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- SUMMARY -

SUMMARY

It is possible to realise a feedforward control of the electromagnetic

torque and of the rotor flux of an asynchronous machine by means of an

invers model of the current-source-invertor-fed-inductionmachine. This

approach has the advantage that only information about either the

rotorspeed or the rotorposition is needed. However, this information

is not correct and some errors are introduced.

This report gives a description of the complete system i.e. a descrip

tion of the combination of the invers model together with the model of

the current-source-invertor-fed-inductionmachine. Two types of cur

rent-source-invertors are taken into account. One type needs the

absolute value of the statorcurrent and the frequency of this current

as inputs, the other type needs the absolute value of the statorcur

rent as well, but together with the required phase-angle of this

current referred to a fixed frame. The approach of describing the

system invers model-model as a whole, made it possible to derive a

description independant of the type of invertor.

Another important feature of this description is the possibility to

interprete the deviation of the measured rotorspeed or position fr om

the actual values as a disturbance of an input. An analysis has been

made of the use of a current-source-invertor with the statorcurrent

angle as an input, controlled by the information about the rotorposi

tion. In this way it is possible to arrive at a feedforward control

with a negligible delay.

The use of a rotorposition encoder introduces some errors in the

developed electromagnetic torque in comparison to the wanted torque.

It pointed out that, if the motorspeed is sufficient high, these

fluctuations have aquadratic relationship with the wanted rotorflux.

Simulations are done in order to gain insight and to demonstrate the

different effects.
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- SAMENVATTING -

SAMENVATTING

Door middel van een invers model van de combinatie stroominvertor

inductiemachine is een fluxgeoriënteerde sturing van de rotorflux en

van het elektromagnetische koppel bij een inductiemachine mogelijk.

De enige te meten grootheid die bij de hier gebruikte sturing

toegevoerd moet worden is de rotorhoeksnelheid of -positie.

Deze informatie is afkomstig van een asopnemer en heeft een

beperkte nauwkeurigheid.

In dit verslag wordt een beschrijving van het gehele systeem sturing

stroominvertor-inductiemachine gegeven. Twee typen stroominvertoren

worden hierbij in beschouwing genomen. Het ene type heeft als

ingangsgrootheden de grootte van de statorstroomvector en de

frequentie ervan, het andere type heeft in plaats van de frequentie de

hoek ten opzichte van een vaste referentie als ingangsgrootheid.

Het blijkt dat door het systeem als één geheel te beschouwen eenzelfde

stelsel niet-lineaire toestandsvergelijkingen van de tweede orde

opgesteld kan worden, onafhankelijk van het type stroominvertor.

Door een (theoretische) splitsing van het systeem in een deel met

terugkoppelingen en een deel zonder is het mogelijk de fout in een

as opnemer te interpreteren als een verstoring van een ingangs

grootheid.

Verder wordt een analyse gemaakt van het gebruik van een hoekpositie

opnemer in een sturing met een stroominvertor die de grootte van de

statorstroomvector en de fasehoek ervan als ingangsgrootheden heeft.

Met deze combinatie is een vrijwel momentane sturing te verwezen

lijken.

Door het gebruik van een rotorhoekpositieopnemer blijken er

afwijkingen van het koppel ten opzichte van het gewenste koppel te

ontstaan. De optredende koppelfluctuaties blijken bij voldoende hoog

toerental evenredig te zijn met het kwadraat van de rotorflux.

Aan de hand van simulaties worden de verschillende effecten inzichte

lijk en aanschouwelijk gemaakt.
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- H.l INLEIDING-

1. INLEIDING

Het snel en nauwkeurig regelen van het elektromagnetische koppel van

asynchrone machines in aandrijfsystemen is vrij comp~ex. De fluxge

oriënteerde methoden genieten inmiddels de voorkeur. Men maakt hierbij

gebruik van een wiskundige beschrijving van de inductiemachine waarbij

koppel en rotorflux ontkoppeld zijn. Hierdoor ontstaat een soortgelij

ke structuur als van een gelijkstroommachine [Bla 71].

Door gebruik te maken van een fluxgeoriënteerde regels truc tuur is het

mogelijk een asynchrone machine te gebruiken in aandrijfsystemen waar

een goed dynamisch gedrag vereist is [Leo 85, Spä 83]. Meestal wordt

dan de rotorflux bepaald door middel van metingen van diverse groothe

den als statorspanningen en -stromen en de mechanische hoeksnelheid.

Deze informatie wordt dan gebruikt om via een terugkoppelcircuit de

statorstroom te regelen op een dusdanige wijze dat de rotorflux

constant wordt gehouden [Vog 85, Mey 87].

Het feit dat er verschillende en over het algemeen lastige metingen

gedaan moeten worden waarvan de verwerking veel tijd kost komt de

snelheid van het systeem niet ten goede.

Een andere mogelijkheid is af te zien van de regeling en de daarmee

samenhangende metingen en over te stappen op een sturing waarbij

alleen de rotorhoeksnelheid of -positie gemeten moet worden.

Bij gebruik van een digitale signaalprocessor en de huidige snelle

stroominvertoren lijkt dit een reële optie. Daar de informatie afkom

stig van de rotorhoekpositie- of de rotorhoeksnelheidsopnemer verwerkt

moet worden door een digitale signaalprocessor zal hij in digitale

vorm op bepaalde momenten aan de processor aangeboden moeten worden.

- 6 -



- H.I INLEIDING-

De vraag rijst dan welke eisen er aan de opnemers gesteld moeten

worden en dit in samenhang met de te gebruiken invertoren.

In het onderzoek is uitgegaan van twee typen stroominvertoren zoals

die in ontwikkeling zijn binnen de vakgroep. Het ene type heeft als

ingangsgrootheden de grootte van de statorstroomvector en de frequen

tie ervan, het ander heeft in plaats van de frequentie de hoek ten

opzichte van een vaste referentie als ingangsgrootheid. Elke invertor

vereist een andere sturing.

In het eerste deel van hoofdstuk 2 van dit verslag wordt een wiskundig

model geïntroduceerd waarin koppel en rotorflux ontkoppeld zijn. Het

tweede deel van dit hoofdstuk geeft een wiskundige beschrijving van de

fluxgeoriënteerde regeling.

In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de sturing van rotorflux en koppel

waarbij ook het type invertor ter sprake komt.

Hoofdstuk 4 geeft een analyse van de invloed van de asopnemers op deze

sturingen. De resultaten van deze analyse zijn tenslotte getoetst aan

simulatiemodellen van de ontworpen sturing en van de combinatie

stroominvertor-inductiemachine. Hoofdstuk 5 geeft een beschrijving

hiervan.

- 7 -



- H.2 FLUXGEORIENTEERDE REGELING

2. PRINCIPE FLUXGEORIENTEERDE REGELING

2.1 WISKUNDIG MODEL INDUCTIEMACHINE

De gebruikelijke vervangingsschema's van een inductiemachine hebben

meestal betrekking op stationair bedrijf en zijn ontoereikend om het

dynamisch gedrag te beschrijven. Kovacs heeft, gebruikmakend van een

beschrijving met ruimtevectoren, een model ontwikkeld dat dit wel

mogelijk maakt [Kov 84]. Een goede samenvatting hiervan is weergegeven

in het afstudeerverslag van Welvaarts [Wel 89]. Een uiteenzetting over

fluxen en inductiviteiten in een inductiemachine evenals een vervan

gingsschema van een inductiemachine in stationaire toestand is te

vinden in het afstudeerverslag van Smeets [Sme 88].

Deze delen zijn vrijwel in hun geheel opgenomen in deze paragraaf.

* Inleiding

Om een bruikbaar (en voldoende eenvoudig) model van de inductiemachine

op te kunnen stellen worden de volgende aannamen gedaan:

- de stator en de rotor hebben binnen de luchtspleet een cirkel

cilindrische, gladde vorm

verzadigings-, hysterese- en stroomverdringingseffecten worden

verwaarloosd

zowel voor de rotor als voor de stator geldt dat de drie

fasewikkelingen sinusvormig verdeeld over het luchtspleet-

- 8 -



- H.2 FLUXGEORIENTEERDE REGELING

oppervlak zijn aangebracht, waarbij ze onderling 120 graden

zijn verschoven

de machineparameters worden constant verondersteld, met name

onafhankelijk van frequentie en temperatuur

in eerste instantie wordt een tweepolige machine in beschou-

wing genomen.

In figuur 2.1 is een schematische voorstelling van de inductiemachine

gegeven. Hierin zijn de positieve polariteiten en de positieve rich-

tingen van de verschillende tijdsafhankelijke grootheden aangegeven.

---------

\
\
\
\
\
\

Fig.2.l Schematische voorstelling van de inductiemachine.
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- H.2 FLUXGEORIENTEERDE REGELING

* Ruimtevectoren

Om de machine eenvoudig te kunnen beschrijven zullen we, in plaats van

met grootheden voor de afzonderlijke fasen, gaan werken met ruimtevec-

toren. Een ruimtevector wordt in [Kov 84] gedefinieerd als een com-

plexe grootheid die de representant is van het totale effect van de

afzonderlijke fasegrootheden.

(2.1)

Stel xa ' xb en Xc zijn drie

fasegrootheden uit de eerder

beschreven machine. De ruimte-

vector voor deze grootheden

wordt volgens [Kov 84] gegeven

door (zie figuur 2.2):

~ =' ~(Xa + ~Xb + ~2xc)

waarin:

a de ligging van de b-fase

t.o.v. de a-fase

a2 : de ligging van de c-fase

Im-as
b-l'cse

a-fase

~-a5

c-fase

Fig.2.2 Ligging van de drie fasen
in het complexe vlak.

t.o.v. de a-fase

Door de factor 3. wordt I!I, mits X a , xb en Xc een synunetrisch drie-fa
3

sig stelsel vormen en sinusvormig verlopen, gelijk aan de amplitude

van de afzonderlijke fase-grootheden. Andere keuzen zijn echter vrij.

Het is uiteraard ook mogelijk een andere richting dan de a-fase als

reële as te kiezen. Deze mag zelfs met de tijd veranderen, bijvoor

beeld met de ruimtevector ~ meedraaien. De richting waarin de reële as

is gekozen, of met andere woorden het coördinatenstelsel ten opzichte

- 10 -



- H.2 FLUXGEORIENTEERDE REGELING

waarvan ~ is gedefinieerd, is aangegeven met superscripts.

De coördinatenstelsels die in het vervolg worden gebruikt zijn:

het statorcoördinatenstelsel met de reële as in de richting van

statorfase a (aangegeven met ~s)

het rotorcoördinatenstelsel met de reële as in de richting van

rotorfase a (aangegeven met ~r)

het fluxcoördinatenstelsel met de reële as in de richting van

rotorflux (aangegeven met ~f)

een willekeurig coördinatenstelsel met een willekeurig gekozen reële

as (aangegeven met ~k).

De willekeurige grootheid (xa , Xb' xc) uit vergelijking (2.1) kan

worden vervangen door de stator- en de rotorspanning, de stator- en de

rotorstroom en de met de stator- resp. met de rotorwikkelingen gekop-

pelde fluxen. De ruimtevectoren voor deze grootheden worden dan

gedefinieerd door:

US 2
(usa + ~uab + ~2usc) (2.2)-a 3"

u r 2 (ura + ~urb + ~2urc) (2.3)-r 3"

iS 2 ( i sa + ~iab +~2isc) (2.4)-s 3"

p 2 (ira + ~irb +~2irc) (2.5)-r 3"

.,pa 2 (.,psa + ~.,pab + ~2.,psc) (2.6)-a 3"

.,pr 2 (.,pra + ~.,prb + ~2.,prc) (2.7)-r 3

Met behulp van deze ruimtevectoren is het mogelijk de spanningsverge-

- 11 -



- H.2 FLUXGEORIENTEERDE REGELING

lijkingen voor de inductiemachine heel compact te formuleren [Kov 84] :

US = R iS + ~.,ps
-s 8-8 dt-8

UZ = R P + ~.,pr
-r r-r dt -r

Hierin zijn Rs en Rr de stator- resp. de rotorweerstand per fase.

* Coördinatentransformatie

(2.8)

(2.9)

De vergelijkingen (2.8) en (2.9) zijn ten opzichte van verschillende

coördinatenstelsels geschreven. Om tot een eenvoudige beschrijving van

de inductiemachine te komen dienen de stator- en de rotorgrootheden

naar een gemeenschappelijk referentiestelsel te worden getransfor-

meerd.

In het stilstaande statorcoördina-

tenstelsel geldt voor een willekeu-

rige vector li:

(2.10)

Hierbij is € de hoek tussen li en de

stator a-fase.

Ten opzichte van een willekeurig

ander coördinatenstelsel (k) dat ten

opzichte van het statorcoördinaten-

stelsel een positie Vk inneemt kan li

6
Im

k
Im

~
\

\
\

\
\

\

\
\

\
\

\
\

\
\

\

6

Re

nu worden gedefinieerd als (zie fi-

guur 2.3):

- 12 -
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- H.2 FLUXGEORIENTEERDE REGELING

De inverse transformatie luidt:

(2.12)

Door de grootheden in vergelijking (2.8) naar het coördinatenstelsel k

te transformeren verandert deze vergelijking in:

= R i Ie + ~ 1/J1e + J" wie tJ!.1e.
.-. dt -.

(2.13)

waarbij: (2.14)

Ten opzichte van het rotorcoördinatenstelsel neemt het coördinaten

stelsel k een positie vle - 8m in. De grootheden uit vergelijking

(2.9) kunnen hiermee evenals die uit (2.8) naar het coördinatenstelsel

k worden getransformeerd. Vergelijking (2.9) verandert hierdoor in:

UIe = R i Ie + e -j ( "Ie - 9m ) ~ (1/Jk e j ( "Ie - 9m ) )
-r r-r dt -r

= R i Ie + ~ 1/J1e + j (wie - wm ) tJ!.~
r-r dt -r •

waarbij: wm

* De mechanische zijde van de machine

(2.15)

(2.16)

Naast bovengenoemde vergelijking voor de elektrische kant geldt er

voor de mechanische kant van de machine [Kov 84]:

(2.17)

- 13 -



- H.2 FLUXGEORIENTEERDE REGELING

Hierin is:

waarin m ~e (2.18)

mI het mechanische koppel op de rotor

me het elektromagnetische koppel op de rotor

J het massatraagheidsmoment van de rotor

* geeft de complex geconjugeerde aan.

* Fluxen en inductiviteiten

Als bij een driefasenmachine alleen de statorfasewikkeling a bekrach-

tigd wordt, geldt voor de door deze fasewikkeling omvatte flux ~8a'

gesplitst in een hoofdveldflux ~8ma en een spreidingsflux ~8ua

(2.l9a)

(2.l9b)

(2.l9c)

Als de machine gevoed wordt uit een driefasen-draaistroomnet, zal

zowel de hoofdveldflux als de spreidingsflux van elke fase opgebouwd

worden uit de bijdragen van alle drie de fasestromen ia, i b en ie'

De rotorstromen worden hierbij nul verondersteld.

Voor de hoofdveldflux van bijvoorbeeld fase a, bij een symmetrische

opbouw van de machine en afwezigheid van homopolaire stromen, geldt

volgens [Zor 87]:

~ama = Lamia = 4Lamaia (2.20)

De bijdragen aan de spreidingsflux van fase a door de stromen in de

fasen b en c, zullen vanwege de symmetrie aan elkaar gelijk zijn.

Voor de spreidingsflux van fase a kan nu genoteerd worden:

- 14 -



- H.2 FLUXGEORIENTEERDE REGELING

(2.21)

Het minteken voor LaO'ab is arbitrair daar LaO'ab in werkelijkheid zowel

positief als negatief kan zijn [Hoe 84]. Daar de homopolaire stroom

nul verondersteld was, geldt er voor de fasestromen:

(2.22)

Hiermee kan (2.21) ook geschreven worden als:

(2.23)

Voor de flux die door statorfasewikkeling a in een driefasenmachine

omvat wordt kan genoteerd worden:

(2.24)

De driefasen-inductiviteit van een fasewikkeling kan geschreven worden

als:

(2.25a)

(2.25b)

Voor de rotor is op soortgelijke wijze af te leiden:

(2.26)

De magnetische koppeling tussen de stator en de rotor wordt aangeduid

met de coëfficiënt M. Hiervoor geldt volgens [Zor 87]:

M = Nx Lam = Na Lxm (2 . 27)
Na Nx

met Na' Nx het aantal windingen van de stator- resp. de rotorwikkeling.

Nu kan voor de met de stator, respectievelijk met de rotor gekoppelde

flux geschreven worden:

1/Jk = L ik + Mik
-8 8-a -r

1/Jk = Mik + Lik
-r -s 1'-I"

(2.28)

(2.29)

De totale spreiding van de machine wordt gegeven door de spreidings-

factor 0:

o = 1 -

- 15 -
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- H.2 FLUXGEORIENTEERDE REGELING

* Het vervangingsschema van de inductiemachine in stationaire toestand

In het algemeen wordt de inductiemachine met een kortgesloten anker-

circuit, al dan niet in de vorm van een kooi, bedreven.

In dat geval geldt

uit = 0
-x

Deze relatie wordt in (2.15) ingevuld.

(2.31)

Als nu verder nog (2.28) en (2.29) in (2.13) en (2.15) gesubstitueerd

worden en het geheel naar het statorcoördinatenstelsel getransformeerd

wordt, ontstaan:

US = Ris + L
-8 S-a S

~ iS + M~ iS
dt -s dt-X

(2.32)

o =R iS +M ~is +L d is -J'w (L is +MiS)
x-x d t -s x d t -x m x-x -s

(2.33)

Als de stator gevoed wordt uit een symmetrisch sinusvormig driefasen-

spanningsstelsel, zijn de stromen ook sinusvormig [But 74].

De spanningen en stromen zijn dan te schrijven als:

met de cirkelfrequentie van het

aangesloten spanningsstelsel

(2.34)

(2.35)

(2.36)

en ~S '

"i-s'
"i
-x

complexe amplituden.

Substitutie van (2.34), (2.35) en (2.36) in (2.32) en (2.33) geeft met

(2.30):

(2.37)

- 16 -



- H.2 FLUXGEORIENTEERDE REGELING

R~ -:-. " "0 = _l. + j w. (1 - 0) L.O." + i') (2.38)s -r -r

met

s =
w. - wm de slip (2.39)

w.

" Lr -:-. .
de gereduceerde (2.40)l. _l. rotorstroom-r M-r

. M2 (1 - 0) L
Rr -RI • R de gereduceerde rotorweerstand (2.41)

L2 L I
r r

In figuur 2.4 is het vervangingsschema behorende bij deze verge1ijkin-

gen weergegeven.

+

Fig.2.4 Vervangingsschema van de inductie
machine in stationair bedrijf.

".
Voor de hierin weergegeven fictieve magnetiseringsstroom i definiëren

-m

we nu [Spä 83]:
A r A A,

i = i + i ( 2 .42 )
-m -. -r

Door gebruik te maken van (2.29), (2.30) en (2.40) is (2.42) ook te

schrijven als:

".
i
-m M

"l/J
-I

- 17 -
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- H.2 FLUXGEORIENTEERDE REGELING

Hieruit blijkt dat de rotorflux (een belangrijk gegeven bij de fluxge

oriënteerde regeling) op een factor ~ na, het produkt vormt van de
A Lr

magnetiseringsstroom !~ en de inductiviteit (1 - o)L•.

Deze rotorflux, op een factor ~ na, is ook in figuur 2.4 te herkennen
Lr

als zijnde de flux gekoppeld met de inductiviteit (1.- o)L•.

2.2 WISKUNDIGE BESCHRIJVING FLUXGEORIENTEERDE REGELING

* Inleiding

In het begin van de jaren zeventig beschreef Blaschke de asynchrone

machine op een dusdanige wijze dat de structuur ervan vergelijkbaar

werd met die van een vreemd bekrachtigde gelijkstroommachine [Bla 71].

Bij een vreemd bekrachtigde gelijkstroommachine wordt meestal de

hoofdveldflux constant gehouden en wordt de rotorstroom gevarieerd om

het koppel te regelen. De regeling zoals Blaschke die voorstelde

berust op het transformeren van de statorstroom naar het met de

rotorflux meedraaiende coördinatenstelsel. Deze getransformeerde

statorstroom wordt ontbonden in een component evenwijdig aan de

rotorflux en een component loodrecht daarop. Eerstgenoemde component

zorgt voor de flux; de tweede zorgt voor de koppelvorming. Door nu de

langscomponent (welke een grote tijdconstante heeft) constant te

houden kan door middel van de dwarscomponent het koppel geregeld

worden. Bij stroombronvoeding is dan een momentane regeling van het

koppel mogelijk. Deze manier van regelen staat bekend onder de naam

fluxgeoriënteerde regeling van een asynchrone machine.

- 18 -



- H.2 FLUXGEORIENTEERDE REGELING

* Principe van de fluxgeoriënteerde regeling

De machinevergelijkingen zoals die in de voorgaande paragraaf afgeleid

zijn hebben betrekking op een twee-polige inductiemachine.

In de beschrijving van de regeling kan het poolpaartal p meegenomen

worden door de waarde voor de mechanische hoeksnelheid wm van de rotor

in de vergelijkingen (2.15) evenals de uitdrukking voor het koppel

(2.18) te vermenigvuldigen met een factor p. Uitgaande van een kortge-

sloten ankercircuit krijgen deze vergelijkingen de volgende vorm:

o = Ry i Ie + ~ l/Jie + J' (wie - p wm ) l/Jie
- '-r dt -r -r

(2.44)

(2.45)

Met de uitdrukkingen voor de met de stator, respectievelijk met de

rotor gekoppelde flux, (2.28) en (2.29), is de koppeluitdrukking

(2.45) te schrijven als:

m =e (2.46)

Bij de fluxgeoriënteerde regeling wordt de machine beschreven in het

rotorfluxcoördinatenstelsel. De met de rotor gekoppelde flux ligt

hierbij langs de reële as van het stelsel en heeft dus alleen een

reële component. De momentane positie, respectievelijk momentane

hoeksnelheid van het rotorfluxcoördinatenstelsel ten opzichte van het

statorcoördinatenstelsel wordt gegeven door de hoek p, respectievelijk

de hoeksnelheid wf' Grootheden voorzien van het superscript f staan

genoteerd in het rotorfluxcoördinatenstelsel.

De statorstroom i f en de rotorflux l/Jf in het rotorfluxcoördinatenstel--s -r

sel kunnen gesplitst worden in een reële en een imaginaire component

- 19 -
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(zie figuur 2.5):

i f = i sx + j i SY-s

lP f = lPrx + j lPry = lPrx-r

(2.47)

(2.48)

s
lm

f

Im *t
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\ ---

i SY .~

\
\
\
\
\ 5
-;;..;..---------.....------'-----..-- Re

US
-a

Fig.2.5 De statorstroom- en de rotorfluxruimte
vector in het statorcoördinatenstelsel.

Substitueren van deze componenten in (2.46) levert:

me = ~ p..!!. Im(lPfoi f ) = ~ p..!!. lPrx i
SY

(2.49)
2 Lr -r -s 2 Lr

Hieruit blijkt dat het elektromagnetische koppel geregeld kan worden

door middel van de reële component van de rotorfluxruimtevector, of

door middel van de imaginaire component van de statorstroomruimtevec-

tor, beide beschreven in het rotorfluxcoördinatenstelsel. De rotor-

spanningsvergelijking (2.44) geldt voor elk coördinatenstelsel, dus

ook voor het rotorfluxcoördinatenstelsel. Hetzelfde geldt voor de

uitdrukking voor de rotorfluxruimtevector (2.29).

Door nu de rotorstroom te elimineren met (2.29) en over te gaan op
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rotorfluxcoördinaten, gaat vergelijking (2.44) over in:

o

Hierin is

MR R d__I if + _I1/Jf + _1/J f + j(w -pw )1/Jf
L -. L -I d t -I f "-1

I I

(2.50)

TI

dp
W f =-

dt

We voeren de rotortijdconstante TI in:

L
I

RI

Uitdrukking (2.50) is dan te schrijven als:

TI ~1/Jf + 1/Jf = Mi f - J' (Wf - pw.,)1/Jf TIdt -I -I -a -I

(2.51)

(2.52)

(2.53)

Splitsen in een reëel en een imaginair deel volgens (2.47) en (2.48)

levert:

(2.54)

(2.55)

Hieruit blijkt dat de rotorflux via een eerste-orde-vertraging gekop

peld is met de fluxvormende component van de statorstroom in het

rotorfluxcoördinatenstelsel, i ax ' De imaginaire component van de

statorstroomvector i.y is bij constante rotorflux evenredig met de term

(wf - pwm). Beide vergelijkingen, samen met de uitdrukking voor het

koppel (2.49) vormen nu een model van het elektrische deel van de

inductiemachine beschreven in rotorfluxcoördinaten bij stroomsturing

door middel van i.x en i.y (figuur 2.6).
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)------..1 11 T,..1-----+1

Fig.2.6 Het model van de inductiemachine gebaseerd op het
rotorfluxcoördinatenstelsel bij stroomsturing.
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3. FLUXGEORIENTEERDE STURING MET STROOMINVERTOR

3.1 INLEIDING

In het vorige hoofdstuk hebben we de volgende uitdrukking voor het

elektromagnetisch koppel gevonden «2.49)):

3 M ./. .
me = - p - 'l'rx l.sy

2 Lr
We kunnen een gewenst koppel verkrijgen door variatie van tPrx of van i SY

of van beide. Meestal wordt de rotorflux (die een grote tijdconstante

heeft) met i sx constant gehouden en regelt men het koppel door middel

van i SY '

Deze onafhankelijke systeemgrootheden i sx en i sy zijn echter niet direct

toegankelijk. Het zijn componenten van de statorstroomruimtevector i f
-s

die met het rotorfluxcoördinatenstelsel meedraaien. Alleen via het

stilstaande statorcoördinatenstelsel is toegang tot de inductiemachine

mogelijk. Dit betekent dat als we de ruimtevector is op willen drukken

dit slechts mogelijk is via de componenten is~ en isp van die ruimtevec-

tor (zie figuur 3.1):

met:

stelsel is de statorstroom-

p S
~--""_--.l_----s"'- Re

iso: '::a

f. Im
Im \

\
\
\
\ .
\15,6'
\
\

isy~
\
\

(3.1)

(3.2)

ruimtevector te beschrijven

In het rotorfluxcoördinaten-

In het statorcoördinaten-

stelsel met:

iS = li I ej(chp)
-8 -8

(3.3)

Fig.3.1 De statorstroomruimtevector
en zijn componenten.

Hieruit volgt:

i" = ife jp

-" -s
(3.4)
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zodat

(3.5)

(3.6)

Een beschrijving van ia in fluxcoördinaten uitgaande van een beschrij

ving in statorcoördinaten is dus via een draaiingstransformatie over

een hoek -p mogelijk. Uit (2.55) volgt:

M i
wf '" _....!:!.. + pWm

r r .,prx

Hierin is

d
w f "'-p

dt
(3.7)

De uitdrukkingen (2.17), (2.49), (2.54), (3.5), (3.6) en (3.7) geven

aanleiding tot het blokschema van een inductiemachine volgens figuur

3.2. Hierin is ook aangegeven hoe door middel van een inverse draai

ingstransformatie overeenkomstig (3.4) een gewenste i.x en i.y opgelegd

kan worden. Hiervoor moet p echter wel bekend zijn. De statorstromen

worden via een stroominvertor aan de machine toegevoerd.

Een mogelijke uitvoeringsvorm van een fluxgeoriënteerde regeling van

het toerental bij een bepaald lastkoppel ml laat figuur 3.3 zien .

CJ ..
m

.. ..
'sx 'sa-

rege 1I ng ..
e +JP

.. 6troom- 1 asynchrone
l
SY

'
6ft lnvertor J machine

'--.----

~rx P u 6 16 Wm's '.
,,_6 _6

I
-~

bepi!lll ng /' /'

actuele '" e- JP
waarden " "-

Fig.3.3 Een mogelijke opzet van de fluxgeoriënteerde regeling.

Voor deze regeling is het noodzakelijk dat er meerdere grootheden

gemeten worden, zoals spanningen en/of stromen en mechanische hoek

snelheid. Vaak zijn er nogal wat bewerkingen nodig alvorens een

bruikbaar signaal verkregen wordt.
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E
E

3

ti 'ti..
_(JJ _IJl

~
C..,
I..

C lIJ
I.. >.... c
lil -

(IJ

E

lIJ

....
I

~1.0
Ol I..

V C 0
lil - l0-
L - lil
V Cl C
> Cl Cl
C I.. I..

U ....

Fig.3.2 Het machinemodel in fluxcoördinaten bij stroombronvoeding met
toegankelijk gemaakte systeemgrootheden i Bx en i By •

- 25 -



- H.3 FLUXGEORIENTEERDE STURING -

Als we door middel van een fluxregeling de flux ~rx constant willen

houden, dan zullen we deze moeten kunnen bepalen. Hiervoor zijn

verschillende mogelijkheden:

op een indirecte wijze:

a. door gebruik te maken van fluxmodellen waarbij men dan uit

gemeten grootheden de rotorflux kan berekenen [Leo 85],

[Spä 83], [Mey 87]. Nadeel van deze methode is dat de meeste

fluxmodellen nogal afhankelijk zijn van de ingevoerde

waarden van de machineparameters, die bij een machine in

bedrijf sterk kunnen variëren.

b. door een schatting te maken van de rotorflux met behulp van

een toestandswaarnemer, waarbij men gebruikt maakt van een

toestandsbeschrijving van het systeem. Een dergelijke opzet

is minder gevoelig voor variaties in de parameters [Zäg 84].

door middel van een "directe" fluxbepaling.

Men meet hierbij met Hall-sensoren of meetspoelen de lucht

spIeetflux en vervolgens kan men dan met behulp van de geme

ten waarden van de statorstromen, de rotorflux berekenen

[Lan 71], [Mey 87].

Het is ook mogelijk de flux te sturen in plaats.van te regelen. Bij

een sturing gaan we uit van een invers model. Een invers model heeft

de ingangsgrootheden van het model als uitgang en de uitgangsgroothe

den als ingang. Verschillende regellussen kunnen dan vervallen en de

noodzaak van de diverse metingen vervalt ook daarmede. Volstaan kan

worden met de bepaling van de mechanische hoeksnelheid of rotorposi

tie.

In de volgende paragrafen zal nader ingegaan worden op de diverse

aspecten die met een fluxgeoriënteerde sturing samenhangen.
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3.2 HET PRINCIPE VAN DE STURING

* De sturing van de flux

Bij fluxsturing willen we een dusdanige referentiewaarde i sx* dat de

werkelijke waarde voor ~EX zo goed mogelijk gelijk wordt aan een wens

waarde ~EX*' Uitdrukking (2.54) geeft de relatie tussen i sx en ~EX zodat

i.x • op de volgende wijze vastligt:

~u· + ~ ~~u.
M M dt

* De sturing van het koppel

(3.8)

We willen dat aan de uitgang van de inductiemachine een bepaald

elektromagnetisch koppel me * zal optreden. Ook dit kunnen we met een

sturing verwezenlijken. We hadden al eerder gezien dat er een relatie

bestaat tussen het door de machine geleverde elektromagnetisch koppel

me enerzijds en de rotorflux ~EX en de statorstroomcomponent i sy ander-

zijds (2.49). Uitgaande van een gewenst koppel roe· en een gewenste

rotorflux ~EX· komen we dan tot de referentiewaarde van de stator-

stroomcomponent i sy :

2 LE--
3p M

m •
e (3.9)

De referentiewaarden van de stroomcomponenten kunnen er toe bijdragen

dat lis·' te groot wordt. Bij de fluxsturing zullen we er over het

algemeen naar streven ~EX ( en dus ook i sx ) constant te houden en het

gewenste koppel te variëren door middel van i sy . Een goede strategie is

dan om i sx* te begrenzen op een vaste vooraf ingestelde waarde isx,max en

de begrenzing voor i s/ af te laten hangen van isx" en de maximaal

toelaatbare waarde voor li/I. 1i.*lmax. Bij de verdere beschouwingen
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gaan we ervan uit dat we binnen de begrenzingen blijven zodat de

referentiewaarden i.x • en i.y• in overeenstemming zijn met de wenswaar-

den voor flux en koppel.

De uitdrukkingen (3.8) en (3.9) vormen de basis voor het in figuur 3.4

weergegeven inverse model van de inductiemachine in fluxcoördinaten

met 'l/Jrx· en me· als ingangsgrootheden en i.x• en i./ als uitgangsgroot-

heden.

I '"
sy

I ...
6X

Fig.3.4 Invers model van de inductiemachine in fluxcoördinaten.

3.3 DE INVERTOR

In de inleiding van dit hoofdstuk is reeds aangegeven dat i sx en i sy

niet direct aan de machine toe te voeren zijn maar dat dit moet

gebeuren met statorstromen of -spanningen die gerelateerd zijn aan het

vaste coördinatenstelsel. Deze worden via een stroom- cq. spanningsin-

vertor toegevoerd aan de machine. Welke ingangsgrootheden een invertor

nodig heeft voor een juiste sturing hangt af van het type invertor.

Voor een stroominvertor zijn mogelijke (momentane) ingangsgrootheden:

a. een statorstroomruimtevector i:. Deze kunnen we beschrijven in
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termen van i.Q en i.p of in termen van 11.1 en (ó+p) (zie figuur

3.1).

b. de grootte van de vector 1.. 11.1, en de hoeksnelheid Wi van de

statorstroomruimtevector.

Voor een spanningsinvertor zijn dat:

a. een statorspanningruimtevector ~.

b. de grootte van de vector~. I~I. en de hoeksnelheid W. van de

statorspanningruimtevector.

Als we rechtstreeks een stroomruimtevector opdrukken zijn "fasespron-

gen" mogelijk en kan in principe een zeer snelle sturing verwezenlijkt

worden.

In onze verdere beschouwingen zullen we uitgaan van een stroominver-

tor. We veronderstellen deze invertor ideaal. dat wil zeggen bij

correcte stuursignalen aan de ingang staat er aan de uitgang onmidde1-

lijk de gewenste statorstroom ter beschikking. In de testopstelling

zullen we gebruik maken van een stroominvertor die als ingangsgroothe

den I~I en Wi of (ó+p) nodig heeft. De invertor en de inductiemachine

zijn als één systeem te beschouwen en van de modelbeschrijving van dit

totale systeem is dan het inverse model af te leiden dat voor de

sturing nodig is.

3.3.1 STROOMINVERTOR MET lisl EN (ó+p) ALS INGANGSGROOTHEDEN

Uit figuur 3.1 kunnen we uitdrukkingen voor 11.1 en de hoek ó van de

statorstroomruimtevector afleiden:

I , I ( 2 ,2.!. = lsx + l.y

i.x = I.!s 1cos ó

i.y I.!s 1sin ó

- 29 -
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Hieruit volgt:

i
6 = arctan ~

i sx

(3.12)

Voor de ingangsgrootheid 6+p schrijven we Bi. dus

Bi - 6 + P

Uit (2.51) en (2.55) vinden we:

d p = J!.~ + P wmdt 1'x 'f'xx

(3.13)

(3.14)

Uit (2.17) blijkt dat een elektromagnetisch koppel me bij een lastkop

pel ml een rotorhoekversnelling dWm bepaalt. In uitdrukking (3.14) zit
dt

een term pWm zodat we ook vergelijking (2.17) in het model van de

combinatie invertor-inductiemachine moeten opnemen.

Samen met de beschrijving van de inductiemachine in fluxcoördinaten,

de formules (2.49) en (2.54), levert dit het blokschema in figuur 3.5

op. Het met een stippellijn omgeven deel in de figuur vormt het model

van de inductiemachine in fluxcoördinaten overeenkomstig figuur 2.6.

grootheid.

Bi en ml als ingangsgroot-

inductiemachine met lisl,
Model stroominvertor-

Fig.3.5

'-- --+ I
I
I
I
1
1
I
I

..J

~ ml heden en Wm als uitgangs-
'-- -7GJm

1
Isyl

L.--+---lX t----'--1I-----r--~

1
I
I
I
1 -
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Beschouwen we ~xx, P en w~ als toestandsvariabelen en lisl, 9i en ml

als ingangsgrootheden dan kunnen we uitgaande van de vergelijkingen

(2.54), (3.11), (3.13), (3.14), (2.49) en (2.17) het systeem beschrij-

ven met de volgende toestandsvergelijkingen:

~xx = - -.!.. ~xx + ~ l1~s I cos ( 9 i - p)
'T x • x

(3.15)

•p (3.16)

* Invers model stroominvertor-inductiemachine met ~rx* en wm* als

ingangsgrootheden en 11s*1 en 9i * als uitgangsgrootheden

Met het voorgaande is nu ook het inverse model bekend. De aan de

stroominvertor toe te voeren lis*1 ligt overeenkomstig (3.10) vast

volgens:

Uitdrukking (3.12) levert de referentiewaarde ó*:

i *
ó* = arctan~

• *
lsx

Uit vergelijking (3.14) volgt:

(3.18)

(3.19)

dp*

dt
(3.20)

zodat

M i *
p* = J( - ~ + pw ) dt

'T ./. * ~
x ';'xx

(3.21)

Vergelijking (3.21) levert samen met de eerder gevonden uitdrukkingen

(3.8), (3.9), (3.18) en (3.19) het inverse model (zie figuur 3.6).
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..
l.!osl

'"1rx
I ",2 "'~

I lSX +Isy

I
I
I
I
I -"*-----

me

'"9 I

Fig.3.6

Invers model met 1/Jrx
.,. en mI als ingangs-WIl1

m grootheden en 11..-1 en 8i
.

._---
(J' als uitgangsgrootheden.m

Over het algemeen is echter mI niet bekend en kan dus niet aan het

inverse model toegevoerd worden. We kunnen wel een wenswaarde voor het

elektromagnetisch koppel, me' toevoeren. In de inductiemachine zal

daardoor een elektromagnetisch koppel ontstaan welke samen met het

lastkoppel mI aanleiding geeft tot een bepaalde wll1 • Deze hoeksnelheid

kunnen we meten en toevoeren aan het inverse model waarmee (3.21)

vastligt. Figuur 3.6 vereenvoudigt aldus tot figuur 3.7.

* Invers model stroominvertor-inductiemachine met 1/Jr x*' me* en 8m als

ingangsgrootheden en Ils*1 en 8i * als uitgangsgrootheden

Bieden we de hoekpositie 8111 in plaats van de hoeksnelheid WIl1 aan aan

het inverse model dan kunnen we door uitdrukking (2.16) in te vullen

in (3.21) het inverse model aanpassen:

p' = !!. I is/ d t + p B
l' ./.' m

r ~rx

(3.22)

Dit leidt dan tot figuur 3.8.
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Fig.3.7

Invers model met l/Jrx".

me· en Wm als ingangs

grootheden en lis·\ en

ei· als uitgangsgroot

heden.

Fig.3.8

Invers model met l/Jrx",

wm• en em als ingangs

grootheden en lis·1 en

ei· als uitgangsgroot

heden.
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3.3.2 STROOMINVERTOR MET lisl EN wi ALS INGANGSGROOTHEDEN

Uit figuur 3.1 kunnen we de hoeksnelheid van de statorstroomruimtevec

tor, Wi afleiden:

d
Wi = - (p + ó)

dt
dp + d ó
dt "'dt

zodat

ó .. I (Wi - wf ) dt

Uit (2.55) volgt:

dó
"'dt

(3.23)

(3.24)

(3.25)

Bovenstaande vergelijkingen samen met de beschrijving van de inductie

machine in fluxcoördinaten. (2.49) en (2.54) leveren de modelbeschrij

ving zoals weergegeven in het rechterdeel van figuur 3.9.

Hieruit blijkt dat we, met Wi in plaats van ei als ingangsgrootheid

voor het systeem stroominvertor-inductiemachine, in plaats van p nu ó

als toestandsvariabele kunnen beschouwen.

Uitgaande van de toestandsvergelijkingen (3.15),(3.16) en (3.17) en

gebruik makend van de uitdrukkingen (3.11), (3.13) en (3.23) komen we

tot het volgende stelsel toestandsvergelijkingen:

• 1.,put. = - -.,pa +
T r

!!.. I i I cos Ó
T -s

r

(3.26)

•ó (3.27)

~ 3pM.,prx I i I sinó + mI
J 2Lr -s J
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Fig.3.9 Het model en invers model van de combinatie stroom
invertor-inductiemachine bij een stroominvertor met
lisl en Wi als ingangsgrootheden.
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* Invers model stroominvertor-inductiemachine met ~rx*. me* en Wm als

ingangsgrootheden en 11s *1 en Wi* als uitgangsgrootheden

Uit (3.23) en (3.25) volgt:

• M i 8y • dS·
wi = - -- + P wlIl + ( 3 . 29)

f'r ~rx· dt

Samen met de uitdrukkingen (3.18) en (3.19) geeft dit aanleiding tot

het linkerdeel van het blokschema in figuur 3.9.

* Invers model stroominvertor-inductiemachine met ~rx*. me* en Bm als

ingangsgrootheden en 115*1 en Wi* als uitgangsgrootheden

In plaats van de hoeksnelheid WID is het wederom mogelijk om de rotor

hoekpositie B aan het inverse model aan te bieden. Door (2.16) in te

vullen in (3.29) vinden we voor Wi·:

W· •
1 (3.30)

Het linkerdeel van figuur 3.9 gaat dan over in figuur 3.10.

'" r--------------,
.J, I Lr I, "
'Irx I J-,...--tl~5~X~___;===l

I

:t--+~~-I-tîi---;JL~-...:...J
I
I

'" I
me I

Fig.3.l0

Invers model met ~rx"'

me· en BID als ingangs

grootheden en lis·1 en

wi· als uitgangsgroot-

heden.
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4. DE INVLOED VAN DE ASOPNEMER OP DE STURING

4.1 INLEIDING

Zoals in het vorige hoofdstuk is aangegeven moeten we aan het hier

beschouwde inverse model een gemeten waarde van de rotorhoeksnelheid Wm

of van de rotorhoekpositie Bm toevoeren. Deze gemeten waarden, afkom

stig van een asopnemer, zullen echter een afwijking hebben ten opzich

te van de werkelijke momentele waarden. In dit hoofdstuk zullen we

nagaan hoe deze fout doorwerkt naar het door de machine geleverde

elektromagnetische koppel.

We maken in eerste instantie een onderscheid tussen de stroominvertor

met I~I en Bi als ingangsgrootheden en de stroominvertor die lisl en Wi

als ingangsgrootheden heeft. Het zal blijken dat bij de beschrijving

van het totale systeem, sturing-stroominvertor-inductiemachine, dit

onderscheid niet nodig is en dat we beide gevallen met hetzelfde

stelsel toestandsvergelijkingen kunnen beschrijven.

4.2 STROOMINVERTOR MET lisl EN Bi ALS INGANGSGROOTHEDEN

In deze paragraaf behandelen we het geval waarbij de stroominvertor

I~I en Bi als ingangsgrootheden heeft. We gaan weer uit van een ideale

stroominvertor.

Het model van de combinatie stroominvertor-inductiemachine met lisl,

Bi en mI als ingangsgrootheden (figuur 3.5) gaan we combineren met een

invers model. Bij gebruik van een hoeksnelheidsopnemer is dit het

inverse model van figuur 3.7; gebruiken we een hoekpositieopnemer dan
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moeten we het inverse model van figuur 3.8 toepassen. Als we veronder

stellen dat beide opnemers de werkelijke waarden voor Wm of Om correct

weergeven komen we zo tot figuur 4.1 respectievelijk figuur 4.2.

De gemeten waarden zullen echter wel degelijk afwijken van de werke

lijke waarden. Voor de hoekopnemer stellen we:

Voor de hoekpositieopnemer:

Om = 0m,gem + fj,0m

(4.1)

(4.2)

De fouten fj,wm en fj,0m beschouwen we als extra ingangsgrootheden voor het

totale systeem. Figuur 4.3a en figuur 4.4a tonen deze situatie. Uit

(3.21) respectievelijk (3.22) zien we dat er een extra term fj,p. bij .
p

geteld wordt. Voor het inverse model geldt, overeenkomstig (3.13):

(4.3)

De extra term fj,p. bij p. komt dus tot uiting als een afwijking fj,0i· ten

opzichte van de gewenste ei· zoals die naar de stroominvertor toege

voerd had moeten worden. Figuur 4.3b en figuur 4.4b brengen dit in

beeld. We kunnen dus stellen:

0i = ei· + fj,0i* (4.4)

In het geval van een hoeksnelheidsopnemer heeft overeenkomstig (3.21)

en (4.1) fj,0i· de waarde:

(4.5)

Gebruiken we een hoekpositieopnemer dan wordt volgens (3.22) en (4.2)

Mi·:

(4.6)

Uit (3.18), (3.8) en (3.9) blijkt dat de referentiewaarde voor lisl
onafhankelijk is van Wm en dus ook niet beïnvloed zal worden door

meetfouten van de as opnemer (zie ook figuur 3.7 en 3.8). De invertor

krijgt dus de gewenste waarde voor lisl toegevoerd.

We mogen dus stellen:

(4.7)
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Fig.4.1 Sturing stroominvertor-inductiemachine met lisl en ei als
ingangsgrootheden voor de stroominvertor bij gebruik van
een ideale hoeksnelheidsopnemer.
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Fig.4.2 Sturing stroominvertor-inductiemachine met lisl en ei als
ingangsgrootheden voor de stroominvertor bij gebruik van
een ideale hoekpositieopnemer.
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Fig.4.3a Sturing stroominvertor-inductiemachine met lisl en Bi als

ingangsgrootheden voor de stroominvertor bij gebruik van

een hoeksnelheidsopnemer met fout ~w~.

noel:sne I he 1els -apn__

Fig.4.3b Sturing stroominvertor-inductiemachine met lisl en Bi als

ingangsgrootheden voor de stroominvertor met de meetfout

van de hoeksnelheidsopnemer als extra ingangsgrootheid.
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Fig.4.4a Sturing stroominvertor-inductiemachine met llal en 8i als

ingangsgrootheden voor de stroominvertor bij gebruik van

een hoekpositieopnemer met fout ~8~.

Fig.4.4b Sturing stroominvertor-inductiemachine met llal en 8i als

ingangsgrootheden voor de stroominvertor met de meetfout

van de hoekpositieopnemer als extra ingangsgrootheid.
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We zien verder dat wm geen invloed heeft op de vorming van 6 als we het

totale systeem beschouwen. Via het inverse model krijgt 6 namelijk een

bijdrage + p J wmdt en via de combinatie stroominvertor-inductiemachine

een bijdrage -PJwmdt toegevoerd. Deze bijdragen vallen dus tegen

elkaar weg. Figuur 4.5 laat het uiteindelijke resultaat zien. Deze

figuur geldt zowel voor een hoekpositie- als voor een hoeksnelheidsop-

nemer.

~

Trx
---r+----~

Fig.4.5 Het totale systeem bij sturing van de stroominvertor met

lisl en ei na eliminatie van Wm •

We moeten ons wel realiseren dat dit nu een beschrijving van het

elektrische deel van het totale systeem sturing-stroominvertor-induc

tiemachine geworden is. De grootheden ei en ei· zijn in deze beschrij-

ving dan ook niet meer aan te wijzen. De fout term ~ei· is echter nog

wel terug te vinden en is te beschouwen als een extra ingangsgroot-

heid. We kunnen nu het totale systeem splitsen in een sturingsgedeelte
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waarbinnen geen terugkoppeling plaats vindt en een gedeelte dat wel

terugkoppelingen heeft. Het sturingsgedeelte levert de ingangsgroothe-

den (die we ~l· en ~2· zullen noemen) voor het tweede deel dat we zullen

gaan beschrijven met toestandsvergelijkingen. De extra ingangsgroot-

heid 6.8/ kunnen we dan zien als een afwijking 6.~2* van de gewenste ~2*'

* De toestandsvergelijkingen

Uit (3.19), (3.8) en (3.9) blijkt dat de refentiewaarde voor ó* niet

afhankelijk is van wm • Een fout in Wm of in Om zal dus geen afwijking

geven ten opzichte van de gewenste ó·. (Zie ook fig.4.5).

Uit (4.4), (3.13) en (4.3) kunnen we concluderen:

(4.8)

waarin de meetfout 6.8 i * afhangt van het type opnemer overeenkomstig

(4.5) of (4.6). Door vergelijking (3.14) te integreren vinden we een

uitdrukking voor p. De uitdrukking voor p* zal afhankelijk zijn van het

type opnemer. Bij gebruik van een (ideale) hoeksnelheidsopnemer is

(3.21) van toepassing. Gebruiken we een (ideale) hoekpositieopnemer

dan moeten we (3.22) toepassen. Door relatie (2.16) te gebruiken en

(3.21) of (3.22) te substitueren in (4.8) vinden we dezelfde uitdruk-

king voor beide gevallen waarin alleen 6.8 i * nog afhangt van het type

opnemer:

M i M i *
Ó + I- ~ dt + pI W m dt = ó· + IT ~ dt + pI Will dt + 6. 0~

'T I Y'IX I tPIX

De termen met Wm links en rechts van het gelijkteken vallen tegen

elkaar weg zodat we over houden:
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ó· + J!!. i./ d t + /:). 0 ~
l' ./. • ].

J: t'J:X

(4.10)

De verschillende termen vinden we onmiddellijk terug in de beschrij-

ving van het totale systeem volgens figuur 4.5. We voeren nu de

sliphoeksnelheid Wsl in:

(4.11)

Uit (2.55) volgt dan:

(4.12)

Tenslotte voeren we ook nog de sliphoek Osl in waarvoor de volgende

relatie geldt:

dO sl
wsl = dt (4.13)

Op analoge wijze doen we dit voor het inverse machinemodel zodat:

M i SY •
---
l'r .,prx·

dO slo

dt

Ingevuld in (4.10) levert dit tenslotte:

Ó + 0sl = ó· + 0sl· + /:). 0~

zodat

ó '" ó· + 0sl· + /:). 0~ - 0sl

We voeren nu in:

'"Y 2· = Ó· + 0sl •

en

Ingevuld in (4.18) levert dit:
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Deze relatie vinden we terug in figuur 4.6. Hierin is 11" gelijk aan:

11· = I is· I

..

(4.22)

Fig.4.6 Het totale elektrische systeem bij sturing van de stroomin

vertor met lisl en 9i • opgesplitst in een deel zonder terug

koppelingen (de sturing) en een deel beschreven met de

toestandsvergelijkingen.

Uit (4.12) en (4.13) volgt:

• M i SY= 9&1 = - ~
r r 'f'rx

(4.23)

Door nu (3.11),(4.21) en (4.22) te substitueren in (2.54) en (4.23)

vinden we de toestandsvergelijkingen voor het rechterdeel van figuur

4.6. Deze toestandsvergelijkingen schrijven we in de vorm ~ = f(~,~) .

De toestandsvector .1i is: .1i - [tPrx ' 9s1 F.
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Zo vinden we:

MI •. ( • 8 A.)- -:r.- 1'1 Sl.n 1'2 - .1 + L.1 1'2
l' x 'l'xx

Uit (2.49) vinden we voor de uitgangsgrootheid me:

(4.24)

(4.25)

(4.26)

Met (3.8) en (3.9) liggen i.x" en i./ vast zodat met (3.18), (3.19) en

(4.22) 1'1· en ó" vastliggen. Met (4.15) en (4.16) ligt 8.1" vast zodat

met (4.19) ook 1'2" vastligt. Voor t,.1'2" is afhankelijk van het type

asopnemer (4.5) of (4.6) van toepassing.

4.3 STROOMINVERTOR MET li.1 EN wi ALS INGANGSGROOTHEDEN

We beschouwen nu de situatie dat de (ideale) stroominvertor lisl en Wi

als ingangsgrootheden heeft. Het model van de combinatie van deze

stroominvertor met de inductiemachine (het rechterdeel van figuur 3.9)

gaan we weer combineren met een invers model. Gebruiken we een ideale

hoeksnelheidsopnemer dan moeten we het inverse model overeenkomstig

het linkerdeel van figuur 3.9 toepassen; gebruiken we een ideale

hoekpositieopnemer dan is het model overeenkomstig figuur 3.10 van

toepassing. Zo komen we tot de figuren 4.7 en 4.8.

De fouten t,.w~ en t,.8~ beschouwen we weer als extra ingangsgrootheden

voor het totale systeem (zie figuur 4.9a en figuur 4.10a). We ver-

plaatsen ze weer in de systeembeschrijving op een dusdanige wijze dat

de bestaande relaties niet beïnvloed worden. Op deze wijze komen we

tot de figuren 4.9b en 4.10b waarin het effect van de fouten tot
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Fig.4.7 Sturing stroominvertor-inductiemachine met lisl en Wi als
ingangsgrootheden voor de stroominvertor bij gebruik van
een ideale hoeksnelheidsopnemer.

- 48 -



- H.4 DE ASOPNEMER -

a:
o
fa:
w
>
Z

~

~
t
lf)

w
Z

I
l.)

~w

IJ
:>
oz

"
~ I
i "., 0
o
J:

- E
EO ::3

I
I
I
I
I_____ ...J

« -
;:3

::3

-------------------- 11 .-----11

.,
r.------ EO l'
I~I , , ---ï I
I I I

II '

I
I
I
I
I
I
I
I,,:11

I
L

X
._111

lil.-.
C lIJ
-I

8'Ji'
'" .« X

_lIJ

-K x l1:>,
111 111- -,..--

19
Z

a:
:>
f
V)

------_-1
« x
~

« I>
E
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Fig.4.9a Sturing stroominvertor-inductiemachine met lisl en Wi als

ingangsgrootheden voor de stroominvertor bij gebruik van

een hoeksnelheidsopnemer met fout ~wm'

t,.:
--++----~

Fig.4.9b Sturing stroominvertor-inductiemachine met lisl en Wi als

ingangsgrootheden voor de stroominvertor met de meetfout

van de hoeksnelheidsopnemer als extra ingangsgrootheid.

- 50 -



- H.4 DE ASOPNEMER -

I
I +-+--<tthl-I1rt-~--=--~
I
I
I

m: L

. .
"'l+li l.J, = IJl

"'a
-~

mI

'------------+"'..

Fig.4.l0a Sturing stroominvertor-inductiemachine met lisl en wi als

ingangsgrootheden voor de stroominvertor bij gebruik van

een hoekpositieopnemer met fout ~8m .
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Fig.4.l0b Sturing stroominvertor-inductiemachine met lisl en wi als

ingangsgrootheden voor de stroominvertor met de meetfout

van de hoekpositieopnemer als extra ingangsgrootheid.
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uiting komt als een afwijking ~Wi* ten opzichte van de gewenste Wi*.

De uitdrukkingen (3.18), (3.8) en (3.9) zijn wederom van toepassing

zodat we weer kunnen concluderen dat we geen afwijking zullen krijgen

ten opzichte van de gewenste li."1 tengevolge van een meetfout in de

opnemer. Relatie (4.6) blijft dus geldig.

We kunnen op analoge wijze als in de voorgaande paragraaf beredeneren

dat ook in dit geval Wm geen invloed heeft op de vorming van 6. We

kunnen wm weer elimineren en komen zo tot figuur 4.11.

CJ
61

Fig.4.ll Het totale systeem bij sturing van de stroominvertor met

li.1 en wi na eliminatie van wm •

Ook dit is weer een beschrijving van het totale systeem waarin de

grootheden Wi en Wi" niet meer aan te wijzen zijn. De foutterm ~Wi"

schuiven we weer door zodat we uiteindelijk dezelfde situatie krijgen

als in figuur 4.6 waarin ~-Y2" nu gelijk wordt aan I~ Wi' dt .
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* De toestandsvergelijkingen

Voor het inverse model geldt overeenkomstig (3.23):

W. •1
=~(p·+ó·)

dt
= W • + dó·

f dt
(4.27)

dó·Wederom blijkt uit (3.19), (3.8) en (3.9) dat ó· (en dus ook -)
dt

onafhankelijk is van Wm. Een fout in Wm of /J m zal dus geen afwijking

geven ten opzichte van de gewenste ó· (en dó·). In hoofdstuk 3 hadden
dt

we al eerder voor het inverse model een relatie tussen wi· en Wm

afgeleid «3.29». We zien hieruit dat als we in plaats van de momen-

tele waarde van wm een hiervan afwijkende waarde toevoeren dit een fout

ten opzichte van de gewenste wi· zal veroorzaken. Voor de hoeksnelheid

Wi· zoals die dan aan de stroominvertor toegevoerd zal worden kunnen we

schrijven:

Uit (3.29) volgt:

_ M i SY • dó·
w i - - -- + p Wm gem + dt

l' r 1/Jrx· ,
Met (4.1) vinden we dan

(4.28)

(4.29)

(4.30)

Maken we gebruik van een hoekpositieopnemer met fout ~/Jm dan volgt uit

(3.30):

l' r .,prx·
Met (4.2) is dan

d /Jm,gem
+ p dt +

dó·
dt

(4.31)

(4.32)d(~lJm)
~w/ = - p dt

dlJ mDaar p dt = P wm «2.16» hebben de uitdrukkingen (4.29) en (4.31)
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dezelfde vorm. Substitutie van (3.23) en (3.25) in het linkerdeel van

(4.28) en van (3.29) respectievelijk (3.30) en (2.16) in het rechter-

deel ervan levert:

(4.33)

Na eliminatie van pWm en het invoeren van 881 en 881 • 'overeenkomstig

(4.12), (4.13), (4.15) en (4.16) vinden we:

• •••••8 81 + 6 = 6 + 8 81 + t. Wi * (4.34)

Als we stellen dat t. wi *

uitdrukking overeenkomt

d(t.8 i *)
dan zien we dat na integratie deze

dt
met vergelijking (4.17). Deze vergelijking

hebben we gebruikt om de toestandsvergelijkingen (4.24) en (4.25) af

te leiden. Met (4.20) geldt nu voor t.~2·:

t.~2* = Jt.wi * dt (4.35)

Afhankelijk van het type opnemer is (4.30) of (4.32) van toepassing.

4.4 SAMENVATTING STROOMINVERTOREN EN EFFECT VAN MEETFOUTEN

Bij de stroominvertor met 8i als ingangsgrootheid en bij gebruik van

een hoeksnelheidsopnemer vinden we voor t.~2· overeenkomstig (4.20) en

(4.5) :

(4.36)

Bij de stroominvertor met wi als ingangsgrootheid vinden we bij gebruik

van een hoeksnelheidsopnemer volgens (4.35) en (4.30) voor t.~2·:

t.~/ =Jt.wi*dt = - PJt.wmdt (4.37)

Gebruiken we een hoekpositieopnemer en een stroominvertor met 8i als

ingangsgrootheid dan vinden we uit (4.20) en (4.6) voor t.~2·:

(4.38)
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Bij een stroominvertor met wi als ingangsgrootheid vinden we bij

gebruik van een hoekpositieopnemer volgens (4.35) en (4.32):

6.""f2* =J6.W.*dt =J-p d(6.8 m)dt = -p6.8 (4.39)
1 dt m

We zien hieruit dat ongeacht de keuze voor 8i of Wi als ingangsgroot-

heid voor de stroominvertor we het gehele systeem sturing-stroominver-

tor-inductiemachine op dezelfde wijze kunnen beschrijven overeenkom-

stig figuur 4.6. Bij gebruik van een hoeksnelheidsopnemer is de

afwijking 6.""f2* ten opzichte van de correcte waarde ""f2* tengevolge van

meetfouten in de asopnemers volgens (4.36) en (4.37) gelijk aan

- PJ6.Wmdt; bij gebruik van een hoekpositieopnemer is de afwijking

volgens (4.38) en (4.39) gelijk aan - p6.8 m.

4.5 KOPPELFLUCTUATIES TENGEVOLGE VAN MEETFOUTEN

In regelsystemen zal veelal gebruik gemaakt worden van een incre-

mentele of een absolute rotorhoekpositieopnemer. Deze is relatief

goedkoop en de informatie kan onmiddellijk door een digitale signaal-

processor verwerkt worden. Een bijkomend voordeel is dat uit de

geleverde informatie op eenvoudige wijze ook de rotorhoeksnelheid

bepaald kan worden zodat hiervoor geen extra meetsysteem nodig is.

In onze beschouwingen beperken we ons daarom tot dit type opnemer en

zullen we het effect nagaan van de fouten die door het gebruik van dit

type opnemer kunnen ontstaan.

In paragraaf 4.3 zijn de toestandsvergelijkingen voor het rechterdeel

van het systeem overeenkomstig figuur 4.6 afgeleid «4.24), (4.25)).

Ze vormen een niet-lineair stelsel.
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Bij de realisatie van een sturing zullen we vrijwel altijd uitgaan van

een constante gewenste flux ~xx" omdat een snelle regeling van de flux

niet mogelijk is door de vrij grote rotortijdconstante T x ' Uit (3.8)

volgt dan:

(4.40)i • = ~xx·
sx

M
We zijn vooral geïnteresseerd in de invloed die een meetfout van een

asopnemer heeft op de vorm van de statorstroom en op de koppelvorming.

Om dit te onderzoeken voeren we eerst een wenswaarde voor de rotor-

flux, ~xx"' toe bij een gewenst koppel me" gelijk aan nul. Een waarde

voor een constant gewenst koppel IDe" voeren we pas aan de sturing toe

nadat de inschakelverschijnselen bij het zich instellen van ~xx verdwe-

nen zijn. Op deze wijze kunnen we de afwijkingen van het werkelijk

geleverde koppel ten opzichte van het gewenste koppel terugvoeren op

de fouten die ontstaan door het gebruik van een niet-ideale hoekposi-

tieopnemer. Uit (3.9) volgt dat bij een constant gewenst koppel ook

i sy" constant zal zijn. Uit de uitdrukkingen (3.18) en (3.19), die voor

elk invers model gelden, zien we dat daarmee ook lia"' en ó" constant

zullen zijn. Volgens relatie (4.22), die eveneens voor elk invers

model geldt, zal dan ook de ingangsgrootheid 11" constant zijn. Uit

(4.15), (4.16), (4.40) en (3.19), wederom betrekkingen die voor elk

invers model gelden, vinden we dan voor 981":

9 "=It-.!,. iSY"dt
slOT • "

X ~BX

(4.41)

Met (4.19) ligt nu ook 12" vast. Voorlopig stellen we de afwijking ten

opzichte van de gewenste 12"' ~12"' gelijk aan nul.

Stel dat we nu eerst een wenswaarde voor de flux, ~xx" aan de sturing

toevoeren bij een gewenst koppel me" gelijk aan nul. Uit het boven-
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staande blijkt dat dan ook ~2· gelijk aan nul is zodat de toestands-

vergelijkingen (4.24) en (4.25) de volgende vorm krijgen:

1 ./. M. (ll)
- - Y'IX + - ~1 cos - u s1

TI TI

MI. . ( II )- -:r.- ~1 S1.n - U s 1
l' I Y'IX

(4.42)

(4.43)

Na het inschakelverschijnsel krijgen de toestandsvariabelen de (con

stante) waarden .,pIX· respectievelijk O. Pas als we deze situatie

bereikt hebben voeren we een (constant) gewenst koppel me· ongelijk aan

nul aan de sturing toe. Dit tijdstip noemen we t - O. De toestandsver-

gelijkingen (4.24) en (4.25) met de beginvoorwaarden .,pIX(O) - .,pIX· en

8s1 (0) - 0 beschrijven deze situatie. We bevinden ons nog steeds in de

ideale toestand dat er geen fouten geïntroduceerd worden zodat het

werkelijke koppel onmiddellijk de waarde van het gewenste koppel

krijgt. Vanaf dat moment geldt steeds: .,pu - .,pIx" , 8s1 (t) = 8s/(t).

De tweede toestandsvariabele is hier dus een functie van de tijd

overeenkomstig (4.41).

In het bovenstaande zijn we er steeds vanuit gegaan dat ~2· geen extra

bijdrage krijgt tengevolge van meetfouten in de asopnemer. We gaan nu

na wat het effect op het elektromagnetisch koppel is van een constante

afwijking ~~2· - c ten opzichte van de correcte waarde ~2·'

We veronderstellen dat deze fout pas aangebracht wordt nadat me·

toegevoerd is. De nieuwe toestanden die we hierdoor gaan doorlopen

geven we aan met een accentteken. De toestandsvergelijkingen (4.24) en

(4.25) worden nu met gebruikmaking van (4.19):

(4.44)

(4.45)
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Een oplossing die voldoet is

()./ = () .1" + C

omdat

(4.46)

(4.47)

~ «()./)
dt

d«() "+c)=~«()")
dt·1 dt·1 (4.48)

(4.49)

(4.50)

Voor het koppel vinden we dan met (4.26):

I _ 3pM.1. I " • ( "_ () I )
me - -- Y'xx 1'1 s1n 1'2 .1 + C

2 Lx
Substitueren we hierin (4.46), (4.47), (4.19) en (4.22) dan vinden we:

m I = 3pM l/J "I i "I sin6"
e 2 L xx -.

x

en met (3.9), (3.18) en (3.19) vinden we tenslotte:

I _ 3pM ./, ". "_ "
me - -- Y'xx 1.y - me

2Lx

Een constante fout van een as opnemer

(4.51)

heeft dus geen afwijking ten

opzichte van het gewenste koppel tot gevolg. We zien dat de sliphoek

een afwijkende waarde heeft gekregen maar dat de sliphoeksnelheid

constant is gebleven. Uit (4.46) en (4.51) volgt dat ook

daar 1'1· constant is volgt met (4.22) dat i.x' = i.x "'

In appendix A is afgeleid dat tengevolge van het discretiseren van de

hoekpositie er een beginfout ~()m.i ontstaat. Binnen een bepaalde sector

bij een absolute hoekpositieopnemer of tussen twee opeenvolgende

pulsen bij een incrementele hoekpositieopnemer is de werkelijke

positie van de rotor onbekend zodat alleen maar grenzen aangegeven

kunnen worden waarbinnen de werkelijke rotorpositie ligt. Het gebied

binnen deze grenzen is te verkleinen door het aantal discretisatieni-

veau's te verhogen. Hierdoor zal ook een mogelijke beginfout kleiner

worden. Het tweede deel van de fout ontstaat doordat slechts op

discrete momenten de informatie naar een signaalprocessor overgedragen

kan worden. Meteen na overdracht van de informatie start de verwerking
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ervan teneinde de stuursignalen voor de stroominvertor ter beschikking

te krijgen. In die tussentijd echter verandert de rotorpositie aanne-

mende dat de hoeksnelheid w~ ongelijk aan nul is. De fout ten opzichte

van de werkelijke momentane positie zal dus steeds groter worden tot

aan het moment dat de signaalprocessor opnieuw infor~atie toegevoerd

krijgt. Op dat moment wordt deze fout weer gelijk aan nul. Vooral bij

hogere toerentallen zal dit effect een grote rol spelen. De enige

manier om dit effect te verminderen is de rekentijd te verkorten

waardoor sneller achter elkaar informatie over de rotorhoekpositie

toegevoerd en verwerkt kan worden. In appendix A is een uitdrukking

als functie van de tijd afgeleid voor het verloop van de fout van een

rotorhoekpositieopnemer bij constante hoeksnelheid w~ ((A.3)):

We gaan er van uit dat de beginfout te verwaarlozen is en stellen nBm,i

gelijk aan nul. Door het traagheidsmoment van rotor en belasting zal

over het algemeen de rotorhoeksnelheid tussen twee opeenvolgende

invoertijdstippen niet veel veranderen waardoor de fout een zaagtand-

vormig verloop krijgt. De gemiddelde waarde over meerdere samplepe-

rioden zal daardoor nagenoeg constant zijn en zoals we zojuist zagen

heeft dit geen effect op het koppel. De frequentie van de zaagtand is

1/T8 waarin T8 de tijd tussen twee opeenvolgende invoermomenten is.

We gaan nu na wat de invloed is van deze variaties die relatief klein

en snel zijn. Ten gevolge van deze verstoringen (n~2*) zal in het

toestandsvlak een andere trajectorie doorlopen worden dan de gewenste.

Een benaderde lineaire differentiaalvergelijking rond de gewenste

trajectorie kunnen we verkrijgen met behulp van de eerste methode van

Liapunov, ook wel klassieke linearisering genoemd (NIs 88, Ath 82).
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We gaan uit van de toestandsvergelijkingen in de vorm! = f (~.~) .

Langs de gewenste trajectorie geldt:

!. = f(~·,~·) (4.52)

Langs de werkelijke trajectorie gelden ~ en g zodat we kunnen schrij-

ven:

aangegeven met een golfje, veronderstellen we klein.

x = x· + X

U = u· + U

Verder geldt:

~(x·+x)
dt - -

De afwijkingen,

= ~.

(4.53)

(4.54)

(4.55)

We mogen daarom in een Taylor-reeksontwikkeling de kwadratische en de

hogere graads termen verwaarlozen:

[
af'J·- [af'J·- [8f'J·-__J Xl + ..... __J X

n
+ __J uI +

aXl aXn aUl [ J

.
af. _

..... a~ Um

(4.56)

met j - 1,2,3, .... n, waarin n het aantal toestandsvariabelen is,

terwijl m het aantal ingangsvariabelen weergeeft. Alle partiële diffe-

rentiaalquotienten zijn hierbij genomen langs de trajectorie.

Met (4.52) wordt (4.56):

!. [a f . J. - [a f. J. - [a f. J. - [a f. J. -
Xj ::::: ax: Xl + ..... aX: Xn + au: uI + . .... au:. Um (4.57)

Vatten we de partiële afgeleiden naar de toestandsvariabelen samen in

een matrix A en die naar de ingangsvariabelen in een matrix B dan

kunnen we dit als volgt samenvatten:

(4.58)

Het resultaat is dus een benaderde lineaire differentiaalvergelijking

voor de afwijkingen rond de gewenste trajectorie. De matrices A en B
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worden wel Jacobi-matrices genoemd en zijn functies van de tijd. We

gaan nu bovenstaande lineariseringsmethode toepassen op de toestands-

vergelijkingen (4.24) en (4.25) en gaan het effect na van kleine

uitwijkingen ~ = 11. "'(2* rond de correcte ingangsgrootheid "'(2*' We linea-

Daar we 11."'(2' beschouwen als een verstoring van "'(2' schrijven we voor de

ingangsgrootheid "'(2:

(4.59)

De ingangsgrootheid "'(1' veronderstellen we constant en niet verstoord

zodat we nog maar met één ingangsgrootheid te maken hebben. Hierdoor

wordt geen scalar. De toestandsvergelijkingen (4.24) en (4.25) worden

dan:

(4.60)

M 1 *. ( ll)
- ~ "'(1 sl.n "'(2 - Ilsl
T r If'rx

(4.61)

Matrix A wordt nu:

M * 0 (

- "'(1 Sl.n "'(2 
T r

A

1
Tr

M 1 *. ( ll)
- --2 "'(1 Sl.n "'(2 - 11 8 1
T r l/J rx

8sl ) I
(4.62)

M 1 * ( ll)
- ~ "'(1 cos "'(2 11 81
T r If'rx

(V>rx*,8 s1*)

Matrix B wordt een kolomvector:

B I M *O( ll)]- - "'(1 Sl.n "'(2 - 11 1

-'!.l 7,· cos ( 7, :ol )
Tr If'rx * *(,prx ,8 s 1 )

(4.63)

Rond (l/Jrx',8 81 *) met gebruikmaking van (4.19) en (4.22) krijgen A en B

de volgende waarde:
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A

B

[-.!!. 1 ;: 'I sin,'
r ~ -s

r tP rx •

-~Ii·lsinó·r -s
r

~ _1_ 1i ·1 cos ó·
r r tP

rx
• -s

~ li:1 sinó· ]

~ _1_ lis· I cos ó·
r r tPrx •

(4.64)

(4.65)

We zien dat de tijdsafhankelijkheid verdwenen is en dat de elementen

van A en B constant zijn geworden. De gelineariseerde vergelijkingen

worden met (4.58) en met gebruikmaking van (3.18), (3.19) en (4.40)

tenslotte:

•
~rx

waarin

- ...!- _1_ tan ó· iPrx - ...!- ësl + ...!- ü
r r tPrx • r r r r

(4.66)

(4.67)

(4.68)

Om te onderzoeken of kleine verstoringen rond (tPrx·,8 s1 *) aanleiding

kunnen geven tot instabiliteit moeten we de eigenwaarden van matrix A

bepalen.

De eigenwaarden van matrix A zijn de wortels van IÀI - AI - O. Als we

dit verder uitwerken vinden we:

À1 2 = - ...!- (1 ± j tan ó· )
, rr

De rotortijdconstante rr is altijd groter dan 0 zodat we kunnen

(4.69)

concluderen dat kleine verstoringen rond het werkpunt geen aanleiding

tot instabiliteit geven.
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In appendix A is afgeleid dat de fout van een rotorhoekpositieopnemer

bij een constante Wm gelijk is aan:

6 '12· ( t) .. Wm t voor o :s t < T. (4.70)

en periodiek voortgezet met periode T•.

Ontbinden in fouriercomponenten levert:

) wm T. wmT. ..;.. _1 .6'12·(t L.J sJ.nvwt
2 11" ".1 V

met

(4.71)

211"w.. (4.72)
T.

Overeenkomstig (4.71) kunnen we de fout 6'12" opsplitsen in een constant

deel en een tijdsafhankelijk deel:

6'12· .. c + ü(t)

waarin

(4.73)

(4.74)

ü(t)
_ wm T• ..;.. _1

L.J sinvwt
11" ,,=1 V

(4.75)

Zoals we al eerder zagen geeft het constante deel aanleiding tot een

verschuiving van het werkpunt overeenkomstig (4.46) en (4.47) maar

heeft verder geen invloed op het koppel of de statorstroom. De snelle

fluctuaties zullen echter wel doorwerken. Rond het opgeschoven werk-

punt kunnen we ze beschouwen als kleine variaties Ü" 6'12· van '12"' In

dit opgeschoven werkpunt geldt nog steeds me' .. me· overeenkomstig

(4.49) tot en met (4.51). Beschouwen we nu 6'12· .. ü als een kleine

verstoring van '12" dan kunnen we de invloed ervan als volgt beschrij-

ven. We hadden al eerder gezien dat in het ongestoorde geval bij opge-

schoven werkpunt de statorstroomcomponenten ongewijzigd blijven zodat

we met (3.18), (3.19), (4.19) en (4.22) hiervoor kunnen schrijven:
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• I
== i sx" == 'Yl" cos ( 'Yz" - 8sl " ) (4.76)1sx

• I i sy " == 'Yl" sin ( 'Y2" - 8sl " ) (4.77)1sy

Als we nu de eerder genoemde verstoring t:. 'Y 2" == Ü (t) bij 'Y2" optellen

dan zullen de statorstroomcomponenten niet langer meer constant zijn

maar een functie van de tijd worden. Deze nieuwe waarden worden dan:

(4.78)

(4.79)

Gebruikmakend van (4.19) en (4.68) kunnen we ze als volgt schrijven:

i sx ( t) == 'Yl" cos {6" + Ü ( t) }

== 'Yl"{coscS" cosü - sincS" sinü}

== 'Yl"{sincS" cosü + cos cS" sinü}

(4.80)

(4.81)

Daar ü(t) klein verondersteld wordt mogen we dit vereenvoudigen tot:

isx(t) == 'Yl"{COScS" - üsincS"}

i SY (t) == 'Yl" {sincS" + ü cos cS"}

(4.82)

(4.83)

Met gebruikmaking van (3.18), (3.19) en (4.22) vinden we uiteindelijk:

(4.84)

(4.85)

De rotorflux ~EX is via een eerste-orde-vertraging volgens (2.54)

gekoppeld met de statorstroomcomponent i sx ' De tijdconstante van deze

vertraging is TE' Een afwijking van de gewenste rotorflux ~EX' wordt

veroorzaakt door de term - ü ( t) is/ in de uitdrukking voor i sx (t) I

(4.84). Nu is ü(t) een zaagtandfunctie die we in componenten ontbonden

kunnen denken volgens (4.75). De component met de laagst optredende

f .. l' . k wm Ts • . 2 '7l" « 4 72 ) ) Drequent1e 1S ge 1J aan - __ S1nwt waar1n w == _ • • e
'7l" Ts

periodetij d is dus gelijk aan Ts ' Als we stellen dat Ts <C TE (wat

vrijwel altijd het geval is) dan kunnen we de verandering in ~EX

tengevolge van ü (t) verwaarlozen en deze blij ft dus ~u". Voor het
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koppel kunnen we volgens (2.49) en (4.85) schrijven:

• 3p M ./. • - ( )' •= me + --"-u U t lex
2LJ:

en met (4.40) wordt dit gelijk aan:

m = m • + ~ tIJ .2 Ü ( t )
e e 2L u

J:
Als we stellen:

(4.86)

(4.87)

(4.88)

(4.89)

dan is dus de fout in het koppel bij gebruik van een hoekpositieopne-

mer:

6 me" ( t) = ~ tIJ .2 Ü ( t )
2LJ: u

Hieruit blijkt dat de mate van doorwerking van de fout die ontstaat

bij gebruik van een rotorhoekpositieopnemer als asopnemer bepaald

wordt door het kwadraat van de gewenste rotorflux.

De vorm van de fout in het koppel zal de vorm van ü(t) volgen zodat

deze dus overeenkomstig (4.75) een zaagtandvormig verloop rond de

gemiddelde waarde van het koppel zal hebben.
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5. SIMULATIES

5.1 INLEIDING

Het is zinvol om alvorens sturingen te realiseren een inzicht te

krijgen in de beperkingen die bij een praktische,realisatie naar voren

kunnen komen. Hiervoor zijn computersimulaties een geschikt middel.

Verder kunnen we hiermee de analytisch verkregen resultaten controle

ren en inzichtelijk maken. Daarom is een aantal simulaties uitgevoerd

met behulp van het simulatieprogramma TUTSIM.

Simulaties zijn alleen verricht met het type invertor waarop de

analyse in het voorgaande hoofdstuk op toegespitst was, dus de stroom

invertor met de grootte van de statorstroom en de hoek van de stator

stroomvector ten opzichte van een vaste referentie als ingangsgroothe

den. De bijbehorende sturing maakt gebruik van de informatie afkomstig

van een hoekpositieopnemer. Er wordt uitgegaan van een met het toeren

tal evenredig lastkoppel mlo Om eventueel later vergelijking met

resultaten uit de praktijk mogelijk te maken is gebruik gemaakt van de

gegevens van appendix A en zijn de simulaties hoofdzakelijk gedaan bij

nominale waarden van de genoemde machine. De mechanische hoeksnelheid

wordt bepaald aan de hand van vergelijking (2.17). Door middel van een

samplefhold-blok worden de fouten in de rotorhoekpositiemeting ge

introduceerd.

In appendix C is de listing van het programma samen met het bijbe

horende blokschema (figuur C.l) weergegeven. Het blokschema is dusda

nig opgezet dat de verschillende functieblokken onmiddellijk terug te

vinden zijn in figuur 4.4a dat de complete modelbeschrijving geeft.
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De volgende parameterwaarden en instellingen zijn gekozen (zie ook

appendix B):

(1 - ,,) L s

Aantal poolparen

Rotortijdconstante

Traagheidsmoment

(incl. belasting)
M2

Lx
Nominaal koppel

Nominaal toerental

Evenredigheidsfactor

lastkoppel

Magnetiseringsstroom

(topwaarde)

p - 2

"x - 0,09 s

J - 1, 8. 10-3 kgm2

0,174 H

me - 3,8 Nm

n - 2000 omw/min

- 0,018 Nms/rad

i mx - 2 I 7 A

Met betrekking tot de hoekpositieopnemer:

Aantal sectoren/pulsen

per omwenteling

Sampletijd

5.2 DE SIMULATIES

N - 1000

De simulaties zijn verricht met het model van de stroominvertor met

I~I en ei als ingangsgrootheden overeenkomstig figuur 4.4a (zie ook

figuur C.l in appendix C). Voor de asopnemer is een hoekpositieopnemer

gemodelleerd die een fout introduceert van -p~em (zie figuur C.2 in

appendix C). De belasting wordt gevormd door een met het toerental

evenredig lastkoppel.
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Bij alle simulaties wordt ervan uitgegaan dat de gewenste rotorflux

~rx· bereikt is. alvorens een wenswaarde voor me· wordt aangebracht.

Op het moment dat me· aangebracht wordt is de hoeksnelheid Wm dus nog

gelijk aan nul. Als wenswaarde wordt steeds de nominale waarde genomen

tenzij anders vermeld is.

Figuur 5.2.la laat zien hoe na het aanbrengen van me· ten tijde t~O de

hoeksnelheid toeneemt.

Mm(rad)
0.07r------------------------------------,
o.oe

0.03

0.02

0.0'

o

-0.0' oL-----=o-.0~0,---~-,----------=-0~.o,---,---o=-.~0~,--=el---:O,---.~0-2---0-.0~2-~---0~.O--3---0-.-0'"::3--=~---:O::-'.04

wm(radjs)
70r----~---~---~---~---_---~---~---..,

eo

SO

...0

30

20

'0

o 0"""'---0-.-0-0-5---0-.-0-'--..,.O-.O-'-:5---0-.~O-2---0-.0:-.2-5:----0-.~O--3---0-.0-3=-!!o------lO.04

t(s)

Fig.5.2.la De invloed van de hoeksnelheid op het foutverloop van ~em'

In dezelfde figuur is het zaagtand-achtige verloop van ~em zichtbaar en

zien we hoe de maximale waarde ervan steeds groter wordt bij toenemen-

de hoeksnelheid Wm• overeenkomstig figuur A.2 van appendix A.
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Ook zien we de verspringende beginwaarde ~em.i optreden. Zodra wm een

constante waarde bereikt blijft ook de fout ~em constant op de begin

fout ~em.i na, overeenkomstig (A.3) in appendix A. In figuur 5.2.lb is

dit zichtbaar gemaakt door de tijdschaal te veranderen. Hieruit blijkt

ook dat de beginfout een steeds kleinere rol speelt in de totale fout

en bij een wat grotere Wm verwaarloosd mag worden.

Mm(rad)
0.2 r-----------------------------------,

0.1

0.00

o

-0.00'----~---~---~---~---~------_=_------=-'
o 0.00 0.1 0.10 0.2 0.20 0.3 0.3~ 0 .....

wm(rad/s)
2!S0 r-----------------------------------,

200

0.20 0.3 0 .....

t(s)

Fig.5.2.lb Als figuur 5.2.la met andere tijdschaal.

Bij de volgende simulatie samplen we de hoekpositie niet meer maar

introduceren we een constante afwijking ~em'

Het effect hiervan op i mx , i sy en me is weergegeven in figuur 5.2.2.

Het moment waarop me* wordt aangebracht noemen we weer t=O. Het werke-
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lijke koppel me volgt het gewenste koppel me· momentaan.

Na 0,05 seconden introduceren we een constante fout ~em=0,3 rad.

~...
4

3 ... me
3

2.~

2

, ...

me(Nm)

i mx (A)

i sy (A)

0 ...

o o~---:o::-."'=o-=-~-----=o~.,,------=-O~.'-=e,--------:o:-'".-=-2-----=0~.2':-:e=---=-0.'-:;;,,--------:0::-."':::'3e=----=0~.4--o=-.~4-=e---'o.e ~em(rad)

t(s)

Fig.s.2.2 Invloed van een constante fout ~em op me' i sy en i mx •

We zien weer een inschakelverschijnsel optreden waarna alle getoonde

variabelen weer terugkeren naar hun oorspronkelijke toestand, in

overeenstemming met hetgeen in paragraaf 4.5 afgeleid is.

Figuur s.2.3a toont het effect op i mx , i sy en me van de fout die ont

staat tengevolge van het samplen bij de bepaling van de rotorhoekposi

tie. Het zaagtandvormig verloop van ~em vinden we terug in i sy en

daarmee ook in me' maar door de relatief grote rotortijdconstante T~

zien we het niet meer terug in i mx • Door een andere tijdschaal te

kiezen wordt het effect van de gelijkstroomcomponent van de fout

zichtbaar (figuur s.2.3b).

Evenals bij de simulatie in figuur 5.2.2 zien we dat de gelijkstroom

component van de fout de gemiddelde waarden van i mx , i SY en me bein

vloedt. We zien aanvankelijk i mx toenemen en i sy en me afnemen, maar

uiteindelijk keren hun gemiddelden terug naar hun beginwaarden.
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imx(A)
2.735

2.7;:>

2.72l5

2.72

2.7'5

2.71

2.705

2.7

2.8&5
0

i sy (A)
2.75

0.005
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0.02 0.03 0.0;:15 O.O~

2.5

2.~5

2."

2.3l5
0 0.0015 0.0' 0.0'5 0.02 0.025 0.03 0.035 O.O~

IIIe (Nm)
;:1.9

3.e

3.'"

;:I.e

3.5

3.~

3.3
0 0.005 0.0' 0.0' lS 0.02 0.0215 0.03 0.035 O.O~

Mm(rad)
0.07

0.045

0.05

O.O~

-0.0' 0~---0-.~0'-:0:-:5---0::-'.0-,---0-=-.o~,."5----:o,....-=0-2---0,....-::o~2-_5---0--.0::-;:I-:---..,,O-.O~;:>--5----:0,-'.0·~

t(s)

Fig.S.2.3a Effect van f:,,(Jm (tengevolge van samplen) op i mxl i sy en me-
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i mx (A)
2.&

2.78

2.7!'

2.74

2..72.

2.7

i sy (A)

me (Nm)

Mm(rad)
O.2e,-------~--~~--~--____.---~--~---~--___,

0.2

0.1~

0.1

0.00

o

-0.00 0L-------,0:-.0.,....,5:----0.~1----:0~.1'"'":5:----0~.-2.---0-.2.-=,5,....---Q~.---3---0-.3-=,5----:-'0.4

t(S)

Fig.S.2.3b Als figuur S.2.3a met andere tijdschaal.
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In figuur 5.2.4 is de gevoeligheid van me voor variaties in ~8m zicht

baar gemaakt met i~* als parameter. De gekozen parameterwaarden zijn:

de nominale waarde voor i~*, een waarde die 12 maal zo groot is en een

waarde die 12 maal zo klein is.

4,-- ---_--- ---_---_- -----,

m.,(Nm)

3.2

2.eoL----::o:-.~o.".o.".~---::O:-•..,.O-,---O:-......O~1-=~--....,O:-.-':O-::2---0:-.-::O'":2:-:~:-----:-O-':.O-::3:-----=-O-::.O:'":3:-::lo:-------::-'O.o ....

4,----~---_--- __---_- --- -----,
m., (Nm)

3.4

3.2

:3

2. e oL----o-.~oo-~---o-.~o-,--....,O=-.~0-,-~---0-.~0-2---0-.~O'":2-=~,------O:-.~0-::3,------O:--::.O~3=-:lo---o=-.J0 ....

4.------_---_----_---_---_---_----_-----,

3.e

3.4

3.2

:3

2.e01..----O-.~0-O--~--....,0:-.~O-,---O:-.~0~,-~---0:-.~0-::2,------O."..-::O'":2-::~------=-0~.0-::3:-----=-O....,.O:'":3:-:$,....-------=O-.l.0·....

t(s)

Figuur 5.2.4 De invloed van i~* op me(~8m) bij i~ nom*;12,

We zien dat in overeenstemming met de theorie de fout ten opzichte van

het gewenste koppel, ~me' evenredig is met het kwadraat van i~*
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De laatste simulatie laat het effect van een sprongsgewijze variatie

in het gewenste koppel zien. Als we nog geen fout tengevolge van de

asopnemer introduceren volgt het werkelijke koppel het gewenste koppel

momentaan. Figuur 5.2.5 brengt dit in beeld. De rechte lijn stelt

zowel IDe" als me voor. De nominale waarde voor me is als beginwaarde

voor me" genomen. Na 0,05 seconde wordt de wenswaarde sprongsgewijs met

een factor 2 verhoogd.

Introduceren we nu een fout ~8m door de hoekpositie te gaan samplen dan

zien we weer een zaagtandvormige fout in me optreden. Dit is eveneens

in figuur 5.2.5 weergegeven. Ook zien we weer de afhankelijkheid van

de fout van de hoeksnelheid geïllustreerd.

~

me
"

I'

me

(Nm) 7

15

l:)

..
:3

0 0.0' 0.02 O.O~ 0.04 0.05 O.oe 0.0? 0.01' 0.09 0.1

2eO

Wm

(rad) 200

,eo

'00

eo

0
0 0.01 0.02 O.O~ 0.04 o.oe 0.015 0.0? O.OS 0.09 0.1

t(s)

Fig.5.2.5 Effect op me van sprong in me' met en zonder een fout ~8m'
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6. CONCLUSIE

Door het systeem sturing-invertor-inductiemachine als één geheel te

beschouwen blijkt het mogelijk een (niet-lineaire) toestandsbeschrij

ving van een deel van het systeem te geven waarbij dé fout afkomstig

van de asopnemer beschouwd kan worden als een verstoring van een

ingangsgrootheid van dat deelsysteem. Het resterende deel van het

totale systeem kan dan beschouwd worden als de sturing van dat deel

systeem. Door deze opzet komt de hoeksnelheid niet meer in de be

schrijving van het systeem voor en hebben we een ordeverlaging van het

systeem bewerkstelligd waardoor een verdere analyse eenvoudiger wordt.

Een snelle sturing blijkt mogelijk door gebruik te maken van een

stroominvertor met lisl en ei als ingangsgrootheden. Voor de bijbeho

rende sturing is dan alleen nog maar een rotorhoekpositieopnemer

geschikt. Meestal wordt gebruik gemaakt van een digitale signaalpro

cessor en zullen we ook de informatie met betrekking tot de hoek in

digitale vorm ter beschikking willen hebben. We zullen daarom bij

voorkeur gebruik maken van een digitale absolute of incrementele

hoekpositieopnemer.

De fouten die ontstaan door gebruik van een dergelijke hoekpositieop

nemer blijken te onderscheiden te zijn in twee categorieën. In de

eerste plaats ontstaat er een fout tengevolge van het discretiseren

van de informatie over de hoekpositie. Op het moment van doorgeven van

de informatie aan een signaalprocessor is alleen bekend binnen welke

grenzen de werkelijke hoekpositie ligt. Door het aantal sectoren of

pulsen per omwenteling te vergroten kunnen we deze fout verkleinen. De

tweede fout ontstaat doordat nadat de hoekinformatie aan de signaal

processor is toegevoerd het enige tijd kost voordat de stuursignalen

voor de stroominvertor berekend zijn en doorgestuurd zijn naar de

invertor. In die tussentijd draait de rotor door (bij een hoeksnelheid
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ongelijk aan nul). Deze fout is alleen te verkleinen door de rekentijd

van de signaalprocessor te verkorten waardoor vaker een meetwaarde

ingevoerd en verwerkt kan worden. In het algemeen is de eerste fout te

verwaarlozen ten opzichte van de tweede. De tweede fout heeft een

zaagtandvormig karakter dat terug te vinden is in het koppelverloop

maar dat ook een invloed zal hebben op de vorm van de statorstroom

zoals die door de invertor geleverd zal worden. Deze fout wordt

namelijk opgeteld bij de waarde voor de momentane hoekpositie van de

statorstroomvector.

Bij de analyse van het effect van de fout op het elektromagnetische

koppel constateren we dat het aanbrengen van een constante fout van

een hoekpositieopnemer geen invloed heeft op het uiteindelijk gevormde

koppel. De sliphoek blijkt zich met eenzelfde constante waarde aan te

passen. Doordat de sliphoek zich in dezelfde mate aanpast als de fout

die geïntroduceerd wordt zal de verhouding tussen de op de rotorflux

betrokken statorstroomcomponenten i ax en i ay (tan ó dus) weer de

oorspronkelijke waarde krijgen zodat uiteindelijk ook ~rx en me weer

terugkeren naar de oude waarden.

Kleine en snelle afwijkingen in de relatieve positie 8m zullen zowel

i ax als i ay momentaan beïnvloeden. Omdat de rotorflux via een eerste

orde-vertraging met een relatief grote tijdconstante gekoppeld is met

i ax zal deze er nauwelijks door beïnvloed worden. Bij deze constante ~rx

is het geleverde elektromagnetische koppel overeenkomstig (2.49)

proportioneel met i ay . De snelle fluctuaties in de fout zullen we dus

ook in het koppel terugvinden. De mate van doorwerking blijkt af te

hangen van het kwadraat van de gewenste rotorflux.

Een punt dat in dit onderzoek nauwelijks aan de orde gekomen is de

statorstroomvervorming die ontstaat als we gebruik maken van de

besproken sturingsmethode. De resultaten van dit onderzoek maken een

verdere analyse hiervan mogelijk.
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A. DE ABSOLUTE FOUT VAN DE ASOPNEMERS

In deze appendix bespreken we twee typen opnemers die beide onmiddel

lijk informatie in digitale vorm leveren, te weten de absolute hoekpo

sitieopnemer en de incrementele hoekpositieopnemer. Andere typen

opnemers zoals de resolver en de tachogenerator leveren een analoog

signaal zodat eerst AID-conversie nodig is alvorens de informatie door

een digitale signaalprocessor verwerkt kan worden. De absolute fout is

daarbij onder meer afhankelijk van de gebruikte AID-convertor en van

de harmonischen inhoud van de geleverde analoge signalen. Bij gebruik

van een digitale signaalprocessor voor de sturing van een inductiema

chine moet de informatie met betrekking tot de rotorhoekpositie of 

snelheid in digitale vorm aan de processor toegevoerd worden. Na elke

inleesactie vindt de berekening plaats van de stuursignalen voor de

stroominvertor. Eerst na deze berekening (die enige tijd kost) kan

opnieuw informatie van de asopnemer ingevoerd worden. In het algemeen

zal de uitvoer van de resultaten van de berekeningen synchroon met het

invoeren van de benodigde gegevens gebeuren op de zogeheten sample

momenten.

A.I DE ABSOLUTE HOEKPOSITIEOPNEMER

De absolute hoekpositieopnemer levert een bepaald aantal discrete

waarden per omwenteling. Het voordeel van een dergelijke opnemer is

dat de momentane hoekpositie onmiddellijk beschikbaar is en niet

vergeleken hoeft te worden met een voorgaande waarde.

Bij een incrementele hoekpositieopnemer kan een eventuele foutieve

aflezing slechts eenmaal per omwenteling gecorrigeerd worden. Een
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verder voordeel van de absolute

hoekpositieopnemer is dat de

informatie direct in digitale

vorm beschikbaar is en niet eerst

elektronisch bewerkt hoeft te

worden met behulp van tellers

en/of timers. Stel dat er per om-

wenteling N discrete waarden be-

Te..._

2lf ----?

8..

schikbaar zijn. Dit discretisa-

tieproces kunnen we weergeven

overeenkomstig figuur A.l. Hori-

Fig.A.l Discretisatie van de hoek
positie.

zontaal staat de werkelijke hoekverdraaiing Om aangegeven, verticaal

staat de gemeten waarde. De rechte lijn onder 45° geeft de situatie

weer als er niet gediscretiseerd zou worden. Tengevolge van het dis-

cretiseren ontstaan echter N verschillende niveaus, weergegeven door

de trapvormige functie. Het verschil tussen beide beschrijft de meet-

fout ten tijde van een samplemoment en is aangegeven in figuur A.2.

o

Fig.A.2 Foutverloop bij een absolute hoekpositieopnemer.
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T. de hoeksnelheid

. 211" I dl.n secon e.
N wm

de foutfunctie ~8m binnen zo'n

We veronderstellen dat gedurende een sampleperiode

i H . 211" d d d IWm constant s. et partje wor t an oor open
N

Voor de afgeleide naar de tijd van

(A.I)

gebiedje kunnen we dus schrijven:

211"
N

De beginfout ~8m.i op het moment dat we het i-de sample nemen (T. il kan

een waarde aannemen tussen - 11" en
N

+~ dus:
N

11"
+ -

N
(A.2)

Daarna loopt (bij constant toerental) de afwijking ten opzichte van de

werkelijke waarde van 8m op met dezelfde helling. Voor de totale fout

als functie van de verstreken tijd sinds samplemoment T. i vinden we

dan:

~ 8m = ~ 8m i + rt
wmd t = ~ 8m i + wmt (A. 3). Jo .

Hierbij kan dus t maximaal T. worden. Dit verdere foutverloop is in

figuur A.2. weergegeven met een vette lijn. Zolang Wm constant is

vinden we een periodiek foutverloop waarbij de beginwaarde ~8m.i

varieert binnen de in (A.2) aangegeven grenzen. De gemiddelde waarde

van de fout binnen een sampleperiode varieert dus mee met ~8m.i'

A.2 DE INCREMENTELE HOEKPOSITIEOPNEMER

Deze opnemer levert drie signalen, te weten een referentiepuls per

omwenteling en twee ten opzichte van elkaar 900 in fase verschoven

pulsreeksen die bestaan uit N pulsen per omwenteling. Met wat elektro

nica is het aantal beschikbare pulsen te verviervoudigen terwijl de

referentiepuls gebruikt kan worden om de absolute hoekpositie te

bepalen. We kunnen daarmee in principe dezelfde informatie beschikbaar

krijgen als bij de absolute hoekpositieopnemer.
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B. MACHINEPARAMETERS

B.l FABRIKANTGEGEVENS

Bij de simulaties zijn we uitgegaan van de gegevens van de machine

in een opstelling zoals die eerder in het afstudeeronderzoek van

P.L. Wilms [Wil 88] gebruikt is. De gebruikte machine is een driefa

sige asynchrone machine met kooianker. De gegevens afkomstig van de

fabrikant [AMK 86] zijn:

0,81

f no", - 70 Hz

AMK Pumasyn

Dynasyn DV 7-4-4

P - 2

Tno", - 3,8 Nm

I", - 1,9 A

T r - 78 ms

J r - 1,2. 10-3 kgm2

2000 omw/min

0,8 kW

190 V

3,7 A

Ilno",

Fabrikaat

Type

Aantal poolparen

Nominaal vermogen

Nominale spanning

Nominale stroom

cos t/J

Nominale frequentie

Nominaal toerental

Nominaal koppel

Magnetiseringsstroom

Rotortijdconstante

Rotortraagheidsmoment

B.2 OVERIGE MACHINEPARAMETERS

In eerder genoemd afstudeerverslag [Wil 88] staan de resultaten van

enkele metingen die hij verricht heeft. Op grond hiervan komt hij tot

de volgende parameters zoals hij die gebruikt in zijn simulatie-modellen:

Rotortijdconstante : T r - 90 ms
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Traagheidsmoment

(incl. belasting)

(1 - a)La 0,174 H

Deze gegevens zijn gebruikt bij het opstellen van het inverse model en

bij de verschillende berekeningen en simulaties.

B.3 AANPASSING VAN HET MACHINEMODEL

In de in hoofdstuk 3 en 4 afgeleide betrekkingen komen onder andere de

machineparameters M (zie (2.27» en Lr (zie (2.26» voor. Het is echter

niet mogelijk deze grootheden te bepalen daar de rotor, een kooianker,

niet toegankelijk is voor elektrische metingen. We kunnen echter toch

gebruik maken van deze betrekkingen door het machinemodel enigszins

aan te passen. We voeren daartoe een nieuwe grootheid i~ in waarvoor

geldt:

!/Ju
M

Ingevuld in (2.54) levert dit:

(B.l)

(B.2)

In stationaire toestand komt deze grootheid overeen met het reële deel

van de complexe amplitude van de in hoofdstuk 2 genoemde fictieve

magnetiseringsstroom, i~ als we deze betrekken op het rotorfluxcoördi

natenstelsel (zie figuur 2.4). Voor het inverse model voeren we op

analoge wijze de grootheid i~· in. In plaats van de flux kunnen we dus

bij de simulaties en bij de uitwerking van het inverse model gaan

werken met deze nieuwe grootheden. Hierdoor valt in de verschillende

(B.3)

uitdrukking

M2

Lx

relaties de (onbekende) machineparameter M eruit of krijgen we een

M2
met __ . Volgens (2.30) kunnen we hiervoor invullen:

Lx
= (1 - a) L s
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C. SIMULATIE PROGRAMMA

Listing van het programma met geïntroduceerde fouten tengevolge van

het discretiseren en samplen.

Figuur C.l laat het bijbehorende blokschema zien.

MODEL:
1 REM

:Dit programma beschrijft de combinatie sturing-stroominvertor
inductiemachine met theta i als ingangsgrootheid voor de stroominvertor.
De hoekpositieopnemer heeft een fout veroorzaakt door sampling.

2 REM

3 REM
:************************************************************************

4 REM

:5 REM
;Constanten:

6 REM

2.7000 11 CON
3.8000 12 CON
0.2610000 lJ. CON
0.0900000 14 CON
0.0018000 15 CON
0.0180000 16 CON
2.0000 17 CON
2.0000 18 CON
3.1415 19 CON
1.000E+03 20 CON

50<).000E-06 21 CON
40 REM

41 REM
;Constante blokk.en:

42 REM

51 MUL 18 19
5= MUL 13 17
53 DIV 19 20
54 DIV 51 20

101 REM

;imx*, wenswaarde imx
:me*, wenswaarde koppel
Ik, koppelconstante
:tau, rotortijdconstante
:J, traagh.moment mach.+bel.
;kl, belastingsconstante
lP, aantal poolparen
;het getal 2
; het geta 1 pi
:aantal sectoren/pulsen per omw.
;Ts, sampletijd

::*pi
;kp = k * P
;pi/N
;2*pilN

102 REM
;Inductiemachine in fluxcoordinaten:

103 REM

110 SUM 410 -130
120 DIV 110 14

2.71)00 130 INT 120
140 MUL 420 130
150 MUL 140 5:
201 REM

202 REM

; i5:,~-im;.:

: (is}:-im:{) /tau
; im:·:
; isy * im:·:
;me. em-k.oppel
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=Invers model inductiemachine (biJ constante J.m::*):
203 REM

21(' DIV
220 DI'J
301 REM

12
210

~2

11
;me* lp".
=isy*

302 REM
;Mechanisch deel inductiemachine:

303 REM

0.0000 310 INT 3:20
3:::0 DIV 330 1~

3:;"·0 SUM 150 -340
340 MUL 310 16
401 REM

;wm, omega_m. mech. hoeks;,elheid
;d(wmj/dt = (me-ml)/Jtot
;me-ml
; mI = k'.l * wm

402 REM
;Stroominvertor met thet~ i als ingangsgrootheid:

40:: REM

411) MUL 530 430 ; i 5:-:
420 MUL 530 440 ; is',,'
430 COS 450 ;cos delta
440 SIN 450 ;sin delta
4~0 SUM ~60 -460 ;delta

0.0000 460 INT 470 ;theta 51
461 SUM 51 -460 ;(2*pi)-rho

0.0000 465 INT 470 ;theta_51
470 SUM 480 500 ;wf!l omega_f = d(rho)/dt
480 DIV 490 14 ;wsl, omega_slip
490 DIV 420 130 ;isylim:-:
~OO MUL 17 310 ;p * wm
501 REM

502 REM
;Sturing met theta_i en abs(is*) als uitgangsgrootheden:

~03 REM

510 MUL 11 11 ; is::*"w
~20 MUL 2::0 220 =isyU'w
530 SOT 5iCi 520 ;mod is*
~40 DI'.' 2::0 11 ;tan delta* isy*lisx*
550 ATN 540 ;delta*
560 SUM 570 600 ;theta_i

0.0000 570 INT 590 ; INT(wsU)
580 DIV =::0 11 ;isy* I im:-:*
590 DIV 5eO 14 ;"151*, wenswaarde omega_51
600 SUM 550 610 ;delta* + p * theta _m,gem
610 MUL 17 750 ; P * theta_m,gem
701 REM

702 REM
;Hoekpositieopnemer met fout t.g.v. samplen.

703 REM

0.0000 710 INT 310
0.0000 720 RIN 721 310

721 SUM 54 -720
730 SUM 7:0 -53
740 SUM 710 -730

0.0010000 750 SPL 740
1000 SUM 710 -750

; theta_m
;theta_m (mod 2*pi/N)
;2*pi/n - theta_m
;delta_theta_m
;theta_m - delta_theta_m
;theta_m_i,gem
;delta_theta_m tgv. samplen
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Figuur C.2a toont de wijze waarop de fouten in de hoekpositieopnemer

tengevolge van het discretiseren en van het samplen geïntroduceerd

worden.

310

Fig. C.2a Blokschema van de hoekpositieopnemer met fout tengevolge

van discretiseren en samplen.

Figuur C.2b laat zien op welke

wijze een constante fout ~Bm in

Bm,gem aangebracht wordt.

Wm_~)~710
310

~750
740

PLS

Fig. C.2b Wijziging van blokschema
om constante fout in te
voeren.
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* Grootheden eerste

voorkomen:

A,B Jacobi matrices, bevat partiële afgeleiden

naar de toestandsvariabelen respectievelijk

naar de ingangsvariabelen

complexe constante

(4.62, 4.63)

(2.1)

(2.25, 2.26)

(2.27)

(2.17)

(2.17)

(2.4, 2.5)

(2.4, 2.5)

(2.44)

(2.8,2.9)

(2.39)

(§ A.l)

(§ 4.2)

(2.2, 2.3)

(4.73)

(2.17)

constante deel van de fout tengevolge van het

samplen bij de hoekpositiebepaling

massatraagheidsmoment van de rotor

stator-, rotordriefasen-inductiviteit

magnetische koppeling tussen stator

en rotor

elektromagnetisch koppel

mechanisch lastkoppel

stator-, rotorstroomruimtevector

momentele waarden van de stromen door

de fasewikkelingen van de stator

respectievelijk van de rotor

aantal poolparen

stator-, resp. rotorweerstand

slip

sampletijd

ingangsvector

stator-, rotorspanningsruimtevector

p

Ra' Rr

s

Ta

1!

1!a' 1!r

me

mI

is, i r

i aa , i ab , i acl

ira' i rb , i rc
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momentele waarden van de spanningen

over de fasewikkelingen van de stator

tijdsafhankelijk deel (in fouriercomponenten)-u
respectievelijk van de rotor (2.2, 2.3)

van de fout bij bepaling van de rotorhoekpositie

door middel van sampling

willekeurige ruimtevector of toestandsvector

fasegrootheden van willekeurige grootheid

ingangsgrootheden van fictief sturingsgedeelte

(4.73)

(2.1)

(2.1)

ó

(4.19, 4.20)

positie van de statorstroomruimtevector

in het rotorfluxstelsel (fig.2.5)

ti ... • afwijking ten opzichte van gewenste grootheid

(4.4, 4.5)

verschil tussen de werkelijke rotorhoekpositie

).1,2

en de gemeten waarde

beginfout tengevolge van het discretiseren

van de rotorhoekpositie

verschil tussen de werkelijke hoeksnelheid

en de gemeten waarde

hoek tussen ~ en de stator a-fase

ingangsgrootheid invertor

hoek tussen rotor en stator

gemeten rotorhoekpositie

eigenwaarden van matrix A

positie van het k-stelsel ten opzichte

van het statorstelsel
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(4.2)

(A.3)

(4.1)

(2.10)

(3.13)

(2.16)

(4.2)

(4.69)

(2.11)
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(fig.2.5)

(2.6,2.7)

(2.6, 2.7)

(2.30)

(2.52)

momentane positie van de rotorflux ten

opzichte van het statorstelsel

totale spreidingsfactor

rotortijdconstante

stator-, rotorf1uxruimtevector

momentele waarden van de met de

stator- resp. met de rotorwikkelingen

gekoppelde f1uxen

grondharmonische van het tijdsafhankelijk

deel van ~6m' ontstaan tengevolge van het

samplen bij de bepaling van de rotorhoekpositie

p

w

Cl

6r

Yls • Ylr

!/JU' !/Jsb' !/Jse'

!/JU' !/Jrb' !/Jre

(4.72)

I· .. I

hoeksnelheid van het rotorfluxstelsel

ten opzichte van het statorstelsel

hoeksnelheid van de statorstroomruimtevector

hoeksnelheid van het k-ste1se1 ten

opzichte van het statorstelsel

mechanische hoeksnelheid

gemeten waarde van de rotorhoeksnelheid

hoeksnelheid van de statorspannings

ruimtevector

sliphoeksnelheid

de grootte van een vector

(2.51)

(3.23)

(2.14)

(2.16)

(4.1)

(2.34)

(4.11)

(3.2)
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* Indices:

onder (subscripts)

a,b,c

nom

x,y

0:, f3

fasewikkelingen van de rotor en de stator

nominale waarde

het reële, respectievelijk het imaginaire

deel van een grootheid in het rotorflux

coördinatenstelsel

idem in het statorcoördinatenstelsel

complexe grootheid

(2.1)

(§ B.l)

(2.47)

(3.1)

(2.1)

boven (superscripts)

f

k

r

s

*

grootheden gedefinieerd in het rotorflux

coördinaten stelsel

idem in het k-stelsel

idem in het rotorcoördinatenstelsel

idem in het statorcoördinatenstelsel

amplitude

complex geconjugeerde of wenswaarde

gereduceerde grootheid

nieuwe toestanden tengevolge van fout

in asopnemer
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(3.2)

(2.11)

(2.3)

(2.2)

(2.34)

(2.18, 3.8)

(2.37)

(4.44)
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