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M.j. Hoeijmakers. prof. j.A. Schot. A.A. van Rede. A.A.H.

Damen en prof. P. Eykhoff.
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Samenvatting

Het windenergieonderzoek in Nederland heeft zich de laatste

jaren gericht op steeds complexere systemen, waarin vermo

genselectronica en regelingen worden toegepast. In deze sys

temen komt regelmatig de combinatie van een synchrone machine

(als generator) met een stuurbare gelijkrichter (mutator)

voor. Het hUidige onderzoek van de vakgroep EMV richt zich op

het dynamisch gedrag van deze combinatie. Voor een beter be

grip hiervan heeft men een model ontwikkeld waarmee globale

simulaties uitgevoerd kunnen worden.

Het afstudeeronderzoek heeft zich op twee onderwerpen gecon

centreerd die nauw met dit vakgroepsonderzoek verband houden.

Allereerst is onderzocht of twee zeer eenvoudige modellen van

de synchrone machine met mutator, die in de literatuur ge

bruikt worden, nauwkeurig genoeg zijn om simulaties mee uit

te voeren. Uit de beschouwing van het stationaire gedrag

bleek dat beide modellen voor dit doel ongeschikt zijn.

Het tweede onderwerp van het afstudeerwerk heeft betrekking

op het geschikt maken van het binnen de vakgroep ontwikkelde

model voor simulatie. Omdat de model-parameters moeilijk van

fabrikanten betrokken kunnen worden, is een praktische metho

de ontworpen voor de bepaling van een aantal van deze parame

ters. De methode is gebaseerd op een kleinste-kwadratenschat

ter. Uit een praktijktest bleek, dat de methode eenvoudig

uitvoerbaar. flexibel en voldoende nauwkeurig is. Onnauwkeu

righeden in de parameterbepaling moeten worden toegeschreven

aan onvolkomenheden van het model.
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Summary

In the past decade wind-energy research in the Netherlands

has focused on more complex systems, in which power electron

ics and control loops have been incorporated. These systems

regularly implement a synchronous machine (as a generator) in

combination with a controllable rectifier. Research in the

group EMV is presently paying attention to the dynamic behav

iour of this combination. For a better grasp a model has been

designed in order to enable global simulations of the system.

The graduation research has concentrated on two subjects

which are intimately related to this model. In the first

place research has been done into the question whether two

very simple models of the synchronous machine with rectifier,

which are being used in literature, are sufficiently accurate

for simulation purposes. Having considered the steady-state

behaviour, the inaptitude of both models became apparent.

The second subject of the graduation research is related to

making the newly designed model fit for simulations. Since

some model-parameters are difficult to obtain from manufac

turers, a practical method to determine a number of these

parameters has been designed. The method is based on a least

squares estimator. Experiments have shown this method to be

carried out easily, flexible and sufficiently accurate. Inac

curacies in the parameter determination are due to model

imperfections.
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1 Inleiding

Het afstudeerwerk waarover dit verslag handelt. vindt zijn

oorsprong in het windenergie-onderzoek in Nederland. Dit on

derzoek neigt naar de bestudering van steeds ingewikkeldere

systemen: regelingen krijgen meer aandacht en er wordt meer

gebruik gemaakt van vermogenselektronica om de opgewekte

energie in een zo geschikt mogelijke vorm aan het elektrici

teitsnet te leveren. Om dergelijke systemen te kunnen begrij

pen en om het gedrag ervan te kunnen voorspellen, heeft men

modellen nodig. In de vakgroep Elektromechanica en Vermogens

elektronica van de faculteit Elektrotechniek van de Techni

sche Universiteit Eindhoven wordt aan deze modelvorming ge

werkt. Binnen dat kader vallen de twee deelonderwerpen van

het afstudeerwerk waarvan hier verslag gedaan wordt: de theo

retische vergelijking van de kwaliteit van een aantal model

len en het ontwerp van een methode ter bepaling van de waar

den van de parameters van een van deze modellen. Om de samen

hang te verduidelijken, voIgt hieronder in het kort de ge

schiedenis van het onderzoek in de vakgroep EMV naar de mu

delvorming van de synchrone machine met gelijkrichter.

Geschtedenis

Bij de vakgroep EMV is aan het eind van de jaren 70 een sys

teem ontwikkeld waarbij tussen de generator (in dit geval een

synchrone machine) en het net een gelijkrichter. een smoor

spoel en een wisselrichter (of invertor) worden aangebracht

(zie figuur 1.1) [Bon80].[deB82].

Door deze vermogens-elektronische omzetters stuurbaar te ma

ken, kan het energietransport geregeld worden. Een van de

voordelen van dit systeem is, dat de omwentelingssnelheid

van de generator niet (zoals bij een direct met het net ge-

9
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Figuur 1.1

Windenergiesysteem met gelijkstroomtussentrap

koppelde generator) bepaald wordt door de netfrequentie. zo

dat netspannings- en windsnelheidsvariaties beter kunnen wor

den opgevangen in de massatraagheid van het systeem [deB87].

In vergelijking met de starre netkoppeling kent dit systeem

bij goede regeling minder mechanische slijtage en kan de mo

len goedkoper uitgevoerd worden.

Een tijd lang is in de vakgroep aandacht besteed aan het ge

bruik van dit systeem voor een zogenaamd autonoom net, een

net waarop naast dit systeem door aIleen een dieselaggreggaat

ingevoed werd. Parallel hieraan werden de mogelijkheden van

dit systeem in combinatie met een sterk net onderzocht.

Toen eind 1981 in het laboratorium van de vakgroep een proef

opstelling van de synchrone machine met gelijkrichter opge

bouwd werd. trad een technisch probleem naar voren. Van het

viertal bij de proeven betrokken synchrone machines bleken er

drie tot een instabiel systeem te leiden. Dit probleem van

instabiliteit was al eerder geconstateerd door Auinger

[Aui80] en werd door hem "meecompoundering" genoemd.

Voor een beter begrip van dit dynamische verschijnsel werden

met een netwerksimulatie-programma diverse simulaties uitge

voerd. waarbij zowel machines met als zonder demper beschouwd
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werden [Hoe84b].[Hoe86]. De simulaties waren in zoverre suc

cesvol. dat ook hier de instabliteit van het systeem duide

lijk bleek. Daarnaast waren de simulaties echter bijzonder

bewerkelijk. vooral omdat ze veel rekentijd vroegen.

De manier om dit bezwaar te ondervangen. leek te zijn om over

te stappen van het gebruikte gedetailleerde netwerkmodel naar

een eenvoudiger model dat meer toegesneden zou zijn op het

globaal simuleren van het dynamische gedrag. Een dergelijk

model zou niet aIleen de genoemde simulaties vereenvoudigen.

maar zou vanwege zijn eenvoud ook gebruikt kunnen worden als

onderdeel in simulaties van grotere delen van een windmolen

(waaraan bij de TU Delft en het ECN in Pet ten gewerkt wordt)

en als basis voor regelingen van windmolens.

Enkele zeer eenvoudige modellen van de synchrone machine met

gelijkrichter. die in de literatuur voorkwamen. werden in

eerste instantie als te grove vereenvoudigingen terzijde ge

schoven. Het bestuderen van de nauwkeurigheid van deze model

len en van hun mogelijkheden tot simulatie bleek echter een

geschikt onderwerp voor een afstudeeropdracht.

Ondertussen was het zoeken naar een nieuw model. als tussen

weg tussen het complexe netwerkmodel en de zeer eenvoudige

modellen uit de literatuur. in een vergevorderd stadium aan

geland. Er was een dynamisch model ontwikkeld voor de syn

chrone machine met gelijkrichter. dat onder verwaarlozing van

details in het dynamische gedrag van het systeem veel snelle

re simulaties mogelijk maakte [Hoe87]. De tijd was nu rijp om

simulaties van bestaande systemen te gaan uitvoeren. Daarvoor

moest echter nog een vraag beantwoord worden. namelijk hoe op

een praktische manier een aantal in het model voorkomende

parameters bepaald kon worden voor een gegeven synchrone ma

chine. Aangezien de meeste van deze parameters niet eenvoudig

van de leverancier van de machine betrokken konden worden.

was er behoefte aan een eigen methode om ze te bepalen. Het

ontwerp van een dergelijke methode werd het tweede deel van

de afstudeeropdracht. omdat al snel bleek dat het eerste deel

niet genoeg stof zou leveren voor een hele afstudeerperiode.
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Korte inhoud van dit verslag

Het bovenstaande korte overzicht veklaart waarom in dit af

studeerverslag twee onderwerpen van vrij verschillende aard

gebundeld zijn. Beide onderwerpen hebben een direct verband

met het eenvoudige dynamische model van de synchrone machine

met gelijkrichter. zoals dat in de vakgroep EMV ontwikkeld

is. Het tweede hoofdstuk van dit verslag zal daarom geheel

gewijd zijn aan dit model. De twee daarop volgende hoofdstuk

ken (3 en 4) gaan nader in op de al genoemde afstudeeronder

werpen. Beide hoofdstukken zijn geschreven in de vorm van een

artikel en als zodanig (afzonderlijk) leesbaar.

In hoofdstuk 3 wordt het stationaire gedrag van twee in de

literatuur gebruikte modellen van de synchrone machine met

gelijkrichter vergeleken met dat van een model dat nauw ver

want is met het model van hoofdstuk 2 en dat bewezen heeft

goed te voldoen. Hoewel in eerste instantie ook de vergelij

king van het dynamische gedrag gepland was. is daarvan afge

zien omdat de verschillen in stationaire situaties al aan

zienlijk bleken te zijn. Verder onderzoek en gebruik van deze

modellen uit de literatuur wordt daarom niet overwogen.

De hoofdstukken 4 en 5 beschrijven het tweede deel van de

afstudeeropdracht: het on twerp van een praktische methode

voor de bepaling van de parameters van het model van de syn

chrone machine. dat beschreven is in hoofdstuk 2. In hoofd

stuk 4 wordt de methode beschreven. die is ontwikkeld voor de

bepaling van de parameters van de dwars-as van de synchrone

machine. Een vergelijkbare methode zal worden ontwikkeld voor

de langs-as-parameters. Omdat het de bedoeling is. de tekst

van hoofstuk 4 als op zichzelf staand artikel te publiceren.

was er voor een aantal wat diepgaandere onderwerpen geen

plaats in hoofdstuk 4. Deze onderwerpen worden beschreven in

hoofdstuk 5.
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2 Een model van de synchrone machine met mutator

2.1 Bet beschouwde systeem: een synchrone machine met mutator

We bekijken in dit hoofdstuk een als generator bedreven drie

fasige synchrone machine, waarachter een volledig stuurbare

driefasen-brugmutator geschakeld is. (figuur 2.1.1)

Figuur 2.1.1

Schema van het beschouwde systeem van synchrone

machine met mutator
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De synchrone machine is hier voorgesteld door een drietal

spanningsbronnen met een serie-zelfinductie. De onderbouwing

hiervan zal worden geleverd in paragraaf 2.8. De door de

generator opgewekte energie wordt door de mutator gelijkge

richt en geleverd aan een gelijkspanningsbron met in serie

een weerstand en een grote zelfinductie. In dit hoofdstuk

staan we niet stil bij de mogelijkheid de mutator als wissel

richter te gebruiken voor energietransport van de gelijkspan

ningsbron naar de synchrone machine.

We zullen een eenvoudig. dynamisch model voor dit systeem

afleiden. dat het mogelijk maakt relatief snelle simulaties

uit te voeren.

We beschrijven in paragraaf 2.2 eerst de algemene vorm waarin

de modelbeschrijving gegoten wordt. In de paragrafen 2.3 tim

2.5 voIgt een afleiding van een dynamisch model van de muta

tor en van de synchrone machine in deze vorm. Daarna worden

in paragraaf 2.6 de eisen beschreven. die aan een model ge

steld moeten worden om er snelle simulaties mee te kunnen

doen. Kennis van de stationaire toestand van het systeem

blijkt nodig om deze eisen te kunnen formuleren. Daarom is

deze toestand het onderwerp van de paragrafen 2.7 en 2.8. In

paragraaf 2.9 wordt tenslotte het model aangepast zodat het

aan de eisen uit paragraaf 2.6 voldoet. In paragraaf 2.10

worden de resultaten samengevat.

2.2 Toestandsvergelijkingen

We zullen het model van de synchrone machine met mutator

beschrijven met behulp van zogenaamde toestandsvergelijkin

gen. Dit heeft twee redenen. Op de eerste plaats kan een

dergelijke modelbeschrijving eenvoudig worden gebruikt als

basis voor een regeling.

14



De tweede reden is een praktische. Het is de bedoeling dat

het model ook buiten de TV Eindhoven gebruikt kan worden voor

simulaties. Het model moet dus geschikt zijn voor zoveel

mogelijk simulatiepakketten (algemene computerprogramma's

voor simulatiedoeleinden). Omdat de meest gangbare pakketten

van de modelbeschrijving verwachten. dat die in de vorm van

toestandsvergelijkingen is. kiezen wij daar ook voor.

Een modelbeschrijving in toestandsvergelijkingen heeft de

volgende vaste wiskundige vorm:

dx

dt
(2.2.1a)

(2.2.1b)

Hierin bevat de vektor ~ de uitgangsgrootheden. ~ de ingangs

grootheden en x de zogenaamde toestandsgrootheden van het

beschouwde systeem. De funkties H en G worden door het sys

teem bepaald. De vergelijking (2.2.1b) kan eventueel gemist

worden als er geen uitgangsgrootheden zijn.

De waarden x zijn gerelateerd aan de "geheugens" van het

systeem. Er zijn algemene richtlijnen om te bepalen wat de

toestandsgrootheden van een zeker systeem zijn. Bij elektri

sche netwerken is in het algemeen elke stroom door een spoel

en elke spanning over een condensator een toestandsgrootheid.

Er kunnen echter afhankelijkheden optreden. dus aIleen in

bijzondere gevallen kunnen de toestandsvariabelen direct

aangewezen worden. Hun aantal is kritisch: te weinig variabe

len kunnen het systeem niet beschrijven. teveel vergroot bij

simulaties het rekenwerk aanzienlijk.

In de volgende paragrafen zullen we modellen van de mutator

en de synchrone machine afleiden. die de vorm (2.2.1) hebben.

15



2.3 Een dynamisch model van de mutator

De mutator wordt beschreven aan de hand van figuur 2.1.1. In

dit schema is Ub een vaste gelijkspanningsbron en zijn ea' eb

en e c spanningen volgens:

e a = e cos(wt) (2.3.1a)

(2.3.1b)

(2.3.1c)

Dat deze spanningen sinusvormig zijn is niet wezenlijk voor

de uiteindelijke modelvergelijkingen die in deze paragraaf

afgeleid worden. De resultaten gelden bijvoorbeeld ook als de

spanningen ea' eb en e c naast een grondharmonische component

hogere harmonischen met kleine amplitudes bevatten. Voor

andere spanningen dan volgens (2.3.1) is de afleiding echter

onoverzichtelijk.

We veronderstellen dat i g nooit nul is (leemtevrij bedrijf)

en dat de thyristoren ideaal schake len.

Elke ~n radiaal wordt een thyristor ontstoken. Dit gebeurt in

de volgorde T t • T 6 • T 3 • T 2 • T 5 • T 4 • Het precieze tijdstip van

ontsteking wordt vastgelegd met behulp van de ontsteekhoek a.

Deze is gedefinieerd als de tijd in elektrische radialen

tussen het ontsteekmoment en het moment van geleiding in het

geval van een diodebrug. bij constante i g • Ais de mutator in

gelijkrichterbedrijf werkt. geldt a<~n.

We beschouwen hi~r het interval

a - ~ n < wt < a (2.3.2)

Aan het begin van dit interval geleiden T 4 en Ts en wordt T 1

ontstoken. Aan het eind is Ts gedoofd en geleiden T 1 en T 4 •

en wordt T6 ontstoken.

Ais aan het begin van het beschouwde interval T1

16
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stoken. gaat deze thyristor in geleiding en neemt de stroom

i g van Ts over (O<a<~n). Deze overname (de commutatie) kost

tijd vanwege de zelfinducties in de kring. Tijdens deze

commutatie geldt het schema in figuur 2.3.1.

Voor dit circuit gelden de volgende relaties:

i o + Ie = -i b = i g

Le [
dio die

)eo - ee = - --dt dt

(2.3.3a)

(2.3.3b)

1';
Lg Rg

ea .
la .

/+
Ig

Ua

eb +.
Ib Ug Ub

1+
tge .

Ie

Ue +; t
T4

Figuur 2.3.1

Tijdens de commutatie
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dio di b
u g = eo - eb - Le~ + Le~ = Rgi g +

dig
Lg~ + Ub

(2.3.3c)

Omdat er in het schema vier zelfinducties aanwezig zijn.

kunnen er in principe vier toestandsgrootheden voorkomen: de

stromen door de zelfinducties. Als er van dit viertal twee

gekozen worden. liggen de andere twee daarmee vast. Feitelijk

zijn er dus twee toestandsgrootheden. Kies voor deze twee i g

en io' Uit (2.3.3) volgen voor i g en i o de toestandsvergelij

kingen tijdens de commutatie van i e naar io:

( Lg )
dig

+ *Le dt =

dio
2 ( Lg + *Le ) dt

L g
= ( 3 + 2

Le
) eo +

(2.3.4b)

(2.3.4c)

(2.3.4d)

Hierin onderscheiden we de ingangsgrootheden eo' eb. ee en Ub

en de uitgangsgrootheden i b en i e . Als de commutatie beein

digd is. geleiden T 1 en T4 • Voor deze situatie geldt het

schema uit figuur 2.3.2.

De volgende vergelijkingen kunnen worden opgesteld:

dio di b dig
u g = eo - eb - Le~ + Le~ = Rg i g + Lg~ + Ub (2.3.5a)

i o = -ib = i g (2.3.5b)

i e = 0 (2.3.5c)

Tijdens dit interval blijkt er slechts een toestandsgrootheid

te zijn. We kiezen i g ; de toestandsvergelijkingen worden voor

dit interval:

18



( )
dig

(2.3.6a)Lg + 2 Le = - Rgi g + eo - eb - Ubdt

i o = i g (2.3.6b)

i b = -i g (2.3.6c)

i e = 0 (2.3.6d)

De formules (2.3.4) en (2.3.6) beschrijven de mutator op het

interval (2.3.2). Voor het volgende interval. a<wt<a+~n.

vinden we de beschrijvende vergelijkingen door cyclisch ver-

T1

Lg Rg

ea

ia

/+
ig

eb +
ib Ug Ub

/+

Figuur 2.3.2

Na de commutatie
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wisselen van spanningen en stromen volgens:

i a ----+ -i e · eo ----+ -ee

i b ----+ -ia' eb ----+ -eo

i e ----+ -ib' ee ----+ -eb

Deze procedure kan voor aIle volgende intervallen van ~n

radialen herhaald worden om de vergelijkingen voor die inter

vallen te verkrijgen. Na 6 keer verwisselen ontstaan de oor

spronkelijke vergelijkingen (2.3.4) en (2.3.6). Voor elke

waarde van t hebben we nu een beschrijving van de mutator.

In figuur 2.3.4 zijn enkele grootheden als functie van de

tijd geschetst als de mutator in stationair bedrijf is en Lg

oneindig groot is. De gestippelde lijnen gelden voor Le=O. de

doorgetrokken voor een waarde van Le groter dan nul. In de

figuur zijn aangegeven de (hier sinusvormige) spanningen ea.

eb en ee' de ontsteekpulsen van de thyristoren. de fasestroom

i a en zijn grondharmonische i a1 . Het beschouwde interval

(2.3.2) is in figuur 2.3.4a voorgesteld met een dikke lijn en

de ontsteekhoek a is aangegeven.

Yoor simulatie is het in deze paragraaf beschreven model te

bewerkelijk. Hierop komen we terug in paragraaf 2.6.

2.4 Een dynamisch model van de synchrone machine

Veronderstetttngen

Het model van de generator zal uiteindelijk de in figuur

2.1.1 geschetste vorm aannemen: een stelsel spanningsbronnen

ea' eb en ee met seriezelfinducties Le . In deze paragraaf

zullen we bij het dynamische model van de synchrone machine

stilstaan. in de paragrafen 2.5 en 2.8 leggen we het verband
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tussen dit model en de grootheden ea' eb. ee en Le .

De generator is een in ster geschakelde driefasige synchrone

machine. Het sterpunt is niet aangesloten zodat de som van de

fasestromen nul is (ia+ib+ie=O).

Er wordt verder het volgende verondersteld (zie figuur

2.4.1) :

de statorfasen zijn sinusvormig bewikkeld;

de statorbinnenzijde is cylindrisch en glad;

op de rotor is een tweetal dempers aangebracht. de ene op

de d-as. de andere op de q-as;

de rotor wordt bekrachtigd door een spanningsbron;

het magnetisch circuit is symmetrisch ten opzichte van de

d- en de q-as;

het magnetisch materiaal kent geen verzadigingsverschijn

selen en geen hysterese;

wervelstromen in het ijzer van de machine en skineffect

in het koper worden verwaarloosd;

Figuur 2.4.1 geeft voor verschillende hierna te gebruiken

grootheden de tekenafspraken.

We stellen de relaties op tussen de in de synchrone machine

voorkomende spanningen en stromen. Er komen in totaal zes

wikkelingen voor: de drie fase-wikkelingen. de bekrachti

gingswikkeling en de twee demperwikkelingen. Voor de fasewik

kelingen houden we de verbruikersconventie aan; er gelden dan

spanningsbetrekkingen van de vorm:

-u = Ri + ~ (2.4.1)

Voor de rotorwikkelingen gelden onder gebruik van de motor

conventie spannlngsbetrekklngen van de vorm

u = Ri + ~
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d 4Ja-

Figuur 2.4.1

Tekenafspraken en notaties voor de beschrijving van het

modeL van de synchrone machine

In (2.4.1) en (2.4.2) is ~ de flux gekoppeld met de wikkeling

en zijn u en i respectievelijk de spanning over en de stroom

door de wikkeling. R is de weerstand van de desbetreffende

wikkeling. De fluxen hangen af van de stromen in de machine

en van de rotorpositie y:
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(2.4.3)

waarin de vector i de stromen in de machine representeert.

Combinatie van (2.4.3) met de relatie tussen fluxen en stro

men, (2.4.1) of (2.4.2), levert de elektrische modelvergelij

kingen van de synchrone machine:

Voor de statorwikkelingen geldt dus:

-u = Ri + (2.4.4)

en voor de rotorwikkelingen

u = Ri + (2.4.5)

In de volgende paragrafen gaan we verder in op de relatie

(2.4.3).

De fLuxen in de ~ikkeLingen

De flux in de statorfase a wordt veroorzaakt door de stromen

i a , ib. i e en de rotorstromen. Onder de gemaakte veronder

stellingen kan de flux in de a-fase. ~a' in drie component en

worden opgedeeld:

~a = ~a. 0 + ~a. 5 + ~a.r (2.4.6a)

De 2 e index in de componenten duidt de oorsprong van de com

ponent aan. ~a. 5 en ~a. r zijn de fluxen die met fase a gekop

peld zijn via de luchtspleet. ~a.s vindt z1jn oorsprong in de

statorstromen, ~a.r in de rotorstromen. ~a.o 1s de spre1

dingsflux gekoppeld met fase a. We veronderstellen dat de

spreidingsflux van de rotor niet in de stator terechtkomt.

Voor ~b en ~e geldt analoog
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~b = ~b.c + ~b.5 + ~b.r

~c = ~c.c + ~C.5 + ~c.r

(2.4.6b)

(2.4.6c)

Voor de bekrachtigingswikkeling kan genoteerd worden:

~f = ~f. f + ~f. I d + ~f. 5 (2.4.7)

waarbij de 2 e index de oorsprong van de fluxcomponent aan

geeft. Met de index Id wordt de demperwikkeling op de d-as

aangegeven. ~f.5 is de met de wikkeling gekoppelde flux. die

veroorzaakt wordt door het magnetisch veld van de stator.

Omdat de rotorwikkelingen op de d-as niet magnetisch gekop

peld zijn met de wikkeling op de q-as. komt in (2.4.7) geen

bijdrage voor die door de demper op de q-as veroorzaakt

word t .

Voor de demperwikkelingen kan geschreven worden:

~1 d = ~l d. 1 d + ~1 d. f + ~1 d. 5

~1 q = ~1 q. 1 q + ~1 q. 5

(2.4.8a)

(2.4.8b)

waarbij de 2 e index de oorsprong van de fluxcomponent aan

geeft. De index lq duidt de demper op de q-as aan. ~ld. 5 en

~lq.5 zijn de met de dempers gekoppelde fluxen veroorzaakt

door de stator.

In de volgende vier paragrafen wordt het verband van de hier

onderscheiden fluxcomponenten met de stromen in de synchrone

machine bepaald.

Vanwege de symmetrie van het magnetische circuit van de sta

tor ten opzichte van de d- en de q-as kunnen er constante

coefficienten van inductie L11d • L1 lq. Lffd en L f1d gedefini-
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eerd worden die het verband aangeven tussen de fluxen ~Id. ld.

~Iq.lq' ~r.r, ~r.ld en ~ld.r en de stromen i
'
d' i 1q en ir:

~1 d. 1 d = L1 , d i i d (2.4.9)

~1 q. I q = L, 1 q i 1 q (2.4.10)

~r. r = Lrr d if (2.4.11)

~r. 1 d = Lrldi'd (2.4.12)

~1 d. r = Lr1d i r (2.4.13)

De fluxen ~ld.s' ~Iq.s' en ~r.s

De bepaling van de relatie van de fluxen ~ld. s' ~lq. s' en

~r. s met de stromen in de statorcircuits heeft enige voorbe

reiding nodig.

De stroomdichtheid A langs de statoromtrek voor de drie fasen

wordt vanwege de sinusvormige wikkelingswijze van de stator

wikkelingen gegeven door (zie figuur 2.4.1):

Aa (as)

Ab (as)

Ae (as)

= ~ i a sin (as)

= ~ i b sin ( as - ¥.m )

= ~ i e sin ( as - ¥Om )

(2.4. 14a)

(2.4.14b)

(2.4.14c)

waarbij ~ het maximale aantal windingen per meter is.

De fluxbijdrage van de stator in de rotor hangt af van het

magnetische veld in de luchtspleet. Omdat we veronderstellen

met een lineair systeem te maken te hebben. is dit veld recht

evenredig met de som van deze drie stroomdichtheden

A( as) = ~ [ i a sin ( as) + i b sin ( as - ¥.m) + i c sin ( as - ¥Om) )

(2.4.15)

Met
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CX r = CXs - Y + ~n ( 2 . 4 . 16)

(waarin y de rotorpositie is) wordt de statorstroombelegging

als functie van de rotorhoek:

A(cx r ) = ~ ({i a sin(y) + i b sin(y-~n) + i e sin(y-~n)} sin(cxr )

-{ia cos(y) + i b cos(y-~n) + i e cos(y-~n)} COS(CXr »)
(2.4.17)

wat opgevat kan worden als een stroombelegging die het resul

taat is van twee sinusvormige wikkelingen die stilstaan

t.O.V. de rotor. We kunnen (2.4.17) namelijk schrijven als:

me t

en

Ad(cx r ) = -J* 2 i d cos(cxr )

Aq(cx r ) = J* 2 i q sin(cxr )

i d = J~ {iacos(y) + ibCos(y-~n) + iecos(y-~n)}

i q = J~ {iasin(y) + ibsin(y-~n) + iesin(y-~n)}

(2.4.18)

(2.4. 19a)

(2.4. 19b)

(2.4.20a)

(2.4.20b)

De factor J~ is in deze context niet essentieel. In paragraaf

2.4.8 wordt op deze factor teruggekomen. De bijdrage van de

stator aan het luchtspleetveld en de flux in de rotor kan dus

net zo goed beschreven worden met de wikkelingen d en q als

met de fasewikkelingen a. b en c. Tussen de stromen in deze

wikkelingen geldt het verband (2.4.20).

Na deze voorbereiding zijn we in staat de fluxen ~ld. S' ~lq. 5

en ~f. suit te drukken in de statorstromen. We be schouwen

eerst het veld waardoor deze fluxen ontstaan. Dit veld ont-
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staat door de stroombeleggingen Aa . Ab en Ae . De flux gekop

peld met de rotorwikkelingen is recht evenredig met dit veld.

Over de flux die door de afzonderlijke beleggingen ontstaat.

vallen moeilijk algemene uitspraken te doen. Ais we het veld

echter ontstaan denken door de stroombeleggingen Ad en Aq .

die met (2.4.19) en (2.4.20) gedefinieerd zijn. kunnen we ten

gevolge van de symmetrie van het magnetische circuit stellen

dat de fluxen ~ld. 9 en ~r.9 aIleen bepaald worden door de

stroom i d en de flux ~lq.9 aIleen door de stroom i q en dat

deze relatie beschreven kan worden met constante coefficien

ten van inductie. We noemen deze coefficienten LaId' Lard en

La1q en kunnen dan schrijven:

~ld.9 = La1d i d (2.4.21)

~lq.s = La1q i q (2.4.22)

~r.s = Lardid (2.4.23)

Omdat de stroombeleggingen Ad en Aq stilstaan ten opzichte

van de rotor. zijn deze drie coefficienten constant.

Met (2.4.20) worden (2.4.21) tim (2.4.23):

~Id.s = Laldv'~ {ia cos(y) + i b cos(y-~n) + i e cos(y-1/m)}

(2.4.24)

~I q. 9 = Lal q v'~ {ia sin(y) + i b sin(y-~n) + i e sin(y-1'm)}

(2.4.25)

~r. s = Lard v'~ {ia cos(y) + i b cos(y-~n) + i e cos(y-1/m)}

(2.4.26)

De fluxen ~a. r' ~b. r en ~e. r

Om de relatie van ~a.r' ~b.r en ~e.r met de rotorstromen te

weten te komen. splitsen we ze in drie componenten.
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~a. r = ~a. r + ~a. 1d + ~a. 1q

~b. r = ~b. r + ~b. I d + ~b. I q

(2.4.27a)

(2.4.27b)



4'e . r = 4'e. r + 4'e. 1 d + 4'e. 1 q (2.4.27c)

We be schouwen als eerste de component 4'a. r. In (2.4.26) kun

nen we onderscheiden:

4'r.a = Lard I'1fJ i a cos(y) (2.4.28)

met de coefficient van wederzijdse inductie Lard/'1fJcos(y).

Deze coefficient geldt ook voor de relatie tussen 4'a. r en de

stroom ir:

4'a. r = Lard I'1fJ i r cos(y) (2.4.29)

Op dezelfde manier kunnen we voor de andere fluxcomponenten

uit (2.4.27) het verband leggen met de stromen die hen ver

oorzaken. We verkrijgen zo:

4'a.r = J'1fJ {(Laldi'd + Lardir)cos(y) + (Lalqilq)sin(y)}

2.4.30a)

4'b. r = J'1fJ ( (La1 d i , d + Lard i r )(cos(y-'1fJn)

+ (Lalqilq)(sin(y-'1fJn) ]

4'e.r = J'1fJ (Laldild + Lardir)(cos(y-~n)

+ (Lalqilq)(sin(y-~n) ]

De fluxen ~a.D' ~b.D en ~C.D

(2.4.30b)

(2.4.30c)

We veronderstellen de spreidingsflux van de statorfasen onaf

hankelijk van de positie van de rotor. Met de constante coef

ficienten van inductie Laoo en Laboo schrijven we (met

ia+ib+ie=O) :

4'a.o = Laooi a + Labooib + Labooie = (Laoo-Laboo)ia

2.4.31a)

4'b.o = Laooi b + Labooia + Labooie = (Laoo-Laboo)ib

2.4.31b)
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~e. 0 = Laaoi e + Labaoib + Labaoia = (Laao-Labao)ie

2.4.31c)

De spreidingsflux in elke fase is dus recht evenredig met de

stroom in die fase. De evenredigheidsconstante is voor elke

fase identiek. We noemen deze constante in het vervolg Lao:

(2.4.32)

De ftuxen ~a. S' ~b.s en ~e.s

Voordat we het verband kunnen leggen tussen ~a. S' ~b. s en

~e. s en de statorstromen. moeten we eerst twee voorbereidende

opmerkingen maken.

De eerste daarvan is, dat de flux die gekoppeld is met een

statorfase en ontstaan is door een B-veld in de luchtspleet,

aIleen afhangt van de grondharmonische component van het

luchtspleetveld. Voor een afleiding hiervan zie bijlage 1.

Een B-veld in de luchtspleet met een grondharmonische volgens

(2.4.33)

met B1 en B2 constanten, veroorzaakt in een sinusvormig ver

deelde wikkeling volgens:

(2.4.34)

een flux

(2.4.35)

Hierbij zijn 1, r, 2a en aa respectievelijk lengte. straal,

wikkelingsamplitude en richting van de wikkeling. die ge-
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schetst is in figuur 2.4.2. (Zie bijlage 1.)

De tweede opmerking betreft de bepaling van dit grondharmo

nisch B-veld als functie van de statorstromen. Het veld ont

staat door de stroombeleggingen Aa • Ab en Ac (zie paragraaf

2.4.4). Over de grondharmonische component die door deze

beleggingen afzonderlijk ontstaan. vallen moeilijk algemene

uitspraken te doen. Ais we het veld echter ontstaan denken

door de stroombeleggingen Ad en Aq • die met (2.4.19) en

(2.4.20) gedefinieerd zijn. kunnen we ten gevolge van de

symmetrie van het magnetisch circuit stellen dat Ad een

grondharmonisch B-veld Bd veroorzaakt volgens

(2.4.36a)

en dat Aq een grondharmonisch B-veld veroorzaakt volgens

Figuur 2.4.2

Schematische weergave van een sinusvormig verdeelde WiR

Reling
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(2.4.36b)

De topwaarden ~d en ~q zijn recht evenredig met respect1eve

11jk 1d en 1q . Het totale grondharmonische B-veld is de som

van Bd en Bq .

Als we de evenred1ghe1dsconstanten kd en kq 1nvoeren voor de

evenred1ghe1d tussen ~d en ~q en 1d en 1q . dan kunnen we de

fluxen ~a.s' ~b.s en ~c.s met behulp van (2.4.35) schr1jven

als:

~a.s = nlr 2 2 (kdidcos{y) + kqiqsin{y»

~b. 9 = nlr2 2 (kdidCos{y-~n) + kqiqsin{y-~n»

~c. 9 = nlr 2 2 (kdidcos{y-~n) + kqiqsin{y-~n»

Met de def1n1t1es

L. d = 1¥2 nlr 2 2kd
L. q = 1¥2 nlr 2 2kq

kunnen we (2.4.37) herschrijven als:

~a.9 = I~ {L.didcos{y) + L.qiqSin{y)}

~b.9 = I~ {L.didCos{y-~n) + L.qiqsin{y-~n)}

~c. 9 = I~ {L.d1dCos{y-~n) + L.qiqsin{y-~n»}

Toepassing Park-transforaatie

(2.4.37a)

(2.4.37b)

(2.4.37c)

(2.4.38a)

(2.4.38b)

(2.4.39a)

(2.4.39b)

(2.4.39c)

Met de resultaten u1t de vor1ge paragrafen kunnen we de span

n1ngsvergel1jk1ngen (2.4.4) en (2.4.5) u1tschr1jven. Omdat de

statorspann1ngsvergel1jkingen vr1j ingewikkeld worden. passen
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we de Park-transformatie toe.

De Park-transformatie is een lineaire transformatie. die we

hier zullen vastleggen met de matrix

p = ~'h [
cos(y)

sin(y)

cos (y-¥.m)

sin ( y -¥.m )
cos(y-¥.m) ]
sin(y-¥.m)

(2.4.40)

In (2.4.20) is deze transformatie gebruikt om de stromen i d

en i q te introduceren. Hier zullen we met behulp van P voor

aIle fasegrootheden corresponderende d-q-grootheden substitu-

eren.

De matrix P heeft twee bijzondere eigenschappen waardoor hij

geschikt is om de modelvergelijkingen te ve.eenvoudigen:

Allereerst geldt:

dP [ 0 -1 ] P 9..Y.
dt = 1 0 dt

Op de tweede plaats geldt:

P Q = [6 ~ ]
met

= -I7fJ
[ co.(y) sin(y) ]Q cos(y-7fJn) sin(y-7fJn)

cos(y-¥.m) sin(y-¥.m)

(2.4.41)

(2.4.42)

(2.4.43)

Deze matrix komt voor in de vergelijkingen (2.4.30) en

(2.4.39) .

Deze twee eigenschappen vloeien deels voort uit de wikke

lingswijze van de statorspoelen. deels uit de keuze van de

constante factor -I7fJ.

De stator-spanningsvergelijkingen.

d
dt (2.4.44)
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waarin Ra de weerstand van een statorfase voorstelt, kunnen

nu vereenvoudigd worden door ze met P te vermenigvuldigen.

We definieren ud en u q met:

(2.4.45)

(2.4.39), (2.4.30)

Dan voIgt met (2.4.20), (2.4.6), (2.4.31),

en (2.4.41) tim (2.4.43):

(2.4.32),

( ud ) = Ra ( i d ) d ( i d ) d- i q + dt Lao i q
+ -

Uq dt

~ ( Laldild+Lafdif ) ( 0+
dt Lalqilq 1

( o -1 ) 5!.Y. ( Ladi d )1 0 dt Laqi q

( o -1 ) 5!.Y. ( Laldild+Lafdif
1 0 dt Lalqilq

Dit kan ook genoteerd worden als:

d4Jd dy
-ud = Raid + + 4Jq -

dt dt

d4Jq dy
-uq = Rai q + -- - 4Jd-

dt dt

waarbij:

~d = Laoi d + Ladi d + Lafdi f + Laldild

~q = Laoi q + Laqi q + Lalqilq
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De aodetvergetijktngen van de synchrone aachine

Voor de stator geldt dus (2.4.47):

dlJld dy
-ud = Raid + -- + IJIq -

dt dt

dlJlq dy
-uq = Rai q + -- - IJId-

dt dt

me t:

IJId = Laoi d + L.di d + Lardi r + La1d i 1d

IJIq = Laoi q + L.qi q + Lalqilq

(2.4.47a)

(2.4.47b)

(2.4.48a)

(2.4.48b)

Voor de rotorcircuits kan (2.4.5) met (2.4.7) tim (2.4.13) en

(2.4.21) tim (2.4.23) uitgewerkt worden tot:

dlJlr
ur = Rr i r + dt

(2.4.49a)

dlJlld
0 = R1 1 d i 1 d + dt (2.4.49b)

dlJllq
(2.4.49c)0 = R1 1q i 1q + dt

waarin Rr . R1 ld en R1 lq de weerstanden zijn van respectieve

lijk de bekrachtigingswikkeling. de demper op de d-as en die

op de q-as. Voor de fluxen in (2.4.49) geldt

IJIr = Lrrdi r + Lrldild + Lardi d
IJIld = Llldild + Lr1d i r + La1di d
1JI1q = L, 1qi1q + La1q i q

(2.4.50a)

(2.4.50b)

(2.4.50c)

De Park-transformatie «2.4.40), (2.4.45) en (2.4.20» legt

verband tussen de fasegrootheden en de d-q-getransformeerde

grootheden.

Omdat de mechanische kant van de synchrone machine niet bij

35



deze beschouwing betrokken werd. blijft de rotorpositie V als

onbekende in de vergelijkingen achter. We kunnen een diffe

rentiaalvergelijking voor V verkrijgen door het aan de rotor

gekoppelde mechanische systeem te beschrijven. Omdat we daar

in vooralsnog niet gelnteresseerd zijn. be schouwen we yet)

als gegeven. als een ingangsgrootheid.

toestandsvergelijkingen door

te herschrijven.

We verkrijgen tenslotte de

(2.4.47) tim (2.4.50) als voIgt

Uit de vergelijkingen van de

(2.4.49c) en (2.4.50c), voIgt:

q-as, (2.4.47b), (2.4.48b).

dV

(2.4.51b)

(2.4.51a)

dt
d i 1 q

+ Lalq~

d i 1 q

Ll1q~

di q

= Lqd"t

di q

= La1 qd"t +- R, 1 q i 1 q

waarbij

Lq = Laq+Lao

Ld = Lad +Lao

(2.4.52)

(2.4.53)

We definieren de matrix

(2.4.54)

waarmee we (2.4.51) kunnen schrijven als:

- ROi q • + (Ldid+Lordir+Laldild)~] =
- R1 1 q I, q

d [i q
]Lq Cit

i, q

(2.4.55)

Hieruit volgen de toestandsvergelijkingen voor de q-as, met
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als toestandsgrootheden i q en i 'q en als ingangsgrootheden

u q . ~ en de stromen i d . i 'd en if:

(2.4.56)

~t [:~J = - R, 1 q i I q
]

-1
waarbij Lq de inverse is van Lq :

-1

~q [

L , 1q Lo1q ]Lq =
Lo1q Lq

met

(2.4.57a)

(2.4.57b)

De vergelijkingen van de d-as. (2.4.47a). (2.4.48a).

(2.4.49a). (2.4.49b). (2.4.50a) en (2.4.50b). bewerken we op

dezelfde manier:

=

Uf - Rfi f

dy
(Lqiq+Lolqiq)

dt
did di f di , d

Ld~ + La fd~ + La I d"""'d"t

did di f di 'd
= La fd~ + Lf fd~ + L f I d"""'d"t

did dif di 'd
= La 1d~ + Lf I d~ + L , I d"""'d"t

(2.4.58a)

(2.4.58b)

(2.4.58c)

Definieer de matrix

Lofd

L ffd

Lf1d

LaId]
Lf1d

L"d

(2.4.59)
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waarmee we (2.4.57) kunnen schrijven als:

[

-ud - Ra i d

ur - Rri r

R, 1 d i l d [ ::d ]
(2.4.60)

Hieruit volgen de toestandsvergelijkingen voor de d-as. met

als toestandsgrootheden i d . i r en ild en als ingangsgroothden

ud' ur. ~ en de stromen i q en i lq :

L
dt

[
:; ] = l~ 1 [

i , d

-Ud - Ra i d

ur - Rri r

R, 1 d i 1 d

-(Lqlq+Lalqiq)~ ]

(2.4.61)

- 1
met ld de inverse van ld:

[
d" -d '2 d '3

]- 1 1
ld = Dd

-d '2 d 22 -d23 (2.4.62)

d 1 3 -d23 d 33

met Dd de determinant van ld en d ik de betreffende onderde

terminant van ld'

2.5 De koppeling van beide modellen

Het model van de synchrone machine moet gekoppeld worden aan

dat van de mutator. Daarop is in het begin van dit hoofdstuk

vooruitgelopen. In de afleiding van het mutatormodel en in

figuur 2.1.1 werd de synchrone machine voorgesteld als een
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drietal driefasig symmetrische spanningsbronnen ea' eb en ee

met seriezelfinducties Le . We leggen in deze paragraaf ver

band tussen het model uit paragraaf 2.4 en het schema vol

gens figuur 2.1.1. Voor dit schema gelden de relaties:

dia
-ua = Lcd"t - e a

di b
-ub = Lc~ - eb

die
-uc = Lcd"t - ee

(2.5.1a)

(2.5.1b)

(2.5.1c)

ofwel na d-q-transformatie:

did
L . Q.y-ud = L- + - ede e1qdt

dt

di q
L . Q.y-uq = L- - - e qe e1ddt

dt

(2.5.2a)

(2.5.2b)

met

(2.5.3)

Gelijkstellen van vergelijkingen (2.5.2) aan (2.4.47) levert

voor ed en e q (met (2.4.48). (2.4.52) en (2.4.58»:

did di r di'd
-ed = Raid + (Ld-Le}d"t + Lard~ + La'd~

+ (Lqiq+Lalqilq-Leiq)~ (2.5.4a)

di q di 1 q
-eq = Rai q + (Lq-Le}d"t + Lalq~

Q.y
- (Ldid+Lardir+Laldild-Leid}dt (2.5.4b)

Het totale dynamische model van synchrone machine met mutator
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bestaat dus nu uit

1. de vergelijkingen voor de mutator: (2.3.4), (2.3.6), en

de criteria voor de overgang tussen deze twee:

2. de vergelijkingen (2.5.4) voor de spanningen ed en e q :

3. de drie vergelijkingen voor de rotorstromen: (2.4.49) en

(2.4.50).

De Park-transformatie (2.4.40), (2.5.3) en (2.4.20) legt ver

band tussen de fasegrootheden en de j-q-getransformeerde

grootheden.

Afhankelijk van de toestand van de mutator hebben we te do en

met 4 of 5 toestandsgrootheden: i 1d , i r , i 1q , i 9 en tijdens

de commutatie een fasestroom, al of niet in getransformeerde

vorm. Voor deze fasestroom kunnen we kiezen uit i d . i q • i e •

i b of i e . Als we er een gekozen hebben. liggen de andere

stromen vast via (2.4.20), (2.3.4c) en (2.3.4d). Na de commu-

tatie is geen enkele fasestroom

fasestromen i e • i b en i e en hun

i q hangen met (2.4.20). (2.3.6b).

af van i g .

een toestandsgrootheid. De

d-q-getransformeerden i d en

(2.3.6c) en (2.3.6d) direkt

De afgeleide van de rotorpositie y naar de tijd. ~ beschou-dt'
wen we als ingangsgrootheid. De waarde van L e is nog wille-

keurig. In paragraaf 2.8 zullen we een criterium voor de keu-

ze van L e

geven.

formuleren en aan de hand daarvan Le een waarde

2.6 Voorwaarden om in grote tijdstappen te kunnen simuleren

Met het in de vorige paragrafen afgeleide dynamische model

van de synchrone machine met mutator kunnen in principe simu

laties van de combinatie worden opgezet. Deze simulaties

blijken aIle een bijzonder groot nadeel te hebben. Het scha

kelen van de mutator brengt met zich mee, dat er zeer snelle
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veranderingen optreden in de te simuleren grootheden. Daar

door is het nodig in zeer kleine tijdstappen te simuleren (in

de orde van 1 ~s) en wordt de simulatie traag.

Daarom heeft men dit model aangepast zodat in grotere tijd

stappen gesimuleerd kon worden. In deze paragraaf zullen we

nagaan wat de mogelijkheden zijn om zonder al te veel nauw

keurigheidsverlies de tijdstap van de simulatie te vergroten.

In de paragrafen daarna wordt het model overeenkomstig de

conclusies uit deze paragraaf veranderd.

Globaal geformuleerd wordt een snelle simulatie mogelijk ge

maakt doordat de te simuleren grootheden langzaam veranderen.

Bij simulatie van synchrone machines worden op deze gronden

vaak de d/q-getransformeerde grootheden gesimuleerd in plaats

van de overeenkomstige fasegrootheden. Uit het vervolg zal

blijken dat deze aanpak ook in ons geval werkt.

Voor de simulatie van een systeem met een willekeurige toe

standsgrootheid x. vormt het stelsel toestandsvergelijkingen

(2.2.1a) het uitgangspunt:

x = G(x.~) (2.6.1)

waarin de vektor ~ de ingangsgrootheden bevat. Ais we uitgaan

van een begintoestand Xo en ingangsgrootheden ~ op tijdstip

to' dan kunnen we de toestand xI op tijdstip tl=to+T bereke

nen door integratie van (2.6.1):

dt + X o (2.6.2)

De integraal wordt numeriek berekend met behulp van benade

ringsformules [Num80]. De meest eenvoudige daarvan. de metho

de van Euler. benadert de integraal met
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t 1

JG(X.~) dt ~ (tl-to)G(Xo'~) = T G(Xo'~)
to

waardoor de benaderde waarde van x,. x,. word t:

2.6.3)

(2.6.4)

De afbreekfout R1 die door deze benadering gemaakt wordt. is

(2.6.5)

Als C een absolute bovengrens is voor de tweede afgeleide van

x op het interval (to. tl ). dan kan worden afgeleid dat

(2.6.6)

Voor een volgend tijdstip t2=tl+T wordt de toestand xl bere

kend met

(2.6.7)

In xl zit niet aIleen een afbreekfout veroorzaakt door de

benadering van de integraal. maar ook een fout doordat x,
niet gelijk is aan x,. De totale afbreekfout na n stappen

wordt dus voor een deel veroorzaakt door de afbreekfouten in

elke stap en voor een ander deel door de doorwerking van fou

ten uit eerdere stappen.

Voor de totale afbreekfout R. met

(2.6.8)

kan worden bewezen dat
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onder de voorwaarde dat

-2 < T ~~ < 0, voor het interval (to,t n )

(2.6.9)

(2.6.10)

Ais niet aan deze voorwaarde voldaan is, geldt een

ingewikkeldere bovengrens voor R. die echter nog steed recht

evenredig is met C, de absolute bovengrens van x op het

interval (to,t n ).

Bij systemen waarin geschakeld wordt, is de tweede afgeleide

van x naar de tijd vaak zeer groot. Om een nauwkeurige simu

latie uit te voeren moet de tijdstap T dus zeer klein gekozen

worden. Ais gevolg daarvan wordt de simulatie langzaam. Ais

we naar snellere simulaties toe willen. moeten we met een

grotere tijdstap T rekenen. Oat kan aIleen zonder nauwkeurig

heidsverlies als de te simuleren grootheid een voldoende

kleine tweede afgeleide naar de tijd heeft.

Bij de meest gebruikelijke simulaties bevindt het systeem

zich oorspronkelijk in een stationaire toestand en wordt dan

geexciteerd waardoor het na verloop van tijd in een volgende

stationaire toestand terecht komt.

Ais we nu voor de beschrijving van het systeem een toestands

grootheid x kiezen die in stationaire toestand constant is.

dan verloopt Ixl gedurende de simulatie van nul via een zeke

re maximumwaarde naar opnieuw nul. De maximale waarde hangt

af van de excitatie van het systeem: hoe kleiner de excita-

tie. des te kleiner het maximum van Ixl. We zien nu dat als

we met een gegeven tijdstap willen simuleren en daarbij de
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foutgrens R stellen, we altijd een excitatie kunnen vinden

waarvoor de simulatiefout niet groter wordt dan R. In feite

kunnen we de tijdstap T willekeurig groot maken.

Ais we echter voor de beschrijving van het systeem een toe

standsgrootheid x nemen. die in stationaire toestand niet

constant is. is Ixl meestal ongelijk aan nul en heeft C dus

in stationaire situaties een waarde groter dan nul. Voor een

simulatie zoals boven beschreven zal C nooit kleiner zijn dan

deze stationaire waarde. Ais we nu een bepaalde foutgrens R

stellen. zien we dat T niet willekeurig groot gekozen kan

worden. zelfs al wordt het systeem nauwelijks geexciteerd.

Bij schakelende systemen is deze bovengrens vaak zo laag dat

voor een redelijke simulatiefout de simulatie zeer langzaam

wordt.

Toestandsgrootheden die stationair constant zijn. bieden dus

perspectieven voor snelle simulaties. We zullen in de volgen

de paragrafen de aandacht richten op de vraag. of we voor het

model van de synchrone machine met mutator dergelijke toe

standsgrootheden kunnen kiezen. Omdat daarvoor kennis van een

aantal aspecten van de stationaire situatie nodig is. be

schouwen we die in de volgende paragraaf.

2.7 Enkele aspecten van het stationaire gedrag van de synchrone

machine met mutator

We gaan in deze paragraaf in op de stationaire toestand van

de toestandsgrootheden van het model dat in de paragrafen 2.3

tim 2.5 afgeleid is. Voor de berekening van deze toestand

doen we een tweetal veronderstellingen.

We veronderstellen dat Lg zo groot is,

verwaarloosbaar is en dat de mutator in
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is. De stroom i g is dus een gelijkstroom. wat we aangeven met

een hoofdletter:

i g = I g (2.7.1)

We stellen nu een stringentere eis aan ea' eb en e c dan in

paragraaf 2.3: we nemen voor ea' eb en e c sinusvormige span

ningen volgens:

eo = e cOS(wt-E) (2.7.2a)

(2.7.2b)

(2.7.2c)

waarin e de amplitude van deze spanningen voorstelt en E een

fasehoek. Voor deze spanningen geldt ea+eb+ec=O. Omdat de

spanningsbronnen ea' eb' en e c samen met de zelfinducties L c
de synchrone machine voorstellen. wordt in het algemeen niet

aan deze laatste veronderstelling voldaan. In paragraaf 2.8

wordt nagegaan of deze veronderstelling houdbaar is. We nemen

in het vervolg aan dat het om een geldige veronderstelling

gaat.

Tenslotte nemen we in stationaire toestand een constante ro

torhoeksnelheid aan:

y = wt + Yo (2.7.3)

De afleiding van het stationaire gedrag gaat op soortgelijke

wijze als in paragraaf 2.3. aan de hand van figuur 2.1.1. We

beperken ens vanwege de symmetrie in de schakeling en de voe

dingsspanningen tot een interval van ~n radialen lengte:

a - ~n < wt-E < a (2.7.4)

Aan het begin van dit interval geleiden T4 en Ts en wordt T I

ontstoken. T I neemt de stroom I g over van Ts .
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Tijdens de commutatie gelden de vergelijk1ngen (2.3.3). Hier

uit voIgt met i g =l g • met de beginvoorwaarde 1a =0 en met

(2.7.2):

1a =
et3

[ cos(ex) - cOS(wt-E+y.m») (2.7.5a)2wLe
i b = -I (2.7.5b)9

i e I g
et3

[ cos(ex) - cOS(wt-E+Y.m) ) (2.7.5c)= - 2wLe

u g = * e cOS(wt-E+Y.m) (2.7.5d)

De commutatie is voltooid als de stroom door thyristor Ts nul

wordt. De tijd in radialen die de commutatie duurt. wordt de

overlappingshoek ~ genoemd. De commutatie is dus bee1ndigd

als

wt = ex - ~n + ~ + E (2.7.6)

We veronderstellen dat de overlappingshoek ~ voldoet aan:

Onder deze voorwaarde geldt

[

2wLe1g ]
~ = arccos cos (ex) - - ex

et3

(2.7.7)

(2.7.8)

Met de betrekkingen (2.3.5). i g =l g • (2.7.2) en het feit dat

de stromen continu zijn. geldt voor de rest van het beschouw-

de interval:

i a = I g (2.7.9a)

i b = -I (2.7.9b)9

i e = 0 (2.7.9c)

t3 A cos(wt-E+n/6) (2.7.9d)u g = e - eb = ea
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Voor het gelijkstroomcircuit kunnen we noteren:

(2.7.10)

waarbij u g de gemiddelde gelijkgerichte spanning is. Men kan

berekenen (met (2.7.5d), (2.7.9d), (2.7.4) en (2.7.8»:

(2.7.11)

Hierin is te zien. dat de commutatie een spanningsval veroor

zaakt evenredig met I g . Het effect van de commutatie op de

spanning u g is vergelijkbaar met dat van een dissipatieloze

weerstand in het gelijkstroomcircuit.

In figuur 2.3.4. paragraaf 2.3. zijn enkele grootheden als

functie van wt geschetst.

De fasestromen kunnen in een fourierreeks ontwikkeld worden:

i o = l ancos{n(wt-E)} + bnsin{n(wt-E)}

n=l

i b = l ancos{n(wt-E-~n)} + bnsin{n(wt-E-~n)}

n=l

i e = l ancos{n(wt-E-~n)} + bnsin{n(wt-E-~n)}

n=l

met

2

an = 1 J io(wt)cos{n(wt-E)}dwtn
0

en

2

b n
1 J io(wt)sin{n(wt-E)}dwt= n

0

(2.7.12a)

(2.7.12b)

(2.7.12c)

(2.7.13a)

(2.7.13b)
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Voor de harmonischen in de fasestromen geldt. vanwege de sym

metrie-eigenschap i(wt-n)=-i(wt) (opgelegd door het schakel

patroon. zie figuur 2.3.4) en vanwege de sterschakeling van

de machine. dat even harmonischen en drievouden van de grond

harmonische nul zijn. De fouriercoefficienten van de grond

harmonische zijn

3e
al = 2wL

c
n sin(~)sin(2(X+~)

3e ( )b l = ~ - sin(~)cos(2(X+~)2wLc n

(2.7. 14a)

(2.7.14b)

met ~ bepaald door (2.7.8).

Voor de d/q-getransformeerden van de fasestromen. i d en i q

geldt nu:

CD

i d = I i dn

n=1
CD

i q = I i q n

n=1

(2.7. 15a)

(2.7.15b)

met voor n = 1.7.13. etc.:

ancos{(n-1)wt-nE-Yo} + bn sin{(n-1)wt-nE-Yo}

ancos{(n+1)wt-nE+Yo} + bn sin{(n+1)wt-nE+Yo}

(2.7.15c)

en yoor n = 5.11.17. etc.:

a n sin{(n+1)wt-nE+Yo} - bncos{(n+l)wt-nE+Yo}

(2.7. 15d)

In i d en i q komen dus naast een gelijkstroom aIleen 6-youden

van de grondharmonische Yoor. Datzelfde geldt ook yoor de
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rotorstromen. Met de grondharmonischen in de fasestromen cor

responderen constante stromen i d en i q :

i d1 = bh. {al cos(Yo+E)-b 1 sin(Yo+E)}

i q 1 = J* {a, sin(Yo+E )+b , cOS(Yo+E)}

(2.7.16a)

(2.7.16b)

De stromen i 1d en i 1q hebben geen constante component. de

stroom i r heeft een constante component die afhangt van de

wijze van bekrachtiging. Bij bekrachtiging met een spannings

bron die in stationaire situaties een constante spanning Uro

levert, is de constante component van de stroom ir gelijk

aan:

Uro
I r 0 = Rr

(2.7.17)

waarbij Rr de weerstand van de bekrachtigingswikkeling is.

Over de stationaire toetstand van de toestandsgrootheden van

het dynamisch model kunnen we dus het volgende concluderen:

i g is constant

i d • i q en i r bestaan uit een constante component en een

som van 6-vouden van de grondharmonische (6w. 12w .... )

i 'd en i 1q bestaan uit een som van 6-vouden van de grond

harmonische (6w. 12w .... )

Uitgaande van deze conclusies stellen we in paragraaf 2.9

modelvergelijkingen op voor de synchrone machine met mutator.

die een snelle simulatie van het systeem mogelijk maken. Deze

conclusies zijn echter aIleen geldig als Lg voldoende groot

is en de spanningen ea' eb en e c sinusvormig zijn. In de vol

gende paragraaf bepalen we nu Lc zoo dat aan deze sinusvor

migheid zo goed mogelijk voldaan wordt.
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2.8 De keuze van de waarde van Lc

In deze paragraaf wordt de waarde van Lc bepaald. waarbij de

spanningen ea' eb en e c van de synchrone machine zo goed mo

gelijk sinusvormig zijn. In plaats van sinusvormigheid van

ea' eb en e c kunnen we ook constantheid van ed en e q eisen.

We gaan na voor welke waarde van Lc het best hieraan voldaan

wordt. We berekenen daarvoor de spanningen ed en e q die ver

oorzaakt worden door sinusvormige stromen i d en i q met beide

dezelfde. willekeurige frequentie. Met toepassing van het

superpositiebeginsel kunnen daarna conclusies getrokken wor

den over de mate van constantheid van ed en e q bij willekeu

rige periodieke stromen i d en i q .

Voor ed en e q gelden de vergelijkingen (2.5.4). De stromen

i 1 d. i 'q en if die hierin voorkomen. zijn bepaald door de

vergelijkingen (2.4.49) en (2.4.50).

Met gebruik van de fasor-methode definieren we complexe stro

men.!n en iq waarvoor geldt:

(2.8.1a)

(2.8.1b)

met 0 de hoekfrequentie: i d en i q zijn dan sinusvormige stro

men met hoekfrequentie O. en met een amplitude en fase die

bepaald zijn door de complexe (tijd)fasoren 1d en iq. De keu

ze van gelijkstromen voor id en i q (dus 0=0) is een speciaal

geval en laten we hier buiten beschouwing.

Voor de andere grootheden uit de spanningsbetrekkingen defi

nieren we op dezelfde manier complexe fasoren. De vergelij

kingen (2.5.4) en (2.4.49) met (2.4.50) kunnen nu voor Q#O

geschreven worden als:

-~ = Ra.!n + jQ(Ld-Lc).!n + jQLafdif + jQLa1 dil d

+ lJ) { ( Lq - Lc ) iq + La 1 q il q }
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-~ = Raiq + jQ(Lq-Lc)iq + jQLa1 qi1 q

- w { (Ld - Lc ).!.d + La r dir + La 1dil d }

o = Rr lr +jQL rrd lr + jQLardid + jQL r1d l1d

o = R, 1dl1 d + JQL , 1di1 d + jQLa1 did + jQL r 1dlr

o = R, 1ql1q + JQL , l ql'q + jQLa1q iq

(2.8.2b)

(2.8.2c)

(2.8.2d)

(2.8.2e)

In (2.8.2c) vervalt de bronterm omdat de rotor bekrachtigd

wordt met een spanning die in stationaire situaties constant

is en we met Q ongelijk aan nul werken.

Door eliminatie van i'q. lId en ir uit deze vergelijkingen

berekenen we ~ en ~ als functie van id en iq. Allereerst

bepalen we ilq als functie van iq. ild en ir als functie van

.!.d. Dit levert:

jQLa1q
il q = - iq = -CO (Q)iq (2.8.3a)

R, lq+jQL, Iq

Q2 La r dLr 1d + jQLa1d(Rr+jQLrrd)
il d = -

(R 11 d+jQL 11 d )(Rr+jQL r rd) Q2 Lr , d2 1.d = -CO (Q)1.d+

(2.8.3b)

ir (R'1d+jQL11d)(Rr+jQLffd) + Q2Lrld2 1.d = -CF (Q)1.d

(2.8.3c)

waarbij de overdrachtsfuncties CO(Q). Co(Q) en CF(Q) inge

voerd zijn. Invullen van (2.8.3) in (2.8.2) levert

-~ = Raid + jQ{Ld-Lc-CF(Q)Lard-Co(Q)La1 d}id

+ W {Lq-Lc-CO(Q)Lalq}iq

-~ = Ra iq + j Q{Lq - Lc -CO ( Q) La I q }iq

- w {Ld-Lc-CF(Q)Lard-Co(Q)Lald}id

(2.8.4a)

(2.8.4b)

Hieruit kan geconcludeerd worden dat de hogere harmonische in

de stromen zullen doorwerken in de spanningen ed en e q • waar

in dus ook wisseltermen zullen voorkomen. Lc kan dus niet zo

gekozen worden. dat ed en eq constant zijn als er hogere har

monischen in de stromen i d en i q voorkomen. Een criterium
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voor de waarde van Lc verkrijgen we door te eisen dat in de

limiet voor 0 ~ m het gehalte aan hogere harmonischen zo

klein mogelijk is. De limiet voor 0 ~ m van vergelijking

(2.8.4) is een oneigenlijke limiet:

1 im (-~) = jO{Lq-Lc-COLal q)1q
o ~ m

1 im (-~) = jO(Ld-Lc-CFLafd-CoLal d)id
o ~ m

met

Co lim CO(O)
La1q

= = --
0 ~ m L11q

LafdLl1d-LfldLald
CF = 1 i m CF (0) = LffdLlld-Lfld20 ~ m

LffdLald-LafdLfld
Co = 1 i m CD (O) = LffdLlld-Lfld20 ~ m

(2.8.5a)

(2.8.5b)

(2.8.6a)

(2.8.6b)

(2.8.6c)

Bij een willekeurige waarde voor Lc nemen de spanningen ed en

e q onbegrensd toe als 0 nadert naar oneindig. AIleen als

geldt:

(2.8.7)

zijn de spanningen ed en e q begrensd. Er moet dan dus voldaan

zijn aan:

(2.8.8)

In de praktijk klopt dat redelijk. Lq-CqLalq en

Ld-CfLafd-CdLald worden de subtransiente inductanties ge

noemd. de inductanties die een zeer snel varierende stroom

ziet in repectievelijk de q- en de d-as.

Met deze keuze zijn de spanningen ea' eb en e c stationair zo

goed mogelijk sinusvormig en is dus zo goed mogelijk voldaan

aan een van de veronderstellingen die ten grondslag liggen

52



aan de keuze van het hier afgeleide stationaire model. Dank

zij het feit dat de eerste hogere harmonische pas optreedt

bij een frequentie van zes maal de grondfrequentie. levert

dit model een acceptabele benadering van de werkelijkheid.

De waarde die Lc hier gekregen heeft. is de zogenaamde sub

transiente zelfinductie van de synchrone machine. de zelfin

ductie die zeer snel veranderende stromen in de fasewikkelin

gen zien. Omdat de commutatie in wezen een snel verschijnsel

is. lijkt deze subtransiente zelfinductie inderdaad geschikt

als waarde voor de commutatiezelfinductie Lc .

Ais besluit van deze paragraaf leiden we de toestandvergelij

kingen af voor de spanningsbronnen ed en e q . zoals die na

deze keuze van Lc worden. We gaan uit van de vergelijkingen

(2.5.4), (2.4.49) en (2.4.50). Deze worden met (2.8.7):

(2.8.10b)

(2.8.10a)

di r di , d
Lard~ + La1 ddt

(2.8.11a)

(Lardir+Laldild+CrLardid+CdLaldid)~
di q di 'q

= CqLa 1 q~ + La 1q""""d"t
di q di , q

= La1 q~ + L, 1 q""""d"t

(Lalqilq+CqLalqiq)~
did

= (CrLard+CdLald)~ +

- R, 1 q i I q

ur - Rr i r

- R, 1 d i 1 d

did d i r di 1 d
= Lard~ + Lr r d'd""t""" + Lrid """"d"t

(2.8.11b)

did d i r di 1d
= La1 d~ + Lr 1d~ + LlId """"d"t

(2.8.11c)

We kunnen niet zoals in paragraaf 2.4.9 de toestandsvergelij

kingen verkrijgen via de inverse matrices van de L-coeffici

enten. omdat deze singulier zijn bij deze keuze van Lc en de

modelbeperking Ld " =Lq". De stelsels (2.8.10) en (2.8.11) zijn

afhankelijk. Dat is te zien door (2.8.11b) met -CF en
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(2.8.11c) met -Co te vermenigvuldigen en de resulterende ver

geI1jkingen op te teIIen bij (2.8.11a). Er voIgt:

Door vermen1gvuId1g1ng van (2.8.10b) met -CO en optellen van

de resulterende vergeI1jk1ng b1j (2.8.10a) voIgt:

-eq - Rai q + (Lafd1f+Laldild+CFLafd1d+CoLald1d)~
+ Co RI 1 q 1 1 q = 0 (2.8. 12b)

Het stelsel vergeIijkingen voor de q-as wordt nu gegeven door

(2.8.12b) en (2.8.10b). die met (2.8.6c) te schr1jven is als:

(2.8.13)

Het stelsel bevat dus maar een toestandsgroothe1d: 1q +1 1q /CO.

We def1nH~ren:

i q 0 = i q + ~i 1 q
o

waarmee de vergeI1jk1ng (2.8.13) wordt:

(2.8.14)

di qO
dt (2.8.15)

Voor ed bI1jven twee d1fferent1aaIvergeI1jk1ngen over. Door

d1 1 d d1 f
eI1minat1e van achtereenvolgens ~ en ~ u1t (2.8.11b) en

(2.8.11c) voIgt met (2.8.6a) en (2.8.6b):

(2.8. 16a)
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(2.8.16b)

Het stelsel vergelijkingen voor de d-as bestaat dus uit

(2.8.16) en (2.8.12a). We zien twee toestandsgrootheden

id+if/CF en i d +i ,d /Co en we definieren:

idO i d
1 (2.8.17a)= + CO

i ld

idF i d
1 (2.8.17b)= + -ifCF

waarmee de toestandsvergelijkingen worden:

=
Ll1d(Uf-Rfi,)+LfldRlldild

CF (L lId Lf f d - Lf 1 d 2 )

Lf'd(Uf-Rfi,)+LffdR'1dild

Co ( L lId Lf f d - Lf 1 d 2 )

(2.8.18a)

(2.8.18b)

De spanningen ed en e q worden nu vastgelegd door de vergelij

kingen (2.8.15), (2.8.18), en (2.8.12). Hierin komen 3 toe

standsgrootheden voor: idF' i dO en i qo . Met de genoemde ver

gelijkingen kunnen voor ed en e q twee vervangingsschema's

worden geconstrueerd [Hoe86]. Deze zijn getekend in figuur

(2.8. 1) . In deze schema's komen de weer standen RF , Ro en Ro

en de zelfinducties LaF , LFO en Lao voor. Deze zijn

gedefineerd als:

RF = CF2 Rf (2.8.20a)

Ro = C0 2 R, 1 d (2.8.20b)

RO = C0 2R '1q (2.8.20c)

LaF = CF La f d (2.8.20d)

LaD = COLa1d (2.8.20e)

LFO = -CoCFLfld (2.8.20f)
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Vervangingsschema's voor de interne machinespanningen ed

en e q



2.9 Een .odel van synchrone .achine .et .utator. dat voor si.u

latie geschikt is.

Het blijkt dat geen van de toestandsgrootheden uit het dyna

mische model in stationaire toestand constant is.

De stromen i d . i q en de rotorstromen bevatten behalve een

constante component ook hogere harmonischen en i g bevat in

werkelijkheid een rimpel omdat u g niet constant is en Lg niet

oneindig groot.

We zijn echter niet geYnteresseerd in de simulatie van de

rimpel op i g en de hogere harmonischen van de d-q-getransfor

meerde grootheden. Wat we willen simuleren is slechts de

langzaam varierende component van de stromen in niet-statio

naire situaties. Deze componenten zullen verder aangeduid

worden met de index "0". Als we van deze componenten eisen,

dat zij in stationaire toestand gelijk zijn aan de constante

component van de stromen, kunnen zij in grote tijdstappen

gesimuleerd worden. Deze constante componenten zijn in para

graaf 2.7 afgeleid. Yoor de o-component van i g geldt met

(2.7.10) en (2.7.11):

= {3J3 e
n

(2.9.1a)

Yoor de o-component van ido en i qo geldt (2.7.16):

i qo = J¥z {al sin(Yo+E)+b, cOS(Yo+E)}

ido = l¥z {al cos(Yo+E)-b t sin(Yo+E)}

(2.9.1b)

(2.9.1c)

Met de conclusie aan het eind van paragraaf 2.7 en met de

definities (2.8.14) en (2.8.17) volgt voor de o-componenten

van i dD . idF. en i qO :

i qOo = i qO (2.9.1d)

Ur
i dFo = i d 0 + -- (2.9.1e)

CFR r

i dDo = i d 0 (2.9.1f)
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waarbij Uf de constante component van uf is in stationaire

toestand en ido en i qo volgen uit (2.9.1b) en (2.9.1c).

Er zijn differentiaalvergelijkingen nodig om deze componenten

te kunnen simuleren Bij gebrek aan een definitie van "lang

zaam varierende component" liggen deze niet vast. De enige

eis is, dat ze niet strijdig mogen zijn met (2.9.1).

In het algemeen is een nader criterium om deze differentiaal

vergelijkingen te bepalen moeilijk te formuleren. In een

drietal gevallen (i dFo ' idDo en i qQo ) hebben we echter te

maken met een stroom die beschreven wordt met een lineaire

differentiaalvergelijking ((2.8.18) en (2.8.15». In dit ge

val is de keuze van de differentiaalvergelijking voor de

o-component van de stroom eenvoudig. Vanwege het superposi

tiebeginsel kunnen we de o-component van zo'n stroom veroor

zaakt denken door een o-excitatie. Meestal is deze o-excita

tie in de totale excitatie makkelijk aan te wijzen; De

o-stroom is dan de stroom die gaat lopen bij de o-excitatie.

De differentiaalvergelijking voor de o-component is dezelfde

als die voor de totale stroom.

De differentiaatvergetijking voor i go

In de praktijk blijkt de volgende differentiaalvergelijking

voor i go goed te voldoen:

(2.9.2)

waarbij voor u g vergelijking (2.7.11) geldt.

Voor de rest-component in de stroom i g (de "rimpel"), die

hier aangegeven wordt met i g ", geldt dan door (2.9.2) af te

trekken van (2.3.4a) en (2.3.6a):

dig di go
( Lg + * Lc ) ~ - ~Lc~ = -Rgi g -eb + ~ea + ~ec - u g

(2.9.3a)
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(2.9.3b)

Vergelijking (2.9.3a) beschrijft

vergelijking (2.9.3b) beschrijft

leidende thyristoren. Vergelijking

intervallen.

de commutatie-intervallen.

de intervallen met twee ge

(2.9.2) geldt in beide

De dtfferenttaatuergettJktngen uoor t qo en t do

AIleen tijdens de commutatie treedt een fasestroom op als

toestandsgrootheid. Dit maakt het niet eenvoudig om een keuze

te maken voor een differentiaalvergelijking voor deze stroom.

We omzeilen het probleem door voor i qo en ido op elk tijdstip

de stationaire betrekkingen (2.9.1b) en (2.9.1c) te gebrui

ken:

i qo = J*{al sin{Yo+€)+b 1 cos(Yo+€)}

ido = J*{a, cos(Yo+€)-b 1 sin(yo+€)}

met (2.7.14)

3e
a, = 2wL

c
" sin(lJ)sin{2a+lJ)

en (2.7.8)

(
2wLcIg )

IJ = arccos cos (a) - - a
eJ3

(2.9.4b)

(2.9.4a)

(2.7.14a)

(2.7.14b)

(2.7.8)

De fasestromen komen dus bij de simulatie van de o-componen

ten niet meer als toestandsgrootheid voor.
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De differentiaalvergeliJkingen voor idDo' i dFo en i qQo

De keuze van i qQo ' i dFo en idDo is eenvoudig omdat de verge

lijkingen (2.4.49) lineair zijn. De demperwikkelingen hebben

geen exciterende spanning en de bekrachtigingswikkeling wordt

gevoed met een constante of (langzaam) varierende gelijkspan

ning Ur . De demperwikkelingen hebben geen o-excitatie en de

bekrachtiginswikkeling heeft een o-excitatie

uro = Ur (2.9.5)

De differentiaalvergelijkingen voor i dFo ' i doo en i qOo worden

me t (2. 8 . 14). (2.8. 15). (2. 8 . 17) en (2. 8 . 18) :

di qoo
dt =

di dFo
dt =

di dOo

dt

R, I q

- -L---{iqoo-iqo) (2.9.6a)
1 1 q

LlId (U r -CFRrid Fa +CFRrid a ) +LrId RlId Co ( i dD0- ida)

CF ( LlId Lr r d - LrId 2 )

(2.9.6b)

LrId (U r - CFRrid Fa +CFRrid a ) +Lr r d RlId CD ( i d 0 a - ida )

CD ( L, 1 dLr r d - LrId 2 )

(2.9.6c)

2.10 Samenvatting van de modelvergelijkingen voor de synchrone

machine met mutator

De voorafgaande paragrafen hebben geleid tot een snel simu

leerbaar model van een synchrone machine met mutator. We vat

ten de resultaten samen. met weglating van de index "0", en

geven de formules een nieuwe nummering.

De vergelijkingen (2.9.2) en (2.7.11) worden gecombineerd
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to t:

(2.10.1)

De andere toestandsvergelijkingen zijn (2.9.6):

di qO
dt

=

(2.10.2)

L f 1 d (U f -CF R f i d F +CF R f i d) + L f f d RlId Co ( i dO - i d )

CD ( LlId L f f d - L f 1 d 2 )

(2.10.3)

In deze vergeIijkingen komen de grootheden i d • i q en e voor.

Deze hang en samen via de vergeIijkingen (2.9.1b). (2.9.1c).

(2.7.14) en (2.7.8):

en

i d = biz (al cos(Yo+E)-b 1 sin(Yo+E»

i q = biz (alsin(Yo+E)+blCOS(Yo+E»

(
2wLcig ]

~ = arccos cos (a) - - a
e.J3

(2.10.5)

(2.10.6)

(2.10.7)

(2.10.8)

(2.10.9)

Uit de vergeIijkingen (2.5.3). (2.4.40) en (2.7.3) voIgt:

(2.10.10)
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(2.10.11)

Vergelijking (2.8.12) levert met (2.8.14) en (2.8.17) en on

der verwaarlozing van de weerstand Ra twee relaties tussen

ed. e q • i d en i q :

-ed = CFu, - CF2R,(idF-id) - Co2Rlld(idO-id) + wCOLalqiqO
(2.10.12)

(2.10.13)

Alhoewel dit stelsel vergelijkingen de synchrone machine met

mutator beschrijft met slechts 4 toestandsvar~abelen. is het

enigzins onoverzichtelijk. Daarom zullen we nog even stil

staan bij de structuur van de vergelijkingen.

. 13
Iq ~.----------... eq
. 12Id ~c------- ...~ ed

5 10
6 11

JJ •
9

8 1
) C "7 -

8 /
e

b1

\-------------....E
Figuur 2.10.1

Relaties tussen de grootheden id. i q • ed' e q • e. E. ~. al

en b 1 ; cijfers bij de pijlen duiden formulenummers in pa

ragraaf 2.10 aan
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Het 4-tal toestandsgrootheden is i g • idD' idF en iqO' Daar

naast treffen we de grootheden e. E. ed' e q . Ub • uf. id' i q .

al. b l . ~. OJ. a en Yo aan. Van deze 14 groo theden worden er 5

opgedrukt: Ub •

De grootheden

uf. OJ. a en Yo'

hangen met elkaar samen via de vergelijkingen

(2.10.5) tIm (2.10.13). Dit kan schematisch worden weergege

yen als in figuur 2.10.1.

Omdat er 9 vergelijkingen zijn en 9 onbekenden. mag verwacht

worden dat de grootheden uit het schema bepaald zijn. Zij

vormen dus geen ingangsgrootheden voor het gecombineerde sys

teem. Daarvoor blijven aIleen Ub • uf. OJ. a en Yo over.

In principe is het mogelijk bovenstaande 9 grootheden te eli

mineren uit de vergelijkingen. Dat is echter een b~.erkelijk

proces en geeft weinig overzicht. Voor de berekening wordt

daarom uitgegaan van een iteratie. De betrekkingen (2.10.7)

tIm (2.10.9) maken een iteratie tegen de klok in het eenvou

digst.
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3 Artikel:

"Een vergelijking van enkele eenvoudige modellen van een syn

chrone machine met gelijkrichter"

In dit hoofdstuk wordt een tweetal modellen van de synchrone

machine met gelijkrichter, die in de literatuur gebruikt wor

den, wat hun stationair gedrag betreft vergeleken met een

referentiemodel dat bewezen heeft goed te voldoen. Dit refe

rentiemodel is zeer nauw verwant met het model beschreven in

hOvfdstuk 2. Het doel van deze vergelijking is na te gaan of

de twee eenvoudige modellen uit de literatuur nauwkeurig ge

noeg zijn om dit systeem te simuleren.

De beschrijving van de modellen. de vergelijking en de resul

taten volgen hierna in de vorm van een (afzonderlijk lees

baar) artikel.
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EEN VERGELIJKING VAN ENKELE EENVOUDIGE MODELLEN

VAN EEN SYNCHRONE MACHINE MET GELIJKRICHTER

Samenvatting

Omdat simulatie van vermogenselektronische systemen vaak zeer

tijdsintenslef is. zoekt men hiervoor eenvoudige dynamische

modellen. Deze maken een hogere simulatiesnelheid mogelijk.

maar hebben als nadeel dat ze de werkelijkheid minder nauw

keurig beschrijven. Dit artikel richt zich op een tweetal

eenvoudige modellen van een synchrone machine met gelijkrich

ter. De modelfouten van deze modellen worden onderzocht met

de bedoeling te kunnen uitmaken of zij zinvol gebruikt kunnen

worden in simulaties.
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1 Inleldlng

Aan het elnd van de jaren 70 werd op de rechnlsche Unlversl

telt Eindhoven (rUE) een Idee ontwlkkeld om windturblnes op

een flexlbele manier aan het elektrlclteltsnet te koppelen

[1]. Dit Idee bestond uit het aanbrengen van een gelljk

stroomtussentrap tussen een synchrone generator en het elek

trlclteltsnet. De generator levert een wisselspannlng met

varlerende frequentle. deze wordt gelijkgericht en dan met

behulp van een wlsselrichter omgezet in een spanning met de

netfrequentle. In figuur 1 Is een dergelljk systeem ge

schetst.

1:n

Ftguur 1

iindenergiesysteem met getijkstroomtussentrap

Om twee redenen is op de rUE daarna gezocht naar een eenvou

dig dynamlsch model van een synchrone machine met gelljkrlch

ter. Op de eerste plaats blljkt. dat de combinatie van syn

chrone generator met een diodegelijkrichter In sommlge geval

len Instablel is. In 1980 had Aulnger dlt al gesignaleerd en

geprobeerd er een verklaring voor te geven [2]. Voor een be

ter begrlp van deze instabiliteit heeft men op de rUE het

systeem gesimuleerd. Deze slmulatie bleek echter zeer tijds

intensief te zijn. zodat de aandacht uitging naar een eenvou

diger model.
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De tweede reden om een zo eenvoudig mogelijk model van een

synchrone generator met gelijkrichter te zoeken is. dat men

van plan is in de nabije toekomst het gehele windenergiesys

teem uit figuur 1 te simuleren. Dit is praktisch aIleen moge

lijk als voor de verschillende onderdelen van het systeem

eenvoudige modellen beschikbaar zijn.

In publikaties waarin de synchrone machine met gelijkrichter

een min of meer centrale plaats inneemt. wordt meestal weinig

aandacht besteed aan de keuze van het model en de verificatie

daarvan. Om een goede afweging te kunnen maken tussen ener

zijds eenvoud en anderzIjds nauwkeurigheid is echter een ge

detailleerde kennis nodig van de verschillen tussen diverse

modellen ondeling en tussen de modellen en de werkelijkheid.

Dit artikel doet verslag van een deel van het onderzoek aan

de rUE naar deze aspecten van de modellen van de synchrone

machine met gelijkrichter. Voor het overzicht zullen we hier

kort uiteenzetten welke modellen bij deze vergelijking be

trokken werden.

Het meest ingewikkelde model, dat zoals reeds vermeld zeer

tijdrovend is voor simulatie. is opgebouwd uit gangbare mo

dellen van de synchrone machine en de gelijkrichter. waarin

onder meer rekening gehouden wordt met aIle weerstanden. de

karakteristiek van de halfgeleiders in de gelijkrichter. de

rimpel in het gelijkstroomcircuit en verschillen in de sub

transiente reactanties voor de zogenaamde langs en dwars as

sen van de synchrone machine. IJzerverliezen en verzadiging

worden echter niet meegenomen. We zullen dit model. waarmee

simulaties in detail uitgevoerd kunnen worden. verder aandui

den met de letter D.

Een eenvoudigere versie van dit model, model R. is beschreven

door Hoeijmakers [3]. Deze versie blijkt voldoende nauwkeurig

te zijn en levert tevens, vergeleken met model D. aanzienlijk

snellere simulaties. In dit artikel zal model R als

referentiestandaard gebruikt worden voor het gedrag van twee

nog verder vereenvoudigde modellen, Va en Vb.
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Hoofdstuk 2 beschrijft het model R in stationaire situaties.

Voor de eenvoud zal worden uitgegaan van veldvoeding met be

hulp van een stroombron en van een cilindrische rotor: deze

uitgangspunten zijn echter niet wezenlijk voor de verschillen

die aan de dag treden tussen R enerzijds en Va en Vb ander

zijds. In hoofdstuk 3 worden de twee vereenvoudigde modellen

Va en Vb beschreven. 1enslotte worden in hoofdstuk 4 de ver

schillen tussen de modellen R. Va en Vb beschreven. Deze

blijken al dusdanig groot te zijn. dat van vergelijking van

dynamisch gedrag is afgezien.

2 Het referentiemodel

In deze paragraaf wordt een eenvoudig stationair model van

een synchrone machine met gelijkrichter beschreven. waarin de

commutatie in de gelijkrichter meegenomen wordt. Dit model

heeft bewezen goed te voldoen en minder rekentijd te vragen

dan het in de inleiding al genoemde model D [4]. Voor een

uitvoerigere beschrijving van de synchrone machine en de ge

lijkrichter wordt verwezen naar de handboeken die voor deze

onderwerpen bestaan.

Het hier beschreven model zal verder aangehaald worden als

model R. het referentiemodel. We beschrijven model R aan de

hand van het schema in figuur 2.

De synchrone machine is in dit schema voorgesteld als een

drietal spanningsbronnen met serie-zelfinducties. De gelijk

richter (bestaand uit de thyristoren 1 1 tim 1 6 ) is een volle

dig stuurbare drie-fasen-bruggelijkrichter. die belast wordt

met een gelijkspanningsbron (met constante spanning Ub ) in

serie met een weerstand Rg en een grote zelfinductie Lg • Met

deze serieschakeling wordt tevens de wisselrichter uit figuur

1 gerepresenteerd.

In de afleiding zal worden verondersteld. dat de rotor van de
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1;
Lg Rg

T3 Ts

ea
ia .
/+

Ig

eb +
ib ug Ub

/+
ic

Uc +;

T2 T4 T6

synchrone gelijk- belasting
machine richter

Figuur 2

Schema van het beschouwde systeem van synchrone machine

met gelijkrichter

synchrone machine met constante hoeksnelheid w draait en dat

de spanningsbronnen ea' eb en e c een driefasig symmetrisch

stelsel vormen volgens:

e a = e cos(wt-£)

eb = e cos{(wt-£)-~n}

e c = e cos{(wt-£)-~n}

( 1 )
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waarin e de amplitude van deze spanningen is en E de fase van

spanning ea. Op de waarde van deze twee grootheden en op de

vraag of de veronderstellingen gerechtvaardigd zijn. komen we

terug in paragraaf 2.2. Voor het begrip mag E in eerste in

stantie nul gedacht worden. In figuur 3 is een aantal gelijk

richtergrootheden. waaronder de spanningen ea' eb en e c ge

schetst als functie van de tijd.

We veronderstellen verder dat Lg zo groot is dat de rimpel op

de stroom i g verwaarloosd mag worden. De stroom i g is dus

constant. wat we aangeven met een hoofdletter: i g =l g • Ten

slotte nemen we aan dat de thyristoren T 1 tIm T6 ideaal scha

kelen.

In paragraaf 2.1 zal kort afgeleid worden hoe de stroom I g en

de fasestromen afhangen van de spanningen in het circuit. In

paragraaf 2.2

ten krijgen

goed mogelijk

zal worden bepaald welke waarde e. E en Lc moe

opdat de spanningsbronnen en zelfinducties zo

een synchrone machine representeren.

2.1 De gelijkrichter

We beschrijven de gelijkrichter aan de hand van figuur 2

(Voor een meer gedetailleerde beschrijving zie bijvoorbeeld

[5]). Elke ~n radiaal wordt een thyristor ontstoken. in de

volgorde -T 1 -T6-T3-T2-Ts-T~-. Het precieze tijdstip van ont

steking wordt vastgelegd met de ontsteekhoek a. de "tijd" in

radialen dat het tijdstip van ontsteking van een thyristor

achterligt op het tijdstip van ontsteking als de thyristor

vervangen zou worden door een diode. Om deze definitie te

kunnen gebruiken. is het nodig dat i g constant verondersteld

wordt.

De gelijkrichter werkt als gelijkrichter voor ontsteekhoeken

O~a<~n. Vanwege de symmetrie in de schakeling. de spanningen

en de stromen kan de beschrijving worden beperkt tot een

interval ter lengte van ~n radialen. We kiezen hiervoor het
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a wt-E-

d
wt-E-n

<P1
'a1

r-----

~
/'

/
/ wt-Ee -/ n

Figuur 3

EnkeLe geLijkrichtergrootheden aLs functie van de tijd

a. De bronspanningen ea' eb en e c '

b. Het ontsteekpatroon van de thyristoren.

c. De fasestroom i a .

d. De spanning u g .

e. De grondharmonische van de fasestroom. i al

~ = 0.6 ~ = 0.0
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interval dat ligt tussen de ontsteking van T 1 en die van T6 •

Voor dit interval geldt:

a - ~n < wt-E < a (2)

Op het moment dat T 1 ontstoken wordt. geleiden T4 en Ts. Thy

ristor T1 gaat in geleiding en neemt de stroom I g over van

Ts . Vanwege de zelfinducties Lc heeft deze overname tiJd no

dig. Gedurende deze commutatietiJd geleiden drie thyristoren

en geldt het schema uit figuur 4. We zullen de stroomovername

nader be schouwen aan de hand van dit schema.

1; TS

Lg Rg

e a Le .
la

ig
/+Ua

eb +.
Ib Ug Ub

/+
.
Ie

Ue +/

T4

Figuur 4

Tijdens de com.m.utatie
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De oorzaak van de commutatie van de stroom van Ts naar T 1 is

de spanning eo-ec ' die in de kring e c -Lc -Ts -T 1 -Lc-eo aanwezig

is. Deze zogenaamde commutatie-spanning is gelijk aan:

(3)

en is geschetst in figuur 3a. In het beschouwde interval is

de spanning eo-ec dus groter dan nul. waardoor er in de ge

noemde kring een stroom in de richting van i o zal gaan lopeno

De stroom door Ts . die in het begin gelijk was aan 19 , neemt

dus af, terwijl de stroom door T1 van nul af stijgt. Als de

stroom door Ts nul wordt. spert deze thyristor en is de

stroom 19 overgenomen door T 1 • De grootte van de spanning

eo-ec is hierbij een maat voor de snelheid waarmee de commu

tatie zich voltrekt: naarmate eo-ec groter is. commuteert de

stroom sneller. Omdat bij een grotere ontsteekhoek de commu

tatie met een grotere waarde van eo-ec begint, zal vergroting

van de ontsteekhoek bij constante stroom I g gepaard gaan met

een verkorting van de commutatie.

Voor de stromen in figuur 4 gelden de relaties:

J3e
i o = 2wLc

{cos(a)-cos(wt-E+~n)}

i b = -I9

J3e
i c = 19 - {cos(a)-cos(wt-E+~n)}2wLc

en voor de spanning u g :

u g = * e cOS(wt-E+~n)

(4a)

(4b)

(4c)

(5)

De commutatie is afgelopen als de stroom I g volledig is over

genomen door T1 • De tijd dat de commutatie duurt. wordt in

elektrische radialen uitgedrukt met de hoek ~. de zogenaamde

overlappingshoek. Het einde van het commutatie-interval wordt
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met gebrulk van ~ vastgelegd door:

(6)

Uit (4) en (6) en bet feit dat op dit moment i e nul is.

voIgt:

[
2wLeIg ]

~ = arccos cos (a) -
/3e

- a (7)

We veronderstellen verder dat ~ < ~n.

Als de commutatie afgelopen Is. gelelden aleen T1 en T~ nog.

Het netwerk wordt nu zoals weergegeven in flguur 5.

Figuur 5

lia de COllllllutatie
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Er geldt:

i a = -i b = I g

i e = 0

/3 e 1u g = cOS(wt-E+6")

(8a)

(8b)

(9)

Deze betrekkingen gelden tot aan het einde van het beschouwde

interval.

De stromen i b en i e zi jn

na:

i b ( t)
n

= ia(t-¥.J~)

i e ( t) n
= i a (t-~~)

gelijk aan i a op een tijdsvertraging

(lOa)

(10b)

De stromen ia. i b en i e vormen dus een zogenaamd driefasig

symmetrisch stelsel.

Omdat de fasestromen periodiek zijn. kunnen ze ontwikkeld

worden in een fourierreeks. Voor de grondharmonische van de

fases t room i a . i a ,. kan berekend worden:

i a , = a, COS(Ult-E) + b, sin(Ult-E)

( 11 a)

met

( 11 b)

3e
b, = 2nwL

e
{~ - sin(~)cos(2a+~)} (11 c)

[ba'l]1/>, = arctan (voor 1/>, O~n)

(lld)

(lle)

waarbij voor ~ (7) geldt.

Uit f1guur 3c kunnen we concluderen dat de faseachterstand 1/>1
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groter is naarmate de overlappingshoek ~ groter is, en dus

naarmate de stromen groter zijn. Hierop komen we terug in

hoofdstuk 4.

We kunnen voor het gelijkstroomcircuit noteren:

waarbij u g het gemiddelde van u g is. Uit (5),

voIgt een uitdrukking voor ~g:

(12)

(7) en (9)

(13)

Het effect van de commutatie op het gelijkstroomcircuit ver

toont overeenkomst met dat van een extra (dissipatieloze)

weerstand in het circuit. Daarnaast draagt de commutatie bij

aan de faseachterstand van de stroom i a1 t.o.v. de spanning

2.2 De synchrone machine

In deze paragraaf zullen we op een eenvoudige manier be

schrijven hoe de synchrone machine weergegeven kan worden met

een stelsel driefasig symmetrische spanningsbronnen met se

rie-zelfinducties.

Voor de beschrijving van de synchrone machine zullen we sterk

vereenvoudigende veronderstellingen doen:

de rotor en de boring van de stator zijn cilindrisch;

er zijn geen gleuven of lichamelijke polen;

in het magnetische circuit kunnen hysterese en wervel

stroom- en verzadigingsverschijnselen buiten beschouwing

worden gelaten;

de weerstanden in het elektrische circuit van de synchro

ne machine worden verwaarloosd;
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de machine heeft een poolpaar;

op de stator liggen drie identieke sinusvormig verdeelde

wikkelingen a. b en c. die onderling ~n radialen verscho

yen zijn;

de rotor beweegt met een constante hoeksnelheid w ten

opzichte van de stator;

de rotor is voorzien van een sinusvormig verdeelde wikke

ling. de veldspoel genaamd.

door de veldspoel loopt een constante gelijkstroom.

In figuur 6 zijn de statorwikkelingen schematisch aangegeven

met hun zelfinductie en wederzijdse inducties. alsmede de

rotorpositie y. We duiden de plaats langs de statoromtrek aan

met de hoek as' de plaats langs de rotoromtrek met a r . Op een

bepaalde plaats in de luchtspleet hangen beide coordinaten

met elkaar samen volgens

Ais we de rotorpositie op t=O Yo noemen.

funktie van de tijd vastleggen met

y = wt + Yo

We kiezen Yo = ~n.

(14)

kunnen we y als

(15)

We bekijken nu de a-fase. Omdat de weerstand van de fase ver

waarloosd wordt. kunnen we schrijven (met de gebruikerscon

ventie):

d~a

dt (16)

waarbij u a de spanning op de klemmen van de a-fase is en ~a

de met de a-fase gekoppelde flux. Deze kan eenvoudig berekend

worden volgens (zie figuur 6):
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(M<O)

d

M

( 17)
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Figuur 6

Plaats van de wikkelingen op de synchrone machine; teken

sfspraken voor a r en as; onderlinge koppeling van de sta

torfasen



(18)

De coefficient L-M zullen we in het vervolg La noemen. Als we

nu (18) invullen in (16). krijgen we:

di a
u a = -La~ + wLarIrcos(wt) ( 19)

Voor de fasen b en c kunnen we vergelijkbare uitdrukkingen

afleiden. Formule (19) leidt tot het bekende eenfasige ver

vangingsschema van de synchrone machine. dat geschetst is in

figuur 7.

+
+

Figuur 7

Vervangingsschema voor de a-fase van de synchrone machine

Een belangrijk aspect van de synchrone machine is bij deze

afleiding buiten beschouwing gebleven. namelijk het effect

van de demperwikkelingen die vaak op de rotor aangebracht

zijn. Om de gevolgen van demperwikkelingen te kunnen inzien.

moeten we meer afweten van de fasestromen. In paragraaf 2.1

concludeerden we dat deze stromen periodiek zijn en bereken

den we de grondharmonische ervan. Zonder veel moeite kunnen

we nog een tweetal conclusies trekken over de hogere harmoni

schen in de fasestromen. Op de eerste plaats zorgt de ster

schakeling van de machine ervoor. dat er geen harmonischen
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voorkomen met een frequentie die een drievoud is van de

grondfrequentie. Op de tweede plaats voIgt uit de symmetrie

eigenschap i(wt)=-i(wt+n) van de fasestromen, dat er geen

even harmonischen in de stromen aanwezig zijn. De fasestromen

bevatten dus naast de grondharmonische aIleen harmonischen

met rangnummers 5, 7, II, 13, 17, etc. Heel in het algemeen

kunnen we dus voor de fasestroom i a noteren:

co

i a = Ita. 6k+I cos{(6k+l)(wt-E)-CP6k+I}

k=O
co

+ I t a . 6k - I cos{(6k-l)(wt-E)-CP6k_l}

k=l

(20)

waarbij i a . 6k tl en CP6k~1 amplitude en fase van de (6k~1)e

harmonische zijn.

We zullen nu van aIle harmonischen afzonderlijk nagaan, hoe

zij belnvloed worden door de demperwikkelingen op de rotor.

We zullen daarvoor het magnetische veld afleiden dat een wil

lekeurige harmonische stroom veroorzaakt en de flux beschou

wen die dit veld in de demperwikkelingen veroorzaakt.

Neem een willekeurige (ne ) harmonische uit de fasestroom ia:

(21)

Deze stroom veroorzaakt een magnetische veldsterkte H in de

luchtspleet tussen stator en rotor. Vanwege de wikkelingswij

ze van de statorspoelen verloopt deze sinusvormig langs de

statoromtrek. Men kan de veldsterkte schrijven als:

(22)

Hierin is Cs een van de machine afhankelijke constante.

Dezelfde harmonischen in de fasestromen i b en i e zijn:
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ibn: t n cos{n(wt-£)-~nn-~n}

i en : t n cos{n(wt-£)-~nn-~n}

(23a)

(23b)

Deze veroorzaken magnetische velden in de luchtspleet vol

gens:

Hbn : CsibnCOS(<<s-~n)

Hen : Csiencos(<<s-~n)

(24a)

(24b)

De totale veldsterkte in de luchtspleet ten gevolge van de n e

harmonische in de statorstromen is de som van deze drie:

(25)

Het veld Hsn kan na enig rekenwerk geschreven worden als:

(26)

waarbij het min-teken geldt voor n:1,7,13, ... en het plus-te

ken voor n:5,ll,17, ... Een nadere beschouwing van (26) leert,

dat Hn een sinusvormige lopende golf is, die met snelheid nwt

beweegt. Ais n:1,7.13, ... dan draait het veld in dezelfde

richting als de rotor, als n:5,ll, ... dan draait het veld

tegen de rotor in.

Ten opzichte van de rotor staat het grondharmonische veld HI

(n:1) dus stil. Bij andere n beweegt Hn t.o.v de rotor: met

hoeksnelheden (n-1)oo met de rotor mee als n:7,13, en met

hoeksnelheden (n+1)w tegen de rotor in als n:5,ll, Al deze

hoeksnelheden t.o.v de rotor zijn een veelvoud van 600.

De hogere harmonischen (n)l) wekken dus velden op die t.o.v

de rotor bewegen en veroorzaken veranderende fluxen in de

demperwikkelingen. De hogere harmonischen in de fasestromen

worden daarom tegengewerkt (volgens het principe van Lenz:

een fluxverandering werkt de oorzaak van zijn ontstaan te

gen). AIleen de grondharmonische in de fasestroom zal niet
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belnvloed worden door de dempers.

De hogere harmonischen in de fasestromen zien in de fase een

kortgesloten transformator en zullen daarom niet (zoals in

figuur 7 geschetst) een zelfinductie La in de fase ondervin

den. maar een veel kleinere zelfinductie Lft. de subtransiente

zelfinductie van de synchrone machine. De grondharmonische

zal nog steeds een zelfinductie La zien in de faseleiding.

We berekenen nu opnieuw Uo met behulp van het superpositiebe

ginsel en de vergelijkingen (19) en (20):

U o = wLorlrcos(wt) - LO~t( 10 1 cos{(wt-£)-qJl} )
m

- L" ~t[ ~ ;o.'k.' cos{(6k+l)(wt-t)-qJ'k.d

k=l

=

+ Ilo .6k-l

k=l
wLorlrcos(wt)

cos{(6k-l)(wt-t)-qJ'k_l) 1

d
( )

d i o
(Lo -Lft )-dt AlaI {( )} LftCOS wt-£ -qJ1 - ~ (27)

We kunnen dit in een schema weergeven. Figuur 8a is een onor

todoxe weergave, waarin de streeplijn een kortsluiting voor

hogere harmonische stromen voorstelt. Figuur 8b is een

officiele weergave. Hierin is de spanning over de zelfinduc

tie Lo-Lft, die de grondharmonische van de fasestroom voert.

vervangen door een (gestuurde) spanningsbron. Het deel van

het schema links van de spanning eo in figuur 8a wordt de

interne machine genoemd.

Als we figuur 8b vergelijken met figuur 2. dan kunnen we voor

eo nemen:

(28)

en voor L :
c
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L c = L" (29)

De amplitude en fase van eo kunnen we berekenen met het fa

sordiagram dat voIgt uit figuur 8b. Voer fasoren in volgens

L -~' ~'. a
a la1

+
+

wLaflf ea UaCOS(wt)

+
+

w(La-~')la1
sin(wt-€-Cf1)

b

Figuur 8

Vervangingsschemas met subtransiente zetfinductie voor de

a-fase van de synchrone machine.
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(30a)

en

(30b)

Met deze fasoren kunnen we (28) herschrijven in fasorvorm:

(31)

Het met deze vergelijking corresponderende fasordiagram is

geschetst in figuur 9.

Imi
-.
Re

Figuur 9

Fasordtagram voor de spanningen e a en wLarlrcos(wt) en de

stroom tal. voor model R.

Uit deze figuur voIgt onder gebruikmaking van OA2=OB2_AB2 .

OC=OA-AC en arcsin{£)=AB/OB:
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· [(La-L" )i a1 COS(lpl )]
E = arCSIn t I

ar r
(32b)

We kunnen de a-fase dus weergeven als een spanningsbron e a

met serie-zelfinductie Le . waarbij de amplitude en fase van

de bron gegeven wordt door (32) en Le de subtransiente zelf

inductie van de synchrone machine is.

De fasen b en c kunnen op analoge wijze worden weergegeven

met spanningsbronnen eb en ee' die respectievelijk ~n en ~n

radialen naijlen op ea; ea' eb en ee vormen dus een driefasig

symmetrisch stelsel van sinusvormige spanningen.

Door de resultaten van de voorgaande twee paragrafen te com

bineren (vergelijkingen (7). (11) tIm (13) en (32». verkrij

gen we een nog steeds vrij eenvoudig model van de synchrone

machine met gel1jkr1chter in stationaire toestand. Dit model

heeft bewezen vrij precies de werkelijkheid te beschrijven en

zal daarom als vergelijkingsstandaard worden gebruikt voor

het gedrag van twee nog eenvoudigere modellen. die in het

volgende hoofdstuk aan bod komen.

3 Twee vereenvoudigde .odellen

In hoofdstuk 2 is het referent1emodel afgeleid van de syn

chrone machine met gelijkrichter. model R. We zullen in d1t

hoofdstuk twee eenvoudigere modellen beschouwen.

In het eerste van deze twee. model Va' wordt de commutatie

oneindig snel verondersteld. waardoor een behoorlijke winst

in simulatiesnelheid mogelijk is.

Door de commutatie-effecten te verwaarlozen. wordt het model

echter minder waarheidsgetrouw. Het tweede hier te bespreken

vereenvoudigde model. model Vb. komt aan dit bezwaar gedeel

telijk tegenmoet. Het model is gelijk aan model Va maar de

commutatie-effecten worden voor een deel gerepresenteerd door
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stationaire modelvergelijkingen

3.2 die van Vb'

in model Vb de weerstand Rg kunstmatig groter te maken (over

eenkomstig vergelijking (13». Deze compensatie gaat niet ten

koste van de mogelijke verbetering van de simulatiesnelheid.

Daarom kan hier al geconcludeerd worden. dat dit model beter

zal voldoen dan model Va'

In paragraaf 3.1 worden de

van Va bepaald. in paragraaf

3.1 Model met oneindig snelle commutatie

Een oneindig snelle commutatie verkrijgen we door in model R

Lc=O te stellen. Dit model wordt gebruikt door bijvoorbeeld

Raina [6J. De vergelijkingen (7). (11). (12) en (13) van de

gelijkrichter kunnen dan vereenvoudigd worden tot (~=O):

1J3 e cos(a) = Rg 1g + Vbn

lal
2J3

19= n

1P1 = a

(33a)

(33b)

(33c)

De synchrone machine wordt nu gerepresenteerd door aIleen een

spanningsbron. De spanning aan de klemmen is sinusvormig en

de machine vormt een kortsluiting voor hogere harmonischen in

de fasestromen. Een dergelijke synchrone machine is theore

tisch mogelijk onder verwaarlozing van de weerstanden en met

een spreidingsloze stator en demper.

In figuur 10 is het fasordiagram van deze synchrone machine

geschetst. De stroom i a1 loopt een hoek a achter op de klem

spanning u a . die in dit model samenvalt met de interne span

ning ea'

Met (32a) en L"=O voIgt voor e:

(33d)
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Figuur 10

Fasordiagram voor de spanningen eo en wLarlrcos(wt) en de

stroom i al , voor de modeL Len Va en Vb.

3.2 Model met vergrote gelijkstroomcircuitweerstand

We verkrijgen de vergelijkingen van model Vb door in model Va

de weerstand Rg te verhogen met de bijdrage die de commutatie

levert. Dit model wordt ondermeer toegepast door Ernst [7J.

Volgens (13) is deze extra weerstand:

Rg , co •• = ~L" (34)

De vergelijkingen van de synchrone machine met gelijkrichter

worden zo:

~J3 e cos(a) = (Rg+~L" )l g + Ub

1 = 2J3 I
01 n 9

Cf'1 = a

e = w J[(Lard1r)Z-{talCOS(Cf'1 )LaF] - wL a t a1 sin(Cf'1)

(35a)

(35b)

(35c)

(35d)
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4 Verschillen in stationair gedrag tussen de modellen

In dit hoofdstuk komen de verschillen aan bod tussen het sta

tionaire gedrag van model R en de modellen Va en Vb.

We richten ons vooral op de verschillen in de fasestroom als

functie van de spanning Ub en de hoeksnelheid 00 bij verder

gelijke parameters. In aIle drie modellen worden Irtar . a. Rg

en La gelijk verondersteld. De waarde die L" in R heeft.

wordt gebruikt om de weerstand van het gelijkstroomcircuit te

verhogen in Vb (vergelijking (35a». De gelijkstroom I g zal

buiten beschouwing blijven omdat de verschillen in deze

stroom bij de drie modellen hetzelfde karakter hebben als de

verschillen in de amplitude van i o1 .

Omdat voor de stroom i o1 in model R geen analytische uitdruk

king gevonden is. worden eerst enkele rekenresultaten gegeven

en worden daarna de verschillen op een globale manier kwali

tatief geanalyseerd.

In de figuren 11 t/m 16 zijn enkele berekende resultaten

weergegeven. Hierbij is uitgegaan van:

00 = 2 50 rad s-1

Irtor = 1.0 Wb

La = 20.5 mH

L" = 2.0 mH

Dit zijn redelijke waarden voor een synchrone machine van

35 kVA. De gelijkstroomweerstand Rg representeert de inwendi

ge weerstand van de belasting: we nemen:

Rg = 0.2 Q

In de figuren 11 en 12 is i a1 getekend als functie van Ub
voor de drie verschillende modellen. De curve voor model R

begint bij het punt waarvoor ~ = ~n. Figuur 11 geeft de cur-
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321

o

Figuur 11

10 1 als functie van Ub voor de drie modellen Va. Vb en R,

0.2

0.4

0.6

bij a = 0 rad.

0.8

0.6

0.4

02

o
1

Figuur 12

10 1 als functie van Ub voor de drie modeUen Va. Vb en R,

btj a = 0.15 rad.
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ven bij a=O. figuur 12 bij a=0.15. Bij grote Ub vloeit er

geen stroom. De grenswaarde van Ub. waarbij nog net geen

stroom loopt. is voor de drie modellen gelijk (maar is weI

afhankelijk van a). Voor spanningen kleiner dan deze grens

waarde geven zowel model Va als model Vb grotere stromen dan

model R. De verschillen tussen Va en R zijn groter dan die

tussen Vb en R. De verschillen zijn het opvallendst voor a=O

en worden kleiner voor grotere waarden van de ontsteekhoek.

Figuur 13 geeft de fase-achterstand ~l als fuctie van Ub voor

de drie modellen en bij twee waarden van a. De verschillen

tussen de vereenvoudigde modellen en model R komen vooral

hier naar voren. Terwijl bij model R de faseachterstand bij

dalende Ub gestaag groter wordt. blijft die bij de modellen

Va en Vb constant.

0.8

0.6

0.4

0.2

o

~(rad)

i

1 2 3

a:

0.0

Figuur 13

~l als functie van Ub voor de drie modellen Va' Vb en R,

bij a = 0 en 0.15 rad.
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grotere stro-

spanning ug .

beide tot ge-

De figuren 14 en 15 geven dezelfde grootheden. maar nu als

functie van w en aIleen bij a=O. De curven zijn gebaseerd op

Db = 290 V.

De curven als functie van w en van Ub zijn globaal elkaars

spiegelbeeld. Dit vindt zijn oorzaak in het feit dat de stro

men I g en i a1 vloeien als gevolg van het spanningsverschil

tussen enerzijds de gelijkspanningsbron Db en anderzijds de

door de generator met gelijkrichter opgewekte

Een toename van w en een afname van Db hebben

volg dat het spanningsverschil stijgt. waardoor

men gaan lopeno

Omdat de commutatiezelfinductie Lc een belangrijke rol speelt

bij de verschillen tussen de modellen. is in figuur 16 het

maximale absolute verschil in i al tussen Va en R en Vb en R

40

30

20

10

o

i

150 200 300 400
w(rad S-1) -

Figuur 14

tal ats functie van w voor de drie lIlodetten Va' Vb en R,

bij a = 0 rad.
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Figuur 15

~1 aLs functie van w voor de drie modeLLen Va' Vb en R.

bij a = 0 rad.
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Het maximaLe verschiL in tal tussen respectieveLijk R en

Va' en R en Vb aLs functie van L", bij a = 0 en 0.15 rad.



verschil kan gezien

stroom die er in deze

uitgezet voor meer waarden van L~. Dit

worden in verhouding tot de grootste

situaties loopt. ongeveer 40 A.

Om enig inzicht te krijgen in de achtergrond van deze ver-

--+
Re

Figuur 17

Fasordtagram van de generator voor de drte modellen R. Va

en Vb bij Ub = 370V

tim

Figuur 18

Fasordiagram van de generator voor de drie aodellen R. Va

en Vb btj Ub = SOOV
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de

Een

in de fasordiagrammen bij aIle drie

dezelfde hoek maakt met de reele as.

schillen. combineren we de fasordiagrammen uit figuur 9 en 10

voor a=O en bij twee waarden van Ub (370 V en SOOV). Het dia

gram voor Ub=370 V is getekend in figuur 17. dat voor Ub=SOOV
in figuur 18.

Het blijkt dat lal
modellen vrijwel

grotere hoek ~I (dan nul) tussen lal en e bij model R gaat

blijkbaar samen met een evenredig kleinere hoek E die iR
maakt met de reele as en met een kleinere spanning over de

zelfinductie van de interne machine.

De meest in het oog lopende verschillen tussen de modellen R.

Va en Vb hangen dus nauw samen met het feit dat model R een

grotere fase-achterstand ~I van i al ten opzichte van eo kent

dan de modellen Va en Vb'

Andere punten van verschil. zoals het feit dat in model R de

zelfinductie van de interne machine circa lOX kleiner is dan

in Va en Vb' of dat in Va de effectieve weerstand van het

gelijkstroomcircuit slechts ongeveer een kwart bedraagt van

die in R en Vb' zijn blijkbaar van minder invloed op het sta

tionaire gedrag van de modellen.

Conclusie

In dit artikel worden twee in de literatuur gebruikte. ver

eenvoudigde modellen van de synchrone machine met mutator

beschouwd. Deze vereenvoudigingen hebben tot doel modellen te

creeren die snelle simulaties van het systeem mogelijk maken.

De vereenvoudigingen veroorzaken echter ook verschillen in

gedrag ten opzichte van modellen waarin de commutatie weI in

rekening gebracht wordt.

Model Va' waarin de commutatie volledig verwaarloosd wordt.
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voorspelt vergeleken met het referentiemodel R. waarin de

commutatie meegenomen wordt. te grote stromen en een te klei

ne fasedraaiing van de grondharmonische van de fasestroom ten

opzichte van de fasespanning. Vooral bij een ontsteekhoek

tt=O. wanneer de mutator werkt als een diodebrug. treden grote

verschillen op. Bij tt=O.15 zijn de verschillen geringer.

In model Vb wordt de verwaarloosde commutatie gecompenseerd

met een extra weerstand in het gelijkstroomcircuit. Daardoor

treden kleinere verschillen op dan bij model Va' Ook voor

model Vb zijn bij tt=O.15 de verschillen geringer.

De bruikbaarheid van deze vereenvoudigde modellen voor simu

latie hangt af van de grootheden die men nodig heeft en van

de nauwkeurigheid die men bereid is in te leveren tegen de

winst aan snelheid.

Voor simulatie van een diodebrug (tt=O) introduceren beide

vereenvoudigingen vrijwel zeker te grote verschillen.

Bij een stuurbare gelijkrichter die bij een ontsteekhoek gro

ter dan nul wordt bedreven. zijn de prestaties wat betreft

grootte van de stromen beter en kan simulatie van het systeem

met het vereenvoudigde model Vb worden overwogen. In de fase

van de grondharmonische van de fasestroom zullen echter ook

nu grote verschillen optreden. Het dynamische gedrag van de

vereenvoudigde modellen is niet onderzocht.
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4 Artikel:

"A practical .ethod of deter.ining quadrature-axis synchro

nous .achine para.eters using a least-squares esti.ator"

In dit hoofdstuk wordt een praktische methode beschreven om

de parameters van de q-as van de synchrone machine te bepa

len. Deze parameters komen voort uit het netwerkmodel dat aan

bod is geweest in hoofdstuk 2. Bij de bepaling wordt gebruik

gemaakt van een zogenaamde kleinste-kwadraten-schatter.

Net als hoofdstuk 3 is ook dit hoofdstuk afzonderlijk lees

baar als artikel.

97



A PRACTICAL METHOD OF DETERMINING

QUADRATURE-AXIS SYNCHRONOUS MACHINE PARAMETERS

USING A LEAST-SQUARES ESTIMATOR

Abstract

As part of the research into the modelling of a synchronous

machine with rectifier. a practical method to estimate syn

chronous machine parameters has been developed.

The method involves terminal measurements at standstill and

any commonly available DC-power supply can be used as excita

tion. The parameters are calculated from the data using a

minimization algorithm and a least-squares criterion.
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1 Introduction

During the end of the seventies at the Eindhoven University

of Technology a flexible wind-energy conversion system has

been developed. which is characterized by a dc-link [1]. It

is depicted in figure 1 and it consists of a generator (a

synchronous machine). which is connected to the grid via a

rectifier, a smoothing coil. and an invertor. This enables

variable-speed operation and hence optimal wind-energy ex

traction (by addition of a control system) as well as optimal

design of e.g. the gearbox.

1:n

Figure 1

Wind-energy conversion system with dc-link

Because the overall behaviour of the synchronous machine in

combination with a rectifier considerably differs from its

behaviour in direct connection to the grid, the usual syn

chronous machine models are not suitable. Therefore a new

network model for the synchronous machine was developed [2].

This model has been used to obtain fast and accurate simula

tions of the dynamic behaviour of the synchronous machine

with rectifier.

The introduction of this new model caused a simultaneous

introduction of a set of previously unknown parameters. which

cannot easily be obtained from manufacturers of synchronous

machines. This was the incentive to develop a method to de-
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termine these parameters by measurement.

There were two basic goals: the method should be able to de

termine the values of the parameters which appear in the net

work model. and the method should be practical.

In literature a number of strategies to estimate synchronous

machine parameters can be found, with varying goals.

There are four classes of schemes to be distinguished: on

line versus off-line. small versus large signal. parametric

versus non-parametric and schemes which consider noise in the

measured data versus those which do not.

On-line measurements and estimations are often proposed as

part of plant controls ([3]. [4]). They require small excita

tion signals and hence only small signal behaviour can be

analyzed and controlled. Large signals are applied to esti

mate hysteresis and saturation effects.

Non-parametric estimations differ from their parametric coun

terpart in the quantities that are being estimated: non-para

metric schemes are aimed at the determination of impulse or

step responses, whereas parametric schemes determine values

of parameters of a certain model.

Finally the presence of noise is a point of distinction of

estimation schemes. In experimental and laboratory situations

the signals to be measured can usually be chosen so, that

noise contributions are not significant. In these cases esti

mation methods are proposed which do not take noise effects

into consideration. In other situations measured data can be

largely and inevitably contaminated with noise. In these sit

uations estimation schemes need to consider noise effects as

well as deterministic effects.

Another interesting aspect of estimation strategies proposed

in literature, is the choice of the excitation of the system.

Roughly two classes of excitations can be distinguished: de

terministic and random (or pseudo-random) signals.

The latter class appears to be promising in combination with
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correlation techniques in on-line situations. but cannot be

applied over a wide power range. Deterministic signals are

usually steps (e.g. [5]. [6]). ramps (e.g. [7]) or sinusoids

(e.g. [8]). Steps and ramps are relatively easy to generate

but practically limited in bandwidth; sinusoid measurements

need to be carried out for a large number of frequencies and

thus lengthen the estimation procedure.

The estimation scheme which is presented in this article. can

be classified as off-line. large signal. and parametrized and

implements a step-excitation. Noise effects will only be

dealt with very globally. Since the estimation should be a

tool for other research. special attention has been paid to

the measurement set-up in order to ensure practical useful

ness. and to the accuracy of the estimation. a topic which is

not very extensively dealt with in literature considering the

estimation of (synchronous) machine parameters.

This paper will first recapitulate a number of systems theory

concepts which will be used throughout the text. Then an es

timation scheme will be globally outlined. After reviewing

some practical limits. a more detailed description will be

given. focusing on the synchronous machine. Finally some es

timation results will be presented and validated.

2 So.e general aspects of syste.s. .odels and para.eters:

for.ulatton of the proble. of para.eter deter.tnatton.

2.1 Concepts

The problem of designing a method for parameter determination

can be formulated concisely using systems theory concepts. A
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detailed analysis of these concepts can be found in many

handbooks on this subject (e.g. [9]). We shall basically need

the following three concepts: systems, models (descriptions

of systems. usually mathematical input-output relationships)

and parameters (characteristic model variables).

!odels are developed with varying goals and complexity. Most

often a phenomenon (a systea) is modelled in order to under

stand, forecast (e.g. simulate or predict) and/or control its

behaviour. A model is always an abstraction, which on one

hand facilitates achieving those goals. but which on the

other hand limits its validity.

We shall discriminate between the specific model. which de

scribes only one system, and the aodel set describing a whole

class of systems. A model set contains variables, called pa

rameters; in a specific model the parameters have a known,

constant value.

The determination of parameter values, given a specific sys

tem and a model set, is called identification and happens to

be a very common problem. Generally the problem is solved by

(input/output) measurements at the system and analysis of the

acquired data [10].

Because of the development of systems theory and computers,

ways of approach have quite drastically changed. Data analy

sis was stressed and consequently the measurements needed to

determine a set of parameters became less complex. Since the

application of statistical techniques the word estiaation has

come into use. Rather then determining a fixed value, an es

timation results in a probability density function for a pa-

rameter.

2.2 Formulation of the problem and general solution

With the use of the aforementioned concepts, we can now more

exactly formulate the problem of identification (in our case:
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of a synchronous machine). Numerous ways of formulating es

sentially the same problem can be found in literature. Gener

ality in formulation is only maintained here for as far as it

clarifies the basic ideas of the proposed estimation scheme.

Let us consider a system at which we can perform input-output

measurements. There is no knowledge of the system except that

it belongs to a certain class of systems, for which we have a

general model.

Assume that this general model describes the input-output

relations by

o = i.(~.r.,~) (1)

where ~, r., Q and ~ are vectors representing the input sig

nals, the output signals, the zero-vector and the parameters

respectively. Every component of ~ and r. represents one input

or output signal and all components are thus functions of

time. The components of the vector a are constants. The vec

tor function f is known. In case of a linear network model f

is a set of linear differential equations.

If we excite the system (physically) with the input ~, we

can measure the response of the system, the output ~.

Substituting ~ and ~ into (1) results in

which is an equation from which a can be solved (under cer

tain conditions to which we shall return), if ~ is chosen

well and if the general model exactly describes the system.

In practical situations measurement errors, noise and model

imperfections will cause (2) to have no solution for ~. In

that case only such a ~ can be determined as to satisfy (2)

"best". To determine this ~ mathematically, an error criteri

on is needed. This criterion is formulated using a scalar

function E of ~, ~ and ~, at the minimum of which a has by
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definition its "best" value. We shall call this value ~.

The function E (the so called loss-function) can be chosen

rather freely. Since different choices will generally lead to

different estimation results. it is chosen with respect to

the intended use of the model. In some cases the applied es

timation technique determines the loss-function (e.g. maximum

likelihood estimation based on a priori statistical informa

t ion) .

Usually. ~ and ~ are functions of time and given as a set

of samples at M successive instants t, to tM. Denoting the

m-th sample of ~ and ~ as ~(m) and ~(m). and restricting

the model equation function f to one dimension. we may define

thE loss-function E by:

K

E = I ek 2

k=1

where the K

are given by:

(3)

functions ek. the so called residual functions.

(4)

Usually not all measured data will be use for the creation of

the residual functions. Therefore K will be considerably

smaller than M. This process of choosing a data subset for

use in the residual functions is called data reduction.

In an ideal case (i.e. if the model is able to describe the

system exactly and in the absence of noise). there will be a

a = ~ so that (2) is fulfilled and consequently all ek (and

E) are equal to zero. Since E is a quadratic function of ek'

the loss function E reaches a minimum for this ~. If this

minimum is unique. a search for the minimum of E will produce

exactly this ~. so our estimation strategy is correct. When

ever a deviation from this ideal case occurs. the minimum of
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E will be greater than zero; the larger the deviation, the

larger the minimum. E{~) and ek{~) will thus be a general

measure of how accurately the model is actually able to de

scribe the coherence of the data under consideration and con

sequently the syste. as far as the data reflect information

on the system.

A minimization of (3) can be obtained using well known numer

ical minimization techniques (e.g. Least Squares, Newton

Raphson, Steepest Descent, Marquardt etc.). With the result

ing ~ we have determined the "best" values for the parame

ters with respect to the error criterion.

In some cases E does not possess a unique minimum. The search

for the minimum of E will then theoretically lead to more

than one set of parameter values. If the minimum is searched

for numerically, a number of problems may occur, usually to

the effect that the search fails. A non-unique minimum of E

is mostly caused by an inappropriate choice of model equa

tion, excitation ~ or a combination of both. It is beyond

the scope of this article to cover this problem in more de

tail.

A remark on the choice of ~ will conclude this section. This

choice is neither indifferent nor obvious. Excitations ~

exist, for which no parameters can be estimated. (Consider

for example the zero excitation. ~=Q, which is trivial.) An

excitation which provides the necessary information for an

estimation, is called persistentLy exciting. This generally

implies that the frequency spectrum of the excitation is

broadbanded compared to that of the behaviour of the system.

2.3 Accuracy

The accuracy of the estimation depends in the first place on

the aptness of the model. Imperfections of the model will

result in systematical errors in the estimated parameter val-
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ues. Model imperfections will also affect the parameters it

self: since these imperfections imply that the system cannot

be fitted into the model set. it becomes questionable as to

whether the parameters are at all meaningful.

In the second place noise influences the accuracy by intro

ducing random errors.

Systematical errors can be eliminated in principle by adapt

ing the model. i.e. by explicitly modelling the causes of

these errors. Because this is a deterministic solution. it

cannot be applied to random errors.

An error is essentially that information part of the measured

data for which the estimation cannot account. Hence the accu

racy of the estimation can be analyzed by considering the

values of the residuals ek(~) after an estimation. If these

values show a deterministic trend. one can infer that there

is more deterministic information contained in the data. than

the model is able to explain. The larger the remaining infor

mation. the less meaningful the estimaLion will be. Conse

quently accuracy considerations will become more and more

inappropriate.

If on the other hand the residuals show a random distribu

tion. one can conclude that the model accounts for all deter

ministic information in the data. It is now more legitimate

to ask for the accuracy of the estimation: how small is the

difference between the estimated parameter values and the

"real" values?

For a number of estimation techniques this question can be

answered. using statistical theory. The estimation algorithm

is considered a function of the measurement data. which pro

duces ~ as its function value. This function is in this con

text usually called an esti.ator. If the measured data are

considered random variables. the estimator is itself a random

variable with its own probability density function. Statisti

cal quantities like the expectation and the covariance matrix

can now be calculated. In some cases if the residuals are

zero mean. stationary and white. the expectation of the esti-
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mator can be proved to correspond to the "real" parameter

values. An estimator which is accurate in this sense is

called unbiased. For a more detailed coverage of the subject

the reader is referred to existing handbooks.

2.4 A global esti.ation sche.e

Concluding from the previous sections, the next five elements

will be essential for a successful parameter estimation:

1. A general model of a synchronous machine. which is fit to

describe its behaviour in the aforementioned wind-energy

conversion system.

2. A persistently exciting input signal.

3. A practical way of supplying the input signal and measur

ing the output signal.

4. An error criterion. residual functios. and a method to

find the best parameter values (usually an minimization

algorithm).

5. A checking of residuals in order to validate the estima

tion.

These five elements will underly the next chapters. in which

we shall focus on the system which has our special interest:

the synchronous machine. First some practical limits of the

estimation task at hand will be surveyed. In chapter 4 we

shall state a model of the synchronous machine. Besides. this

chapter will describe in detail the choice of the input sig

nal and the measurements, the data manipulation. the minimi

zation algorithm and possible ways of checking the residuals.

In chapter 5 some estimation results are presented and vali

dated.
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3 Practical limits

Before describing the proposed estimation scheme in detail.

we shall examine some practical limits. Demanding practical

usefulness will mainly put restrictions to the measurement

set-up: it should use none but the most elementary instru

ments and techniques. Because in most cases a computer will

be within near reach. analysis of the measured data will pose

no major problems as long as the necessary computer programs

have sufficiently small memory usage.

Considering this. we shall restrict the measurements as fol

lows:

the response of the machine will be measured at stand

s till:

we shall rely on terminal measurements of voltage and

current.

As far as measuring equipment is concerned. we shall demand:

portability and compactness:

common availability;

ease of use.

The generation of the excitation signal requires some special

consideration. This signal needs to be persistently exciting.

exactly known and also easy to generate. An approximate step

excitation seemed the best way to combine these demands.

From previous experiments it is known that an ideal voltage

step excitation. applied to the terminals. is persistently

exciting [ 6]. An ideal step (i.e. with infinitely steep

edge and constant amplitude after swith-on) cannot be gener

ated. but a non-ideal step is quite easy to generate. If it

is measured and registered along with the response of the

system. it is also exactly known. Finally, we may expect to

gather sufficient information for an estimation provided the

excitation does not essentially differ from an ideal step.

By recording the excitation, the estimation also attains the

desirable property of becoming relatively independent on the

choice of the signal source, which further facilitates its

design.
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The measured data have to be registered and saved, e.g. digi

tally on a floppy disk, so that analysis does not have to

take place immediately after a measurement neither at the

same location.

4 The estimation scheme

In this chapter we shall discuss the proposed estimation

scheme in more detail. The five elements mentioned in section

2.4 will be successively dealt with in sections 4.1 to 4.7.

4.1 The model of the synchronous machine

The model which is used in the parameter estimation scheme.

describes a linearly magnetic machine with one quadrature-ax

is and one direct-axis damper winding. For a detailed de

scription of the background of this so called two-axis syn

chronous machine description. we refer to handbooks on the

synchronous machine (e.g. [11]). In figure 2 the machine

windings are drawn schematically: the armature windings a. b

and c at relative angles of %n radians. the rotor direct-axis

with the excitation winding f and damper winding Id and the

rotor quadrature-axis with damper winding lq.

In this paper we shall concentrate on the quadrature axis.

Two network representations of the quadrature axis model are

drawn in figure 3. Figure 3a gives the classical representa

tion with stator and rotor leakage inductances. Using well

known reduction techniques from transformer theory, this net

work is transformed into the network of figure 3b. In this

network representation the subtransient inductance Lq and the

armature phase resistance can be distinguished. The well
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known synchronous inductance Lq is equal to the sum of Lq and

LaO·

The flux ~d originates from the direct axis. and is not im

portant since we deal with standstill tests for which 00. the

angular velocity of the rotor. is zero.

d
4Ja-

Figure 2

Scematic representation of aachine windings and defini

tion of y
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Uq

WlIJd
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.
Iq

+
Fi gure 3 W lIJd
Network models of the quadrature axis of the synchronous

machine

b

The voltages u o ' ub and Ue relate to u q via the Park-trans

formation:

The same holds for the set of armature currents i o • i b and i e

and their relation to i q :
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In (5) and (6) the angle y is the rotor position. which is

defined in figure 2.

The network of figure 3 contains 4 parameters: Lq. LaO' Ra .

and RO. From figure 3b a model equation for the quadrature

axis can be derived. which relates these parameters to uq and
i q :

LaO dUq ( t)
0 = uq (t) + RO dt + Ra i q ( t)

(Lq
LaO diq(t) LaO d 2 i q (t)

(7a)+ + LaO + RaR) + L" -- d t 2dt q RO0

For reasons to follow for the parameter estimation a model

equation will be used. which follows from (7a) by integrating

once over t and multiplying by RO/LaO :

RO
t RO

t

JUq(T)dT Jiq(T)dT0 = LaO
+ uq ( t) +

LaO
Ra

-00 -00

RO diq(t)
+ (Lq " r--+RO+Ro) i q ( t) + L "

dt (7b)q
00

4.2 The excitation signal

In our experiments two signal sources have been experimented

with: a battery and a grid connected dc power-supply; both

voltages are switched onto the armature windings by means of

a thyristor (figure 4).

After S has been closed the thY~istor T is triggered. Diode

D. the free-wheeling diode. is included in the circuit to

prevent damage from high voltages which are induced when the

current i is switched off.
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de
power supply

Figure 4

Excitation signaL source

4.3 The .easure.ent set-up

The measurement set-up is depicted in figure 5.

It deals with the problem that u q and i q are being consider

ed. while at the terminals only line voltages and currents

can be measured. From figure 5 it follows that

i a = 0 (8a)

ub - Uc = u (8b)

If the rotor is at the position shown (y=O). from (8) and the

Park transformation (5) and (6) the relation between the

quantities u. u q • i and i q can be derived:

U q = -yd2 u

i q = /2 i

(9a)

(9b)

A measurement is now carried out by triggering Tl and record

ing u and i for a sufficient amount of time. The acquired

data is stored on a floppy disk. Measurement errors will be

considered in chapter 5.
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input
signal
source
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u

u
transient
recorder

Ftgure 5

Measurement set-up

4.4 Defining the residuals

Using the measured data and the model equations. the estima

tion proceeds as follows. For K instances tl to tK functions

ek (l~k~K) are derived according to (4) and the model equa

tion (7b). The residual functions become:
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RO RO RO
ek= LaO alk + aZk +

LaO
Ra aJk + (Ra+RO+r--Lq) a~k + L" aSkq

00
(lOa)

with

tk

alk = J uq(T}dT (lOb)

-~

aZk = uq(tk} (lOc)

tk

aJk = J iq(T}dT (lOd)

-~

a~k = iq(tk} (lOe)

diq(t}1
(lOf)aSk = dt t=tk

The coefficients a'k follow from the measured data, either

directly (aZk. a~k) or indirectly (alk. aJk' aSk)' Various

numerical methods may be applied to approximate the integrals

and the derivative. (See e.g. [12].) The methods applied here

will be described in sections 4.5 and 4.6.

As can now be seen easily. by choosing equation (7a) instead

of (7b) as a basis for the residual function one would have

to obtain the information contained in the derivative of u q .

duq/dt. Using a step excitation, the information in this de

rivative is concentrated near the instant of switch-on and

can therefore be calculated accurately only if a high sample

frequency is applied. This would render a less practical

measurement set-up. while by choosing (7b) the problem can

simply be avoided.

After haVing computed the coefficients alk' aJk and aSk. sub

stitution results in K equations in the four parameters Ra •

Lq ". RO and LaO' The loss function (3) can now be minimized

with respect to these parameters. For reasonable results K

should be considerably larger than 4. The choice of K will be

investigated in chapter 5. In our case the Marquardt algo

rithm was chosen to minimize E [13].
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4.5 Calculation of the integrals

To calculate the integrals alk and a3k' the trapezoid numeri

cal approximation formula was used. If an arbitrary function

of time x(t) is given by its samples x(kT). with T the sam

pling period and k from 0 to K. the integral of x(t) over the

interval (O.KT) is approximated by:

I (T) = T ( ~x(O)+x(T)+ ... +x«K-1 )T)+~x(KT) ) ( 11 )

The approximation error R, (T) may be

approximation formula which follows

apart (and K is assumed even):

calculated using the

if the samples are 2T

I(2T) = 2T ( ~x(O)+x(2T)+ ... +x«K-2)T)+~x(KT) ) (12)

Using (11) and (12). the following formula for R1 (T) can be

derived (see e.g. [12J):

R I (T) = Y.l ( I (T ) - I ( 2T) ) (13 )

Since the accuracy of the approximation increases as T de

creases, the smallest available sampling period is chosen to

calculate a'k and a3k'

4.6 Calculation of the derivative

To calculate the derivative aSk' a balanced first order ap

proximation is used. If an arbitrary function of time x(t) is

given by its samples x(kT). with T the sampling period. and

if one of these samples is x(a). the derivative of x(t) in

t=a is approximated by
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D(T) =
x(a-T) - x(a+T)

2T
(14)

Again, the approximation error Rd(T) can be calculated using

the formula which follows from a sampling period twice as

large:

D(2T) =
x(a-2T) - x(a+2T)

4T
(15 )

Using (14) and (15). the following formula for Rd(T) can be

derived (see e.g. [12]):

Rd (T) = Yl [ D(T) - D(2T) ] (16)

The accuracy of the approximation increases as T decreases,

but the choice of T cannot only be based on this fact. The

noise present in the samples x(a+T) and x(a-T) is also a

source of errors which should be considered. If both samples

contain gaussian, zero mean noise with an RMS value of N. it

can be derived that the noise in D(T) has an RMS value of

(17)

This value increases as T decreases. The choice of Twill

thus have to be a compromise between noise error and approxi

mation error. Even if N is known. only arbitrary criteria can

be formulated, because Nd and Rd are hard to compare. In cal

culating the derivative aSk. we chose T to fulfill

(18)
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4.7 Checking of residuals

The minimization algorithm produces a set of four parameter

values (for which E reaches its minimum) and a set of K re

sidual values. These can be checked visually by plotting

them. If the plots give rise to do so. the residual values

can be more sophisticatedly analyzed. e.g. by determination

of their autocorrelation.

5 Experimental results

To validate the estimation scheme which has been outlined in

chapter 4, an estimation has been carried out for a synchro

nous machine which was available in our laboratory. After a

short description of the machine. three aspects of the esti

mation will be considered in more detail. First the data re

duction (the choice of the data subset from which the resid

ual functions will be created) will be examined and particu

lar attention will be payed to the results of varying the

first instant from which a residual is taken into the estima

tion. Next the repeatability of the estimation is considered.

To this end nine measurements were carried out. which were

explicitly set up to undergo the effect of hysteresis. Final

ly some simulated measurements were used to check the influ

ence of measurement errors on the estimation results.

5.1 The synchronous machine

The considered machine is a 24 kVA three-phase inverted ma

chine (with a four pole excitation winding on the stator and

armature Windings on the rotor). The machine has a cage damp

er Winding consisting of solid cylindrical conductors lYing
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in semi-closed slots in the laminated stator.

From measurements carried out by Hoeijmakers [14J,

rameters are known:

Ra = 0.232 Q

Lqft= 3.5 mH (at 50 Hz)

Ro = 0.2 Q

Lq = 19.3 mH

four pa-

It should be noted that these values vary with changing meas

urement frequency and current. The quadrature-axis synchro

nous inductance. Lq . has been measured by applying a positive

excitation after first applying a high negative current.

Since Lq=Lqft+LaO it follows

Because of the fact that the dampers of the model are simple

R-L-circuits. whereas the real damper is more complex (e.g.

due to skin-effect). some difficulties are to be expected in

fitting the model to the system. Estimation ambiguities may

also arise because of the fact that the model does not ac

count for saturation and hysteresis.

5.2 Measure.ents

Nine measurements were carried out using the set-up as de

picted in figure 6. They took place within half an hour. A

zero flux current transformer was used to measure the current

i. A transient recorder was used to measure and record the

output of the current transformer and the voltage u. The ap

plied transient recorder featured pre-trigger recording and

two simultaneous timebases. both of which were used to record

excitation and response from 2 ms before switch-on until 0.14

s after at a 200 ~s sample rate. The next 1.3 s was recorded
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at 2 ms sample period. After a recording had been completed.

the current was switched off and the data was stored on flop

py disk using a personal computer.

The first 7 measurements used a 4 V battery as signal source:

measurement no.8 used a 10.5 V battery and no.9 a 5 V grid

connected dc power-supply.

Measurements 1-7 consisted of positive and negative step ex

citations in the order 1:+. 2:+. 3:-. 4:-. 5:+, 6:+ and 7:+.

Measurements 1. 2. 4. 6. and 7 were preceded by a reposition

ing of the rotor. First the rotor was turned out of the quad

rature position. Then an ac-voltage was applied to the exci

tation winding and an ac-voltage meter to the terminals b-c.

By manually adjusting the rotor position the induced voltage

was minimized. In this position the next measurement was car

ried out. The rotor had been marked to ensure the choice of

the same minimum (out of 4 possible) for every measurement.

Measurement duos 2 and 3 as well as 4 and 5 were inserted to

allo~ hysteresis to influence the estimation results. No re

positioning was attempted after measurements 2 and 4.

5.3 Choosing a data subset

The first series of estimations from the measured data was

aimed at checking the influence of different choices of the

data subset for which residual functions were created. The

data of measurement 1 were used for 12 consecutive estima

tions. If we specify the subset by their instants t k •

l~k~K (19)

with tl the first chosen instant after the instant of trig

gering and T the sampling period. Table I shows their values

for the used data subsets.
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TabLe 1 Data sub·sets used for estimation

Data sub- tl (ms) T (ms) K
set no.

1 1 4 150

2 2 4 150

3 2 8 75

4 2 16 38

5 4 4 149

6 8 4 148

7 16 4 146

8 16 8 73

9 16 16 37

10 16 4 246

1 1 16 8 123

12 16 16 62

K was chosen to have the last instant at approximately 0.6 s

for data subsets nos. 1 - 9. and at 1.0 s for subsets nos.

10 - 12.

Figures 6a - 6d show the estimation results for subsets 1 - 9

as a function of tl . because tl appears to be the main source

of differences. The results for subsets 10 - 12 do not effec

tively differ from those for sets 7 - 9. Figure 6e shows the

value of the loss function E divided by the number of samples

K. This value indicates globally to what degree the model can

be fitted to the data. Figures 7a - 7d show the residual val

ues ek after estimation as a function of their corresponding

instants tk' Clearly the first instants after switch-on af

fect the estimation to a large extent. They contain informa-

121



Figure 6

Es t ilna It on resuLts for different subsets of data
a: Ro b: L" c: RO d: LaO and LoO+L~q

e : Mean residuaL power E/X

. : T = 4lns .: T = 8 IlS • : T = 16 illS
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Figure 7
Residual values ek as a function of tk, for data subsets:

a: 2 b: 3 c: 5 d: 6

e: 6, after eliaination of 50 Hz signal
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tion which cannot be accounted for by the model. Choosing a

smaller tl will thus result in a worse fit but will also take

into account more deterministic information in the data. Con

sidering this. a decision on which choice of tl will give the

best estimation results will be a compromise and quite arbi

trary.

The fact that the model is apparently imperfect. can be ex

plained by considering the skineffect which causes the induc

tance and resistance of the damper to be a function of the

time after the step excitation has been applied. Initially

the inductance is lower and the resistance is higher than

after some time has elapsed.

The choice of T appears from figure 6 to be non-critical. As

has been mentioned before. increasing the subset interval

from 0.6 s to 1.0 s does not affect the results. so the

smaller value is certainly large enough.

Figures 7a - 7d also show that a small (appr. 4 mV top-top)

but noticable 50 Hz signal is present in the residuals. For

one set of residuals (no.6) the influence of this signal on

the estimated parameter values is checked by explicitly esti

mating a 50 Hz signal with unknown amplitude A and phase ~:

the model equation for this case becomes

RO
t RO

t

JUq(T)dT Jiq(T)dT0 = LaO
+ uq(t) +

LaO
Ra

-00 -00

RO diq(t)
(Ra+RO+Lqr--) iq(t) + L"

dt + A cos(100nt+~)q
00

(20)

The estimation resulted in parameter values which have been

added to figures 6a - 6e. indicated by a "0". The extra ef

fort did not result in different parameter values. but did

change the average residual value (figure 6e). Figure 7e

shows the residuals without 50 Hz ripple as a function of
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time.

Since this extended estimation did not provide essential in

formation. no further 50 Hz signals have been estimated. and

no filtering was incorporated in the measurement set-up.

5.4 Repeatability

Based on these observations. residual set 2 (of table I) was

chosen to estimate from the data of measurements 2 to 9. The

results are shown in figures 8a - 8d. as a function of the

measurement number.

The effect of hysteresis can be distinguished as the main

reason of differences between the successive measurements.

The overall increase in the value of Ra is probably caused by

a rise of temperature. but the changes are small compared to

the measurement uncertainty. which will be examined next.

5.5 Influence of .easure.ent and computational errors

Since it is too difficult to analytically derive the effect

of measurement and computational errors on the estimation

results. some numerical experiments were carried out in order

to have at least an indication of the error propagation of

the estimation.

The first experiment was aimed at checking the minimization

algorithm. Measurement data (i q and uq ) were simulated using

the model equation (7b) with parameter values

Ra = 0.227 Q

Lq " = 3.5 mH

RO = 0.187 Q

LaO = 14.3 mH

From this simulated data subset no. 6 was taken and used for
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Figure 8

Repeatability results as a function of experi.ent no. h,

using data subset no. 2: tl = 2 .s, T = 4 .s and K = 150.
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an estimation, which reproduced the original parameter values

up to one thousandth of a percent. The minimization algorithm

can therefore be considered error-free.

The next experiments were aimed at checking the effect of

deterministic measurement errors on the resulting parameter

values. To this end estimations were carried out on simulated

"exact" data, which were deliberately contaminated with off

set errors. By making these errors similar to those occurring

in the real measured data, the errors in the estimations car

ried out on the respective data may be expected to be similar

too. From the estimation results based on simulated data, the

errors in the parameter values can be very easily obtained.

These errors will be an indication of the errors occurring in

the estimations based on real measurement data.

The same procedure is applicable to check the effect of er

rors in the computation of the integrals and derivative.

Ten estimations on contaminated, simulated data were carried

out (see table II). The computation of the derivative was

given two different relative errors and the computation of

the integrals two different offset values. Next the simulated

data was contaminated with relative errors: twice only the

current samples were contaminated. twice both voltage and

current. The resulting errors in the estimations from these

data are presented in table II.

As can be seen relative errors in the data are reproduced in

the resulting parameter values. The effect of errors in the

computation of the integrals and derivative is less predicta

ble. In all cases the relationship between data errors and

parameter value errors is linear, which is important to no

tice if inter- or extrapolation is aimed at.

To check the accuracy of the estimations carried out on the
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Ta.bLe II

InfLuence of Mea.sureMent a.nd cOMputa.ttona.L errors

Ta.bLe 110. Mea.sureMent errors

Deviation in percent after a

Parameter

relative relative

error in i q error in uq&i q
0.1% 0.5% 0.1% 0.5%

Ra -0.1 -0.5 0.0 0.0

L- -0.1 -0.5 0.0 0.0

RO -0.1 -0.5 0.0 0.0

LaO -0.1 -0.5 0.0 0.0

Ta.bLe lIb Computa.tiona.L errors

Deviation in percent of results after a

Parameter

deviation deviation deviation

in IUqdt in Iiqd t in diq/dt

1.5£-4 5£-4 5£-4 1 .5£-3 0.1% 0.5%

Ra 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

L- -0.2 -0.7 -0.2 -0.4 -0.1 -0.5q
RO -0.5 -1.5 -0.4 -1.0 0.0 O. 1

LaO -0.3 -0.9 -0.2 -0.6 0.0 O. 1

real data, information is needed about the measurement and

computational errors occurring in these estimations.

From the technical reference guide of the signal recorder and

the current transducer the available error-related data is

listed in table III.
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TabLe III

Error reLated data of used measurement instruments

accuracy

offset

noise

transient

recorder

0.05% +

0.05% of range

+ 1 LSB

(out of 14)

20~V RMS

+ ~ LSB

current

transformer

0.01%

(ratio error)

0.2mV

(full scale 10V)

0.5 mV RMS

(full scale 10V)

Globally measurement errors amount to 0.1% for voltage as

well as current measurements. By comparison to table II we

may conclude that the uncertainty in the estimated parameter

values due to measurement errors is less than 0.1%.

Typical values of the approximation error R. in the calcula

tion of the integrals of u q and i q are given in table IV. As

can be seen, the error in the integral of u q is larger than

in the integral of i q • which is mainly caused by the step

like character of u q . Comparison to table II leads to the

conclusion that errors resulting from the approximation of

the integral of u q are approximately half of those mentioned

in table II. first column. Errors in the integral of i q can

be completely neglected.

Finally table IV shows a number of typical values of Rd' The

absolute value of Rd decreases as tk increases. Since the

derivative itself also decreases. the relative error becomes

large. Comparison to table II. where a fixed relative error
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Table IV

Typical vaLues of computational errors R, and Rd

tk tk
t k J uqdt R, J iqd t R,

0 (X) 0 (X)

10ms -1.81E-2 -8.1E-5 0.4 1.91E-2 -8.0E-7 0.0

0.1 s -1.37E-l -8.1E-5 O. 1 3.63E-l -7.3E-7 0.0

1. Os -1 . 12 -6.4E-5 0.0 4.55 -1.4E-5 0.0

tk diq/dtl Rdtk (X)

10 ms 1 .02£2 -1.2 -1.2

0.1 s 5.27 -9.9E-2 -1.9

1 .0 s 8.2£-3 7.3£-3 90

disturbed the value of the derivative. is therefore slightly

arbitrary. Still, observing that the later residuals will

have a comparatively small influence on the results of the

estimation. doubling the errors produced by the 0.5X devia

tion in table II can serve as an indication.

5.6 Overall accuracy of the estimated parameter values

The different error contributions and the repeatability re

sults have been combined in one table. table V.
The errors of the estimation resulting from measurement accu

racy and computational errors have been discussed in the pre

vious section. Those resulting from the choice of the data

subset and the uncertainty of the estimation due to hystere-
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TabLe V

OveraLL accuracy of estimated parameter vaLues

Ra L" RO LaOq

measurement O. IX O. IX O. IX O.IX

accuracy

computational O.OX IX 0.4X 0.4X

errors

choice of ""' 0.2X ~ lOX ""' 5X ~ 2X""' ""'

da.ta sub-set

repeatability 0.2X ""' 5X ""' 5X ""' lOX""' ""' ""'

sis have been discussed in sections 5.3 and 5.4. From table V

it will be clear that for the specific machine under consid

eration a sophistication of the estimation scheme will not be

worthwile. though some extra accuracy may be gained by per

fectioning the computation of the integrals (by increasing

the sample rate for the recording of u q ) and the derivative

(by using higher order approximations).

In all parameters. model imperfections cause the major esti

mation differences. As was expected. hystesis and damper skin

effect cause a non-exact system-to-model fit. Modelling these

effects should have first priority if one wants to enhance

the identification of this particular machine.

Comparison of the obtained estimation results with the re

sults of previous measurements shows relative similarity.

Hoeijmakers Ra value is slightly higher. which may be due to

measuring at different armature windings. The LaO-value which

follows from his measurements. should be compared to the peak

values in figure 9d. because the corresponding measurements

have both been preceded by armature currents with a sign op-
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posite to the sign of the excitation in the measurement it

self.

Conclusions

We shall draw a number of conclusions pertaining to the esti

mation scheme proposed in this article.

The necessary measurements have shown to be practical. No

difficulties in setting up the measurement and connection of

the equipment were encountered. The thyristor circuit used

for the input signal generation is satisfactory and can easi

ly be adapted to accommodate higher power excitations. The

computational effort is small enough for a personal computer.

The model implementation and the choice of the residual set

is flexible and easy to change. which is useful in experimen

tal situations. Estimations carried out at a 24 kVA machine

have shown the accuracy of the estimation to be sufficiently

high. taken into consideration the quality of the model. so

that no further sophistication seems to be needed.

The disadvantages of the estimation scheme are related to its

flexibility. A couple of choices have to be made. which are

not immediately obvious: the model equation. the approxima

tion formulas to compute the integrals and the derivative.

and the minimization algorithm which needs to be initialized

with more or less accurate starting values. Estimation re

sults may ask for various residual checking techniques or for

adaptations of the model. but it will be up to the user to

note and act upon it. The method needs to be complemented by

a comprehensive notion about the methods background and the

system under consideration. irrespective to its specific ap

plication.
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5 Achtergronden van de in hoofdstuk 4 beschreven .ethode voor

de bepaling van de para.eters van de q-as van de synchrone

.achine

In hoofdstuk 4 is een methode beschreven om een vier tal para

meters van een netwerkmodel van de q-as van de synchrone ma

chine te bepalen. Dit model is nogmaals geschetst in figuur

5.1. Omdat deze beschrijving de vorm van een artikel heeft.

ontbrak de plaats en het motief om op een aantal elementaire

onderwerpen in te gaan. die bij het ontwerp van de methode

een rol speelden. Deze onderwerpen komen in dit hoofdstuk aan

bod. Om te voorkomen dat het verhaal te fragmentarisch wordt.

zal de draad van dit hoofdstuk globaal overeenstemmen met die

van hoofdstuk 4. chapter 4. Er zal gebruik gemaakt worden van

begrippen die aldaar gedefinieerd zijn. Daar dat in het En

gels gebeurde. is waar dat nodig is bij de Nederlandse be

grippen ook de Engelse vertaling gegeven.

De allereerste vraag die in dit hoofdstuk aan bod komt. is de

vraag. of het mogelijk is de 4 parameters van het gegeven

model van de q-as (hoofdstuk 4. chapter 4.1) met behulp van

een meting aan de klemmen van het model te bepalen. Dit is

een vrij academische vraag. Het is algemeen bekend. dat een

dergelijk netwerk (twee magnetisch gekoppelde R-L-kringen.

met wederzijdse inductie M. aan een zijde kortgesloten. aan

de andere kant open) vanuit de klemmen gezien. met 4 parame

ters beschreven kunnen worden. Hierop berusten reductietech

nieken voor transformatoren en (a)synchrone machines. In pa

ragraaf 5.1 zullen we nagaan dat bij een ideale stapvormige

spanningsexcitatie uq aan de klemmen van het netwerk de res

ponsie (de klemstroom i q ) voldoende informatie bevat om de

verschillende parameters eenduidig vast te leggen.
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Daarna bekijken we het ontwerp van de parameterschatting (pa

rameter estimation) zelf. Zoals in hoofdstuk 4 al vermeld,

zijn er vijf belangrijke elementaire keuzen te maken in deze

methode:

1 . De keuze van de model-set;

2 De keuze van de excitatie van het systeem;

3. De keuze van een praktische manier om in- en uitgangssig-

naal van het systeem te meten;

4. De keuze van het fout-kriterium (error criterion), de

residufuncties (residual functions) en de minimalise-

ringswijze;

5. De wijze van verificatie van de schattingsresultaten.

De model-set staat in het kader van dit afstudeerwerk niet

ter discussie, hoewel in hoofdstuk 4 bleek dat er zeker mo

delverbeteringen mogelijk zijn. De keuze van de systeem-exci

tatie en die van een praktische meetopstelling hebben in

hoofdstuk 4 voldoende aandacht gekregen. Aan de punten 1 tIm

3 van het boverstaande lijstje zal daarom in dit hoofdstuk

slechts zijdelings aandacht geschonken worden. De punten 4 en

5 daarentegen bezitten diverse theoretische kanten die be

langrijk genoeg zijn om er nader op in te gaan.

In hoofdstuk 4 is vrijwel zonder discussie een keuze gemaakt

voor de residufuncties. terwijl daarnaast weI bleek dat niet

aIle keuzen even goed zijn. In paragraaf 5.2 zullen we daarom

de gemaakte keuze nader motiveren en nagaan wat de oorzaken

zijn voor het feit dat verschillende keuzen meer of minder

goed voldoen.

Vervolgens komt de vraag aan bod hoe de continue residufunc

ties met bemonsterde meetgegevens gecombineerd kunnen worden.

In de methode voorgesteld in hoofdstuk 4. worden de integra

len en de afgeleiden. die in deze functies voorkomen. nume

riek benaderd met behulp van de meetmonsters. Men zou echter

integralen

beide moge-

ook kunnen zoeken naar residufuncties waarin geen

en afgeleiden voorkomen. In paragraaf 5.3 worden

lijkheden tegen elkaar afgewogen.

Het hoofdstuk beschrijft tenslotte het centrale algoritme in
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de berekening van de parameters, het minimaliseringsalgoritme

van Marquardt.

5.1 De bepaalbaarheid van de q-as para.eters

In deze paragraaf gaan we in op de vraag of het mogelijk is

de parameters in het gegeven model van de q-as van de syn

chrone machine theoretisch gezien te bepalen met behulp van

een meting aan de klemmen. Het model waar het hier om gaat.

is afgeleid in hoofdstuk 2. Zijn netwerk-representatie is

opnieuw weergegeven in figuur 5.1.

~'q

+

.
Iq

+

Ftguur 5.1

Netwerk-representatte van het q-as aodel

Theoretisch wil hier zeggen, dat we afzien van ruis, meet- en

rekenfouten en dat we aannemen dat het model het systeem

exact beschrijft. Verder zullen we aIleen bewijzen dat er een

unieke oplossing bestaat. niet hoe die verkregen moet worden.

De twee klemgrootheden. de spanning u q en de stroom i q hangen

samen via een differentiaalvergelijking die eenvoudig uit het
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netwerk van figuur S.l af te leiden is:

(S.la)

waarbij de eoeffieienten gegeven worden door

LaO
(S.lb)a, = RO

b o = Ra (S.le)

LaO
b t = ROR + LaO + L" (S.ld)q

0

LaO
bz = L"- S. 1e)qRo

De vraag naar de bepaalbaarheld van de parameters Ra . Lq. Ro
en LaO splitsen we nu in twee:

Kunnen we uit de eoeffieienten de parameters bepalen?

Kunnen we met behulp van een exeitatie u q de eoeffieien

ten van de dlfferentiaalvergelijking (a,. bat b l en b z )
bepalen?

Op deze twee vragen gaan we in de volgende twee subparagrafen

in.

Bepaltng van de paraaeters bi} gegeven eoefftetenten

Als de eoeffieienten gegeven zijn. kunnen daaruit de parame

ters op de volgende manier berekend worden:

Ra = b a (S.2a)

b z
L" = (S.2b)q a,

bz b ,
RO = - -2- + - b o (S.2e)

a1 at
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bz
(5.2d)

AIleen als al=O is deze berekening onmogelijk. maar al=O im

pliceert dat LaO=O. dat wil zeggen dat bet model slecbts be

staat uit een R-L-seriescbakeling. Dat valt buiten onze be

scbouwing.

Bepaltng van de cotifftctenten utt de aeetgegevens

Voor de bepaling van de coefficienten van de differentiaal

vergelijking (5.la) bescbouwen we de overdracbtsfuncties van

bet systeem en bet model. De overdracbtsfunctie van bet mo

del. H.(p), is wat structuur betreft gegeven, maar bevat de

onbekende coefficienten van de differentiaalvergelijking

(5.la):

= - (5.3)

waarbij Iq.(p) en Uq.(p) de Laplace-getransformeerden van de

klemstroom en de klemspanning van bet model zijn.

Daarnaast kennen we de overdracbtsfunctie van bet systeem,

H~(p), die voIgt uit de Laplace-getransformeerden van de ge

meten excitatie uq(t) en responsie iq(t). Als we deze noteren

met Uq(p) en Iq(p), dan voIgt voor Hs(p):

De Laplace getransformeerde van uq(t) en iq(t) zijn nu:

= J
o

-pt
uq(t)e dt (5.5a)
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m

Iqs(p) = J iq(t)e-Ptdt

o
(5.5b)

In theorie is dus nu het quotient Iqs(p)/Uqs(p) en dus Hs(p)

bepaald voor aIle P. waarvoor Uqs(p)#O. We zullen verder ver

onderstellen. dat we een excitatie gekozen hebben. waaruit we

voor voldoende p Uqs(p) kunnen bepalen. (Een stapvormige ex

citatie zal bijvoorbeeld voldoen. een stationair sinusvormig

5 i gnaa 1 n i e t . )

We zoeken nu waarden van coefficienten van de differentiaal

vergelijking (5.1a). zodat

(5.6)

Zoals zal worden verduidelijkt. is er precies een verzameling

van coefficientwaarden. waarvoor onder de gemaakte veronder

stellingen aan (5.6) voldaan wordt.

Op de eerste plaats voIgt uit de aanname dat het model het

systeem exact beschrijft. dat er op zijn minst een dergelijke

verzameling is. Als dat niet zo zou zijn. zou het model het

systeem immers niet kunnen beschrijven.

Aan de andere kant kan bewezen worden. dat er ten hoogste een

dergelijke verzameling is. Daarvoor veronderstellen we twee

oplossingen van (5.6). al' boo b 1 • b z en AI. Bo . B1 • Bz . die

respectievelijk de overdrachtsfuncties H. 1 (p) en H. z (p) vast

leggen. Als beide gelijk zijn aan Hs(p). zijn zij ook onder

ling gelijk. waaruit een betrekking voIgt tussen de twe ver

zamelingen coefficientwaarden:

l+pal l+pA,

b o +pb 1 +p2 b z = Bo +pB 1 +p2Bz
(5.7)

Uit de wiskunde is bekend. dat aan (5.7) slechts voor aIle

waarden van p voldaan is. als al=A 1 • bo=Bo . b,=B 1 en bz=Bz .

dat wil zeggen dat de twee oplossingen in feite slechts een
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oplossing zijn. Daarmee is bewezen dat er een bijectieve re

latie bestaat tussen een gegeven Hs(p) en de coefficienten

van de differentiaalvergelijking (5.1a)

We kunnen samenvattend concluderen, dat bij een goede keuze

van de excitatie, bijvoorbeeld een stap-excitatie, een res

ponsie de coefficienten van de differentiaalvergelijking

(5.1a) en dus de parameters uniek bepaalt. Een methode om de

parameters van het q-as-model uit figuur 5.1 via een stapres

ponsie te bepalen, heeft dus theoretisch gezien aIle kans van

slagen.

5.2 De keuze van de residufuncties

AIleen in ideale gevallen leidt meting van de stapresponsie

i q van het netwerk uit figuur 5.1 tot een eenduidige bepaalde

verzameling parameterwaarden. In de praktijk moet rekening

gehouden worden met ruis, met meet- en rekenfouten en met het

feit dat het model de werkelijkheid niet volledig beschrijft.

De consequentie hiervan is, dat er meestal geen exacte oplos

sing is voor de parameterwaarden. Ais er toch een oplossing

gegeven wordt. is die (vaak sterk) afhankelijk van de meting

waarop hij gebaseerd is, en van de manier van verwerking van

de meetgegevens tot de desbetreffende parameterwaarden. Om in

deze gevallen tot een acceptabele parameterbepaling te kunnen

komen, wordt een criterium geformuleerd voor hoe "goed" een

oplossing is, waarna de "beste" oplossing bepaald wordt.

Meestal wordt aan dit criterium de wiskundige vorm van de

minimalisering van een som van kwadraten gegeven. Men defini

eert een grootheid E (Engels: loss-function) volgens:
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K

E = l ek2(u,y,~)

k=O

(5.8)

die geminimaliseerd wordt ten opzichte van de parameters, die

hier weergegeven worden met de vektor ~. De grootheden u en y

representeren de gemeten in- en uitgangssignalen en de K

functies ek zijn de zogenaamde residufuncties, die nauw ver

band hebben met het model waarin de parameters voorkomen.

Dat dit verband nauw is, betekent echter niet dat de residu

functies vastliggen als het model eenmaal gegeven is. Afhan

kelijk van het doel van het model (het modelgebruik) en af

hankelijk van wensen ten aanzien van de eenvoud van de para

meterbepaling kunnen de residufuncties andere vormen aanne

men. Verschil in residufuncties betekent in de praktijk te

yens dat de resultaten van de parameterbepaling (soms essen

tieel) zullen verschillen. Om deze reden wordt in dit hoofd

stuk dieper ingegaan op de keuze van de residufuncties.

Doelgerichte keuze van de residufuncties

Wat het betekent om de residufuncties te kiezen in overeen

stemming met het doel waarvoor het model ingezet wordt, is

het eenvoudigst duidelijk te maken aan de hand van een voor

beeld. We veronderstellen dat het model gebruikt zal gaan

worden voor simulaties: de parameters moeten zo gekozen wor

den dat het model en het systeem twee parallel verlopende

processen worden, die op eenzelfde ingangssignaal met zo goed

mogelijk gelijke uitgangssignalen zullen reageren. Dit is

getekend in figuur 5.2.

Ais criterium voor de parameterbepaling kunnen we nu dus kie

zen, dat het verschil tussen systeemuitgang en modeluitgang

zo gering mogelijk moet zijn. We nemen nu aan, dat we de be

schikking hebben over de modelvergelijking M in de vorm
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van het model weer

het uitgangssignaal

uo(k) en yo(k).

y = M(!!..u)

waarbij de vektor !!. opnieuw de parameters

geeft. We meten het ingangssignaal Uo en

Yo van het systeem als een reeks monsters

(5.9)

l<k<K. We kunnen nu de residufuncties definieren als:

ek = yo(k) - y(k)

met

y(k) = M(!!..uo(k»

(5. lOa)

(5.1 Ob)

Met deze keuze van de residufuncties ek worden parameter

schattingsresultaten "beter" naarmate model- en systeemuit

gang meer op elkaar lijken: de "beste" oplossing is die waar-

systeem •
+

+

-
model

Yo

e

y

Ftguur 5.2

Het gebrutk van een model voor de stmulatie van een sys-

teem
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voor beide uitgangen een gelijk verloop vertonen. Dit is pre

cies wat we voor een simulatie wensen. De vorm (5.10) van de

residufuncties wordt gewoonlijk de uitgangsfout-representatie

(output error representation) van de residufuncties genoemd.

Deze keuze heeft als nadeel, dat hij niet altijd eenvoudig te

geven is. Het uitgangssignaal van het model is meestal aIleen

impliciet bekend (in de vorm O=F(y,u,~), zonder dat daaruit M

bepaald kan worden). Ais M weI bepaald kan worden (bijvoor

beeld in de vorm van een convolutie-integraal), dan wordt de

resulterende minimalisering nog vaak weinig overzichtelijk en

moeilijk analyseerbaar.

Eenvoud als crttertua voor de keuze van de restdufuncttes

In hoofdtuk 4 is een andere vorm van de residufunctie ge

bruikt, die de vergelijkingsfout-representatie (equation er

ror representation) genoemd wordt. Aan deze vorm ligt direct

de impliciete modelvergelijking ten grondslag:

o = F(u.y.~) (5.11)

met ~ de modelparameters en u en y respectievelijk in- en

uitgangssignaal. Als we ook nu monsters nemen van een meting

van in- en uitgangssignaal uo(k) en yo(k), l~k~K, kunnen we

met (5.11) eenvoudigweg residufuncties definieren als

(5.12)

Ais de modelvergelijking een lineaire differentiaalvergelij

king is, dan levert deze keuze van de residufuncties voorde

len op voor de analyse en de controle van het parameterschat

tingsproces. Daarop komen we verderop in deze paragraaf te

rug.

Het nadeel van deze keuze van de residufuncties is, dat het

modelgebruik niet in de keuze betrokken is. Er is geen garan-
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tie. dat deze methode de beste resultaten oplevert voor elk

specifiek doel. Er zal altijd achteraf gecontroleerd moeten

worden of de berekende parameterwaarden voldoen.

Keuze voor vergeltjktngfout-representatte

Voor de parameterschatting die beschreven is in hoofdstuk 4.

is gekozen voor de vergelijkingsfout-representatie van de

residufuncties. Het belangrijkste argument in deze was de

gewenste eenvoud van de methode; daarnaast speelde ook een

rol. dat de doelen van het opzetten van een parameterschat

tingsmethode (de simulatie en de analyse van instabiliteiten

van de synchrone machine met gelijkrichter) in het huidige

stadium te weinig houvast bieden voor een dUidelijke doelge

richte keuze van de residufuncties.

WeLke aodeLvergelijking?

Na de keuze voor de vergelijkingsfout-representatie van de

residufuncties moet een tweede keuze gedaan worden. namelijk

die van de modelvergelijking (5.11). De differentiaalverge

lijking (5.1a) is een mogelijkheid. maar even valide zijn

gedifferentieerde of gelntegreerde versies van (S.la). mits

beginvoorwaarden op de goede manier worden meegenomen.

Het blijkt dat niet al deze vormen van de modelvergelijking

in combinatie met een stapvormige excitatie even gemakkelijk

tot een succesvolle parameterschatting leiden. Een van de

vormen die slecht voldoen. is (S.la). De keuze van de model

vergelijking is dus blijkbaar kritisch. De reden voor het

niet voldoen van (S.la) zal in de rest van deze paragraaf

worden geanalyseerd. waarbij vruchtbaar gebruik zal worden

gemaakt van de eenvoud van de vergelijkingsfout-representatie

en van een gegeven dat in paragraaf 5.1 al gebruikt is. name

lijk dat er een eenduidig verband is tussen de parameters en
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de coefficienten

Tenslotte zal

van de differentiaalvergelijking (S.la).

uit deze analyse blijken welke modelvergelij-

kingen beter in aanmerking komen.

Lineaire ainiaalisering

Om te verduidelijken waarom (S.la) slecht voldoet. gebruiken

we deze vergelijking hier als basis voor de keuze van de re

sidufuncties. We verkrijgen zo de volgende residufuncties:

(S.13a)

met k lopend van 1 tot K en met meetgegevens s'k volgens:

sok = u q ( tk )

dUq ( t) I
slk = dt t=tk

Sz k = iq(tk)

diq(t)1
sJk = dt t=tk

dZiq(t)1
s4 k = dt Z t=tk

(S.13b)

(5.13c)

(5. 13d)

(S.13e)

(5.13f)

Omdat er een eenduidig verband bestaat tussen de coefficien

ten van de differentiaalvergelijking en de parameters van het

q-as model. maakt het niet uit of (5.8) geminimaliseerd wordt

ten opzichte van de parameters of ten opzichte van de coeffi

cienten van de differentiaalvergelijking. Ais de coefficient

waarden in het minimum van E bekend zijn. kunnen de bijbeho

rende parameterwaarden berekend worden. (Voor de volledigheid

zij vermeld dat deze berekening zeker fouten kan introduceren

als hij slecht numeriek' geconditioneerd is.)
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We definieren nu in plaats van {5.8} een nieuwe te minimali

seren functie E{£}. waarin de vektor £ de coefficienten van

de differentiaalvergelijking {5.1a} bevat {zie vergelijkingen

{5.1b} t/m {5.1e}}:

K

E{£} = l ek 2 {u.y.£}

k=l

met de K residuen ek volgens:

{5.14}

(1 ~k~K)

(5.15)

De coefficienten slk ZlJn dezelfde als in als in (5.13). We

zien dat de residufuncties nu lineair zijn in de variabelen

ten opzichte waarvan geminimaliseerd wordt. De vergelijkingen

(5.14) en (5.15) kunnen nu uiterst compact genoteerd worden

met behulp van notaties uit de matrixtheorie. Definieer een

vektor ~ die aIle K residuen ek bevat. een matrix S die de

coefficienten slk tot s4k (l~k~K) bevat en een vektor 5 die

de coefficienten -sok (l~k~K) bevat:

(5.16)

51 I 531

(5.17)
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s = [ -so 1 ]

-SoK

Vergelijking (5.15) kan nu herschreven worden tot

~ = -s + Sf.

en (5.14) tot:

T
E = ~ ~

(5.18)

(5.19)

(5.20)

Voor de bepaling van de coefficienten is het nu nodig (5.20)

te minimaliseren ten opzichte van f.. Dit probleem wordt in de

wiskunde gewoonlijk het kleinste-kwadraten-probleem (Engels:

least-squares problem) genoemd. Er wordt verondersteld dat de

dimensie N van c kleiner is dan de dimensie K van ~. zie bij

voorbeeld [Num80].

Uit de lineaire algebra is bekend. dat (5.20) dan en slechts

dan een uniek minimum heeft. als de kolommen van S lineair

onafhankelijk zijn. Bij afhankelijkheid van de kolommen van S

heeft (5.20) oneindig veel minima. Het aantal onafhankelijke

kolommen van S wordt de rang van S. rangeS). genoemd. Omdat

de kolommen van S de beeldruimte van S. R(S). opspannen. is

rangeS) tevens de dimensie van de beeldruimte van S.

Dit gegeven zullen we gebruiken om een meetkundige interpre

tatie van het kleinste-kwadraten-probleem te schetsen. Daar

voor moeten we ons realiseren. dat

K
T l ek 2
~~ = =

k=l

(5.21)

dus E(£) is gelijk aan het kwadraat van de (euclidische)

lengte van e. Het kleinste-kwadraten-probleem komt dus neer
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op het minimaliseren van de lengte van de vektor ~. Volgens

(5.19) is ~ gelijk aan het verschil tussen de variabele vec

tor S£ en een gegeven vector ~. Bij varierende £ doorloopt Sc

de beeldruimte van S; de gezochte £p (die E minimaliseert) is

dus die £. die de afstand tussen s en de beeldruimte van S zo

klein mogelijk maakt. In een euclidische ruimte betekent dit.

dat S£p de loodrechte projectie van ~ op de beeldruimte van S

is. Dit is enigzins vereenvoudigd geschetst in figuur 5.3.

o
RCS)

Ftguur 5.3

Kteinste-kwadraten-probteem gelnterpreteerd ats orthogo

nate projectte

We zien nu ook wat er gebeurt als de kolommen van S lineair

afhankelijk zijn: de dimensie van de beeldruimte is dan klei

ner dan het aantal coefficienten van de differentiaalverge

lijking. De loodrechte projectie van ~ op R(S} bepaalt echter

slechts zoveel coordinaten van £p als er dimensies zijn in

R(S}. wat tot gevolg heeft dat £p in dit geval niet uniek

bepaald is.

We kunnen nu afhankelijk van de rang van S twee gevallen on-
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derscheiden. Het eerste is het geval dat de rang van S gelijk

is aan N (S heeft dan de volle rang). In dit geval leidt het

kleinste-kwadraten-probleem tot een unieke oplossing via de

zogenaamde normaalvergelijkingen:

(5.22)

Door oplossing van dit stelsel van N vergelijkingen met N

onbekenden voIgt de gezochte £0.

Het tweede geval is, dat de rang van S kleiner is dan N. (S
vertoont dan rang-deficientie.) In dit geval is de beeldruim

te van een kleinere dimensie dan £. De projectie van ~ is nu

weliswaar eenduidig, maar dit beeldpunt in R(S) heeft onein

dig veel originelen £ in ~H. Daardoor is het kleinste-kwadra

ten-probleem in dit geval in wezen onoplosbaar. WeI defini

eert men in dit geval soms - uit een zekere frustratie - een

zogenaamde basisoplossing.

Ook in geval van bijna-rang-deficientie treden problemen op

bij de oplossing van het kleinste-kwadraten-probleem. Hoewel

er theoretisch een oplossing is, ontstaan er bij de bereke

ning numerieke fouten, die de oplossing betekenisloos maken.

Meestal probeert men de kolommen van S zo goed mogelijk onaf

hankelijk te maken. het liefst orthogonaal. omdat de conditie

van de berekening dan optimaal is. Orthogonaliteit van twee

vectoren ~ en ~ wordt gedefinieerd met behulp van hun inpro

duct:

(~,~) = 0 (5.23)

Door (5.23) toe te passen op de kolommen van S, kan men een

globale indruk krijgen van de rang van S. Volledig uitsluit

sel kan verkregen worden door zogenaamde singular value de

compositie [Dah74]. Uit deze decompositie van S kan niet aI

leen de rang van S maar tevens bijna-deficientie worden afge-
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leid. Daarmee is deze decompositie een waardevol gereedschap

om het parameterschattingsproces te bewaken en te analyseren.

Oorzaken voor rang-deftctentie

We keren nu terug naar het model van de q-as. De matrix S.
die ontstaat uit de meetwaarden volgens (S.13). kan op een

aantal verschillende manieren rang-deficientie vertonen. We

zullen hier twee voorbeelden geven.

Allereerst is het dUidelijk dat problemen ontstaan bij een

dU q
ideaal stapvormige excitatie. In dit geval is ~ = 0 (behal-

ve op het tijdstip van de stap zelf. waar de afgeleide niet

gedefinieerd is) en zal dus een kolom van Suit louter nullen

bestaan. De rang van S is dan hooguit 3.

Een tweede voorbeeld wordt gevonden in het geval een ideale

stapvormige spanningsbron wordt gebruikt. die echter een in

wendige weerstand R. heeft. Door een eenvoudige rekensom

dU q di q
voIgt dat nu ~ = R1 ~. Daardoor zijn twee kolommen van S

afhankelijk en daalt de rang van S dus naar 3.

In het algemeen zal rang-deficientie optreden als een in- of

uitgangsgrootheid. diens afgeleiden of integralen nul zijn of

als twee s-coefficienten extern met elkaar in verband staan.

Voorko.en van rangdefictentie

De gegeven voorbeelden suggereren dat een oplossing voor het

probleem van rang-deficientie gevonden kan worden door (even

tueel herhaald) integreren van de modelvergelijking (S.la).

Inderdaad werkt dit in het geval van het q-as-model bij de

gegeven stap-excitatie: na eenmaal integreren is er geen term

dU q
dt meer die moeilijkheden veroorzaakt.
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In het algemeen levert herhaald integreren echter ook weer

problemen op omdat de gelntegreerde functies steeds meer op

elkaar gaan lijken en zo bijna-deficientie veroorzaken.

5.3 Het gebruik van be.onsterde .eetsignalen in co.binatie .et

een continu .odel

In deze paragraaf zal aandacht worden geschonken aan het pro

bleem dat ontstaat doordat we aan de ene kant met een continu

netwerkmodel te maken hebben. waarin grootheden als continue

functies van de tijd voorkomen. terwijl aan de andere kant de

metingen die we doen. bemonsterde waarden opleveren. Voor de

berekening van de parameters uit het model zullen beide ge

combineerd moe ten worden.

Dit probleem had in feite ook op diverse andere plaatsen in

dit verslag aan bod kunnen komen. De reden om het hier pas te

doen heeft direct te maken met de oplossing die voor dit pro

bleem gekozen werd; dit zal in de loop van deze paragraaf

dUidelijk worden.

T~ee aogelijke oplossingen

In figuur 5.4 is het probleem schematisch weergegeven. We

hebben de beschikking over een continu model. gekarakteri

seerd door de overdrachtsfunctie H(p). en twee verzamelingen

meetmonsters. te weten een van het in- en een van het uit

gangssignaal van het systeem: u(k) en y(k).

Er zijn twee mogelijkheden om model en meetgegevens aan el

kaar aan te passen. We kunnen ofwel verband leggen tussen de

bemonsterde waarden van de signalen en hun continue verloop

u(t) en yet) (de pijlen Ia en Ib). ofwel een discreet model
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Figuur 5.4

Schematische weergave van de twee mogelijkheden tot com

binatie van een continu model met discrete meetgegevens

H(z} afleiden uit het gegeven continue model (pijl lI). Beide

mogelijkheden zullen we hier kort toelichten.

De eerste mogelijkheid (pijlen Ia en Ib) komt in concreto

neer op het berekenen van de afgeleiden en de integralen van

i q en u q • die in de modelvergelijking voorkomen. met behulp

van de gegeven monsters. Daarvoor zijn diverse numerieke be

naderingsformules beschikbaar. en eveneens bestaat de moge

lijkheid de fout die met deze benaderingen gemaakt wordt. te

schatten.

De tweede mogelijkheid (pijl II) betreft het omzetten van het

continue model in een discreet model. dat wil zeggen een mo

del waarin geen integraal- of differentiaalvormen voorkomen.

Er is een aantal pogingen ondernomen om tot deze modelomzet

ting te komen. maar die bleken weinig succesvol. Het resul

taat is niet exacter dan wat de eerste methode oplevert en

daar komt bij dat het veel moeilijker is de gemaakte benade

ringsfouten af te schatten.

In de rest van dit hoofdstuk zullen we kort bespreken welke
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mogel1jkheden tot model-d1scret1ser1ng de revue z1jn gepas

seerd. Aan de methoden voor numer1eke benader1ng van 1ntegra

len en afgele1den 1s 1n hoofdstuk 4 aandacht besteed; we vol

staan h1er met een 11teratuurverw1jz1ng ([Dah74]).

Het discretiseren van een continu aodeL

Een prec1eze formuler1ng van wat gezocht wordt. lu1dt aldus:

veronderstel een gegeven 1ngangssignaal uh{t) en een uit

gangss1gnaal Yh(t). dat de respons is van het continue model

op het ingangss1gnaal uh(t). We representeren dit continue

model in het vervolg met zijn overdrachtsfunctie H(p) en zijn

impulsresponsie h(t). We zoeken nu een d1screet model met

overdrachtsfunctie G(z) en impulsreponsie g(k). dat bij exci

tat1e met monsters ug(k) van uh(t) op d1screte momentent=kTo '

1~k~K. volgens

(5.24a)

met To de bemonsteringst1jd. een respons Yg(k) oplevert waar

voor geldt:

(5.24b)

Met gebruikmaking van de theorie van lineaire systemen kunnen

we voor yg(k) en Yh(kTo ) schr1jven:

yg(k) = I g(i)ug(k-i)

i=O

Yh(kTo ) = I h(T)Uh(kTo-T)dT

o

(5.25a)

(5.25b)

Uit (5.25) kunnen we een algemeen verband concluderen tussen

h(t) en de gezochte g(k). Bij bemonsteringsperiode To moet

154



voor elke k gelden:

Lg(i)ug(k-i)

i=O

= J h(T)uh(kTo-T)dT

o
(5.26)

Ret is voor zover mij bekend niet mogelijk hieruit g(k) ex

pliciet op te lossen voor een willekeurige Uh(t) en To' WeI

zijn er een aantal benaderingen mogelijk.

In de eerste daarvan wordt verondersteld dat h(T)uh(kTo-T) op

opeenvolgende intervallen ter lengte van To ongeveer constant

is. Dan kan (5.25b) benaderd worden door:

m m (i+l)To

Yh(kTo ) = J h(T)uh(kTo-T)dT = L J h(T)Uh(kTo-T)dT

0 i=O iTo
m

~ L Toh(iTo)uh((k-i)To ) (5.27)~

i=O

waarmee we na vergelijking met het linkerlid van (5.26) kun

nen concluderen:

(5.28)

Met behulp van dit resultaat is het eenvoudig om het continue

model te discretiseren: uit de continue overdrachtsfunctie

kan h(t) berekend worden, met (5.28) voIgt daaruit g(k).

waarvan met pehulp van een tabel de z-getransformeerde G(z)

bepaald wordt. Uit de coefficienten van de teller en noemer

van G(z) voIgt

modelvergelijking.

nauwelijks na te

direkt een voor ons doel bruikbare discrete

De moeilijkheid met (5.28) is, dat het

gaan is. wanneer de benadering uit (5.27)

toegepast kan worden en welke fouten daarmee gelntroduceerd

worden.

Een andere mogelijkheid is uit te gaan van het bemonsterings-
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theorema. dat stelt dat een bandbegrensd signaal volledig

bepaald is door zijn bemonsteringen. Als we een signaal x(t)

nemen dat een frequentiespectrum bezit binnen de grenzen

-wc<w<wc . en we nemen monsters van x(t) met bemonsteringspe

riode T<n/wc ' dan kan x(t) uit deze monsters worden gerecon

strueerd volgens (zie bijv. [Wis80]):

ClO

x(t)
sin{2n(t/T-i)}

:= I x(iT) (5.29)

i=-ClO 2n( t/T-i)

Als we nu veronderstellen dat het ingangssignaal uh(t) band

begrensd is. voldoende snel bemonsterd wordt en causaal is

(uh(t)=O voor t<O), dan kunnen we in (5.25b) voor uh(kTo-T)

een formule analoog aan (5.29) substitueren. waarmee (5.25b)

word t:

ClO

Yh(kTo ) = Jh(T)Uh(kTo-T)dT

0
ClO ClO

J I
sin{2n(k-i-T/To )}

= h(T) Uh ( iTo) dT

0 i=O
2n(k-i-T/To )

co k

J I uh«k-j)To )
sin{2n(j-T/To )}

:= h(T) dT

0 j=-oo 2n(j-T/To )

k co
sin{2n(j-T/To )}

= I Uh « k- j ) To) Jh(T) dT

j=-oo 0 2n(j-T/To )

(5.30)

waarbij in de 2 e stap de sommatievariabele j is gesubstitu

eerd voor k-i. Uit (5.30) voIgt door vergeIijking met het

Iinkerlid van (5.26) een uitdrukking voor g(k). In ons geval

bestaat h(t) uit een som van e-machten. waardoor de integraal

in (5.30) geen analytische oplossing kent (zie bijv [Abr64].

pag.228). De eerder geschetste methode van modeldiscretise

ring via de z-getransformeerde van g(k) zal dus slechts nume-
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over de fouten die gemaakt

excitatie niet (voldoende) in

riek kunnen plaatsvinden.

Ook nu is er weinig informatie

worden. bijvoorbeeld als de

band begrensd is.

Gezien deze overwegingen biedt de discretisering van het con

tinue model weinig perspectief. en werd gekozen voor het nu

meriek benaderen van integralen en afgeleiden. die voorkomen

in de reeds in paragraaf 5.2 besproken residufuncties.

5.4 Het minimaliseringsalgoritae van Marquardt

Voor het feitelijk minimaliseren van E(~) «5.8» kunnen di

verse numerieke algoritmes gebruikt worden. De methode zoals

gesuggereerd in paragraaf 5.2 (met behulp van de kleinste-

kwadraten-methode) is niet toegepast. omdat deze in het begin

meer programmeerwerk leek te vergen en omdat de handige kan

ten ervan pas later bleken. In plaats daarvan is voor de pa

rameterschatting in hoofdstuk 4 gebruik gemaakt van een algo

ritme voor niet-lineaire minimalisering. dat voorgesteld werd

door Marquardt in 1963 [Mar63]. Hij baseerde zijn idee op een

artikel van Levenberg [Lev44]. Het algoritme was gebruiks

klaar leverbaar door het Rekencentrum van de rUE. In dit

hoofdstuk gaan we in enig detail in op dit algoritme.

Xeerdtaenstonale atntaaltsertng

We beschouwen het probleem van het numeriek minimaliseren van

een functie E.
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(5.31)

met betrekking tot een vector ~' een N-dimensionale parame

tervector. De functies ek zijn gegeven, willekeurige niet-li

neaire functies van a. Zoals verderop zal worden verduide

lijkt, wordt een minimum van E bepaald door het punt waar de

gradient 9E gelijk aan nul is en tegelijkertijd de Hessiaan

9 2 E in een omgeving van dat punt positief definiet is.

De gradient van E is op te vat ten als een eerste afgeleide

van E naar a. Onder gebruikmaking van (5.31) wordt 9E gegeven

door:

K
aekaE I2 ek --

aa, aa 1

V'E k=O 2 JT (5.32)= = = ~
K

aekaE I2 ek --
aaN aaN

k=O

met ~ volgens (5.16) en met J de KxN functionaalmatrix of

Jacobiaan van de functie E. Deze heeft de elementen jkn:

(5.33a)

Voor J kan dus geschreven worden:

ael ae,
-- --
aa, aaN

J = (5.33b)

aek aek-- --
aa, aaN
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De Hessiaan van de funetie E is op te vat ten als een tweede

afgeleide van E naar ~ en wordt gegeven door:

K

= 2 JT J + 2 l ekHk

k=1

waarbij Hk een matrix is met de elementen

(5.34)

(5.35a)

Voor Hk kan in matrixvorm worden gesehreven:

a2 ek a2 ek

as! as, as,asN

Hk = (5.35b)

a2 ek a2 ek

aSH as, aSH aSH

Drt~ atgortt.~n voor h~t b~pat~n van ~~n nutpunt

Het minimaliseren van (5.31) komt zoals gezegd neer op het

zoeken van een nulpunt. We zullen nu aehtereenvolgens drie

algoritmen bespreken waarmee nulpunten van funeties berekend

kunnen worden. Allereerst komt de methode van Newton voor
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eendimensionale nulpuntsbepalingen aan bod. Daarna stappen we

over naar een algoritme voor meer-dimensionale nulpuntsbepa

ling: de methode van Gauss-Newton. Tenslotte voIgt de bespre

king van het Marquardt-algoritme. dat een uitbreiding is van

het Gauss-Newton-prineipe.

Bet algoritae van Ne~ton

Het algoritme van Newton bepaalt in een een-dimensionaal ge

val een nulpunt van een funetie F(x). Dit algoritme gaat uit

van een beginsehatting van de plaats van het nulpunt. In dit

punt wordt de afgeleide van F(x) berekend. waarmee een raak

lijn aan de funetie geeonstrueerd wordt. Het snijpunt van

deze raaklijk met de x-as is een betere benadering van het

t
F(x)

x·I

raaklijn
door
(xj,Fj)

x...

Figuur 5.5

De i e en net begin van de (i+l}e iteratieslag van net

algoritme van Newton
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nulpunt van de functie F(x) dan de beginschatting en wordt

gebruikt als uitgangspunt voor een nieuwe iteratieslag. Dit

is in figuur (5.5) geschetst.

Centraal in dit algoritme staat de berekening van de zoge

naamde stapgrootte d(i), het verschil tussen de benadering

x(i+1) en de daaraan voorafgaande xCi):

d(i) = x(i+1) - xCi)

De stapgrootte wordt berekend met behulp van:

d(i) F'(x(i» = -F(x(i»

(5.36)

(5.37)

Analoge formules zullen we straks tegenkomen in meerdimensio

nale situaties.

Bet algorttae van Gauss-Ne~ton

Het principe van Newton kan eenvoudig uitgebreid worden tot

meerdimensionale gevallen en heet dan de methode van Gauss-

Newton. De functie waarvan in ons geval het nulpunt gezocht

wordt, is VE, en de Hessiaan V2 E fungeert als afgeleide. De

methode gaat uit van het feit dat als E voldoende klein is,

de somterm in (5.34) verwaarloosbaar is. Het algoritme heeft

de volgende standaardvorm:

1: Neem een s~artwaarde ~(O) aan en neem i gelijk aan O.

2: Bepaal de residuvektor ~(~(i», de Jacobiaan J(~(i» en

de gradient VE(~(i».

3: Ga na of ~(i) optimaal is. Ais dat zo is, dan is de mini

malisering voltooid; zo niet, vervolg met 4. Ais stopcri

teria kunnen dienen:

IVE(~)I < E

IE(~)I < E

(5.38a)

(5.38b)
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I~I < E (5.38c)

met E een klein positief reeel getal. Criterium (5.38b)

wordt aIleen gebruikt als men vrij goed weet wat de mini

male waarde van E is. Het is natuurlijk ook mogelijk bo

venstaande drie te combineren.

4: Bepaal een zoekrichting ~(i) uit

VZE{~(i)} ~(i) = -VE{~(i)} (5.39)

het meer-dimensionale analogon voor (5.37) als de functie

F(x) vervangen wordt door de gradient van E(~). Met de

genoemde benadering komt deze formule overeen met

(5.40)

5: Bepaal met behulp van lineaire interpolatie een stapleng

te a(i) zo, dat

E{~(i)+a(i)~(i)} < E{~(i)}

6: Neem de volgende ~(k+1) gelijk aan

~(i+1) = ~(i) + a(i)~(i)

7: Verhoog i met 1 en vervolg met stap 2.

(5.41)

(5.42)

Gewoonlijk leidt de methode van Gauss-Newton snel tot een

oplossing. mits het probleem goed geconditioneerd is. Bij

benadering zal de convergentie kwadratisch zijn.

De methode heeft echter ook een aantal nadelen. Allereerst is

de convergentiesnelheid kleiner naarmate de functie E in de

omgeving van de oplossing groter is. Dat komt doordat de be

nadering van de Hessiaan (door verwaarlozing van de somterm

in (5.34» slechter is naarmate E groter is.
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Op de tweede plaats treedt verlies van convergentiesnalheid

op als de matrix JT{~{i)} J{~{i)} singulier is. In de 4e stap

kan dan geen optimale zoekrichting gegenereerd worden. Het

algoritme wordt dan meestal zodanig aangepast. dat er gezocht

wordt in de richting van de negatieve gradient -9E{~{i)}. Dit

brengt een lage convergentiesnelheid met zich mee.

Op de derde plaats komt het in de praktijk nogal eens voor.

dat de volgens het Gauss-Newton-algoritme gegenereerde zoek

richting loodrecht staat op de lokale gradient. waardoor de

convergentie slecht wordt.

Het algorttae van Narquardt

Ter verbetering van dit soms slechte convergentiegedrag sug

gereerde Marquardt een praktischer algoritme. In dit algorit

me wordt de zoekrichting in stap 4 berekend uit de vergelij

king

[ JT{~{i)} J{~{i)} + ~(i)I ) ~(i)= -JT{~{i)} ~{~{i)}
(5.43)

waarin ~(i) een nog te kiezen niet-negatieve p~ramcter is en

I de N-dimensionale eenheidsmatrix. Als met deze ~(i) aan de

eis van een strikte functiewaarde-vermindering voldaan is.

d.w.z.

E{~{i)} - E{~{i)+~{i)} ) O. (5.44)

dan wordt de parameter ~(i) verkleind voor de volgende itera

ties tap:

~(i+1) = ~{i)/v (5.45)

met v)1. Als aan de eis niet voldaan is. wordt ~(i) vermenig

vuldigd met v en wordt met (5.43) opnieuw ~(i) berekend. Dit
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vermenigvuldigen van ~(i) met v wordt net zolang herhaald

totdat de berekende d(i) weI voldoet aan de eis (5.44). Dan

wordt er vervolgd met de volgende iteratiestap.

Met de parameter ~(i) worden twee verschillende manieren om

zoekrichtingen te genereren in een algoritme gecombineerd.

Aan de ene kant. voor zeer kleine ~(i). wordt een richting

gegenereerd volgens Gauss-Newton. aan de andere kant. voor

zeer grote ~(i). wordt de negatieve gradient als zoekrichting

gebruikt. Met de parameter ~ is een continue schaal gecreeerd

tussen deze twee uitersten.

In het algoritme wordt er in principe naar gestreefd ~(i) zo

klein mogelijk te houden en toch te voldoen aan de eis van

strikte functiewaarde-vermindering.
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Conclusie

Op deze plaats worden de conclusies samengevat die al eerder

geformuleerd zijn in de twee artikelen (hoofdstukken 3 en 4).

1. De beschouwde eenvoudige modellen van de synchrone machine

met gelijkrichter. zoals die in de literatuur gebruikt worden

([Rai85].[Ern85]). vertonen aanzienlijke verschillen in sta

tionair gedrag. vergeleken met het gedrag van een model dat

bewezen heeft goed te voldoen [Hoe84]. en vcJdoen dus niet

voor simulaties van dit systeem.

2. De ontworpen methode om de parameters van de dwars-as van

een nieuw synchrone machine-model ([Hoe86]) te bepalen. vol

doet aan de gestelde eisen van praktische bruikbaarheid en

nauwkeurigheid. Het verdient aanbeveling deze methode ook te

gebruiken voor de bepaling van de parameters van de langs-as

van de machine.
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Bijlage

1 De flux gekoppeld .et een sinusvor.ig verdeelde wikkeling

We beschouwen een sinusvormig verdeelde wikkeling zoals ge

schetst in figuur Bl.

.«

Figuur Bl

ScheRatische weergave van een sinusvor.ig verdeelde ~ik

keling Ret daarin een oneindig kleine deel~ikkeling

De wikkeling heeft een wikkelingsdichtheid Z(a) volgens
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zeal = ~osin(a-ao} (B1.1)

waarin de hoek a gedefinieerd is in de figuur en ~o de top

waarde van de wikkelingsdichtheid is. De wikkeling heeft ver

der een straal r en een lengte 1 (loodrecht op de tekening).

We veronderstellen nu dat er een magnetisch veld

wekt wordt ter plaatse van de wikkeling. Vanwege

eigenschappen van de rotor voldoet dit veld aan:

B(a+ab} = B(-a+ab}

B(a+ab} = - B(n-a+ab}

B(a} opge

d symmetrie-

(B1.2a)

(B1.2b)

Eis (B1.2a) stelt, dat het B-veld spiegelsymmetrisch is ten

opzichte van de as a=ab: eis (B1.2b) stelt dat het veld anti

symmetrisch is ten opzichte van een as daar loodrecht op.

Voor verder gebruik ontwikkelen we B(a} in een fourierreeks.

Vanwege de symmetrie-eigenschappen komen er slechts cosinus

termen en oneven harmonischen voor:

CD

B(a} = I b. cos{m(a-ab}}' m oneven

m=l

waarbij b. de fourierreekscoefficienten zijn.

(B1.3)

We berekenen nu de flux die dit veld in de wikkeling veroor

zaakt. Daarvoor be schouwen we allereerst een oneindig kleine

deelwikkeling die zich bevindt tussen a en a+da (zie figuur

B1). De flux in deze deelwikkeling, aangegeven met d~, is

gelijk aan:

a

d~ = ~osin(a-ao} r da J B(a'} 1 r da'

2ao -a

(B1.4)
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Om de totale flux in de wikkeling te berekenen. moeten we de

som van de fluxen in aIle deelwikkelingen bepalen: we inte

greren (BI.4) over a:

a

~ = I 2osin(a-ao) r da I B(a') I r da'

a o 2ao -a

Invullen van (Bl.3) in (Bl.S) levert

CD

(BI.S)

~ = 2olr2~cos(mao-mab) I b. I sin(a-ao)sin(ma-mao ) da

m=1 a o
(Bl.6)

Na substitutie van ~ = a-ao voIgt:

CD n

~ = 2olr2~os(mao-mab) I b. I sin(~)sin(m~)d~
m=l 0

(Bl.7)

De integraal in (Bl.7) is gelijk aan nul voor aIle m#l, en

gelijk aan ~n voor m=l. Van de som in (Bl.7) blijft dus

slechts een term over die ongelijk is aan nul. namelijk die

voor m=l. AIleen de grondharmonische van het B-veld blijkt

dus verantwoordelijk te zijn voor een fluxbijdrage in de ver

deelde wikkeling. Voor de flux in de verdeelde wikkeling kan

nu eenvoudig geschreven worden:

Na definitie van B1 en Bz volgens

BI = b lsi n ( ab )

B2 = b 1 cos ( ab )

170

(Bl.8)

(Bl.9a)

(Bl.9b)



voIgt de formule die in hoofdstuk 2 gebruikt is ((2.4.35»
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