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Samenvatting

Om de uitgangsgrootheden van een pulsbreedte gemoduleerde frekwentie

omzetter met gelijkstroomtussenkring en met een asynchrone machine als

belasting te kunnen regelen, dient van het totale systeem een zo eenvoudig

mogelijke maar adekwate beschrijving (model) opgesteld te worden.

Voor elke konfiguratie waarin het systeem door de schakelende elementen

gebracht kan worden, kan een stelsel eerste orde differentiaalvergelijkin

gen opgesteld worden. Met behulp van het zogenaamde "middelen in de

toes tandsruime " (TRM) (E: State Space Averaging) kunnen deze stelsels

vereenvoudigd worden tot een nieuw stelsel eerste orde differentiaal

vergelijkingen. Voor dit geval is de geldigheid van de TRM-methode onder

zocht. Aan de hand van het TRM-model is vervolgens een overdrachtsfunktie

van de stuurgrootheden naar de uitgangsgrootheden van de omzetter afgeleid.

Tenslotte is er aandacht besteed aan de aspekten van een bepaalde regelme

thode die gebruikt zou kunnen worden om de uitgangsgrootheden van het

systeem te regelen.

De berekening van het geldigheidsbereik van de TRM-methode zoals die

toegepast is op het beschouwde systeem leverde een ondergrens voor de

schakelfrekwentie. In de praktijk wordt een veel lagere schakelfrekwentie

gehanteerd. Op grond van het feit dat simulaties van het originele en het

TRM-systeem in stationaire toestand en ook bij transienten grote overeen

komsten demonstreerden bij deze schakelfrekwentie, is met het resultaat van

de TRM-methode verder gewerkt. De bovengenoemde overdrachtsfunkties zijn

numeriek bepaald. De regeling van de uitgangsgrootheden is niet praktisch

gerealiseerd, weI is een koncept voor een regeling aangegeven.



Summa~

When the output quantities of a Pulse Width Modulated frequency converter

with direct current link and with a load which consists of an asynchronous

machine must be controlled, the complete system should be modelled.

For each configuration in which the system can be put by the switches, a

set of differential equations can be composed. By means of State Space

Averaging (SSA) these sets can be simplified to one new set of equations.

For this system, the validity of this technique was investigated. On the

basis of the SSA-model a transfer function from the control inputs to the

output quantities of the converter has been derived. Finally, attention has

been paid to aspects of a method of controlling the system.

The derivation of the validity range of the State Space Averaging method

has yielded a lower limit of the switching frequency of the converter. The

practical switching frequency is lower than this limit. Because of the fact

that all simulations of the original and the averaged state equations

showed corresponding results for this practical frequency, the derived

lower limit apparently was too strict. Therefore we continued the use of

the averaged state equations. The transfer functions as mentioned above are

calculated numerically. The control of the output quantities has not been

realised practically, although an outline of such a system was stated.
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1 Inleiding

Van oudsher worden draaistroornmotoren al of niet met behulp van een ster-/

driehoekschakeling direkt met het voedingsnet gekoppeld. In veel toepas

singen is het geen bezwaar dat het toerental van de machine dan niet of

nauwelijks belnvloedbaar is. Vaak past men de door het net (en voor een

zeer klein deel door de belasting) voorgeschreven toerental aan door middel

van een vaste of instelbare overbrenging. Er zijn echter elektrische

aandrijvingen die een groter toerentalbereik en/of een meer nauwkeurige

koppelregeling vereisen (we kunnen bijvoorbeeld denken aan elektrische

traktie). Als men in deze gevallen draaistroornmachines wil toepassen, dan

is een frekwentie-omzetter welhaast noodzakelijk. In de praktijk ziet men

hoofdzakelijk omzetters waarbij, gezien van netaansluiting naar belasting,

drie onderdelen onderscheiden kunnen worden: een gelijkrichter, een tussen

kring en een wisselrichter (E: inverter). De tussenkring kan in het

algemeen of een gelijkspannings- of een gelijkstroomkarakter vertonen. Dit

is afhankelijk van het feit of het stabiliserende element hierin een

kapacitief of een induktief karakter heeft. Bij een frekwentieomzetter met

een gelijkstroomtussenkring heeft de uitgang het karakter van een wissel

stroombron.

Door middel van een flux-georienteerde stroomsturing kan een snelle

regeling van een asynchrone machine gerealiseerd worden. Dit is een van de

redenen waarom bij de vakgroep Elektromechanika en Vermogenselektronika aan

de TU Eindhoven een pulsbreedte gemoduleerde frekwentie-omzetter met een

gelijkstroomtussenkring in ontwikkeling is. Deze omzetter werkt met een

hoge schakelfrekwentie om de volumen van de tussenkring-zelfinduktie en de

noodzakelijke filterkondensatoren beperkt te kunnen houden.

Om bovengenoemde sturing te kunnen realiseren moet een regelmodel van deze

frekwentie-omzetter ontwikkeld worden. Daartoe dient eerst een beschrijving

en vervolgens een modellering van het beschouwde systeem gerealiseerd te

worden (hoofdstuk 2 van dit verslag). Daar dit systeem zich, vanwege de

vele schakelende elementen, in zeer veel verschillende konfiguraties kan

bevinden, is onderzocht of het zogenaamde "toestandsruimte-middelen" in dit

geval een toegestane methode vormt (hoofdstuk 3). Vervolgens werd de
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reaktie van het systeem in stationaire toestand op een kleine verstoring

van de stationaire waarde van de stuurgrootheid onderzocht (hoofdstuk 4).

Men verkrijgt hiermee een indruk van de bandbreedte die met de gekozen

komponenten behaald kan worden. Tenslotte worden diverse aspekten die

samenhangen met een mogelijke regelmethode aangegeven (hoofdstuk 5).
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2. Beschrijving van de beschouwde frekwentieomzetter

De bij de vakgroep EMV in ontwikkeling zijnde frekwentieornzetter kan gezien

worden als een aaneenschakeling van vier afzonderlijke onderdelen, te weten

de pulsbreedte gernoduleerde (PBM) gelijkrichter, de gelijkstroorn-tussen

kring, de PBM stroorn-invertor en tenslotte de belasting. Figuur 2.1 geeft

een beeld van de gehele schakeling.

Id IR

220/380 V ~ IS

50 Hz - IT

voedingsnet gelijkriehter de -tussenkring inverter belasting

Fig. 2.1 Blokscherna van de frekwentieornzetter.

Op het driefasen-wisselspanningsnet wordt de gelijkrichter aangesloten.

Deze levert aan de gelijkstroorn-tussenkring (hierna te noemen: tussenkring)

een spanning die een gelijkspanningskornponent heeft. Als de gelijkstroorn

tussenkring stroom voert, dan verdeelt de invertor deze stroorn over de drie

uitgangsfasen. De gekoppelde spanningen die de uitgang van de invertor te

zien krijgt zijn afhankelijk van de wijze van stroomverdeling en van de

aard van de belasting.

Voor de strornen i R, is en iT die de invertor aan de belasting levert, kan de

volgende ruimtevektor gedefinieerd worden:

(2.1)
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We kunnen deze vektor ook schrijven als:

(2.2)

Ii(t) is dan de amplitude en ~i(t) de orientatie van de ruimtevektor ii(t).

Wanneer we aan de uitgang van de invertor een symmetrisch driefasen-stroom

stelsel wensen volgens:

iR = id sin( 'P1(t) )

is = Id sin( 'P1(t) -~ )
3

(2.3)

waarin i d en ~i(t) de tussenkringstroom (zie figuur 2.1) resp. de modula

tiehoek voorstellen, dan volgt hieruit voor (2.1):

(2.4)
"
2

De gelijkrichter uit het blokschema van figuur 2.1 wordt gebruikt om de

amplitude van de stroomvektor Ii(t) middels i d te regelen. De invertor wordt

benut om de orientatie van de ruimtevektor ~i(t) in te stellen. Als een

draaistroom met een konstante frekwentie en een bepaalde draairichting

gewenst wordt, dan moet ~i een lineair toenemende resp. afnemende funktie

van de tijd zijn.



2.1.

2.1.1

De gelijkrichter

De opbouw

· 10 -

De gelijkrichter uit de frekwentieomzetter bestaat uit een schakelmatrix,

een besturingssysteem (de zogenaamde "modulator") voor de elektronische

schakelaars in deze matrix en drie zogenaamde filterkondensatoren.

'u

+

Fig. 2.2 Principeschakeling van de gelijkrichter.

Op het eerste gezicht lijkt de hier gebruikt schakelmatrix op een eenvoudi

ge driefasen gelijkrichter met dioden. Als we met een dioden-gelijkrichter

een konstante energiestroom aan een belasting willen leveren, dan zal er

een kondensator parallel of een spoel in serie met de belasting geschakeld

moeten worden. In beide gevallen ontstaan echter ongewenste 6e , l2e , lse

enz. harmonischen in de netstromen en zien we dat de aan het net onttrokken

energiestroom niet konstant is. Met het schema volgens figuur 2.2 is het

mogelijk om met de schakelaars een pulsbreedte gemoduleerde stroom door de

diodes te laten vloeien en netstromen te genereren die sinusvormig verlopen
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met deze1fde frekwentie als de fasespanningen. Figuur 2.3 geeft een

voorbee1d voor het verloop van de "blokstroom" i~ uit figuur 2.2 en het

gewenste gemiddelde verloop i~ hiervan. De schakelfrekwentie heeft hier een

re1atief 1age waarde.

; I

/ \ I!

/ l..'

J ~ Ii: .-r-
. :/ 'j

I : I /i'i I::
Ii "[ j/',: 'I

i /i :; !i
'." i )1' 'I III:!!t./ ~ r

[l/i! i ,
.,""'"iUi! I,.- -, H
-' I I I I

I .;;; Tsr
, '
I
r i .. 'i

I
- I ~.

'd i
I

i
0.002 0.004 0.006 0.008 0.01 0.012 0.014 0.016 0018 0.02

Fig. 2.3 Ver100p van de stromen i~ en i~

De re1atieve pulsbreedte TrZ/Tsr resp. Tr1/Tsr van i~ varieert met de momen

tane waarde van de grondgo1f van de gewenste netstroom i~. Deze pu1sbreedte

is maximaa1 ge1ijk aan de waarde Tsr . Men kan zich voorste11en dat de

stromen i~ resp. i ween dergelijk ver100p vertonen, doch 120 0 resp. 240 0 in

de tijd verschoven zijn ten opzichte van i w. Vanwege de drie fasen-symrne-

trie in dit systeem, vu1len de positieve stroomb1okken
.. . . . .

van ~u, ~v en ~w,

mits achter e1kaar geplaatst, precies elk interval van Tsr · Dit geldt evenzo

voor de negatieve stroomblokken. De tussenkring krij gt op deze wijze aan de

positieve zijde een konstante stroom toegevoerd en geeft aan de negatieve

zijde een even grote, konstante stroom af.

De filterkondensatoren in figuur 2.2 vormen een energiebuffer en vu1len de

aan het net onttrokken stromen aan tot de blokstromen i~, i v en i w. We
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vinden dan dus dat iu~iu, i~i~ en iWZiw. Dit geldt echter aIleen wanneer de

impedantie die deze kondensatoren bij de netfrekwentie vormen, verwaarloosd

mag worden ten opzichte van de impedantie die de gelijkrichter voor het net

vormt.

De veronderstelling dat de tussenkringstroom konstant is tijdens elk inter

val Tsr uit figuur 2.3 kan slechts dan gehandhaafd blijven wanneer Tsr zeer

klein is ten opzichte van de tijdkonstanten van het systeem.

In het volgende zal nader worden ingegaan op het schakelpatroon waarmee het

bovenstaande gerealiseerd kan worden.

2.1.2 De wijze van schakelen

Er moe ten aan het patroon waarmee de schakelaars van de gelijkrichter

aangestuurd worden twee eisen gesteld worden, te weten:

1. Er mag niet meer dan een schakelaar in de bovenhelft en een schakelaar

in de onderhelft van de schakelmatrix geleiden.

2. Er moet in elk van de matrixhelften minstens een schakelaar geleiden.

De eerste eis houdt verband met het feit dat de aangebrachte, noodzakelijke

filterkondensatoren niet kortgesloten mogen worden. De tweede eis vloeit

voort uit het feit dat de tussenkring een induktief karakter vertoont,

hetgeen betekent dat de uitgangsstroom niet onderbroken mag worden daar er

anders ontoelaatbaar hoge spanningen over de geopende schakelaars zouden

ontstaan.

Uit deze twee eisen voIgt dat er op elk moment in de bovenste alsook in de

onderste matrixhelft op elk moment precies een schakelaar in geleiding moet

zijn.

Het eigenlijke schakelproces zal besproken worden met behulp van figuur

2.4.
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t (ms)

Fig. 2.4 Verloop van de fasespanningen aan de netzijde van de gelijkrich

ter.

We gaan uit van een tijdplak ter lengte Tsr als in figuur 2.4 die zo smal is

dat de fasespanningen in deze tijd konstant verondersteld mogen worden. De

tijd Trk die schakelaar Srk (1;5;~6) binnen het interval [t1,t1+TsrJ geleidt,

kan aan deze zogenaamde schakelperiode Tsr gerelateerd worden door middel

van de relatieve geleidingstijd ork=Trk/Tsr . We moeten ons hierbij realiseren

dat 0rl tim 0r6 diskrete funkties van de tijd zijn die gedurende de tijdplak

ter lengte Tsr slechts een waarde aannemen. Omwille van een eenvoudige

notatie wordt hierna echter 0rl(t) tim 0r6(t) geschreven, als zouden deze

funkties kontinue funkties van de tijd zijn.

De bijdrage die fase V tijdens het interval [t1,t1+TsJ aan de over dit

interval gemiddelde uitgangsspanning u~r levert, is (Or2(t1)-Orl(tl))"UU(t1).

Algemeen kunnen we voor de over een bepaalde periode ter lengte Tsr gemid

delde uitgangsspanning schrijven:

(2.5)

waarbij uu(t), uv(t) en Uw(t) de fasespanningen volgens figuur 2.4 zijn.

Voor een driefasig symmetrisch netspanningsstelsel geldt:

waarin Vo de amplitude en ~o de fase van de netspanningen representeren.
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Uv = 00 sine W ot

Uw '" 00 sin(wot

+ cl>o - ~)
3

+ cl>o - ~)
3

(2.6)

Met de volgende wijze van moduleren kunnen we een gemiddeld konstante

uitgangsspanning realiseren:

-~'1 +~r2 = M, sin(wot + cl>o + cl>m)

-~r3+~'4 = M, sin(wot + cl>o + cl>m - ~)
3

(2.7)

waarin Mr de zogenaamde modulatieindex (-l~~l) en ~m de modulatie-fase van

de gelijkrichter betekent.

Substitutie van (2.6) en (2.7) in (2.5) leert dat:

(2.8)

Men ziet dus dat de over het interval [tl,t1+TsJ gemiddelde uitgangsspanning

konstant is en bovendien instelbaar is met Mr. Bij negatieve waarden van Mr

vindt recuperatie van energie plaats, daar de tussenkringstroom niet van

richting kan wisselen.

Voor de gemiddelden van de blokstromen i u, i~ en i~, kan op dit interval

geschreven worden:

i'u = (-~" +~r2)id

i'v '" (-~r3+~'4)id

i'w = (-~r5+~r6)id

(2.9)

Als we het modulatiestelsel (2.7) in (2.9) substitueren, dan vinden we in

geval van een konstante tussenkringstroom i d de volgende gemiddelde blok

stromen:

j'u '" M, id sine W ot + cl>o + cl>m)

i'v = M, id sine wot + cl>o + cl>m - ~) (2.10)
3

j'w = M, id sin(wot + cl>o + cl>m - ~)
3

In figuur 2.5 zien we dit stelsel samen met verloop van de fasespanning
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Uu(t) en een gekozen ver100p van 0rl(t) tim 0rS(t).
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(ms)

kommuterende
scnokeloors

20

. I
I

: i

!6-t::

. I

:il--_i~d_;I----_.
I

I

b--,.i

1

I

~i~.~i~
~ .~ I e:::::t:e=l . C!:LJ

i : i
I

t:

I

idi n
6rSW1 !! ! j . I

l'-..*!!__,+,!~c..__+: ~~__....;;~l t-~I -=il- _
~ II 1- : :--1 ~ -; ..
. II' I I ;

6rSM=bJlII 1!! I
\I :
.. I

: i! :
1..--_.....---........._--:::;....---=----'-------1-

o

I ..
i-..i )1..........

¢> : ( ~ :

m~~r'4~~
I r 1c::::a::::::::J. .
i \. ....~ i
: -.......... :

0r1 I ii I
: II: I

1 --:-'r---:------~------~-----;-----~
Iol r ---i-H----i-----~------~------ .- .

1-Ur -':-~'---- I I
II
ii

6 r21~....;I£.;;....illj----;.~i_ ___+-~-......L.--:'-----e:......---. i...y: N ~ =-l- i.<::::: •
! ii ! I

6
r3j Jlili! i

P II b......!
~ I"

U r41 II
. "'r--l.Ill-:1""
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In figuur 2.3 is al duidelijk gemaakt hoe met een pulsbreedte modulatie

proces blokstromen gegenereerd kunnen worden. Hierbij blijkt het mogelijk

te zijn de golfvorm zo te kiezen dat wanneer we op elk schakelinterval ter

lengte Tsr het gemiddelde van deze stroom berekenen, we een sinusvormig

verloop als funktie van de tijd vinden. In figuur 2.5c wordt een verloop

van 5r1 (t) tim 5r6 (t) gepresenteerd waarmee het stroomstelsel (2.10) gerea

liseerd kan worden. Een periode van de grondharmonische van de netstroom is

hier onderverdeeld in zes wat tijdsduur betreft gelijke segmenten. Elk

segment bestaat weer uit vele schakelintervallen ter lengte Tsr ' Elk

schakelinterval is verdeeld in drie sub-intervallen gedurende welke er

precies een schakelaar uit de bovenhelft en een schakelaar uit de onder

helft van de schakelmatrix uit figuur 2.2 geleiden. Hiermee is dus aan de

aan het begin van deze paragraaf gestelde eisen voldaan. Spreken we nu over

een bepaald segment, dan geleiden er binnen elk schakelinterval daarvan

telkens dezelfde schakelaars in telkens dezelfde volgorde. In figuur 2.5b

is bij elk segment aangegeven welke schakelaarvolgorde er hierin gehanteerd

wordt. Uit deze figuur blijkt verder dat er binnen elk schakelinterval

steeds een schakelaar op elk sub-interval geleidt. De relatieve geleidings

tijden 5 van deze schakelaars vindt men in figuur 2.5c.

We kunnen naar aanleiding van dit schakelpatroon twee zaken opmerken.

Ten eerste zien we dat figuur 2.5c in overeenstemming is met het stelsel

(2.7), zodat het gewenste stelsel stromen (2.10) gerealiseerd wordt.

Ten tweede blijkt dat met ~m=O het stelsel stromen in fase gebracht kan

worden met de fasespanningen zodat de gelijkrichter met konstante uitgangs

stroom door het net als een weerstandsbelasting gezien wordt.

2.1.3 De realisatie

Bij de proefopstelling van de gelijkrichter wordt voor de realisatie van de

elektronische schakelaars gebruik gemaakt van Insulated Gate Bipolar

Transistors (IGBT's). Deze elementen vertonen een bepaald in- en uitscha

kelgedrag dat gepaard gaat met schakel- en doorlaatverliezen. De schakel

verliezen beperken de frekwentie van het schakelproces. We streven naar een
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hoge schakelfrekwentie fsr=l/Tsr om twee redenen.

Ten eerste kan de grootte van de kapaciteit van de filterkondensatoren

beperkt blijven als er slechts op een zeer korte tijdschaal energie in

opgeslagen hoeft te worden. De fasedraaiing van de netstromen in de

stationaire toestand is dan verwaarloosbaar dankzij de hoge impedantie die

de kleine kondensatoren bij de relatief lage netfrekwentie vormen.

Ten tweede veroorzaakt het blokvormige karakter van de gelijkrichter-uit

gangsspanning u~r(t) een spanningsrimpel over de nog te bespreken tussen

kringspoel. Dit heeft een stroomrimpel tot gevolg die, bij een gegeven

waarde van de induktiviteit van deze spoel, beperkt blijft als de schakel

frekwentie voldoende hoog gekozen wordt.

In praktijk blijkt een schakelfrekwentie haalbaar van 20 kHz haalbaar.

Het o-patroon volgens figuur 2.5 wordt gerealiseerd op de volgende w~Jze.

Stelsel (2.7) laat zien dat het moduleren van de schakelaars met de

netfrekwentie dient te gebeuren. Bovendien dienen het modulatiepatroon en

het net in fase te zijn (~m=O) zodat de gelijkrichter een resistieve

belasting voor het net vormt. Daartoe wordt een van de netspanningen

zodanig gedeeld dat een voor elektronische verwerking bruikbaar span

ningsniveau onstaat. Dit signaal wordt vervolgens door een banddoorlaatfil

ter gevoerd om eventuele in het net aanwezige stoorsignalen te verwijderen.

Vervolgens bewerkstelligt een Phase Locked Loop schakeling dat een interne

signaalgenerator synchroon en in fase met het net werkt. Deze generator

verzorgt samen met een logische schakeling de informatie die nodig is om te

kunnen bepalen in welk van de 60 0 -segmenten (zie figuur 2.5b) geschakeld

wordt. Vanwege symmetrie-eigenschappen in het verloop van 0rl(t) tim 0r6(t)

geschiedt de generatie van de schakelsignalen namelijk voor aIle segmenten

op dezelfde wijze. Afhankelijk van het aktuele segment worden de hiermee

korresponderende schakelaars aangestuurd. Zie [1] voor een uitgebreide

beschrijving van de realisatie van de modulatorschakeling.

In de laatste uitvoering van de modulator is het signifikante deel van het

o-patroon uit figuur 2.5c voor een groot aantal waarden van Mr in een tabel

opgeslagen (zie voor deze modifikatie [2]). Aan het begin van elke schakel

periode worden uit deze tabel twee getalwaarden gelezen. Binaire tellers

gebruiken deze waarden vervolgens om de schakelsignalen van de eerste twee

kommuterende schakelaars (zie figuur 2.5b) uit deze schakelperiode te

genereren. De resterende tijd van de schakelperiode wordt door de derde

schakelaar opgevuld.



- 18 -

Bij de realisering van de modulator is het bereik van Mr , dat zoals vermeld

gelijk is aan [-l,~], opgedeeld in 127 positieve en 127 negatieve waarden.

2~ DetussenkMng

Zoals al uit figuur 2.1 bleek, bestaat de tussenkring van de pulsbreedte

gemoduleerde stroominvertor slechts uit een spoel met een onvermijdelijke

parasitaire weerstand. De bedoeling van deze spoel is het stabiliseren van

de stroom in de koppeling tussen gelijkrichter en invertor. Omdat er met

een hoge schakelfrekwentie gewerkt wordt, kunnen de stroomvariaties ook met

een relatief kleine zelfinduktie beperkt worden.

2.3

2.3.1

De invertor

Opbouw

De PBM invertor vertoont wat betreft struktuur en werking grote gelijkenis

met de schakeling van de gelijkrichter. Net als bij de gelijkrichter is er

sprake van een schakelmatrix met zes schakelaars, kondensatoren aan de

driefasenzijde en een besturingssysteem voor de schakelaars.
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Fig. 2.6 Principeschakeling van de invertor.

De verschillen met de gelijkrichter z~Jn natuurlijk de voeding met een

gelijkstroom en de richting waarin de dioden zijn geschakeld. Net als de

gelijkrichter hebben de stromen door de schakelaars een blokvormig karak

ter. De kondensatoren vormen hier een filter voor de harmonischen in de

schakelfrekwentie.

2.3.2 De wijze van schakelen

De invertor werkt net als de gelijkrichter met tijdplakken ter lengte Tsi

waarbinnen dan de tussenkringstroom konstant verondersteld wordt. Door te

zorgen dat binnen de periode ter lengte Tsi het verschil van de relatieve

in-tijden van de twee schakelaars die bij een uitgangsfase behoren,

overeenkomt met het deel van de stroom i d dat naar die uitgangsfase dient
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te v1oeien, kan de gewenste orientatie van de uitgangsvektor bereikt

worden.

Er kan geschreven worden:

i'A id (~Il -~i2)

i's id (~13 - ~i4)

i'T = id (~15 -~16)

(2.11)

Net a1s voor de uitgangsstroom kan voor de modu1atie een ruimtevektor

gedefinieerd worden:

(2.12)

Voor de invertor kiezen we net a1s bij de ge1ijkrichter voor een symmetri

sche driefasige modu1atie van de vorm (zie ook (2.3)):

~jl - ~i2 = Mj sin( /Pj(t))

~j3 - ~i4 = M, sin( /pj(t) - ~ )
3

~j5-~je = Mj sin( /pj(t) - ~ )
3

(2.13)

waarin ~1(t) de modu1atiehoek genoemd wordt.

Substitutie van (2.13) in (2.11) resu1teert dan in het gevraagde ste1se1

(2.4). Uit (2.13) en (2.12) is af te 1eiden dat

j( .j(l) - ~)

~i = Mj e 2

= M. e'tj(l)
I

Uit (2.14) voIgt met (2.2) dat

(2.14)

I.' (t)
I

(2.15)

A1s de waarde van de fi1terkondensatoren niet te groot gekozen wordt, dan

b1ijft de fasedraaiing ten gevo1ge van deze kondensatoren beperkt en ge1dt

.1.1(t)z.1.i(t).

Men ziet dus dat de orientatie van de uitgangsstromen overeenkomt met de

orientatie van de modu1atievektor, en dat bovendien de amplitude van de

ruimtevektor recht evenredig is met de modu1atieindex Mi van de invertor.

Daar het niet de bedoe1ing is om met de invertor deze amplitude in te
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stellen, maar deze met de gelijkrichter te regelen, wordt Mi=l gekozen.

Omdat voor de invertor dezelfde fysische kontinuiteitseisen gelden als voor

de gelijkrichter en er een gelijkvormig modulatiepatroon gegenereerd moet

worden, voldoet hiervoor in principe hetzelfde schakelpatroon als beschre

ven is in paragraaf 2.1.2 voor de PBM gelijkrichter. Echter, waar de

gelijkrichter permanent synchroon met het voedingsnet gemoduleerd moet

worden, moet de gebruiker bij de invertor de mogelijkheid krijgen de

ruimtehoek van het stelsel uitgangsstromen zelf te kiezen.

2.3.3 De realisatie

De vermogensmodules die voor de invertor gebruikt worden, zijn inklusief de

kondensatoren identiek aan die van de gelijkrichter.

De besturingsschakeling voor de schakelaars is wegens het feit dat de

ruimtehoek van de uitgangsstroomvektor vrij gekozen moet kunnen worden,

anders opgezet dan bij de gelijkrichter. Het modulatiepatroon (2.12) van de

invertor is weliswaar hoekafhankelijk in tegenstelling tot dat van de

gelijkrichter (2.7), doch vanwege de gelijkvormigheid kan eenzelfde

schakelpatroon als beschreven in figuur 2.5 gebruikt worden.

Waar bij de gelijkrichter de modulatieindex een groot aantal waarden binnen

het bereik [-1,1] moet kunnen aannemen en er dus even zoveel tabellen nodig

zijn, gebruiken we bij de invertor slechts een waarde van de modulatiein

dex, te weten Mi=l. Bij de invertor wordt er gebruik gemaakt van een tabel

waarmee een orientatiehoek-bereik van 0 tot 2~ gerealiseerd wordt met

behulp van 512 gelijkelijk over dit bereik verdeelde hoeken die "sektoren"

genoemd worden. Een sektor bestaat, net als een schakelinterval bij de

gelijkrichter, uit drie sub-intervallen. In de tabel wordt voor elke sektor

vermeld welke invertorschakelaar permanent in geleiding is en welke drie

schakelaars gedurende welk deel van de schakelperiode ter lengte Tsi

achtereenvolgens geleiden. In de uiteindelijke versie van de stroominvertor

wordt het mogelijk om desgewenst elke sektor direkt uit te lezen.
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Wanneer de gebruiker een draaistroom van een bepaalde konstante frekwentie

en richting zou willen opwekken, dan dient hij de beschreven tabel in de

juiste richting telkens in zijn geheel te doorlopen. Als aIle sektoren

achtereenvolgens uitgelezen worden, dan neemt een volledige omwenteling van

de stroomruimtevektor (5l2·Tsi ) aan tijd in beslag. De hoekfrekwentie die

hiermee korrespondeert is gelijk aan 2~/(5l2·Tsi)' Bij hogere frekwenties

moeten er sektoren worden overgeslagen, bij lagere frekwenties daarentegen

moeten er juist sektoren meermalen worden uitgelezen.

2.4 Modellering van de belasting

Het is, zoals reeds in de inleiding van dit hoofdstuk is vermeld, de

bedoeling om met behulp van de frekwentieomzetter een regelbare aandrijving

met een asynchrone machine van het kooianker-type te realiseren. Deze

machine vormt daarbij een onderdeel van een totaal systeem waarin de

tussenkringstroom i d geregeld moet worden. Het is belangrijk de belasting

op zodanige wijze te modelleren, dat een zo eenvoudig mogelijke beschrij

ving ontstaat die toch de voor het aandrijfsysteem belangrijke eigen

schappen representeert.

2.4.1 Flux-georienteerde sturing van de asynchrone machine

Het is bedoeling dat de asynchrone machine uiteindelijk wordt opgenomen in

een stuurschakeling zoals weergegeven in figuur 2.7, waarin is een door de

statorstromen opgespannen ruimtevektor is zie ook vergelijking (2.1». De

rotatiefrekwentie van deze vektor wordt gegeven door Ws ' Verder zijn is,wens

en ws,wens wenswaarden voor 1.s resp. Ws ' Tenslotte stellen Wm en Te,wens de

gemeten mechanische rotorhoeksnelheid en het gewenste door de motor gegene

reerde koppel voor.
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Fig. 2.7 Principe-schema van de elektrische aandrijving

Te,wens

Van de stroomgestuurde asynchrone machine is door Van de Boom [15] een

invers model opgezet. Hierin worden zowel de stationaire als de dynamische

kenmerken van de kooianker-machine gerepresenteerd. Met dit model kunnen

uit een gewenst elektro-magnetisch koppel, de benodigde stuurwaarden van de

amplitude en rotatiefrekwentie van de statorstroom-ruimtevektor bepaald

worden. Als te meten ingangsgrootheid is dan slechts de aktuele mechanische

hoeksnelheid van de rotor benodigd. Het is tevens mogelijk om een positio

neringssysteem te realiseren met het inverse model. Men vindt hiermee uit

een gewenste koppelwaarde de stuurwaarden voor de amplitude resp. orienta

tiehoek van de statorstroom-ruimtevektor, wanneer de aktuele mechanische

ashoek gemeten wordt en de gewenste koppelwaarde gegeven wordt.

Vanwege het feit dat het gebruikte inverse machine-model slechts lineair op

en rond een bepaald werkpunt ([15]) is, moeten er beperkingen aan de

grootte van de variaties van de mechanische hoeksnelheid gesteld worden.

Voor de representatie van de machine-eigenschappen betekent dit dat

volstaan kan worden met een vervangingsschema van de asynchrone machine in

kwasi-stationaire bedrijfstoestand.
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2.4.2 Vervangingsschema's van de asynchrone machine in kwasi-stationair

bedrijf

Een a1gemene aanpak voor het beschouwen van een asynchrone machine gaat uit

van het representeren van de machine door een ste1se1 (gehee1 of gedee1te

1ijk) gekoppe1de en ga1vanisch gescheiden spoe1en L1 en Lz met wederkerige

induktiviteit M [14, §4.4.1]. Dit ste1se1 kan gezien worden a1s een idea1e

transformator (usee - Uprim*n, i see = iprimln met n de windingverhouding) met

een magnetiseringsze1finduktie. Hieruit ontstaat vervo1gens het zogenaamde

transformator-vervangingsschema van een asynchrone machine. Een bee1d van

een derge1ijk vervangingsschema geeft figuur 2.8. Hierin duiden de indices

1 en 2 de stator resp. rotor aan en ste11en L1x en Lzx 1ekinduktiviteiten

voor.

11

+

~ l' W 1

ideole
transformotor

• +

Fig. 2.8 Een vervangingsschema van een asynchrone machine, stationaire

toestand.

In figuur 2.8 dient aan de vo1gende verge1ijking vo1daan te zijn:

(2.16)

De gebruiker van dit vervangingsschema heeft ze1f nog te vrijheid L1x dan
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we1 Lzx een bepaa1de waarde toe te kennen. Voor L1x= L1-M en dus wegens

(2.16) Lzx-Lz-M vinden we voor de idea1e transformator uit figuur 2.8 een

windingverhouding 1:1 zodat hij eventuee1 wegge1aten kan worden, hetgeen in

figuur 2.9 weergegeven is.

+

M

Fig. 2.9 Het zogenaamde stationaire T-vervangingsschema van een asynchrone

machine.

De keuze Lzx=O resu1 teert met O=Llx/Ll=l-Mz/LlLz in een windingsverhouding

van [L1 (1-o) ]ls: (L2 )ls en L1x=oL1. Het korresponderende inverse r-vervangings

. schema is gegeven in figuur 2.10.
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Fig. 2.10 Inverse r-vervangingsschema van een asynchrone machine.

Het vervangingsschema volgens figuur 2.10 biedt het voordeel dat de parame

ters Rl • aLl, Ll , en R2/L2 uit betrekkelijk eenvoudige metingen bepaald

kunnen worden [16, Appendix C].

Men kan Rl bepalen door middel van een eenvoudige DC-weerstandsmeting.

Bij de zogenaamde kortsluitproef, waarbij de rotor geblokkeerd wordt (dus

s=I), is de impedantie van (l-a)Ll meestal veel hoger dan de getransfor

meerde rotorweerstand Ri zodat aLl bepaald kan worden als zijnde het

reaktieve deel van de impedantie die men aan de klemmen van de machine

ziet.

Uit de nullastproef kan Ll bepaald worden, omdat dan gesteld mag worden dat

Uit de uitloopproef voIgt tenslotte de tijdskonstante R2/L2 waarmee de

waarde van Ri bepaald kan worden.
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In tabel 2.1 vindt men de door Wilms [17] gevonden parameters voor een

soortgelijke machine die door Van den Boom in de flux-georienteerde sturing

van figuur 2.7 gebruikt gaat worden. Het betreft hier een machine van het

merk AMK Pumasyn en het type Dynasyn DV 7-4-4.

Tabel 2.1 Parameters AMK Pumasyn Dynasyn DV 7-4-4

Parameter (40·C)

(I-a) L1
aLl
R1

(LliLz) ( ( 1-a) / s ) Rz \ 5=1

Waarde

167
9.55
1. 95
1.8

mH
mH
o
o

Men zou de in de machine optredende ijzerverliezen kunnen representeren

door in het vervangingsschema van figuur 2.8 weerstanden parallel aan de

zelfindukties op te nemen. Deze weerstanden zouden gemeten kunnen worden

door ze ook in het r-vervangingsschema van figuur 2.10 tot uitdrukking te

laten komen.
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3. Toestandsruimtemiddeling (TRM)

Een bij gelijkspanning-gelijkspanning omzetters veel gebruikte techniek om

tot een eenvoudige en tegelijkertijd nauwkeurige systeembeschrijving te

komen, is het zogenaamde middelen in de toestandsruimte (E: state space

averaging). Middlebrook [3] heeft hiervoor een algemene methode beschreven

en voor een bepaalde klasse van omzetters aangetoond onder welke voorwaar

den deze techniek geoorloofd is. De vraag is nu onder welke voorwaarden

deze methode ook op de pulsbreedte gemoduleerde gelijkrichter, inverter en

de gehele frekwentie omzetter toegepast mag worden.

3.1. Techniek van het middelen in de toestandsruimte

3.1.1 Oplossing van de toestandsvergelijking

In het algemeen kan een lineair systeem beschreven worden door middel van

een stelsel van eerste orde differentiaalvergelijkingen met konstante reele

koefficienten. De variabelen hierin zijn de zogenaamde toestandsvariabelen.

Dit zijn grootheden die informatie bevatten over de inhoud van de energie

reservoirs van het systeem en aldus tezamen de toestand van het systeem op

een bepaald tijdstip vastleggen. Als men spreekt over een elektrisch

systeem, dan kiest men als toestandsvariabelen in het algemeen de stromen

door de aanwezige spoelen en de spanningen over de kondensatoren. Stelsel

(3.1) geeft de toestandsvergelijking resp. uitgangsvergelijking van een

tijd-variant n~ orde lineair systeem met m ingangsgrootheden en k uitgangs

grootheden:

(3.1)
~ (t)

y (t)

waarin:

A(t)~(t) + B(t)y(t)

C(t)~(t) + D(t)y(t)

~ een nl-dimensionale kolomvektor is van de onafhankelijke toe-

standsvariabelen in het systeem,

- A(t) de (nlxn1 ) "systeemmatrix" voorstelt,

- B(t) de (nlxnZ) "ingangsmatrix" voorstelt,

- y(t) een nz-dimensionale kolomvektor is van de onafhankelijke
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ingangsvariabelen,

yet) een n3-dimensionale kolomvektor is van de uitgangsvariabe

len,

- C(t) de (n3xnl) "uitgangsmatrix" voorstelt,

- D(t) de (n3xnz) "hulpmatrix" voorstel t.

Voor stelsel (3.1) kan de volgende oplossing geschreven worden (zie [4],

pag.l09):

I

~(t) cl>(t,te)~(te) + f cl>('t,te)B('t)Y('t)d't
10 (3.2)

I

y(t) C(t)cl>(t,to)~(to) + f C(t)cl>(t,'t)B('t)Y('t)d't + D(t)y(t)

10

waarin <!J(t,to) de "overgangsmatrix" (Eng: transition matrix) genoemd wordt

en ~(to) de toestandsvektor op t=to voorstelt. Na substitutie van (3.2) in

de eerste vergelijking van (3.1) blijkt dat moet gelden:

(3.3)

Als er sprake is van een tijd-invariant systeem, dat wil zeggen dat de

matrices A, B, C en D onveranderlijk in de tijd zijn, dan kan (3.1)

herschreven worden tot:

~(t) = A ~(t) + B y(t)

y(t) = C ~(t) + 0 y(t)

In dat geval heeft (3.3) als oplossing:

"'(tt) = eA(t-'o)
... '0

(3.4)

(3.5)

Deze zogenaamde exponentiele matrix (Eng: matrix exponential) kan men net

als in het l-dimensionale geval als een reeksontwikkeling schrijven:

eA(t-'o) = E [A(t-te)P
k=O

(3.6)

Een andere mogelijkheid om de matrix eAt te berekenen is een methode waarbij

de zogenaamde Jordan kanonieke vorm J van de matrix A bepaald moet worden.

Deze matrix J kan behulp van de volgende bekende uitdrukking berekend

worden:

J = p-1 ·A·P (3.7)

waarin Peen matrix is die opgebouwd is uit de eigenvektoren van A. Als de

matrix A enkelvoudige eigenwaarden en dus onafhankelijke eigenvektoren

heeft, hetgeen hier telkens het geval is, dan is J per definitie een

diagonaalmatrix met als elementen de eigenwaarden van A. Een diagonaal-
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matrix heeft een eenvoudige exponentiele vorm. Deze heeft namelijk wederom

de diagonaalvorm, echter op de diagonaal bevinden zich nu e-machten met als

exponent de oorspronkelijke elementwaarden van A. Nu eJt bekend is, kan eAt

bepaald worden met behulp van ([4], pag. 101]):

eAt = p .eJ' .p-l (3 . 8)

Met (3.5) wordt de eerste vergelijking van (3.2):

I

~(t) = e A(l-to)~(to) + f e A(T-tolSy(.)d.

to

(3.9)

Hieruit blijkt dat in geval van een tijd-invariant systeem het verloop van

de ingangsvariabelen voldoende is om de toestand van het systeem, uitgaande

van de toestand op t-to, op elk moment t~to te berekenen. Als de ingangsvek

tor ~ een konstante waarde heeft, dan kan (3.9) vereenvoudigd worden tot

(3.10) waarin I de (nlxnl) eenheidsmatrix voorstelt:

(3.10)

3.1.2 Beschrijving van schakelende elektrische systemen door middel van

toestandsruimtemiddeling

Vermogenselektronische omzetters z~Jn over het algemeen opgebouwd uit

lineaire netwerkelementen (weerstanden, (gekoppelde) spoelen, en kondensa

toren) en elektronische schakelaars. Deze schakelaars worden volgens een

bepaald patroon aangestuurd. We noemen elke konfiguratie waarin de set

schakelaars geschakeld kan zijn een "schakelkombinatie". Het elektrische

systeem gedraagt zich voor elke schakelkombinatie als een lineair tijd

invariant systeem, en er kan voor elk van de m voorkomende schakelkom

binaties een stelsel vergelijkingen (3.1) opgesteld worden. Als daarbij de

toestandsvektor~, ingangsvektor ~ en uitgangsvektor y telkens op dezelfde

wijze gedefinieerd worden, dan kenmerkt de schakelkombinatie m zich door de

respektievelijke matrices Am, Bm, em en Om' Laten we veronderstellen dat

elke schakelkombinatie oneindig snel overgaat in de volgende en dat de

volgorde en duur van aIle schakelkombinaties bekend is. Als bovendien het

gedrag van de ingangsvektor ~(t) bekend is, kan men voor elk interval

waarop een bepaalde schakelkombinatie voorkomt met behulp van (3.9) de
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"trajektorie" van ~(t) en daarmee ::l(t) berekenen. De waarde van ~(to) aan

het begin van een interval is hierbij gelijk aan de waarde van ~(t) op het

einde van het vorige interval. We hebben zo een nauwkeurige maar uiterst

rekenintensieve manier gevonden om het schakelende systeem te beschrijven.

Juist dit laatste aspekt van de toestandsruimtebeschrijving maakt het

aantrekkelijk om onderzoek te doen naar eenvoudigere beschrijvingen die

tegelijkertijd toch de belangrijkste systeemkenmerken blijven represente

reno Door Middlebrook en Cuk [3] wordt voor een bepaald type gelijkspan

ning-gelijkspanning omzetter een methode beschreven waarmee het mogelijk is

om het schakelende systeem te beschrijven met een systeem-, ingangs-, uit

gangs- en hulpmatrix. In latere publikaties wordt deze zogenaamde toe

standsruimtemiddeling (in dit verslag afgekort tot TRM) ook gebruikt voor

andere typen omzetters, zoals de DC-DC serie resonante omzetter [5] en de

Inductor Convertor Bridge [6].

Men begint bij het toepassen van TRM met het opstellen van de toestands- en

uitgangsvergelijkingen van aIle schakelkombinaties die voorkomen tijdens

een karakteristieke cyclustijd in het schakelproces. Bij een standaard up

converter zonder leemtevrij bedrijf zou men dan bijvoorbeeld twee stelsels

vergelijkingen vinden, te weten een voor de situatie dat de schakelaar

gesloten is en een voor de situatie dat de schakelaar geopend is ([3], [9]

§6.4.l). Dit is weergegeven in figuur 3.1.
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DTs

(1 - D)Ts

...
r

s

gestoten

geopend

Fig. 3.1 De standaard up-converter

De toestandsverge1ijkingen voor de verschi11ende schake1kombinaties worden

gegeven door (3.11), waarbij ol'Ts en (1-0 1 )·Ts de tijdsduren zijn dat

schake1aar S ges10ten resp. geopend is (zie ook figuur 3.1).

to;!'; t;!'; to+a,T.: ~ = Al ~ + B, Y

Y. C, ~ + D1 Y (3.11)
to+a 1T.;!'; t;!'; to+T. ~ A,. ~ + B2 Y

Y. C2 ~ + D2 Y
Voor deze converter is dit te schrijven a1s:
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~sts~+6,T.: : [ J: [: ~J u+ [:J u,

y (0 1) [J
~+6,T.sls~+T.: : [J·r: ~ u+ [:J u,

y: (0 1) [ :J

(3.12)

(3.14)

A1s karakteristieke cyc1ustijd kiezen we hier (vanze1fsprekend) de periode

tijd Ts . Nu van e1ke schake1kombinatie de toestands- en uitgangsverge

1ijking bekend is, kunnen deze in de toestandsruimte gemidde1d worden door

de vo1gende operatie uit te voeren:

2 2

~rm =E ~kAk ' Btrm =E ~kBk
k·1 k=1 (3.13)

2 2

Ctrm =E ~kCk ' Dlrm =E ~kDk
k=1 k=1

Men vermenigvu1digt dus te1kens de matrices die behoren bij een bepaa1de

schake1kombinatie met het re1atieve dee1 van de karakteristieke cyc1ustijd

dat die kombinatie bestaat, en te1t ze vervo1gens bij e1kaar op. De

resu1 terende matrices Atrm , Btrm , Ctrm en Dtrm vormen dan een nieuw ste1se1

systeemverge1ijkingen:

~rm(t) ~rm ~rm(t) + Btrm y(t)

~rm (t) = Ctrm ~rm (t) + Dtrm Y(t)

De toestands- en uitgangsvektor uit (3.14) behoren bij het gemidde1de

systeem en zijn dus dientengevo1ge verschi11end van die van de oorspron

ke1ijke ste1se1s (3.11).

Voor de up-converter kan met behu1p van (3.13) het vo1gende ste1se1

toestandsruimte-gemidde1de verge1ijkingen geschreven worden, waarbij

gebruik gemaakt is van 01+02=1:
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[
iL,trm] + [~] U

1

Ue,trm 0 (3.15)

Ytrm (0 1) [ iL,trm]

Ue,trm

Vanwege het feit dat in het algemeen de relatieve tijden 5 in de TRM

systeemmatrix voorkomen, is het TRM-model een tijdvariant systeem.

3.1.3 Kanttekeningen met betrekking tot de TRM-methode

De belangrijkste vraag die naar aanleiding van het toepassen van TRM ge

steld kan en moet worden luidt: Onder welke voorwaarden vormt het TRM-model

een bruikbare systeembenadering? In de literatuur betreffende TRM is, en

wordt nog steeds, gezocht naar zo ruim mogelijke eisen waaraan een systeem

moet voldoen opdat er TRM op toegepast mag worden.

In eerste instantie zou nagegaan kunnen worden in welke mate de trajekto

rien van de toestandsvektor ~trm die uit het TRM-model berekend kunnen

worden, de lopende gemiddelden langs de trajektorien van de toestands

tandsvektor volgens het oorspronkelijke systeem representeren.

Een ander punt van belang is de vraag of de stabiliteitseigenschappen van

het TRM systeem overeenkomen met die van het oorspronkelijke systeem.

Verder is de vraag of TRM voor grote signalen (transienten) toegepast mag

worden, wanneer de geldigheid voor kleine signalen (kleine variaties rond

een zekere stationaire toestand) aangetoond is.

Tenslotte is de schakelfrekwentie die gehanteerd wordt, een belangrijke

parameter voor de geldigheid van het toepassen van TRM op een vermogens

elektronische omzetter.

Door verschillende auteurs van publikaties betreffende TRM wordt een aantal

van deze zaken uitgewerkt en voor een aantal gevallen opgelost. 20 laten

Middlebrook en Cuk [3] zien dat bij hoge schakelfrekwenties de rimpel in de
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toestandsgrootheden zo klein gehouden kan worden dat de TRM oplossing de

originele toestandsvektor zeer dicht benadert.

Krein e.a. [7] formuleren een aantal zogenaamde "fundamentele vragen"

waarvan enkele al eerder [3] aan de orde gesteld werden. Met behulp van een

wiskundige methode geven Zl.J aan hoe voor de "exakte" vergelijkingen een

reeksbenadering opgesteld kan worden. De eerste term hiervan blijkt dan

overeen te komen met het TRM-model. Voor de up-converter wordt er een

parameter (f) afgeleid die een indikatie vormt voor de mate van afwijking

van de TRM-toestandsvektor ten opzichte van die welke uit de oorspronke

lijke toestandsvergelijking voIgt. Ook wordt aangegeven dat met beginvoor

waarde- en rimpelkorrekties het TRM model uitgebreid kan worden tot een

model met elke gewenste graad van nauwkeurigheid. Dit kan van belang zijn

als het TRM model ook bij grote transienten een nauwkeurige weergave van de

werkelijkheid moet vormen.

Wat betreft de stabiliteit van het TRM-model kan opgemerkt worden dat er

gevallen bekend zijn [8] waarbij het TRM-model instabiel is, terwijl het

oorspronkelijke model daarentegen stabiel is en bovendien aan de door

Middlebrook en Cuk geformuleerde eisen voor de schakelfrekwentie is

voldaan.

Krein e.a. [8] definieren een zogenaamd "eigenwaarde-konditiegetal" waarmee

aangegeven wordt hoe dicht de eigenwaarden van het TRM-model die van het

oorspronkelijke systeem benaderen. Hoewel dit een nogal konversatief

kriterium lijkt te zijn, heeft het weI het voordeel dat er een absolute

bovengrens voor de afwijking tussen de eigenwaarden van beide systemen mee

gevonden kan worden.

Erickson e.a. [9] laten zien dat een TRM-systeem dat voor kleine versto

ringen rond een stationaire waarde van de toestandsvariabelen een nauwkeu

rige weergave van het gedrag van het oorspronkelijk systeem laat zien,

terwijl vanwege aanwezige niet-lineariteiten bij grote ingangssignalen

grote afwijkingen en zelfs instabiliteiten voor kunnen komen die niet

konform de werkelijkheid zijn. Een oplossing voor dit probleem vinden zij

door meerdere stelsels vergelijkingen op te stellen waartussen dan,

afhankelijk van de uitkomst van een bepaald kriterium, "geschakeld" wordt.

Dat tenslotte de schakelfrekwentie niet altijd invloed heeft op de stabi-
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liteitseigenschappen van een systeem, bewijzen Krein e.a. [7] voor een

niet-teruggekoppelde up-converter die in leemtevrij bedrijf werkt.

3.2 Toepassing van toestandsruimtemiddeling op de beschouwde fre

kwentieomzetter

Zoals al beschreven in paragraaf 2.1.2 kan er voor de gelijkrichter alsook

voor de inverter een karakteristieke cyclustijd Tsr resp. Tsi aangewezen

worden. Binnen deze zogenaamde schakelperioden kunnen telkens drie sub

interval len onderscheiden worden waarin bepaalde schakelaars gesloten en de

resterende dus geopend zijn. De vraag is nu of, en onder welke voorwaarden

in deze gevallen toestandsruimte middeling toegestaan is.

3.2.1 Vergelijking van het verloop van de toestandsvektor behorende bij het

oorspronkelijke en het TRM-model

We beschouwen de algemene situatie van een systeem waarbij een schakelpe

riode door drie elkaar direkt opvolgende schakelkombinaties precies geheel

opgevuld wordt. Elke schakelkombinatie kenmerkt zich door een toestands

vergelijking (3.4). We willen nu bereiken dat het systeem op de gehele

schakelperiode ter lengte Ts door een in plaats van drie toestandsverge

lijkingen geschreven kan worden. Daartoe zal er eerst de exakte oplossing

van het verloop van de toestandsvektor genoteerd worden. Het resultaat

hiervan kan dan vergeleken worden met het verloop van de over deze scha

kelperiode gemiddelde toestandsvektor.

De toestandsvergelijkingen voor de schakelkombinaties luiden als voIgt,

waarbij to een willekeurig tijdstip voorstelt waarop de schakelperiode van

start gaat en t 1 en t z de tijden zijn waarop het tweede resp. derde sub

interval beginnen:
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to :s: t :s: t, :

t, :s: t :s: ~ :

t2 :s: t :s: to +Ts :

~ (t)

~ (t)

~(t) =

A, ~(t) + B, y(t)

~ ~(t) + B2 y(t)

A3 ~(t) + B3 y(t)

(3.16)

Als we ervan uitgaan dat g=konstant en dat B1=Bz-B3=B op het betreffende

schakelinterval ter lengte Ts ' dan kunnen we de volgende oplossing voor de

toestandsvergelijkingen schrijven, zie (3.10):

to :s: t :s: t, : ~ (t) eA, (l-Iol~(to) + A~' (eA, (t-Io) -I) By

t, :s: t :s: ~ : ~ (t) eA2(I-t'l~ (t,) + A;' (eA2 (t-t,) -I) By (3.17)

~ :s: t :s: to +Ts : ~ (t) eA3(t-t2)~(t2) + A;' (eA3 (1-'2) -I) By
waarin

(3.18)
eA2(12-t')~(t,) + A~' (eA2 (12-1,) -I) By

eA2 (12-t,) eA, (t,-Io)~(to)

+ [eA2(t2-t')A~'(eA,(I'-Io)_I) + A;'(l2(12-1'}_I)] By

Voor waarde die de toestandsvektor op het tijdstip t=to+Ts aanneemt, kan

door de substitutie van t=to+Ts in (3.17) en met T1=t1-tO' TZ=tz-t1 en

T3=to+Ts ·tz de volgende uitdrukking genoteerd worden:

~(to +Ts) = eA3T3eA2T2eA,T'~(to) +

[eA3T3eA2T2A~'(eA,T'_I) + eA3T3A~'(eA2T2_1) + A;1(eA3T3 _1)] By
(3.19)

Voor de TRM-toestandsvektor kan op de betreffende schakelperiode een

toestandsvergelijking volgens (3.14) geschreven worden:

3 3

~rm(t) = [E (~kAk)] ~rm(t) + [E (~kBk)] y(t)
k-1 k.1 (3.20)

A,rm ~rm(t) + Bt,m y(t)

Deze vergelijking heeft, omdat verondersteld wordt dat g=konstant en dat

B1=Bz=B3=B, de volgende oplossing:

x (t) = e Atrm (I-lol x (t) + 11-1 (e At,m(I-Io) _ I)Bu (3.21)
~rm ~rm '1) '"'trm -

De waarde die de TRM-toestandsvektor op het tijdstip t=to+Ts aanneemt, wordt

gevonden door substitutie van dit tijdstip in (3.21):

x (t +T) = e AtrmTs x (t) + 11-
1 (e AtrmTs - I)Bu (3.22)",m '0 s "rm o"trm -

Figuur 3.2 geeft voor de nog te bespreken inverterschakeling met resistieve

belasting (zie figuur Bl.l) het exakte en TRM-verloop van de toestandsva

riabelen i d resp. URS volgens de vergelijkingen (3.17) resp. (3.21). Het

blijkt dat zowel het inschakel- alsook het stationaire gedrag van de
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inverter op juiste wijze door het TRM-model weergegeven wordt.

,...--OOexokt OO

"---TRM

0
0 0.005 0.01 0.015 0.02 0.025 0.03

150

100
:;-
-~ 50
~

-50

-100

-150
0 0.005 0.01 0.015 0.02 0.025 0.03

tijd (5)

Fig. 3.2 Exakt en TRM-verloop van de stroom i d en de spanning uRS bij het

inschakelen van de inverterschakeling met resistieve belasting.

De sterke overeenkomst tussen het "exakte" en het TRM-model maakt het

zinvol om voorwaarden af te leiden waaronder de toestandsruimtemiddeling

toegestaan is.

.
Middlebrook en Cuk [3, Appendix A) laten zien dat wanneer de beginvoor-

waarden van het "exakte" en het TRM-model van de up-converter gelijk

gekozen mogen worden, een voorwaarde afgeleid kan worden waaronder de

"exakte" overgangsmatrix benaderd mag worden door de TRM-overgangsmatrix.

Deze voorwaarde geldt indien de overgangsmatrices van beide optredende

schakelkombinaties benaderd mogen worden door de eerste twee termen van de

reeksontwikkeling van vergelijking (3.6).

Welnu, op analoge wijze is voor de inverter met resistieve belasting

onderzocht onder welke voorwaarden de overgangsmatrices behorende bij de
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voorkomende schakelkombinaties door een eerste orde benadering van de

korresponderende reeksontwikkeling voorgesteld mogen worden.

Zoals beschreven wordt in paragraaf 2.3.2, worden de inverterschakelaars

met een patroon aangestuurd dat overeenkomt met dat van de gelijkrichter

schakeling (zie figuur 2.5). Het orientatiebereik [0,2~] waarop de uit

gangsstroom-ruimtevektor van de inverter ingesteld kan worden, is dus

ingedeeld in zes segmenten van elk ~/3 radialen. Afhankelijk van het

segment waarin de gewenste ruimtehoek zich bevindt worden bepaalde schake

laars gedurende een bepaalde tijd aangestuurd. Evenals bij de gelijkrich

terschakeling bestaat een karakteristieke schakelperiode in een bepaald

segment uit een opeenvolging van telkens dezelfde drie schakelkombinaties.

Een schakelkombinaties bestaat, zoals gedefinieerd in paragraaf 3.1.2, uit

het geleiden van twee schakelaars. In Bijlage 1 is voor het het eerste

segment van bovengenoemd orientatiebereik voor de hierin voorkomende

schakelkombinaties aangegeven hoe de korresponderende toestandsvergelij

kingen luiden. Van de systeemmatrix van de eerste schakelkombinatie zijn

vervolgens de eigenwaarden en de ermee korresponderende matrix van eigen

vektoren bepaald. Met behulp van vergelijking (3.8) is voor deze schakel

kombinatie de overgangsmatrix bepaald. Evenals bij Middlebrook en Cuk [3,

Appendix C] kunnen er hierbij zogenaamde "natuurlijke" frekwenties van de

inverter ingevoerd worden:

a:
(3.23)

Wo = J_2- - a: 2
3LC

Hierin staan L, C en R voor de komponentwaarden van resp. de tussenkrings-

poel, de filterkondensatoren en de belastingsweerstanden.

Uit de afleiding in Bijlage 1 zien we dat de genoemde le orde benadering

van de overgangsmatrix van de eerste schakelkombinatie (B) uit de be

schouwde sckakelsituatie slechts toegestaan is, wanneer het volgende geldt

waarin TB de tijd is gedurende welke deze schakelkombinatie van toepassing

is:

a:Ts < 1

woTs < 1

Substitutie van de waarden uit tabel 3.1 in (3.23) levert voor Wo en voor a

de waarden 5.8.103 resp. 3.0.103 rad/s.
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Tabel 3.1 Komponentwaarden inverter
schakeling

Komponent Waarde

R 30 0
L 8.4 mH
C 1.88 ~F

Het kriterium (3.24) leert dat moet gelden TB~330~s. Vanwege het feit dat

de stroominverter bedreven wordt op een schakelfrekwentie f s van 20 kHz

zodat Ts=50~s. moet gekonkludeerd worden dat het kriterium (3.24) een weI

zeer strenge beperking legt op de relatieve duur OB van de schakelkombina

tie B.

Voor de tweede schakelkombinatie (H) uit elke schakelperiode van het eerste

segment, kan op dezelfde wijze als beschreven in Bijlage 1 de exponentiele

vorm van AHTH berekend worden. Hieruit volgen, vanwege de overeenkomsten in

de opbouw van AH in vergelijking tot AB• dezelfde voorwaarden voor een 19

orde benadering van de exponentiele vorm van AHTH.

Schakelkominatie E gaat gepaard met een systeemmatrix die de diagonaalvorm

heeft. De expontiele vorm van AETE vindt men op eenvoudige wijze door de

matrixelementen op de diagonaal van AETE te vervangen door e-machten met als

exponent de respektievelijke matrixelementen van AETE. Deze matrix mag als

een 19 orde benadering geschreven als:

2cxTE < 1 (3.25)

De genoemde kriteria stellen te zware eisen aan het geldigheidsgebied van

het TRM-model. Simulaties laten namelijk, ook voor gevallen dat niet aan

(3.24) is voldaan is (zie bijvoorbeeld figuur 3.2), zonder uitzondering een

grote overeenkomst zien tussen het "exakte" en TRM model van de inverter.

Met het algebraisch manipulatiepakket REDUCE is daarom getracht na te gaan

of voor de vergelijkingen (3.19) en (3.22) het volgende geldig is:

(3.26)

De uitdrukkingen uit (3.26) zijn in analytische vorm zeer volumineus en

zijn tevens te ingewikkeld gebleken om het ongeveer gelijk zijn aan elkaar

na te kunnen gaan.
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Vanwege het feit dat de beginvoorwaarden van het "exakte" en het TRM

systeem niet op elk schake1interva1 overeen hoeven te komen, bekijken we

het ver100p van de toestandsvektor op een andere wijze.

De uitdrukkingen (3.14) en (3.16) beschrijven het gedrag van de zogenaamde

"exakte" resp. toestandsruimte gemidde1de toestandsvektor op het schake1in

terva1 [to,to+Ts]. am na te gaan in hoeverre de toestandsvektor ~t=(t) het

lopende gemidde1de 1angs de trajektorien van de "exakte" toestandsvektor

~(t) benadert, kan onderzocht worden of het vo1gende ge1dt:

to+ TO

..!. f x dt
T. -

to

Ofwe1,

to

x dt
--t,m

(3.27)

(3.28)

waarin:

I, 12

..!. { fx dt + f~ dt
T. -

to I,

(3.29)

en

I,

..!. {fx dtl
T. --t,m

to

Met de eerste verge1ijking van ste1se1 (3.4) vo1gt uit (3.29):

(3.30)

~•

I, 12 to.T.

i {fA~'(~-BY)dt + fA~'(~-BY)dt + f A;'(~-By)dt}
to I, 12

I, 12 to+ T.

f ([A~'(~(t)-Byt)] I +[A~'(~(t)-Byt)] I +[A;'(~(t)-Byt)] I }
• to ~ ~

(3.31)

~T = F, ~(lc) + F2 By
•

(3.32)

waarin

(3.33)

F, ..!. [A~' (eA,T, _I) + A~' (eA2T2 _1)eA,T, + A;' (e~T3_I)eA2T2eA,T,]
T.

~([A~'(eA'T,_I) -IT,] + A~'(eA2T2_I)A~'(eA,T, _I)

+ A~'[A~'(eA2T2-1)_IT3] + A;'(eA3T3_I)[eA2T2A~'(eA,T')_I)

+ A~'(eA2T2_1)] + A;' [A;' (eA3T3_1)_IT3])

We kunnen met behu1p van de eerste verge1ijking van het ste1se1 (3.14) van

de TRM toestandsvektor ook een gemidde1de waarde op het interval [to,to+Tsl
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noteren waarbij g=konstant:

1= T,

1=
T.

10+T.

f ~rm (t) dt
10

10+T.

f A.~(~rm -By)dt
10

(3.34)

= ; {[A.~(eAtrmT'_I)l ~rm(ta) + A;;:"[A.~(eAtrmT·_I) -1T.lBy}
•

Substitutie van Atrm=[AITl+AzTz+A3T3l/Ts in (3.34) resulteert in een uitdruk

king die vergeleken kan worden met het gemiddelde van de "exakte" toe

standsvektor op het interval [to , to+Tsl (vergelijking (3.31).

Er kan onderzocht worden onder welke beginvoorwaarden het "exakte" en het

TRM-model hetzelfde gemiddelde voor de ermee korresponderende toestands

vektor vertonen. Zelfs als men voor de exponentiele matrices een 29 orde

reeksontwikkeling aanneemt zijn de resulterende analytische uitdrukkingen

zodanig ingewikkeld en onoverzichtelijk dat de vergelijking van het TRM- en

het zg. "exakte" model geen zinvolle informatie oplevert.

3.2.2 Konklusies met betrekking tot TRM

Met betrekking tot de uitdrukkingen die afgeleid zijn voor het verloop van

de trajektorien van de toestandsvektor van het oorspronkelijke en het TRM

systeem kan een aantal zaken gekonkludeerd worden.

Het eerste probleem dat bij de vergelijking van beide systemen optreedt, is

het feit dat de beginvoorwaarden op elk schakelinterval van de toestands

vektoren behorende bij het oorspronkelijke resp. TRM-systeem verschillend

kunnen en mogen zijn.

Ten tweede zlJn de uitdrukkingen van een dergelijke komplexiteit dat een

bewijs op analytische wijze niet eenvoudig gerealiseerd kan worden.

Met behulp van nader onderzoek (zie paragraaf 3.2.3) moet het mogelijk zijn

om op analytische dan wel numerieke wijze een onderbouwde uitspraak te doen

omtrent een aantal aspekten die tezamen een indikatie vormen voor de
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geldigheid van het toepassen van de TRM methode op het hier beschouwde

systeem.

Vanwege het feit dat de verrichte simulaties zonder uitzondering demon

streren dat de afwijkingen tussen het gemiddelde van de werkelijke toe

standsvektor en de TRM toestandsvektor tot een kleine waarde beperkt

blijven, nemen we aan dat TRM geoorloofd is in deze gevallen. Dit, in

kombinatie met de eenvoud die deze beschrijving van de frekwentieomzetter

biedt, geeft voldoende aanleiding om deze methode te gebruiken voor het

onderzoek naar het systeemgedrag en voor het ontwerp van een passende

regeling voor een van de toestandsgrootheden.

3.2.3 Aanbevelingen met betrekking tot TRM

Een nader onderzoek naar de voorwaarden waaronder TRM toegepast mag worden

zou van een aantal zaken zoals die in de publikaties omtrent TRM bestudeerd

zijn, gebruik kunnen maken. We noemen hier onder meer Verghese en Mukherji

[8] die van het zogenaamde "eigenwaarde-konditiegetal" gebruik maken. Bij

het door hen onderzochte syteem bestaat elk schakelinterval uit twee sub

intervallen. Deze methode zou wellicht ook bij een uit drie sub-intervallen

opgebouwde schakelperiode gebruikt kunnen worden. Er dient dan wel een

bijbehorende Baker-Campbell-Hausdorff reeksontwikkeling opgesteld te worden

om een gelijkwaardig kriterium te kunnen formuleren.

Verder zou voor de hier beschouwde frekwentieopmzetter de orde van grootte

van de parameter f, zoals die gehanteerd wordt door Krein e.a. [7], bepaald

kunnen worden. Hiermee kan dan een orde van grootte van de afwijking van de

TRM-toestandsvektor trajektorien ten opzichte van die van de oorspron

kelijke toestandsvektor vastgesteld worden.
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4. Overdrachtsfunkties (i'/mr) (s) van de gelijkrichter en van de

gehele frekwentieomzetter

In veel gevallen moet bij schakelende omzetters een of meer uitgangs

grootheden geregeld worden. Bij de meeste systemen kan men deze grootheden

via de relatieve in-tijden (E: duty-cycles) van de schakelaars regelen.

Voor het ontwerpen van een regelsysteem voor dergelijke omzetters is het

zinvol om te beschikken over een funktie die de reaktie van de te regelen

uitgangsgroothe(i)d(en) op een variatie van deze duty-c:'cles beschrijft.

Middlebrook [3] leidt een dergelijke overdrachtsfunktie af voor een up

converter.

Voor de gelijkrichter uit de in hoofdstuk 2 beschreven frekwentieomzetter

kan men analoog aan het begrip duty-cycle ook een soort relatieve in-tijd

van het stelsel schakelende elementen in de schakelmatrix definieren. Deze

komt overeen met de in §2.l.2 beschreven modulatieindex Mr.

In tegenstelling tot wat bij de gelijkspanningomzetters in het algemeen het

geval is, zijn in de stationaire toestand van de frekwentieomzetter niet

aIle over een karakteristieke schakelperiode gemiddelde toestandsvariabelen

konstant in de tijd. Het opstellen van de overdrachtsfunkties behoeft om

deze reden een iets gewijzigde aanpak ten opzichte van de afleiding die bij

de up-converter [3] gebruikt wordt.

4.1 Afleiding van overdrachtsfunkties

We gaan in eerste instantie uit van een systeem dat als een stelsel van

eerste orde differentiaalvergelijkingen geschreven kan worden (zie verge

lijking (3.4»:

~ = A'6. + By (4.1)

waarin A en B de TRM-systeem- en TRM-ingangsmatrix zijn en ~ en g de TRM

toestands- en ingangsvektor voorstellen. Als verondersteld wordt dat het
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systeem zich in de stationaire toestand bevindt dan kunnen we voor deze

vergelijking schrijven:

Q = A~ + By (4.2)

waarin X en ~ de stationaire waarden van de toestands- resp. ingangsvektor

zijn.

Bij gelijkspanningsomzetters is het veelal de bedoeling am een uit

gangsspanning te genereren die onafhankelijk is van variaties in de

uitgangsvariabelen (meestal de uitgangsspanning). In de meeste gevallen

wordt de duty-cycle van het (de) schakelende element(en) als instrument

gebruikt am genoemde variaties zodanig te kompenseren dat een nagenoeg

konstante uitgangsgrootheid resulteert.

Als we de TRM-systeemvergelijking van de up-converter [3] bekijken, dan

blijkt dat de duty-cycle d voorkomt in enkele elementen van de systeemma

trix. Het systeem wordt dan dus beschreven als een stelsel differentiaal

vergelijkingen met veranderlijke koefficienten en gedraagt zich aldus niet

lineair. Om nu tach de lineaire regeltheorie te kunnen toepassen, zal het

systeem gelineariseerd moeten worden rand een zeker werkpunt. Ye schrijven

dan de ingangsvektor y, de toestandsvektor A en de duty-cycle d als een

superpositie van van de stationaire waarde bij dit werkpunt en een kleine

verstoringswaarde:

d

Y+.Q.

~+8

o + a
(4.3)

Vanwege het feit dat de duty-cycle slechts als lineaire funktie in de

elementen van de systeemmatrix aanwezig is, kan deze matrix na substitutie

van de laatste vergelijking uit (4.3) gesplitst worden in een deel A dat

gelijk is aan de oorspronkelijke syteemmatrix en een deel A dat slechts het

varierende deel van de duty-cycle bevat. Substitutie hiervan en van stelsel

(4.3) in vergelijking (4.1) levert:

(A + A) .(~ + 8) + B(Y + .Q.)

Voor A kan de volgende uitdrukking geschreven worden:

(4.4)
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- aAdad

Hiermee en met het gegeven dat de tijdsafgeleide van de stationaire

toestandsvektor nul is, voIgt voor (4.4):

_x = A~ + By + Ax_- + Bu + aaAx + daAx- ad- ad-

(4.5)

(4.6)

De eerste twee termen uit het rechterlid van (4.6) betreffen de stationaire

toestand en zijn volgens (4.2) samen gelijk aan nul. De laatste term uit

(4.6) is een niet-lineaire tweede-orde term die verwaarloosd mag worden ten

opzichte van de eerste-orde effekten omdat deze laatsten klein waren

verondersteld. Vergelijking (4.6) kan aldus vereenvoudigd worden tot:

Ax_- + B_u + d aA Xad-
(4.7)

Beschouwen we slechts verstoringen op de stationaire waarde van de duty

cycle (dus ~=Q), dan vinden we:

(4.8)

Op uitdrukking (4.8) mag, vanwege het feit dat het systeem gelineariseerd

is, de Laplace-transformatie naar het frekwentiedomein toegepast worden.

Als daarbij de beginvoorwaarden nul gesteld worden, dan resulteert verge

lijking (4.9):

s& (4.9)

Met deze vergelijking vinden we de volgende oplossing voor het varierende

deel van de toestandsvektor:

-d(A - sl)-1 aA Xad-
(4.10)

In deze uitdrukking is I de eenheidsmatrix met dezelfde dimensie als de

systeemmatrix. Wanneer d in (4.10) naar de linkerzijde wordt overgebracht,

dan resulteert de gezochte overdrachtsfunktie van alle toestandsvariabelen

naar het varierende deel d van de regelgrootheid d:
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(4.11)

Dit de rege1 van Cramer voor matrix-inversen vo1gt dat het rechter1id van

uitdrukking (4.11) een quotient is van een (n-1)e en een ne orde po1ynoom in

s, waarbij n de dimensie van de systeemmatrix is.

Op deze1fde wijze kan verge1ijking (4.12) genoteerd worden. Deze beschrijft

de overdrachtsfunktie van de toestandsvektor naar k1eine verstoringen op de
-

ingangsgrootheden (dus nu ge1dt dat d=O):

8: = -(A - 51)-1 By (4.12)

4.2

4.2.1

Overdrachtsfunktie (~'/ri\)(s) van de gelijkrichter

Afleiding TRM-toestandsvergelijking voor de gelijkrichter

Om voor het gelijkrichterdeel op ana10ge wijze a1s gepresenteerd in §4.1

een overdrachtsfunktie af te kunnen 1eiden, dienen we te beschikken over de

TRM-toestandsverge1ijking van dit sub-systeem.

C
r

Fig. 4.1 Vereenvoudigd schema van de ge1ijkrichterschake1ing
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Het linkerdeel van figuur 4.1 geeft een model weer van het voedingsnet waar

de gelijkrichter op aangesloten is. Verder zijn de filterkondensatoren, de

schakelmatrix en een belasting weergegeven.

Zoals al aangegeven in §2.l.2 worden de schakelaars van de schakelmatrix op

zodanige wijze aangestuurd dat er in de boven- en in de onderhelft van deze

matrix precies een schakelaar in geleiding is. De paren waarin de schake

laars aldus geleiden werden in §3.l.2 gedefinieerd als zogenaamde "schakel

kombinaties". Met zes schakelaars en de beperkingen die aan het schakelpa

troon ervan gesteld worden, zijn negen verschillende schakelkombinaties

mogelijk. Het blijkt zinvol te zijn om elke schakelkombinatie met een

letter te benoemen. Tabel 4.1 geeft aan welke schakelaars in een bepaalde

schakelkombinatie in geleiding zijn.

Tabel 4.1 Definitie schakelkombinaties

Geleidende schakelaars

Schakelkombinatie Srl Sr2 Sr3 Sr4 Sr5 Sr6

A x x
B x x
C x x
D x x
E x x
F x x
G x x
H x x
I x x

Voor elke afzonderlijke schakelkombinatie vormt de schakeling van figuur

4.1 een lineair netwerk waar een toestands- of systeemvergelijking (4.1)

van opgesteld kan worden. Deze vergelijkingen zijn in Bijlage 2 weergege-

ven.

Om in §3.l.2 genoemde redenen is het zinvol om in het vervolg de gelijk

richter te beschrijven met behulp van de TRM-systeemvergelijking. Deze kan

volgens vergelijking (3.13) uit de negen verschillende systeemvergelijkin

gen gekomponeerd worden. De relatieve tijd die een bepaalde schakelkombi

natie tijdens een in §2.l.l gedefinieerd schakelinterval van toepassing is,

benoemen we met het getal ok' Hierbij wordt voor de index k de met deze

schakelkombinatie korresponderende letter geschreven. Met behulp van

Bijlage 2 en vergelijking (3.13) vinden we aldus:
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Rb 6B- 60 6F-6H 6G-6C
0 0 0

'-d L:;j L:;j ld
-·r+~r

0 0 0 1 1 0 0 0 0
id 3C;""" 3C, 3C, id 0 0 0

UrUV -~,+y,

0 0 0 0 1 1 UrUv 0 0 0
UrVW

3"C;- 3C, 3C, UrVW 0 0 0

["00]d
U.wu

-Yr+-r
0 0 0 1 0 1

UrWu 2 1 1 uov
(4.13)

3"C;- 3C, 3C,
+

dt 34 34 34
irU 2 1 R, irU 2

UOW
0 0 0 0 1 1

irV 34 34 t; 'rV 34 34 34

irW 0 0 2 1 0
R,

0 irW 1 1 2

r; 34 t; -34 34 34

0 1 0 2 0 0
R,

34 34 t;

Hierin ge1dt voor Qr. f3r en '"Yr:

lX, ~B + ~C - ~O - ~G

p, -~B + ~O + ~F - ~H

Y, -~C - ~F + ~G + ~H

(4.14)

De tota1e re1atieve tijd die e1ke afzonder1ijke schake1aar tijdens het

genoemde schake1interva1 in ge1eiding is, kan op eenvoudige wijze uit tabe1

4.1 geabstraheerd worden. Men vindt dan:

~'1 ~A + ~o + ~G

~r2 ~A + ~B + ~c

~r3 ~B + ~H + ~E

~'4 ~o + ~E + ~F

~r5 ~c + ~F + ~I

~rt> ~G + ~H + ~,

(4.15)

Vit (4.14) en (4.15) zien we dat:

lX, -~'1 + ~r2

p, -~r3 + ~'4

y, -~r5 + ~rt>

(4.16)

waarin Qr' f3r en '"Yr vo1gens §2.1.2 sinusvormig a1s funktie van de tijd

ver1open.

In de ge1ijkrichter-systeemverge1ijking (4.13) zijn a1s toestandsvariabe1en

de stromen door a11e aanwezige spoe1en en de spanningen over a11e konden

satoren gekozen. Echter, van de drie stromen i ru , i rV en i rw zijn er slechts

twee onafhanke1ijk. Hetze1fde ge1dt voor de kondensatorspanningen urw. ur~



- 50 -

en ur~. Ste1se1 (4.13) bevat a1dus twee afhanke1ijke verge1ijkingen. Met

behu1p van

UrWu -UrUv - UrVW (4.17)

gaat (4.13) over in het vo1gende ste1se1 onafhanke1ijke, maar nog weI tijd

variante verge1ijkingen:

Rb ., -Y,
0 0

l<j L;j ld
id Id 0 0 0

-·r+~r , ,
3c,"" 0 0

3C, 3C, 0 0 0
U'UV UrUv [~]d -~,+Y,

0 0
, 2 0 0 0 (4.18)UrVW UrVW + uovdt 3C, 3C, 3C, 2 , ,

irU 2 R, irU 34 34 3L, UOW0 0
irV

34 34 4 irV
2 ,

-34 34 34

0
,

0
R,

34 3L, L;

4.2.2 De TRM-toestandsvergelijking voor de gelijkrichter met gebruik van

ruimtevektoren

Om dade1ijk een eenvoudige transformatie van verge1ijking (4.18) naar een

met de Wo draaiend assenste1se1 moge1ijk te maken, voeren we ruimtevektoren

in voor aIle tijdsafhanke1ijke grootheden, te weten de toestandsvariabe1en

en de ingangsvariabe1en:

U-,

i-,
(4.19)
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1m
\

\
\

\

" u,uv
-----........;iIr--....----Re

u,

Fig. 4.2 Illustratie van de ruimtevektor Yr in het komplexe vlak.

In figuur 4.2 ziet men de ruimtevektor Yr die opgespann2n wordt door drie

komponenten zoals aangegeven in de eerste vergelijking van stelsel (4.19).

Met behulp van een notatie met reele en imaginaire delen laat stelsel

(4.19) zich ook schrijven als:

U Urx + j Ury-r

i irx + j iry-,

U uOx + j UOy
-0

(4.20)

waarin:

(4.21)

Met (4.17) voIgt voor de eerste vier vergelijkingen van (4.21):

Urx UrUv

Ury i/3 [UrUv +2 UrVW ]

irx i,u

iry i/3 [irU +2i.v]

(4.22)

Vit (4.20) en (4.22) voIgt:
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(4.23)

Na substitutie van de 1aatste vier verge1ijkingen uit ste1se1 (4.18) b1ijkt

(4.23) met (4.21) geschreven te kunnen worden a1s:

(4.24)

Met behu1p van (4.17) en (4.21) kan de eerste verge1ijking van ste1se1

(4.18) a1s vo1gt geschreven worden:

- Adi
d

+ ..!..(<< -!y)u + ..!..(-~y)u
I.;:j I.;:j '2'rx I.;:j 2'ry

(4.25)

Uit de verge1ijkingen (4.25) resp. (4.24) b1ijkt dat het ste1se1 (4.18) ook

in de vo1gende vorm geschreven kan worden:

1 1
Rb .,+~y, -~,I3" y,

0 0
I.;:j I.;:j I.;:j

id --r+i'r 1 ,13"
id 0

0 0
Urx ~ 2C, 6C, Urx 0

d
Ury

-.,-~,+2y,

0 0 ,13" 1 Ury
1 0 (4.26)

dt 6C, 2C,
+ L;,13" C,

irx irx Uo•

0 1 ,13" A,
0

iry 2L, 6L, L; iry Uey

0 ,13" 1 0
A,

6L;" -2L, L,

Het is be1angrijk hier op te merken dat er tot op dit moment nog geen

beperkingen aan de vorm van de voedingsspanningen geste1d hoefden te

worden.
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De schakelaars in de gelijkrichter worden volgens vergelijking (2.7) uit

§2.1.2 als voIgt gemoduleerd:

-~'1 + ~r2

- ~r3 + ~'4

M,sin(wot + cj)o + cj)m,)

M,sin(wot + cj)o + cj)m, - 2
3
-)

M,sin(wot + cj)o + cj)m, - 4_)
3

(4.27)

waarin Mr de modulatie-index (-l~rS+l) en ~mr de modulatie-fase ten opzich

te van de fase van de voedingsspanning van de gelijkrichter betekent.

Met behulp van (4.16) ziet men dat:

Y, = -(1, - p, (4.28)

Substitutie van (4.27) in (4.16) levert met (4.28) en (4.26) de volgende

systeemvergelijking:

Rb M,cos(trl M,s;n(.,) a a
let ---

ill.; ~)let il/';~ )let

id M,sinl.,) a a .;~
id a

Urx
.;~ C, 2C, 6C, Urx a

d
Ury

M,cosl.,) a a .;~ 1 Ury a
dt 6C, 2C,

+ L;
.;~ C,

irx irx uo•
a .;~ R, a

iry 2~ 6~ L; iry UOy

a .;~ a R,

6L;' 2~ L;

Hierin geldt:

., = wot + cj)o + cj)mr -'3

(4.29)

(4.30)

De systeemmatrix van vergelijking (4.29) bevat dus elementen die een

funktie van de tijd zijn. Als gevolg hiervan zal de korresponderende

toestandsvektor in de stationaire toestand in het algemeen niet konstant

zijn. De in §4.1 gepresenteerde afleiding van de overdrachtsfunkties maakt

daarentegen gebruik van het feit dat de toestandsvektor in stationaire

toestand weI een konstante waarde vertoont. Er zal daarom een methode

gevonden moeten worden om de tijdsafhankelijkheid van de systeemmatrix te

elimineren. In het navolgende zal gedemonstreerd worden dat met behulp van

een soort Park-transformatie van de systeemvergelijking (4.25) een nieuwe

tijd-invariante systeemvergelijking onstaat, waarmee vervolgens de gezochte

overdrachtsfunkties berekend kunnen worden.
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4.2.3 Transformatie van de TRM-toestandsvergelijking

De bedoeling van de transformatie van de systeernrnatrix van vergelijking

(4.29) is zoals reeds vermeld om de tijdafhankelijke faktoren hierin te

elimineren. We bekijken nu een tijd-variante transformatiematrix P die de

eigenschap heeft dat:

~ = P-l~' (4.31)

waarin li en li' de oorspronkelijke resp. getransformeerde toestandsvektor

is. Substitutie van (4.31) in de algemene toestandsvergelijking (4.1)

levert de volgende uitdrukking:

~ [P- 1 X']
dt -

(4.32)

Uitwerken van het linkerlid van deze vergelijking, hergroeperen van de bij

li' behorende termen en het vervolgens links en rechts van het gelijkteken

vermenigvuldigen met de matrix P levert de volgende getransformeerde

systeemvergelijking:

[PAP- 1
_ P~P-l]~' + PBy

A'~' + (By)'
(4.33)

Met de volgende matrix P(t) blijkt het mogelijk om een tijd-invariante

systeernrnatrix A' te genereren door het systeem af te beelden op een

synchroon met het stelsel bronspanningen meedraaiend assenstelsel:

1 0 0 0 0

0 sin(Wot + 4>0) - cos(Wot + 4>0) 0 0

P(t) 0 cos(wot + 4>0) sin(Wot + 4>0) 0 0 (4.34)

0 0 0 sin(Wot + 4>0) - cos(Wot + 4>0)

0 0 0 cos(wot + 4>0) sin(wot + 4>0)

De inverse p-l(t) van deze matrix is, vanwege de orthogonaliteit van P(t),

eenvoudig gelijk aan de getransponeerde van P(t). De getransformeerde

systeemvergelijking kan nu uit (4.33) berekend worden. Als het volgende

syrnrnetrische stelsel bronspanningen aangenomen wordt:
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(4.35)

dan luidt de getransformeerde systeemvergelijking (4.33) voor de gelijk

richter:

Rb MrS'n(+m'-iJ M,cos (+mr-il
0 0

I..cl (2/JiJI..cl (2/Ji)1..cl

id
M"ln (+mr-il

0
, Ji id 0

"'0 2C, 6C,
u' Jic, u' 0IX IX

d u' M,cos (+m'-iJ u' 0 (4.36)
+

dt
ry

0 Ji , ry r;
i'rx

-"'0 6CI 2C, i'oc 00Jic,
i'ry i'ry 0

J3 R,
0

24 64 T; "'0

0 Ji , R,

64 24 -"'0 -r;

Hierin is tPmr konstant.

Ten gevolge van het feit dat ook de ingangsvektor van vergelijking (4.29)

getransformeerd wordt naar het met Wo draaiende stelsel, zien we deze als

een gelijkspanning met amplitude Do terug in vergelijking (4.36).

Omdat de transformatie P de tussenkringstroom i d niet beinvloedt, heeft

deze toestandsvariabele in vergelijking (4.36) geen accent.

De rotatiefrekwentie Wo waarmee het oorspronkelijke stelsel differenti

aalvergelijkingen aangedreven wordt alsmede de modulatie-index Mr van de

gelijkrichter, komen in de getransformeerde systeemmatrix in enkele

elementen voor. Deze grootheden mogen funkties van de tijd zijn. Het

getransformeerde systeem zal echter slechts dan tijd-invariant zijn,

wanneer Wo en Mr konstant zijn. Dit zal in het navolgende telkens veronder

steld worden.
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Overdrachtsfunktie (&'/rflr){s) van de gelijkrichter

Met behulp van in de vorige paragraaf gevonden getransformeerde systeem

vergelijking kan nu een overdrachtsfunktie tl(s) van het varierende deel van

de modulatie-index naar de getransformeerde toestandsvektor ~' als funktie

van de komplexe frekwentie s opgesteld worden. Een uitdrukking hiervoor is

de in §4.1 afgeleide vergelijking (4.11) die hier in een voor de gelijk

richter aangepaste vorm gegeven wordt:

ti(s) ~(s) = -(A' - sl)-1 ~~'~'
r

(4.37)

• -, (. I , 01 ol)Twaar1n ~ - 1d U rx U ry 1 rx 1 ry .

De overdrachtsfunktie Hid(s) van mr naar de toestandsvariabele i d voIgt uit

(4.38):

(1 0 0 0 0) .tHs) (4.38)

waarin tl(s) in vergelijking (4.37) bepaald is.

Uit vergelijking (4.38) blijkt dat ondermeer de stationaire toestand van de

getransformeerde systeemvergelijking bepaald moet worden. Deze voIgt

eenvoudig uit de oplossing van vergelijking (4.2). De afgeleide van de

getransformeerde systeemmatrix A' naar de stationaire modulatie-index Mr

kan zonder meer uit de systeemmatrix van vergelijking (4.36) bepaald

worden.

Met behulp van een algebra1sch manipulatie-softwarepakket zoals REDUCE of

DERIVE, kan nu het rechterlid van vergelijking (4.38) bepaald worden.

Deze berekening levert inderdaad de in §4.1 genoemde breuk van twee

polynomen op. In dit geval is de dimensie van de systeemmatrix A' vijf,

zodat in het algemeen geschreven kan worden:

(4.38)

De koefficienten am (O~m55) en bn (O~~4) kunnen met REDUCE bepaald worden

als er numerieke waarden voor de verschillende systeemelementen in de
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ana1ytische vorm van verge1ijking (4.38) gesubstitueerd worden. Het 1igt

dan voor de hand om voor de tussenkringspoe1 ~, de fi1terkondensator Cr en

de nethoekfrekwentie Wo de op de proefopste11ing betrekking hebbende

waarden te substitueren. Deze 1uiden:

Ld 8.4 mH

Cr 1. 88 jjF

Wo 314 rad/s

Voor de netimpedantie wordt de lEC-norm 555-3 gehanteerd. Deze geeft voor

de waarde van de serieweerstand Rr uit figuur 4.1 0.24 0 en voor de waarde

van de serieinduktantie Lr 0.5 mH bij een netfrekwentie van 50 Hz. Voor de

be1astingsweerstand kan een waarde ingevu1d worden, ook kan de symbo1ische

uitdrukking Rb gehanteerd b1ijven.

Het resu1taat van de berekening van de koefficienten 8m en bn 1uidt voor

bovengenoemde e1ernentwaarden a1s voIgt:

-1.08.103. Rb •V o
2.88.108 • (M/ 

2.76·10 11 ·(M/

1.02.1017 . (Mr
2

4.90.1019 . (M/ -

3.61·10-3·Rb ) .Vo
2. 78 .Rb ) • V o

3.61·10-3.Rb ) ,Vo
2.78·Rb )·VO

as - 2 . 18 . (M/ + 2. 78 .Rb )

a 4 -2.60.102. (Mr
2·Rb + 8.06·Mr

2 + 2.78·Rb
2 + 22.4·Rb )

a3 -6.91·107·(Mr
4 + 2.78·M/·Rb + 22.4.M/ + 1.00·10-2·Rb

2 + 62.2·Rb )

a2 -6.63.1010 . (Mr
4 + 5 . 55 .Mr

2.Rb + 11.2 ·Mr
2 + 7.72·Rb

2 + 31.1·Rb )

a1 -2.45.1016 . (Mr
4 + 2.78·M/.Rb + 11.2·M/ + 1.00·10-2·Rb

2 + 31.0·Rb )

ao -1.18.1019 . (Mr
4 + 5.55·Mr ·Rb + 7.71·Rb

2)

A1s voor Rb een praktische waarde, bijvoorbee1d Rb=300, gesubstitueerd

wordt, dan b1ijkt dat de inv10ed van Mr (de stationaire waarde van de

modu1atie-index) op de waarde van de koefficienten van de overdrachts

funktie Hid(s) slechts praktisch merkbaar is in enke1e koefficienten (b3• b1

en a1).
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Bode-diagrammen

Als de (kleine) verstoring mr op de stationaire waarde van Mr van de modula

tie-index van de gelijkrichter sinusvormig als funktie van de tijd is, dan

zullen de getransformeerde toestandsvariabelen volgens vergelijking (4.37)

ook sinusvormig met dezelfde frekwentie, maar in het algemeen met een

andere amplitude en fase verlopen. Met behulp van Bode-diagrammen kan een

goede indruk verkregen worden van de eigenschappen van genoemde over

drachtsfunktie H(s) [16, §6.2.l]. Men substitueert daartoe s=jw in verge

lijking (4.37) en berekent dan komponentsgewijs de amplitude (in dB) en de

fase van de betreffende overdrachtsfunktie als funktie van de frekwentie w

waarmee mr gevarieerd wordt. Voor vier verschillende waarden van de statio

naire waarde Mr van de modulatie-index is in figuur 4.3 voor de bovenge

noemde praktische komponentwaarden het Bode-amplitude- en fasediagram

gegeven.

ii, i

----- M r=O.33 - - - M r=O.66 _._.- Mr=

Overdrachtsfunktie geljjkrjchter HUw)

I
!
I

105103102101100
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M = 0
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- }.
~i"\'---:""'.. ...:",.;' ,~ --- - - - -
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l
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,-...
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i:u
-;:;
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100 ~::J)

"-'... I
,... I,... I

..:::::. 0:----;:; i
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c I
~ I
::J)

-20PO_2... 10-1 IOU 101-...

Fig. 4.3 Illustratie van het verloop van de overdrachtsfunktie id!mr(s)

voor de gelijkrichter
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Uit figuur 4.3 blijkt dat de tijdskonstante die gevormd wordt door de

tussenkringspoel ~ en de belastingsweerstand Rb bepalend is voor de 20

dB/dekade afval vanaf ongeveer 550 Hz. De piekverschijnselen rond 3.1 kHz

worden veroorzaakt door oscillaties die ontstaan tussen de netinduktivi

teiten Lr en de filterkondensatoren Cr' Dit blijkt uit variaties van de

waarden van Lr en Cr die in de Bode-diagrarnrnen van Hid(jw) het verband

wosc::::::(LrCr)lJ bevestigen.

4.3 Overdrachtsfunktie (&'jrflrHs) van het totale systee;n

4.3.1 Afleiding TRM-toestandsvergelijking voor het totale systeem

In figuur 4.4 is een schema weergegeven van de aaneenschakeling van

modellen van het voedingsnet, de gelijkrichter, de gelijkstroomtussenkring,

de inverter en de asynchrone machine. Voor de asynchrone machine is het in

§2.4 afgeleide vervangingsschema gebruikt, waarin aIle induktanties naar de

primaire zijde van de machine zijn verschoven (zie figuur 2.9).

i. L. R.

I~ ~
S<2 S.. S,8 S;, s;J SiS R.2

Uou R, iru L, R" iltft L"+

C c; c, R.2
Uov R, i", L,

,
R" ij1S L.,+ U;I'R

Uow R, i,.. L,
C,

R., iin+ + + L. ,

Sr5 S;e

Fig. 4.4 Model van het totale aandrijfsysteem
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In dit systeern bevinden zich twaalf schakelende elementen die, met inacht

neming van de beperkingen die aan de schakelpatronen van de gelijkrichter

en de inverter gesteld moe ten worden (zie §2.l.2 resp. §2.3.2), het systeem

in maar liefst 81 verschillende konfiguraties kunnen brengen. In tegenstel

ling tot wat bij de gelijkrichter in §4.2.l gebeurd is, geven we hier niet

alle afzonderlijke toestandsvergelijkingen. We volstaan hier met het

resultaat van het toestandsruimtemiddelingsproces waarbij al deze toe

standsvergelijkingen als een nieuwe toestandsvergelijking geschreven kunnen

worden.

Voor de inverter kan op dezelfde w~Jze als weergegeven in tabe1 4.1 een

ste1se1 van negen verschi11ende schake1kombinaties gedefinieerd worden. Als

vervo1gens de tota1e re1atieve ge1eidingstijden van e1ke inverter-schake

laar tijdens elk inverter-schake1interva1 bepaa1d worden, dan kan analoog

aan (4.16) geschreven worden:

lX i ~il - ~i2

~i ~i3 - ~i4

Yi ~i:; - ~i6

(4.40)

Ana100g aan de ge1ijkrichter-systeemvergelijking (4.18) kan voor het gehele

systeem geschreven worden:

~ = A~ + By

Hierin ge1dt dan:

(4.41)
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.,. 3L,

waarin gebruikt gemaakt is van:

(4.42)

Uit figuur 4.4 b1ijkt dat het ste1se1 be1astingsstromen met index 2

onafhanke1ijk is. Men hier dus niet een voorwaarde a1s gegeven door

verge1ijking (4.42) voor schrijven.
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4.3.2 De TRM-toestandsvergelijking voor het totale systeem met gebruik van

ruimtevektoren

Voor het ge1ijkrichter-gedee1te van de schake1ing van figuur 4.4 kan zonder

meer gebruik gemaakt worden van de in §4.2.2 afge1eide verge1ijkingen

(4.19)-(4.25). Voor de inverter en de be1asting b1ijkt het zinvo1 om

ana100g aan (4.19) ruimtevektoren te definieren voor de spanningen over het

ste1se1 kondensatoren Ci en de stromen door de twee ste11en spoe1en Lb1

resp. ~2:

~ ( UiRS
J
2

" J
4

" )
Yj

T
+uiTAe

T
+ uiSTe

( .2" 1
4

" ) (4.43)
~1

2' • IT . T
3 li1R + 'i1S e + li1T e

( J
2

" .4lt )
i

2' • T . IT
3 li2R + Ii2S e + li2T e-i2

Ten gevo1ge van het feit dat de waarden van komponenten in het be1asting

model voor e1ke fase ge1ijk gekozen zijn, kan ook het ste1se1 be1astings

stromen met index 2 door midde1 van ruimtevektoren met twee verge1ijkingen

beschreven worden. Hierdoor heeft de toestandsverge1ijking (4.45) een orde

minder dan (4.41).

Door het uitschrijven van (4.43) voIgt met (4.42):

Yj UiRS + j ~ v'3(UiRS + 2 UiST )

1i1 = ii1R + j~v'3(ii1R + 2ii1S )

1i2 ~ (ii2R - ~ ii2S - ~ ii2T) + j i v'3(ii2S - ii2T)

(4.44)

Ana100g aan de af1eiding die 1eidt tot verge1ijking (4.26) voor de ge1ijk

richter, kan (4.41) in de vo1gende vorm geschreven worden:

~ = A~ + By

waarin:

(4.45)



- 63 -

! ~ (id Un< Ury in< Iry Ujx Ujy ij1x ii1y ij2x . )T1;2y

1
J'"3 Yr .j.~Yj J"3 YjF\! ·r·~Yr

0 0 0 0 0 0
I.-(j 2I;"" 21.-(j 21.-(j 2I:d

-cr+-"r 0 0 1 J"3 0 0 0 0 0 0""3"C;"" 2C, 6C,

-·r-~,·2yr
0 0 J3 ,

0 0 0 0 0 0
J"3cr

6C, 2C,

0 J"3 Rr 0 0 0 0 0 0 0
2L, 6L, L;

0 J"3 0
R,

0 0 0 0 0 0it; 2L, L;

A ·i-~;
0 0 0 0 0 0

, J3 0 03C;" 2C; 6Cj

·i·~;-2y;
0 0 0 0 0 0 J"3 ,

0 0
J3Cj 6Ci 2Cj

0 0 0 0 0 J"3 Rbl·Rb2 0 Rb2
0

24" 64" ---c;,- 4"

0 0 0 0 0 J"3 ,
0

~,.Rb2
0 ~2

6Lb, 2Lb, ---c;,- t;,"

0 0 0 0 0 0 0
Rb2 0

Rb2 0
4,2 Lb2

0 0 0 0 0 0 0 0
Rb2

0
Rb2

Lb2 Lb2

Bj! = ~ (0 0 0 UOx Uay 0 0 0 0 0 O)T

Door de inverter-schakelaars op de volgende wijze te moduleren:

(X; ~;, - ~;2 M;sin(wjt + <lImJ

p; ~j3 - ~i4 Mjsin(w;t + <lim; - ~) (4.46)
3

Y; ~j5 - ~;6 = M;sin(w;t + <lim; - ~)
3

kan een symmetrisch driefasen uitgangsstroomstelsel opgewekt worden (zie

§2.3.2). Net als in het geval van de gelijkrichter geldt hier:

Y; = -(Xi - P; (4.47)

Substitutie van (4.45) en (4.47) in (4.44) levert:

~ = A~ + By (4.48)

waarin:
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~ (id ull( Ury ill( iry ul~ uiy ijl~ lilY ii2x ii2y)T

F\:l Mrcos(f,) Mrsjn(fr) 0 0
Mjcos(fj) Mjsjn(fj)

0 0 0 0
~ f?IJ"3)~ f?IJ"3)~ (2/J"3)~ f?IJ"3)~

MrCOS(fr)
0 0 1 J3 0 0 0 0 0 0

J"3cr
2Cr 6Cr

Mrsin(fr) 0 0 J"3 1 0 0 0 0 0 0
J"3cr

6Cr 2C,

0 1 J"3 Rr 0 0 0 0 0 0 0
2L.. 6L.. L;

0 J3 1 0
R,

0 0 0 0 0 0
6L.. 2L.. L;

A Mjces(fi)
0 0 0 0 0 0

1 J"3 0 0
J"3Cj 2Cj 6Cj

MjSin(f~
0 0 0 0 0 0 J"3 1 0 0

J"3Cj 6Cj 2Cj

0 0 0 0 0 1 J3 Rbl·Rb2 0
Rb2

0
2Lt.l 6Lt.l Lb'1 Lt.l

0 0 0 0 0 J"3 1 0
Rt>1·Rb2 0

Rb2

6Lbl 2Lt.l Lb'1 Tb1

0 0 0 0 0 0 0
Rb2

0
Rb2

0
Lt.2 Lt.2

0 0 0 0 0 0 0 0
Rb2

0
Rb2

Lt.2 Lb2

B = ~ ~ (0 0 0 UO~ UOy 0 0 0 0 0 O)T

In (4.43) ge1dt:

WI wot + 4>0 + 4>mr -
..
"3 (4.49)

Wj wit + 4>mi -
..
"3

4.2.3 Transformatie van de TRM-toestandsvergelijking

De tijdsafhanke1ijkheid in (4.48) kan gee1imineerd worden door midde1 van

de tijd-variante transformatie vo1gens verge1ijking (4.31). In dit geva1

b1ijkt de vo1gende transformatie-matrix te vo1doen:
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PIt) .
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

o sinltrp) -cosltrp) 0 0 0 0 0 0 0 0

o cosltrp) sinltrp) 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 sinltrp) -cosltrp) 0 0 0 0 0 0

0 0 0 cosItrp) sinltrp) 0 0 0 0 0 0 (4.50)
0 0 0 0 0 sinltip) -cosltip) 0 0 0 0

0 0 0 0 0 cosltip) sinltip) 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 sinltip) -cosltip) 0 0

0 0 0 0 0 0 0 cosltip) sinltip) 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 sinllllip) -cosllll ip)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 cosltip) sinllllip)

waarin:

'!r rp Wot + cl>o

'!riP W( t

Evena1s in verge1ijking (4.34) is bier de transformatiematrix P(t) ortbogo

naa1 zodat de inverse van P ge1ijk is aan pT.

Verge1ijking (4.33) 1uidt biermee, a1s bet voedingsspanningsste1se1 (4.35)

gekozen wordt, a1s vo1gt:

~. = A'~' + (By)'

waarin:

(4.51)
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Evenals in vergelijking (4.36) zien we dat de rotatiefrekwenties waarrnee

het oorspronkelijke stelsel differentiaalvergelijkingen aangedreven wordt

als konstante terug in de getransforrneerde systeernrnatrix.

Met dit resultaat kan de overdrachtsfunktie die de reaktie in het frekwen-

tiedornein van een kleine verandering op de stationaire waarde van de

rnodulatie-index Mr van de gelijkrichter op de getransforrneerde toestandsva

riabelen beschrijft, bepaald worden.
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4.3.4 Overdrachtsfunktie (&'/rflr)(s) van het totale systeem

Analoog aan vergelijking (4.33) kan voor het totale systeem geschreven

worden:

x'
t!(5) = :- (5)

m,
-(A' - 51)-1 aA' X'

aM,-
(4.52)

Het resultaat van deze berekening zal, vanwege het feit dat de orde van het

totale systeem 11 bedraagt, een breuk zijn van een loe en een lle-orde

polynoom in de komplexe frekwentie s:

,t!(s) = ~' (s)
m,

b,oS10 .. bese .. bsss .. b 7s 7 .. bese .. b 5s 5 .. b 4 s
4

.. b 3s 3 .. b 2 s
2

.. b 1S .. b o (4.53)
81 1s 11 .. 8,OS10 .. llgS9 .. 8 SSS .. 87 S7 .. Sese .. 8 5 S5 .. 8 4S4 .. 83s3 .. 82s2 .. a, S .. 8 0

. -, (. , , ., ., , , ., ., ., ., )T
waar1n ~ = 1d U rx U ry 1 rx 1 ry U ix U iy 1 ilx 1 ily 1 i2x 1 i2y .

Ter illustratie van deze overdrachtsfunktie is in figuur 4.5 voor (id/mr )

(s), dit is de eerste komponent van ti(s) , het Bode-amplitude- en -fasedia

gram weergegeven. Als elementwaarden zijn voor wat de gelijkrichter betreft

de waarden uit §4.2.4 gekozen. Voor de het inverter-gedeelte geldt dat Ci=Cr

en voor het belastingmodel zijn de waarden uit tabel 2.1 overgenomen. De

stationaire slip van de asynchrone machine is gesteld op 5% hetgeen voor

machines van het formaat zoals genoemd in §2.4.2 een gebruikelijke nominale

waarde is. De stationaire waarde Mr van de modulatie-index van de gelijk

richter is gelijk aan 2/3, de rotatiefrekwentie fi-wi/(2~) van de uitgangs

stroom-ruimtevektor lil is succesievelijk 0, 75, 150 en 300 Hz.
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Overdrachtsfunktie totale systeem HUw)
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Fig. 4.5

modulatiefrekwentie [Hz]

Illustratie van het verloop van de overdrachtsfunktie (id/rnr )

voor het totale syteem

Men ziet in figuur 4.5 wederom osci11atieverschijnse1en bij 3.1 kHz die

door Lr en Cr in het ge1ijkrichtergedee1te veroorzaakt worden. De andere

osci11atieverschijnse1en worden veroorzaakt door interaktie tussen de

filterkondensatoren van de inverter en de ze1finduktiviteiten van het

be1astingmode1.

Ook in het tota1e systeem kan een 20 dB/dekade afval bij hoge frekwenties

onderscheiden worden.
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5 Regeling van de uitgangsgrootheden

Nu de overdrachtsfunkties voor kleine verstoringen rond een bepaald

werkpunt van de omzetter afgeleid zijn, kan met behulp hiervan een koncept

voor het regelen van de uitgangsgroothden van het systeem opgesteld worden.

5.1 Betekenis van de overdrachtsfunkties

In §4.3.4 zijn de overdrachtsfunkties weergegeven van variaties in de

stuurgrootheid mr naar de getransformeerde uitgangsgrootheden i'ilx en i'ily

van het beschouwde systeem. Als een zuiver sinusvormige verstoring mr rond

een stationaire waarde Mr van de gelijkrichter-modulatie-index veronder

steld wordt, dan kan de korresponderende reaktie iil van de met het uit

gangsstroomstelsel en dus met rotatiefrekwentie wi meedraaiende stationaire

ruimtevektor I'il' als volgt gevisualiseerd worden:
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Fig. 5.1 Reaktie van de getransformeerde uitgangsgrootheden op een sinus

vormige verstoring van de modu1atieindex mr'

Men ziet in figuur 5.1b dat de baan die door iiI beschreven wordt, afhanke

1ijk is van de verhouding van de amp1ituden en het faseverschi1 van i'iIx en
-
i'iIY a1smede van de p1aats van de stationaire ruimtevektor I'il' Figuur 5.2

geeft een bee1d van het ver100p van de uitgangsstroomruimtevektor in het in

de tijd sti1staande komp1exe v1ak bij een verstoringsfrekwentie van

1000/(211') rad/s.
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Fig. 5.2 Verloop van de uitgangsstroomruimtevektor in een in de tijd

stilstaand komplexe vlak.

Voor de regeling van de amplitude van de getransformeerde uitgangsstroom

ruimtevektor dienen we de beschikking te hebben over de overdrachtsfunktie

11'i1/mrl" als funktie van de verstoringsfrekwentie w. Deze over-
-

drachtsfunktie geeft de amplitudeverhouding aan van de komponent van 1'i1 in

de richting van de stationaire getransformeerde uitgangsstroomvektor l'i1

(zie figuur 5.3) en de amplitude van het signaal IDr •



- 72 -

1m

Re

I
I '.

--------,---~~~
~I ""'. I "

j lily j lily .' I '"

------~--~ '----~-'
I ~'..... ..!i1

Fig. 5.3 Illustratie ter bepaling van li'n/mrl/!.

v00 r Ii' ilill

king (5.1) genoteerd worden:

kan op grond van figuur 5.3 vergelij-

(5.1)

Met behulp van de in §4.3.4 berekende overdrachtsfunkties \H'ilxl en lH'ilyl

kan vergelijking (5.2) bepaald worden:

(5.2)

Hierin geldt

IH';,.I

IH'j1y I
(0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0) Iti (5) I••j..

(0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0) It! (5) I•.j..

(5.3)

Voor de hoeken ¢ en ~ kan geschreven worden:



arg(H'i1XO c.u ) 1...0 + jH'i1y(j c.u) 1..-0)

arg(H\lXO c.u)) - arg(H'i1y(j c.u))
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(5.4)

In figuur 5.4 is vergelijking (5.2) alsmede het verloop van lid/mrl als

funktie van de modulatiefrekwentie f=w/(2~) weergegeven. Hierbij zijn

dezelfde systeemparameters zoals gebruikt in hoofdstuk 4 gekozen en er

geldt bovendien dat Mr =0.7 en slip=5%.

Overdrachtsfunktie van mr naar id en i'il, totale systeem
ii'~ 50

~
~

'-"...
O~--....

-::::...... i
~

"0 -50 ~::;

'-c.....=o. -10PO_2 10-1 100 101 102 1~ 1~ 1~

i
I

-50 !-
!

modulatiefrekwentie [Hz]

Overdrachtsfunktie van mr naar id en i'i1, totale systeem8' 50,---,-----,------:::::...:.:.:.=.:.:::.::.::.:.::.:.::.::..:.:.:.:::........:.=.:...:.:..:.:.....::..=.::::.....:.=,....::..:::.....:....::..=.....::..=...:...:.~~----.:...-----

0-
I

~

"0
2
C.
E i
c; -100 ~----'--------------'----~-----':-----:'-:------=-

10-2

Overdrachtsfunktie van mr naar id en i'il, to tale systeem50,.-,-----,-----..,.-,---=~-.:....,,__:.::..:.:......::.:==---r-~:............-:..,....~....::........:~--,-----
I

a~ ~~-------:::',~,'~ \~d I
.:..:_~ ! r

: -50 ~ I:mi
r
11\

'; i

~ -10pO''-="_2----
10

..-J..._":""""1---1-0-0---1-0..l.-1----1-'02----1-0-3----1-04----1-0j

modulatiefrekwentie [Hz]

Fig. 5.4 De overdrachtsfunkties I id/mr I en Ii' il/mr I" voor f i

300 Hz.

5, 50 en
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-
Uit figuur 5.4 blijkt dat de overdrachtsfunktie Ii' il/~rl/l voor hogere

uitgangsfrekwenties een zeer vlak verloop heeft en een steile (60 dB/deka

de) afval vertoont voor modulatie-frekwenties hoger dan 1 kHz.

5.2 Een regelsysteem

De berekende overdrachtsfunkties zijn in min of meerdere mate afhankelijk

van een aantal parameters. 20 zal tijdens normaal bedr:jf van het aan

drijfsysteem de rotatiefrekwentie van het uitgangsstroomstelsel gevarieerd

worden. Ook de waarde van de slip zal in het algemeen aan veranderingen

onderhevig zijn. Simulaties van de overdrachtsfunktie li'il/mrl// wijzen uit

dat de stationaire waarde van de modulatie-index van de gelijkrichter niet

of nauwelijks van invloed is op het verloop van genoemde overdrachtsfunk

tie. De frekwentie Wo alsmede de amplitude Uo van de net(fase-)spanningen

kunnen we eventueel konstant veronderstellen. Aan de hand van de berekende

overdrachtsfunktie kan een regelcircuit volgens figuur 5.5 opgesteld

worden:

Regeloor

!i;l,wensl
-L

I
r:-i

I 'r

S>o
,..J

I
R(s) ""

I

Ii; 1, is I
Systeem

I Hi1 (s)
I

Fig. 5.5 Mogelijk regelschema voor het beschouwde aandrijfsysteem.
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In figuur 5.5 is een zogenaamd adaptief regelsysteem aangegeven waarin een

systeem-overdrachtsfunktie voorkomt die afhankelijk is van de aktuele

stationaire parameterwaarden. In geval van een verandering van deze waarden

moet deze funktie opnieuw berekend worden.

Als het verloop van de overdrachtsfunktie li'u!mrl" uit figuur 5.4 bezien

wordt, dan kan hieruit het volgende gekonkludeerd worden. Het systeem

vertoont voor niet al te lage frekwenties van wi een zodanig verloop dat de

regelaar slechts een proportionele versterkingsfaktor hoeft te bevatten:

R(s) (5.5)

De frekwentie-omzetter bevat vanwege de zelfinduktie in de gelijkstroom

tussenkring een integrerende aktie, zodat de stationaire eindfout van de

regeling nul bedraagt.

Met een differentierende aktie zou de afval bij frekwenties hoger dan

ongeveer 1 kHz eventueel gekompenseerd kunnen worden. Er kunnen echter

oscillaties optreden tussen de verschillende zelfindukties aan de gelijk

richter en inverter-zijde en de filterkondensatoren, zodat er beter gebruik

gemaakt kan worden van de natuurlijke laagdoorlaat-karakteristiek van het

frekwentie-omzetter-systeem.

Een probleem met de regelkarakteristiek volgens vergelijking (5.5) is dat

de waarde van de versterking afhankelijk is van de aktuele waarde van de

systeemparameters. Aangezien de orde van het systeem relatief hoog is, gaat

hier veel rekenwerk mee gepaard.

Bij de keuze van andere komponentwaarden zou de overdrachtsfunktie li'il!mrl u
een minder vlak verloop kunnen vertonen. In dat geval kan een uitgebreider

regelsysteem dan het hier gepresenteerde nodig .

Om tens lotte een uitspraak te kunnen doen omtrent de kwaliteit van de

regeling volgens figuur 5.5, dient deze op de proefopstelling van de

frekwentie-omzetter geimplementeerd te worden.
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5.3 Konklusies

Er is voor kornponentwaarden die toegepast zullen worden bij de proefop

stelling van het flux-georienteerd sturingssysteern een regelrnethode

aangegeven waarbij slechts een proportionele aktie benodigd is. De eigen

schappen van het aandrijfsysteern zijn zodanig dat een integrerende en/of

een differentierende aktie niet nodig blijken. Bij andere systeernpararneters

rnoet wellicht een uitgebreidere regelwijze gekozen worden.
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6 Konklusies en aanbevelingen

Voor de beschouwde frekwentie-omzetter met gelijkstroomtussenkring kon een

grens voor de gebruikte schakelfrekwentie worden aangegeven waarboven

toestandsruimtemiddeling zeker toegestaan is. In de praktijk wordt echter

een veel lagere schakelfrekwentie toegepast. Vanwege het feit dat ook bij

deze frekwentie bij alle verrichte simulaties het verloop van de toestands

grootheden in de TRM-systeembeschrijving telkens het verloop van de

toestandsgrootheden van het oorspronkelijke systeem benaderen, is met deze

methode verder gewerkt. Uit de literatuur zijn methoden aangedragen waarmee

in een later stadium eventueel het geldigheidsbereik van deze methode

nauwkeuriger bepaald kan worden.

Op basis van een algemene tijd-invariante TRM-toestandsvergelijking van een

algemeen vermogenselektronisch systeem is een vergelijking opgesteld die

aangeeft hoe een kleine verstoring op de stuurgrootheden van genoemd

systeem doorwerkt naar de toestandsvariabelen van het systeem. Om deze

methode op de beschouwde frekwentie-omzetter toe te kunnen passen, is de

tijd-variante TRM-toestandsvergelijking getransformeerd naar een met het

netspannings- resp. uitgangsstroomstelsel meedraaiend assenstelsel. Met

behulp van de resulterende tijd-invariante toestandsvergelijking is

vervolgens de overdrachtsfunktie van de stuurgrootheid naar de te regelen

uitgangsgrootheid berekend.

Op grond van het verloop van deze overdrachtsfunkties is tens lotte een

eenvoudig adaptief regelmodel opgesteld. Met de komponentwaarden die in de

proefopstelling gebruikt zijn, kan waarschijnlijk volstaan worden met een

regeling met slechts een proportionele aktie. Of deze regeling zal voldoen

aan de eisen die in de praktijk aan het systeem gesteld worden, moet nog

proefondervindelijk vastgesteld worden.
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Lijst van gebruikte symbolen

De belangrijkste symbolen uit hoofdstuk 2:

i d

i R • is. iT

1.1
11 • 1

iu. i v • i w

uu.uv.\lw

Mr,Mi

Wm

Te.wens

tussenkringstroom

uitgangsstromen van de inverter

komplexe uitgangsstroomruimtevektor van de inverter

amplitude resp. fase van 1.1
fasestromen van de gelijkrichter

fasespanningen van de gelijkrichter

modulatie-index van de gelijkrichter resp. inverter

fasespanningen van de gelijkrichter

aan asynchrone machine toegevoerde stroomruimtevektor

hoekfrekwentie van 1.s
mechanische hoekfrekwentie

door de machine te leveren elektrisch koppel

De belangrijkste symbolen uit hoofdstuk 3:

A

B

C

D

J

P

toestandsvektor van de toestandsvariabelen

systeemmatrix

ingangsmatrix

uitgangsmatrix

hulpmatrix

Jordan kanonieke vorm van de systeemmatrix

matrix van eigenvektoren van A

schakelperiode

De belangrijkste symbolen uit hoofdstuk 4:

Yr

Yo

P(t)

ruimtevektoren van de gelijkrichter-kondensatorspannin

gen

ruimtevektor van de gelijkrichter fasestromen

ruimtevektor van de bronspanningen

tijdsafhankelijke transformatiematrix



!! (s)

1u

1i2
Y' r,1' r .Y' 0

- 81 -

vektor van de overdrachtsfunkties

ruimtevektor van inverter-kondensatorspanningen

ruimtevektor van eerste set be1astingstromen

ruimtevektor van tweede set be1astingstromen

naar een met hoeksne1heid Wo roterend assenste1se1

getransformeerde en dus in tijd sti1staande ruimtevekto

ren Yr,ir,Yo

naar met hoeksne1heid Wi roterend assenste1se1 getrans

formeerde en dus in tijd sti1staande ruimtevektoren

Yi .1u.ii2
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Bijlage 1 Afleiding exponentiele matrixvorm

In figuur Bl.l is een model van de stroominverter met resistieve belasting

gegeven. De spoelL representeert hierin de zelfinduktantie van de tussen

kring.

L '.

+

'R R

u.. j= c 1: c .
_ Utr IS R

I
u" -:.L c

'-

J +
;,. R

\~;6
<......-r

c::
Si4-'i2

--* **
Fig. Bl.l Model van de inverter-schakeling

Zoals beschreven in paragraaf 3.2.1 bekijken we hier het eerste segment van

totale modulatiepatroon. In een hierin voorkomende schakelperiode ter

lengte Tsi wordt de eerste schakelkombinatie gevormd door de gesloten

schakelaars Sil en Si4, de tweede schakelkombinatie door de gesloten schake

laars Si5 en Si4 en de laatste schakelkombinatie door de gesloten schake

laars Si3 en Si4. We benoemen deze schakelkombinaties met de letters B, H

resp. E en kunnen voor de bijbehorende toestandsvergelijkingen schrijven:

0 -,
0 0id L id 1

L
2 -,

0 0
d

Urs 3C 3AC Urs 0 (Bl. 1)B:
dt

+ U,

US!
-,

0 -1 0 US!3C 3AC 0

Utr -, 0 0
-, un 0

3C 3RC
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id

d
Urs

H:
dt

US!

~r

id

d
Urs

E:
dt

Us,

Utr

0 0 L 0
id 1

L
1 -1 0 03C 3RC Urs 0

+ U1
-2 0 -1 0 US! 03C 3RC

1 0 0 -1 ~r 0
3C 3'R'C

0 0 0 0 id L
0 -1 0 0

3RC Urs 0
+ U1

0 0 -1 0
3RC Ust 0

0 0 0 -1
~r 0

3RC

(BI.2)

(Bl. 3)

Een matrix van eigenvektoren luidt voor de systeemmatrix AB van schakel

kombinatie B (zie (BI.I)):

0 0

0 0 2 2 1

3C s+j",o 3C s-j",o

Ps -1 1 -1 10 3C s+j",o
---3C s -j",o

0 1 -1 1 -1 1

3C s+j",o 3C s -j",o

(Bl. 4)

waarin:

(Bl. 5)

Met behulp van de matrix PB vinden we, door gebruik te maken van het

algebraisch manipulatiepakket REDUCE, met vergelijking (3.7) een Jordan

kanonieke matrix die de diagonaalvorm heeft. Met behulp van vergelijking

(3.8) 'kan dan met REDUCE de volgende exponentiele vorm van de matrix ABTB

(waarin TB-oBTsr , ofweI de absolute duur van de schakelkombinatie B) ge

schreven worden:
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COS(CU oTB) -~ sin(CU oTB)
"0

a

a

a

a
(Blo6)

1 (T \ a • ( T) 1 -aTB -aTB-- COS CUo BI +-Sln CUo B +-e e
2 2"0 2

a

1 (T \ a . ( T) 1 -aTB--COS CU o BI +-Sln CUo B +-e
2 2~ 2

a

Als gesteld wordt dat woTB«1 dan voIgt uit (BI.6):

1 +lXTB
-TB a a

L

2TB
1 -lXTB a a

3C

eABTe .. e- aTB

-TB 1 aTB 1 -aTe e- aTB a--+-+-e
3C 222

-Te 1 aTB 1 -aTB a e- aTB--+- +-e
3C 2 2 2

Als verder aangenomen wordt dat aTB«1 dan voIgt dat:

1+lXTB
-Te a a

L

2TB
1 -lXTe a a

3C

eABTe .. (1-lXTe)
-TB a 1 -lXTe a
3C

-Te a a 1 -lXTB3C

(Blo7)

(Blo8)

Uit (Blo 8) voIgt, omdat de 2e orde termen a 2TB
2 verwaarIoosd kunnen worden:

a -Te a a
a La a

2TB -Te a aa 1 a a 3C 3RC (BI.9)eABTB .. +

a a a -TB a -Te a
3C 3RC

a a a
-TB a a -TB
3C 3AC
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OfweI , onder voorwaarde dat woTB«l en aTB«l geldt dat:

eABTB = I A T+ B B
(Bl.IO)
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Bijlage 2 Toestandsvergelijkingen van de gelijkrichterschakeling

De toestandsverge1ijkingen van de ge1ijkrichterschake1ing vo1gens figuur

4.1 kunnen voor e1ke schake1kombinatie uit de Kirchoff spannings- en

stroombetrekkingen bepaa1d worden.

Tijdens schake1kombinatie A, E en I (zie tabe1 4.1) ge1eiden te1kens twee

schake1aars in deze1fde tak en is het net ontkoppe1d van het uitgangscir

cuit van de ge1ijkrichter. De TRM-toestandsverge1ijking 1uidt voor deze

drie schake1kombinaties a1s vo1gt:

UrUV

UrVW

d UrWudt

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

2

34

a

34

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

1

3L,

2

4

a

a
1

3C,

a

a

a
1

3C,

a

a

a

a

a
1

3Cr

a

a
R,

L,

UrUv

U,vw

+

a
a
a
a

1

34

1

34

a a
a a
a a
a a

34 3L,

1 2

3L, 3L,

(B2.1)

Voor schake1kombinatie B kan afge1eid worden:

UrUv

d
-- UrWu
dt

irU

iN

irW

2

3C,

1

3C,

3C,

a

a

a

ld
a

a

a

2

34

a
1

3L,

a

a

a

a

34

2

34

a

a

a

a

a

a

34

2

L;

a
1

3C,

a

1

3C,

R,

t;

a

a

a
1

3C,

1

3C,

a

a
R,

a

a

a
1

3C,

1

3C,

a

a
R,

t;

+

a
a
a
a
2

34

,
34

a
a
a
a

1

3L,

1

3L,

a
a
a
a

34

2

34

(B2.2)
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Voor schakelkombinatie C kan afgeleid worden:

Rb
0 0 0 0 0

La ~

id 1 1 1 id
0 0 0

3C,
0 0 0

3C, - 3C, 0
0 0 0

UrUv 1 0 0 0 1 1
UrUv

0 0 0
3C,

0
3C,UrVW

3C, UrVW Uou0 0 0d 2 0 0 0 1 0 1 (B2.3)
dt

urWu 3C, 3C, 3C, urWu + 2 1 1 UOV
3'-1 3L, 3L,irU 0 2 0

R,
0 0 i,u uow

3'-1 3'-1 '-1 1 1

irV irV 3L, 3'-1 3L,

0 0 2 0
R,

0irW irW
1 23'-1 3'-1 '-1

3L,3'-1 3'-1

0 0 2 0 0
R,

3'-1 L; i:;

Voor schakelkombinatie D kan afgeleid worden:

Rb
0 0 0 0 0

La La
id 2 1 id

0 0 0
0 0 0 1 0

3C, 3C,
--

3C, 0 0 0
U,UV

1 0 1 1
UrUv

0 0 0
3C,

0 0 0
3C, 3C,UrVW UrVW [~Cd 1 1 1 0 0 0

(B2.4)u,wu 0 0 0 0
3C, UrWu uovdt 3C, 3C, + 2 1 1

3'-1 3L, 3L,irU 0 2 0
R,

0 0 irU uow
3'-1 3'-1 '-1 1 1

irV irV 3'-1 3L, 3L,

0 0 2 0
R,

0irW 3L, irW
1 1 23L, '-1

3L,3L, 3L,

0 1 0 2 0 0
R,

3L, L; '-1
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Voor schakelkombinatie F kan afgeleid worden:

d
- UrWudt

irU

irV

irW

2

3C,

1

3C,

o

o

o

o

o

o

o

2

31..,

o

o

o

o

31..,

2

31..,

o

o

o

o

o

o

31..,

o
1

3C,

o
1

3C,

o

o

o
1

3C,

1

3C,

o

o
R,

o

o

o
1

3C,

1

3C,

o

o

R,

t;

+

o
o
o
o
2

31..,

o
o
o
o

31..,

31..,

o
o

~, [~:~
31..,

Uow

31..,

2

31..,

(B2.5)

Voor schakelkombinatie G kan afgeleid worden:

d UrWu
dt

1

3C,

1

3C,

2

3C,

o

o

o

o

o

o

o

o

31..,

o

o

o

o

2

3L,

o

1

l.o

o

o

o

o

1

3L,

2

L,

o

o
1

3C,

o

o

o
1

3C,

1

3C,

o

o

R,

L;

o

o

o

1

3C,

o

o

+

o
o
o
o
2

31..,

31..,

1

3L,

o
o
o
o

1

3L,

1

3L,

o
o
o
o

1

3L,

2

31..,

(B2.6)

Voor schakelkombinatie H kan tens lotte afgeleid worden:

d UrWu
dt

1

3C,

2

3C,

1

3C,

o

o

o

o

o

o

o

2

3L,

o

l.o

o

o

o

31..,

2

3L,

o

o

o

o

o

o

o
1

3C,

o

o

o

o
1

3C,

1

3C,

o

o
R,

L;

o

o

o
1

3C,

o

o
R,

L;

+

o
o
o
o
2

31..,

31..,

o
o
o
o

31..,

1

3L,

1

3L,

o
o

:~ [~:~] (B2. 7)

Uow
1

3L,

2

31..,
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