-s s 
b* w* A 

waarden is en is voeden het model 1. De regeling van de statorstroom en de 

* instelling van de gewenste hoeksnelheid E
S

S* van de statorstroomvector i ges 
beuren op dezelfde manier als in figuur 12.26. 
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