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Smeuvattlng

Recente ontwikkelingen in de vermogens- en de micro-elektronica

hebben het praktisch mogelijk gemaakt om asynchrone machines in

geregelde elektrische aandrijvingen met een goed dynamisch gedrag

toe te passen. Een snelle en nauwkeurige regeling voor asynchrone

machines is de fluxgeoriënteerde regeling. Zowel voor de fluxge

oriënteerde regeling als voor de koppelbepaling van de asynchrone

machine in tractie-installaties is kennis van de rotorflux onont

beerlijk. Deze rotorfluxbepaling kan geschieden met behulp van de

uit de regeltechniek bekende toestandswaarnemer. Twee aspecten

welke met de toepassing van de toestandswaarnemer samenhangen zijn

onderzocht.

Ten eerste is gekeken naar het toepassen van een coördinatentrans

formatie van de ingangssignalen van de toestandswaarnemer van het

statorstelsel naar een willekeurig tussenstelsel. Het blijkt dat

onder zekere voorwaarden voor de hoeksnelheid van het tussenstel

sel de filtering van de grondharmonische componenten van de

ingangssignalen verbeterd kan worden en dat de bemonsteringstijd

vergroot kan worden. Deze coördinatentransformatie is grotendeels

gerealiseerd, maar nog niet getest.

Ten tweede is er aandacht besteed aan het ontwerp en de model

lering van de digitale toestandswaarnemer. Hierbij is in het

bijzonder gekeken naar de overgang van een tijdscontinu model naar

een tijdsdiscreet model. Toepassing van de toestandsovergangs

matrix lijkt hier perspectieven te bieden. Het blijkt dat bij de

berekening van de toestandsovergangsmatrix aan het tussenstelsel

de eis gesteld moet worden dat de hoeksnelheid hiervan gelijk moet

zijn aan de hoeksnelheid van de grondharmonische component van de

statorspanningsruimtevector. Eén methode om deze toestandsover

gangsmatrix te berekenen, namelijk die welke gebaseerd is op het

zogenaamde 'Sylvester Expansion Theorem', is nader uitgewerkt.

Tenslotte is voor het geval van constante hoeksnelheden van de

rotor en van het tussenstelsel aandacht besteed aan de stabiliteit

van de toestandswaarnemer, en zijn voorwaarden hiervoor afgeleid.
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Because of recent developments in power- and micro-electronics it

is possible to apply asynchronous machines in controlled electri

cal drives with a good dynamic behaviour. A fast and accurate

control method for asynchronous machines is the flux oriented

control scheme. For a flux oriented control system as weIl as for

the torque determination of asynchronous machines in traction

installations knowledge of the rotorflux is indispensable. The

determination of the rotorflux can be accomplished by a state

observer, as known from control theory. Two aspects which are

connected with the application of a digital state-observer have

been investigated.

Firstly, the possibility of applying a coordinate transformation

of the input signals from the stator-system to an arbitrary inter

mediate-system, has been investigated. Under certain conditions of

the angular velocity of the intermediate-system, the filtering of

the fundamental component of the stator voltage can be facili

tated, and the sampling period can be increased. This coordinate

transformation has largely been realized, but has not been tested.

Secondly, attention has been paid to the design and modelling of

the digital state-observer. In particular the transition from a

time continuous model to a time discrete model has been investi

gated. Application of the state transition matrix seems to offer

good prospectives. The computation of the state transition matrix

demands that the angular velocity of the intermediate system

equals the angular velocity of the fundamental component of the

stator voltage vector. A possible method of computing the state

transition matrix based upon the "Sylvester Expansion Theorem" has

been elaborated.

Finally, attention has been paid to the stability of the digital

state-observer in case of constant angular velocities of the

rotor- and the intermediate-system.
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Hoofdstuk 1 Inleiding

De asynchrone machine is een eenvoudige, robuuste, onderhoudsarme

en goedkope machine. Een nadeel van deze machine is evenwel zijn

gecompliceerde regelkarakter. Door recente ontwikkelingen op het

gebied van de vermogenselektronica en de micro-elektronica is het

echter praktisch mogelijk geworden om met een asynchrone machine

snelle en nauwkeurige regelingen te realiseren.

Eén van de onderzoeksgebieden van de vakgroep ElektroHechanica en

Vermogenselektronica (EMV) van de Technische Universiteit

Eindhoven is de regeling van de asynchrone machine. Twee

voorbeelden van onderzoek op dit gebied zijn:

- fluxgeoriênteerde regelingen voor asynchrone machines;

- koppelbepaling bij asynchrone machines. Dit gebeurt in het kader

van een samenwerkingsproject van de vakgroep EMV en de firma Holec

ten behoeve van de ontwikkeling van een elektrische aandrijving

met asynchrone machines voor het SM-90(Stoptrein Haterieel

1990)-project van de Nederlandse Spoorwegen.

Het is gebleken dat zowel bij de fluxgeoriênteerde regeling als

bij de koppelbepaling de bepaling van de met de rotorwikkelingen

gekoppelde flux (rotorflux) een essentiêle rol speelt. Verder

heeft eerder onderzoek [fru 86] uitgewezen dat hiervoor toepassing

van de uit de regeltechniek bekende toestandswaarnemer goede pers

pectieven biedt.

Gelet op het voorgaande is de volgende afstudeeropdracht geformu

leerd:

On~erp, realiseer en beproef een toestandswaarnemer ten behoeve

van de rotorfluxbepaling van een asynchrone machine die via een

spanningsinvertor van Holec (PHO 33) wordt gevoed.

In dit verslag wordt aandacht besteed aan twee aspecten welke bij

de toepassing van een toestandswaarnemer aan de orde komen:

- Ontwerp en modelvorming van de digitale toestandswaarnemer en

onderzoek naar de stabiliteit hiervan voor het geval dat het

waar te nemen systeem in stationaire toestand is;

- Toepassing van coördinatentransformaties van de ingangssig-
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nalen voor de digitale toestandswaarnemer. Dit kan voordelen

bieden met betrekking tot aliasing bij de gemeten signalen en

de keuze van de bemonsteringstijd.

Naast deze twee aspecten komen verder in dit verslag het wiskundig

model van de asynchrone machine en de fluxgeoriênteerde regeling

aan de orde.

Tenslotte worden conclusies getrokken en worden er aanbevelingen

voor verder onderzoek gedaan.
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2 Vislamdig aodel van de asynchrone llachine

2.1 Inleiding

In dit hoofdstuk zal de wiskundige beschrijving van de asynchrone

machine behandeld worden. Dit zal gebeuren met behulp van een

compacte notatie met complexe ruimtevectoren ([kov 59] en

[sid 86]). Tevens zullen mathematische hulpmiddelen aangedragen

worden voor een beschrijving van de vergelijkingen van de asyn

chrone machine in verschillende coördinatenstelsels. In dit hoofd

stuk worden voor de asynchrone machine de volgende veronderstel

lingen gedaan:

1. Stator en rotor hebben beide een cilindrische, gladde

vorm;

2. Verzadigings-, hysterese- en wervelstroom-effecten

worden verwaarloosd (ijzerverliezen in de machine worden

verwaarloosd);

3. Het poolpaartal wordt voorlopig 1 gesteld;

4. Zowel voor de stator als voor de rotor geldt dat de

drie fasewikkelingen sinusvormig verdeeld over het op

pervlak zijn aangebracht, waarbij ze onderling 120 gra

den verschoven zijn;

5. De luchtspleetvelden zijn enkelvoudig harmonisch

verdeeld, en randeffecten worden verwaarloosd;

6. Weerstanden en coëfficienten van zelfinductie en

wederzijdse inductie van de machinewikkelingen zijn

onafhankelijk van de temperatuur en de frequentie;

7. De stator- en de rotorfasewikkelingen zijn in zwe

vende sterschakeling uitgevoerd.

2.2 Coçlexe ruiJIltevectoren

Om een compacte notatie van de vergelijkingen van de asynchrone

machine mogelijk te maken, wordt gebruik gemaakt van complexe

ruimtevectoren. Een complexe ruimtevector is een complex getal dat
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het totale effect van de drie fasegrootheden in zich verenigt. Hij

wordt aangegeven met een streepje onder de desbetreffende groot

heid (_), en is een momentele grootheid, dat wil zeggen afhanke

lijk van de tijd. De tekenafspraak met betrekking tot de verschil

lende grootheden van de asynchrone machine is vastgelegd in figuur

2.1.

-----

lms

\
\,
\
\

Figuur 2.1.: Tekenafspraak;

waarin:
s sRe , Im

ft

reele resp. imaginaire as van het
ft "

stilstaande statorcoordinatensysteem (N.B. de reele

as valt samen met de as van de stator-a-fase.);
r r ft

Re , Im idem voor het rotorcoordinatensysteem;

de positie van het rotor-
ft "

coordinatensysteem in het statorcoordi-

natensysteem.

De complexe ruimtevector van de statorstroom i (t) wordt nu als
-s

volgt gedefinieerd:
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i (t) - ~ (i (t) + ai b(t) + a
2

i (t»-s 3 sa - s sc
(2.1)

De factor 2/3 is hier gekozen omdat dan de amplitude van de com

plexe ruimtevector gelijk is aan de amplitude van de fasegroothe

den, als deze een sinusvormig symmetrisch stelsel vormen. In ver

gelijking (2.1) geldt:

en:

a

2
a

j2w/3
e

j4w/3e

1
- - +2

1
2

i (t), i b(t), i (t)sa s sc
momentele waarden van de

statorfasestromen.

We kunnen nu de complexe ruimtevector nog splitsen in een reële en

een imaginaire component volgens:

i (t) - i (t)+ ji Q(t)
-s sa s~

(2.3)

Het verband tussen de reële en de imaginaire componenten van de

statorstroomruimtevector en de momentele waarden van de fasestro-

men kan gevonden worden door substitutie van (2.2) in (2.1), en

gelijkstelling hiervan aan (2.3).

Bovengenoemde substitutie en gelijkstelling levert nu:

2
i (t) - -3 i (t)sa sa

Verder wordt aangenomen dat de homopolaire component van de sta

torstroom nul is. Hieraan wordt voldaan omdat het sterpunt van de

fasewikkelingen zwevend is uitgevoerd. In ons geval geldt dus:

i (t) + i b(t) + i (t) - 0sa s sc

-12-
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De inverse vergelijking wordt gegeven door:

i (t) i (t)sa sa

isb(t) - -!i (t)+ !J3i (t)2 sa 2 sf)

i (t) .!i (t)- !J3i (t)sc 2 sa 2 sf)

(2.6 a
)

(2.6b )

(2.6c
)

Deze vergelijkingen worden ook wel aangegeven met de termen 3~2-,

respectievelijk 2~3·transformatie. Voor de statorspanning en -flux

zijn op dezelfde wijze complexe ruimtevectoren te definiëren:

u (t) 2
( u (t) + ~usb(t)

2
) (2.7)- '3 + a u (t)-s sa sc

~ (t) 2
( ~ (t) + ~~sb(t) + a2~sc(t) ) (2.8)

·s - '3 sa .

Hierbij is:

usa(t), usb(t), usc(t): momentele waarden van de

statorfasespanningen;

~ (t), ~ b(t), ~ (t): momentele waarden van desa s sc
met de statorwikkelingen

gekoppelde flux.

Voor de rotorzijde gelden dezelfde formules (2.1) tlm (2.8), ech

ter met het onderschrift 's' vervangen door 'r':

i (t) 2
( i (t) + ai bet) + a2i (t) ) (2.9)-r - '3 ra - r rc

u (t) 2
( u (t) + au bet)

2
) (2.10)- '3 + a u (t)

-r ra - r rc

~ (t) 2
( ~ (t) + ~~rb (t)

2
rc (t) ) (2.11)- '3 + a ~-r ra -

waarbij de rotorgrootheden op eenzelfde wijze gedefinieerd zijn

als de statorgrootheden:

u (t), u bet), u (t): momentele waarden van dera r rc
rotorfasespanningen;
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~ (t), ~ bet), ~ (t): momentele waarden van dera r rc
met de rotorwikkelingen

gekoppelde flux.

2.3 Coördinatentransfonaatie

Vaak is het handig, en voor een fluxgeoriënteerde regeling zelfs

noodzakelijk, om complexe ruimtevectoren van het ene naar het

andere coördinatenstelsel te kunnen transformeren. Met het boven

schrift wordt in het vervolg aangegeven ten opzichte van welk

coördinatenstelsel de vector gedefinieerd is.

Stel dat in een stilstaand, aan de stator gekoppeld coördinaten

stelsel geldt:

(2.12)

Dan geldt op ieder moment voor deze ruimtevector in een ander, in

het algemeen roterend coördinatenstelsel (zie figuur 2.2):

kx (2.13)

sx (2.14)

waarin de positie van het willekeurige roterende coördinatenstel

sel aangegeven wordt met v
k

. Voor de cirkelfrequentie van het

roterende coördinatenstelsel k ten opzichte van het stilstaande

statorstelsel geldt:

(2.15)

Uit figuur 2.2 volgt voor de mechanische hoeksnelheid van de

rotor:
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lA> (t)- dO(t)
m dt

waarbij geldt:

lA> (t): mechanische hoeksnelheid van de rotor.
m

De inverse coördinatentransformatie luidt als volgt:

(2.16)

s
x (2.17)

Met de formules (2.14) en (2.17) is de coördinatentransformatie

voor de complexe ruimtevector van het statorstelsel naar het wil

lekeurige stelsel k, en omgekeerd, vastgelegd.

\ lm
r ImS.

lmk \

" \" !"
,,
\,, I, \

", ,
,\, e

"reele en imaginaire as van een wille-

Figuur 2.2

"\ ",
\ ,
\ ,
. "
\ ". ,
\ '. "\

\

"De coordinatensystemen

waarin :
k k

Re ,Im

8

willekeurig coordinatensysteem k;

:de positie van ~ in het
"statorcoordinatensysteem;

":de positie van het coordinatensysteem k
"in het statorcoordinatensysteem

":de positie van het rotorcoordinaten-
"systeem in het statorcoordinatensysteem.
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Met behulp van

(2.18)

kunnen de transformaties (2.14) en (2.17) ook in matrixnotatie

geschreven worden:

[::::] [
en:

[::::] [

sin

cos

-sin

cos

::] [:: :: ] (2.19)

(2.20)

2.4 Kodel van de asynchrone aachine

Onder inachtneming van de veronderstellingen, zoals in paragraaf

2.1 genoemd, kunnen uit de spanningsbetrekkingen per fase de vol

gende vergelijkingen voor de asynchrone machine worden afgeleid:

waarbij:

- R iS(t)
s-s

- R ir(t)
r-r

R,Rs r stator-, resp. rotorweerstand; voor alle

drie de fasen gelijk.

De inductiviteit van een fasewikkeling, bijvoorbeeld voor de sta

torspoel a, L kunnen we splitsen in een spreidingsinductiviteit
sa

L en een hoofdve1dinductiviteit Lsoa sma
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L
sa L + L

soa sma
(2.22)

In een driefasenmachine zijn de drie wikkelingen met elkaar gekop

peld. We kunnen nu een driefasenhoofdveldinductiviteit L definism
ëren [kov 84] als:

L ~ L
sm 2 sma

(2.23)

Evenzo kunnen we een driefasenspreidingstDductiviteit Lso
afleiden. Indien de wederzijdse inductie van de spreiding tussen

twee fasen wordt gerepresenteerd door L b en we veronderstellen
soa

dat de homopolaire component van de statorstroom nul is, dan kun-

nen we de driefasenspreidingsinductiviteit schrijwen als [hoe 84]:

L - L + Lso soa soab

Voor de driefaseninductiviteit L kunnen we schrijven:
s

(2.24)

Ls L + L
50 sm

(2.25)

Evenzo geldt voor de rotor:

L - L + Lr ro rm
(2.26)

De koppeling tussen de stator en de rotor wordt aangeduid met de

coëfficiënt M. Deze heeft de volgende relatie met de hoofdveldin-
2ductiviteiten [zor 87]: M - L L . Voor de met de stator, resp.

sm rm
met de rotor gekoppelde flux kunnen we dan noteren:

~s(t) _ L iS(t) + M iS(t)
-s s-s -r

~r(t) _ M ir(t) + L ir(t)
-r -s r-r

Verder wordt nog de totale spreidingsfactor 0 vermeld:

-17-



(2.28)

In het vervolg zal de aanduiding '(t)' om aan te geven dat de

grootheid momentaan is, weggelaten worden.

2.5 Reductie van de rotorgrootheden

Om de rotorgrootheden op de stator te betrekken wordt een zoge

naamde reductie van de rotorgrootheden toegepast. Afhankelijk van

de gebruikte reductiefactor kan in het resulterende vervangings

schema van de asynchrone machine de spreidingsinductiviteit geheel

in de stator, geheel in de rotor of verdeeld over stator en rotor

verondersteld worden. Deze reductie betekent dat we de rotor

stroomruimtevector vermenigvuldigen met de reciproke waarde van de

reductiefactor e:

i' - i Ie-r -r
(2.29)

We geven de gereduceerde grootheden aan met een accent.

We stellen dat er, ondanks de invoering van de reductiefactor,

vermogensinvariantie in de machine moet blijven. Dit wil zegen dat

het produkt van de momentele fase-spanningen en stromen bij

beschrijving met gereduceerde en niet-gereduceerde grootheden

gelijk moet zijn. Hieruit volgt voor de overige grootheden:

u' - e u
-r -r

ti' - e ti
-r -r

R' 2 Re
r r

L' 2 Lera ra

L' 2 L- e
rr rr

L' 2 Ler r

M' - e M

(2.30
a

)

(2.30b )

(2.30c
)

(2.30
d

)

(2.30e
)

(2.30
f

)

(2.30g )
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De spanningsvergelijkingen (2.21) en de fluxvergelijkingen (2.27)

worden nu door substitutie van (2.29) en (2.30):

US R iS + ~ ~s
-s s-s dt-s
ur , R'ir,+ ~ ~r,
-r r-r dt-r

1Is _ L i S +
-s s-s

~r,_ M' i r +
-r -s

M' iS,
-r

L' i r ,
r-r

De reductiefactor is in principe vrij te kiezen. Om de voor de

fluxgeoriênteerde regeling belangrijke rotorflux direct uit het

vervangingsschema te kunnen aflezen, kiezen we voor de reductie

factor de volgende waarde:

e -
M
L

r
(2.33)

Om het vervangingsschema voor de gemaakte keuze, met de reductie

factor gelijk aan MIL gekozen, te verkrijgen, gaan we uit van een
r

symmetrisch sinusvormig spanningsstelsel, dat aan de statorzijde

van de machine aangesloten wordt. De rotor is kortgesloten via

zijn sleepringen, zodat geldt: uS - O. De cirkelfrequentie van de-r
grondharmonische component van het statorspanningsstelsel wordt

aangeduid met w . In de stationaire toestand hebben de stromen ook
s

een harmonische tijdafhankelijkheid [sid 86] en worden genoteerd

als:

A jw ts s (2.34a )u u e
-s -s

A jw t
(2.34b

)iS i se
-s -s

A jw t
iS i s (2.34c )e
-r -r
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waarbij u , i en i complexe constanten z~Jn. Als we vergelijking
-s -s -r

(2.33) substitueren in (2.30), en het resultaat daarvan weer sub-

stitueren in (2.31) en (2.32), dan kunnen we, met toepassing van

(2.34), en na transformatie van de vergelijkingen (2.3l
b

) en

(2.32
b

) naar het statorcoärdinatenstelsel volgens de transforma

tievergelijking (2.17), het gedrag van de machine met de volgende

vergelijkingen beschrijven:

" " " A "u R i + jw oL i + jw (l-o)L (i + i ') (2.35a )
-s s-s s s-s s s -s -r

R' " " " (2.35b )0 r i , jw (l-o)L (i + i ')-- +s -r s s -s -r

waarbij met (2.30c ) en (2.33):

L
R' - (l-o)--.! R

r L r
r

In (2.35) is de slip 's' ingevoerd. Deze is in stationaire toe

stand gedefinieerd als:

s -
w - ws m

w
s

Het vervangingsschema behorende bij de vergelijkingen (2.35) is

weergegeven in figuur 2.3.

In dit schema is duidelijk te zien hoe de statorstroom door de
R'r I

inductiviteit (l-o)L en de weerstand - onbonden wordt in twee
s s

loodrecht op elkaar staande componenten. Deze blijken bij de flux-

georiënteerde regeling verantwoordelijk te zijn voor de rotorflux

vorming, respectievelijk de koppelvorming. De rotorflux kan met

behulp van de in het schema gegeven grootheden gevonden worden
bdoor allereerst (2.32 ) te transformeren naar het statorcoördina-

tenstelsel met behulp van (2.17):
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.s, _ M' iS + L'is ,
-r -s r-r

(2.37)

Met behulp van de definitie van de lekfactor 0 volgens (2.28), de

keuze van de reductiefactor volgens (2.33), de definities voor de

gereduceerde grootheden (2.29) en (2.30), en (2.37) kan afgeleid

worden, met behulp van de schrijfwijze iS~is+is" dat;
-m -s -r

e(Mis + Lis) - (l-o)L (is+is ,) - (l-o)L i' - e~s (2.38)
-s r-r s sr· som -r

...,

+

I
-8

}t
8

oL
8

Trr,r."r

....
A

,W (1-a)L .. l·~·U
-8 8 8 .: -r R·

r
'--

8

';' 5 '

~m

-
Figuur 2.3. Het stationaire vervangingsschema met alle spreiding

in de linkertak.

2.6 Kachinevergelijkingen in een willekeurig coördinatenstelsel k

In het volgende wordt de transformatie van de vergelijkingen

(2.21) naar het willekeurige k-coërdinatenste1sel verder

uitgewerkt.

Voor de statorspanningsverge1ijking geldt in het stilstaande sta

torcoërdinatenste1se1 (2.21a ):

s
u
-s

R iS + ~ .s
s -s dt-s (2.39)

Substitueer hierin overeenkomstig (2.17):

-21-



s k j&/k
u u e
-s -s

iS _ ik
j&/k

e
-s -s

'is _ 'ik j&/k
e

-s -s

Dan volgt, als er bij het differentiëren op gelet wordt dat zowel
k j&/k

!s als e tijdafhankelijk zijn, met (2.15):

uk Rik + ~ 'ik + j w 'ik
-s s -s dt -s k-s

(2.41)

Voor de rotorspanningsvergelijking geldt op een soortgelijke wijze
bin het rotorcoördinatenstelsel (2.21 ):

r
u-r

(2.42)

Deze vergelijking wordt eerst naar het stilstaande statorstelsel,

en dan naar een coördinatenstelsel met positie &/k getransformeerd.

De hoek tussen de reële assen van rotor- en statorstelsel is 8. In

(2.42) wordt nu gesubstitueerd:

r s - j 8
u - u e
-r -r

.r iS
- j 8

1 e
-r -r

'i
r _ 'is - j 8

e
-r -r

Nu volgt met (2.16):

s
u-r

(2.44)

De transformatie van het stilstaande statorcoördinatenstelsel naar

het k-coördinatenstelsel gebeurt door toepassing van de transfor

matievergelijking (2.17):
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(2.45)

Tenslotte worden de fluxvergelijkingen (2.27) nog naar het k-coör

dinatenstelsel getransformeerd door toepassing van transformatie

vergelijking (2.14) en door substitutie van (2.43b ,c):

Wk _ L ik + M ik
-s s-s -r
wk _ M ik + L ik
-r -s r-r

Met de vergelijkingen (2.41),(2.45) en (2.46) zijn de vergelijk

ingen van de asynchrone machine in een willekeurig coördinaten

stelsel k vastgelegd.

Tenslotte wordt hieronder nog de bewegingsvergelijking genoteerd

[leo 85]:

d
md+me-J wdt m

(2.47)

waarin elektromagnetisch koppel;

mechanisch lastkoppel;

massatraagheidsmoment van de

rotor.

Voor het elektromagnetische koppel kan geschreven worden [kov 84]:

*3
Im (Wk ik) (2.48a )m

2e -s -s

*3
Im (Wk ik) (2.4gb

)2: -r -r

Hierin betekent het sterretje boven de f1ux-ruimtevectoren dat de

complex geconjugeerde hiervan genomen wordt.

Enkele veel gebruikte coördinatenstelsels zijn:

k - s stilstaand stator

coördinatenstelsel, wk-O;

-23-



k - r

k - f

rotorcoördinatenstelsel,

W - W •
km'

rotorfluxcoördinatenstelsel,

Wk - wf ·

Zie hiervoor hoofdstuk 3.
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Hoofdstuk 3 De fluxgeoriënteerde regeling

3.1 Inleiding

Bij het zoeken naar een snelle en goed gedempte koppelregeling

voor de asynchrone machine werd in het begin van de jaren 70 het

principe van de fluxgeoriënteerde regeling gevonden [bla 71]. Bij

deze regeling wordt de asynchrone machine zo beschreven dat er een

structuur ontstaat die vergelijkbaar is met die van de vreemd

bekrachtigde gelijkstroommachine. Bij de vreemd bekrachtigde ge

lijkstroommachine wordt veelal de hoofdveldflux constant gehouden

en wordt de rotorstroom gevarieerd om het koppel te regelen

[leo 85]. Hierbij geldt dat de hoofdveldflux via een (grote) eer

ste-orde-tijdvertraging via de statorspanning te regelen is, ter

wijl de rotorstroom via een (kleine) eerste-orde- tijdsvertraging

via de rotorspanning te beïnvloeden is [ver 86]. De regelstrategie

bij deze machine is als volgt: houd de (relatief langzaam veran

derbare) hoofdveldflux constant, en regel het koppel via de rotor

stroom. In het volgende zal de fluxgeoriënteerde regeling beschre

ven worden, waarbij, naar analogie met de regeling van de vreemd

bekrachtigde gelijkstroommachine, de rotorflux constant gehouden

wordt, en het koppel via de koppelvormende component van de sta

torstroom geregeld wordt.

In dit hoofdstuk wil ik de principes van de fluxgeoriënteerde

regeling presenteren en via een wiskundige beschrijving van de

asynchrone machine tot de toegepaste regelstrategie komen. Hierna

zal (kort) aandacht besteed worden aan de afzonderlijke elementen

van de opstelling, om daarna in de volgende hoofdstukken een ge

deelte daarvan, de signaalverwerking, verder te behandelen.

3.2 Globale beschrijving van de regeling

Een globaal schema voor de regeling van een asynchrone machine is

gegeven in figuur 3.1.
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wens
waarden

r------~sturing

regelaars invertor

gemeten
grootheden

signaal
vel'werking

teruggekoppelde
grootheden

\ siinaalopnem~~_J

Figuur 3.1 Globaal schema van een aandrijving voor een asynchrone

machine.

In figuur 3.1 zijn de volgende functieblokken te onderscheiden:

- Asynchrone machine: Dit is de machine welke geregeld

wordt.

- Invertor

- Signaalopnemers

De asynchrone machine wordt aan de

statorzijde gevoed via de invertor.

Dit betekent dat via sturing van de

invertor een sturing van de asyn

chrone machine mogelijk is. In het

vervolg zal de combinatie invertor +

asynchrone machine ook wel 'proces'

genoemd worden. De invertor zal in

paragraaf 3.4 worden behandeld.

Via de signaalopnemers worden de

elektrische en de mechanische groot

heden van het proces gemeten. Via

het gedeelte 'signaalverwerking'

worden deze gemeten grootheden
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- Signaalverwerking

- Regelaars

geschikt gemaakt om te dienen als

teruggekoppelde grootheden voor de

regelaars. De keuze van de terugge

koppelde grootheden is afhankelijk

van de uitvoering van de regelaars.

Van deze teruggekoppelde grootheden

zal in paragraaf 3.5 een overzicht

worden gegeven. De keuze van de

gemeten groothèden zal aan de orde

komen in paragraaf 5.2.

Om uit de gemeten grootheden van de

signaalopnemers de juiste terugkop

pelgrootheden voor de regelaars te

verkrijgen, kan een signaalverwer

king nodig zijn. Deze signaalverwer

king zal behandeld worden in para

graaf 3.6.

Door de regelaars worden, door de

wenswaarden en de gemeten terugkop

pelgrootheden te vergelijken, via

een regelalgoritme de stuursignalen

voor de invertor bepaald. Van de

teruggekoppelde grootheden die door

de regelaars gebruikt worden, zal

zoals reeds boven gezegd een over

zicht worden gegeven in paragraaf

3.5. Het ontwerp van de regelaars

was het onderwerp van een andere

afstudeeropdracht [elz 87].

In dit hoofdstuk zal allereerst in paragraaf 3.3 het principe van

de toegepaste regelstrategie, gebaseerd op de fluxoriëntatie,

besproken worden. Vervolgens zal de invertor en de sturing hiervan

aan de orde komen in paragraaf 3.4. Daarna zal in paragraaf 3.5

een overzicht gegeven worden van de terugkoppelgrootheden die aan

de regelaars toegevoerd moeten worden. Tenslotte zal in paragraaf

3.6 de 'signaalverwerking' besproken worden. Deze is gebaseerd op
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het principe van de toestandswaarneming, welke uit de gemeten

grootheden van het proces de terugkoppelgrootheden voor de rege

laars bepaalt.

3.3 Visbmdige beschrijving van de fluxgeoriënteerde regeling

In het voorafgaande hoofdstuk zijn de middelen aangereikt om het

gedrag van de elektrische en de mechanische grootheden van de

asynchrone machine te beschrijven in een willekeurig coördinaten

stelsel k. In deze paragraaf zullen uitdrukkingen voor het opge

wekte elektromagnetische koppel en de rotorflux afgeleid worden

voor het geval dat gebruik gemaakt wordt van de grootheden in het

rotorfluxcoördinatenstelsel. Dit rotorfluxcoördinatenstelsel is

gedefinieerd als het stelsel waarbij de positie van de reële as

daarvan samen valt met de positie van de rotorfluxruimtevector in

het statorstelsel. Als de complexe ruimtevectoren in dit stelsel

beschreven worden, zullen ze zoals al in het voorgaande hoofdstuk

is afgesproken, van het superscript of' worden voorzien. De reële

en de imaginaire componenten van de complexe ruimtevectoren in dit

coördinatenstelsel zullen aangeduid worden met respectievelijk het

subscript 'x' en het subscript 'y'. Wellicht ten overvloede zij

nog vermeld dat de reële en de imaginaire componenten bij be

schrijving in het statorstelsel worden aangeduid met respectieve

lijk het subscript '0' en het subscript 'p'.

De transformatie van de complexe ruimtevectoren van het stator

coördinatenstelsel naar het rotorfluxcoördinatenstelsel zal in het

volgende gedemonstreerd worden voor de complexe statorstroomruim

tevector iS. Met behulp van (2.14) is de complexe ruimtestroomvec-
-s

tor te transformeren van het statorcoördinatenstelsel s naar het

rotorfluxcoördinatenstelsel f:

hierin is i f
-s

.s - jp
1 e
-s

de complexe statorstroomruimtevector in het

rotorfluxcoördinatenstelsel;
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iS de complexe statorstroomruimtevector in het
-s

statorcoördinatenstelsel;

p de positie van het rotorfluxcoördinatenstelsel

ten opzichte van het statorcoärdinatenstelsel.

Hierbij is een momentane hoeksnelheid van het rotorfluxstelsel ten

opzichte van het statorstelsel te definiêren:

hoeksnelheid van het rotorfluxcoördinaten

stelsel t.O.V. het statorcoördinaten-

stelsel - dp/dt.

Ook hier is de complexe ruimtevector i f te ontbinden in een reëel
-s

en een imaginair deel door middel van de volgende vergelijking:

(3.2)

·s
jli (t)lsinS - li 1 eJ

-s -s
+ j i sy

li (t)lcosS +
-s
i sx

Waarbij:

S positie van de statorstroomruimtevector in het

rotorfluxcoördinatenstelsel.

Een en ander wordt getoond in figuur 3.2.

Om nu te bekijken hoe het elektromagnetische koppel afhangt van de

statorstroomruimtevector en de rotorfluxruimtevector bij beschrij

ving in het rotorfluxcoördinatenstelsel noteren we de vergelijking

voor het elektromagnetisch koppel volgens (2.4Sb ), waarbij we voor

het willekeurige k-coördinatenstelsel. het rotorfluxcoördinaten

stelsel nemen;

m
e

*~ Im( ~f
2 -r (3.3)
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Als nu de rotorstroomruimtevector in (3.3) geëlimineerd wordt met

behulp van (2.4Gb ), verkrijgen we:

m
e

*~ Im[ 1,f
2 -r

(3.4)

Deze uitdrukking valt verder uit te werken door alle ruimtevecto

ren te splitsen in een reëel en een imaginair deel. Hierbij moet

bedacht worden dat, omdat we in het rotorfluxcoördinatenstelsel

werken, de rotorfluxruimtevector gelijkgericht is met de reële as

van dit rotorfluxcoördinatenstelsel, en dus alleen een reëel deel

bezit:

.f
-r •rx (3.5)

__-="*::::::::::...------+------J.--L...---- Res

Figuur 3.2 Complexe statorstroomruimtevector in het stator- en het
"rotorfluxcoordinatenstelsel.

Bij substitutie van (3.2) en (3.5) is (3.4) nu als volgt uit te

schrijven in de reële en de imaginaire componenten van de ruimte

vectoren in het rotorfluxcoördinatenstelsel:
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m
e -2

3
Im[ ~ (~ - M(i +ji »/L]rx rx sx sy r

(3.6)

Het nemen van het imaginaire deel van de uitdrukking tussen vier

kante haken in (3.6) levert:

m e
3 M.. i
'2 L rx syr

(3.7)

Als we nu een generalisatie toepassen en overgaan op het algemene

geval van een machine met poolpaartal p (2p-polige machine), dan

gaat (3.7) over in;

(3.8)

We zien dat het elektromagnetische koppel uitgedrukt kan worden

als functie van de rotorflux en het imaginaire deel van de stator

stroomruimtevector in het rotorfluxcoördinatenstelsel.

Om na te gaan hoe de rotorfluxruimtevector afhangt van de stator

stroomruimtevector noteren we de vergelijkingen van de asynchrone

machine in het rotorfluxcoördinatenstelsel volgens (2.41), (2.45)

en (2.46) met het superscript 'k' vervangen door 'f'. We gaan uit

van een kortgesloten rotor (u - 0). Als we hier ook uitgaan van-r
een poo1paarta1 van p, dan moeten we in de vergelijkingen (2.45)

de waarde voor de mechanische hoeksnelheid w van de rotor verme
m

nigvuldigen met de factor p:

f
R i f ~ ~f . ~f (3.9)u + + JW

f
_s-s s-s dt -s

0 R i f ~ ~f j (wf - f (3.10)+ + pw )~
r-r dt -r m -r

..f L i f
+ Mif

(3.11)
-5 s-s -r
~f Mif + L i f (3.12)
-r -s r-r

Met gebruikmaking van

-31-



f + j (3.13)u - u usy'-s sx
"tf _ "t + j "tsy'

(3.14)
-s sx
"tf _ "t (3.15)
-r rx

en (3.2) splitsen we (3.9) t/m (3.12) in reële en imaginaire de

len:

- R i
d (3.l6a )u +-"t -w"tsx s sx dt sx f sy

- R i
d (3.l6b )u + d"t + wf"tsy s sy t sy sx

0 - R i
d (3.l7a )+-"tr rx dt rx

0 - R i + ( wf - pw )"t (3.l7b )
r ry m rx

"t - L i +M i (3.l8a )
sx s sx rx

"t - L i +M i (3.l8b )
sy s sy ry

"t - M i + L i (3.l9a )
rx sx r rx

0 - M i + L i (3.l9b )
sy r ry

Als we de rotorstroom uit (3.17) elimineren met behulp van (3.19)

verkrijgen we de vergelijkingen voor de fluxgeoriënteerde regeling

van de asynchrone machine in het rotorfluxcoärdinatenstelsel:

waarbij

T~"t +"t -Mir dt rx rx sx

( w
f

- pw )"t - ~ im rx Tr sy

T - L IRr r r

(3.20)

(3.21)

(3.22)

de rotortijdsconstante is.

Met behulp van (3.20) en de vergelijking voor het koppel (3.8)

kunnen we het blokschema voor de asynchrone machine in rotorflux-
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coördinaten voor stroombronvoeding opstellen zoals dat in figuur

3.3 is weergegeven.

We zien dat als we de grootte van de rotorfluxruimtevector ~rx
constant houden, het koppel momentaan geregeld kan worden met

behulp van de koppelvormende component van de statorstroomruimte

vector i Uit (3.20) blijkt dat de rotorflux via een (grote)sy
eerste-orde tijdvertraging T te regelen is m.b.v. de fluxvormende

r
component van de statorstroom in het rotorfluxcoördinatenstelsel:

i Het koppel blijkt, volgens (3.8), recht evenredig te zijn metsx
het produkt van de rotorflux en de imaginaire component van de

statorstroomruimtevector in het rotorfluxcoördinatenstelsel: i sy
Om nu een snelle en eenvoudige regeling voor draaistroomaandrij-

vingen te krijgen wordt dezelfde strategie gevolgd als bij gelijk

stroomaandrijvingen (zie paragraaf 3.1). De rotorflux is als snel

le regelgrootheid voor koppelbeinvloeding niet geschikt vanwege de

aanwezige (grote) rotortijdconstante T . Het ligt voor de hand de
r

regeling zo in te richten dat de rotorflux constant gehouden wordt

door regeling van i , en dat het koppel geregeld wordt door isx sy

x1
sy r------m

L...-_...l. e

Figuur 3.3 Blokschema van de asynchrone machine in rotorflux
ft

coordinaten bij stroombronvoeding.

3.4 De iuvertor

In de regeling volgens figuur 3.1 wordt de asynchrone machine aan

de statorzijde gevoed via een invertor. Het type invertor bepaalt
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welke grootheden aangeboden moeten worden voor de sturing hiervan

en in welke vorm. De volgende typen invertoren kunnen onderschei

den worden:

waarbij op elk moment de

de frequentie f van de sta
s

opgedrukt kunnen worden.

A

amplitude i en
s

torstroomvector

1. Stroominvertoren: hierbij zijn twee mogelijkheden

voor de sturing aan te geven:

- stroominvertor waarbij op elk moment een
s

willekeurige ruimtestroomvector i opgedrukt-s
kan worden;

- stroominvertor

A

waarbij de amplitude u
s

van de statorspannings-

kunnen worden.

2. Spanningsinvertoren: hierbij zijn er de volgende twee

mogelijkheden voor de sturing:

- spanningsinvertor waarbij op elk moment een

willekeurige spanningruimtevector opgedrukt

kan worden;

- spanningsinvertor

en de frequentie f
ssvector u opgedrukt

-s

Een verschil tussen de methode waarbij een ruimtevector opgedrukt

kan worden, en de methode waarbij alleen de frequentie en amplitu

de van de ruimtevector opgedrukt kan worden, is dat bij de eerste

methode fasesprongen van de ruimtevector mogelijk zijn.

Bij de realisatie van de regeling is gebruik gemaakt van een span-
A

ningsinvertor waarbij de amplitude u en de frequentie f van de
s s

grondharmonische frequentiecomponent van de statorspanning opge-

drukt kunnen worden.

De gebruikte invertor wordt gevoed uit het net via een gelijkrich

ter [hol 85]. De invertorfrequentie f
i

wordt als volgt gedefininv
eerd:

invertorfrequentie f
i

: grondharmonische frequentie van
nv
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de statorspanning.

Aan de stuuringangen van de invertor worden de volgende signalen

toegevoerd:

f i f: referentie voor de invertorfrequentie;nV,re
Vi f: referentie voor de zogenaamdenV,re

Volt/Hertz-waarde van de statorspanning. Deze

Volt/Hertz-waarde is gedefinieerd als de

verhouding van de amplitude en frequentie van

de grondharmonische component van de

statorspanning.

Via de stuuringangen van de invertor is het dus mogelijk de

amplitude en de frequentie van de grondharmonische component van

de uitgangsspanning te sturen. De aansluitingen voor de invertor

zijn gegeven in figuur 3.4.

---------net

gelijkrichter

-----------~Finv,ref

invertor

V
inv,ref

U , i
-8 -8

Figuur 3.4 Ingangen en ui tgangen van de invertor.
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3.5 OverzIcht van de teruggekoppelde grootheden voor de

regelaars

Zoals in paragraaf 3.2 al naar voren is gekomen, is de keuze van

de teruggekoppelde grootheden afhankelijk van de structuur van de

regelaars. Bij de gebruikte fluxgeoriënteerde toerenregeling die

nen als teruggekoppelde grootheden beschikbaar te zijn [elz 87]:

~ ,i ,i ,W, w
f

'rx sx sy m

----..,....----- net

~rx ref
~----------.,po1nv ,ref

se11 jlcr"chter

wenallaarden

Wil ref

regelaara

f---------f Vinv ,ref

in.,ertor

teruggekop- ia i ax ~rx wil w f

pelde

grootheden

gemeten"

grootheden

a1gnaal

verwerking

L- \:~~~~a:1:gn~a=ropn....,e-me-r-a----'1

Figuur 3.5 Overzicht van de regeling.

Deze teruggekoppelde grootheden worden geleverd door het gedeelte

'signaalverwerking' en dienen, samen met de wenswaarde voor de

grootte van de rotorflux ~ f (deze wordt in de regeling con-rx,re
stant genomen) en de wenswaarde voor het toerental W f' alsm,re
ingangsgrootheden voor de regelaars. De regelaars leveren als

uitgangssignalen de stuursignalen voor de invertor, te weten

f. f en Vi f' Het overzicht van de regeling komt er, met1nV,re nV,re
de gegevens voor de regelaars uit paragraaf 3.5 en de gegevens
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voor de invertor uit paragraaf 3.4, uit te zien als in figuur 3.5

weergeven is.

3.6 Bepaling van de rotorflux

Zoals in de inleiding al genoemd is, speelt de rotorflux zowel bij

de fluxgeoriênteerde regeling als bij de koppelbepaling voor het

SM90-projekt van de NS een belangrijke rol. De fluxgeoriënteerde

regeling is gebaseerd op de eenvoudige uitdrukkingen voor het

koppel en de vorming van de rotorflux welke verkregen worden bij

beschrijving van de elektrische grootheden in een met de rotorflux

meedraaiend rotorfluxcoördinatenstelsel. De koppelbepaling is in

dit met de rotorflux meedraaiende coördinatenstelsel zeer eenvou

dig (zie paragraaf 3.3). De bepaling van de rotorfluxruirntevector

is dus een essentieel onderdeel zowel bij de fluxgeoriënteerde

regeling als bij de koppelbepaling.

Bij de gebruikte regeling dienen volgens paragraaf 3.5 als terugge

koppelde grootheden de grootte en de hoeksnelheid van de rotor

fluxruimtevector bepaald te worden. Deze bepaling vindt plaats in

het gedeelte 'signaalverwerking' volgens figuur 3.1. Er zijn

verschillende methoden bekend om deze bepaling uit te voeren:

- Directe fluxbepaling bijvoorbeeld door middel van

Hall-detectoren of meetspoelen;

- Indirecte fluxbepaling. Mogelijkheden hiervoor zijn

onder andere:

- berekening van de rotorflux door gebruik

te maken van fluxmodellen;

- toepassing van een toestandswaarnemer.

Een nadeel van de directe fluxbepaling is dat dit een ingreep in

de machine vereist, en dit is niet bij alle asynchrone machine

mogelijk. Nadelen bij de toepassing van fluxmodellen zijn de be

perkingen met betrekking tot de parametergevoeligheid en het moge

lijke bedrijfsgebied van de machine. Een toestandswaarnemer is

toepasbaar in het hele bedrijfsgebied van de asynchrone machine en

kan zo gedimensioneerd worden dat hij zo ongevoelig mogelijk is
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voor parametervariaties. Daarom wordt voor de rotorfluxbepaling

gekozen voor de toestandswaarnemer. Uitgebreidere vergelijkende

beschrijvingen van de methoden om de rotorflux te bepalen kunnen

gevonden worden in [Fru 86] en [Zae 84].

In de volgende paragrafen zullen de principes van de toestands

beschrijving van systemen en de werking van de toestandswaarnemer

besproken worden. De realisatie van deze waarnemer zal verder

besproken worden in hoofdstuk 5.

3.6.1 Toestandsbescbrijving van systemen

We stellen dat een systeem wordt gekarakteriseerd door een in

gangs-uitgangsrelatie. Het begrip 'toestand' wordt nu als volgt

gedefinieerd [kok 85]:

De toestand van een systeem op een zeker tijdsstip t o
is een verzameling getallen die tezamen met de ingangs

signalen op het interval (to' tI) de uitgangssignalen

op het tijdstip tI eenduidig vastlegt.

We stellen dat op het tijdstip t o de toestand wordt voorgesteld

door een vector X(tO)' de ingangssignalen door een vector u(tO) en

de uitgangssignalen door een vector y(tO)' Bovengenoemde definitie

kan dan als volgt genoteerd worden door de uitgangsvergelijking:

(3.23)

Hierbij is y een eenduidige vectoriële functie van zijn

argumenten. Verder kan bewezen worden dat voor de toestandsvector

een zogenaamde toestandsvergelijking geldt [kok 85]:

(3.24)

Hierbij is x een eenduidige vectoriële functie van zijn

argumenten. Wegens het causaliteitsbeginsel - een uitgangssignaal

is altijd een gevolg van een ingangssignaal - geldt in zowel
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(3.23) als (3.24) de eis: ~tO'

De uitgang van een systeem wordt volledig beschreven door de uit

gangs- en toestandsvergelijking. Als we ons nu specialiseren en

overgaan op een zogenaamd differentieel systeem [kok 85], waarbij

bepaalde eisen ten aanzien van differentieerbaarheid en continui

teit van de functies X en Y gelden (eisen waaraan de meeste fysi

sche systemen voldoen), dan kunnen we (3.23) en (3.24) als volgt

schrijven:

dX(t) ..
~ - f( x(t), û(t) )

y(t) - g( x(t), û(t) )

(3.25)

(3.26)

Hierbij zijn f en g vectoriële functies van hun argumenten. De

vergelijkingen (3.25) en (3.26) worden respectievelijk de toe

stands- en de uitgangsvergelijking van een systeem in differen

tiaalvorm genoemd. In veel gevallen kan (3.26) vereenvoudigd wor

den tot:

y(t) g( x(t) ) (3.27)

Omdat zal blijken dat voor het gebruikte systeem ook (3.27) geldt,

zal hier in het vervolg vanuit gegaan worden.De toestandsbeschrij

ving van een systeem door (3.25) en (3.27) is weergegeven in fi

guur 3.6.

g

.. toestands- t uitgangs- A

u ergelijking vergelijking
y

ngang rl- oA...a
toestand y =g(x) uitganIx = rex, u)i

dynamisch
verband

statisch
verband

Figuur 3.6 De toestandsbeschrijving van een differentieel

systeem.
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Hoe deze toestandsbeschrijving gebruikt wordt om de rotorflux te

bepalen zal aan de orde komen in de volgende paragraaf

3.6.2 Principe van de toestandsvaarneaing

Het principe van de toestandswaarneming wordt nader verklaard

m.b.v. figuur 3.7. Hierin is een model opgenomen dat het proces

simuleert. Hierbij worden grootheden en relaties welke in het

model voorkomen aangegeven met een dakje A in tegenstelling tot

grootheden en relaties in het reêle proces, die zonder dakje A

genoteerd worden. Aan het model wordt eenzelfde ingangsvector û(t)

toegevoerd als aan het proces. De vergelijkingen voor het model

worden gegeven door:

A

~~t) _ î( ~(t), û(t )
A A A

y(t) - g( x(t) )

(3.28)

(3.29)

Bij een exacte beschrijving van het proces door het model (dit wil
_ !a... ~ A

zeggen f - f in (3.28) en g - g in (3.29) ), en bij gelijke begin-
A

toestanden x(t ) en x(t ) zullen de gesimuleerde toestandsvector
A 0 0 A

x(t) en de gesimuleerde uitgangsvector y(t) gelijk zijn aan de

werkelijke toestandsvector x(t) respectievelijk de werkelijke

uitgangsvector y(t).

In werkelijkheid zullen de werkelijke en de gesimuleerde toe

standsvectoren van elkaar verschillen. De oorzaken hiervoor zijn

onder andere:

- Als de toestandsvector niet meetbaar is, wat meestal

het geval zal zijn, kan de begintoest~ndX(tO) in het

proces afwijken van de begintoestand x(tO) in het

model. Overigens zal, bij overeenstemming van model en

proces, het verschil van de toestandsvectoren x(t) en
A

x(t) bij een stabiel systeem naar nul gaan;
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Tijdens de simulatie kunnen verstoringen optreden in

de vorm van meet- en systeemruis.

- In de door het model gebruikte toestandsbeschrijving

zitten modelfouten: een model is meestal een vereen-

voudiging van de werkelijkheid;

- In het systeem treden parametervariaties op; tijdens

bedrijf kunnen de modelparameters afwijken van de werke

lijke parameters.

r- - - - - - - - - -
proces

I

rde

, x(to
I

WI
~ I - -... = g("i")

...u
~)

... yi: = f(x, y

1ngang , x u1tgang

I
I toestand
I
I
I
-------- - - --- ---- - -- - --- - - - -
ï- - --- ------- --- ------ --- ---I

I
110del

I
I

,.
iCto) I I

I
--J~

I
I

,.
• /I,. fI ,. /I I •

I
~ ...Io~ .. X Y = t(t> I

Y
x = r(lt, u)

I I sereconatruee
I I u1t sang.- --- ---I ___ .1
L - - - - - - - - - - - - - - - - --

-t gereconstrueerde

toestand

Figuur 3.7 Simulatie van het proces met behulp van een model.

Ten gevolge van één of meer van deze oorzaken ontstaat dus een

fout x(t) in de simulatie van de toestandsvector. Deze fout wordt

gedefinieerd als:

x(t)
A

x(t) - X(t) (3.30)

Deze fout kan echter niet rechtstreeks bepaald worden omdat we

--ervan uitgaan dat de toestandsvectox I(~) niet te meten is. Om te

onderzoeken of de fo~ x(t) te detecteren is, voeren we het

begrip 'waarneembaarheid' in. Dit is als volgt gedefinieerd
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[kuo 80]:

Een systeem is volledig waarneembaar als voor elk tijd

stip t de toestandsvector x(t ) te bepalen is, uitgaan-
o 0

de van kennis van de ingangsvector u(t) en de uitgangs-

vector y(t) op het tijdsinterval (t: tO;tl ), waarbij t 1
groter is dan t o en het tijdsinterval tl-ta eindig is.

Bij een waarneembaar proces kan een fout in de berekende toe

standsvector gedetecteerd worden door vergelijking van de gemeten

en de berekende uitgangsvectoren. We definiëren een verschilsig-

naaI y(t) volgens:
A

y(t) - y(t) - y(t) (3.31)

We brengen nu een terugkoppeling naar de waarnemer aan door dit

verschilsignaal y(t), na bewerking door een vectoriële functie
~

h, te gebruiken als een correctiesignaal en toe te voeren aan het

model. Door deze terugkoppeling wordt een eventuele afwijking
A

tussen x(t) en x(t) via een verschil van de uitgangssignalen y(t)
A

en y(t) teruggevoerd naar het model. Zoals bij elk teruggekoppeld

systeem gelden natuurlijk eisen met betrekking tot de stabiliteit.

Deze stabiliteit zal voor het gebruikte model nader bepaald worden

in paragraaf 5.4.

Er zal in dit verslag van uitgegaan worden dat we te maken hebben

met een deterministische waarnemer. Hierbij wordt, in tegenstel

ling tot de stochastische waarnemer, verondersteld dat de meet- en

systeemruis niet aanwezig zijn. Er wordt naar gestreefd door

dimensionering van de waarnemer (dit betekent dimensionering van
~

de correctiefunctie h) de toestandsreconstructie effectief (snel

convergerend naar de juiste waarde) en robuust (ongevoelig voor

parametervariaties in het model) uit te voeren. Voor de principes

van het ontwerpen van zo'n robuuste en effectieve waarnemer zie

[zae 84].
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Een gebruikelijke terugkoppeling van het correctiesignaal naar het
-

model is die waarbij het correctiesignaal h(y(t» afgetrokken
A

dX(t)wordt van de term dt in (3.28). De vergelijkingen voor de waar-

nemer worden nu:

A

dX(t)
dt

A A

f( x(t), û(t) ) + h(y(t» (3.32)
A....
y(t)

A A....
g( x(t) ) (3.33)

A.... .... ....
y(t) - y(t) - y(t) (3.34)

Een schematische voorstelling van de volgens (3.32) t/rn (3.34)

beschreven waarnemer is gegeven in figuur 3.8.

l------- -------------
I proces.

gereconstrueerde
toestand

x

I ~(to) I
I I
I I .,

t I ........... ,. = teX)- = fIx, u)
I

x uitgangxI I
toestand I.

I IL__
- - -_.- --- -- - - - -- - - - ---- -- -

-- --- - - - - - - - - -- - - - - - - - ~!I toestandswaarnemer
I I

I .... 1

IV .. Y,
~ .... .... +
h(y) .... Y / Ih

" I-
~ I...
Y,

rll;d~ - - - - t- - - - - - - - -- -- - I I
I I

I
I I

I ~(to) I I

I I , ,.
I ,. ,,~ I I ....

.:a .a" t) + h(y) i Y
x = fIx, t =g(x)

I I gereconstru-
I I I

I ' eerde
I I uitgang-L___ I- - - - - - -- - - - - - - -- _1

- - - - - - -- - - - -- - - - -- -- ----
A....

Figuur 3.8 Reconstructie van de toestandsvector met een

toestandswaarnemer.

Resumerend kan geconstateerd worden dat, bij volledige kennis van
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die gevallen waarbij de toestandsgrootheden niet meet

biedt het voordelen een toestandswaarnemer toe tebaar zijn

het proces met behulp van een toestandswaarnemer de mogelijkheid

aanwezig is om door observatie van alleen de ingangsvector u(t) en
~

de uitgangsvector y(t) en gebruik makend van de kennis van het

systeem, bij waarneembaarheid van het systeem, de volledige toe

stand x(t) te bepalen in de vorm van een voldoend nauwkeurige

schatting.

Vooral in

passen. In het onderhavige geval van de bepaling van de rotorflux

ruimtevector zou deze grootheid in de toestandsbeschrijving van

het systeem als toestandsgrootheid gebruikt kunnen worden.

Zaken betreffende de toestandswaarnemer welke nog bekeken dienen

te worden zijn:

Modellering van het systeem. Dit betekent het bepalen

van de toestands-, uitgangs- en ingangsgrootheden, en
" "

het afleiden van de vectoriële functies f en g. Dit

alles onder de voorwaarde dat het systeem bij de aldus

ontstane toestandsbeschrijving waarneembaar moet zijn.

Dit zal worden besproken in paragraaf 5.2;

Onderzoek naar de stabiliteit van de teruggekoppelde

waarnemer als functie van de bedrijfstoestand van het

beschouwde systeem. Dit zal worden besproken in para

graaf 5.4.;

Bepaling van de overige teruggekoppelde grootheden

zoals opgesomd in paragraaf 3.5. Dit zal nader

besproken worden in paragraaf 6.5.

Bepaling van een zo optimaal mogelijke correctiefunctie

h. Veel gebruikte criteria hiervoor zijn: convergentie

snelheid van de berekende en gemeten toestandsvector,

minimaliseren van de gevoeligheid van de toestandsre

constructie voor parametervariatie etc. Aan deze opti

malisatie zal in dit verslag geen aandacht worden

besteed.
~ ~

meting van de vectoren u(t), y(t) en bepaling van de
.... ..

functies f en g. Dit zal worden besproken in de

paragrafen 5.2 en 6.4.6.

-44-



Hoofdstuk 4 Toepassing van c06rdinatentransfonuties bij

filtering van de ge.eten signalen

4.1 Inleiding

In dit hoofdstuk zal een transformatie van de gemeten signalen

naar een bijzonder coördinatenstelsel geïntroduceerd worden, waar

door de in paragraaf 4.3 noodzakelijk te blijken filtering van de

gemeten signalen eenvoudiger wordt.

In paragraaf 4.2 zal de digitale regeling beschreven worden, waar

na in paragraaf 4.3 de motivatie voor de filtering van de gemeten

signalen zal volgen. Vervolgens zullen in paragraaf 4.4 de

frequentiespectra van de gemeten signalen aan een nadere beschou

wing worden onderworpen. Hierbij zullen problemen welke optreden

bij de rechtstreekse filtering van de gemeten signalen aan de orde

komen. In paragraaf 4.5 zal de hierboven reeds genoemde coördina

tentransformatie geïntroduceerd worden.

4.2 Toepassing van een digitale regeling

Er is besloten de regeling van de asynchrone machine met invertor

digitaal uit te voeren. Dit heeft de volgende voordelen:

- Een flexibele opzet is mogelijk;

- De regeling is eenvoudig (softwarematig) te

wijzigen.

De toepassing van een digitale regeling vergt enige aanpassingen

van het blokschema volgens figuur 3.5. Deze aanpassingen zijn in

figuur 4.1 verwerkt.

Een gevolg van het (gedeeltelijk) digitaal uitvoeren van de rege

ling is dat er een filtering van de analoge ingangssignalen van de

regeling plaats moet vinden. Dit zal nader besproken worden in

paragraaf 4.3.1. Tevens moet, omdat de totale regeling zowel een

analoog deel (asynchrone machine en invertor) als een digitaal

deel (regelaars en signaalverwerking) bevat, een omzetting van de
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analoge naar de digitale signalen plaatsvinden en vice versa. Dit

betekent dat er op de overgangen van het analoge naar het digitale

deel van de regeling en vice versa A/D(Analoog/Digitaal)- en

D/A(Digitaal/Analoog)-omzetters verschijnen.

ril ter

1nvertor

.,....,0'"...~.

AID

DIA

I-,--
f---..,.

regelaar.

[
. ---

81gnaal

verwerklng

. --- ------

,e_eten

:rootheden

lIena

lIaarden

la)' 18l1: w r 'II r "".
'--r","eltoppelde

vootheden

________ dlgltaal _____________ analoog

Figuur 4.1 Blokschema van een digitale regeling van de asynchrone

machine met invertor.

4.3 Digitale verwerking van de ge.eten signalen.

In deze paragraaf zal het waarom van de filtering van de gemeten

signalen besproken worden. Daartoe zal in paragraaf 4.3.1 nader

ingegaan worden op de AID-omzetting. en de gevolgen hiervan voor

de analoge ingangssignalen van de regeling, waarna in paragraaf

4.3.2 enige consequenties van deze omzetting voor de regeling

besproken zullen worden.
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4.3.1 Ana1oog/Digitaa1-c.zetting van de geaeten signalen

Alvorens een analoog ingangssignaal door een digitaal systeem

verwerkt kan worden, dient dit ingangssignaal zowel in tijd als in

grootte gediscretiseerd te worden. Dit wordt gerealiseerd door de

volgende achtereenvolgende bewerkingen:

1 - bemonstering;

2 - AID-omzetting.

ad 1. Een digitaal systeem maakt gebruik van de tijdsdiscrete

waarden van een ingangssignaal. Om deze tijdsdiscretisatie te

verkrijgen wordt equidistante bemonstering van het analoge signaal

toegepast.

ad 2. De AID-omzetting zorgt ervoor dat het bemonsterde signaal in

grootte gediscretiseerd wordt.

Door bemonstering en AID-omzetting wordt aldus uit een analoog

tijdscontinu ingangssignaal een digitaal tijdsdiscreet signaal

verkregen.

Bekend is dat volgens het bemonsterings-theorema de reconstructie

van een bemonsterd signaal alleen mogelijk is als de maximale

voorkomende frequentie in het te bemonsteren signaal kleiner is

dan de halve bemonsteringsfrequentie, indien we uitgaan van een

equidistante ideale bemonstering [kuo 80]. De hierboven genoemde

voorwaarde kan als volgt in formulevorm genoteerd worden:

f.
l.n

(4.1)

Hierbij is:

f. maximale voorkomende frequentie in het te
l.n

bemonsteren ingangssignaal;
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f b bemonsteringsfrequentie.

Om ervoor te zorgen dat aan (4.1) voldaan wordt, dient aan de

bemonstering van het analoge ingangssignaal een filtering vooraf

te gaan. Deze filtering zorgt ervoor dat frequentiecomponenten met
1een frequentie hoger dan 2 f b niet doorgelaten worden. Als aan de

in (4.1) omschreven voorwaarde niet voldaan wordt, is recon

structie van het ingangssignaal niet meer mogelijk. Er wordt dan

gesproken van 'aliasing' [kuo SOl. In paragraaf 4.3.2 zal een

keuze worden gedaan ten aanzien van de frequentiecomponenten die

we willen filteren. Om de eisen voor de te gebruiken filtering te

kunnen formuleren zal vervolgens eerst het spectrum van de gemeten

signalen enigszins bekend moeten zijn. Daarom zullen in paragraaf

4.4 de spectra van de gemeten te bemonsteren signalen nader worden

bekeken.

4.3.2 Filtering van de grondharmonische component van de gemeten

signalen

In het vervolg van dit hoofdstuk wordt ervan uit gegaan dat de

gemeten signalen de statorstroom- en statorspanningsruimtevectoren

zijn. De motivatie hiervoor zal aan de orde komen in paragraaf

5.2. Tevens wordt er van uitgegaan dat de regeling zich in statio

naire toestand bevindt. Dit betekent dat de statorspanningen en

-stromen zich ook in stationaire toestand bevinden, en er dus

gesproken kan worden van frequenties van de gemeten signalen.

Tevens geldt nu dat de frequenties welke optreden in de amplitude

spectra van statorstroom en -spanning gelijk zijn.

Voor de filtering van de gemeten signalen nemen we aan dat de

grondharmonische component van de gemeten signalen vooral van

belang is voor de regeling, en dat we deze daarom uit de gemeten

signalen willen filteren.

In het stationaire geval is de invertorfrequentie zoals deze

gedefinieerd is in paragraaf 3.4, gelijk aan de grondharmonische

frequentie van de statorstroom.

Als we bij filtering van de grondharmonische componenten van de
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statorspanningen en -stromen willen voldoen aan de eis zoals

gegeven door (4.1), zodat reconstructie van deze grondharmonische

mogelijk is, volgt een ondergrens voor de bemonsteringsfrequentie.

Bij de gebruikte combinatie van invertor en asynchrone machine is

de grondharmonische frequentie van de statorspanning (en dus ook

van de statorstroom) variabel van 0.5 Hz tot 50 Hz. Dit geeft met

(4.1) een ondergrens voor de bemonsteringsfrequentie van 100 Hz.

Dit heeft de volgende gevolgen:

- Als we er van uitgaan dat de verwerkingstijd van het

digitale gedeelte van de regeling kleiner dan of gelijk

moet zijn dan de bemonsteringstijd [elz 87], dan is, ten

gevolge van een minimale bemonsteringsfrequentie, en dus

een maximale bemonsteringstijd, deze verwerkingstijd

beperkt. Hierdoor kunnen bij het implementeren van de

regeling problemen optreden. Dit zal in hoofdstuk 5

nader aan de orde komen.

Bij toepassing van vaste filters kunnen problemen

optreden bij filtering van de grondharmonische compo

nenten van de gemeten signalen. Dit zal nader besproken

worden in paragraaf 4.4.

4.4 Enige beschouwingen betreffende de frequentiespectra van de

geaeten signalen

Om te bepalen hoe de filtering ter voorkoming van aliasing van de

analoge meetsignalen dient te geschieden, dient allereerst nage

gaan te worden hoe de frequentiespectra van de gemeten signalen

(statorspanning en -stroom) er uit zien. Daartoe zullen in deze

paragraaf enige kwalitatieve beschouwingen betreffende deze

spectra worden gepresenteerd. Hierbij wordt er van uitgegaan dat

de statorspanning, en dus ook het spectrum hiervan, volledig

bepaald wordt door de invertor. Als we er, zoals gesteld in para

graaf 4.3.2, van uitgaan dat de grondharmonische component van de
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gemeten signalen gefilterd moet worden, is de verhouding van de

grondharmonische frequentie en de eerst optredende bovenharmo

nische frequentie van belang. Immers, als deze verhouding groot

is, is de filtering van de grondharmonische component relatief

eenvoudig. Er kan dan gebruik gemaakt worden van vaste filters.

De tijdsfunctie van de statorspanning wordt bij een ideale inver

tor geheel bepaald door het schakelpatroon volgens hetwelk de

vermogensschakelelementen aangestuurd worden. Door het periodieke

schakelpatroon te ontbinden in Fouriercomponenten kan dus het

frequentiespectrum van de statorspanning, en dus ook dat van de

statorstroom bepaald worden. Bij de bepaling van dit schakel

patroon is gebruik gemaakt van pulsbreedtemodulatie. Bij puls

breedtemodulatie kan het schakelpatroon opgebouwd gedacht worden

uit pulsen, welke op equidistante tijdstippen in het schakel

patroon optreden. Door de breedte van deze pulsen te variëren

wordt een pulsbreedtegemoduleerd schakelpatroon verkregen. Omdat

de gekoppelde statorspanning bij de gebruikte invertor slechts

drie waarden kan aannemen [sin 87] is het niet mogelijk om met een

eindig aantal pulsen een harmonisch signaal op te wekken. Er

treden altijd bovenharmonischen op. Het is wel mogelijk door keuze

van de pulsbreedten de amplitude en de fase van de bovenharmo

nische frequentiecomponenten te beïnvloeden. De mogelijkheid tot

beïnvloeding van de bovenharmonischen wordt groter naarmate het

aantal pulsen binnen een schakelpatroon groter wordt. In het

algemeen is het belangrijk de hogere harmonischen in de stator

spanning zo klein mogelijk te houden, omdat deze naast extra

verliezen, ook hogere harmonischen in het opgewekte elektromag

netische koppel veroorzaken, die mechanische problemen kunnen

opleveren en een bron van geluidsproduktie zijn.

Om dit te bereiken wordt er naar gestreefd het aantal pulsen

binnen een periode van het schakelpatroon zo groot mogelijk te

maken. Dit aantal pulsen per periode van het schakelpatroon wordt

echter begrensd om één van de twee volgende redenen:

Het verliesvermogen ten gevolge van de schakelhan

delingen in de invertor is in goede benadering evenredig
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met het aantal schakelhandelingen van de vermogens

schakelelementen in de invertor per tijdseenheid. Dit

aantal schakelhandelingen per tijds-eenheid is weer

evenredig met het produkt van het aantal pulsen per

periode van het schakelpatroon en de frequentie van het

schakelpatroon. Als de schakelverliezen een gesteld

maximum niet mogen overschrijden dan moet het aantal

schakelhandelingen (aantal pulsen) per periode van het

schakelpatroon kleiner worden bij hogere

invertorfrequenties;

Het aantal pulsen in het schakelpatroon bij een

bepaalde grondharmonische frequentie van de uitgangs

spanning (en dus ook het aantal schakelhandelingen per

periodetijd van het schakelpatroon) wordt begrensd door

de minimale in- of uit-tijden van de vermogensschakel

elementen.

Als we kijken naar de frequentie van de eerst optredende hogere

harmonische in de statorspanning, dan zien we dat deze beïnvloed

wordt door twee factoren:

- Naarmate de invertorfrequentie hoger wordt, nemen de

frequenties van de hogere harmonischen ook toe;

Naarmate de invertorfrequentie hoger wordt,neemt het

aantal pulsen per periode van het schakelpatroon af

tengevolge van een van bovengenoemde redenen.

Voor wat betreft de grootte van de frequentie van de eerst optre

dende hogere harmonische werken deze twee factoren in tegenge

stelde richting. Het is dus een redelijke veronderstelling te

verwachten dat de frequentie van de eerst optredende hogere

harmonische van de statorspanning bij variatie van de grondharmo

nische frequentie ongeveer gelijk blijft.

Om de juistheid van deze bewering te verifiêren zijn enkele

metingen uitgevoerd. Hierbij werden aan de stuuringangen van de

invertor de referentie voor de invertorfrequentie gevarieerd van

2.5 tot 50 Hz. De amplitude van de statorspanning werd via de
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referentie voor de VoltfHertz-waarde ingesteld op 380 V bij 50 Hz

(dit gebeurt bij de gerealiseerde regeling ook [elz 87]). Voor de

bepaling van de frequentiespectra van de statorspanning en -stroom

is gebruik gemaakt van opnemers voor spanning en stroom zoals deze

beschreven zullen worden in paragraaf 6.4.6.1 en 6.4.6.2. en van

de Fast-Fourier-functie op de spectrum analysator D6000

[dok D6000]. Bij bepaling van het Fourierspectrum van de stator

spanning en -stroom bleek dat de frequenties van de bovenharmo

nische componenten groter waren dan 100 Hz.

Als we de grondharmonische frequentie uit de statorspanningen en

stromen willen filteren, dan kan dit op verschillende wijzen

gebeuren:

- Met behulp van vaste filters:

Omdat de frequentie van de grondharmonische component

tussen 0.5 en 50 Hz ligt, en de frequentie van de boven

harmonischen minimaal 100 Hz is, moet de kantelfre

quentie van het vaste laagdoorlaatfilter gekozen worden

tussen 50 en 100 Hz. We zien dat de verhouding van de

hoogste frequentie van de grondharmonischen en de laag

ste frequentie van de bovenharmonischen niet groter is

dan 2. Dit stelt zeer zware eisen aan het te gebruiken

filter, omdat in dit geval een frequentiecomponent van

50 Hz moet worden doorgelaten, en een frequentiecom

ponent van hoger dan 100 Hz moet worden gesperd. Voor de

keuze van de kantelfrequenties zijn er twee uitersten:

De kantelfrequenties van de

filters worden dicht bij 50 Hz

gekozen: dit heeft tot gevolg dat de

bovenharmonische frequenties van

minimaal 100 Hz en hoger redelijk

goed worden gesperd. Er treedt

echter voor de grondharmonische

componenten van de gemeten span

ningen wel een frequentieafhanke

lijke faseverschuiving en verzwak

king op;

-52-



De kantelfrequenties van de

filters worden dicht bij 100 Hz

gekozen. Nu worden de bovenharmo

nische frequentiecomponenten niet

goed verzwakt, zodat de a1iasing

effecten sterker zullen zijn, waar

door reconstructie van de gemeten

signalen niet meer mogelijk is.

- Met behulp van instelbare filters:

hierbij kan de verhouding van de frequenties van de

hoogste door te laten, en de laagste te sperren

frequentie groter worden. Echter deze verhouding wordt

bij grotere invertorfrequenties toch nog klein. Immers

als de grondharmonische frequentie 50 Hz is, is de

eerste te sperren frequentiecomponent 250 Hz. Dit

betekent dat bovengenoemde verhouding nog maar vijf is.

Toepassing van de combinatie coördinatentransformatie

en filtering. Hierbij wordt de bovengenoemde verhouding

wel een stuk groter. Een bijkomend voordeel is dat de

bemonsteringstijd nu ook niet meer begrensd is (Dit in

tegenstelling tot de situatie die in paragraaf 4.3.2 is

beschreven).

Deze coördinatentransformatie biedt op het eerste gezicht de

meeste perspectieven. Vandaar dat in de volgende paragraaf hierop

zal worden teruggekomen.

4.5 Invoeren van coördinatentransfor.aties

Alvorens in te gaan op de rol die coördinatentransformaties bij de

filtering van de gemeten signalen kunnen spelen, zullen eerst nog

de definities worden gegeven van ruimtevectoren en coördinaten

transformaties.
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Uit hoofdstuk 2 is bekend dat een complexe ruimtevector x wordt

gedefinieerd door :

s 2 (x (t) + ~(t) + ~
2 x (t» (4.2)~ (t) - 3 aa - c

waarbij:

j2;
a - e

xa(t), '1>(t) , x (t) momentele waarde van de
c

fasegrootheden.

Als we nu voor de fasegrootheden in (4.2) een symmetrisch drie

fasen stelsel nemen met grondharmonische frequentie w, en een
g

aantal bovenharmonischen met frequenties nw , dan kunnen de fase
g

grootheden van dit stelsel genoteerd worden als:

<Xl ,..
X (t) - L A cos(n(w t)+"Y ) (4.3a )a

n-l
n g n

<Xl ,..
(4.3b )~(t) - L A cos(n(w t _ 2"') + "Y )

n-l n g 3 n

<Xl ,..
X (t) - L A cos(n(w t - 4"') + "Y ) (4.3c )c n-l n g 3 n

Hierbij is:

,..
A amplitude van de ne harmonische van de grootheid x;

n
n"Y : argument van de ne harmonische op het tijdstip t-O.

n

We kunnen (4.3) ook op complexe wijze noteren:

2

<Xl ,..

x (t) - L A
alnn-

[

j (nw t+n"Y )
e g n
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6k + 1

2'11' 2'11' 4'11' .4'11'
jw t j (w t--) j- j (w t-3 ) J 3e g + e g 3 e 3 + e g e

[
2'11' e-j(n(Wgt-~')+n1n) ]

IlO "

j(n(w t-3 )+n-y )g n
~(t) - ~A

e +

n-1 n 2

(4.4b )

[
4'11'

4. ]
IlO "

j(n(w t-3 )+n-y ) e-j(n(:gt-~)+n1n)g n
x (t) - ~A

e +
c n-1 n

(4.4c )

We gaan er van uit dat de even harmonischen in de fasegrootheden

van x niet voorkomen. Dit is ook bij de statorfasespanning en d

statorfasestroom bij de gebruikte invertor het geval. Tevens gaan

we ervan uit dat de oneven derde harmonischen ook niet voorkomen

in de fasegrootheden van x. Dit is ook het geval bij de stator

fasespanningen en -stromen, omdat het sterpunt van de fasewik

kelingen niet naar buiten is uitgevoerd. De voorkomende boven

harmonischen zijn dus: de Se, 7e , 11e , 13e , etc. We kunnen deze

bovenharmonischen onderbrengen in twee reeksen:

reeks 1: n
1

reeks 2: n2 - 6k - 1

Hierbij is: k-1,2,3,4, ... etc.

We kunnen nu de de ruimtevectoren bepalen welke behoren bij reeks

1, reeks 2 en bij de grondharmonische door (4.4) in te vullen in

de definitievergelijking (4.2). We verkrijgen nu voor de drie

boven onderscheiden gevallen:

- grondharmonische component:

) +

211' 211' 411' .4'11' ]-j(w t-3 ) j3 -j(w t-3 ) J3e g e + e ge)
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j j . ( 271')- 'Y1 - w t -J w t---
e [e g + e g 3 +

"
Al [ j (W t+'Y1)

3e g +-3"
_j (w t- 471') ]

e g 3 ]

" jw t
- A e g

-1

-bovenharmonische component uit reeks 1:

"

"
A

.ClO 6k+1
-~-3kof

[
j (6k+1h6k+1 j (6k+1)w t

e ( e g +

271' 271' 471' 471'
j (6k+1) (w t-"3) j"3 jn1 (w t-"3) j"3

+ e g e + e ge) +

-j(6k+1)'Y6k+1 -j(6k+1)w t
+ e ( e g +

-j(6k+1)(w t_ 271') j271' -j(6k+1)(w t_ 471') j471' ]
+ e g 3 e 3 +e g 3 e 3 )

[
j (6k+1h6k+1 j (6k+1)w t -j (6k+1h6k+13e e g + e

-j(6k+1)w t -j«6k+1)w t_ 271')
x(e g + e g 3 +

-j«6k+1)w t_~7I') ]
+ eg)

j(6k+1)w t
e g (4.6b )

-bovenharmonische component uit reeks 2:

"
s ... A6k-1

~3(t) - ~ -3
k=1

[

271' 271'j(6k-1)'Y6k_1 j(6k-1)w t j(6k-1)(wgt-"3) j"3
e ( e g + e e

471' 471'
j(6k-1)(w t-"3) j"3 -j(6k-1)'Y6k_1

+ e ge) + e

-j (6k-1)w t
x ( e g +

-j(6k-1)(w t_ 271') j271' -j(6k-1)(w t_ 471') j471' ]
+ e g 3 e 3 +e g 3 e 3 )
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GCl "

- ~ ~6k-1
k=,

[ 3e-j(6k-1)~6k_1e-j(6k-1)Wgt +

j(6k-1)~6k_1 j(6k-1)w t
+ e (e g +

j«6k-1)w t_4~) ]
+ e g 3 )

-j(6k-1)w t
e g

j «6k-1)w t_ 21l")
e g 3 +

In (4.6) geldt de volgende notatie:

" "j~l" " j(6k+1)~6k+1

~1 - Ale ; ~6k+1 - A6k+1e

" ,,-j(6k-1)~6k_1

~6k-1 - A6k_1e

We zien uit (4.6) dat de ruimtevectoren behorende bij de grondhar

monische en de bovenharmonischen uit reeks 1 in het complexe vlak

eenparig bewegen met een draairichting linksom. De ruimtevectoren

behorende bij de bovenharmonischen uit reeks 2 draaien eenparig in

het complexe vlak met een draairichting rechtsom.
sDe ruimtevector x (t) is nu te bepalen door de afzonderlijke com

-s
ponenten hiervan volgens (4.6) op te tellen

" jw t co [ " -j «6k-1)w t)
s( g g

~ t)- ~le + ~ ~6k-1e +
k-1

" j«6k+1)wgt) ]
+ ~6k+1e (4.7)

Er zal nu een coördinatentransformatie van het statorstelsel naar

het willekeurige k-ste1se1 uitgevoerd worden volgens (2.14):

k s -j(wkt+~)
~ (t) - ~ (t) e

Hierbij is:

(4.8)

Wk: hoeksnelheid van het k-ste1se1 ten opzichte van het

statorste1se1;
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~ hoek van het k-stelsel ten opzichte van het

statorstelsel op het tijdstip t-O.

Als we nu (4.7) substitueren in (4.8) verkrijgen we een uitdruk

king voor de complexe ruimtevector in het k-stelsel,

(4.9)

De vector k
~ (t) kan ontbonden worden in componenten met de hoek-

snelheden:

grondharmonische component

bovenharmonischen uit reeks 1:

bovenharmonischen uit reeks 2:

Wg - wk;

(6k+l)wg- wk;

-(6k-l)wg- wk'

Stel dat we de loodrechte componenten van de ruimtevector x in het

k-stelsel als volgt definiëren:

xkt) - x (t) + jx (t)
- m n

(4.10)

Dan komen in de ruimtevectorcomponenten x (t) en x (t) de volgende
m n

frequenties voor:

Iw -Wkl
grondharmonische componenten : ~;

1

(6k+l)W -Wkl
bovenharmonische componenten uit reeks 1: 2~ g ;

1

(6k-l)W +Wkl
bovenharmonische componenten uit reeks 2 : 2~ g

k-l.2.3.... (4.11)

We zien dat door de transformatie van xS(t) naar het k-stelsel de
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verhouding tussen de grondharmonische en de bovenharmonische

frequenties in de componenten van de complexe ruimtevector groter

kan worden. Dit betekent dat de filtering van de grondharmonische

component bij de componenten in het k-stelsel eenvoudiger kan zijn

dan in het statorstelsel.

Om te bekijken bij welke hoeksnelheden wk de filtering van de

grondharmonische component in het k-stelsel beter verloopt dan in

het statorstelsel. Hiertoe bekijken we de verhouding van de

frequentie van de grondharmonische component en van de frequentie

van de eerst optredende harmonische. Als we ervan uitgaan dat de

filtering van componenten in het k-stelsel beter verloopt als de

verhouding van de frequenties van de eerst optredende hogere

harmonische groter wordt dan bij de componenten in het stator

stelsel, dan blijkt dat we de hoeksnelheid van het k-stelsel ten

opzichte van het statorstelsel zo moeten kiezen dat:

7
L;"g (4.12)

Een verdere uitleg over deze keuze is opgenomen als bijlage B. Dat

de filtering in het k-stelsel onder inachtneming van voorwaarde

(4.12) eenvoudiger gaat dan in het statorstelsel zal geïllustreerd

worden met een getallenvoorbeeld.

Als we stellen dat de grondharmonische frequentie in het gemeten

signaal US gelijk is aan 50 Hz, en de eerst optredende component-s
in het gemeten signaal heeft een frequentie van 250 Hz, dan is de

verhouding van deze frequenties gelijk aan 5. Als het gemeten

signaal, waarvan de componenten in het statorstelsel gemeten zijn

een coördinatentransformatie ondergaat naar een stelsel dat links

om ronddraait ten opzichte van het statorstelsel met een

frequentie van 49 Hz, dan wordt de grondharmonische component in

het gemeten signaal door de transformatie afgebeeld op een compo

nent met een frequentie van 1 Hz. De component met een frequentie

van 250 Hz wordt door de transformatie afgebeeld op een component

met een frequentie van 299 Hz. Hieruit is te zien dat de

verhouding van de frequenties welke optreden in de componenten van

het getransformeerde signaal veel groter is geworden, namelijk
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299. Tevens is in te zien dat filtering van de grondharmonische

met een frequentie van 1 Hz uit het getransformeerde signaal veel

eenvoudiger is dan de filtering van de grondharmonische met een

frequentie van 50 Hz uit het gemeten signaal. Het is echter wel

belangrijk voor de regeling dat precies bekend is met welke fre

quentie het coördinatenstelsel waarnaar getransformeerd wordt,

ronddraait ten opzichte van het statorstelsel. Dit zal nader

besproken in paragraaf 6.3. Op dit moment voeren we het zogenaamde

'tussencoördinatenstelsel' in:

Het tussencoördinatenstelsel is gedefinieerd als het

stelsel dat een momentane hoeksnelheid wt(t) heeft ten

opzichte van het statorstelsel. Een ruimtevector in het

tussenstelsel wordt aangegeven met een superscript 't'

en kan ontbonden worden in twee loodrechte componenten:

tx. (t) - x (t) + jx (t)m n
(4.13)

De term 'tussen' duidt hier aan dat dit stelsel in de regeling

gebruikt wordt tussen het statorstelsel, het stelsel waarin de

grootheden gemeten worden, en het rotorfluxstelsel, het stelsel

waarin de regelaars zijn uitgevoerd.

Het is nu eenvoudig om in het hierboven gedefinieerde tussencoör

dinatenstelsel de bovenharmonische frequentiecomponent van de

statorspanning uit te filteren.

Als we in (4.11) wk gelijk stellen aan w
g

' dan volgt

frequenties in de componenten in het k-stelsel:

voor de

grondharmonische component 0

6kw
bovenharmonische component uit reeks 1: ~.211" ,

6kw
bovenharmonische component uit reeks 2: ~211"
k - 1,2,3,4, .. (4.14)

De filtering van de statorspanning en -stroom in het tussencoör-

-60-



dinatenstelsel vindt nu als volgt plaats:

Allereerst wordt uit de gekoppelde statorspanningen de statorspan
sningsruimtevector u (t) bepaald. Vervolgens wordt deze getransfor-

-s t
meerd naar het tussencoördinatenstelsel : u (t). Door nu de grond

-s
harmonische componenten van u (t) en u (t) uit te filteren is de

sm sn
amplitude van de grondharmonische component van de statorspanning

bekend.

Eenzelfde redenering als voor de statorspanning gaat ook voor de

statorstroom op.

In de regeling zal gebruik gemaakt worden van een coördinaten

transformatie naar het tussencoördinatenstelsel met een hoek

snelheid wt-w -w . Hierbij wordt de verhouding van de grondharmo-g s
nische frequentie en de bovenharmonische frequenties in de compo-

nenten van de getransformeerde ruimtevector maximaal, en de filte

ring van de grondharmonische component dus zo eenvoudig mogelijk.

De realisatie van de coördinatentransformatie en de filtering zal

besproken worden in hoofdstuk 6.

Samengevat kan de filtering van de gemeten (elektrische) groothe

den met toepassing van een coördinatentransformatie in de volgende

blokken verdeeld worden:

Opnemers voor spanning en stroom. Deze zulllen behan

deld worden in de paragrafen 6.4.6.1 en 6.4.6.2;

- Omzetting van gemeten grootheden naar ruimtevectoren.

Dit wordt behandeld in paragraaf 6.4.6.3;

Coördinatentransformatie van de gemeten ruimtevec

toren. De realisatie van dit gedeelte zal besproken

worden in paragraaf 6.4.6.4.;

Filtering van de getransformeerde ruimtevectoren; Dit

wordt besproken in paragraaf 6.4.5.;

- Bepaling van de momentane hoeksnelheid van het nieuw

ingevoerde tussen-coördinatenstelsel ten behoeve van de

regeling. Dit zal besproken worden in paragrafen 6.3 en

6.4.6.5.
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Tot slot is het gedeelte 'filter' volgens figuur 4.1 nader uitge

werkt in figuur 4.2.

faaegrootheden->

I"uilltevectoren

coördinaten

tl"anafol"llatle fUter

\'----------__ r-----------.---/V
filtering en coördinatentl"ansforllatie

Figuur 4.2 Overzicht van de filtering van de grondharmonische

componenten van de gemeten grootheden door toepassing
n

van een coordinatentransformatie.
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Hoofdstuk 5 Tijdsdiscretisatie en stabiliteit van de

toestandsvaarDelli.ng

5.1 Inleiding

In dit hoofdstuk zal verder ingegaan worden op de digitale toe

standswaarnemer. Hiertoe zal eerst in paragraaf 5.2 een tijdscon

tinue toestandsbeschrijving van de asynchrone machine worden ge

geven. Vervolgens zal in paragraaf 5.3 de tijdsdiscretisatie van

deze toestandsbeschrijving aan de orde komen. In paragraaf 5.4 zal

gekeken worden naar de asymptotische stabiliteit van de aangekop

pelde toestandswaarnemer bij (quasi)stationair bedrijf van de

machine. In dit hoofdstuk zal alleen de theorie van deze onderwer

pen gepresenteerd worden. De uitwerking van de tijdsdiscretisatie

en het stabiliteitsonderzoek zal gegeven worden in hoofdstuk 7.

5.2 Toestandsbeschrijving van de asynchrone aachine

De paragraaf die de toestandsbeschrijving van systemen behandelde,

paragraaf 3.6.1, werd besloten met een toestandsbeschrijving voor

zogenaamde differentiële systemen:

x(t)

y(t)

f( x(t), û(t), t)

g( x(t),t)

Als er sprake is van een lineair systeem, waarbij de

ingangs-uitgangsre1aties worden beschreven door lineaire

differentiaalvergelijkingen, zijn de vectoriële functies f en g

lineaire functies van hun argumenten, en kunnen de vergelijkingen
a b(5.1 ' ) geschreven worden als:

.
x(t) - A(t)X(t) + B(t)û(t)

y(t) - C(t)x(t)
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Hierbij is

x(t) toestandsvector, dimensie nxl;

y(t) uitgangsvector, dimensie pxl;

û(t) ingangsvector, dimensie mxl

A(t) systeemmatrix, dimensie nxn;

B(t) ingangsmatrix, dimensie nxm;

C(t) uitgangsmatrix, dimensie pxn;

meestal zal gelden psn.

Een figuur van deze toestandsbeschrijving van lineaire differen

tiêle systemen is weergegeven in figuur 5.1.

xCO)

\iC Jt)

~ fBCt) eCt) yC t)

+

YCt)

,

- ACt) ~

Figuur 5.1 Toestandsbeschrijving van een lineair differentieel

systeem.

In het vervolg zal de aanduiding '(t)' om de tijdsafhankelijkheid

van een vector aan te geven weggelaten worden. Voor de toestands

beschrijving van de asynchrone machine gaan we uit van de algemene

vergelijkingen zoals deze gegeven zijn in paragraaf 2.6. De verge

lijkingen voor de asynchrone machine met een poolpaartal p in het

tussenstelsel zijn gegeven door:

utR it + ~~t +
-s s-s dt-s
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t _ R i t + ~trt + j (wt - t (5.3b )u pw )tr-r r-r dt-r m -r

trt Lit+Kit (5.3c )
-s s-s -r

trt -K i t + L i t (5.3d
)

-r -s r-r

b
De rotor is kortgesloten via zijn sleepringen, zodat in (5.3 )

tgeldt: u -0. Om een toestandsbeschrijving van het systeem beschre--r
ven door (5.3) te verkrijgen, worden eer~ me~ behulp van (4.15)

de toestands-, ingangs- en uitgangsvector~ngedefinieerd.

Als toestandsvector wordt gekozen:

trsm
tr

~ snx
trrm
trrn

Als ingangsvector wordt gekozen:

(5.4)

~

u (5.5)

Als uitgangsvector wordt gekozen:

~

y (5.6)

Als we de vergelijkingen (5.3a ,b,c,d) vergelijken met de toe

standsbeschrijving (5.2), dan is, met behulp van de definities

(5.4), (5.5) en (5.6) de toestandsbeschrijving voor de asynchrone

machine af te leiden:
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't
sm

't
d sn

dt 't
rm

-a

bk
s

-a

o

akr

o

-b

o

akr

't
sm

't
sn

+
't

rm

1 0

o 1

o 0

'trn

d~
-X
dt

o bk pw-ws m t

A(w ,w )m t

-b 'trn

~

x +

o 0

B
~

u

~

y

o

c

c

-ckr 0 J
o -ck

't
sm

't
sn

't
rm

'trn

In (5.4), (5.5) en (5.6) geldt de volgende notatie voor de vecto-

ren:

t + ju .u - u-s sm sn'
i t _

i + ji .
-s sm sn'
'tt - 't + j't .
-s sm sn'
'tt - 't + j't .
-r rm rn'

De constanten in (5.7) zijn:

R
s

a - -'
oL '

s
Rr

b - oL ;
r

1
c - -'oL '

s
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k
s

o -

M
-'
L'

s

Als we er van

zijn, en dat pw
m

heden, dan is de

uitgaan dat de parameters volgens (5.9) constant

en w
t

onafhankelijk zijn van de toestandsgroot

systeemmatrix een functie van de hoeksnelheden wt
en pWm'

Als we de toestandsbeschrijving voor de asynchrone machine gebrui

ken in de toestandswaarnemer dienen hiervoor de gemeten ingangs

en uitgangsveetoren û en y beschikbaar te zijn, alsmede de waarden

van W en W . De modelvergelijkingen voor de toestandswaarnemerm t
zijn nu als volgt gegeven:

A A A AA A

tr -a Wt
ak 0 trsm r sm

A A A AA A

d tr -Wt -a 0 ak trsn r sn
dt A AA A A A A +

tr bk 0 -b wt-PWm trrm s rm
A AA A A A A

tr 0 bk -wt+PWm -b trrn s rn
1 0 kl -k2

A

o 1
[:sm]

k2 kl [ i -
~sm ]+ sm+

o 0 k3 -k i -sn 4 sn sn

o 0 k4 k3

d A A A A A A....
A(wm,wt )

.... .... .... - y) (5.l0
a

)dt
x x + B u + K(y

A....
Y

A

trsm
AA A

0 -ek 0

]
trr sn

A AA A

C 0 -ck tr
r rm

A

trrn

A A

(5.l0b )
....

C x
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A

A Rs
a - ~.,

oLs
A

A R
b r-~;

oLr
A 1c - ~;

oLs
A

A

M
k - .,..-- ;r Lr
A

A

M
k - .,..--'

s 'L
s

A

A

o -

A A

1 - k ks r -1 - ~
LLs r

De keuze van de terugkoppelmatrix K in (5.10a ) is in te zien als

we de vergelijkingen van de toestandswaarnemer uitschrijven als:

Als de variabelen ~1 en ~2 in (5.12) geschreven worden als

~1-k1+jk2 respectievelijk ~2-k3+jk4' dan volgen na uitwerking van

(5.12) de waarnemervergelijking (5.10a ). Dit leidt tot een symme

trie in de vergelijkingen voor ~ en ~ ,en ~ en ~ .sm sn rm rn
De parameters van de gebruikte machine zijn reeds eerder gemeten

[e1z 87], en zijn gegeven in bijlage A.

Omdat de toestandswaarnemer digitaal uitgevoerd moet worden, is er

behoefte aan een tijdsdiscreet model van de asynchrone machine.

Dit tijdsdiscrete model is uit het tijdscontinue model volgens

(5.7) af te leiden. Twee van deze afleidingsmethoden zullen in

paragraaf 5.3 aan de orde komen.
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5.3 Tijdsdiscretisatie van de tijdscontinue toestandsbeschrijving

van de asynchrone aachine

In het volgende zullen enkele aspecten van de tijdsdiscretisatie

besproken worden. In paragraaf 5.3.1 zal eerst een eenvoudig

tijdsdiagram van de bemonstering en de rekentijden gegeven worden,

waarna in de paragrafen 5.3.2 en 5.3.3 twee voorbeelden van de

discretisatie aan de orde komen.

5.3.1 Tijdsdiagraa van de beaonster- en de rekentijden

Om het tijdsdiagram van de bemonster- en de rekentijden te ver

krijgen nemen we het overzicht van de digitale regeling nog eens

in beschouwing. Het overzicht van de regeling is in figuur 5.2

weergegeven.

Er wordt in het vervolg van uitgegaan dat de tijdsvertraging ten

gevolge van de A/D- en de DIA-omzetting klein is ten opzichte van

de bemonsteringstijd T. Het is bekend dat het inlezen van de geme

ten waarden in het digitale gedeelte van de regeling gebeurt op

equidistante tijdstippen [elz 87]. Deze worden als volgt gedefi

nieerd:

t k- kT+ t
O

: observatietijdstippen waarop de digitale

regeling de gemeten grootheden inleest via de AID-omzet

ter. Hierbij is T de bemonsteringstijd van het digitale

gedeelte van de regeling, en is t o een tijdsschaalpara

meter.

Nadat de gemeten ingangssignalen zijn verwerkt door het digitale

gedeelte van de regeling, wordt een stuursignaal voor de invertor

afgegeven op de regeltijdstippen t k. Deze zijn als volgt gedefi

nieerd:

tk~ kT + ek + t O: tijdstippen waarop de digitale rege

ling een stuursignaal afgeeft aan de invertor;
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en dus:

ekS t k - ~: verwerkingstijd van het digitale gedeelte

van de regeling.

Gedurende de verwerkingstijd van het digitale gedeelte worden de

teruggekoppelde grootheden berekend, en aan de hand hiervan de

regelacties op het tijdstip tk bepaald. We kunnen nu een tijds

diagram van de regeling opstellen, zoals in figuur 5.3 is weerge

geven.

___ digitaal ___________ analoog

'" DIA~--_/
)

1------"'"
lnvertor

digitale
signaal-

I verwerking +
regelaars

/

:\
regeltijdstippen t-k _ .....

AM

inleestijdstippen t k

r--~_/---' .1.naal0Dnem~'

1---------1 coördirnaten
t
: VII

AID '- trans orma te 1\
,,"----i + r11 tering '--~

Figuur 5.2 Overzicht van de digitale regeling ten behoeve van het

tijdsdiagram van de bemonstering- en de rekentijden.

Nu we de tijdstippen gedefinieerd hebben op welke de excitatie van

het systeem verandert, en de tijdstippen op welke de ingangs- en

uitgangsvectoren van het systeem gelezen worden, kunnen we een

tijdsdiscretisatie van het tijdscontinue model doorvoeren.

Hierbij zal verondersteld worden dat de verwerkingstijd ek onge-
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veer even groot is als de bemonsteringstijd T. Deze veronderstel

ling is te noteren als:

0< T-ek <<T (5.13)

Uit deze voorwaarde (5.13) volgt dat de tijdstippen t k en t k+l
zeer dicht bij elkaar liggen. Voorts wordt verondersteld dat het

stuursignaal van de digitale regeling constant blijft gedurende

een interval [~, tk+ll.

~ T ~I
I I I

'4 T ,.1
,

I I { k±2 I II

~ .,
T

I I'- .' ~ k+l~ I
,

I Ir I I
I

~k
I I I II I I• ., I I I 1

I I I
I I~, I

t k
t#

t k+1 tk+1 t k+2 t~+2 t k+3k

t k observatietijdstip;
t# regeltijdstipk
Jk verwerkingstijd digitale

gedeelte regeling

Figuur 5.3 Tijdsdiagram van de digitale regeling.

~ij de gebruikte regeling zlJn de stuursignalen voor de invertor

de amplitude en de frequentie van de statorspanning. De componen

ten van de statorspanningsruimtevector in het tussenstelsel vormen

de ingangsvector û voor de toestandswaarnemer. Als we ervoor wil

len zorgen dat de ingangsvector û constant is gedurende het tijds

interval [~, tk+ll dan moet gelden dat de hoeksnelheid van het

tussenstelsel gelijk is aan de momentele hoeksnelheid van de

grondharmonische component van de statorspanningsvector. Als dit

niet het geval is dan variëren de componenten u en u gedurendesm sn
het tijdsinterval [tk , tk+ll en dus ook de ingangsvector û. De
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....
ingangsvector u kan wel op elk tijdstip tk veranderen ten gevolge

van een ander stuursignaal voor de invertor.
....

We gaan er in het volgende van uit dat de ingangsvector u en de

mechanische hoeksnelheid van de rotor w constant zijn op het
m

interval [t
k

, t
k

+
l

]. De tijdsdiscrete toestandsbeschrijving van de

asynchrone machine heeft de volgende vorm [kuo 80]:

X(~+l) - Ad(~)X(tk) + Bd(~)Û(tk)

y(tk+l ) - Cd(tk)X(tk+l )

Hierbij is:

û(t) - Û(tk ) , tk~ t <tk+l ;

X(tO)- Xo

Deze tijdsdiscrete toestandsbeschrijving is schematisch weerge

geven in figuur 5.4.

.

u(tk )
Bd(tk) ~ L f(tk )

Cd(tk )

+

x(t
k

)

--- Ad(tk ) If-

Figuur 5.4 Blokschema van de toestandsbeschrijving van een lineair

tijdsafhankelijk tijdsdiscreet systeem.

In de volgende paragrafen zullen twee methoden gegeven worden om

de matrices Ad(tk ), Bd(tk ) en Cd(tk ) te bepalen.
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5.3.2 Discretisatie van de tijdscontinue toestandsbeschrijving

.et behulp van nuaerieke .etboden

Bij deze methoden wordt gebruik gemaakt van numerieke integratie

methoden om de matrices volgens (5.14) te bepalen. Het uitgangs

punt is de tijdscontinue toestandsbeschrijving volgens (5.2):

X(t) - A(t)X(t) +Bû(t) (5.15)

Als we X(t) integreren van -~ tot t k+l , onder de veronderstelling

dat x(-~)- :tX(-~)-O, verkrijgen we:

t k+l t k t k+l

X(tk+l ) - J X(t) dt - Ji(t) dt + J X(t)dt

t k+l

- X(tk ) + J x(t) dt

t
k

t k+l

- X(tk ) + J [A(t)X(t) + Bû(t)] dt

t k

(5.16)

De laatste integraal in (5.16) kan op verschillende wijzen bena

derd worden. Een mogelijkheid is het gebruik maken van numerieke

integratiemethoden. Deze kunnen in twee klassen onderverdeeld

worden:

- integratiemethoden welke gebruik maken van enkel de

waarden van X(tk ) , û(~) en van de matrices A(tk ) en

B(tk ) : deze methoden worden 'éénstapsmethoden' genoemd;

- integratiemethoden welke gebruik maken van de waarde

van X(~_z)' û(tk _z ) en van de matrices A(tk _z ) en

B(tk ). De variabele z loopt van -1 tot q-l. Deze
-z
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methoden worden 'meer(q)-staps methoden' genoemd.

Het tweede type integratiemethoden is voor de berekening van de

laatste integraal in (5.16) in ons geval niet bruikbaar, omdat we

volgens (5.14) slechts een verband tussen X(t
k

) en X(tk+1) willen

hebben.

Een overzicht van éénstaps-methoden wordt gegeven in [phi 73] en

[ath 74]. Het blijkt dat de fout door de numerieke benadering van

de integratie afhangt van de orde p van de numerieke integratie

methode en de tijdstap T-tk+
1
-tk volgens een verband TP .

In het algemeen neemt het aantal berekeningen per tijdstap toe met

de orde p van de integratiemethode. Ook is in te zien dat door een

numerieke methode voor berekening van integralen altijd een fout

geïntroduceerd wordt, die vooral bij grotere integraties tappen T

een belangrijke rol gaat spelen.

De methode die in de volgende paragraaf besproken zal worden kent

geen stapgrootte-afhankelijke fout. Dit heeft vooral bij grotere

tijdstappen T voordelen.

5.3.3 Toepassing van de toestandsovergangsmatrix

Voor een uitgebreide behandeling van de theorie hieromtrent wordt

verwezen naar [esa 72], [kok 85] en [kuo 80]. De toestandsover

gangsmatrix is gedefinieerd met behulp van de oplossing van het

homogene deel van de tijdscontinue toestandsbeschrijving volgens
a

(5.2 ):

x(t) - A(t) x(t) (5.17)

De analytische oplossing ~om(t) voor x(t), als X(tO) bekend is,

wordt gegeven door de toestandsovergangsmatrix van t o tot t:

(5.18)
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Waarbij de toestandsovergangsmatrix ~ gegeven is door
1

(5.19)

Enkele eigenschappen van de toestandsovergangsmatrices zijn hier

onder gegeven:

~(t,tO) - A(t)~(t,tO);

~(t2,tl)~(tl,tO) - ~(t2,tO);

-1
~(tl,tO) - ~ (tO,tl )

"

(5.20b )

(5.20c )

(5.20d)

We zijn er van uit gegaan dat de matri~ A van t-tk tot t-tk+l con

stant is. De toestandsovergangsmatrix ~(tk+l,tk) is met behulp van

(5.19) en de definitie van de tijdsstap T-tk+l-tk te berekenen

als:

"

(5.21)

"
We kunnen Xhom(tk+l ) vinden door substitutie van (5.21) in (5.18),

waarbij alle grootheden de in de toestandswaarnemer optredende

zijn:

1

De e-macht van een matrix X is gedefinieerd als:

X ~ Xi X2 X3 ~ Xi
e - ~ - - 1 + X + -2' + -3' + ~ i'

i-O i! .. i-4 .

-75-



(5.22)

Voor de particuliere oplossing van (5.2a ) geldt dat X(tO)- O. De

volgende differentiaalvergelijking dient nu opgelost te worden:

x(t) - A(t)x(t) + B(t)û(t), X(tO)-O (5.23)

De analytische oplossing voor x(t), als û(t) bekend is, wordt

gegeven met behulp van de toestandsovergangsmatrix van r tot t:

t

Xpart(t) - J~(t,r)B(r)û(r) dr

t
o

(5.24)

Als we er van uitgaan dat de matrix B(t) en de ingangsvector û(t)

constant zijn van t k tot t k+l , en de toestandsovergangsmatrix

bepaald wordt volgens (5.21), dan kan x t(tk 1) berekend wordenpar +
volgens:

~

De totale oplossing van X(tk+l ) wordt gevonden door sommatie van

de homogene oplossing (5.22), en de particuliere oplossing (5.25)

waarbij nu grootheden in de toestandswaarnemer genomen worden:

~ ~ ~

X(tk+l ) - Xhom(tk+l ) + Xpart(tk+l) -

A(~)T ~
- [e ]x(tk ) +

~

(
~~l A(tk)T ~ )-

-A (tk).[I - e ].B(tk )] u(tk )
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Als we (5.26) vergelijken met (5.14) zien we dat de matrices
" "
Ad(tk) en Bd(tk) als volgt gedefinieerd zijn:

"
" A(tk)T
Ad(tk) e (5.27a )

"
" "-1 A(tk)T "

(5.27b )Bd(~) -A (t)[l- e ]B(tk )k

Verder geldt dat onder de in deze paragraaf genoemde, en hieronder
"nog eens geresumeerde voorwaarden voor de matrix Cd(tk ) geldt:

(5.28)

De uitdrukkingen (5.27) en (5.28) z1Jn analytische uitdrukkingen

voor de tijdsdiscrete toestandsbeschrijving. Dit wil zeggen dat

bij de hieronder geresumeerde voorwaarden de tijdsdiscrete vecto-
" "

ren X(tk) en y(tk) , zoals berekend met de toestandsbeschrijving

volgens (5.14) en de matrices volgens (5.27) en (5.28), overeen-
" "komen met de tijdcontinue vectoren X(kT+tO) en Y(kT+tO), zoals

berekend volgens (5.2). De voorwaarden waaronder deze stelling

geldig is, zijn:

- Het verschil tussen de tijdstippen tk en t k+l is

verwaarloosbaar klein ten opzichte van het verschil

tussen t k en t k+l :

û(t) - Û(tk ) , tk~t<tk+l;

" "- Er geldt: A(t) A(tk)
" "B(t) constant B',
" "C(t) constant C' tk~~tk+l,

Als ~e verder n~g in aammerking nemen dat Ad(tk ) een functie is

van Wt(~) en pWm(tk ), dan kunnen we de tijdsdiscrete toestand

beschrijving van de asynchrone machine als volgt noteren:
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A A A A A A
X(t

k
) - Ad(Wt(tk),PWm(tk»X(tk)

....
(5.29 a )+ Bd(tk)u(tk )

A A A
(5.29b )y(t

k
)

....
- CdX(tk )

Hierbij is:

A A A

A A A A(wt(tk),pwm(tk»T

Ad(Wt(tk),Pwm(~» - e (5.30a )
A A_1
Bd(~) - -A (Wt(tk),wm(~»

A A A A
(5.30b )[I - Ad(Wt(tk),Pwm(tk»B;

A A
C - C (5.30

c
)

d

5.4 Stabiliteit van de toestandswaarneaer

In deze paragraaf zal de stabiliteit van de toestandswaarnemer in
A A

geval van constante W en waan de orde komen. Er zullen crite-
m t

ria afgeleid worden waaraan de toestandswaarnemer moet voldoen wil

het een stabiel systeem zijn. De numerieke uitwerking van deze

criteria zal in hoofdstuk 7 aan de orde komen.

We beschouwen een lineair tijdinvariant systeem waarvan de

beschrijvende vergelijkingen gegeven zijn door:

(5.31)

Als we er van uit gaan dat de componenten van de ingangsvector

û(t) begrensd zijn, dan is het systeem gegeven door (5.31) stabiel

als de eigenwaarden ~A van de matrix Ad binnen de eenheidscirkel
d

liggen, dat wil zeggen dat de 1egte van ~A kleiner dan één is.
d

De eigenwaarden ~A worden gegeven door:
d

(5.32)
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We gaan er van uit dat de asynchrone machine een stabiel systeem

is (Dit hoeft zeker niet onder alle bedrijfsomstandigheden het

geval te zijn). De uitgangsvector y(k) is in dit geval begrensd.

Tevens gaan we er zoals gezegd van uit dat û(k) ook begrensd is.

De vergelijkingen welke de toestandswaarnemer beschrijven zijn

(zie figuur 5.5):

A....
x(k+l)
A

Y(k)

A A....
Adx(k)
A A....
Cdx(k)

A A

+ Bdû(k) + Kd(Y(k) - y(k»

asynchrone
------l,........'------------4I

.achine

yetI
- ----_......:..._------.

,.
y(k)

analoog

digitaal

u(k)

Figuur 5.5 Blokschema van de toestandswaarnemer ten behoeve van

het onderzoek naar de stabiliteit.

Door substitutie van (5.33b ) in (5.33a ) verkrijgen we:

A....
x(k+l)

A A" A

(Ad-KdCd)X(k) + BdÛ(k) + KdY(k)
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Dit is te schrijven als:

A A A A ~

x(k+l) - FdX(k) + BdÛ(k) + Kdy(k)

waarbij:

(5.35)

(5.36)

Het systeem beschreven door (5.35) is onder de eerder genoemde

voorwaarden voor û(k) en y(k) stabiel als geldt:

waarbij:

I~; I < I
d

"

"

(5.37)

(5.38)

Een numerieke uitwerking van de eigenwaarden van Fd zal uitgevoerd

worden in hoofdstuk 7. Tevens zal in dit hoofdstuk de stabiliteit

van het model van de asynchrone machine aan de orde komen.
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Hoofdstuk 6 Realisatie van de c06rdinatentransforaatie

6.1 Inleiding

Hoofdstuk 4 werd besloten met de constatering dat de filtering van

de grondharmonische component van de gemeten statorspanning en

-stroom aanzienlijk verbeterd kan worden door het invoeren van een

coördinatentransformatie van de ruimtevector van de gemeten groot

heden van het statorstelsel naar een ronddraaiend coördinaten

stelsel: het tussencoördinatenstelsel. In dit hoofdstuk zal de

realisatie van de coördinatentransformatie besproken worden. In

paragraaf 6.2 zal begonnen worden met de keuze van het tussencoör

dinatenstelsel. Het blokschema van de filtering van de gemeten

grootheden zal gepresenteerd worden in paragraaf 6.3. De verschil

lende onderdelen van dit blokschema komen aan de orde in paragraaf

6.4.

6.2 Keuze van bet tussencoördinatenste1se1

In paragraaf 4.6 zijn al voorwaarden gegeven waaraan de hoeksnel

heid van het tussencoördinatenstelsel moet voldoen, wil de filte

ring van de grondharmonische component van de gemeten signalen

door de coördinatentransformatie eenvoudiger worden. Deze filte

ring wordt het eenvoudigst als de hoeksnelheid van het tussencoör

dinatenstelsel gelijk is aan de hoeksnelheid van de grondharmo

nische component van de gemeten ruimtevectoren (zie bijlage B).

Bij gebruikmaking van een spanningsinvertor met een aansturing

zoals in hoofdstuk 3 aangegeven blijkt het voor de realisatie van

de coördinatentransformatie voordelen op te leveren als we de

hoeksnelheid van het tussencoördinatenstelsel gelijk kiezen aan de

hoeksnelheid van de grondharmonische component van de statorspan

ning. Dit leidt tot de volgende keuze voor het tussencoördinaten

stelsel:

Het tussencoördinatenstelsel is dat stelsel dat ten
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opzichte van het statorstelsel ronddraait met een hoek

snelheid gelijk aan de hoeksnelheid van de grondharmo

nische component van de statorspanningsruimtevector.

6.3 Overzicht van de filtering van de grondharaonische componenten

van de geaeten grootheden

We kunnen het overzicht van de filtering van de grondharmonische

componenten van de gemeten grootheden voorstellen als in figuur

6.1.

ra.e~ootheden->

M11.te"ec:toren

coördinaten

treneroreaUe ru ter

\'- ...... ,------ -'1
V

ril tering en c:oördinetentranerormatle

Figuur 6.1 Overzicht van de filtering van de grondharmonische

component van de gemeten grootheden.

Deze gemeten grootheden zijn, zoals in hoofdstuk 5 reeds behandeld

is: de statorspanning en -stroom, de mechanische hoeksnelheid van

de rotor en de hoeksnelheid van het tussencoärdinatenstelsel. De

bepaling van deze grootheden zal aan de orde komen in paragraaf

6.4.6. De coördinatentransformatie van het statorstelsel naar het

tussenstelsel van de statorspanning- en stroomruimtevectoren komt

aan de orde in de paragrafen 6.4.1 tlm 6.4.4., en de filtering van

de grondharmonische componenten in paragraaf 6.4.5.

6.4 Uitvoering van de c06rdinatentransfonaatie

Bij de realisatie van de coördinatentransformatie gaan we uit van
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(2.19) waarbij voor het willekeurige k-coördinatenstelsel het

tussencoördinatenstelsel genomen wordt.

cos vt sin

-sin vt cos

(6.1)

Waarbij:

sx complexe ruimtevector in het

statorcoördinatenstelsel;
tx complexe ruimtevector in het

tussen-coördinatenstelsel;

vt positie van het (roterende)

tussen-coördinatenstelsel t.o.V.

het (stilstaande) statorcoördinatenstelsel.

We kunnen de hoek v
t

schrijven als:

t

f wt(t)dt + vt(O)
o

(6.2)

Voor de coördinatentransformatie is de grootte van vt(O) niet van

belang.

De basis voor de realisatie van de coördinatentransformatie wordt

dus gevormd door (6.1). Deze is te splitsen in twee gedeelten: het

vormen van de matrix met de sinus- en cosinustermen, en de matrix

vermenigvuldiging. Het eerste gedeelte zal besproken worden in

paragraaf 6.4.2., terwijl het tweede gedeelte behandeld zal worden

in pa~agraaf 6.4.3.
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6.4.1 Criteria bij bet ontwerp van de coördinatentransformatie

Zoals in paragraaf 6.2 al gemotiveerd is, nemen we voor het

tussen-coördinatenstelsel een stelsel dat ten opzichte van het

statorstelsel met de grondharmonische componenten van de stator

spanning in het statorstelsel meedraait. Om te kunnen transfor

meren is volgens (6.1) en (6.2) kennis noodzakelijk van de momen

tane hoeksnelheid van deze grondharmonische component van de

statorspanning. Deze is te verkrijgen uit:

a. De referentie op de ingang van de invertor w. f voor de1nV,re
hoeksnelheid van de grondharmonische component van de statorspan-

ning;

b. De frequentie van het (interne) FRP-signaal van de invertor,

die rechtevenredig is met de hoeksnelheid w (t) van de grondharmo
g

nische component van de statorspanning volgens:

(6.3)

Hierbij is:

w (t): momentane hoekfrequentie van de grondharmonische
g

component van de statorspanning;

FRP frequentie van het FRP-signaal.

In de praktijk blijkt het FRP-signaal bij de realisatie van de

coördinatentransformatie beter te gebruiken dan het referentie

signaal wi f' Bij deze keuze heeft de volgende overweging eennV,re
rol gespeeld:

Bij de vergelijking van methoden om de zogenoemde modulerende

signalen sinvt en cosvt op te wekken blijkt dat bij gebruik van

het FRP-signaal de opgewekte signalen 'beter zijn' dan de signalen

die opgewekt worden bij de methoden die gebruik maken van het

referentiesignaal wi f'nV,re
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Het FRP-signaal representeert de hoeksnelheid van grondharmonische

component van de uitgangsspanning beter dan het referentiesignaal

wi f. Het FRP-signaal wordt immers via een spanningsfre-nV,re
quentie-omzetter verkregen uit het referentiesignaal w. f. Het1nv, re
FRP-signaal heeft dus een veel directere invloed op de grondharmo-

nische frequentie van de statorspanning.

Het hierboven genoemde 'beter zijn' wordt afgemeten aan de hand

van de volgende eigenschappen van de opgewekte sinvt en cosv t
signalen:

I - lineariteit van de OIaZetting van de vens- naar de is-vaarde

van de gronc:nua.onische frequentie

Het optreden van een niet-lineariteit in een omzetting van de

wens- naar de is-waarde van de grondharmonische frequentie bete

kent dat de waargenomen uitgangsfrequentie niet correspondeert met

de referentie voor de uitgangsfrequentie. Een grafische voor

stelling van de definitie van lineariteit van een frequentie-fre

quentie-omzetting is in figuur 6.2 gegeven.

werkelijk ideaal
/

/
/

/
/

r
uit,1,ideaal

r
uit, 1, werkelijk

r
in,1

Figuur 6.2 Lineariteit van de frequentie-omzetting, waarbij:

f. referentie voor de uitgangsfrequentie of de represen-
~n

tant daarvan;

f .t: optredende uitgangsfrequentie
u~

niet-lineariteit in werkpunt fin,l -

«fuit,werkelijk-fuit,ideaal)/fuit,ideaal)xlOO

-85-

% .



Bij het optreden van niet-lineariteiten bij het opwekken van de

modulerende sinus- en cosinussignalen worden de grondharmonische

componenten van de gemeten grootheden in stationaire toestand dus

niet naar 0 Hz verschoven, maar naar een andere frequentie

fO d l-f k l··k' afhankelijk van het werkpunt van de grafiek
1 eaa wer e 1J

van figuur 6.2 waarin men zich bevindt.

2 - totale haraonische vervo:ming

In de praktijk treden bij opwekking van een sinus- of cosinus

signaal altijd onvolkomenheden op. Een daarvan is het voorkomen

van hogere harmonischen buiten de gewenste grondharmonische bij de

signalen sinvt en cosv
t

. Bij toepassing van deze 'vervuilde'

sinus- en cosinussignalen in de coördinatentransformatie heeft dit

tot gevolg dat niet alleen een coördinatentransformatie met wt
optreedt, maar ook coördinatentransformaties met CWt' waarbij c

een geheel getal is. Op deze wijze kan het voorkomen dat niet

alleen de grondharmonische componenten van de gemeten signalen

naar een lagere frequentie getransformeerd worden, maar ook hogere

harmonischen in het ingangssignaal, die juist eruit gefilterd

moesten worden. De invloed hiervan kan verminderd worden door er

voor te zorgen dat:

- de amplituden van de bovenharmonischen in de modulerende sig

nalen zo klein mogelijk zijn;

de frequenties van de bovenharmonischen in de modulerende sig

nalen zodanig zijn dat de invloed op de coördinatentransformatie

zo klein mogelijk is.

3 - De fasehoek tussen de kvadratuursignalen

Bij de de coördinatentransformatie is het faseverschil tussen de

kwadratuur(sinus- en cosinus-)signalen zeer belangrijk. In het

ideale geval is deze w/2 radialen. Een fasehoek ongelijk aan deze

waarde kan in de coördinatentransformatie volgens (6.1) gemodel

leerd worden als een fouthoek f, zo dat de signalen sinvt en cosv
t

nu optreden als sinvt en cOS(Vt+f). Voor kleine waarden van f

volgt uit (6.1) en een eerste-orde benadering rond v
t

van

cOS(Vt+f) het volgende:
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(6.4)

Bij substitutie van (6.4) in (6.1) volgt dat bij (6.1) een fout·

vector ten gevolge van de fasefout opgeteld moet worden met de

grootte:

(6.5)

Dit kan nog verder afgeschat worden door:

(6.6)

Het zal duidelijk zijn dat methode b, welke gebruik maakt van het

FRP·signaal, geen last heeft van niet-lineariteiten in de frequen

tie-overdracht; dit is anders dan methode a, waarbij door toepas

sing van een spannings-frequentie-omzetting niet-lineariteiten

kunnen optreden. Welke methode gezien de andere criteria 2 en 3 de

beste resultaten geeft, hangt af van de realisatie welke gekozen

wordt.

Tenslotte zijn ter controle nog enkele realisaties volgens methode

a bekeken. Dit waren:

Directe spanning-frequentie(sinus)-omzetting met een

VCO (Voltage Controlled Oscillator);

- Een spannings-frequentie(driehoek)-omzetting gevolgd

door een driehoek-sinus-omzetting.

Een uitgebreidere beschrijving van deze bovengenoemde methoden

voor omzetting is te vinden in [data]. Deze methoden blijken, bij

gebruik van de genoemde componenten in de gegeven schema's volgens

[data], ook bij toetsing aan criteria 2 en 3 slechtere resultaten

te geven dan methode b. Hierbij is voor methode b de realisatie

genomen zoals in de volgende paragrafen beschreven wordt. Uit het
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voorgaande is de conclusie getrokken dat gebruik van methode b de

voorkeur verdient boven toepassing van methode a.

6.4.2 Generatie van de -.odul.erende signalen

Het principe van de realisatie van de opwekking van de kwadratuur

signalen is als volgt: een pulstrein (het FRP-signaal) dient als

klok voor een op/neer-teller (up/down-counter), die uit het

FRP-signaal een binair woord maakt waarvan de waarde als functie

van de tijd een driehoeks-stapjesvorm heeft. Dit binaire woord

wordt toegevoerd aan de adreslijn van een programmeerbaar geheugen

(EPROK) waarin de functiewaarden van de gewenste functie (sinus

curve) opgeslagen zijn. Het binaire woord aan de uitgang van de

EPROM dat deze functiewaarde representeert, wordt via een

Digitaal-Analoog-Omzetter (DAG) vertaald naar een analoge span

ning, welke als functie van de tijd een sinusfunctie is.

De hierboven geïntroduceerde functieblokken staan in figuur 6.3

nog eens geïllustreerd.

6.4.2.1 Werking van de functieblokken

Van de in de figuur 6.3 genoemde functieblokken staat hieronder de

werking nog eens vermeld. De waarheidstabellen van deze functie

blokken zijn opgenomen in bijlage G.
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Figuur 6.3 Principeschema van de sinus- of cosinusgeneratie

uit het FRP-signaal.

1 UpfDown-cotmter:

Dit blok bestaat uit vier gedeelten: de counter, de gating

circuits, de up/down-select, en de count-mu1tip1exer.

laDe cotmter

De counter heeft als ingangen:

-count-ingangen: de counter kent twee count-ingangen: een count-up

en een count-down. Als er op de count-up-ingang een positieve

flank optreedt, en de count-down is logisch "1", dan wordt de

waarde van het binaire woord op de uitgang met één verhoogd. Als

op de count-down een positieve flank optreedt en de count-up is

logisch "1", dan wordt de waarde van het binaire woord op de uit

gang met één verlaagd;

-master-reset (KR): als deze ingang logisch "1" is, heeft hij geen

invloed op de uitgang. Als deze ingang logisch "0" is, dan worden

alle uitgangen, ongeacht de toestand van de count-ingangen,
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logisch "O".Deze ingang is dus "Active Law". Deze ingang en de

hierna te bespreken "PL"-ingang mogen niet tegelijk "0" zijn, want

dan is het gedrag van dit functieblok ongedefinieerd;

-parallel load (PL): Deze is evenals de master-reset "Active Low",

en heeft dus geen invloed op de uitgang als hier logisch "1" aan

geboden wordt. Als de ingang logisch "0" is, dan wordt, ongeacht

de waarde van de count-ingangen, het binaire woord dat op de

"load"-ingang staat, overgenomen door de uitgang;

-LO.... Ln _
1

: load-ingang: hier wordt een n-bits binair woord aan

geboden, dat als de PL-ingang logisch "0" is, doorgegeven wordt

aan de uitgang volgens LO ~ 00; L1 ~ 01; Ln _1 ~ 0n_1' waarbij

hier en in het volgende het bit met index 0 het Least Significant

Bit (LSB) is, en het bit met de hoogste index het Most Significant

Bit (MSB). Dit betekent voor een bit B met index 0 dat dit in het

decimale stelsel een waarde vertegenwoordigt overeenkomstig:

waarde van B - <B > - 2
0

o 0
(6.7)

De counter heeft als uitgang:

-00 .... On_1: De counter heeft een n-bits-uitgang waarvan het ge

drag afhangt van de ingangen zoals in het voorgaande beschreven.

b
I Het gating-circuit

Het gatingcircuit heeft als ingang:

-GO.... Gn _1 : De ingang van een gatingcircuit is een n-bits-ingang.

Het gatingcircuit heeft als uitgang:

-out: De uitgang van het gating-circuit is logisch "0" als de

waarde van het ingangswoord ongelijk is aan togg1e, waarbij togg1e

een vrij te kiezen getal is, en de uitgang is logisch "1" als de

waarde van het ingangswoord gelijk is aan togg1e. De waarde van

togg1e wordt bepaald door de topologie van de logische poorten

waaruit de schakeling is opgebouwd.

c .
I Up/down-select

De Up/Down-select heeft als ingangen:

-reset (RS) : de uitgang Q van dit blok wordt, ongeacht alle an

dere ingangen logisch "0" als op de reset-ingang een "0" aange-
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boden wordt. Bij een "1" op deze ingang bepaalt de c10ck de uit

gang Q;

-c1ock bij een positieve flank op deze ingang wordt het uit

gangssignaal Q geïnverteerd, d.w.z. als het "1" was, wordt het "0"

en omgekeerd, mits reset "0" is.

De Up/Down-select heeft als uitgangen:

-Q: het gedrag van deze uitgang in afhankelijkheid van de ingangen

is reeds in het voorgaande beschreven;

-Q: dit is de geïnverteerde uitgang van Q.

d
1 De Count--.tl.tiplexer

De Count-mu1tip1exer heeft als ingangen:

-data: op deze ingang komt een datastroGm binnen die afhankelijk

van het signaal op de andere ingang, doorgegeven wordt naar uit

gang 1 of uitgang 2;

-channe1-se1ect: als op deze ingang een ~1" staat, wordt het sig

naal op de data-ingang doorgegeven naar uitgang 1, en wordt uit

gang 2 "1". Als op deze ingang een "0" staat, gebeurt het omge

keerde: het signaal op de ingang 'data' wordt doorgegeven aan

uitgang 2 en uitgang 1 blijft "1".

De Count-mu1tip1exer heeft als uitgangen:

-uitgang 1 en uitgang 2: het gedrag van deze uitgangen in afhanke

lijkheid van de ingangen is in het bovenstaande reeds beschreven.

Deze vier blokken zijn volgens figuur 6.4 met elkaar verbonden.

werking van de up/down-counter

Stel voor een begrip van de werking dat het woord x op de uitgang

van de counter een waarde heeft als volgt:

togg1e1ow < x < togg1ehigh (6.8)

Waarbij:

togg1e1ow waarde van het binaire woord aan de ingang

van het gatingcircuit, waarbij de uitgang van dit blok

"1" wordt;

togg1ehigh: idem als
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togglelow < togglehigh.

Als we nu stellen dat de uitgang van het blok UP/Down-select "1"

is, dan wordt door de count-multiplexer het kloksignaal doorge

laten naar uitgang I, en dus naar de count-up-ingang van de coun

ter, terwijl de count-down-ingang nu "1" is en dus niet actief. De

waarde van het woord op de uitgang van de counter loopt nu op

totdat hij gelijk is aan 'togglehigh'. De uitgang van het gating

circuit 2 gaat nu van "0" naar "1" en de select-up/down-uitgang Q

wordt op deze positieve flank geïnverteerd. Hierdoor gaat de teller

in plaats van omhoog nu omlaag, totdat de waarde van het woord op

de uitgang gelijk is aan 'togglelow' waarna weer omhooggeteld

wordt.

La· - • - - . - Ln-'

_...;;P'..;,.R,;,.,P----tdaU

count-
aul Uplaxar out 1f----... count

up

load

out I

chenne1
,.....--l aelect out21------<~

count.
dovn

I1R ft
~

1I

bn-'

pting-
c1rcu1t 1

V~o /tocglalov

r--- out .
1\ bn_l

Q Q
1nl~

up-dolm- out +-aelect 1n2~ pUng-

rêHt c1rcu1t 2 Vfo 1/togleh1sh

""--- out I

1\ bn_l

Figuur 6.4 Onderlinge verbindingen tussen de functieblokken die

samen de up/down-counter vormen.
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We kunnen dus stellen dat het blok in totaal, uitgaande van een

goede begintoestand, zich gedraagt als een teller die met de klok

frequentie afwisselend omhoog en omlaag telt, waarbij de grenzen

van de waarde van het uitgangswoord worden vastgelegd door de

gatingcircuitparameters togglelow en togglehigh.

2 Progra.aeerbaar geheugen (EPROK)

EPROM is een afkorting voor Erasable Programmable &ead Only Memory

geheugen. Dit betekent dat er in de geheugenplaatsen data in de

vorm van binaire woorden opgeslagen kunnen worden, die eventueel

weer te wissen zijn. De adressering vindt plaats met behulp van

n
een n-bits-parallelle adresbus, waarmee dus in totaal 2 adressen

te adresseren zijn.De binaire inhoud van deze adresplaatsen ver

schijnt op de q-bits-parallelle uitgangsbus.

De EPROM heeft als ingangen:

AO ....An _l : de ingang van de EPROM is een n-bits-parallelle

adresbus.

De EPROM heeft als uitgang:

00 .... Oq_l: de uitgang van de EPROM is een q-bits-parallelle uit

gangsbus, waarbij

< 0 > < inhoud( adres(A) ) >.

Hierbij betekent <...> dat van de variabele tussen het

<- en het >-teken de decimale waarde genomen wordt.

3 Digitaal/Analoog-Converter (DAC)

De digitaal/analoog-converter zet een binair woord om in een ana

loge spanning. Het spanningsbereik voor de uitgangsspanning wordt

meestal op één van de volgende drie manieren ingesteld:

- symmetrisch rond 0 V;

- van 0 V tot V ;
+

- van V tot 0 V.
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Hierbij is V+ een willekeurige positieve, en Veen willekeurige

negatieve spanning.

Bij een q-bits-ingangswoord is de stapgrootte van de uitgangs

spanning ~V te bepalen met onderstaande formule:

o·,

V - Vmax min
~V - _

Hierbij zijn :

V i : waarde van dem n
<ingangswoord>

uitgangsspanning van de

(6.9)

DAG bij

V
max

waarde van de uitgangsspanning van de DAG bij

<ingangswoord> - 2
q
-l.

De waarde van de uitgangsspanning van de DAG is te bepalen met

onderstaande vergelijking:

Vout V i + ~V <ingangswoord>m n
(6.10)

De overdracht van de (decimale) waarde van het ingangswoord naar

de analoge uitgangsspanning verloopt via een stapjesgrafiek, als

geschetst in figuur 6.5.

De DAG heeft de volgende ingang:

IO .... Iq _l : de ingang van de DAG is een q-bits-parallelle ingangs

bus , waarop het binaire ingangswoord gezet wordt.

De DAG heeft als uitgang:

V t: op de uitgang van de DAG verschijnt de analoge spanning,ou
bepaald door het spanningsbereik V - V en de decimale waar-max min'
de van het binaire ingangswoord.
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Figuur 6.5 Uitgangsspanning van de DAC als functie van de decimale

waarde van het binaire ingangswoord.

6.4.2.2 DiJaensionering van de schakeling

De basis van de dimensionering wordt gevormd door vergelijking

(6.3), waarin het verband tussen de hoekfrequentie van het FRP

signaal en de grondharmonische component van de uitgangsspanning

van de invertor gegeven is. Als we nu de generatie van één periode

van de sinusvorm vastleggen als één cyclus van de Up/Down-counter,

dan betekent dit dat na 6930 klokpulsen de Up/Down-counter weer

terug is in zijn begintoestand. De counter doorloopt dus 6930

toestanden, alvorens terug te zijn bij de begintoestand. Aangezien

bij deze cyclus elke verschillende toestand twee keer optreedt,

namelijk bij het "Up"- en bij het "Down"-tellen, worden 6930/2

3465 verschillende toestanden doorlopen. Dit kan gerealiseerd

worden met een l2-bits-teller aangezien:
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3465 ~ 4096 _ 2n _ 212 (6.11)

Als we de teller laten beginnen als de decimale waarde van het

uitgangswoord nul is en laten omkeren van "Up" naar "Down" als de

decimale waarde van het uitgangswoord 3465 is, dan worden in één

cyclus precies 2x3465 - 6930 toestanden doorlopen. De gatingpara

meters togg1e1ow en togg1ehigh liggen nu vast op de volgende waar

den:

togg1e1ow - 0

togg1ehigh - 3465

De grootte van de uitgangsbus van de EPROM is nu nog vrij te kie

zen, we kiezen echter voor een 8-bits-bus, dat wil zeggen:

q - 8 (6.13)

De motivatie hiervoor is:

De hierdoor optredende, nog later te bespreken, kwan

tisatiefout in de uitgangsspanning blijkt klein genoeg

te zijn voor de verdere verwerking van het signaal;

Dit biedt praktische voordelen met betrekking tot de

te gebruiken EPROM en DAC, aangezien deze veelal uitge

rust zijn met een uitgangsbus respectievelijk ingangsbus

van 8 bit.

6.4.2.3 Opwekking van een cosinusvODl uit een sinusvora en

instelling van de begintoestand

Met behulp van de verkregen sinusgenerator kan een cosinussignaal

verkregen worden, door parallel aan de eerste, een tweede Up/Down

counter mee te laten tellen, echter met een andere begintoestand

dan de eerste counter, waardoor de twee aldus opgewekte golfvormen
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(driehoeks-stap-vormen),

identiek zijn.

behalve een tijds(fase)verschuiving,

•Aangezien een faseverschuiving van 90 (- w/2 rad) overeenkomt

met l/4-periode betekent dit dat de tweede teller op elk moment

6930/4~1733 toestanden verder moet zijn dan de eerste teller. Dit

~ teken geeft aan dat het getal 1733 niet precies is. Dit geeft

aanleiding tot een faseverschil tussen het opgewekte sinus- en

cosinus-signaal van niet exact w/2 radialen. Hierop zal later

teruggekomen worden. Dit verschil van 1733 toestanden kan bereikt

worden door de begintoestanden verschillend te kiezen, zo dat het

verschil precies 1733 toestanden is, en blijft. Deze begintoestand

kan gekozen worden door de twee tellers te laden met verschillende

getallen alvorens de reeds genoemde telcycli van start gaan. Dit

laden van de tellers vindt plaats door de PL ingangen van de beide

tellers gelijktijdig "0" te maken, waardoor de constante signalen

die op de load-ingangsbussen staan naar de uitgangen van de tel

lers doorgegeven worden.

Tevens moet er voor gezorgd worden dat de beide tellers daarna "de

goede kant op " tellen. Dit gebeurt door de Up/Down-select-uit-
---

gangen allebei te resetten door de ingangen "reset" allebei "0" te

maken waardoor beide tellers omhoog gaan tellen.

Deze twee handelingen, laden van de tellers en resetten van de

UpfDown-select-uitgangen gebeurt gelijktijdig, en op hetzelfde

moment. Gedurende deze activiteiten vindt er geen telactie plaats

in de tellers; de tellers zijn gedurende deze resetperiode geblok

keerd voor klokpulsen van het FRP-signaal. We kiezen voor de

beginstanden van de twee parallel aan elkaar lopende tellers de

toestanden met uitgangswoorden 1 resp. 1734. Het hierboven

beschreven mechanisme is in figuur 6.6 nog eens geïllustreerd.
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3465
Vda

6930 ~ 1733 3465 'l98 6930

Mechanisme voor het instellen van de begintoestanden

van de tellers.

Tenslotte is de gehele schakeling voor het opwekken van de modu

lerende signalen afgebeeld in figuur 6.7.

Figuur 6.6

1733o

t<alSr...>EPROM;
out , out2

3465 - - -R\t- -7\ 1
I '!',
I ' , I . ,

. I ' " ''\ "

1733 _-- - -)f --'\- - -\~ --{-
I I
I I

/! I
I

I L~ • • • L] 1 I

On

\
DAC 1···out / in Vout,1 -··0_

EPROM 1

load

dO~ .d,•••

reset

Up/Down-counter

'-----------+eaeE,'
L---------------IPL,1 b ieg ntoestand-

instelling

,----------------II'L,2
r--------------L~L-----.:... ...J

°0 DAC 2· \·· in Vout ,2· '--· /°7

out

EPROH 2

load

R reset-h

Up/Down-counter 2 ~ \

'------tl clock out: adress

jj

Figuur 6.7 Schakeling voor het opwekken van een sinus- en een

cosinussignaal uit het invertorsignaal FRP.
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6.4.3 De venaenigvuldigschakeling

De basis voor de opbouw van de vermenigvuldigschakeling wordt

gegeven door formule (6.1). Hierin is te zien hoe de meetsignalen

van spanning of stroom, voorgesteld door de complexe ruimtevector

~s vermenigvuldigd worden met de modulerende signalen, voorge

gesteld door de grootheden sinv en cosv . Deze vermenigvuldiging
t t

is weergegeven in figuur 6.8

I-----.x.

I-----~Xn+
x

Figuur 6.8 Opbouw van de vermenigvuldigschakeling met

vermenigvuldigers en optellers.

In figuur 6.8 is te zien dat de vermenigvuldigschakeling bestaat

uit vermenigvuldigers en optellers. Meer informatie over de hard

ware-realisatie hiervan is te vinden in bijlage C. De grootte van

de signalen uit de kwadratuur(sinus/cosinus)-oscillator is genomen

van -10 tot +10 V. De grootte van de signalen van de meetopnemers

ligt ook tussen -10 en +10 V (zie paragraaf 6.4.6). De vermenig-
xx

vuldigers hebben een overdracht van y - i02
, waarbij y de

uitgang is, en xl en x2 de ingangen. Als we ervoor willen zorgen

dat de uitgangssignalen x en x volgens figuur 6.8 met behulpsm sn
van analoge rekenschakelingen gerealiseerd kunnen worden, dient er

een schaling plaats te vinden omdat de uitgang van de analoge

optellers in figuur 6.8 maximaal de voedingsspanning (-15 V) aan

de uitgang kunnen leveren. In verband met de verdere verwerking
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van de signalen dient er door de schaling voor gezorgd te worden

dat de uitgangssignalen x en x binnen het bereik van -10 tot
sm sn

+10 Volt blijven. Deze schaling is weergegeven in figuur 6.9.

+
X()( ----0+---.1

)(

+
J---_X

11

J----~X n

Figuur 6.9 Vermenigvuldigschakeling uitgebreid met

schalingsversterkers.

Omdat er twee coördinatentransformaties nodig zijn: één voor de

statorspanning en één voor de statorstroom, dient de vermenigvul

digschakeling volgens figuur 6.9 in tweevoud uitgevoerd te worden.

6.4.4 Kwaliteit van de opgewekte signalen

De kwaliteit van de modulerende signalen ten behoeve van de coör

dinatentransformatie wordt bepaald door één of meer van de onder

staande effecten:

- discretisatie van de tijd;

- discretisatie van de amplitude;

- faseverschil tussen de modulerende signalen.

In het uiteindelijke signaal zijn zowel de tijd als de amplitude

in discrete, gekwantiseerde stappen verdeeld. De kwantisatie in de

-100-



tijd wordt veroorzaakt door het tijdsdiscrete karakter van de

schakeling; bij elke k1okpu1s (FRP-pu1s) verandert de toestand van

de (logische) schakeling, en dus ook de ui tgangs spanningen , die

als uitgangssignalen gebruikt worden. De kwantisatie van de ampli

tude wordt veroorzaakt doordat de uitgangssignalen in de schake

ling gerepresenteerd worden door een niet oneindig aantal bits.

6.4.4.1 Discretisatie van de tijd

Dat de discretisatie van de tijd weinig invloed heeft op de kwali

teit van het uitgangssignaal blijkt uit het volgende. Veronder

steld wordt dat de discretisatie van de amplitude afwezig is. We

kunnen nu een modulerend signaal (sinus- of cosinusvormig signaal)

gedacht denken uit een ideaal harmonisch signaal, nadat het bemon

sterd is en door een zero-order-ho1d-fi1ter gegaan is. Dit 'zero

order-ho1d-fi1ter' (z.o.h-fi1ter) zorgt ervoor dat de waarde van

de uitgangssignalen tussen twee bemonsteringstijdstippen constant

is en gelijk aan de waarde van de uitgangssignalen op het meest

recente bemonsteringstijdstip. Een grafische voorstelling wordt

gegeven in figuur 6.10.

jti j dsgedlscretlseerd

l/ljdSCOntinu

\

\

Figuur 6.10 Voorstelling van de modulerende signalen als enkel

tijdsdiscretisatie plaatsvindt.
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Het ingangssignaal x(t) wordt ideaal bemonsterd en kan geschreven

worden als:

X(t)lt_kT - x(kT) - x(k)

Waarbij de bemonsteringstijd gegeven wordt door:

T - l/fbemonstering

(6.14)

(6.15)

Door een (ideale) bemonstering met frequentie f b t. wordtemons erl.ng
het spectrum van het ingangssignaal X(w) verschoven met veelvouden

van de bemonsteringsfrequentie:

met:

(6.16)

w
b

- 2,.. f
b

•emonsterl.ng
(6.17)

Waarbij ~(w) het spectrum is van het bemonsterde signaal.

Als we voor X(w) het spectrum nemen van een ideale grondharmo

nische functie met hoekfrequentie wO' dan bestaat het spectrum van

de bemonsterde functie uit componenten bij w - ±wO' ±wb~wO'

±2wb~0' etc. We weten [kuo 80] dat de overdrachtsfunctie van het

zero-order-ho1d-fi1ter is:

G (w) -z.o.h.

2,..
(6.18)

Een amp1itude- en fasediagram van deze overdrachtsfunctie is te

vinden in figuur 6.11.

-102-



11 0 (",lil
z.o.h. 'I,

gyl
CAl

b

o

_:~"b
2"b 3"'b ~

I I
I I
I

II I

---" :
I

-2V I

-31T ----~ I
I

-Ij TT" - ----~ I
I

"'b 2'"'b 3""b - -5'T - - --~IA) - - -
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Figuur 6.11 Fase- en smplitudediagrsm van de overdrachtsfunctie

van een zero-order-hold filter.

We zien dat dit filter een laagdoorlaatkarakter heeft. Als gelijk

spanning doorgelaten wordt met een factor 1, dan wordt de compo

nent met hoekfrequentie w
O
-(1/6930)wb , doorgelaten met een verlies

-8 0
van 5 10 en een fasedraaiing van -0.026 . De dan eerstvolgende

frequentiecomponent met als hoekfrequentie wO+Wb wordt door het

zero-order-hold-filter verzwakt met een factor 1.5 10-4 en een
o

fasedraaiing van -360.026. We zien dus dat de relatieve fout,

geïntroduceerd door de tijdsdiscretisatie te verwaarlozen is.

6.4.4.2 Discretisatie van de .-plitude

De amplitudediscretisatie wordt veroorzaakt door het feit dat de

opgewekte signalen gerepresenteerd worden door een eindig aantal

cijfers (bits), waarbij de stapgrootte (absoluut) bepaald wordt

door het aantal bits aan de ingang van de DAC en het maximum en

het minimum van de uitgangsspanning van de DAC V en V . , zoalsmax mln
beschreven in paragraaf 6.4.2. De golfvorm van de bedoelde

uitgangsspanning wordt bepaald door de inhoud van het EPROM

geheugen en de volgorde waarin dit met behulp van de adreslijn

uitgelezen wordt. In het volgende worden de ef-fecten van de

amplitude- en de tijdsdiscretisatie samen genomen.

Een maat voor de energie-inhoud van een willekeurig signaal x, ten

opzichte van de energie-inhoud van de kwantisatieruis van dit

zelfde signaal, wordt gemeten met behulp van de zogenaamde 'Sig-
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naa1-Ruis-verhouding (SjN-verhouding)' [sha 79). Dit is de verhou

ding van de kwadraten van de effectieve waarden van het signaal

x (kT) en het signaal x(kT)-x (kT) en wordt voor een tijdsdiscreet
q q

signaal als volgt berekend:

E[(x(kT) - x (kT»2)
q

(6.19)

Hierbij is:

SjN de signaa1-ruis-verhouding van de grootheid x;

S effectieve waarde van het gediscretiseerde

bemonsterde signaal x;

N effectieve waarde van de kwantisatieruis, die

veroorzaakt wordt door de discretisatie van de

amplitude van de grootheid x;

E de 'expectation'-operator. Deze berekent de

verwachting van de grootheid y(k):

E[y(k») - ~ (y(k).f (k».
k y

In dit geval loopt k van 0 tot 6930 en heeft de

kansdichtheidsfunctie f (k) een uniforme verde

ling op dit interval voigens fy(k) 69;0 : elke

toestand komt in de tijd gezien even vaak voor.

x (kT): de gekwantiseerde waarde van de grootheid x op
q

x(kT)

het tijdstip kT;

de waarde van de grootheid x op het tijdsstip

kT.

De bepaling van de golfvorm door middel van de adressering van het

EPROM-geheugen is als volgt gebeurd. Als we uitgaan van een

willekeurige grootheid x(t), dan is één mogelijke kwantisatie

strategie de volgende: de waarde van de gekwantiseerde grootheid

x (kT) wordt bepaald door op de tijdstippen kT afwisselend het
q

dichstbijzijnde kwantisatieniveau onder, en het dichtstbijzijnde

kwantisatieniveau boven de momentane waarde x(kT) te nemen. Dit is
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grafisch geïllustreerd in figuur 6.12.

..
8T

m r-

p+3 ~x(t)

mp+l-- - -- - ---~ :
mJ------ : :-~ T--7-- 1 ;

! . ~ I I

, .......------:~ ,
mp I~/~---- , :

oH 2~ 3~ --k-~T --64---7T
I

Figuur 6.12 Kwantisatie van een grootheid x(t).

Door directe berekening van de Signaa1-Ruis-verhouding volgens

(6.19) blijkt dat deze, uitgaande van 256 kwantisatieniveau's,

voor een op bovenstaande wijze gediscretiseerd harmonisch signaal

gegeven wordt door:

(S) _ 2.43 104
N sinus (G.20)

Vervolgens is met de spectrum-analysator DGOOO het frequentie

spectrum van de opgewekte sinusvorm opgenomen. Het resultaat is

weergegeven in figuur 6.13.

De amplitude van het grondharmonische signaal met een frequentie

van ongeveer 1.4 Hz was hier 10 Volt. Het blijkt uit deze meting

dat de amplituden van de bovenharmonische componenten in het sig

naal een amplitude hebben die kleiner is dan 0.51 van de amplitude

van de grondharmonische component van het signaal. Omdat de

amplituden van de bovenharmonischen klein zijn, heeft het weinig

zin deze signalen, voordat ze de analoge vermenigvuldigers ingaan,

nog te filteren.
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Na deze analoge

plaatsvinden om de

vermenigvuldigers

bovenharmonische

moet nog wel een filtering

componenten in de gemeten

grootheden te elimineren.

HERTZ

Figuur 6.13 Frequentiespectrum van een in amplitude en tijd

gediscretiseerd sinusvormig signaal.

6.4.4.3 Faseverschil tussen de ~erende signalen

Zoals in paragraaf 6.4.1 al vermeld werd, heeft een fasehoek tus

sen de twee gegenereerde signalen van niet exact w/2 radialen een

fout in de coördinatentransformatie tot gevolg. De fouthoek f is

te bepalen door de begintoestanden van de tellers in het ideale

geval en in de praktijk te vergelijken. In praktijk is dit ver

schil 1733 toestanden, terwijl het ideaal zou zijn 6930/4 - 1732.5

toestanden.

Omdat we in digitale schakelingen geen halve toestanden kennen,

wordt dit afgerond. Hier is gekozen voor 1733. Dit betekent dat
o -4

een fasefout gemaakt wordt van -.5/6930 2w - 4.53 10 radialen.

Volgens formule (6.6) is de grootte van de foutvector nu:

Ifoutl ~ I 4.53 10.4 sx (6.21)
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plaats te

nalen uit

We zien dat de fout in de coördinatentransformatie ten gevolge van

de niet-orthogonaliteit van de opgewekte signalen, zeer gering is.

6.4.5 Filtering van de getransforaeerde signalen

Als de gemeten ruimtevectoren voor statorspanning en -stroom

getransformeerd zijn van het statorstelsel naar het tussenstelsel,

dient er een filtering op de componenten i ,i ,u en usm sn sm sn
vinden om de bovenharmonische componenten van deze sig-

te filteren. De eisen waaraan deze filters dienen te

voldoen worden bepaald door:

-toegestane aliasing van de gemeten signalen:

Dit wordt bepaald door het type filters, de eigenschap

pen van de invertor en de machine en de bedrijfstoestand

van de machine;

- gewenst dynamisch gedrag van de regeling:

Omdat er een filter in de regeling opgenomen wordt,

heeft dit gevolgen voor het dynamisch gedrag hiervan.

Door tijdsgebrek is aan deze twee punten geen verdere aandacht

besteed, en is het ontwerp en de realisatie van de filters niet

ter hand genomen.

6.4.6. Signaalopneaers

Zoals in hoofdstuk 5, en paragraaf 6.3 vermeld is, dienen de vol

gende grootheden gemeten te worden:

tstatorspanningsruimtevector u ;
t -s

statorstroomruimtevector i ;
-s

mechanische hoeksnelheid van de rotor w ;
m

hoeksnelheid van het tussencoärdinatenstelsel ten

opzichte van het statorstelsel wt .

Omdat we te maken hebben met een digitale regeling dienen deze
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waarden op elk bemonsteringsmoment aanwezig te zijn. De bepaling

van de eerste twee grootheden zal gepresenteerd worden in para

grafen 6.4.6.1 en 6.4.6.2. De meting van de laatste twee groot

heden zal aan de orde komen in de paragrafen 6.4.6.3 en 6.4.6.4.

6.4.6.1 Opneaers voor spanning en Btrcx..

het

van

drie

meetsysteem

Aan deze

te maken

De eerste eis die bij het meten van spanningen en stromen gesteld

moet worden, is, dat de meetwaarden verwerkbaar zijn voor de rest

van het systeem. Dit betekent, als we voor de schakeling welke de

gemeten fasegrootheden en/of gekoppelde grootheden omzet in ruim

tevectoren een spanningsbereik aanhouden van -10 tot +10 V, dat de

signalen afkomstig van de opnemers ook binnen dit bereik moeten

liggen. Een tweede eis die bij het meten van (hoge) spanningen en

stromen gesteld moet worden is dat er een galvanische scheiding

moet zijn tussen het meetobject (asynchrone machine) en het meet

gegevensverwerkende gedeelte (filtering en digitale deel van de

regeling) .

Een derde belangrijke voorwaarde is dat het

meetobject zo weinig mogelijk moet belasten.

voorwaarden kan voldaan worden door gebruik

isolatieversterkers of meettransformatoren.

De stroo-.eting

De stroommeting vindt plaats door toepassing van meettransforma

toren. Er wordt gebruik gemaakt van een LEM-transfoshunt LH 101

(bijlage F). Het principe van deze meettransformatoren is als

volgt: door de stroom aan de primaire zijde wordt een magnetische

flux opgewekt. Door een interne elektronische schakeling wordt via

de secundaire wikkeling een stroom toegevoerd, die aan de secun

daire zijde een tegenflux geeft. Via Hall-sensoren in het magne

tische circuit wordt de netto-flux gemeten en zo afgeregeld door

de interne elektronika via de secundaire zijde dat deze nul wordt.

Hierdoor is de belasting van het meetobject door de meettransfor-
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mator te verwaarlozen. De overzetverhouding is 1000:1, met een

nominale secundaire stroom van 100 mA en een faseverschuiving

tussen ingangs- en uitgangsstroom van kleiner dan 1
0

(bij een

frequentie van de primaire stroom tussen 0 en 1000 Hz). De meet

transformator is geschikt voor zowel wisse1- als gelijkstroom.

Uitgaande van een maximale amplitude van de invertorfasestroom van

70 A en een bereik van de ingangsspanningen van de 3->2-transfor

matie van ±10 V, is een overdracht van 7 A-> 1 V gewenst om een

volledige uitsturing van de uitgangsspanning van de opnemer van 10

V te verkrijgen. Hieruit volgt, samen met de overzetverhouding van

1000:1, een meetweerstand aan de secundaire zijde van 10~0 O. Hier

wordt een waarde van 150 o genomen. Een beeld van de stroommeet

schakeling is gegeven in figuur 6.14.

Iprlm Isee-
]Rm Us

.. (1500 ± 0,5%)

1000: 1

oe

LEH SA (LH 101)

Figuur 6.14 De stroommeetschakeling.

De spannfngsaeetschakeling

Bij toepassing van een meettransformator komt de schakeling voor

de spanningsmeting er uit te zien als in figuur 6.15.
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Figuur 6.15 De spanningsmeetschakeling.

lagevoor

De spanning

een goede afbeelding van dekHz)500

over de meetweerstand R
m

frequenties (kleiner dan

transformator is opgebouwd uit de externe weerstand R
v

stand ten gevolge van de primaire wikkelingen Ri.v,pr m
aan de secundaire zijde is

Als meettransformator wordt een LEM-transfoshunt, LV 200 AW geno

men (bijlage F). Deze heeft een zodanige opbouw dat de secundaire

stroom een goed beeld is van de primaire stroom, vermenigvuldigd

met de factor 5. De te meten spanning wordt, via een voorschakel

weerstand R' aangesloten aan de primaire zijde van de
v

meettransformator. Deze weerstand aan de primaire zijde van de

en de weer-

spanning aan de primaire zijde. Bij hoge frequenties vertoont de

spanningsmeetschakeling een laagdoorlaatkarakter ten gevolge van

de altijd aanwezige spreiding in de meettransformator. De verhou

ding tussen de spanning aan de primaire zijde en de spanning over

de meetweerstand R is uit te rekenen met:
m
u .

\L - 5 pr1m R'
l<. R' mm v

Hierbij is R' de vervangingsweerstand van de parallelschakeliing
m

van R en de ingangsweerstand van het belastende netwerk aan de
m

secundaire zijde. Aangezien dit belastende netwerk is opgebouwd

uit analoge rekenschakelingen, en een grote ingangsweerstand

heeft, zal gelden R' - R . Omdat de weerstand aan de primairem m
zijde groot is, zal de belasting van het meetobject door het meet-

systeem niet groot zijn. Omdat we slechts twee van de drie gekop-
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pelde spanningen aan de statorzijde van de machine meten, zal er

een asymmmetrie optreden. Deze zal echter klein zijn omdat de

belasting door het meetsysteem ook klein is.

De transformatieverhouding van de schakeling is ingesteld op 80.

Dit betekent, gezien de begrenzing van de spanningen door de

invertor tot 675 V, dat de spanning over de meetweerstand binnen

een bereik van ± 10 V valt.

6.4.6.2 3->2-transforaatie

Om de reële en de imaginaire componenten van een ruimtevector te

berekenen, moeten tenminste twee fasegrootheden of gekoppelde

grootheden (van een sYmmetrisch stelsel) bekend zijn. We gaan in

het volgende uit van de gekoppelde spanningen aan de statorzijde

van de machine. Deze worden als volgt genoteerd:

usab u - u (6.22a
)

sa sb

usbc usb - u (6.22b )
sc

u u - u (6.22c )sca sc sa

Als we nu de machine als sYmmetrisch beschouwen, en de homopolaire

stroomcomponent als in hoofdstuk 2 nul veronderstellen (de fase

wikkelingen aan de statorzijde zijn in zwevende sterschakeling

geschakeld), dan geldt voor de som van de statorfasespanningen:

u +ub+u -0sa s sc (6.23)

Als nu u geëlimineerd wordt uit (6.22) met behulp van (6.23),sc
dan geldt voor de fasespanningen:

2 1 (6.24a
)u :3 usab

+ :3 usbcsa
1 + I (6.24b )usb :3 usab :3 usbc
1 2 (6.24c )u - :3 usab - 3 usbcsc
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Als we de uitdrukkingen (6.24) substitueren in de definitieverge

lijking voor de complexe ruimtevector voor de statorspanning

(2.7), en het reële, respectievelijk het imaginaire deel voorzien

van het subscript a respectievelijk P, verkrijgen we voor de

3->2-transformatie naar componenten in het statorstelsel:

De 3->2-transformatie voor de statorstromen is reeds uitgewerkt in

paragraaf 2.2. Vergelijking (2.5) beschrijft het verband tussen de

drie statorfasestromen en de reële en de imaginaire component van

de statorstroomruimtevector. We kunnen ook uit twee statorfase

stromen reeds de reële en de imaginaire component van de stator

stroomvector halen door met behulp van substitutie van (2.4) in

(2.5) één fasestroom, stel i ,te elimineren:
sc

i sa i sa

1//3(i + 2i b)sa s

6.4.6.3 Toerentalmeting

De toerentalmeting wordt gerealiseerd langs digitale weg. Op de as

van de machine is een twee-kanaals-pulsgever gemonteerd die per

omwenteling en per kanaal 1000 pulsen genereert, waarbij de pulsen

op het eerste kanaal 90° verschoven zijn in de tijd ten opzichte

van die van het tweede kanaal. Door beide kanalen te combineren

resulteert een pulsgever die per omwenteling 4000 pulsen gene

reert. De meting van het toerental kan nu geschieden door:

a. meting van het aantal pulsen gedurende een gedefini

eerd tijdsinterval (bijvoorbeeld de periodetijd van een

bemonstering) ;
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b. Meting van de tijd die verstrijkt tussen een gedefi

nieerd aantal pulsen.

De keuze van de te gebruiken methode is afhankelijk van de grootte

van het te meten toerental.

Bij ieder aantal getelde pulsen treedt een mogelijke fout van 1

op. Wil men een onnauwkeurigheid van bijvoorbeeld 0.01 X, dan

zullen er tijdens het tijdsinterval waarin gemeten wordt minimaal

10.000 pulsen geteld moeten worden.

In het geval van methode a zijn deze pulsen afkomstig van de

rotorhoekopnemer. Als op ieder bemonsteringstijdstip een nieuwe

waarde voor het toerental vereist is, dan wordt de ondergrens voor

deze meting bepaald door een minimaal toerental, waarbij de ver

eiste nauwkeurigheid gehaald wordt. Als bij een lager toerental

deze gewenste nauwkeurigheid nog steeds gehaald moet worden, dan

zijn er verschillende mogelijkheden om deze nauwkeurigheid toch te

behalen:

- het verhogen van het aantal pulsen per omwenteling van

de rotorhoekopnemer;

- het gedurende een langere tijdsduur meten.

Een nadeel van de tweede methode is dat snelle veranderingen van

het toerental niet gedetecteerd worden.

In het geval van methode b zijn de pulsen afkomstig van een exter

ne oscillator. De waarde voor het toerental kan berekend worden

door een teller gedurende het tijdsinterval tussen een bepaald

aantal pulsen van de rotorhoekopnemer te laten tellen. Hier is een

grens aan de nauwkeurigheid ingebouwd door een maximaal toerental

waarbij de vereiste nauwkeurigheid nog gehaald wordt. Als dit

toerental overschreden wordt, neemt de nauwkeurigheid af tot onder

de vereiste nauwkeurigheid. Dit 'kritische toerental' kan verhoogd

worden door:

-113-



- verhoging van de frequentie van de externe oscillator;

verhoging van het aantal pulsen van de rotorhoekop

nemer waartussen de tijd geteld wordt.

Een nadeel van de tweede methode is dat snelle veranderingen van

het toerental niet gedetecteerd worden.

We zien dat methode a nauwkeuriger wordt bij grotere toerentallen,

en dat methode b nauwkeuriger wordt bij kleinère toerentallen. Het

meeste perspectieven opent dan ook een toerentalmeting welke bij

hogere toerentallen gebruik maakt van methode a, en bij lagere

toerentallen gebruik maakt van methode b. Het verdient aanbeveling

dit principe nader te onderzoeken.

Aan een toerentalmeting worden zware eisen gesteld. Deze eisen

worden bepaald door:

- De gewenste precisie van de toerenregeling;

- De gewenste precisie van de toestandswaarneming.

Voor het eerste punt wordt verwezen naar [elz 87].

De toerentalmeting is voor de toestandswaarneming belangrijk omdat

in de systeemmatrix A(pw ,w ) een term w -pw voorkomt. Omdat inm t t m

het stationaire geval wt bijna gelijk is aan ws ' en het verschil

van w en pw klein is ten opzichte van w ,betekent dit dat des m s
nauwkeurigheid waarmee pW

m
en wt bekend moeten zijn zeer groot zal

moeten zijn, als het verschil tussen w en pw ook nauwkeurig moet
t m

zijn. De invloed van de nauwkeurigheid van de toerentalmetingen op

de toestandswaarneming zal nog nader onderzocht moeten worden.

Voorlopig wordt voor de toerentalmeting methode a aangehouden.

6.4.6~4 Meting hoeksnelheid tussenstelsel

Om de hoeksnelheid wt te meten gaan we uit van een periodetijd

meting van het FRP-signaal. Volgens (6.3) met Wg-Wt geldt:
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FRP
Wt - 2", 6930 (6.27)

We meten nu de halve periodetijd van het signaal sinvt . Dit bete

kent dat we de tijdsduur bepalen tussen 3465 pulsen van het

FRP-signaa1. Dit gebeurt door de tijd te tellen tussen de op- en

de neergaande flank van de uitgang Q van het blok Up/Down-select

(zie paragraaf 6.4.2, figuur 6.4). Dit tellen van de tijd gebeurt

met behulp van een externe (krista1)osci11ator. De nauwkeurigheid

van de meting hangt af van de periodetijd van het signaal sinvt
T en van de frequentie van de externe oscillator f . Wesinvt osc

gaan er hierbij van uit dat de kristaloscillator oneindig nauw

keurig is. De onnauwkeurigheid van de meting wordt gegeven door:

f osc

onnauwkeurigheid - ---i--- x 100%
sinvt

2

(6.28)

Qup/Down-select

latchkristal
oscillator

start/stop

counter

clock

reset

out

o

timing

in out

doèk

Figuur 6.16 Blokschema van de W -meting.
t

-115-



De nauwkeurigheid neemt toe met de waarde van T . Als we er
SUlJI

t
van uit gaan dat T i minimaal 20 ms is, dan dienen we voor een

SlUIt

onnauwkeurigheid van maximaal 0.01 % een oscillatorfrequentie aan

te houden van 1 MHz. Deze frequentie is bij de realisatie van de

schakeling ook aangehouden. Het blokschema van de wt-meting is in

figuur 6.16 weergegeven.

Het gedeelte 'latch' draagt er zorg voor dat het getal van de

teller aan de digitale verwerking aangeboden blijft tot er een

nieuwe waarde beschikbaar is. Het gedeelte 'timing' zorgt ervoor

dat de achtereenvolgende handelingen plaatsvinden:

Bij een neergaande

UP/Down-select worden

verricht:

flank van de de

drie opeenvolgende

uitgang van

handelingen

doorklokken van het signaal van de teller

naar de latch;

- resetten van de teller.

Na deze handelingen is de schakeling weer gereed voor een nieuwe

telling van wt als de uitgang van de UP/Down-select weer hoog

wordt. Voor nadere informatie betreffende de uitvoering van de

wt-meting wordt verwezen naar bijlage C.

Tot besluit van deze paragraaf wordt in figuur 6.17 een overzicht

gegeven van de gedeelten: signaalopnemers en filtering.
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FRP_lOi ..n,... '
per1odeUJd- T "'t

1nvertor HUns ~

a b

QUp/Down-aelac~

~1-1 uaab u
~

SC< U
SIII

~I L fase -> coörd1naten-

transformatie filter
vector

.-f.l ua~ u..n ~

rRP-S1gnaal

11!1ol 1__

~
(

188 fase -> coörd1naten- filter
1ab vector tranafor1llllUe

1aS 1 1an f--!n.-

V ..............
At!

( .~
rotobbeekopnelller ...ul ....n

rooorhoekopnelll8r

Figuur 6.17 Overzicht van de gedeelten 'signaalopnemers en

filtering ,
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6.5 Bepaling van de teruggekoppelde grootheden in het

tussencoördinatenste1se1

We hebben in hoofdstuk 5 gezien dat de berekening van de rotorflux

plaatvindt in het tussencoördinatenstelsel. Voordat de terugge

koppelde grootheden aan de regelaars toegevoerd kunnen worden,

dienen er nog enkele berekeningen uitgevoerd te worden. Deze zul

len in deze paragraaf besproken worden.

6.5.1 Bepaling van de grootte en de hoeksnelheid van de rotorflux

De grootte van de rotorflux kan met behulp van de rotorfluxcompo

nenten in het tussenstelsel berekend worden door:

1/2
~ _ I~tl _ (~ 2 + ~ 2) (6.29)
rx -r rm rn

De hoeksnelheid van de rotorfluxruimtevector kan bepaald worden

door:

waarbij:

'" _ '" + dIJ
f t dt (6.30)

- w + arctan(tIJ /tIJ ), alsrn rm

IJ - arctan(~ /~ )rn rm
o

als

, als

tIJ > 0rm
.1. -0 en·1. "'0 .
"rm "rn'
tIJ < 0rm

(6.31)

Hierbij is:

IJ: positie van de rotorfluxruimtevector in het

tussenstelsel.
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6.5.2 Bepaling van i en i
s][ sy

De componenten i en i zijn gedefinieerd als de componenten vansy sx
de statorstroomvector welke een loodrechte respectievelijk even-

wijdige positie ten opzichte van de rotorfluxvector bezitten. Met

wat eenvoudige goniometrie zijn deze te berekenen als:

i sx

i sy

[~rmism + ~rnisn]

J(~rm + ~rn)

[~rmisn- ~rnism]

J(~rm + ~rn)

Dit kan uitgeschreven worden als:

i sx

i sy

De terugggekoppelde grootheid w kan rechtstreeks aan de toeren
m

talmeting ontleend worden. Tot slot zijn de ruimtevectoren in het

tussenstelsel weergegeven in figuur 6.18.
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~e

/
/

Figuur 6.18 Ruimtevectoren van de gemeten en gereconstrueerde

grootheden in het tussen- en in het statorste1se1.
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Hoofdstuk 7 Uitvoering van de tijdsdiscretisatie en onderzoek naar

de stabiliteit van de toestandswaa.rneaer

7.1 Inleiding

In dit hoofdstuk zullen de numerieke uitwerkingen van de tijdsdis

cretisatie en de stabiliteit van de toestandswaarnemer aan de orde

komen. In paragraaf 7.2 zal beschreven worden hoe de eigenwaarden

van een bepaald type matrix berekend worden. Het zal blijken dat

dit type matrix ook bij de toestandsbeschrijving van de asynchrone

machine voorkomt. In paragraaf 7.3 zal aandacht besteed worden aan

de stabiliteit van de toestandswaarnemer en van het model van de

asynchrone machine. In paragraaf 7.4 zal de tijdsdiscretisatie ter

hand genomen worden.

7.2 Berekening van de eigenwaarden

We beschouwen de bepaling van de eigenwaarden van een matrix Q(t).

Dit betekent het oplossen van de vergelijking:

(7.1)

Hierbij wordt verondersteld dat Q(t), XQ(t) en ~Q(t) de volgende

vorm hebben:

q (t) -qb(t) q (t) -qd(t)a c
qb(t) q (t) qd(t) q (t)

Q(t) - a c

q (t) -qf(t) q (t) -qh(t)e g
qf(t) q (t) qh (t) q (t)e g

xl(t)

XQ(t) -
x2(t)

~Q(t) - u(t) + jv(t)
x3(t)

x4(t)
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In de paragrafen 7.3 en 7.4 zal blijken dat de matrices waarvan de

eigenwaarden uitgerekend moeten worden een vorm hebben als Q(t).

Alle elementen van de matrix Q(t) in (7.1) zijn reëel. We passen

nu een zogenaamde gelijkvormigheidstransformatie toe op de vector

XQ(t). Een eigenschap van zo'n transformatie is dat de

eigenwaarden niet veranderen.

1 0 0 0

o 0 1 0
YQ , (t) -

o 1 0 0

000 1

Hierbij is:

x
1
(t)

x
2
(t)

x
3
(t)

x4(t)

(7.2)

Y1(t)

Y2(t)

Y3(t)

Y4(t)

Vanaf nu zal de aanduiding 't' om de tijdsafhankelijkheid aan te

geven achterwege gelaten worden. We schrijven (7.1) nu als:

(7.3)

-1Hierbij is (in dit geval geldt T-T ):

q (t) q (t) -qb(t) -qd(t)a c

-1 q (t) q (t) -qf(t) -qh(t)
Q'- TQT -

e g

qb(t) qd(t) q (t) q (t)a c
qf(t) qh(t) q (t) q (t)e g

We kunnen Q' partitioneren:

(7.4)
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[

Q' I -Q' ]
Q' - -!-I---~

Q' I Q'2 1

(7.5)

Hierbij zijn:

We beschouwen het volgende eigenwaardeprobleem:

Waarbij:

Q~ - Qi + jQi;

XQ~- r + js - [~~] + j [~:]

oplossingentweeDe a
~Q' van (7.6 ) zijn ook oplossingen ~Q van

c c

(7.3). Dit blijkt als we (7.6a ) uitschrijven en splitsen in reële

en imaginaire componenten.

We nemen nu de complex geconjugeerde van de 1inker- en de rechter

zijde van (7.6a ) en noteren het aldus onstane eigenwaardeprobleem:

Waarbij:

*Q'c

~*xQ' - r -js -
c
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in (7.6b ) zijn ook oplossingen van (7.3).

~Q' en ~Q' 2 van
c,l c'

elkaar verschillen en een imaginair deel ongelijk nul hebben, dan
a bvinden we met behulp van (7.6 ) en (7.6 ) vier verschillende

* *eigenwaarden van (7.3), namelijk: ~Q' l' ~Q' 2' ~Q' 1 en ~Q' 2·
c' c' c' c'

Dit betekent dat we vier verschillende, en dus alle eigenwaarden

*De twee oplossingen ~Q

c

Dit blijkt als we (7.6b ) uitschrijven.

Als we er van uitgaan dat de twee eigenwaarden

van (7.3) gevonden hebben.

De eigenwaarden ~Q' van Q~ kunnen gevonden worden door oplossen
cvan:

det (~Q,I - Q~) - 0
c

(7.7)

aSubstitutie van (7.6 ) in (7.7) levert:

(7.8)

De oplossing van (7.8) is:

+«q +q )+j(qb+qh»a g

(7.9)

7.3 Onderzoek naar de stabiliteit van de toestandsvaarneaer en het

.adel van de asynchrone .achine

Bij het onderzoek naar de stabiliteit van de toestandswaarnemer
A

dienen de eigenwaarden van de matrix Fd zoals gegeven in (5.37)

berekend te worden. Hierbij wordt er van uitgegaan dat de

-124-



A A A

hoeksnelheden w en w co~stant zijn, en dat de matrices A en AdmAt ~

functies zijn van pw en w . Nu kan het criterium voor de
m t

stabiliteit volgens (5.38) toegepast worden. Om gebruik te kunnen

maken van de methode van paragraaf 7.2 voor de berekening van
A

eigenwaarden zal Fd een vorm moeten hebben als de matrix Q in

(7.1). De volgende eigenschap van dit type matrices kan door

eenvoudig narekenen geverifieerd worden:

Als twee 4x4 matrices Al en A2 een vorm hebben als de

matrix Q in (7.1), dan geldt voor het produkt en de som

van Al en A
2

dat deze ook een vorm hebben als de matrix

Q.

A

Met behulp van deze eigenschap is af te leiden dat ~e matrix Ad

ook dezelfde vorm heeft als de matrix Q, aange~ien Ad te

schrijven is als een machtreeks van de matrix A [kuo 80], en deze
A

matrix A dezelfde vorm heeft als de matrix Q, zoals te zien is in
a(5.10 ). Er wordt verondersteld dat de matrix Kd dezelfde vorm

aheeft als de matrix K in (5.10 ).
A A

DeAmatri~ KdCd heeft ook een vorm als de matrix ~. De matrices Ad'

KdCd en Fd worden als volgt geschreven met (5.10 ), (5.28) en

(5.37):

A A A A
A -~ A -AAa AC Ad

~ A Ad A
A -

a c
d A A A A

A -A A -~Ae Af Ag
Af A ~ Ae gA A AA AA
~kl -ck -ck k ck k2A 2 AAr 1 AAr

A ck2 ckl -ck k -ck k
KdCd -

r 2 r 1
A A AA AA
~k3 -ck -ck k ck k4A 4 AAr 3 AAr
ck4 ck3 -ck k -ck kr 4 r 3
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A A A A A AA A AA
A +ck1 -~-ck A -ck k -Ad+ck k2Aa A A A 2 AC AAr 1 A AAr

A p;'+ck2 Aa+ck1 Ad-ckr k2 A -ck k1
Fd

c r
A A A A A AA A AA
A +ck3 -A -ck A -ck k -~+ck k4Ae A Af A 4 Ag AAr 3 A AAr
Af +Ck4 Ag+ck3 Pn-ckr k4 A -ck k 3g r

A A A A
F -F F -FAa Ab AC Ad
Fb F Fd Fa c (7.10C)A A A A
F -F F -FAe Af Ag Ah
Ff F Fh Fe g

We voeren nu eerst een gelijkvormigheidstransformatie T, dezelfde
A A A

als in (7.4), uit op Fd waardoor Fd -TFdT verkregen wordt, die

we vervolgens partitioneren overeenkomstig (7.6). De eigenwaarden

worden dan berekend:

A A A AA A A A AA

>.A
-F

d

+[(Aa+Ag+ck1-ckrk3)+j(P;,+Pn+ck2+ckrk3)]
2 +

A A A AA A A A AA 2

+J[ [(Aa+Ag+Ck1-Ckrk3):j(P;,+Pn+Ck2+Ckrk3)] +

A AA A AA A AA A AA

4[(A -ck k1+j(Ad-ck k2)(A -ck k3+j(~ -ck k4 )]
+ c r r g r -n r +

4
A A A A A AA A AA

4[(Aa+Ck1+j(P;'+Ck2~(Ag-Ckrk3+j(Pn-Ckrk4)] ]

(7.11)

:Berekening van de eigenwaarden bij K-Q

In dit geval dient de volgende vergelijking opgelost te worden:

A

(7.12)

Deze eigenwaarden kunnen ook bepaald worden met behulp van de
A

eigenwaarden van de matrix A. Dit gebeurt op de volgende wijze.
A A

We gaan er van uit dat de eigenwaarden ~~ vanAA bekend zijn, en

alle van elkaar verschillen. In dat geval is A diagona1iseerbaar

-126-



volgens [kok 85]:

A A A A.1
A-MAM

Hierbij is:

A

A

.;J ];
n

(7.13)

A

A -

~lA?·· .?
? ~2 . .. :. .. ..

. . .. 0
• A

o.... 0 ).
-n

We vinden door uitwerking van (7.13):

AA AA AA
AM - MA'" AVi

A A

Hieruit blijkt dat de vectorenAvi de eigenvecto~en zijn van A.

behorende bij de eigenwaarden ~i. We wete~ dat Ad berekend kan

worden met behulp van een machtreeks van AT volgens:

A

Hierbij is:

A

AT
e

A A A 2 A 3 ~

_ M[! + AT + (AT) + (AT) +:I:
2! 3! i-4

A

A AT A_l
-Me M
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·0ATe

~lT
e 0 ..... 0

O. ..

• À T
0 .... :0 ·e-n

Als we de linker- en de rechterzijde van (7.14) achtervermenig-

vuldigen met M verkrijgen we:

aVerder uitwerken van (7.15 ) met (7.13) levert:

We zien dat de vectoren eigenvectoren van Ad zijn met de

~iT
bijbehorende eigenwaarden e We zien tevens dat de eigenwaarden

~ ~

van Ad af te leiden zijn uit de eigenwaar~en van A en de

bemonsteringstijd T. De eigenwaarden van A zijn te berekenen met
~

ehulp van de methode van paragraaf 7.2. Als we voor Q in (7.1) A
aemen verkrijgen we met behulp van (5.10 ) en (7.9):

~ ~ ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~

-ï(a+b) + 2j (pwm - 2wt )
1 ~ ~ 2 ~~~ ~ 2~2 ~ ~ ~

±2-)[(a-b) +4abk k -p W +j2pw (a-b)](7.l6)s r m m

De stabiliteit va~ Ad wordt bepaald door het reële deel van de

eigenwaarden van A. Het is eenvoudig in te zien dat variatie van
~

wt geen invloed heeft op de stabiliteit van detoestandswaarnemer,

omdat deze alleen bijdraagt aan het imaginaire deel van
~

~i(Pwm,Wt). Omdat we weten dat de complex geconjugeerden van de
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eigenwaarden volgens (7.16) ook eigenwaarden van A zijn weten we
"dus alle vier eigenwaarden van A.

Een grafische voorstelling van het verloop van de eigenwaarden van
A A A A

de matrix A(pw ,w ) bij een hoeksnelheid w -0 en een variabele
m t t

hoeksnelheid pw van 0 tot lOOw met gebruik van de machinepara
m

meters zoals vermeld in bijlage A is te vinden in figuur 7.1.

j
Re ~

200

r::
" "flm:

O ~2

"-
Im~

-90 0 -70 -60 -50
A.
~2

-100

-150

-200

Figuur 7.1 Eigenwaarden van de toestandswaarnemer bij K-O en

We zien uit deze figuur dat het reële gedeelte van de eigenwaarden

altijd negatief is. Dit betekent dat de lengte van de eigenwaarden
"

van Ad altijd kleiner dan 1 is, en dat de toestandswaarnemer (voor

K-O) , en dus het model voor de asynchrone machine, in dit geval
"dus stabiel is voor een bereik van pw van 0 tot lOOw.
m
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Berekening van de eigenvaarden bij LlI()

Zoals in paragraaf 5.4 gebleken is, is de stabiliteit van de toe

standswaarnemer in principe afhankelijk van de keuze van de
A A

terugkoppelmatrix K
d

en de grootte van pw (t) en w (t). De bepa-m t
ling van dat gedeelte van de 6-dimensionale ruimte (assen k

l
tiro

A A

k4 , Wro en wt ) waarin de toestandswaarneroer stabiel is, is niet

uitgevoerd. Bij een gegeven terugkoppelroatrix Kd kan roet behulp
A A

van (7.11) bepaald worden voor welke hoeksnelheden W
ro

en wt de

toestandswaarnemer stabiel is.

7.4 I.ple.entatie van de tijdsdiscretisatie

Voor het bepalen van de discrete matrices volgens paragraaf 5.3.3

zijn, behalve de machineparameters en de bemonsteringstijd T, de
A A

waarden van Wt(~) en pwm(tk ) nodig. Deze worden geleverd door de

hoeksnelheidsmetingen uit de paragrafen 6.4.6.3 en 6.4.6.4.
A

Voor het bepalen van de discrete matrices dient ~(tk,tk+l) -

A(tk)T A

-e uitgerekend te worden (we veronderstellen de matrix A

constant van t
k

tot t k+l ). Hiervoor zijn verschillende methoden

bekend [kuo 80]. Daarvan zullen er twee behandeld worden.

A

Berekening van .(~+l'~) door aacbtreeksontvikkeling

Uit paragraaf 5.3.3 is bekend dat ~(tk+l,tk) geschreven kan worden

als een machtreeks volgens:

(7.17)

Deze machtreeks is te benaderen door de uitdrukking (7.17) na een

eindig aantal termen, stel N, af te breken. Hierdoor wordt een

fout gemaakt welke in grootte-orde even groot is als de fout die
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gemaakt wordt bij een discretisatie van de tijdscontinue toe

standsbeschrijving met behulp van een integratiemethode van orde N

(paragraaf 5.3.2) [ath 73]. Om van deze fouten geen last te hebben

is gebruik gemaakt van een methode die een analytische uitdrukking
A

geeft voor de toestandsovergangsmatrix ~(tk+1,tk)'

A

Berekening van .(~+l.~) door toepassing van bet "Sylvester-Ex

pansion-Theorea"

Ket behulp van het zogenaamde "Sy1vester-Expansion-Theorem" kan

een analytische uitdrukking voor de e-macht van een vierkante

matrix verkregen worden. Dit levert twee verschillende formules

op: één voor het geval dat de eigenwaarden alle van elkaar

verschillen, en één voor het geval dat meerdere eigenwaarden

samenvallen. We zullen ervan uitgaan dat de eigenwaarden alle van

elkaar verschillen. In hoeverre dit het geval is dient nader

onderzocht te worden. De formule voor de berekening van de

toestandsovergangsmatrix wordt in het geval van vier verschillende

eigenwaarden gegeven door [csa 72]:

A

A

4" A

A(tk)->..(tk ) In -J
Ä x

j 1 >..(tk)->.·(tk)
- -1. -J
i~j

(7.18 )

Bewijzen voor dit theorema zijn te vinden in [hi1 65] [irv 59] en

[nic 74]. Hetzelfde theorema voor het geval dat de eigenwaarden

niet alle van elkaar verschillen is te vinden in [csa 72] en

[col 63].

Vanaf nu zal de aanduiding 'tk ' achterwege gelaten worden.

We schrijven vergelijking (7.18) uit:
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" " " " " "
AT ~lT (A-~2I)(A-~3I)(A-~4I)

e - e [x Ä X X A X ]+
(~1-~2)(~1-~3)(~1-~4)

A A A A A A A A A A A A A A

~2T (A-~lI)(A-~3I)(A-~4I) ~3T (A-~lI)(A-~2I)(A-~4I)
+e [X x x x x x ]+e [X x x x x x ]

(~2-~1)(~2-~3)(~2-~4) (~3-~1)(~3-~2)(~3-~4)
A A A A A A A

~4T (A-~lI)(A-~2I)(A-~3I)
+ e [A A A A A A ] (7.19)

(~4-~1)(~4-~2)(~4-~3)

Vergelijking (7.19) is te schrijven als:

waarbij:

AT
e (7.20)

~3T 1 ~ T
+e [A A A A A A ]+e-4

[A A A lA A A ](7.21a )

(~3-~1)(~3-~2)(~3-~4) (~4-~1)(~4-~2)(~4-~3)
A A A A A A A A

~lT -~2-~3-~4 ~2T -~1-~3-~4
~2 - e [A A A A A A ] + e [A A A A A A ] +

(~1-~2)(~1-~3)(~1-~4) (~2-~1)(~2-~3)(~2-~4)
A A A A A A A A
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Q --0
~lT -~2~3~4

e [x x X A X A ]

(~1-~2)(~1-~3)(~1-~4)

~2T -~1~3~4
+ e- [x x x x x x ] +

(~2-~1)(~2-~3)(~2-~4)

Er is een computerprogramma geschreven waarmee de tijdsdiscrete
A A A

matrices Ad' Bd en Cd bepaald worden.

De opbouw van dit programma is als volgt:

- Allereerst worden uit de machineparameters, de grootte
A A

van de bemonsteringstijd T en de waarden van w en w de
A A A t m

matrices A, B en C gevormd. Dit is beschreven door ver-

gelijking (5.10)
A A

- Vervo~gens worden de eigenwaarden ~l tlm ~4 van de

matrix A bepaald met behulp van (7.16) en het feit dat

de complex geconjugeerden van de gevonden eigenwaarden
A

ook weer eigenwaarden van A zijn;
A

A(tk)T A

- Dan wordt e - ~(tk+l,tk) berekend met behulp van

(7.20) ;
A A a

- Ad is nu gegeven door ~(tk+l,tk) (zie(5.27 »;

- Dan wordt B
d

bepaald door,na bepaling van de inverse
A b

van A (zie (5.27 »:
A A_I A A

Bd - -A [I-Ad]B;

- Tenslotte stellen we Cd gelijk aan C.

Deze berekeningen dienen na elke bemonstering te geschieden. De

werking van het programa is gecontroleerd met behulp van het simu

latiepakket MatLab [mat 85], en goed bevonden. Een stroomdiagram

van het computerprogramma is weergegeven in figuur 7.2. Dit

stroomdiagram moet van boven naar onderen gelezen worden: de tijd

loopt van boven naar onderen.

De listing van het programma is gegeven in bijlage D, en de bijbe

horende uitleg in bijlage E. Zoals gezegd is dit programma niet
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volledig omdat er geen rekening is gehouden met de situatie dat
~

één of meer eigenwaarden van de matrix A samenvallen. Het is ech-

ter wel mogelijk ook dan door een meer algemene vorm van het Sy1-
~

vester-Expansion-Theorem ook een ~(tk+1,tk) te bepalen.

Het digitale gedeelte van de regeling, en dus ook de toestands

waarnemer, bestaat uit een IBM AT Persona1 Computer met een

mathematische coprocessor en een klokfrequentie van 10 MHz. Er is

gemeten wat de rekentijd wat de rekentijd is van het programma.

Deze blijkt gelijk te zijn aan 125 ms, bij implementatie met

behulp van het programma Turbo Pascal. Wellicht kan het toepassen

van tabellen van de e-machten in (7.21) de rekentijd verkorten.

Het verdient aabeve1ing dit nader te onderzoeken. Tot besluit zal

het gehele traject van meting van de grootheden tot bepaling van

de teruggekoppelde grootheden nog eens geïllustreerd worden in

figuur 7.3.
~ ~

De uitgangsgrootheden van figuur 7.3 zijn w , w en de complexe
~t ~t m t

ruimtevectoren i en.-s -r
De teruggekoppelde grootheden voor de regelaars volgens figuur 3.5

worden verkregen met behulp van de theorie in paragraaf 6.5 .
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bepaling

utr1cea

-
I

.ach1ne-
T wtltk ':'m1tk) parametera

--
11 ~

bepaling
a a .
Altk ), Bltk ), Cltk ) 15.10)

, I

bepaling

bepaling

bepaling

I

a

BltJ
a a

Altk) Alt
k

) Cltk )
:
i

bepaling
a2

~31 t
k

)A ltk),

I
i
I

I

bepaling

bepaling

~-1(t,)

1 (t )
d k

bepaling

Bdlt~) (S.30b)

1Ê
d
lt

k
)

I
I

ê lt ) l
d k

Figuur 7.2 Stroomdiagram van het computerprogramma voor de

berekening van de discrete matrices Ad' Bd , en Cd·
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Figuur 7.3 Overzicht van de gedeelten signaalopnemers, filter en

signaalverwerking.



Hoofdstuk 8 Conclusies en aanbevelingen

Aan het slot van dit verslag worden de bevindingen samengevat en

worden suggesties gedaan voor verder onderzoek.

Dit verslag behandelt in grote lijnen twee aspecten welke met de

toepassing van een digitale toestandswaarnemer voor de rotorflux

bepaling samenhangen. Ten eerste is er gekeken naar de toepassing

van een coördinatentransformatie van de ingangssignalen. Ten

tweede is een digitale toestandswaarnemer ontworpen en gemodel

leerd.

De conclusies en aanbevelingen met betrekking tot deze twee aspec

ten worden in het volgende besproken.

Toepassing van een coördinatentransformatie

Door de toepassing van een coördinatentransformatie van de

ingangssignalen van de digitale toestandswaarnemer blijkt dat de

filtering van de grondharmonische componenten van deze ingangs

signalen sterk verbeterd kan worden. Dit heeft tot gevolg dat

aliasing ten gevolge van de bemonstering van de ingangssignalen

sterk kan worden teruggedrongen. Een tweede gevolg is dat de maxi

male bemonsteringstijd vergroot kan worden. Een transformatie naar

een coördinatenstelsel met een hoeknelheid welke gelijk is aan de

momentane hoeksnelheid van de grondharmonische component van de

statorspanningsruimtevector blijkt met betrekking tot de beide

bovenstaande effecten de beste resultaten op te leveren. Het hier

boven vermelde coördinatenstelsel wordt aangeduid met de term

'tussencoördinatenstelsel' .

Een coördinatentransformatie van de ingangssignalen naar het

tussenstelsel is grotendeels gerealiseerd. De beproeving dient dan

ook nog te geschieden. Dit een aanbeveling voor verder onderzoek.

-137-



Oncwerp en modellering van de digitale toestandswaarnemer

Een digitale toestandswaarnemer is ontworpen. In de toestandswaar

nemer wordt gebruik gemaakt van een toestandsbeschrijving van het

model van de asynchrone machine. Bij de modellering van de digi

tale toestandswaarnemer is aandacht geschonken aan de overgang van

een tijdscontinue naar een tijdsdiscrete toestandsbeschrijving van

het Dodel van de asynchrone machine. Deze overgang blijkt het best

uitgevoerd te kunnen worden door berekening van de zogenaamde

'toestandsovergangsmatrix' . Voorwaarde hierbij is dat de ingangs

signalen beschikbaar zijn in het tussencoördinatenstelsel. Met

behulp van het zogenaamde 'Sylvester Expansion Theorem' kan de

toestandsovergangsmatrix analytisch bepaald worden. Een programma

voor de bepaling van de elementen in de matrices ten behoeve van

de tijdsdiscrete toestandsbeschrijving van het model van de asyn

chrone machine is geschreven.

Tevens zijn voor de stationaire toestand van het waar te nemen

systeem, de asynchrone machine, voorwaarden voor de stabiliteit

van de toestandswaarnemer en het model van de asynchrone machine

afgeleid.

Aanbevelingen voor verder onderzoek zijn het trachten te verklei

nen van de rekentijd welke het programma voor de tijdsdiscreti

satie vergt, namelijk 125 ms, en het onderzoeken van de invloed

van de nauwkeurigheid van de hoeksnelheidsmetingen van de rotor en

van het tussenstelsel op de toestandsreconstructie.
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SYJlbolenlijst

Grootheden:

a

a

A(t)

b

B(t)

c

C(t)

parameter bij de toestandsbeschrijving

van de asynchrone machine;
1 1

complex getal -2 + 2J3;
systeemmatrix met reële componenten van

een tijdscontinu systeem;

systeemmatrix van een tijdsdiscreet sys-

teem;

parameter bij de toestandsbeschrijving

van de asynchrone machine;

ingangsmatrix met reële componenten van

een tijdscontinu systeem;

ingangsmatrix van een tijdsdiscreet sys-

teem;

parameter bij de toestandsbeschrijving

van de asynchrone machine;

uitgangsmatrix van een tijdscontinu sys-

teem;

eerste

voorkomen:

det

e

E

~

f

uitgangsmatrix van een tijdsdiscreet

systeem;

determinant;

reductiefactor;

expectation operator: statistische ver

wachting van een stochastische grootheid;

vectoriële functie welke de toestands

vergelijking representeert;

frequentie;

matrix (A-KC);

matrix (Ad-KdCd);

bemonsteringsfrequentie;

hoogste frequentie in een binnenkomend

signaal ;
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f inv

f inv,ref

f osc

FRP

G (w)
z.o.h.

~

h

i

i , i-r -s

i i i .
ra' rb' rc'

isa,isb,isc

lm

J

k

K

k
r

invertorfrequentie: frequentie van de

grondharmonische component van de uit

gangsspanning van de invertor;

referentie voor de frequentie van de

grondharmonische component van de uit

gangsspanning van de invertor;

frequentie van een externe (kwarts)osci1

1ator ten behoeve van de periodetijd

meting van het FRP-signaa1;

pulstrein in de invertor ten behoeve van

de invertorfrequentie;

vectoriê1e functie welke de uitgangsver

gelijking representeert;

overdrachtsfunctie van een nu1de-orde-

houd(zero-order-ho1d)fi1ter;

correctiefunctie in de toestandswaarnemer;

momentele waarde van de stroom;

complexe ruimtevector van de rotor- resp.

statorstroom;

momentele waarden van de stromen die door

de rotor- resp. statorfasewikke1ingen

vloeien;

geeft aan dat het imaginaire deel genomen

wordt;

massatraagheidsmoment;

element van de terugkoppelmatrix K;

Terugkoppelmatrix bij de tijdcontinue

toestandswaarnemer;

terugkoppelmatrix bij de tijdsdiscrete

toestandswaarnemer;

parameter bij de toestandsbeschrijving

van de asynchrone machine;
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§3.4

§3.4

§3.4

(6.3)

(3.26)

(6.18)

§3.6

(2.1)

(2.1)

(2.1)

(2.19)

(2.47)

(5.10a
)

(5.33)



ks

L, Lr s
L , Lrm sm

Lru ' Lsu

Lsa
Lsma
L

sua
Lsuab

m

M

M

md
me
N

p

Q

R

Rr' Rs
R'r
Re

f fRe ,Im

parameter bij de toestandsbeschrijving

van de asynchrone machine;

rotor-, statordriefaseninductiviteit;

rotor·, statordriefasenhoofdveldinducti

viteit;

rotor-, statordriefasenspreidingsinducti

viteit;

inductiviteit van statorfase a;

hoofdveldinductiviteit van statorfase a;

spreidingsinductiviteit van statorfase a;

wederzijdse inductie van de spreiding

tussen de statorfasen a en b;

kwantisatieniveau;

wederzijdse inductiviteit;

matrix waarvan de kolommen bestaan uit

eigenvectoren;

mechanisch lastkoppel

elektromagnetisch koppel;

kwadraat van de effectieve waarde van de

ruis in een signaal;

poolpaartal;

matrix met een bijzondere vorm;

weerstand;

rotor-, statorweerstand;

gereduceerde rotorweerstand;

geeft aan dat het reële deel genomen

wordt;

reële, imaginaire as van het coördinaten

stelsel dat met de rotorf1uxruimtevector

meedraait;
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k kRe , lm

r rRe ,lm

reële, imaginaire as van het coördinaten

stelsel dat met hoeksnelheid wk rond-

draait; fig2.2

reële, imaginaire as van het coördinaten-

stelsel dat meedraait met de rotoras waar-

van de reële as samenvalt met de

s sRe , lm

t tRe , lm

s

s

T
r

T

T

...
u

u

U,U-r -s

ura,urb,urc'

usa,usb'usc

u u usab' sbc' sac...
v

v.1nv

V. f1nv,re

rotor-a-fase;

reële, imaginaire as van het stilstaande

coördinatensysteem waarvan de reële as

samenvalt met de stator-a-fase;

reële, imaginaire as van het coördinaten

stelsel dat met de hoeksnelheid wt(t)

ronddraait;

slip;

kwadraat van de effectieve waarde van een

signaal;

rotortijdconstante;

bemonsteringstijd van de digitale rege

ling;

matrix van een gelijkvormigheids

transformatie;

ingangsvector bij de toestandsbeschrij

ving van een systeem;

momentele waarde van de spanning;

complexe ruimtevector van de rotor-, sta

torspanning;

momentele waarden van de spanningen over

de fasewikkelingen van de rotor, respec

tievelijk de stator;

gekoppelde spanningen;

eigenvector;

Vo1t/Hertz-waarde van de uitgangsspanning

van de invertor;

referentie voor de Vo1t/Hertz-waarde van

de uitgangsspanning van de invertor;
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....
y

z

cr

A

toestandsvector bij de toestandsbeschrij

ving van systemen;

fasegrootheden van een willekeurige

grootheid;

uitgangsvector bij de toestandsbeschrij

ving van systemen;

eigenwaarde van een tijdsdiscreet sys-

teem;

argument van de ne harmonische;

variabele voor berekening ~;

toestandsovergangsmatrix;

positie van de statorstroomruimtevector

in het rotorf1uxste1se1;

fouthoek ten gevolge van de niet-orthogo

na1iteit van de modulerende signalen;

diagonaalmatrix bestaande uit

eigenwaarden;

positie van een willekeurige ruimtevector

x in het statorste1se1;

positie van het k-ste1se1 ten opzichte

van het statorstelsel op het tijdstip

t-O;

eigenwaarde van een tijdscontinu systeem;

positie van de rotorf1uxruimtevector in

het tussenstelsel;

positie van het k-ste1se1 ten opzichte

van het statorste1se1;

positie van het tussenstelsel ten opzich

te van het statorste1se1;

positie van het rotorstelsel ten opzichte

van het statorste1se1;

-147-

(3.23)

(4.2)

(3.23)

(7.2)
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(7.20)

(5.18)
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(6.4)

(7.13)

(2.12)

(4.8)

(7.3)

(6.30)

(2.15)

(6.1)
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.,pra,.,prb,.,prc'

.,psa ,.,psb ,.,psc

W
g

W
m

W
S

W
t

< >

I
t

positie fluxstelsel ten opzichte van het

statorste1se1;

verwerkingstijd van het digitale gedeelte

van de regeling;

totale spreidingsfactor;

verhouding van de frequenties van de

eerst optredende hogere harmonische en de

grondharmonische component;

ruimtevector van de met de rotor, respec

tievelijk stator gekoppelde f1uxen

(rotor-, statorf1uxruimtevector);

momentele waarden van de met de rotor-

respectievelijk statorfasen gekoppelde

fluxen;

hoekfrequentie van de bemonstering;

hoeksnelheid van het fluxstelsel in het

statorste1se1;

momentane hoeksnelheid van de grondharmo

nische component van de statorspanning in

het statorste1se1;

hoeksnelheid van het k-ste1se1 in het

statorste1se1;

hoeksnelheid van het rotorstelsel in het

statorstelsel (rotorhoeksnelheid);

hoeksnelheid van de statorspannings

ruimtevector;

hoeksnelheid van het tussenstelsel in het

statorste1se1;

decimale waarde van de grootheid

lengte van de grootheid .

argument van de grootheid
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(3.1)

(5.13)
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(B.1)

(2.8)

(2.8)

(6.16)

(3.9)

(4.3)

(2.41)

(2.16)

«2.34)

(6.2)

(6.7)

(6.5)
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Indices:

onder (subscripts)

a,b,c fasewikkelingen van de rotor en de stator;

c matrix of vector met complexe componenten;

d discrete matrix;

f rotorfluxgrootheid;

inv betrekking hebbend op de invertor;

m,n reële, imaginaire componenten in het tus

senstelsel;

q gekwantiseerde grootheid;

r rotorgrootheid

ref

s

x,y

a,/3

wenswaarde;

statorgrootheid;

reële, imaginaire componenten in het

rotorfluxstelsel;

reële, imaginaire componenten in het

statorstelsel;

complex getal, ook wel complexe ruimte

vector.

(2.1)

(7.5)

(5.14)

(3.9)

§3.4

(4.13)

(6.19)

(2.9)

§3.4

(2.1)

(3.2)

(2.3)

(2.1)

boven (superscripts);

f grootheid gedefinieerd in het rotorflux

stelsel;

k grootheid gedefinieerd in het k-stelsel;

r grootheid gedefinieerd in het rotorstel

sel
s grootheid gedefinieerd in het statorstel-

sel;

(3.1)

(2.13)

(2.12)

t grootheid gedefinieerd in het tussenstel

sel;

gereduceerde grootheid;

grootheid in de toestandswaarnemer;

of amplitude van een grootheid;
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-1

...

*

dof 
dt

verschilgrootheid gedefinieerd als het

verschil van een werkelijke waarde en een

berekende waarde;

vectorgrootheid;

tij dafgeleide;

complex geconjugeerde;

inverse van een matrix.
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Grafische symbolen:

'1 +

+

y
opteller

• (0 y • y = parameter-

vermenig-

[9 V vuldigerx - y = K.x

x, y
vermenig

vuldiger

_x112=2I----y

•
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dy
ad't + y = bx eerste-orde

tijdsver

traging

asynchrone

machine
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etroolllllleting

epannings

meting

gelijkrichter
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Bijlage A Gegevens aach1ne en 1uvertor

Gegevens van de .ach1ne

De gebruikte machine is een vierpolige asynchrone 3-fasen-s1eep

ringankermachine.

fabrikaat Heemaf;

type NK-560-4;

serienummer: 552046.

De nominale spanning aan de statorzijde bedraagt:

220 V

380 V

(driehoek(~)-schake1ing);

(ster(Y)-schake1ing).

De nominale statorstroom bedraagt:

39 A

22.5 A

(driehoek(~)-schake1ing);

(ster(Y)-schake1ing).

Het nominale toerental is 1440 omw/min. De nominale frequentie is

50 Hz.

Het nominale vermogen is 11 kW, bij een arbeidsfactor (cos~) van

0.85.

De nominale rotorspanning en -stroom zijn 246 V, respectievelijk

28 A.

De machine parameters zoals gebruikt in [e1z 87] zijn:

A

R 0.23 0 (A. la)
s

A

(A.1b )L - 76.7 mHs
A

R 0.12 0 (A.1c )r
A

(A.1d)L 36.2 mHr
A

M 51.3 mH (A.1e)
A

(A.1f)(1 -0.073
A 2J 1.20 kgm (A.1g)
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Met behulp van (A.1) en de vergelijkingen (5.11) zijn de parame

ters ten behoeve van de toestandswaarnemer te berekenen:

a
R

s
-~-

oL
s

41.1

b

A

c

Rr
- ~ - 45.4

oL
r

1
- ~ - 178.6

oL
s

k r

k
s

M

L r

M
- 7\""

L
s

1.42

0.669

Hieruit volgt:

AA

ak - 58.21;r
AA

bk - 30.37;s
AA

ck - 253.1r

(A.2 f )

(A.2g)

(A.2h )

Gegevens van de invertor

De gebruikte invertor is een pulsbreedtegemoduleerde spanningsin

vertor en is van het type PMO van de firma Ho1ec.

Het schijnbare vermogen is 33 kVA. Hiermee kunnen motoren tot 22

kW gevoed worden.

De nominale fasestroom bedraagt 50 A (maximaal 70 A).

De nominale tussenkringspanning is 537 V (minimaal 400 V en maxi

maal 675 V).

De frequentie van de grondharmonische component van de uitgangs

spanning is regelbaar van 0.5 Hz tot 100 Hz met een nauwkeurigheid

van 0.5 %.
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Bijlage B Verhouding van de eerst optredende hogere harIIlonische

frequentie en de grondharaonische frequentie voor. en na

de c06rdinatentransfor.a.tie

In deze bijlage zullen de grenzen afgeleid worden tussen welke de

hoeksnelheid van het tussencoördinatenstelsel zich zal moeten

bevinden, wil het invoeren van een tussencoërdinatenstelsel een

positieve invloed op de filtering hebben.

Er wordt uitgegaan van twee gevallen:

e e
1. De eerst optredende hogere harmonische is de 5 of de 11 of de

l7
e
•... De verhouding van de bovenharmonische en de grondharmoni

sche frequenties is zonder coördinatentransformatie:

" -k
feerste bovenharmonische _ 6k-l
f
grondharmonische

k-l,2,3, ... (B.l)

Bij toepassing van een coördinatentransformatie naar het tussen

coördinatenstelsel met een hoeksnelheid ten opzichte van het

statorstelsel van aW
g

wordt bovengenoemde verhouding "k met behulp

van (4.11):

(B.2)

Er zijn nu drie gebieden voor a te onderscheiden:

"k(a)

8"k(a)

8a

Voor

Voor

I: a < -(6k-l);

11: -(6k-l) S a < 1;

UI: a > l.

gebied I geldt:

-(6k-l)-a
l-a

-6k
2(l-a)

gebied U geldt:

(6k-l)+a
l-a

B-l



6k
(1_a)2

geldt:

6k-1+Q
a-1

-6k
(1_a)2

a"k(a)
aa

Voor gebied Hl

Eigenschappen van de functie "k(a) zijn:

- "k(O) - (6k-1);

- 1'k(a)~ voor ot1 of 0~1;

- "k(-6k+1) - 0

- lim 1'k(a) - 1
a-+±co

- de functie "k(a) is: monotoon dalend in gebied I;

monotoon stijgend in gebied 11;

monotoon dalend in gebied 111.

Voor een schets van de functie "k(a) zie figuur B.l.

I
I

I
I
I
I
I
I-r-
I

I
i
I

o " OlI max Ol ----.,
11 --+I_~UI gebied

-6k+'
I

I -,1---

Figuur B.I Schets van "k als functie van o.

Als we die waarde voor a bepalen waarvoor geldt "k(o )-"k(O),max

dan zien we dat a in gebied 111 ligt. Met (B.Sa ) is in te zienmax
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dat a de waarde heeft:max

a max
2(6k-l)

6k-2
(B.6)

In het gebied 0 <a< a geldt dat rk(a»rk(O).max
Uit (B.6) is te zien dat a afneemt met de waarde van k van 2.5

max
voor k-l tot een (asymptotische) waarde van 2. De kleinste waarde

voor a is dus 2.max

2. De eerst optredende hogere harmonische is de 7eof de l3e of de

e
19 •.... Hierbij is op dezelfde wijze als in geval look een maxi-

male a te berekenen. De verhouding volgens (B.2) wordt nu met

behulp van (4.11):

(B.7)

De drie gebieden voor a zijn nu:

I:a<l;

11: 1 < a < (6k+l);

lIl: a ~ (6k+l).

Voor gebied I geldt:

rk(a)
6k+l-a

l-a
8rk (a) 6k
8a 2(l-a)

Voor gebied II geldt:

"k(a)
6k+l-a

a-l
8rk (a) -6k
8a 2(l-a)

Voor gebied III geldt:

"k(a)
-6k-l+a

a-l
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8f'k(0)

80
6k

2(1-0)

Eigenschappen van de functie f'k(o) zijn:

- f'k(O) - (6k+1);

- f'k(o)~ voor otl of o~l;

- f'k(6k+l) - 0 ;

- lim f'k(o)-l ;
a-+±ao

- de functie f'k(o) is: monotoon stijgend in gebied I;

monotoon dalend in gebied 11;

monotoon stijgend in gebied 111.

Een schets van de grafiek van f'k(o) is gegeven in figuur B.2.

o 11 0(' 6k+ 1
I max I

I I

I ---!- 11 ~II---- gebied

I
I

I
I

I
I

J
I
I
I
1 I

-1-1-

Figuur B.2 Schets van f'k als functie van o.

Als we die waarde voor 0 bepalen waarbij f'k'(o' )-f'k'(O), dan zienmax

we dat 0' in gebied 11 ligt. Met (B.Sa ) is in te zien dat:max

0'
max

2(6k+l)
6k+2 (B.ll)

In het gebied 0 <a< 0' geldt dat f'k'(o»f'k'(O).max
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Uit (B.II) is te zien dat a' toeneemt met de waarde van k tot
max

een asymptotische waarde van 2. De kleinste waarde voor a' ismax
7

dus 4.

Als we er van uitgaan dat we een a willen kiezen zodat bij alle

twee hierboven beschreven gevallen de filtering na de coördinaten

transformatie beter verloopt dan ervoor, dan dienen we wt als

volgt te kiezen:

(B.12)

Q.E.D.



Bijlage C: Aansluitgegevens van de hardware

coördinatentransformator.

C.l

C.2

Aansluitingen van de busverbindingen aan de voorzijde.

1 : + 18 V·,
2: - 18 V;

3: + 5 V·•
4: GND;

5: i sa'
6: i sb'
7:

8:

9 : u .
sbc'

10: usab'
11:

12:

13:

14:

15: cosp;

15: sinp;

17: FRP-signaal;

18: GND.

Funkties van de printen.

print a: de signalen van de vermenigvuldigers optellen en

filteren;

print b: vermenigvuldigers;

print c: cos-generatie;

print d: frequentiemeting van FRP-signaal en timing van de

reset;

print e: sinusgeneratie;

print f: vermenigvuldigers en 3->2-transformatie.
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C.3

C.3.l

Functies van de IC' s op de verschillende printen.

Analoge IC's.

XR 2208

LM 747, HA 4741:

LM 319

7815

7915

DAC08

multiplier;

OPerational AMPlifiers;

Comparator;

+ 15 V voltage regulator;

- 15 V voltage regulator;

8 bit Digitaal Analog Converter;

HC

LS

74HC02

74HC04

74HCll

74HC27

74HC123:

C.3.2

C.3.3

Digitale IC's.

High Speed C-MOS family;

Low power Schottky family.

quad 2-input NOR-gate;

hex inverter;

triple 3-input AND-gate;

triple 3-input NOR-gate;

dual retriggerable monostabie multivibrator with

reset;

74HC16l: presettable synchronous 4-bit binary counter:

asynchronous reset;

74HC193: presettable synchronous 4-bit binary

Up/Down-counter;

74HC273: octal D-type flipflop with reset: positive edge

trigger;

AMD2732: 32 Kbit EPROM: 12 bit adress, 8 bit out.

Hybride IC' s.

Oscillatorblock 1.0000 MHz,

86-08,leverancier 'Display'.

C-2
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C.4

C.4.1.

C.4.l.l

Aansluitingen van de printen.

Print a.

Beschrijving van de componenten.

1, 2: 4741;

PI' P
2

, P
3

, P
4

: potentiometers t.b.v. instelling optellers.

bovenzijde

0 I--

Dop< 0 ~

C OP3
PlO f?2 0 --0

N 0
I--

0 I--

0
I--

FIguur C.l De componentzijde van print B.
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C.4.1.2 Pin-beschrijving van de connector.

1L: 1R: + 15 V',

2L: is{J cosp; 2R: i sinp;
SQ

3L: u sinp; 3R: i sn'SQ

4L: usn' 4R: us{J cosp;

SL: is{J sinp; SR: i cosp;
SQ

6L: U
SQ

cosp; 6R: i sm'
7L: usm' 7R:

8L: 8R:

9L: 9R:

lOL: lOR:

llL: llR:

12L: 12R:

13L: 13R:

14L: 14R:

lSL: lSR:

16L: 16R:

17L: 17R:

18L: 18R:

19L: 19R:

20L: 20R:

21L: 21R:

22L: 22R:

23L: 23R:

24L: 24R:

2SL: 2SR:

26L: 26R:

27L: 27R:

28L: 28R:

29L: 29R:

30L: 30R:

31L: 31R:

32L: GND; 32R: - 15 V
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C.4.2

C.4.2.1

Print b.

Beschrijving van de componenten.

1, 2, 4, S: XR 220S;

3, 6: Ut 747;

5
1

: Ut 791S;

5
2

: Ut 7S1S;

P
1

, P11 : bijstellen Vref,dac;
P

2
, P

6
,P

12
,P

16
: Sca1e Factor adjust;

P
3

, P
4

, P
7

, PS' P
13

, P
14

, P
17

, P1S : Input Offset adjust;

PS' P
9

, P
1S

' P
19

: Output Offset adjust;

PlO' P
20

' P21 : niet in gebruik.

bovenzijde

P300P4 P700P8

PID slD P2D 0 pO, 8 PIon

C [J0

N P 130D P14 P 1700P 11
P20D

D =P'$ D =P,11 8P lID S2D p" [J p"0

Figuur C.2: De componentzijde van print b.

C-S



C.4.2.2 Pin-beschrijving van de connector.

1L: + 18 V; IR: + 15 V',

2L: 2R: sinp;

3L: 3R:

4L; 4R: i s{3'
5L: + Vref,dac' SR:

6L: 6R: i S {3 sinp;

7L: 7R:

8L: 8R: sinp;

9L: 9R:

lOL: lOR: i sinp;
SQ

llL: llR:

12L: 12R: i
SQ'

13L: 13R:

14L: 14R: cosp;

15L: 15R:

16L: 16R: u
SQ'

17L: 17R:

18L: 18R: u cosp;
SQ

19L: 19R:

20L: 20R: cosp;

21L: 21R:

22L: 22R: us {3;

23L: 23R:

24L: 24R: us {3 cosp;

25L: 25R:

26L: 26R:

27L: V
ref,dac' 27R:

28L: 28R:

29L: 29R:

30L: 30R:

31L: - 18 V' 31R:,

32L: GND; 32R: - 15 V.
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C.4.3 Print c.

C.4.3.1 Beschrijving van de componenten.

1: 74HC109;

2: 74HC04;

3: 74HC27;

4: Ut 747;

5: 74HC193;

6: 74HCll;

7: 74HCll;

8: DAC08;

9: 74HC193;

10: 74HC27;

11: 74HCll;

12: AMD 2732;

13: 74HC193;

14: 74HC27;

15: 74HCll.

bovenzijde

UJ [i] [i] GJ
c [i] [i] GJ [i]
0

GJ ~ [;]N

.

~ g [;] 12
,....

Figuur C.3: De componentzijde van prInt c.
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C.4.3.2 Pin-beschrijving van de connector.

lL: + 5 V; lR: + Vref,dac'
2L: 2R:

3L: 3R:

4L: 4R:

5L: 5R:

6L: 6R:

7L: 7R:

8L: 8R:

9L: 9R:

lOL: lOR:

llL: UP/Down-bit; llR:

l2L: l2R:

l3L: l3R:

l4L: l4R:

l5L: l5R:

l6L: Reset-signaal; l6R:

17L: FRP-signaal; l7R:

l8L: l8R:

19L: 19R:

20L: 20R:

2lL: 2lR:

22L: 22R:

23L: 23R:

24L: 24R:

25L: 25R:

26L: cosp; 26R:

27L: 27R:

28L: 28R:

29L: 29R:

30L: 30R:

3lL: - V . 3lR:ref,dac'
32L: 32R: GND.
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C.4.4.1

C.4.4 Print d.

Beschrijving van de componenten.

1, 3, 10: 74HC273;

2, 5, 8, 11, 12, 13: 74HC161;

4: I.M 319;

6: 74HC02;

7: Osci11atorb1ock, 1.0000 KHz, VX8141 , HCJ 86-08;

9: 74HC123;

14: 74HC04;

b1: Reset-button.

bovenzijde

Q [i] Ob1

[i]
GJ [i]c

~0

GJN GJ [i]
Q QQ Q
FIguur C.4: De componentzijde van print d.
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C.4.4.2 Pin-beschrijving van de connector.

1L: bit O' 1R: + 5 V;•
2L: bit 1; 2R:

3L: bit 2' 3R:,

4L: bit 3 ; 4R:

5L: bit 4: SR:

6L: bit 5; 6R:

7L: bit 6; 7R:

8L: bit 7' 8R:,

9L: bit 8' 9R:,
lOL: bit 9; lOR:

11L: bit 10; 11R:

12L: bit 11; 12R:

13L: bit 12; 13R:

14L: bit 13; 14R:

15L: bit 14; 15R:

16L: reset-signaal; 16R:

17L: 17R:

18L: bit 15; 18R:

19L: bit 16; 19R:

20L: bit 17; 20R:

21L: bit 18; 21R:

22L: bit 19; 22R:

23L: Up/Down-bit; 23R:

24L: 24R:

25L: C10ck 1 MHz; 25R:

26L: 26R:

27L: 27R:

28L: 28R:

29L: 29R:

30L: 30R:

31L: 31R:

32L: 32R: GND.
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C.4.5 Print e.

C.4.5.1 Beschrijving van de componenten.

1: 74HC109;

2: 74HC11;

3: 74HC27;

4: LK 747;

5: 74HC193;

6: 74HC06;

7: 74HC11;

8: DAC08;

9: 74HC193;

10: 74HC11;

11: 74HC11;

12: AMD 2732;

13: 74HC193;

14: 74HC27;

15: 74HC427.

bovenzijde

w [i] [i] 0
c liJ [i] W GJ0

GJ g [;]N

.

Q [;] [;] 12
,.....

FIguur C.S: De componentzijde van prInt e.
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C.4.S.2 Pin-beschrijving van de connector.

lL: + S V; lR: +Vref,dac'
2L: 2R:

3L: 3R:

4L: 4R:

SL: SR:

6L: 6R:

7L: 7R:

8L: 8R:

9L: 9R:

lOL: lOR:

llL: llR:

l2L: l2R:

13L: l3R:

l4L: l4R:

lSL: lSR:

l6L: l6R:

17L: FRP-signaal; 17R:

l8L: l8R:

19L: 19R:

20L: 20R:

21L: 21R:

22L: 22R:

23L: UP/Down-bit; 23R:

24L: 24R:

2SL: 2SR:

26L: sinp; 26R:

27L: 27R:

28L: 28R:

29L: 29R:

30L: 30R:

31L: - Vref,dac' 31R:

32L: 32R: GND.

C-12



C.4.6 Print f.

C.4.6.1 Beschrijving van de componenten.

1, 2, 7, 8: XR 2208;

3, 4, 5, 6, 9, 10: HA 4741;

P1 , P2 , P3 , P4 : Sca1e Factor adjust;

PS' P6 , P7 , P8 , P13 , P14 , P1S ' P16 : Input Offset adjust;

P9 , PlO' P11 , P12 : Output Offset adjust;

P17 , P18 , P19 , P20 : afregelen 3->2 transformatie.

bovenzijde

P5OOP13 P 700p 15

p~ D pO, ~J [:] [;]
c [:]0

P IODp 1. PIODp16 [;]
P 1'c:o c:o P 18

N

p~ 0' pO, 8' P 111==P 20

8 8
Figuur C. 6: De componentzijde van print f.



C.4.6.2. Pin-beschrijving van de connector.

1L: 1R: + 15 v·,
2L: 2R:

3L: 3R:

4L: 4R:

5L: 5R:

6L: 6R:

7L: 7R:

8L: 8R:

9L: 9R: i
s~

cosp;

lOL: i
sb

; lOR:

HL: 11R: is~;

12L: i sa' 12R:

13L: 13R: cosp;

14L: u . 14R:sbc'
15L: 15R: i cosp;

so
16L: u

sab'
16R:

17L: 17R: cosp;

18L: i so' 18R;

19L: 19R: i so'
20L: is~; 20R:

21L: 21R: u sinp;
so

22L: u so' 22R:

23L: 23R: u
so'

24L: 24R;

25L: 25R: sinp;

26L: 26R:

27L: 27R: us~ sinp;

28L: 28R:

29L: 29R: us~;

30L: 30R:

31L: 31R: sinp;

32L: GND; 32R: - 15 v.

C-14



c.s Functietabellen van de sinus/cosinus-generatie.

C.S.I Functietabellen van de Up/Down-counter

C.S. l.I. Gating circuit

Tabel I functietabel gating circuit

Operatinl; mode G out

Toggle T In
No-toggle ",T 0n

C.S.1.2. OR-gate

Tabel 2 Functietabel OR-gate

in I in 2 out

L L L

L H H

H L H

H H H

C.S.I.3 UP/Down-counter

Tabel 3 Functietabel UP/Down-counter

Operating Mode MR PL count count 0 n
up down

Parallel Laad L L X X Ln
reset (clear) H X X X L

Count Up L H t H count up

Count Down L H H t count down

C-IS



C.S.l.4. Count Multiplexer

Tabel 4 Functietabel Count-Multiplexer

Operating Mode Data channel- out 1 out 2

select

channel 1 D H D H

channel 2 D L H D

C.S. l.S. Up/Down-select

Tabel S Functietabel Up/Down-select

-Operating Mode clock reset Qn+l Qn+l

reset X L L H
-toggle t H Qn Qn

hold H H Qn Qn
L H Qn Qn

C-16



C.6 Voor- en achterzijde-aanzicht en IltJIIImering van de

connectoren

voorzijde

1 000
i

0000000000

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

00000

a

achterzijde 1 L 1 11
2 L 2 11
;, L ;, 11
4 L 4 11

· . · . · . · . · . · .
~ L ~ 11.. . . · . ..

· . 1 L 1 11
" · . · . ..

~
L 7 11

· . · . ·. "
· . L • 11· . ·. · .

" ·. · . · . .. .. t L t 11..
10 L 10 R· . .. ·. · . 11 L 11 R· . · . ·... .. 12 L 12 R· . .. · . " · . · . 13 L 13 R

"
.. · . "

.. 14 L 14 R.. · . · .
"

.. · . .. 1~ L 1~ R· . ..
" · . . . 11 L 11 R

"
.. · . "

.. ..
17 L 17 R.. · . .... .. · . · . .. le L le R· . " .. · . · . ..
19 L l' R

"
.. ·. · . · . .. 20 L 20 R· . · . ..

· . · . ..
"

· . .. 21 L 21 R.. ·. ..
22 L 22 R

"
" .. ·. ..

23.. · . " · . .. L
i~

R.. · . .. 24 L R
" .. · . " · . ..

2~ L 25 R
"

.. · . · . .. 21 L 21 R.. ..
" · . · .

"
.. .. · . · . 27 L 27 R.. · . · . .. 28 L 28 R

2. L 2. R

b d f
30 L JO Ra c e 31 L 31 R
32 L 32 R

connectoren
nummerinQ connectoren
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Bij lage D Betekenis van de variabelen in bet computerprogramma

(---------initia1iseren van de systeemvariabe1en-----------------}

parameters in de A-matrix

volgens (5.7) met

a-a1fa_s, b-a1fa_r, Kr-Kr,

K -Ks, pw -omega m,s m -
w -omega k.

t -

(---------berekening van de systeemmatrix A---------------------}

a_re, b_re, c_re, d_re, e_re, f re

a_im, b_im, c_im, d_im, e_im, f im

parameters in de A-matrix.

(-----gedee1te om de tweede en derde macht van A uit te rekenen-ol

all, a12, a13, a14, a21, a22, a23, a24 componenten van de

a31, a32, a33, a34, a41, a42, a43, a44 A-matrix volgens (5.7);

a11_2, a12_2, a13_2, a14 2 componenten van de matrix

a21_2, a22_2, a23_2, a24 2
"2
A',

a31_2, a32_2, a33_2, a34 2

a41_2, a42_2, a43_2, a44 2

a11_3 , a12_3, a13_3 , a14 3 componenten van de matrix

a21_3, a22_3, a23_3, a24 3
"3
A

a31_3, a32_3, a33_3, a34 3

a41_3, a42_3, a43_3, a44 3

(----~----berekening van de complexe eigenwaarden---------------}

een_re, een_im, twee_re, twee_im hulpvariabelen bij de

sr, K2, worte14, wortel_re, wortel im berekening van de

phi, ha1fphi eigenwaarden;
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1ambda1_re, 1ambda1_im,

1ambda2_re, 1ambda2 im

reële en imaginaire

componenten van de

eigenwaarden volgens:

"
À - 1ambdal re + j*lambda1_im;
-1
"
À - 1ambda1 re - j*lambda1_im;-2
"
~3 1ambda2_re + j*lambda2_im;
A

~4 1ambda2_re - j*lambda2_im.

(---------berekening van exp(lambda*T)--------------------------)

e_macht_1, e macht 2 hulpvariabelen;- -
kl_re, k1_im, k2_re, k2_im, deze zijn berekend als:

A

11_re, 11_im, 12_re, 12 re k1 re + j*k1_im -
~lT

e
A

k2_re + j*k2_im -
~2T

e
A

11 re + j*l1_im -
~3T

e

"

12 re + j*12_im -
~4T

e

(---------berekening van exp(lamda*T)/P(de1ta 1ambda's)---------)

d12_re, d12_im, d13_re, d13 im

d14_re, d14_im, d34_re, d34 im

hulpvariabelen,

gedefinieerd als

1dxy- --r-x"";;;"'x,.....-

À -À-x -y
terml_re , term1_im, term2_re, term2 im hulpvariabelen;

xl_re, x1_im, x2_re, x2_im, variabelen ten behoeve

x3_re, x3_im, x4_re, x4 im van (7.21):

~lT
exl re+ j *x1_im- """Tx-rx-""'x,....-,x,.-------,x....--...."',.....-
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"
~2T

ex2 re+ j*x2_im- ~X--TX--~X--TX--~X--AX--

"
~3T

ex3 re+ j*x3_im- ~X--AX---=-XX--AX--~X--AA--

"

{---------Voorbereiding van berekening overgangsmatrix----------}

hulpl_re, hulpl_im, hulp2_re, hulp2_im hulpvariabelen;

hulp3_re, hulp3_im, hulp4_re, hulp4_im

sI_re, sl_im, s2_re, s2_im, s3_re,

s3_im, s4_re, s4_im, prod12_re,

prod12_im, prod34_re, prod34_im

coefA3_re, coefA3_im, komen overeen met de reële

coefA2_re, coefA2_im, resp. imaginaire delen van

coefAl_re, coefAl_im. de variabelen ~3' ~2' ~l'

coefl_re, coefl im ~O in (7.20).-

{---------berekening van de overgangsmatrix uitgezonderd de------

----------hoofddiagonaal----------------------------------------}

fil2_re, fi12_im, fi13_re, fi13_im, reële resp. imaginaire

fil4_re, fil4_im, fi2l_re, fi2l_im, elementen van de matrix:

"
fi23_re, fi23_im, fi24_re, fi24_im, fixx_xx: AT volgense

fi3l_re, fi3l_im, fi32_re, fi32_im, (7.19).

fi34_re, fi34_im, fi4l_re, fi4l_im,

fi42-:re, fi42_im, fi43_re, fi43_im

{---berekening van de hoofddiagonaal---}

reële resp. imaginaire
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elementen van de

hoofddiagonaal van de

matrix fixx_xx
AT

e

{---------samenstelling toestandsovergangsmatrix----------------}

(---------berekening quotient van B en A------------------------)

terml_re , terml_im, term2_re

term2_im. det_re, det_im

invdet_re, invdet im

hulpvariabelen;

componenten van de matrix
A A

B/A.

(---------berekening van gediscretiseerde B-matrix--------------)

somla_re, somla_im, somlb_re, somlb im hulpvariabelen;

som2a_re, som2a_im, som2b_re, som2b im

soml_re, soml_im, som2_re, som2 im componenten van de matrix

(---------uitvoer gediscretiseerde matrices---------------------)
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Bijlage E Computerprogramma voor de berekening van de
A A

(-------------versie 880402---Han Geer1igs------------------------------------)

{-Dit programma berekent, uitgaande van de machine parameters en de waarden van
de (mechanische) hoeksnelheid van de rotor, en de frequentie van het
FRP-signaa1, de eigenwaarden van de systeemmatrix A, bij toestandsbeschrijving
van het systeem met de toestandsvector (a,b) waarbij a de complexe ruimtevector
van de statorflux in het meetcoordinatenste1se1 is, en b de complexe
ruimtevector van de rotorflux. De drijvende matrix is B,en de excitatievector is
(c,d) ,met c de complexe ruimtevector van de statorspanning in het
meetcoordinatenste1se1, en d de complexe ruimtevector van de rotorspanning in
het meetcoordinatenste1se1. Hieruit wordt, gegeven de waarde voor de
bemonsteringstijd, de toestandsbeschrijving gediscretiseerd door eerst de
eigenwaarden te berekenen en daarna, uitgaande van het Sy1vester-expansion
theorema, de toestandsovergangsmatrix te berekenen. }

program overgangsmatrix(input,output);

{--------------variabe1en-dec1aratie------------------------------------------}

var
Ks,Kr,K2,sigma,a1fa_s,a1fa_r,sr,lambda1_re,lambda1_im:rea1;
1ambda2_re ,lambda2_im,een_re ,een_im, twee_re, twee_im:real;
worte1_re,worte1_im,worte14,phi:rea1;
omega_k,omega_m,f_k,f_m,km,T:rea1;
k1_re,k1_im:rea1;
k2_re,k2_im:rea1;
11_re,11_im,12_re,12_im:rea1;
a_re,a_im,b_re,b_im,c_re,c_im,d_re,d_im,
e_re,e_im,f_re,f_im:rea1;
fi 11 re,fi a im,fi 12 re,fi 13 re,fi 14 re,fi 21 re,fi 23 re,fi 24 re,
fi-31-re,fi-32 re,fl 22 re,fl 44 re,fl 33 re,fl 34 re,fl 41 re,fl 42 re,- - - - - - - - - - - - - - --fi_43_re:rea1;
e_macht_1,e_macht_2:rea1;
ha1fphi:rea1;
hour,min,sec,frac,hu1p,dummy:integer;
a11,a12,a13,a14,a21,a22,a23,a24,a31,a32,a33,a34,a41,a42,a43,a44:rea1;
a11_2,a12_2,a13_2,a14_2,a21_2,a22_2,a23_2,a24_2,a31_2,a32_2,a33_2,a34_2,
a41_2,a42_2,a43_2,a44_2:rea1;
a11_3,a12_3,a13_3,a14_3,a21_3,a22_3,a23_3,a24_3,a31_3,a32_3,a33_3,a34_3,
a41_3,a42_3,a43_3,a44_3:rea1;

coefA3_re,coefA3_im,coefA2_re,coefA2_im,coefA1_re,coefA1_im,
coef1_re,coef1_im:rea1;
hu1p1_re,hu1p1_im,hu1p2_re,hu1p2~im,hu1p3_re,hu1p3_im,hu1p4_re,hu1p4_im:rea1;

s1_re,s1_im,s2_re,s2_im,s3_re,s3_im,s4_re,s4_im:rea1;
x1_re,x1_im,x2_re,x2_im,x3_re,x3_im,x4_re,x4_im:rea1;
prod12_re,prod12_im,prod34_re,prod34_im:rea1;
d12_re,d12_im,d13_re,d13_im,d14_re,d14_im,d34_re,d34_im:rea1;
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term_re,term_im,term2_re,term2_im:real;
det_re,det_im,invdet_re,invdet_im,quotl_re,quotl_im,quot2_re,quot2_im:real;
terml_re,terml_im:real;
soml_re , soml_im, somla_re, somla_im, somlb_re, somlb_im:real;
som2_re , som2_im, som2a_re , som2a_im, som2b_re, som2b_im:real;

{einde variabelendeclaratie}

{--------------procedure om de tijd van de systeemklok uit te lezen-----------}

procedure timer(var hour,min,sec,frac:integer);
type

regpack-record
ax,bx,cx,dx,bp,si,di,ds,es,flags:integer;
end;

var
regs:regpack;

begin
with regs do

begin
ax:-$2COO;
msdos (regs) ;
hour :-hi(cx) ;
min:-lo(cx);
sec:-hi(dx);
frac:-lo(dx) ;
end;

end; {van procedure "timer"}

{----procedure om de reciproke waarde van een complex getal te berekenen-----}

procedure invers(in_re,in_im:real;var uit_re,uit_im:real);

var in_2:real;

begin
in_2:-(in_re*in_re)+(in_im*in_im);
uit_re:-in_re/in_2;
uit_im:--in_im/in_2;

end; {van procedure "invers"}

{-----procedure om twee complexe getallen met elkaar te vermenigvuldigen----}

begin
uit_re:- (inl_re*in2_re)-(inl_im*in2_im);
uit_im:- (inl_re*in2_im)+(inl_im*in2_re);

end; (van procedure "mult(iply)'}

{--------------initialiseren van de systeemvariabelen-------------------------}

begin
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Ks:-0.6688396;Kr:-1.4171271;a1fa_s:-41.07803;a1fa_r:-45.409824;
write1n;
write1n('de variabelen zijn: ');write1n('Ks - ' ,Ks:4);
write1n('Kr - ' ,Kr:4);
write1n('a1fa_s ' ,a1fa_s:4);
write1n('a1fa_r - ' ,a1fa_r:4);
sigma:-O.073;
write1n('sigma - ' ,sigma:4);

(einde initialisatie van de systeemvariabelen)

(--inlezen van de waarden voor mechanische hoeksnelheid van de rotor,
en de waarden voor de hoekfrequentie van het FRP-signaa1,en de waarde
voor de grootte van de bemonsteringstijd-----------------------------------)

write1n('f_m - ');
read1n(f_m) ;
write1n('f_k- ');
read1n(f_k);
omega_k:-(2*pi*f_k);
omega_m:-(2*pi*f_m);
write1n('de bemonsteringstijd T is:');
read1n(T);

timer(hour,min,sec,frac); (uitlezen systeemtijd)
write1n(hour,':' ,min,':' ,sec,':' ,frac);

(einde inlezen waarden van de hoekfrequenties van FRP-signaa1 en rotoras)

(--------------berekening van de systeemmatrix A------------------------------)

a re:
b re:-
c re:
d re:-

-a1fa_s;a_im:-0;
omega_k;b_im:-O;
alfa s*Kr'c im:-O'- '- ,
alfa r*Ks'd im:-O'- '- ,

-alfa r'e im:-O'- , - ,
omega_k-omega_m;f_im:-O;

{einde berekening systeemmatrix A

(--------------gedee1te om de tweede en derde macht van de -------------------)
(--------------systeemmatrix te berekenen-------------------------------------)

a11:-a_re;a12:-b_re;a13:-c_re;a14:-0;
a21:--b_re;a22:-a_re;a23:-0;a24:-c_re;
a31:-d_re;a32:-0;a33:-e_re;a34:-f_re;
a41:-0;a42:-d_re;a43:--f_re;a44:-e_re;

a11_2:-(a11*a11)+(a12*a21)+(a13*a31)+(a14*a41);
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a12_2:-(a11*a12)+(a12*a22)+(a13*a32)+(a14*a42);
a13_2:-(a11*a13)+(a12*a23)+(a13*a33)+(a14*a43);
a14_2:-(a11*a14)+(a12*a24)+(a13*a34)+(a14*a44);

a21_2:-(a21*a11)+(a22*a21)+(a23*a31)+(a24*a41);
a22_2:-(a21*a12)+(a22*a22)+(a23*a32)+(a24*a42);
a23_2:-(a21*a13)+(a22*a23)+(a23*a33)+(a24*a43);
a24_2:-(a21*a14)+(a22*a24)+(a23*a34)+(a24*a44);

a31_2:-(a31*a11)+(a32*a21)+(a33*a31)+(a34*a41);
a32_2:-(a31*a12)+(a32*a22)+(a33*a32)+(a34*a42);
a33_2:-(a31*a13)+(a32*a23)+(a33*a33)+(a34*a43);
a34_2:-(a31*a14)+(a32*a24)+(a33*a34)+(a34*a44);

a41_2:-(a41*a11)+(a42*a21)+(a43*a31)+(a44*a41);
a42_2:-(a41*a12)+(a42*a22)+(a43*a32)+(a44*a42);
a43_2:-(a41*a13)+(a42*a23)+(a43*a33)+(a44*a43);
a44_2:-(a41*a14)+(a42*a24)+(a43*a34)+(a44*a44);

a11_3:-(a11*a11_2)+(a12*a21_2)+(a13*a31_2)+(a14*a41_2);
a12_3:-(a11*a12_2)+(a12*a22_2)+(a13*a32_2)+(a14*a42_2);
a13_3:-(a11*a13_2)+(a12*a23_2)+(a13*a33_2)+(a14*a43_2);
a14_3:-(a11*a14_2)+(a12*a24_2)+(a13*a34_2)+(a14*a44_2);

a21_3:-(a21*a11_2)+(a22*a21_2)+(a23*a31_2)+(a24*a41_2);
a22_3:-(a21*a12_2)+(a22*a22_2)+(a23*a32_2)+(a24*a42_2);
a23_3:-(a21*a13_2)+(a22*a23_2)+(a23*a33_2)+(a24*a43_2);
a24_3:-(a21*a14_2)+(a22*a24_2)+(a23*a34_2)+(a24*a44_2);

a31_3:-(a31*a11_2)+(a32*a21_2)+(a33*a31_2)+(a34*a41_2);
a32_3:-(a31*a12_2)+(a32*a22_2)+(a33*a32_2)+(a34*a42_2);
a33_3:-(a31*a13_2)+(a32*a23_2)+(a33*a33_2)+(a34*a43_2);
a34_3:-(a31*a14_2)+(a32*a24_2)+(a33*a34_2)+(a34*a44_2);

a41_3:-(a41*a11_2)+(a42*a21_2)+(a43*a31_2)+(a44*a41_2);
a42_3:-(a41*a12_2)+(a42*a22_2)+(a43*a32_2)+(a44*a42_2);
a43_3:-(a41*a13_2)+(a42*a23_2)+(a43*a33_2)+(a44*a43_2);
a44_3:-(a41*a14_2)+(a42*a24_2)+(a43*a34_2)+(a44*a44_2);

(einde berekening tweede en derde macht van systeemmatrix)

{--------------berekening van de (comp1exe) eigenwaarden----------------------}

een_re:-O.5*(-a1fa_s-a1fa_r);
een_im:-O.5*(omega_m-(2*omega_k»;

sr:--a1fa_s+a1fa_r;
K2:-Ks*Kr;

E-4



twee_re:-«sr)*(sr»-(omega_m*omega_m)+(4*alfa_s*alfa_r*K2);
twee_im:--2*sr*omega_m;

wortel4:-sqrt(sqrt«(twee_re*twee_re)+(twee_im*twee_im»»;
if (twee_re-O) then if (twee_im-O) then phi:-O

else if (twee_im>O) then phi:-pi/2
else phi:--pi/2

else
begin

phi:-arctan(twee_im/twee_re);
if twee_re<O then phi:-phi+pi

end;
if phi<O then phi:-phi+(2*pi);
halfphi :-phi/2;

wortel_re:-O.S*wortel4*cos(halfphi);
wortel_im:-O.S*wortel4*sin(halfphi);

lambdal_re:-een_re+wortel_re;
lambdal_im:-een_im+wortel_im;
lambda2_re:-een_re-wortel_re;
lambda2_im:-een_im-wortel_im;

(einde berekening complexe eigenwaarden)

{--------------berekening van exp(lambda*T)----------------------------------}

e_macht_l:-exp(lambdal_re*T);
e_macht_2:-exp(lambda2_re*T);

kl_re:-e_macht_l*cos(lambdal_im*T);
kl_im:-e_macht_l*sin(lambdal_im*T);
k2 re:-kl re'k2 im:--kl im'- -' - -'

ll_re:-e_macht_2*cos(lambda2_im*T);
ll_im:-e_macht_2*sin(lambda2_im*T);
l2 re:-ll re'l2 im:--ll im'- -' - -'

(einde berekening exp(lambda*T)

{--------------berekening van exp(lambda*T)/P(delta lambda's)-----------------}

invers(O,(2*lambdal im),dl2 re,dl2 im);
invers«lambdal re-Ïambda2 re),(l~bdal im-lambda2 im),dl3 re,dl3 im);
invers«lambdal:re-lambda2:re),(lambdal:im+lambda2:im),dl4:re,dl4:im);
invers(O,(2*lambda2_im),d34_re,d34_im);

mult(dl2_re,dl2_im,dl3_re,dl3_im,term_re,term_im);
mult(d14_re,dl4_im,term_re,term_im,term2_re,term2_im);
mult(kl_re,kl_im,term2_re,term2_im,xl_re,xl_im);

mult(-dl2_re,-d12_im,dl4_re,-dl4_im,term_re,term_im);
mult(d13_re,-dl3_im,term_re,term_im,term2_re,term2_im);
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mult(-dl3_re,-dl3_im,-dl4_re,dl4_im,term_re,term_im);
mult(d34_re,d34_im,term_re,term_im,term2_re,term2_im);
mult(ll_re,ll_im,term2_re,term2_im,x3_re,x3_im);

mult(-dl4_re,-dl4_im,-dl3_re,dl3_im,term_re,term_im);
mult(-d34_re,-d34_im,term_re,term_im,term2_re,term2_im);
mult(l2_re,l2_im,term2_re,term2_im,x4_re,x4_im);

(einde berekening van (exp(lambda*T)/P(delta lambda's)}

(--------------voorbereiding van berekening overgangsmatrix-------------------)

(gedeelte van A3)

coefA3 re:-xl re+x2 re+x3 re+x4 re;
coefA3-im:-xl-im+x2-im+x3-im+x4-im;- - - - -
(gedeelte van A2I)

mult«(-2*lambda2 re)-lambdal re),lambdal im,xl re,xl im,hulpl re,hulpl im);
mult«(-2*lambda2-re)-lambdal-re),-lambdaÏ im,x2 re,x2 im,hulp2 re,hulp2 im);- - - - - - -mult«(-2*lambdal_re)-lambda2_re),lambda2_im,x3_re,x3_im,hulp3_re,hulp3_im);
mult«(-2*lambdal_re)-lambda2_re),-lambda2_im,x4_re,x4_im,hulp4_re,hulp4_im);
coefA2_re:-hulpl_re+hulp2_re+hulp3_re+hulp4_re;
coefA2_im:-hulpl_im+hulp2_im+hulp3_im+hulp4_im;

(gedeelte van AI)

mult(lambdal_re,lambdal_im,lambdal_re,-lambdal_im,prodl2_re,prodl2_im);
mult(lambda2_re,lambda2_im,lambda2_re,-lambda2_im,prod34_re,prod34_im);
mult(lambdal_re,-lambdal_im, (2*lambda2_re) ,O,hulpl_re,hulpl_im);
mult«prod34_re+hulpl_re) ,(prod34_im+hulpl_im) ,xl_re ,xl_im,sl_re,sl_im);

mult(lambdal_re,lambdal_im, (2*lambda2_re) ,0 ,hulp2_re ,hulp2_im);
mult«prod34_re+hulp2_re) ,(prod34_im+hulp2_im) ,x2_re,x2_im,s2_re,s2_im);

mult(lambda2_re,-lambda2_im,(2*lambdal_re),0,hulp3_re,hulp3_im);
mult«prodl2_re+hulp3_re),(prodl2_im+hulp3_im),x3_re,x3_im,s3_re,s3_im);

mult(lambda2_re , lambda2_im, (2*lambdal_re) ,0 ,hulp4_re ,hulp4_im);
mult«prodl2_re+hulp4_re),(prod12_im+hulp4_im),x4_re,x4_im,s4_re,s4_im);

coefAl_re:-sl_re+s2_re+s3_re+s4_re;
coefAl_im:-sl_im+s2_im+s3_im+s4_im;

(gedeelte van I)

mult(-lambdal_re,lambdal_im,prod34_re,prod34_im,hulpl_re,hulpl_im);
mult(hulpl_re,hulpl_im,xl_re,xl_im,sl_re,sl_im);
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mu1t(-lambda2_re,lambda2_im,prod12_re,prod12_im,hu1p3_re,hu1p3_im);
mu1t(hu1p3_re,hu1p3_im,x3_re,x3_im,s3_re,s3_im);

mu1t(-lambda2_re,-lambda2_im,prod12_re,prod12_im,hu1p4_re,hu1p4_im);
mu1t(hu1p4_re,hu1p4_im,x4_re,x4_im,s4_re,s4_im);

coef1_re:-s1_re+s2_re+s3_re+s4_re;
coef1_im:-s1_im+s2_im+s3_im+s4_im;

(einde voorbereiding berekening overgangsmatrix)

(--------------berekening van de overgangsmatrix------------------------------)
(--------------uitgezonderd de hoofddiagonaa1---------------------------------)

fi 12 re:-a12 3*coefA3 re;fi 13 re:-a13 3*coefA3 re;
fi:14:re:-a14:3*coefA3:re; - - - -
fi 21 re:-a21 3*coefA3 re;fi 23 re:-a23 3*coefA3 re;
fi:24:re:-a24:3*coefA3:re; - - - -
fi 31 re:-a31 3*coefA3 re;fi 32 re:-a32 3*coefA3 re;
fi:34:re:-a34:3*coefA3:re; - - - -
fi 41 re:-a41 3*coefA3 re;fi 42 re:-a42 3*coefA3 re;
fi:43:re:-a43:3*coefA3:re; - - - -

(einde berekening overgangsmatrix uitgezonderd de hoofddiagonaal)

{--------------berekening van de hoofddiagonaa1-------------------------------}
{--------------van de overgangsmatrix-----------------------------------------}

fi_11_re:-(coefA3_re*a11_3)+(coefA2_re*a11_2)+(coefA1_re*a11)+(coef1_re);
fi_12_re:-(coefA3_re*a12-?)+(coefA2_re*a12_2)+(coefA1_re*a12);
fi 13 re:-(coefA3 re*a13 3)+(coefA2 re*a13 2)+(coefA1 re*a13);
fi-14-re:-(coefA3-re*a14-3)+(coefA2-re*a14-2)+(coefA1-re*a14);
fi-21-re:-(coefA3-re*a21-3)+(coefA2-re*a21-2)+(coefA1-re*a21);-- - - - - -
fi_22_re:-(coefA3_re*a22_3)+(coefA2_re*a22_2)+(coefA1_re*a22)+(coef1_re);
fi_23_re:-(coefA3_re*a23_3)+(coefA2_re*a23_2)+(coefA1_re*a23);
fi_24_re:-(coefA3_re*a24_3)+(coefA2_re*a24_2)+(coefA1_re*a24);
fi_31_re:-(coefA3_re*a31_3)+(coefA2_re*a31_2)+(coefA1_re*a31);
fi_32_re:-(coefA3_re*a32_3)+(coefA2_re*a32_2)+(coefA1_re*a32);
fi_33_re:-(coefA3_re*a33_3)+(coefA2_re*a33_2)+(coefA1_re*a33)+(coef1_re);
fi_34_re:-(coefA3_re*a34_3)+(coefA2_re*a34_2)+(coefA1_re*a34);
fi_41_re:-(coefA3_re*a41_3)+(coefA2_re*a41_2)+(coefA1_re*a41);
fi_42_re:-(coefA3_re*a42_3)+(coefA2_re*a42_2)+(coefA1_re*a42);
fi_43_re:-(coefA3_re*a43_3)+(coefA2_re*a43_2)+(coefA1_re*a43);
fi_44_re:-(coefA3_re*a44_3)+(coefA2_re*a44_2)+(coefA1_re*a44)+(coef1_re);

(einde berekening van de hoofddiagonaal vande overgangsmatrix)

(--------------samenste11ing toestandsovergangsmatrix-------------------------)

i

I(--------------berekening quotient van B en A---------------------------------}
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mu1t(c_re,c_im,d_re,d_im,term1_re,term1_im);
mu1t(a_re,b_re,e_re,f_re,term2_re,term2_im);

(berekening van -(determinant(A»

det_re:-term1_re-term2_re;
det_im:-term1_im-term2_im;
invers(det_re,det_im,invdet_re,invdet_im);
mu1t(-e_re,-f_re,invdet_re,invdet_im,quot1_re,quot1_im);
mu1t(d_re,d_im,invdet_re,invdet_im,quot2_re,quot2_im);

(einde berekening quotiênt van B en Al

(--------------berekening van gediscretiseerde B-matrix-----------------------)

mu1t(quot1_re , quot1_im, (fi_11_re-1) ,fi_12_re ,som1a_re , som1a_im);
mu1t(quot2_re,quot2_im,fi_13_re,fi_14_re,som1b_re,somlb_im);
som1_re:-som1a_re+som1b_re;
som1_im:-som1a_im+som1b_im;

mu1t(quot1_re,quot1_im,fi_31_re,fi_32_re,som2a_re,som2a_im);
mu1t(quot2_re,quot2_im, (fi_33_re-1) ,fi_34_re,som2b_re, som2b_im);
som2_re:-som2a_re+som2b_re;
som2_im:-som2a_im+som2b_im;

(einde berekening van gediscretiseerde B-matrix)

timer(hour,min,sec,frac);{uit1ezen systeemtijd na afloop berekeningen)
write1n(hour,':' ,min,':' ,sec,':' ,frac);write1n;

if «a11_3-a22_3) and (a11_2-a22_2» then write1n('all-22 klopt');
if «a33_3-a44_3) and (a33_2-a44_2» then write1n('a33-44 klopt');

write1n('coefA3_re is: ',coefA3_re:6);
write1n('coefA21_re is: ' ,coefA2_re:6);
write1n('coefA1_re is: ' ,coefA1_re:6);
write1n('coefl_re is:' ,coef1_re:6);

(einde samenstelling toestandsovergangsmatrixl

(-----------------uitvoer van de gediscretiseerde matrices--------------------)

, ,fi_14_re: 12) ;
, ,fi_24_re: 12) ;
, ,fi_34_re: 12) ;
, ,fi_44_re: 12) ;

, fi 13 re: 12 ', - - ,
, ,fi_23_re: 12, '
, ,fi_33_re: 12, '
, fi 43 re:12 ', - - ,

, fi 12 re:12 '. - - ,
, fi 22 re: 12 ', - - ,
, fi 32 re:12 ', - - ,
, fi 42 re: 12 ', - - '

write1n('De gediscretiseerde A-matrix (Phi) is:');
write1n;
write1n(fi_11_re:12,'
write1n(fi_21_re:12,'
write1n(fi_31_re:12,'
write1n(fi_41_re:12,'

write1n(x1_re,'
write1n(x2_re,'
write1n(x3_re,'
write1n(x4_re,'

+j(',x1_im,')');
+j(' x2 im ,),),, -' ,
+j(',x3_im,')');
+j(',x4_im,')');
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writeln('quotl is: ' ,quotl_re:lO,' + j(' ,quotl_im:lO,')');
writeln('quot2 is: ' ,quot2_re:lO,' + j(',quot2 im:lO,')');

, ,soml_im: 10) ;
, ,soml_re: 10) ;

, ,som2_im: 10) ;
, ,som2_re: 10) ;

writeln;writeln;
writeln('De gediscretiseerde
writeln;
writeln(soml_re:lO,'
writeln(-soml_im:lO,'
writeln(som2_re:lO,'
writeln(-som2_im:lO,'

B-matrix (Theta) is:');

{einde uitvoer gediscretiseerde matrices}

writeln('lambdal is: ' ,lambdal_re:6,' + j(',lambdal_im:6,')');
writeln('lambda2 is: ' ,lambda2_re:6,' + j(' ,lambda2_im:6,')');

end.
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Bijlage F Gegevens Transfoshunts

TransfoSHUNT
liVl 101 LM 111

45At

Ourchtateck· Stromwélndler ZUIn

isolierten Messen von GlEiCH-. Wechael
und Impuiastrom.

Feed-through current transformers for
isolated measuring of DIR ECT -"
alterraating anti pulaeting curren•.

Cepteur•• troua pour la meaaure
isolée de courant CONTINU. de courant
alternatif ou d"impulaioRII da courant.

.! I , ••. l:'· lt' •.•.• q !)1~.IIt·' 1I11~· ~ .il 'f

t/I'~I' I .; ~ 11 .. ,.
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iJt"",· "~t:r, ufld fI"th~l~ CinL'f IlaLI.

9'·sd".llchm ~It:klrdn,"aul 0
~ L)nqH.:"Slt·r\ D.,. KompensatlOn..
,," ,,11' , ... 1 ""1 'J.:llaues AbIJdd· um
.1a:-. \,'" .lIvii", ••·rhaltnil» rt:dullcrt ..'
df:S r·:tllltliClI Hrtuptstroms.
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" .
!.. ' .. '

I,.

.,I t
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I ht· Tr.nsfoSHUNT is a brar.d new
I .,. .' Ik 'ln·'d lor Isolaled

" ";1'. '''''9 . d ,,,ct cUffenl, alter
"""l '".:1'1 alld pulsatlng

',,, I .H,j ."ltago respectivcly
Ih CJI' .• bd,I,l's considerably

,! ! 'I ..... (" .:onventional.:ur·
,,,,·t t·.I"~"·"IIL:I~. measuring
,;1"."" Vi t.,.nsductors. In addilton
" ,II!., :·s tl',e w;"lIsatlon of up la
11, 'VI' ,. ,,,olvt:d lIleasurillg problems

System concept:
11" lIl,l~lnctic flux in the iron·core
"Ilh., l, ••nsl",SHUNT is measured
,'•. ;IJ .111 ap~ropriate feelerdovice
.Il·:J cUlTlpcnsated la 0 hy means
of ; subsc4uenl electrOnIc cirCUit
Th.' compcnsation current IS an
"A.i.l duplicate of the primary
"',j''l clurent (reduced by the
It dnsformer ratio).

Le Tran.foSHUNT est un dispositlf
enll4~rementnouveau Jtlsliné' Ia
mel»urC isolee de courants ainsl
quc de tensions cont,nU!, alter·
natlill ou impulSlonnel1 11 olfre
de!'. possibilités trés supérieures
a cclles des capleu'~ con~enlto,

nels tels que les shunls de mesure,
les transducteur~,etc. et apporte
une solution simple à des pro
blèntes de mesure jusqu'alors
dilflcrles' réaliser.

Principe de ma.ure:
Le flux engendré par Ie courant
primaire dans un circuit magné·
tique est détecté par un élément
alJproprié et immédiatement
compensé par un dlspositif élec·
tronique. Le courant de compen·
8atlon est I'image exacte du
courant primaire, réduit dans Ie
rapport de translormation du
capteur.

r
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TransfoSHUNT LM 101/LM 111 45 At
Die Typen lM 101 und LM 111 aind mechanisch identische Durchlteckwlndler zum g.lyanileh getrenn'" M••een
beliebiger GI.ich·, Impuls· und Wechselslröme. Sle unterachelden lich ledlglich in d.r garantierten M......nau6P.tt.
D.nk der Mögllchkeit. die Primärwmdungullhl den Schlltungabedingungen .nzup....n, können aueh Str&fte won
1A und weniger ohne EinbulSe .n Genauigkeit geme..en werden

loM 111
:to,a At

± 0.'11 At

LM101
± 1 At

:t: 1,& At

Prüfspannung
Nennbetriebsapannung

Genauigkeit:
0 ... 50°C Umg

-25 . .. 00 C Umg.
50 ... 70°C Umg.

Diele Ang.ben veratehen lich bel
Speisespannungen von j 15 :t 0,5 V.
Unter- oder Oberspannung kOnnen die
gar.nt.erte" We.. leieht verlchlec""em.
Line.rität bel.er 11ft
Ansprechzeit 1 1'1
Grenzfrequenz (-3 db) . : 500 kHz
Ph.senverachi.bung DC-10 61Hz Slo

50 kHz $: 3°
3 kV I~ Hz 11 Min.
500 V OCI AC

Technlach. Daten

• Measbereich (t Umg ·25 ... 7QOC) O· 45 At •• MlLJl Belastung bei 40° C Umg 100 AI dauemd
(Speiaelpannungen 1 15 V) 300 At 15Min.

400 At 2 Min.

• StossbelastlJarkeit 6000 At 1 •
(Diese laat kann nicht gemessen
werdE,", jedoch tri" noch keine
Beschadigu,,!g der Elektronik auf)

• Sekundärwindungszahl 1000 •e Wicklungswidel'1ltand (kalt) ca 20 t! •• Spellieapannung I 10 I 16 V •
Differenz zwischen den Werten der •
pos. und neg. Speiseapannung mdll. 1V

••
Anmerttung

1) Verwendultg d.s TransfoSHUNT mil nur einer
Primiirwindung
Fur diesen Fall steht eine vernidelle Stromsehiene
LM 301 mit den Abrn~ssungen 9 x 20 11 120 Olm zur
Vert"9un9 D,e Flxlerung erfol91 rTl!t1t::ls emer im
TransloSHUNT vorhandenen InLllloschraube.

2) Falls mehrere Primärwindungen vorgesehen werden,
10 sind dieroe im Interesse einer guten magnetischen
Verkoppelung über die mit dem Typenachild be
zeichnete Seite lU wiekeln. Dies gilt auch für den Fail
mit nur cIOer Primärwindung, aolern die apezifizierte
Ansprechzeit eingehalten werden muss.

1V .1lOl ISpeiseapannungen ± ia v
R.(mu) "'. ".)-- - R, RI = 22Q (warm)

'-- P__..... lp == Primlr.trom

ft "= PrirrlrwindunglZahl

Abmessungen --_.- S.l
v.~~

1 ~.'

1°0° I

I

8 D
.1

~
., 51, N..,

_18-
-~'-

.7

...1'.
Bei.piel lp;: 35A

2 Primlirwindungen

"

NI•1

J8

~
.. ~.. c-

l
.,

....

lil JOl

.." I
:I li:

I ,

-~ -

U' :IQ.

7V' 1000
Ra -'=- -- ---- - 220 =78U

2' 3~A

U max :- 78U . 2' 35 mA =545V

Für weitere Detail. Iterwei.en wir auf
die Dokumentation -AlIgemeine Hinweise
für den praktischen Gebrauch des
lEM·Tr.nsfoSHUNT•

Ow lEM·lransfoSHUN1·J<eihc "1111. ',.,' .1\ ···C~d.:01 llemcntc tur Nennslrome von 100 A bis 3000 A
Oand}en existiert noch ein SpI'lIa'l) "·"('''"r\~n Messung vun Glelch:. Wechsel- und IrT.pulslopannung
Verlangen Sie bi"e separate Datent iJlI. , ! .r die folgenden Typen:

100 A INDUSTRIE
11')(: A LABO (mit elllgebauter SPI' ;\•.
," t, INDUSTRIE
,',.l:' LABO (mil eing~b.luler Si"~ ,-

1000A INDUSTRIE
400A. 600A. 10OOA, 3000 A TRACTIQN
TENSION (fiJr Spannungsmessung)
AI.mcnl.lllOn 1 A JA
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TransfoSHUNT 200AW TENSION
Eine neue industrielIe Ausführung des LEM-TransfoSHUNT zum
isolierten Messen von G1eich-, Wechse1- und Impulsspannungen.

Kenndaten

Nomina1strom
Messbereich
Anzah1 Windungen
Interner Wider stand
Prüfspannung

- zwischen Primär und
Masse-Abschirmung

- zwischen Sekundär und
Masse-Abschirmung

Primär

20mA
0-40mA
10'000
700.Q.

6kV eH / 50Hz /

lkV eff / 50Hz /

Sekundär

100mA
0-200mA
2'000
40.Q.

1 Min

1 Min

Mes sgenauigkeit

- bei Umgebungstemperatur

- thermische Abweichung
- Linearität
- Ansprechzeit

Temperaturbereich
Speisung
Mechanische Ausführung

Befe stigung

typ . .±. o. 3 A W
max. + 1 AW
kleine; als 10-4 /0 C

besser als O. 1 %
15 bis 1OOl1s, abhängig vom
Primär -Seriewider stand

_25 0 bis +700 C
+ 15 bis ~ 24 V- -

- vergos sen in Gehäuse aus
iso1ierendem. se1bst
1äschendem Material

- Zugriff zur Elektronik
- Abschirmung zwischen Primär-

und Sekundärkreis auf separater
Klemme

4 Schlitze für Schrauben M6
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Anwendungsprinzip

1. Anschlus s des Primärkreises:

Aufgrund seines Prinzips ist der TransfoSHUNT in jedem FaUe ein
Stromwandler. Für den Einsatz als Spannungswandler muss mittels
vorgeschaltetem Messwiderstand ein zur Spannung proportionaler
Strom erzeugt werden. Der Ans chluss der Speisung und der Mess
schaltung ist identisch mit jener der Stromwandler.

r---I--Q(+)

rO
~[

0+

Bemerkungen:

- Ein positiver Mess strom wird dann
erzeugt, wenn ein positiver Primärstror
an die rote Primärklemme (+) ange-
legt wird.

- Die Masse-Klemme muss unbediniit an
externe Erde oder an die Minusklemme
(-) der Speisung angeschlossen werden.

2. Bestimmung des Primärwiderstandes Rl

Der Mes sfehler wird hauptsächlich durch die Remanenz des magnetis chen
Kreises verursacht und kann als fester Wert in Ampere- Windungen (A W)
angegeben werden. Bei gegebener Windungsanzahl wird der relative Feh
Ier umso kleiner, je grösser der Wert des Primärstromes gewählt wird,
d. h. je kleiner der Wert des Primärwiderstandes ist. Rl soUte daher,
soweit es die zu messende Hochspannung erlaubt, so dimensioniert wer
den, dass der Messstrom möglichst nahe an den Nominalwert von 20mA
kommt.

Achtung: Bei der Festlegung von Rl ist der Widerstand der Primärwicklung
sowie seine Variation mit der Temperatur zu berücksichtigen.

Die LEM-TransfoSHUNT-Reihe umfasst Elemente für Nennstrëme von
45A bis 10' OOOA. Verlangen Sie bitte separate Datenblätter !ür die !oIgenden
Typen:

IOOA Industrie
IOOA Labo (mit eingebauter

Speisung)
LM 101 I LM 111 (45 AW)
Alimentation IA, 3A

300A Industrie
300A Labo (mit eingebauter Speisung

Traction 400A - 3000A
Standard 3000A - IO'OOOA (Durch

steckwan

lm übrigen verweisen wir au! die Dokumentation "AUgemeine Hinweise für
den praktischen Gebrauch der LEM- Trans!oSHUNT".
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