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SAMENVATIING

Door recente ontwikkelingen in de vermogens- en micro-elektronica

zijn de mogelijkheden voor toerenregelingen met asynchrone machines

sterk toegenomen.

Om de asynchrone machine snel en goed te kunnen regelen wordt een

fluxgeoriënteerde toerenregeling toegepast. Hierbij worden de

machinegrootheden getransformeerd naar een met de rotorflux mee

draaiend coördinatenstelsel. Met de reële component van de naar dit

stelsel getransformeerde statorstroomruimtevector wordt de rotor

flux gevormd. De imaginaire component is de koppelvormende compo

nent. Als de rotorflux constant gehouden wordt met de reële stroom

component kan het koppel instantaan geregeld worden met de imagi

naire stroomcomponent . Zo ontstaat een analogie met toerenrege

lingen voor onafhankelijk bekrachtigde gelijkstroommachines. De

fluxgeoriënteerde toerenregeling voor de via een spanningsinvertor

gevoede asynchrone machine is met behulp van een personal computer

digitaal uitgevoerd.

De ontworpen toerenregeling is onderworpen aan een stationaire

beproeving, het opnemen van de koppel-slipcurve bij constante

rotorflux , en een dynamische beproeving waarbij de toerentals tap

responsie gemeten is. De opgenomen koppel-slipcurve stemt nagenoeg

overeen met de theorie. Voor de afwijkingen tussen de gemeten en de

theoretische toerentalstapresponsie worden enkele oorzaken gegeven.

De te lage rekensnelheid van de personal computer speelt hierbij

een belangrijke rol.
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SUMMARY

Recent developments in power electronics and microelectronics have

strongly increased the possibilities of speed control systems with

induction machines.

For a fast and accurate regulation of the induction machine a flux

oriented speed control system is used. This method is based on a

transformation of the variables of the machine into a coordinate

system which rotates with the rotor flux. The rotor flux is formed

by the real component of the stator current vector transposed into

the coordinate system. The imaginary component causes the electro

magnetic torque. When the rotor flux is kept constant by the real

current component, the torque can be controlled immediately by the

imaginary current component. Thus an analogy can be drawn to speed

control systems for separately excited dc-machines. The flux orien

ted speed control system for the voltage-fed induction machine is

executed digitally with a personal computer.

The designed speed control system has been subjected to a stationa

ry test, the measurement of the torque slip-speed curve at a con

stant rotor flux, and a dynamic test in which the speed step

response is measured. The registered torque slip-speed curve

corresponds almost entirely to the theory. For het discrepancy

between the measured and theoretical speed step response some

causes are mentioned. One important factor is the speed of the

personal computer, which is too low.
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HOOFDSTUK 1: INLEIDING

De asynchrone machine is een eenvoudige, robuuste, onderhoudsarme

en goedkope machine. Daarom is dit één van de meest gebruikte

machines voor aandrijvingen, in het bijzonder als toerentalregeling

niet gevraagd wordt.

Zeker bij de huidige stand van de vermogenselektronica en micro

elektronica is het mogelijk de asynchrone machine ook te gebruiken

voor aandrijvingen met een variabel toerental, hoewel het regel

technisch een complex geheel is. In het begin van de jaren 70 is

een regelmethoue bekend geworden die algemeen toepasbaar is, name

lijk de fluxgeoriënteerde regeling. Hierbij wordt de dynamische

structuur van de asynchrone machine afgebeeld op die van een onaf

hankelijk bekrachtigde gelijkstroommachine. Het koppel kan met deze

methode vrijwel momenteel geregeld worden. Met het beschikbaar

komen van snelle microprocessoren worden snelle regelingen voor

asynchrone machines hierdoor mogelijk.

Eén van de onderzoeksgebieden van de vakgroep Elektromechanica en

Vermogenselektronica van de Technische Universiteit Eindhoven is de

fluxgeoriënteerde toerenregeling. In dit kader is de afstudeerop

dracht opgesteld: Ontwerp, realiseer en beproef een fluxgeoriën

teerde toerentalregeling voor een asynchrone machine die via een

spanningsinvertor van Holec (type PHO 33) wordt gevoed; de bijbeho

rende fluxbepaling is het onderwerp van een andere afstudeerop

dracht.

In dit verslag wordt eerst een mathematische beschrijving van de

asynchrone machine gegeven. Vervolgens wordt beknopt de

pulsbreedtegemoduleerde spanningsinvertor met de daarbij toegepaste

digitale generatie van het pulspatroon beschreven. De theorie van

de fluxgeoriënteerde toerenregeling en de dimensionering van de

digitale regelaars volgen hierna. De realisatie van de regeling en

een beperkte beproeving vormen de afsluiting.
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HOOFDSTUK 2: MATHEMATISCH MODEL VAN DE ASYNCHRONE MACHINE

Als voor een bepaald proces een regeling voor één of meer groothe

den van dat proces ontworpen wordt, is een mathematische beschrij

ving van dat proces onontbeerlijk. Daarom zal begonnen worden met

het mathematische model van de asynchrone machine. De beschrijving

is beknopt; voor een uitgebreidere behandeling wordt verwezen naar

de literatuur [kov 84].

Voor de modelvorming van de symmetrische asynchrone machine wordt

het volgende verondersteld:

de stator en rotor hebben een cylindrische, gladde vrrm;

verzadigings-, hysterese- en wervelstroomeffecten treden niet

op;

zowel v~or de stator als voor de rotor geldt dat de drie fase

wikkelingen sinusvormig verdeeld op het oppervlak zijn aange-

o
bracht en onderling 120 verschoven zijn;

de machine is tweepolig;

de luchtspleetvelden zijn enkelvoudig harmonisch verdeeld en er

treden geen randeffecten op;

weerstanden en coëfficiënten van zelfinductie en wederzij dse

inductie van de machinewikkelingen zijn onafhankelijk van de

temperatuur en frequentie.

Deze veronderstellingen zijn uitsluitend aangegeven om tot een

model te komen. Enkele van bovengenoemde effecten kunnen echter in

de werkelijke machine optreden en invloed hebben op de eigenschap

pen van het proces, de asynchrone machine.
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2.1: Vergelijkingen van de asynchrone machine

Bij de beschrijving van de symmetrische draaistroommachine kan met

succes gebruik gemaakt worden van complexe ruimtevectoren. Een

grootheid (spanning, stroom, magnetische flux), genoteerd in de

vorm van een complexe ruimtevector , verenigt in zich het totale

effect van de afzonderlijke grootheden per fasewikkeling. Daar een

complexe ruimtevector samengesteld wordt uit de momentele waarden

kan hij gebruikt worden bij de beschrijving van zowel dynamische

als stationaire toestanden. Op deze wijze kan op een overzichte

lijke manier de toestand van de machine beschreven worden. Bij de

gebruikte vergelijkingen geeft het bovenschrift steeds het coördi

natenstelsel aan.

De ruimtelijke verdeling van de stator- en de rotorwikkelingen is

in figuur 2.1 aangegeven. Eveneens worden de tekenafspraken hierin

vastgelegd.

G' -Usb
\ .
\~sb +

~--;---

Imr \

----

\
\
\

\
\

fig. 2.1: tekenafspraak bij asynchrone machine
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Hierin is

s s
Re , lm : reële resp. imaginaire as van het stilstaande stator-

coördinatenstelsel, waarbij de reële as samenvalt met

de as van de stator-a-fase.

r r
Re , lm : idem voor het rotorcoördinatensysteem, dat vast

verbonden is met de rotor.

8: de hoek, die de positie van het rotorcoördinatensysteem in het

statorcoördinatensysteem weergeeft.

We definiëren nu de ruimtevector voor de statorstroom de

statorspanning

als volgt:

s
u
~s

en de met de statorfasen gekoppelde flux .,pS
-s

. s 2
( i ai b

2 .
1 :3 + + a 1-s sa - s sc

s 2 2u :3 u + au b + a u-s sa - s sc

l/Js = 2
( l/J + al/J b +

2
-s :3 sa - s ~ l/Jsc

met

j(2/3)1r
a - e

(2.1)

(2.2)

(2.3)

(2.4)

i
sa

usa

i
sc

de momentele waarde van de stroom in resp.

statorwikkeling a, b en c.

idem voor de spanning.

idem voor de gekoppelde flux.
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Het bovenschrift 's' geeft, zoals eerder gezegd, aan dat de ruimte

vectoren gedefinieerd zijn in het statorcoördinatenstelsel, d.w.z.

ten opzichte van de stilstaande a-fase-as van de stator.

Op soortgelijke wij ze kunnen de ruimtevectoren i r u
r

en 1/Jr
-r -r -r

gedefinieerd worden voor resp. de rotorstroom, de rotorspanning en

de met de rotorwikkeling gekoppelde magnetische flux in het

rotorcoördinatensysteem ten opzichte van de as van de rotor-a-fase.

Op deze wijze zijn in twee complexe vergelijkingen de spanningsbe

trekkingen voor stator en rotor te noteren:

s
R .s d s

U 1 + ëi.t~s-s s-s

r
R .r d ru 1 + ëi.t~r-r r-r

(2.5)

(2.6)

Hierin stellen R en R de rotor- resp. statorweerstand voor,
r s

gelijk voor elke fase.

De vergelijkingen (2.5) en (2.6) zijn in verschillende coördinaten

stelsels gedefinieerd. Om problemen als gevolg van de veranderende

magnetische koppeling tussen stator en rotor te voorkomen worden

alle ruimtevectoren in één coördinatenstelsel gedefinieerd.

Ruimtevectoren zijn eenvoudig naar een ander coördinatenstelsel te

transformeren (zie figuur 2.2).

In figuur 2.2 is:

k ImkRe , :reële resp. imaginaire as van een willekeurig coördi-

natenstelsel k.
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r: de positie van de complexe vector X in het statorcoördinaten

stelsel.

V
k

: de positie van het coördinatenstelsel k in het stator

coördinatenstelsel.

.---
--- - /

/
/

/
/

/
/

/
/

fig. 2.2: coördinatentransformatie

De bijbehorende transformatieformules zijn:

(2.7)

(2.8)

Transformatie van de spanningsbetrekkingen (2.5) en (2.6) naar

coördinatenstelsel k levert onder gebruikmaking van (2.7) en (2.8):

k
u
-s

R ik + d 'h
k +' 'h

k
s - s ctt!s J wk!s

13
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k
u-r

met

R ik + ~.,pk"( )'hk
r-r dt-r + J wk - wm !r (2.10)

W
m

de hoeksnelheid van coördinatenstelsel k in het sta

torcoördinatenstelsel.

de hoeksnelheid van het rotorcoördinatenstelsel in het

statorcoördinatenstelsel.

De inductiviteit van een fasewikkeling, bijvoorbeeld statorfasewik

keling a, is te splitsen in een hoofdveldinductiviteit L en een
sam

spreidingsinductiviteit L
saa

L - L + Lsa sam saa
(2.11)

In een driefasenmachine zijn de wikkelingen met elkaar gekoppeld.

Er kan een driefasen-hoofdveldinductiviteit L afgeleid worden
ss

[kov 84]:

L
ss

3 L
:2 sam (2.12)

Evenzo is een driefasen-spreidingsinductiviteit L af te leiden
sa

(deze is afgeleid onder de veronderstelling, dat de homopolaire

component van de statorstroom nul is, hetgeen het geval iE bij de

gebruikte machine) [kov 84]:

L
sa

L + L
saa saba

(2.13)

Hierbij is L b de wederzij dse inductie van de spreiding tussen
sa a

twee fasen. De driefaseninductiviteit L wordt dan:
s

L
s L + Lss sa

14
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Voor de rotor is op soortgelijke wijze af te leiden:

L - L + Lr rr ra
(2.15)

Geven we de magnetische koppeling tussen stator en rotor aan met de

coëfficiënt M , dan kan geschreven worden voor de met de rotor

resp. stator gekoppelde flux [kov 84]:

lIJk _ Lik + Mik
-r r-r -s

(2.16)

(2.17)

De gebruikte asynchrone machine had een kortgesloten rotorcircuit

(kooianker), zodat voor het rotorcircuit geldt:

k
u - 0-r (2.18)

Verder kan volgens [kov 84] voor het elektromagnetische koppel

worden geschreven:

*lm (lIJk
-r

(2.19)

Het sterretje betekent hierbij dat de complex geconjugeerde van lIJk
-s

genomen wordt.

2.2: Vervangingsschema voor de stationaire toestand

Om het model te vereenvoudigen worden de rotorgrootheden op de

stator betrokken. Daartoe wordt gedefinieerd:

. k,
1
-r

.k /1 e
-r

15
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met ik, de gereduceerde rotorstroom en e een vrij te kiezen
-r

waarde. Afhankelijk van de keuze van e kan de spreiding in zijn

geheel aan de stator, in zijn geheel aan de rotor of gedeeltelijk

aan de stator en gedeeltelijk aan de rotor toegekend worden.

Wordt nu (2.20) in (2.9), (2.10), (2.16) en (2.17) gesubstitueerd

dan levert dit onder gebruikmaking van (2.18):

k
R

.k d k . .,pku ~ + dtlfs + JWk _s-s s-s

o = eR ik, d k
+ j (wk

k+ - .,p - wm)lfrr-r dt-r

.,pk L .k M· k ,
~ + e ~

-s sos -r

(2.21)

(2.22)

(2.23)

.,pk
-r

Mik + eL ik,
-s r-r

(2.24)

Voor de waarde e in (2.20) wordt gekozen:

!:L.
e = L

r
(2.25)

Deze keuze zal leiden tot een vervangingsschema dat aansluit bij de

gekozen regelstrategie nl. de fluxgeoriënteerde regeling.

We gaan uit van een symmetrisch sinusvormig driefasenspannings

stelsel, waarmee de stator gevoed wordt. Volgens [but 74] zijn dan

ook de stromen sinusvormig, dus:

A

j(w t)s
u u e s
-s -s

A j (w t). s i~ e s
-s -s

A

ejws t.s i~
-r -r

(2.26)

(2.27)

(2.28)
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"
waarin w de cirkelfrequentie van de aangelegde spanning is en u ,

s -s
A A

i en i complexe constanten zijn.-s -r

Substitutie van (2.25) in (2.21) tlm (2.24) levert in het statorco

ördinatenstelsel (wk 0) m.b.v. (2.26) tlm (2.28) met (2.20):

A A " "
u R i + jw aL i + jw (1 - a)L (i + i' )
-s s-s s sos s s -s -r

" " "
0 R' i' Is + jw (1 - a)L (i + i' )

r -r s s -s -r

met

(2.29)

(2.30)

w - w
s ms = _

w
s

de slip

(2.31)

R'
r

(1 - a)R L ILr s r
(2.32)

Het bijbehorende vervangingsschema staat in figuur 2.3 .

1 R-13 S

",

ti J w-s s

CJL
s

" ..

(]-o) L
s

.
î
-m

. ,
1
-r

- R'
r
s

fig. 2.3: vervangingsschema in statorcoördinaten voor de asyn

chrone machine in de stationaire toestand
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Bij deze representatie is de spreiding geheel aan de statorzijde

toegekend. In figuur 2.3 te zien dat de statorstroom gesplitst kan

worden in een component i en een component i' .
-m -r

De component i is de rotorfluxvormende stroomcomponent. Immers:
-m

(1 - a)L i - (1 - a)L (i + i 's-m s -s -r
e(Mi + L i )

-s r-r
(2.33)

waarbij de laatste term de door de rotor omvatte flux voorstelt

vermenigvuldigd met de reductiefactor e .

De vergelijking voor het koppel wordt nu verder uitgewerkt voor

figuur 2.3. Daartoe definiëren we i en dus ook ~ langs de reële
-m -r

as:

" "i li I-m -m

Dan wordt:

" ".311"
i ' >= li' leJ2" bs-r -r ISI

Uitwerken van de koppelvergelijking (2.19) met (2.33) levert dan:

l!i "* " s
m Im [lfr

i ]
-r;re 2 L -s

r

3 M "* " s-- Im lfr
(i - i' ) ]

-r;r2 L -m -r
r

3 M
- -- Im

2 L
r

(l-a)L
s

e
" " "I!m l (I~ml + j I!~I)] ~

3- (l-a)L2 s
I~ I I~ I I s
-m -r-r;r

J8

(2.34)



Wordt nu de rotorflux constant gehouden door volgens (2.33) i
-m

constant te houden dan kan volgens (2.34) het koppel beïnvloed

worden door i' te variëren. Daarom wordt i' de koppelvormende
-r -r

stroomcomponent genoemd. Dit is het principe van de fluxgeoriën-

teerde regeling, die in hoofdstuk 4 ook voor de niet-stationaire

toestand behandeld zal worden.
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HOOFDSTUK 3: DE INVERTOR

Omdat een bestaande invertor als uitgangspunt gebruikt wordt, zal

de toerenregeling voor de asynchrone machine aangepast worden aan

de eigenschappen van de invertor. Daarom zal nu eerst deze stati

sche frequentieomzetter beschreven worden.

De gebruikte invertor is een spanningsinvertor en is van het type

PMO van de firma Holec. Door pulsbreedtemodulatie toe te passen

worden o.a. koppelfluctuaties beperkt. Door verder gebruik te maken

van Qate-Iurn-Qff-thyristoren wordt naast een hoger rendement een

grotere bedrijfszekerheid verkregen, omdat met minder componenten

dan bij een conventionele thyristorschakeling kan worden volstaan.

De pulspatronen van de uitgangsspanning worden door een microproc

cessor opgewekt en veroorzaken vrijwel sinusvormige stromen door de

statorwikkelingen.

Het schijnbare vermogen van de omzetter is 33 kVA. Hiermee kunnen

motoren tot 22 kVA gevoed worden. De nominale fasestroom bedraagt

50 A (maximaal 70 A). De invertor is in frequentie continu

regelbaar tussen 0,5 Hz en 100 Hz.

3.l:Blokschema van de oorspronkelijke invertor

Het blokschema van de invertor staat in figuur 3.1. De invertor

krij gt een referentie w. f voor de invertorfrequentie aange-
~nvre

boden. Deze wordt eerst door een instelbare acceleratie-deaccele-

ratie-begrenzer gestuurd. Vervolgens komt een eersteorde-tijdver

traging van 2,8 s. Deze tijdvertraging heeft tot doel de machine de

gelegenheid te geven invertorfrequentiereferenties te volgen,

zonder dat de slip te groot wordt. Dit resulteert in statorstromen

die niet te groot zijn. Zou de verstelling van de invertorfre

quentie niet continu verlopen, maar b.v. met een stap dan zullen
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grote stromen het gevolg zijn. Eén en ander wordt door figuur 3.2

geïllustreerd.

2

w. •
1nv ref I

ws2

w
s 1

w --+
m

2

t

3
--+

--+

fig. 3.2: Verschuiving koppe1-coerenta1-kromme bij sprong in

statorfrequencie.

1: werkpunt voor statorfrequentiestap

2: punt op koppe1-coeren-kromme direct na de stap:

hoge slip; hoge stromen

3: werkpunt na de stap

Bij het uitgangssignaal van de eersteorde-tijdsvertraging worden in

figuur 3.1 nog drie signalen uit evenveel regelaars opgeteld n.l.

(in werkelijkheid grijpen deze signalen in het blok dat de tijdver

traging weergeeft in; dit is echter niet van belang voor het

principe) :

- een regelaar ter begrenzing van de stroom tijdens motorbedrijf:

Als de stroom tijdens motorbedrijf een ingestelde waarde over

schrijdt dan wordt via de opteller de referentie voor de
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invertorfrequentie verlaagd, zodat een lagere slip ontstaat met

als gevolg lagere stromen door de statorwikkelingen van de motor.

Dientengevolge neemt ook de tussenkringstroom af.

- een regelaar ter begrenzing van de stroom bij rembedrij f: Deze

regelaar grijpt in, indien tijdens het remmen de tussenkring

stroom te negatief wordt. Het resultaat is een verhoging van de

invertorfrequentie, waardoor de slip en tevens de

tussenkringstroom minder negatief worden.

- een regelaar ter begrenzing van de maximale tussenkringspanning:

Tijdens rembedrijf laadt de tussenkringstroom (negatief) de

tussenkringcondensator op. Deze kan hierdoor een te hoge spanning

krijgen. De regeling grijpt zodanig in dat de invertorfrequen

tiereferentie toeneemt, zodat de tussenkringstroom minder

negatief wordt.

Vervolgens wordt dit somsignaal aan de spanning-frequentie-omzetter

aangeboden (V.C.O.). Het uitgangssignaal van de V.C.O. wordt FRP

genoemd en ligt tussen 6,93 kHz en 693 kHz.

De overdracht tussen FRP en invertorfrequentie is [doc 85]:

f.1nv
FRP
6930 [Hz} (3.1)

Het tweede signaal dat aan het microprocessorgedeelte van de

invertor aangeboden wordt is het zogenaamde VRP-signaal, de

V/Hz-referentie. Dit signaal is een maat voor de verhouding U /w .
s s

VRP wordt in principe constant gehouden om zo een constante stator-

flux te krijgen. Er zijn twee regelaars die dit signaal

beïnvloeden:
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- IXR-circuit:

Bij lage invertorfrequenties is de spanningsval over de stator

weerstand niet meer verwaarloosbaar t.o.V. de spanningsval over

de statorinductiviteit; om de statorflux toch constant te houden

wordt de uitgangsspanning van de invertor extra verhoogd. Dit

wordt door deze regelaar bewerkstelligt voor f. ~ 12Hz (zielnv
figuur 3.3)

u. 1lnv

.'

12

fig. 3.3: IXR-compensatie

f. (Hz)
lnv

- uitgangsspanningstabilisatiecircuit:

Tijdens motorbedrijf, rembedrijf of dalen of stijgen van de

netspanning wijkt de tussenkringspanning af van zijn nominale

waarde. De~~ regelaar regelt het VRP-signaal zodanig bij, dat de

statorflux constant blijft. Eén en ander geschiedt via een

tijdsvertraging van l,S sec. om een soepele verstelling van de

uitgangsspanning te garanderen.

De genoemde spanning-frequentie-omzetters vormen de schakel tussen

het analoge en het digitale deel. Het digitale gedeelte bevat de

microprocessor, de pulsdecoder en de bewakingen en inschakel- en

uitschakellogica . De microprocessor wekt de pulspatronen voor de

verschillende pulstallen op en zorgt voor een correcte omschakeling

van de pulstallen. De pulsdecoder zet de door de de microprocessor

gegenereerde pulsen om in correcte stuurpulsen voor de GTO's.
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3.2: Pulsbreedtemodulatie

Om enig inzicht te verkrij gen in de vorming van de

uitgangsspanningen en de daaruit volgende eigenschappen van de

invertor wordt een globale beschrijving gegeven van de pulsopwek

king [sin 87].

De invertor geven we vereenvoudigd weer als in figuur 3.4.

~ IC C L
-~L 1_+_u_SB_<t_>_IL--_+_usb_<_t>_I + usc(t)

fig. 3.4: vereenvoudigde voorstelling van de invertor

In figuur 3.5 staat het spanningspatroon, waarbij nog geen gebruik

gemaakt is van pulsbreedtemodulatie.

Pulsbreedtemodulatie wordt om een tweetal redenen toegepast:

- het creëert de mogelijkheid om de amplitude van de grondharmo

nische van de uitgangsspanning te variëren; in figuur 3.5 is deze

amplitude constant.

- door een geschikte keuze van de breedten en posities van de

verschillende pulsen kunnen hogere harmonischen in amplitude

verminderd of soms zelfs geëlimineerd worden. Dit is belangrijk

voor de machine, omdat hogere harmonischen naast extra verliezen

ook hogere harmonischen in het koppel veroorzaken (trilkoppels of

pendelkoppels), die mechanische problemen kunnen opleveren en een

bron van geluidsproduktie zijn.
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fig. 3.5: invertorspanningspatroon zonder pulsbreedtemodulatie

De invertor kent twee vormen van pulsbreedtemodulatie, nl.

blokmodulatie voor hogere invertorfrequenties en sinusmodulatie

voor lagere invertorfrequenties. Beide zullen nu behandeld worden.
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3.2.1: Blokmodulatie

Een blokgemoduleerd invertorspanningspatroon ontstaat door het

aanbrengen van N dips (N ~ 1) van gelijke breedte (zie figuur 3.6)

in dat 60
0
-traject van de fasespanning waar de grondharmonische

component zijn maximum of minimum bereikt. Kiezen we in figuur 3.6

de amplitude van de gekoppelde spanning U b in ~=O dan is dit bij
sa

de a-fase voor

middens van de

11" 411"o ~ ~ = wt ~ 3 en voor 11" ~ ~ = wt ~ ~ . De

de N dips liggen op gelijke onderlinge afstand

symme trisch rondom I voor de a - fase I

onderlinge afstand van de dips is dan:

11"
~ = 6

en ~ = 711"
6

. De

11"
dipafstand = 3N N ~ 1 (3.2)

Elke dip heeft nu aan weerszij den van zijn dipmidden een halve

317
'3

217
'3

17
'3

I

U I
C

I

o',
I

,u I
C'

o

dipafstand beschikbaar voor de dipbreedte.

Usa (f) u:m,:..,.. ,.."1----:m:---~I,........:
I I I I I
I I I I I I I

u:!r-----I" .."..,:,m ..""l~----: n~ n:I I ~,U ..U,~
I I I I I I I

u: I :ruw i I, ,j,illJ]: , ,I
I

I I I
I

I I I
I I

I I
1

fig. 3.6: invertorspaningspatroon bij blokmodulatie
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De halve dipbreedte fi kan dus variëren tussen nul en de helft van

de dipafstand ofwel:

(3.3)

Als fi = 0 dan ontstaat het spanningspatroon, waarvan uitgegaan is

(figuur 3.5). Het andere uiterste is bij
11'

fi = 6N Alle dips

binnen één 600 -traject sluiten op elkaar aan en vormen één grote

dip, hetgeen resulteert in drie gelij ke fasespanningen. De

gekoppelde spanningen worden dan nul.

Door nu de dipbreedte te variëren kan de grondharmonische van de

gekoppelde spanning en dus ook van de fasespanning continu geregeld

worden. Volgens [sin 87] geldt voor de amplitude van de grondhar

monische component van de gekoppelde spanning:

a ~~[-./3I 11' 2 fi ] (3.4)

waarin U de tussenkringspanning is.
c

De halve dipbreedte fi kunnen we omzetten in de halve pulsbreedte

sp' :

dipafstand
11'
3N = dipbreedte + pulsbreedte = 2fi + 2sp'

fi
11'

- sp'
6N

(3.5)

Substitutie van (3.5) in (3.4) levert:

a '"I -
2'./3 U N~

11' C 11' (3.6)

We gaan (3.5) in een andere vorm schrijven. Daartoe beelden we het

spanningspatroon van figuur 3.6 met de periode 211' af op de tijdas.
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Het spanningspatroon heeft dan periodetijd l/f. .
~nv

We voeren een nieuwe sp in. die de halve pulsbreedte in seconden

voorstelt:

~ 1
sp - 211' -f-.-

~nv

(3.7)

Vullen we (3.7) in bij (3.4) dan volgt voor de effectieve (!)

waarde van de grondharmonische van de gekoppelde spanning Usabl :

Usabl - .../6 U N f. 12 sp (3.8)
11' C lnv

o ~ ~
1sp 12 N f.lnv

Wordt bij een bepaald aantal dips N gekozen voor een maximale halve

pulsbreedte sp = 1/(12 N f. ) dan ontstaat de maximaal haalbare
lnv

effectieve waarde van de gekoppelde invertorspanning:

u =sablmax
.../6 U
:Ir c

~ 0,78 U
c

3.2.2: Sinusmodulatie

(3.9)

Als sinusmodulatie toegepast wordt, is het mogelijk de hogere

harmonischen verder terug te dringen. Bij sinusmodulatie wordt het

gewenste sinusvormige spanningspatroon benaderd door een aantal

equidistante spanningspulsen met een spanning-tijdoppervlak gelijk

aan de waarde van de sinus op dat punt.

Omdat de hoogte van de spanningspuls steeds gelijk is aan de

tussenkringspanning U wordt om een bepaald spanning-tijdoppervlak
c

te krijgen, de pulsbreedte gevarieerd.
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In figuur 3.7 staat een sinusgemoduleerd spanningspatroon.
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fig. 3.7: sinusgemoduleerd spanningspatroon

De beginflanken van de spanningspulsen liggen op gelijke afstand

van elkaar. Dit is gedaan omwille van de praktische realisatie.

Verder komen in het traject

van de gekoppelde spanning,

~ 2~ 4~ 5~- < J. = wt < - en - < J. = wt < 3-Y' -3 3-'1' - 3
waar de grondharmonische component

varieert tussen 1/2 en -1/2, pulsen voor van verschillende

polariteit. In dit traject wordt de grondharmonische gemaakt door

optelling van twee cosinusvormen (zie figuur 3.8).
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Dit is gedaan om de verhouding tussen de breedste en de smalste

puls te beperken tot een factor twee i.V.m. een eenvoudige prakti

sche realisatie.

Ye verdelen de ~-as in Nevengrote delen per 60
0
-traject, waarbij

op elk punt de beginflank van een spanningspuls ligt. Verder noemen

we de breedte van de smalste puls in het patroon sp' (in rad). De

overige pulsen van het patroon hebben een breedte, die afgeleid

wordt van de breedte van de smalste puls.

De maximale breedte, die een spanningspuls kan hebben is ;N . Dan

valt de eindflank van die puls samen met de beginflank van de

volgende puls. Het spanning-tijdoppervlak van deze puls represen

teert de topwaarde van de sinusvormige spanning. Yegens de verhou

ding van de breedte tussen de breedste en de smalste puls van twee

is de maximale breedte van de smalste puls
7f

sp' - -6N

Door nu sp' te variëren kunnen we de amplitude van de gekoppelde

spanning regelen. Volgens [sin 87] geldt voor de effectieve waarde
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van de grondharmonische in de gekoppelde spanning:

(3.10)

11'o ~ sp' ~ 6N

De maximale effectieve waarde van de grondharmonische van de

gekoppelde spanning treedt op voor
11'

sp' - 6N

(3.11)

Deze maximaal haalbare waarde is beduidend lager dan bij blokmodu

latie, waarbij geldt U b 1 ~ 0,78 U .sa max c

3.2.3.: Reduceren van de amplitude van hogere harmonischen

Het opgewekte spanningspatroon is een oneven functie van de tij d

zowel bij blok- als bij sinusmodulatie. Dit betekent, dat bij een

Fourieranalyse alle even hogere harmonischen verdwijnen. Omdat de

statorfasen in ster geschakeld zijn en het sterpunt niet naar

buiten is uitgevoerd, kunnen drievoudige harmonischen eveneens niet

optreden.

Daar voor een motor met een niet naar buiten uitgevoerd sterpunt

slechts de gekoppelde spanningen van belang zijn is het gebruike

lijk voor het machinegedrag met gekoppelde spanningen te werken.

Het begrip pulstal wordt dan ook gedefinieerd als zijnde het aantal

pulsen, dat optreedt in een halve periode van de gekoppelde

spanning (in figuur 3.6 geldt bijvoorbeeld pulstal 7).

Nu geldt, dat hoe hoger het pulstal, hoe meer hogere harmonischen

gereduceerd kunnen worden en zelfs hoe meer hogere harmonischen
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geëlimineerd kunnen worden. Een hoog pulstal bij hogere frequenties

is echter niet mogelijk. Ten eerste z1Jn de verliezen van de

invertor bij goede benadering evenredig met het aantal schakelhan

delingen van de GTO-thyristoren, wat weer evenredig is met het

pulstal:

P. 11nvertorver . pulstal . f.
1nv

(3.12)

Voor hogere invertorfrequenties worden de verliezen bij een hoog

pulstal te groot.

Verder is er een minimale tijd, dat een GTO-thyristor ingeschakeld

moet zijn en heeft een GTO-thyristor na een uitschakelcommando een

bepaalde tijd nodig om werkelijk uit te schakelen. Na deze tijd kan

de GTO- thyristor de anode-kathodespanning blokkeren en voert de

GTO-thyristor geen stroom meer. Ook deze beide tijden beperken de

grootte van het pulstal bij een bepaalde frequentie.

Voor hogere invertorfrequenties wordt daarom gekozen voor lagere

pulstallen. Immers de invloed van hogere harmonischen is bij hogere

invertorfrequenties relatief kleiner dan bij lagere invertorfre

quenties wegens de traagheid van de motor.

3.3:Wijzigingen aan de invertor

Om de invertor geschikt te maken voor de fluxgeoriënteerde regeling

zijn enkele kleine wijzigingen aangebracht. Deze wijzigingen

betreffen alle het analoge meet- en regelgedeelte van de invertor.
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3.3.1: Verkleinen van de tijdvertraging van de invertor

In paragraaf 3.1 kwam aan de orde dat de invertor een instelbare

acceleratie-deacceleratie-begrenzing had en een in cascade

geschakelde eersteorde-tijdvertraging van 2,8 sec. om de machine

stromen te beperken tot voor de machine toelaatbare waarden. Als de

invertorfrequentiereferentie echter een stapgrootte bevat, die bij

afwezigheid van deze tijdvertraging stromen zou doen lopen kleiner

dan de toegelaten stromen, dan zal toch de tijdvertraging optreden.

Dit is hinderlijk als een toerenregeling gemaakt moet worden met

behulp van de invertor. Eén van de criteria voor de kwaliteit van

de regeling is immers de snelheid van de regeling.

Als het invertorfrequentiereferentiesignaal rechtstreeks aan de

spanning-frequentie-omzetter aangeboden wordt (fig. 3.1), wordt een

minimale tijdvertraging verkregen. De regelmogelijkheden op het

FRP- signaal bij te hoge tussenkringspanning of bij te hoge of te

negatieve tussenkringstroom verdwijnen dan echter ook.

Naast deze regelaars die ingrijpen bij overschrijding van een

ingestelde waarde van tussenkringspanning en tussenkringstroom zijn

er ook schakelingen aanwezig, die schade aan de omzetter wegens te

hoge of te lage tussenkringspanning of te hoge of te lage tussen

kringstroom voorkomen, bijvoorbeeld in geval van falen van bovenge

noemde regelaars. Indien een overschrijding van deze uiterste

stroomwaarden plaatsvindt, wordt onmiddelijk een noodsnubbercircuit

ingeschakeld bestaande uit extra condensatoren, dat het aanwezige

snubbercircuit versterkt. Verder worden de GTO-thyristoren gedoofd

en wordt de verbinding tussen de invertor en het voedende net

d.m.v. een magneetschakelaar, de hoofdmagneetschakelaar, verbroken.

De verbinding van het driefasennet met de voedingsprint blij ft

intact. Het noodsnubbercircuit begrenst de :~ over de

GTO-thyristoren tot veilige waarden. In geval van een te hoge of te

lage tussenkringspanning worden de GTO-thyristoren uitgeschakeld en

de ontsteekpulsen geblokkeerd en vervolgens wordt de hoofdmagneet-
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schakelaar geopend.

De waarden voor de maximale en minimale tussenkringspanning en

-stroom zijn vanzelfsprekend groter respectievelijk kleiner dan de

waarden, waarbij de regelaars van figuur 3.1 ingrijpen.

De situatie, die ontstaat bij afschakelen van de invertor zal nu

aan de hand van figuur 3.9 beschreven worden. Bij een overschrij

ding van één van de genoemde maximale waarden wordt de hoofdmag-

neetschakelaar geopend en worden de GTO-thyristoren gedoofd. De

machinestromen blijven door de inductiviteit van het circuit

vloeien. Als in figuur 3.9 de stroom I positief is dan geleidt de

diode DO van de fasetak en worden de tussenkringcondensatoren Cl'

C
2

, C
3

en C
4

opgeladen. Is de stroom I negatief dan geleidt de

bovenste diode en worden de condensatoren ook opgeladen. De dioden

brug spert immers. De condensatoren kunnen zich ontladen over de

zogenaamde "bleeder"-weerstanden, die tevens zorgen voor de

statische spanningsverdeling over de in serie staande condensa

toren. Op deze manier wordt de tussenkringspanning U niet te hoog
c

en neemt de stroom van elke machinefase af tot nul.

Met de regelaars van figuur 3.1 was bij bijvoorbeeld een te hoge

last vaak nog een werkpunt mogelijk bij een lager toerental dan het

gewenste (in geval van toerentalafhankelijke last). Dit voordeel is

verdwenen als deze ingrijpmogelijkheden weggenomen worden door het

invertorfrequentiereferentiesignaal

frequentie-omzetter aan te bieden.

direct aan de spanning-

Om onnodig afschakelen van de invertor te voorkomen zal bij de

implementatie van de regeling in software een slipbegrenzing

inbegrepen worden.
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fig. 3.9: hoofdstroomschema van de invertor



3.3.2: De Volt/Hz-referentie

Bekijken we figuur 3.1 nader dan valt op, dat het VRP-signaal niet

van buiten te beïnvloeden is. Eén en ander is zo ontworpen, dat de

statorflux constant blijft tot 50 Hz (zie figuur 3.10). Bij hogere

frequenties treedt veldverzwakking op, omdat de invertor geen

hogere uitgangsspanning kan leveren.

ü. 1lnv

U.
lnv max ............................,----------------

"

50 ~ f. (Hz)
lnv

fig. 3.10: constante statorf1uxgebied van de invertor

Deze koppeling van VRP en FRP om een constante statorflux te

krijgen is niet interessant, omdat bij een fluxgeoriënteerde

toerenregeling niet de statorflux, maar de rotorflux constant

gehouden wordt, zoals in hoofdstuk 4 zal blijken. Daartoe moet ook

de uitgangsspanning van de invertor gestuurd kunnen worden. Er zijn

dus twee referenties voor de invertor:

- w. f: referentie voor de invertorfrequentielnvre
- V. f: referentie voor de V/Hz-waardelnvre
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3.3.3: Toerentalbegrenzing

De motor heeft een nominaal toerental van 1440 omwjmin. Hogere

toerentallen kunnen schade aan de machine toebrengen. Daarom is

tevens voorzien in een toerentalbegrenzing.

Volgens [doe 85] is de stationaire overdracht van invertorfrequen

tiereferentiesignaal w. f (eenheid Volt) naar de invertorfre
1nvre

quentie:

f. = la w. f1nv 1nvre
(f. in Hz)

1nv
(3.13)

De motor heeft twee poolparen. De maximale invertorfrequentie, die

een nullastpunt geeft op 1500 omw.jmin. is dan:

f. = 50 Hz
1nV,max

en met (3.13):

W. = 5 V
J.nvref ,max

De begrenzing is gerealiseerd met een zenerdiode van 5,1 V (zie

figuur 3.11), die voor het laagdoorlaatfilter van de V.C.O.

geplaatst is. Dit laagdoorlaatfilter zorgt ervoor dat een constante

puls frequentie aan het microprocessorgedeelte aangeboden wordt, wat

voor een goede werking van de invertor noodzakelijk is. De tijdcon

stante van dit filter is dermate klein, dat het filter geen invloed

heeft op de regeling.
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w.
~nv ref

5, 1 V

V.C.O. DIGITALE

PULSOPWEKKING

fig. 3.11: toerentalbegrenzing

Het blokschema van de invertor, waarin alle wijzigingen zijn

doorgevoerd staat in figuur 3.12.

3.4:0verdrachtskarakteristieken van de invertor

Na het aanbrengen van de eerder genoemde wijzigingen kent de

invertor een tweetal ingangssignalen. De eerste is de invertorfre

quentiereferentie en de tweede is de V/Hz-referentie, waarmee de

grootte van de uitgangsspanning beïnvloed kan worden. Deze referen

ties worden elk aan een spanning-frequentieomzetter (V.C.O.)

aangeboden. De frequenties van de spanning-frequentieomzetters

vormen de ingangssignalen voor het deel van de invertor, waar

digitaal de pulsen opgewekt worden. Voor een beschrijving van de

praktische realisatie van deze digitale pulsopwekking wordt

verwezen naar [sin 87] .

39



----
/ / /-FRP

I I J
IJ),

ref frequentie-
V.C.O. r--

lnV
begrenzing

DIGITALE
V

GELIJK-
,

PULSOPIJEK-
RICHTER

KING

!v. ref
VRP

lnv

V.C.O. r---0 '>K
PULS- ...30. GTO'st--
TRAP

""I"

l= ,,,,I'

invertorspan-
ningsfasen/.I"

1-1)
1-.

OQ

l..>

......
t',)

0-
......
0
;>;-
lil
(')

0-
m
E3
lil~

0 <:
lil
:::l

Cl.
m

OQ
m
~
1-.

l....
~
1-.

OQ
Cl.
m
.....
:::l
<:m
"l
rt
0
"l

tussenkringspanning
Utussenkring. max

tTtllssenkring, min

NET:

--_.--

p~ll sb lokkerinp.

R S T

Itussenkring. max

tussenkringstroum

LlJssenkr ingspann i 11)" -----

Itussenkring. min bediening hoofd-
ne(' t schJke laa rlTlag .



Volgens [sin 87] geldt:

f.1nv

Usab1

FRP

FRP
VRP

(3.14)

(3.15)

Ten behoeve van de regeling is de overdracht van de invertorfre

quentiereferentie naar de frequentie van de uitgangsspanning van de

invertor gemeten en is de overdracht van de V/Hz-referentie naar de

absolute waarde van de spanningsvector lu I gemeten. In bijlage B
-s

staan de resultaten en de beschrijving van de meting.

In bijlage B is te zien, dat de overdracht van de invertorfrequen

tie lineair is, hetgeen overeenstemt met (3.14). Ook de overdracht

van de V/Hz-referentie blijkt te voldoen aan (3.15).

Je niet-lineariteit van de V/Hz-waardeoverdracht wordt gecompen

seerd d. m. v. een span.:ingaanpassing in de software.
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HOOFDSTUK 4: THEORIE VAN DE FLUXGEORIENTEERDE REGELING

Voor het regelen van asynchrone machines is sinds 1971 [bla 71] het

principe van de fluxgeoriënteerde regeling bekend. Bij deze rege

ling wordt de statorstroomruimtevector getransformeerd naar een

coördinatenstelsel dat met de rotorflux (dit is de met het rotor

circuit gekoppelde flux) meedraait. Deze getransformeerde stator

stroomvector kan ontbonden worden in een reële component, evenwij

dig met de rotorfluxvector, en een imaginaire component, loodrecht

op de rotorflux . Door nu de reële component en daarmee de rotor

fluxvector constant te houden kan het koppel geregeld worden met de

imaginaire component. Op deze manier ontstaat een analogie met

regelingen bij gelijkstroommachines.

4.1: Principe van de fluxgeoriënteerde regeling

Het toerental van de asynchrone machine wordt geregeld met het

koppel:

m
e

dw
+ m = J~

d dt
(4.1)

waarin m
d

het mechanische koppel is (het wrijvingskoppel is in m
d

inbegrepen). De regeling van het koppel gebeurt met de statorspan

ningen of -stromen, die uit een invertor verkregen worden. Het

probleem hierbij is, dat een regelstrategie gebaseerd op het sta

torcoördinatenstelsel niet op eenvoudige wijze inzicht geeft in de

regeling van het koppel. Statorspanningen of -stromen in het sta

torcoördinatenstelsel kunnen dus moeilijk als regelgrootheden

gebruikt worden. Daarom worden deze grootheden naar een ander coör

dinatenstelsel getransformeerd. Als nieuw coördinatenstelsel wordt
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een met de rotorflux meedraaiend coördinatenstelsel genomen (k=f),

waarbij de reële as gekozen wordt in de richting van de

rotorfluxvector en de imaginaire as loodrecht hierop staat (figuur

4.1).

fig. 4.1: rotorfluxcoördinatenstelsel

De naar dit coördinatenstelsel getransformeerde statorstroom is dan

te ontbinden in een reële en een imaginaire component (figuur 4.2).

Re'

fig. 4.2: ontbinden van de getransformeerde statorstroom

Later zal blijken dat in geval van constante rotorflux alleen de

imaginaire component van de getransformeerde statorstroom het

koppel beïnvloedt en wel instantaan. Verder zal in paragraaf 4.2

afgeleid worden, dat met de reële component van de getransformeerde

statorstroom i de grootte van de rotorflux beïnvloed kan worden.
sx
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Door nu i constant te houden verkrijgen we een constante rotor
sx

flux en kunnen we het koppel met i instantaan regelen. De keuze
sy

van de fluxgeoriënteerde regeling boven andere regelprincipes wordt

meestal gebaseerd op de eigenschap, dat het koppel instantaan rea

geert op i
sy

Zo is een situatie ontstaan, die analoog is aan die bij regelingen

voor een gelijkstroommachine die onafhankelijk bekrachtigd wordt.

Het hoofdveld wordt dan met de veldstroom constant gehouden,

terwijl het koppel instantaan te regelen is met de rotorstroom.

4.2: Mathematische beschrijving van de fluxgeoriënteerde regeling

Voor het afleiden van de vergelijkingen voor de fluxgeoriënteerde

regeling wordt uitgegaan van (2.9), (2.10), (2.16) en (2.17).

Verder heeft de machine een kooianker (u =0) en worden de vergelij-
-r

kingen genoteerd in een met de rotorflux meedraaiend coördinaten-

stelsel (superscript f, wk=W
f
):

f
u
-s

o

R 1·f + ~hf . 'hf
~~'I' + JWf'l'_ss-s dt-s

(4.2)

(4.3)

Mi f + L i f
-s r-r

(4.4)

(4.5)

Ye splitsen nu elke vector in zijn imaginaire en reële component:

.f i + j i sy
.f i + j i

ry
1 1
-s sx -r rx

f
ju

sy
u = u +-s sx

(4.6)

(4.7)
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tlJf - VJ + jVJsy-s sx
(4.8)

(4.9)

De vergelijkingen (4.2) tlm (4.5) kunnen dan uitgewerkt worden

m.b.v. (4.6) tlm (4.9) tot:

= R i d
- wfJPsy

u + ~sxsx s sx

= R i d
+ wfVJu + d0'sysy s sy sx

o - R i d
r rx + d2Prx

o = R i ( )_1.r ry + wf - pWm ~rx

L i + Mis sx rx

JP L i + Misy = s sy ry

.,p = Mi + L irx sx r rx

o = Mi + L i
sy r ry

(4.10)

(4.11)

(4.12)

(4.13)

(4.14)

(4.15)

(4.16)

(4.17)

Elimineren van de rotorstromen uit de vergelijkingen (4.12) en

(4.13) met (4.16) en (4.17) geeft de voor een fluxgeoriënteerde

regeling belangrijke vergelijkingen:

T ~ +.h - Mir dt rx ~rx sx (4.18)

(4.19)

met T
r

L
r

=-
R

r
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Hierbij wordt T de rotortijdconstante genoemd.
r

Vanwege het gemak bij de realisatie van de regeling voeren we de

sliphoekfrequentie W 1" in:
s 1p

W l' - wf - pwS 1p m

Voor het koppel volgt met (4.6) en (4.9) uit (2.19):

(4.21)

m
e

(4.22)

In figuur 4.3 staat het blokschema van de stroomgevoede asynchrone

machine in fluxcoördinaten.

iSJ: ----{

r-----..-j)( '-.....- me

fig. 4.3: blokschema van de stroomgevoede asynchrone

machine in fluxcoördinaten

De regelstrategie is nu als volgt. Houd de grootte van de rotorflux

f
~ (-~ ) constant, dan kan het koppel volgens (4.22) instantaan
-r rx
geregeld worden met i Er zullen dan verder ook geen overgangs-

sy
verschijnselen in het koppel optreden (de vergelijkingen zijn

immers ook geldig in de dynamische toestand). De grootte van de

rotorflux kan volgens (4.18) slechts via de tijdconstante T gere-
r

geld worden.
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4,3: Uitvoeringsvorm

Bij de fluxgeoriënteerde regeling worden twee grootheden geregeld.

Naast het toerental wordt namelijk ook de grootte van de rotorflux

geregeld, In het regelschema wordt gekozen voor de cascades truc tuur

met een binnen-stroomregellus en een buiten-toerenregellus resp.

een binnen-stroomregellus en een buiten-fluxregellus, De eigen

schappen van een cascadestructuur zijn:

flexibel regelschema: ter verkrij ging van een positieregeling

kan een overkoepelende positielus toegevoegd worden. Is de

versnelling van belang, dan wordt een binnen-versnellingregellus

toegevoegd,

de snelle binnenlus , de stroomregellus I regelt de stroom en

houdt daarbij rekening met de niet-lineariteiten van de inver

tor. Deze niet-lineariteiten zijn dan buiten deze lus nauwelijks

merkbaar.

door de stroomreferenties te begrenzen krijgt de stroomregellus

een beschermende functie.

eenvoudige dimensioneringsmethodes kunnen op een cascadestruc

tuur toegepast worden.

Deze regelstructuur kan met het oog op de stabiliteit van de rege

ling alleen voldoen als de bandbreedte toeneemt als men vanuit de

buitenste lus naar de binnenste lus gaat. Een dimensionering van

zo'n regeling wordt dan ook gestart vanuit de binnenste lus.

Vervolgens worden achtereenvolgens de omsluitende regellussen gedi

mensioneerd. Een bezwaar van de cascadestructuur zou de beperkte

snelheid van de regeling vanwege de verschillende binnenlussen

kunnen zijn. Dit nadeel kan opgevangen worden door gebruik te maken

van "feed-forward"-referentiesignalen [leo 85].
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In figuur 4.4 staat het regelschema met de cascadestructuur van de

asynchrone machine met stroominvertorvoeding in fluxcoördinaten.

De verschillende signalen worden door de transformatie in fluxcoör

dinaten weergegeven door quasigelijkspanningssignalen.

rr

/--..--t------.1-" rX

r- - - - - - - - .,
I

I
I

SX I
nverto

"r re

,
'-- J

fig. 4.4: regelschema met cascades truc tuur van de asynchrone

machine met stroominvertorvoeding in fluxcoördinaten

4.4: Toepassing van een spanningsinvertor

De statische omzetter die in de regeling gebruikt wordt, is een

spanningsinvertor waarbij de amplitude en frequentie van de stator

spanning opgedrukt kunnen worden. De rotorflux en het koppel worden

echter volgens (4.18) en (4.22) met stromen geregeld en niet met

spanningen. Daarom worden ook de spanningsvergelijkingen (4.10) en

(4.11) in de beschouwing betrokken. De statorflux wordt met (4.14)

t/m (4.17) uit (4.10) en (4.11) geëlimineerd onder gebruikmaking

van (2.31):

u
sx R . L d. M ~/. L'1. + 0 -:-l. + - -,_'I" - 0 W 1.

S sx sdt sx L dt rx s f sy
r

(4.23)
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u
sy

R i + C7L d. ~ + C7L wfis sy s dt1 sy L rxwf s sx
r

(4.24)

Te zien is dat door o.a. de laatste termen van (4.23) en (4.24) een

koppeling ontstaat tussen beide vergelijkingen. Dit betekent dat de

rotorflux en het koppel niet zonder meer afzonderlijk van elkaar

beïnvloed kunnen worden met respectievelijk de statorspanningscom

ponenten u en u . Om deze koppeling op te heffen wordt gebruik
sx sy

gemaakt van een zogenaamd ontkoppelingsnetwerk.

4.4.1: Ontkoppelingsnetwerken

Aan de hand van figuur 4.5 wordt het principe van de ontkoppeling

uitgelegd. De toestands- of uitgangsgrootheden van een proces

~=(Yl' Y2' Y3' ... ) willen we met ingangsgrootheden

~=(xl' x2 ' x3 ' ... ) sturen. Op het proces kunnen ook andere

ingangsgrootheden ~=(zl' z2' z3' ... ) b.v. stoorgrootheden werken.

De samenhang tussen de in- en uitgangsgrootheden wordt door een in

het algemeen niet lineair stelsel differentiaalvergelijkingen

G(x, ~, z, ~, ~, z, ... )=0 beschreven.

Ontkoppelingsnetwerk Proces

l.ref x' = x ~ y
Gl(x' l. z' x'

.
,l.ref'· . ) G(.?5.'l.'~,~, .• ) .>'- , ref'- '-

= 0 = 0

'Iz' = z flz

fig. 4.5: principe van de ontkoppeling

Met behulp van het ontkoppelingsnetwerk willen we de uitgangsgroot

heden, of een deel ervan, onafhankelijk van elkaar en onvertraagd

49



kunnen aansturen. De ingangsgrootheden van het ontkoppelingsnetwerk

zijn dus de wenswaarden voor de uitgangsgrootheden van het proces,

terwijl de uitgangsgrootheden van het ontkoppelingsnetwerk de

ingangsgrootheden van het proces representeren.

Legt men nu de structuur en parameters van het ontkoppelingsnetwerk

zo vast dat zijn stelsel differentiaalvergelijkingen

G' ( , ,x , Y f' z ,- -re -
proces, dus G'-G,

x', Y f' z', ... ) - 0 gelijk is aan dat van het
- -re -

dan is een volledige ontkoppeling mogelijk, als

ook de overige op het proces werkende ingangsgrootheden ~'=~ aan

het ontkoppelingsnetwerk worden toegevoerd. Daar de ingangs - en

uitgangsgrootheden van het ontkoppelingsnetwerk verwisseld zijn

t.O.V. die van het proces, kan het ontkoppelingsnetwerk ook als een

invers model van het proces opgevat worden.

4.4.2: Ontkoppelingsnetwerk bij toepassing van een

spanningsinvertor

Met een ontkoppelingsnetwerk wordt het volgens paragraaf 4.4.1

mogelijk alle grootheden van een proces of een deel ervan onver

traagd te sturen.

enu
sx

kunnenstromen i en i afzonderlijk geregeld
sx sy

(4.18) en (4.22) kunnen dan ook de rotorflux en het

deu zodat
sy'

worden. Met

In het kader van de fluxgeoriënteerde regeling kan men bijvoorbeeld

kiezen voor een ontkoppelingsnetwerk waarmee het mogelijk is om de

stroomreferenties om te zetten in de spanningsreferenties

koppel afzonderlijk van elkaar geregeld worden.

Er wordt in deze paragraaf onderscheid gemaakt tussen ontkoppeling

bij het onvertraagd sturen van de stroom i en de rotorflux ~ en
sy rx

ontkoppeling bij stroomregeling.
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4.4.2.1: Ontkoppelingsnetwerk bij sturing van W en i .
LX sr

In deze paragraaf wordt gekozen voor het onvertraagd sturen van de

rotorflux ~ en de stroom i . Door dus in figuur 4.5 als ingangs-
rx sy

grootheden van het ontkoppelingsnetwerk de referenties ~ f enrxre
i f te nemen wordt het mogelijk een deel van de uitgangsgroot-
syre

heden van het proces, nl. de rotorflux ~ en de stroom i ,onver-
rx sy

traagd te sturen. De stroomregellussen en de rotorfluxregellus van

figuur 4.4 komen dan te vervallen.

Bij het afleiden van de betrekkingen voor het ontkoppelingsnetwerk

wordt uitgegaan van (4.23) en (4.24). Substitutie van (4.18) in

(4.23) met (4.20) en substitutie van (4.19) in (4.24) levert de

volgende vergelijkingen voor de machine:

d.
MR

R i + aL
r

aL wëu
dt~sx -2- ~rxsx o sx s s sy

L
r

R i + aL
d. M

+ aL wfiu -:-l. + 'L""'Pwm~rxsy 0 sy s dt sy s sx
r

T
d

+ ~ = Mid2Prxr rx sx

R R
M2

met + R-
0 s r

L
2
r

(4.2Sa)

(4.2Sb)

(4.18)

(4.26)

Wordt de stroom i met (4.18) uit (4.25) met gebruik van (4.20)
sx

geëlimineerd dan kunnen u en u als functie van ~ en i en
sx sy rx sy

hun afgeleiden geschreven worden:
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oL L d
2

l/J [R L OL] dtPrx [:0 _~r] ~rx-oL wfi
s r rx o r su +

dt2
+ --+-- --+sx s sy MR MR M dt

r r r
(4.27a)

di oL wfL dl/Jrx [M oL W f ]oL ---2Y + R i
s r

~wm + ~ tPrx
(4.27b)u + --+sy s dt o sy MR dt

r r

Het ontkoppelingsnetwerk is dan volgens paragraaf 4.4.1 het inverse

model van het proces weergegeven door (4.27). De vergelijkingen die

het ontkoppelingsnetwerk beschrijven worden daarom gevormd door

(4.27) met dien verstande dat de stroom i en de rotorflux tPsy rx
vervangen worden door hun referenties i f en tP f en dat desyre rxre
referenties voor u en u , u' en u' genaamd, optreden als

sx sy sx sy
uitgangssignalen van het ontkoppelingsnetwerk (zie ook figuur 4.5).

Hierbij wordt verondersteld, dat de werkelijke waarde voor de hoek

snelheid van de rotorfluxvector w
f

steeds beschikbaar is. Dit

betekent, dat in figuur 4.5 w
f

vanuit het proces teruggekoppeld

wordt naar het ontkoppelingsnetwerk. Het ontkoppelingsnetwerk wordt

dus beschreven door de volgende vergelijkingen:

oL Ls r
+MR

r
u'

s'\{
-oL W is f syref

_ MRr ] tP
L2 rxref

r

[
R L OL]o r s+--+--

MR M
r

(4.28a)

u'
sy

di oL wfL dtP
oL syref + R i + s r rxref

s dt 0 syref MR dt
r

oL W f ]

~ l/Jrxref (4.28b)

Hierin is de referentie voor de stroom i i genaamd, het
sy' syref

uitgangssignaal van de toerenregelaar van figuur 4.4 (er wordt voor

de koppelregeling uitgegaan van constante rotorflux).

In figuur 4.6 staat het ontkoppelingsnetwerk weergegeven.
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fig. 4.6: ontkoppelingsneQwerk in fluxcoördinaten bij

toepassing van een spanningsinvertor

In figuur 4.6 is:

M

MR
r

L
2
r

aL
s

MR
r

aL wfLs r
MR

r

b =
2

R L
b =~+

I MR
r

aL L
s r

b 3

R
b = ~o M

Aan de hand van de vergelijkingen van het ontkoppelingsnetwerk

(4.28) en de machinevergelijkingen (4.25) zal nu bewezen worden,

dat een volledige ontkoppeling gerealiseerd wordt, waarbij de

tPrx
dat de

stroom i en desy
Voorwaarde hiervoor

rotorflux

is wel,

onvertraagd gestuurd worden.

in het ontkoppelingsnetwerk
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gebruikte machineparameters gelijk zijn aan de werkelijke machine

parameters, en dat de beginwaarden van de stroom i ,de rotorfluxsy
en de eerste afgeleide van de rotorflux gelijk zijn aan de begin-

waarden van hun referenties in het ontkoppelingsnetwerk. Verder

wordt verondersteld, dat de werkelijke waarde van de hoeksnelheid

van de rotorfluxvector w
f

steeds beschikbaar is.

Als bovendien wordt verondersteld, dat de invertor instantaan

reageert, dan geldt

machinevergelijkingen

kingen (4.28) levert:

u' -usx sx
(4.27)

en

aan

u' -u Gelijk stellen van de
sy sy

de ontkoppelingsnetwerkvergelij-

-oL wfi f +s syre

oL L
s r

MR
r

[
R L oL ] dl/! [R_ 0 r s rxref 0

+ MR + M dt + M:-
r

~r]
r

(4.29a)

l/!rxref

oL L
-oL wfi + s r

s sy MR
r

[
Ro _ MRr ] l/!
M L2 rx

r

[
R L OL]o r s+ --- + ---
MR M

r

dl/!rx
---+

dt

di syref oL wfL dl/!rxref [~Wm OLsWf ]
oL + R i +

s r
l/!rxref =+ + Ms dt o syref MR dtr r

di oL wfL dl/!rx [~Wm OLsWf ]
oL --...EL + R i s r (4.29b)+ ---- + + M l/!rxs dt o sy MR dtr r

Op het startmoment wordt het volgende verondersteld:

voor t=O: isy(O) - isyref(O)

l/!rx(O) - l/!rxref(O)

dl/!rx(O) dl/!rxref(O)

dt dt

(4.30)

Uit vergelijking (4.29) volgt hiermee:
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voor t-O:
di (0)

sy
d· (0)
~syref

dt

d
2
1/Jrxref(0)

dt
2

(4.31)

Eliminatie van i uit (4.29b) met (4.29a) levert:
syref

(4.32)

[RO _ MRr ]
R M aLswf0

M L2 aLswf
+ ~wm + M

r
r

1 [Ro _ MRr ] + R [R L a~s] aL wfLoor s r
--+ + MRw

f M L2 aLswf MRr r
r

1 [R L aL] R L
o r s o r--+-- +w

f
MR

r
M w?r

aL L
5 r

Omdat de oplossing van een differentiaalvergelijking met gegeven

beginwaarden uniek is en de beginwaarden 1/J en 1/J f en hun afge-
rx rxre

leiden volgens (4.30) en (4.31) gelijk zijn geldt dat 1/J
rx

gelijk is

aan 1/J f op elk willekeurig tijdstip. Vervolgens volgt uit
rxre

(4.29a), dat i gelijk is aan zijn referentie i f op elk wille-
sy syre

keurig tijdstip, zodat geschreven kan worden:

i (t) - i (t)
sy syref

~rx(t) ~rxref(t)

(4.33)

De stroom i en de rotorflux ~ in de machine volgen dus onver-
sy rx

traagd respectievelijk de stroomreferentie i f en de rotorflux-
syre

referentie 1/J f. Zoals gezegd betekent dit, dat de stroomlussen
rxre

en de rotorfluxregellus van figuur 4.4 overbodig worden. Het dimen-
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sioneren van de regeling houdt dan in het dimensioneren van de

toerenregelaar.

Met nadruk wordt nog eens gewezen op de gemaakte veronderstellingen

dat de invertor instantaan op zijn referenties reageert en dat de

in het ontkoppelingsnetwerk voorkomende machineparameters gelijk

zijn aan de werkelijke machineparameters . In deze paragraaf is

verder verondersteld, dat de werkelijke waarde van de hoeksnelheid

van de rotorfluxruimtevector beschikbaar is. In figuur 4.5 wordt

deze waarde teruggekoppeld van het proces naar het ontkoppelings

netwerk. De werkelijke waarde van de hoeksnelheid van de rotorflux

ruimtevector kan bijvoorbeeld geleverd worden door de toestands

waarnemer die later in dit hoofdstuk wordt behandeld.

4.4.2.2: Ontkoppelingsnetwerk bij stroomregeling

Paragraaf 4.4.2.1 wordt beëindigd met het herhalen van de gemaakt

veronderstellingen op grond waarvan de stroom i en de rotorfluxsy
~ onvertraagd gestuurd worden. In de praktijk reageert een inver-

rx
tor niet instantaan op zijn referenties (zie ook paragraaf 7.1).

Verder k~m bij de asynchrone machine in het algemeen de rotorweer

stand sterk variëren. De ontkoppeling is dan niet meer volledig.

Daarom wordt gekozen voor stroomregeling I waardoor het mogelijk

wordt de stroomlus optimaal af te regelen op de machine en de

invertor. Dit betekent, dat het regelschema twee stroomregellussen

zal bevatten, een rotorfluxregellus en een toerenregellus . Het
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is in dit geval voldoende alleen de gekoppelde termen voor te scha

kelen om de koppeling in (4.25) ongedaan te maken. De vergelij

kingen die de ontkoppeling beschrijven zijn dan:

MR
u' r

aL wfi- usxregel - --:f"'Prx -sx s sy
L r

u' H
+ aL wfi.., u + ï:""1'wmtl>rxsy syregel s sx

r

Hierin is:

(4.34a)

(4.34b)

u . uitgangssignaal van desxregel'
u . uitgangssignaal van desyregel'

i -stroomregelaar
sx

i -stroomregelaar
sy

De waarden voor ti> ,i ,i ,w
f

en W stellen de teruggekoppelde
rx sx sy m

waarden voor. Deze waarden worden, zoals later in dit hoofdstuk zal

blijken, geleverd door de toestandswaarnemer met uitzondering van

W . De teruggekoppelde waarde W wordt via een digitale hoekopnemerm m
verkregen op de in paragraaf 6.2 beschreven wijze.

Veronderstellen we dat de invertor instantaan reageert op zijn

referenties dan geldt u' =u en u' =u Gelijkstellen van (4,34)
sx sx sy sy

aan (4.25) levert dan:

aL di u
sxregels sx

i (4.35a)R'"""d"t" + sx R
0 0

aL di u
syregels ----!EL i (4.35b)R' dt + sy R

0 0

In figuur 4.7 staat het geheel met stroomregellussen, ontkoppeling

door voorschakeling van de gekoppelde termen, de machine en de

invertor getekend.
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fig. 4.7: ontkoppeling in fluxcoördinaten door voor

schakeling van slechts de gekoppelde termen

bij toepassing van een spanningsinvertor

4.5: Coördinatentransformatie van u en u .
Sx sr

De gebruikte invertor kent twee referenties:

- W . referentie voor de invertorfrequentie
invref'

- V . referentie voor de V/Hz-waarde, de amplitude van de
invref'

uitgangsspanning

Het ontkoppelingsnetwerk levert de referenties u' en u' In deze
sx sy

paragraaf worden de vergelijkingen voor een transformatie van een

carthesisch naar een polair coördinatenstelsel afgeleid, zodat de

referenties u' en u' afgebeeld worden op de frequentiereferentie
sx sy

Wsref en de spanningsamplitudereferentie I'!sref I. In figuur 4,8

staat de passende coördinatentransformatie weergegeven.
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~x
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fig. 4.8: uitgangssignalen van het ontkoppelingsnetwerk

en referentiesignalen voor de invertor

Voor lu fl geldt:-sre

Voor W f geldt:sre

(4.36)

dó
wf + dt (4.37)

met ~~ = d~[arctan u' ]-.Ei..
u'

sx
(4.38)

Verder zijn nog een tweetal bewerkingen (in figuur 4.9 "aanpassing

frequentiereferentie" en "aanpassing V/Hz-referentie" genaamd)

nodig om de niet-lineariteiten en de offset van de invertorbestu

ring te corrigeren.

We z1Jn nu zover gekomen dat het blokschema van de regeling

opgesteld kan worden. In figuur 4.9 staat dit blokschema. De in

figuur 4.9 aangegeven toestandswaarnemer wordt in paragraaf 4.6

besproken.
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4.6: Verkrijging van de teruggekoppelde waarden.

In figuur 4.9 staan de teruggekoppelde waarden wm' wf ' i sx ' i sy en

.,p aangegeven. In deze paragraaf zal beschreven worden op welke
rx

wijze deze teruggekoppelde waarden verkregen worden.

hetdoorgerealiseerdwordtDe teruggekoppelde waarde van W
m

toerental te meten d.m.v. een elektronische hoekopnemer (in para-

graaf 6.2 wordt deze toerenmeting uitgelegd).

Het is voor de fluxgeoriënteerde regeling van belang informatie te

hebben over de rotorfluxvector . Deze teruggekoppel,le W<:OcS. :l~ van de

rotorflux kan niet op zo'n eenvoudige manier verkregen worden als

het geval is bij het toerental. De rotorflux kan op verschillende

manieren verkregen worden:

1. directe fluxbepaling d.m.v. Hall-detectoren of fluxmeetspoelen

2. indirecte fluxbepaling: -berekening van de flux door gebruik te

maken van fluxmodellen

-schatting van de rotorflux met de

waarnemertheorie uit de moderne

regeltechniek

Het bezwaar van de eerste methode is dat ingegrepen moet wordt

binnen in de machine. Dit is bij de meeste asynchrone machines niet

mogelijk en indien het mogelijk is, verliest de machine zijn

robuustheid in belangrijke mate. Bij gebruikmaking van fluxmodellen

zijn de beperkingen de parametergevoeligheid en het mogelijk

bedrijfsgebied van de machine [fru 86] .

Een toestandswaarnemer daarentegen is toepasbaar in het hele

bedrijfsgebied van de asynchrone machine en kan zo gemaakt worden

dat hij niet zo gevoelig is voor parametervariaties. Daarom is ter

verkrijging van de rotorflux gekozen voor de toestandswaarnemer.
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4.6.1: Toestandswaarnemer t.b.v. rotorfluxterugkoppeling

In de jaren zestig is in de regeltechniek een analysemethode

ontstaan, die bekend staat onder de naam toestandsbeschrijving van

systemen. De basis van de toestandsbeschrijving wordt gevormd door

de toestandsvector die opgebouwd is uit een aantal toestandsgroot

heden. De toestandsvector is zo samengesteld dat op ieder moment de

toestand, waarin het systeem verkeert eenduidig is vastgelegd in

deze toestandsvector . De toestandsvector verenigt alle dynamische

informatie van een systeem in een minimale vorm in zich. De afge

leide naar de tij d van de toestandsvec::or als funct:'e va" :e tij d

is een fUllctie van het aangeboden ingangssignaal op een bepaald

tij dstip en de toestand van het systeem op dat moment en wordt

beschreven door de toestandsvergelijking:

x(t)

waarin

f(x(t), u(t»; x(t )
- 0

x
-0

(4.39)

x(t): de vector met de toestandsgrootheden

u(t) : de vector met de ingangsgrootheden

t het starttijdstip
0

x de begintoestand
-0

Dit is een dynamisch verband, in tegenstelling tot de relatie

tussen de uitgangsgrootheden en de toestandsgrootheden en eventueel

de ingangsgrootheden van het systeem dat in een statisch verband is

vastgelegd d.m.v. de uitgangsvergelijking:

:r (t) g(:c( t), ':i ( t» (4.40)

Eén en ander is verduidelijkt in figuur 4.10.
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aaln

Dynamisch verband Statisch verband

fig. 4.10: de toestandsbeschrijving van een systeem

In een aantal gevallen ontbreekt in de uitgangsverg~lijking de

ingangsvector,

chrone machine

'!(t). Daar dit bij de beschrijving van een asyn

in toestandsgrootheden het geval is, zal verder

gewerkt worden met de uitgangsvergelijking, waarin de uitgangsvec

tor slechts een functie is van de toestandsvector:

~(t) (4.41)

Om een dergelijk systeem te kunnen beheersen door terugkoppeling

van de uitgang naar de ingang spelen twee punten een rol:

de regelbaarheid van het systeem; wat levert u(t) aan stuurmoge

lijkheden t.a.v. de toestandsvector x(t)

de waarneembaarheid van het systeem; wat komt van ~(t) tot

uitdrukking in ~(t); in hoeverre is het mogelijk ~(t) te recon

strueren uit ~(t).

Vooral de waarneembaarheid van het systeem is voor ons belangrijk.

Het kan immers ten behoeve van een optimale regeling nodig zijn op

ieder moment te beschikken over de toestandsvector van het systeem.

In het algemeen is het echter zo dat de toestandsgrootheden of een

aantal ervan tij dens bedrij f erg moeilijk of niet meetbaar zijn.

Men kan dan aan de hand van de uitgangsgrootheden van het systeem,

die wel meetbaar zijn, de toestandsgrootheden reconstrueren. Bij de

63



realisatie van zo'n toestandsreconstructie wordt gebruik gemaakt

van een toestandswaarnemer.

Een waarnemer is een systeem met ~(t) en ~(t) als ingangsgrootheden

en de gereconstrueerde toestandsvector ~(t) als uitgangsgrootheid

met als doelstelling dat als de begintoestand geschikt gekozen

wordt, de gereconstrueerde toestand steeds gelijk is aan de werke

lijke toestand van het geobserveerde systeem. In het algemeen is

het aantal uitgangsgrootheden van een systeem kleiner dan het

aantal toestandsgrootheden. Wanneer een systeem aan de eisen van

reconstrueerbaarheid voldoet, is het in principe mogelijk om op elk

moment de toestand van het systeem volledig te reconstrueren op

basis van èe wa!irde van de uitgangsgrootheden op dat J"'or.,~_mt en op

basis van het verleden van de uitgangsgrootheden. In de praktijk is

het echter om verschillende redenen niet mogelijk om de toestand

van een systeem volledig eenduidig te reconstrueren. Men zal zich

moeten beperken tot een zo nauwkeurig mogelijke reconstructie van

de toestandsvector. Men spreekt van een optimale waarnemer wanneer

met gebruikmaking van alle beschikbare informatie een zo goed

mogelijke reconstructie (schatting) van de toestandsvector wordt

verkregen. Het optimaliseren van zo'n waarnemer kan dan aan de hand

van verschillende criteria gebeuren.

De waarnemer is gebaseerd op een model van het systeem in de vorm

van een toestandsvergelijking. Door aan dit model hetzelfde

ingangssignaal aan te bieden als aan het te observeren systeem

wordt een toestandsvector ~(t) verkregen, die in theorie gelijk is

aan die van het te observeren systeem x(t). In de praktijk zijn er

echter verschillen tussen beide nl.:

de begintoestand van de waarnemer wijkt principieel af van die

van het systeem, omdat het juist de toestandsvector is die niet

meetbaar is. Men begint dus met een onbekende begintoestand.

tij dens de observatie kunnen verstoringen optreden in de vorm

van meet- en systeemruis , die de toestandsreconstructie

verstoren.
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er zitten modelfouten in het voor de waarnemer gebruikte model;

een model is meestal een vereenvoudiging van de werkelijkheid.

er treden parametervariaties op; tijdens bedrijf kunnen de

modelparameters afwijken van de werkelijke parameters.

Er ontstaat dus een reconstructiefout x(t) = x(t) x(t) in de

gereconstrueerde toestand. Deze fout kan echter niet bepaald

worden, omdat x(t) niet te meten is en kan dus niet gebruikt worden

om met een terugkoppeling de reconstructie te verbeteren. Om dit

probleem op te vangen wordt met een model van de uitgangsvergelij-

king de uitgangsvector ~(t) bepaald. Omdat y(t) wel meetbaar is kan

het verschilsignaal of innovatiesignaal ~(t)=~(t)-y(t) samengesteld

worden. Dit foutsignaal wordt vi~ de correctiefunctie h (zie figuur

4.11) omgezet in het correctiesignaal c: (t). Dit correctiesignaal

wordt teruggevoerd naar de ingang van de waarnemer, waar het als

een extra ingangssignaal het verloop van x(t) beïnvloedt. Deze

terugkoppeling binnen de waarnemer zorgt voor een voortdurende

bijstelling van eventuele afwijkingen tussen x(t) en x(t). Voor een

dergelijk correctiemechanisme gelden natuurlij k ook bepaalde

voorwaarden ten aanzien van de stabiliteit. Bij juiste

dimensionering van de waarnemer kan de waarnemer effectief (snel

convergerend naar de juiste waarde) en robuust (ongevoelig voor

parametervariaties) functioneren. De opbouw van de

toestandswaarnemer staat in figuur 4.11.

De vergelijkigen behorende bij de toestandswaarnemer zijn:

x(t) f(~(t), u(t) ) + c(t); x(t ) x (4.42)
- 0 0

~(t) g(~(t» (4.43)

c(t) h(~(t) - ~(t» (4.44)

waarin "- aangeeft dat het gootheden in de betreft, inwaarnemer
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tegenstelling tot de corresponderende grootheden zonder A die in

het geobserveerde systeem voorkomen.

Te observeren systeem
,---------- ---- ----- ---I
I .J .!(t o ) I

Ingang !!(t) I iet) = Toestand .!(t) ~ lJt)
-......,...--+~ I--+--=-r----

I l<.!(t),~(t) y(t) =,&.(.!(t)) I
I IL- -J

~--'-------------------I

I Waarnel:ler correctiesignaal f.(t) Correctielolet iCt) • I

I r __ I lf.(t)=t.(iCt)) __ , ,J_ I
I I "1 ,I iCto) u.I ~ I y(t)'

,-,-_,I~ :model,. • iCt) model I • I
~Ct) I I .!Ct)=f(!.Ct), i(t)=&'CiCt)) Igereconstru· I

j 1__U__(t~+f.(t) J;:~~euit- I

IL _
---------------~

Gereconstrueerde toestand iet)

fig. 4.11: reconstructie van de toestandsvector met

de toestandswaarnemer

In het probleem van de toestandsreconstructie kunnen twee gevallen

onderscheiden worden namelijk het deterministische en het stochas

tische geval. In het deterministische geval wordt verondersteld dat

alle metingen storingsvrij zijn en dat alleen de ingangsvector ~(t)

op het systeem inwerkt en geen andere invloeden daarop inwerken.

Meetruis en systeemruis (andere ongewenste signalen die inwerken op

het systeem) worden verondersteld niet aanwezig te zijn. Bij de

keuze van de toestandswaarnemer wordt hiermee dan ook geen rekening

gehouden. De correctiefunctie kan dan gekozen worden op basis van

het gewenste dynamische gedrag en/of gevoeligheid voor parameter

variaties. In het stochastische geval wordt wel rekening gehouden

met de inwerking van storingen in het systeem door meetruis en

systeemruis. Dit is meer in overeenstemming met de praktijk. Gezien

de grotere complexiteit van het stochastische geval is gekozen voor

de deterministische toestandsreconstructie [gee 88].

66



Resumerend kan geconstateerd worden dat met behulp van een waarne

mer de mogelijkheid aanwezig is om door observatie van alleen de

ingangsvector ~(t) en de uitgangsvector ~(t) en gebruik makend van
A

de kennis van het systeem, de volledige toestand x(t) te bepalen in

de vorm van een voldoende nauwkeurige schatting. Een voordeel hier

bij is dat de toestandswaarnemer zonder voorkennis omtrent de

gebruikte regeling geconstrueerd kan worden.

In dit geval, een fluxgeoriënteerde toerenregeling, wordt o.a. de

rotorflux als toestandsgrootheid gekozen. Met behulp van de waarne

mer is dan tijdens bedrijf steeds informatie beschikbaar omtrent de

rotorfluxvector . De realisatie van de toestandswaarnemer was het

onderwerp van een andere afstudeerder. Voor verdere informatie over

de toestandswaarnemer wordt dan ook verwezen naar [gee 88].

4.6.2: De teruggekoppelde waarden W ~f~ ~ .
rx sx sr

Als dE' waarde van de rotorflux .,p , gedefinieerd in een met de
rx

rotorflux meedraaiend coördinatenstelsel, bekend is, kunnen we op

eenvoudige wijze de reële en imaginaire component van de naar dit

coördinatenstelsel getransformeerde statorstroomruimtevector

verkrijgen. Het één en ander zal hier verduidelijkt worden.

Stel de rotorfluxruimtevector en de statorstroomruimtevector voor

in een willekeurig coördinatenstelsel k (zie ook figuur 2.2):

(4.45)

.k
1
-s

(4.46 )

Hier wordt verondersteld, dat de rotorflux bepaald wordt met de

toestandswaarnemer,

dan:

zodat.,p en.,p bekend zijn. Voor.,p geldt
rm rn rx
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(4.47)

Door koppelvergelijking (2.19) gelijk te stellen aan (4.22) krijgen

we:

Daaruit volgt:

(4.48)

i
sy

.,p i -.,p i
rm sn rn sm (4.49)

Verder geldt:

Uit (4.50) volgt:

(4.50)

Ii I = [i
2

+ i
2

sx sm sn
_ i 2 ]1/2

sy
(4.51)

i i b en isa' s sc
volgens (2.1):

De waarden i
sm

en i worden gerealiseerd door de statorstromen
sn

te meten en om te zetten in een ruimtevector

2 ( " + a1" b + 2" )3 1 sa _ s a 1
SC

(2.1)

Met vergelijking (2.8) worden vervolgens i en i berekend en
sm sn

kunnen i en i met (4.51) resp. (4.49) berekend worden.
sx sy

In figuur 4.9 staat als uitgang van de toestandswaarnemer tevens w
f

weergegeven. Dit uitgangssignaal kunnen we eenvoudig berekenen met

(4.19) en (4.20):
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(4.52)

4.7: Blokschema van de fluxgeoriënteerde toerenregeling

In figuur 4.9 staat het blokschema van de fluxgeoriënteerde toeren

regeling. In het blok "ontkoppeling" worden alleen de gekoppelde

termen volgens (4.34) voorgeschakeld, zoals in paragraaf 4.4.2.2

beschreven is.

Er wordt nog een wijziging aangebracht in figuur 4.9. Het doel van

de rotorfluxregellus is het constant houden van de rotorflux. Hier

voor wordt het functioneren van de rotorfluxregellus zonder stroom

regelaar toereikend geacht. Daarom wordt de stroomregelaar in de

rotorfluxregellus weggelaten.

In figuur 4.12 staat het gewijzigde blokschema van de fluxgeoriën

teerde toerenregeling.
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HOOFDSTUK 5: DIGITAAL REGELEN

De in de fluxgeoriënteerde regeling voorkomende regelaars zijn

digitale regelaars, die in een computer ondergebracht worden. Er is

voor digitale regelaars gekozen, omdat vergeleken met analoge rege

laars een beter functioneren van de regeling verkregen kan worden.

Een ander voordeel is dat regelalgoritmes gemakkelijk en zelfs

tijdens het regelen veranderd kunnen worden.

5.1: Basisbegrippen: de z-transformatie

Het wiskundige gereedschap waarmee tij ddiskrete systemen en tij d

diskrete signalen beschreven worden, is de z-transformatie. Een

tijddiskreet signaal ontstaat uit het bemonsteren van een continu

signaal door slechts op bepaalde tij dstippen de waarde van het

*continue signaal te bekijken. Het bemonsterde signaal f (t) wordt

dan beschreven door een trein van impulsen met een sterkte gelijk

aan de corresponderende samplewaardes:

00

*f (t) E f(kT) Set-kT)
k=O

met T: sampleperiode

k = 0, 1, 2, 3 ...

(5.1)

Op andere tijdstippen dan de bemonstertijdstippen is het tijddis

krete signaal niet gedefinieerd.

De z-getransformeerde van het tijddiskrete signaal

definitie:
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Z{f(t)}
-k

L f(kT).z - F(z)
k=O

(5.2)

De verbanden tussen continue signalen (analoge) en bemonsterde

(tijddiskrete) signalen en hun Laplace- en z-getransformeerden

staan in figuur 5.1.

continu

f( t)

Laplace
transformatie

bemonstering

T

bemonsterd-f*'(t) ? f(kT) o(t-kT)

z-transformatie

F(s)
F,1f(s) (

sT
z = e

)
FCz)

fig. 5.1: verbanden tussen continue en

bemonsterde signalen

Een bemonsterd signaal kan zowel een Laplace- als een z-getransfor

meerde hebben. Het verband tussen beide wordt gegeven door:

sT
z = e (5.3)

Uit een bemonsterd signaal kan een continu signaal geconstrueerd

worden met een extrapolator. Er zijn verschillende extrapolatoren.

De meest voorkomende is het nulde-orde-houdcircuit (ofwel

zero-order-hold: z.o.h.). In figuur 5.2 staat het nulde-orde-houd

circuit beschreven.
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e{"(t)

el (t) ~----1 Z.O.H. ~
ideale
sampler volgens
(5. 1)

,

t+. t+

fig. 5.2: nulde-orde-houdcircuit

De Laplacegetransformeerde van de overdrachtsfunctie van het

nulde-orde-houdcircuit is:

G(s)
I

-sT
- e

s
(5.4)

Een digitale regeling is een tijddiskreet systeem. Om een continu

proces, zoals een asynchrone machine, met een digitale regeling te

regelen, moet de diskrete regeling aangepast worden aan het conti

nue proces. Dit kan door voor de ingang van dat proces een

nulde-orde-houdcircuit te plaatsen en de uitgangssignalen van het

proces te bemonsteren (zie figuur 5.3). Het nulde-orde-houdcircuit

zorgt ervoor, dat het ingangssignaal van het proces ook tussen

sampletijdstippen aanwezig is.

r - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -r
I
I,
I

\T5 fit...--'--........_-
I

nuldeIt , I ult) proces yltJI

orde
I houdcir.I

:

u*

I
I
I
IL. _

fig. 5.3: een diskrete sturing van een

continu proces
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De overdrachtsfunctie van het diskreet gestuurde proces kan nu

verkregen worden door de z-getransformeerde te bepalen van de

combinatie proces en nulde-orde-houdcircuit.

~ -1 Gp(s)
G (z) - u(z) - Z{G h(s).G (s)} - (1 - z ).Z{ )P z zo P s

(5.5)

Bij fysische processen zal nooit een uitgangssignaal verschijnen

voordat het ingangssignaal aanwezig is (causaliteitsbeginsel). We

gaan uit van een proces, dat als volgt beschreven wordt:

b O + blz
-1

b z
-v+.... +

G (z)
v

(5.6)-P -1 -ma
O + alz + .... + a z

m

waarin m en v positieve gehele getallen zijn. Het in (5.6) beschre

ven proces voldoet aan het causiliteitsbeginsel indien geldt aO~O

als bO~O.

Een digitaal regelsysteem, bijvoorbeeld een regeltraject voor het

toerental, kan in het z-domein weergegeven worden volgens figuur

5.4.

N(z)

Wlz) E(z) regelaar U(z) proces Y(zl

- Gclz) Gp lz)

fig. 5.4: digitaal regelsysteem

In deze figuur is:
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Y(z) z-getransformeerde van het uitgangssignaal van de regellus

W(z) z-getransformeerde van het ingangssignaal, referentie van de

regellus

E(z) z-getransformeerde van het foutsignaal, ingangssignaal voor

de regelaar

U(z) z-getransformeerde van het uitgangssignaal van de regelaar

N(z) z-getransformeerde van het stoorsignaal

G (z): overdrachtsfunctie van de regelaarc
G (z): overdrachtsfunctie van het te regelen procesp

De overdrachtsfunctie van de open lus luidt:

G l(z) = G (z) G (z)o c p

De overdrachtsfunctie van de gesloten lus luidt:

G (z) G (z)

H(z ) = '="l-+--'c;....G~(-z.:-'/"-G~(-Z-)
c p

(5.7)

(5.8)

Een regelaar moet nu zodanig ontworpen zijn, dat de regeling vol

doet aan de gestelde eisen met betrekking tot:

- overshoot;

- snelheid van het bereiken van de eindwaarde;

- eindfout.

Er zijn verschillende soorten regelaars mogelijk. De volgende para

graaf handelt over de deadbeat-regelaar. De digitale PI-regelaar

wordt in paragraaf 5.3.1.2 behandeld.

5.2: Deadbeat-regelaars

Deadbeat-regelaars zijn regelaars waarbij de eindwaarde van het

uitgangssignaal in minimale tijd en zonder overshoot bereikt wordt.
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Voorwaarde voor het gebruik van een deadbeat-regelaar is I dat de

polen en nulpunten van het proces bekend zijn en dat verder het

ingangssignaal bekend is.

De dimensionering van een deadbeat-regelaar met een stapfunctie als

ingangssignaal zal in deze paragraaf behandeld worden.

In figuur 5.5 staat het digitale regelsysteem weergegeven.

Wlzl Elz) regelaar U(z) proces Y(zl

- Gc(zl Gp lzl

I

fig. 5.5: een digitaal regelsysteem

In figuur 5.5 geldt:

H(z)
~ _ Gc(z)Gp(z)

W(z) - 1 + G (z)G (z)
c P

(5.9)

De deadbeat-responsie wordt door de volgende punten gekarakteri

seerd:

- Het foutsignaal gaat naar nul in een eindig aan sarnpleperiodes;

- De responsietijd, gedefinieerd als de tijd om de eindwaarde te

bereiken, moet minimaal zijn;

De digitale regelaar moet fysisch realiseerbaar zijn.

Wordt G (z) uit (5.9) opgelost dan geldt:
c

G (z)
c

1 H(z)
G (z) (1 - H(z))

p
(5.10)

De z-getransforrneerde van het foutsignaal E(z) wordt als volgt

geschreven:
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E(z) - W(z) - Y(z) - W(z)(l - H(z))
W(z)

1 + G (z)G (z)
c P

(5.11)

De z-getransformeerde van het ingangssignaal (stapfunctie) is:

W(z ) _ _--,1,,-~

1
-1

- z
(5.12)

De eindwaarde van een signaal f(t) kan gevonden worden met de eind

waardestelling [kuo 80]:

1im f(kT) - 1im (1 - z-l)F(z)
k~ z-+l

(5.13)

Om geen eindfout te hebben in het systeem volgens figuur 5.5 moet

met (5.11) en (5.12) gelden:

1im e(kT) ~ 1im (1 - z-l)E(z) = 1im (1 _ z-l) 1 - H(z)
k~ z-+l z-+l 1 _ z - 1

o (5.14)

Volgens (5.14) is de eindfout nul als 1-H(z) te schrijven is

volgens

-11 - H(z) = (1 - z )F(z)

waarbij F(z) een functie is die geen polen heeft in z=l.

Substitutie van (5.15) in (5.11) met (5.12) levert:

E(z) ~ F(z)

(5.15)

(5.16)

Vanwege de eis dat de fout in een eindig aantal sampleperiodes naar

nul gaat, is E(z) en dus F(z) te schrijven als een polynoom in l/z

met een eindig aantal termen.

Laat verder in het algemeen G (z) en H(z) als volgt gegeven zijn:
p
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G (z) _ -n -n-l
p gnz + gn+lz + .... (5.17)

-k
H(z) - ~z

-k-l
+ ~+lz + .... (5.18)

met n~O en k~O.

Substitutie van (5.17) en (5.18) in (5.10) levert:

(5.19)

+
-k-l

+ ~+lz
-k

~z

-n -n-l -k -k-l
(gnz + gn+lz + )(1 - ~z - ~+lz + ... )

-(k-n) -(k-n+l)
= ~ z + ~ lZ + ....-k-n -k-n+

G (z) c

Om G (z) in (5. FJ) fysisch realiseerbaar te laten zijn, m"et voor k
c

en n in (5.17) en (5.18) gelden:

k ~ n (5.20)

Kiezen we H(z) -k
z dan volgt uit (5.15) en (5.16):

E(z) - F(z) 1 + Z
-l + z-2 -(k-l)+ .... + Z (5.21)

De snelste responsie volgt dus door k zo laag mogelijk te kiezen.

In geval van een fysisch realiseerbare regelaar is dit volgens

(5.20) k-n. Voor H(z) geldt dan:

H(z) -
-n

z (5.22)

Hierin is n de laagste orde van het polynoom in l/z van G (z) vol
P

gens (5.17).

Door substitutie van (5.22) in (5.10) wordt tenslotte de dead

beat-regelaar verkregen.

Voor Y(z) kan met (5.22) geschreven worden bij een stapreferentie:

z -n
Y(z) - (z _ 1) z
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De inverse z-transformatie van Y(z) levert:

y(kT) - u«k-n)T) (5.23)

Het uitgangssignaal volgt dus zijn referentie (stapfunctie) na n

sampletij den.

5.3: Dimensionering van de regeling

In de fluxgoriênteerde regeling volgens figuur 4.12 zitten drie

regelaars: een fluxregelaar, een toerenregelaar en een stroomrege

laar. Omdat de regeling van de flux en de regeling van de stroom

i van elkaar ontkoppeld zlJn (zie hoofdstuk 4), kunnen hetsy
toerenregeltraject en het rotorfluxregeltraject afzonderlijk gedi-

mensioneerd worden. Bij de dimensionering van het toerenregeltra

ject wordt de rotorflux ~ constant verondersteld.
rx

5.3.1: Dimensionering van het toerenregeltraject

Het regeltraject voor het toerental bestaat uit een binnenstroomlus

en toerenregellus daar overheen. De volgende eisen worden aan het

toerenregeltraject gesteld:

het toerental moet zo snel mogelijk naar zijn eindwaarde gaan,

waarbij een beperkte overshaat toegestaan is;

het toerental mag geen eindfout hebben ten opzichte van zijn

referentie.

Om tot een blokschema te komen voor het toerenregeltraject wordt

uitgegaan van figuur 4.12. In figuur 4.12 wordt alles links van de

gestippelde lijn gedigitaliseerd. Om de dimensionering eenvoudiger
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te maken wordt ondanks de digitalisering van het ontkoppelingsnet

werk de ontkoppeling ideaal verondersteld. De blokken die in figuur

4.12 na het blok "ontkoppeling" volgen maken het spanningsreferen

tiesignaal en het invertorfrequentiereferentiesignaal geschikt om

aan te bieden aan de invertor. Deze blokken reageren instantaan en

hebben verder geen invloed op de overdrachten van de regellussen

behalve het blok waarin :~ bepaald wordt. De invloed van deze

:~ -bepaling op de dynamische beschrijving van de regeling wordt

verwaarloosd. In werkelijkheid is de :~-bepaling wel degelijk van

belang voor de dynamische beschrijving van de regeling. Zo kan de

overdracht van het uitgangssignaal van de stroomregelaar, u 1
syrege

genaamd, naar i beschreven worden met (4.35b). Voorts wordt een
sy

vertragingstijd ten gevolge van de voor het regelprogramma benodig-

de rekentijd en de vertragingstijd van de invertor in het bloksche

ma in rekening gebracht.

De teruggekoppelde waarde w wordt verkregen via een digitale hoek
m

opnemer op een manier die in paragraaf 6.2 wordt beschreven. De

teruggekoppelde waarde i komt van de toestandswaarnemer.
sy

In figuur 5.6 staat het schema van het toerenregeltraject.

W
m

i
sy

fig. 5.6: schema van het toerenregeltraject

De twee DIA-conversies, die in figuur 4.12 plaatsvinden tussen de

blokken "aanpassing V/Hz-ref." en "aanpassing f. -ref." worden in
l.nv
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figuur 5.6 weergegeven met het nulde-orde-houdcircuit (z.o.h.).

In figuur 5.6 is:

G (z)
w

overdrachtsfunctie van i naar het toerental van
sy

de asynchrone machine

overdrachtsfunctie van u naar i van de machine
syregel sy

vertraging ten gevolge van de dode tijd van de invertor

en de voor het regelprogramma benodigde rekentijd

G i (z): overdrachtsfunctie van de digitale stroomregelaar
c, sy

G (z) overdrachtsfunctie van de digitale toerenregelaar
c,W

Voor de overdrachtsfunctie van i naar het toerental van de asyn
sy

chrone machine kan geschreven worden:

G (s)
w

o (s)
m

I (s)
sy

De overdrachtsfunctie van i naar het toerental w is afhankelijk
sy m

van het belastingskoppel. Er wordt verondersteld dat dit belas-

tingskoppel is samengesteld uit een constante belasting en een

traagheidsbelasting (massatraagheidsmoment van de remdynamo ) .

Verder wordt bij de dimensionering van het toerenregeltraject

aangenomen, dat de rotorflux constant is. De overdrachtsfunctie van

i naar het toerental w kan dan afgeleid worden met (4.22) en
sy m

(4.1):

G (s)
w

o (s)
m

I (s)
sy

M
L tPrx

r
sj

c
w
s

(5.24)

met C
w

J -

3 K
- '2 p L J tPrx

r
massatraagheidsmoment

remdynamo

van de combinatie machine en

(5.25)

Voor de overdracht van u naar i kan met (4.35b) geschreven
syregel sy

worden:
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1
G. (s) - (aL s + R )
~sy s 0

De stroomregellus zal nu eerst gedimensioneerd worden.

5.3.1.1: Dimensionering van de stroomregelaar

(5.26)

In figuur 5.7 staat een schema van de stroomregellus, dat verkregen

is uit figuur 5.6.

regelaar
rekentijd+
invert or machine

isvref.. ....,r--
u I i

G . (z)~ Gd(z)
syregeJ

G . (z)~
s .

C.1EY ID t lSY

i
sy

fig. 5.7: schema van de stroomregellus

De overdrachtsfunctie van het proces van figuur 5.7 bestaat uit het

produkt van Gd(z) en G . (z). De overdrachtsfunctie Gd(z) steltm, ~sy
de optredende vertraging ten gevolge van de dode tijd van de inver-

tor en de voor het regelprogramma benodigde rekent ij d voor. De

overdrachtsfunctie Gm,isy(z) is de z-getransformeerde van het

produkt van de overdracht van het nulde-orde-houdcircuit en de

overdracht van u 1 naar de stroom i
syrege sy

(5.27)

met G . (z)m, ~sy Z(G h(s) G. (s)}zo ~sy
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Uitwerken van (5.28) met (5.26) en (5.4) geeft

G (z) _ ....;..l_-~a 1
m isy z - a'R, 0

(5.29)

met a -

T

-TR
o

exp(--;;L)
s

sampleperiode

De overdracht Gd(z) stelt de vertaging ten gevolge van de dode tijd

van de invertor en de voor het regelprogramma benodigde rekentijd

voor. In paragraaf 7.1 zal aangetoond worden, dat de dode tijd van

de invertor te verwaarlozen is ten opzichte van de benodigde reken

tijd. Deze rekentijd is gelijk aan één sampleperiode. Voor Gd(z)

kan dus geschreven worden:

-1
z (5.30)

Substitutie van (5.30) en (5.29) in (5.27) levert de overdrachts

functie van het proces:

-2
G . (z) = (1 - a)z
p,~sy (1 _ -l)Raz

o

(5.31)

Om verschillen tussen de referentie voor de stroom i ,i f
sy syre

genaamd, en i zo snel mogelijk en zonder overshoot weg te regelen
sy

wordt als stroomregelaar een deadbeat-regelaar gebruikt volgens

(5.10). Wordt (5.31) geschreven als een polynoom in machten van l/z

volgens (5.17) dan is de laagste macht in l/z gelijk aan 2. Dus in

(5.22) geldt n-2. Substitutie van (5.31) en (5.22) met n=2 in

(5.10) levert de deadbeat-regelaar:

-1
(1 - az )R

o
G • (z)-
c,~sy (1 _ a)(l _ z-2)

(5.32)

De gesloten-lusoverdracht van de stroomlus wordt met (5.32), (5.31)
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en (5.8):

(5.33)

Uit (5.33) volgt dat de stroom gelijk is aan zijn referentie (stap

functie) na twee sampleperiodes.

5.3.1.2: Dimensionering van de toerenregelaar

Het schema van de toerenregellus (figuur 5.6), kan vervolgens

vereenvoudigd worden tot dat van figuur 5.8.

0-

W
m

ri',!elaar

G (z)
c,w

machine

'syref 0:
m

----_._. ---- -------- ------

fig. 5.8: schema van het toerenregeltraject

In figuur 5.8 is:

G (z): overdrachtsfunctie van het te regelen procesp,W
G (z): overdrachtsfunctie van de digitale toerenregelaar

C,W

De overdrachtsfunctie G (z) kan als volgt geschreven worden (ziep,w
figuur 5. 6) :

o (z)
G (z) - m = G . (z) Gd (z) G (z) (1 - H. (z) ) (5. 34)

p,W Isyref(z) C,1SY m,w 1SY
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In (5.34) is met (5.24) en (5.26)

G (z) - Z{G h(s) G. (s) G (s)}m,w zo 1sy W

C T
W

(z-l)R
o

(l-a)aL C
s W

2
(z-a)R

o

(5.35)

Substitueren van (5.30), (5.32), (5.33) en (5.35) in (5.34) levert:

C
W

C T(z-a) - -R- aLs(l-a)(z-l)
G (z) _ ....;.;.w ~_....;;o _

p,w (1-a)z2(z-1)
(5.36)

Als toerenregelaar zou een deadbeat-regelaar genomen kunnen worden.

Voor het toerenregeltraject beschreven door (5.36), zou dit volgens

paragraaf 5.2 betekenen, dat de eindfout in het toerental nul wordt

in twee sampleperiodes. Dan moet echter wel voldaan zijn aan de in

het begin van paragraaf 5.2 genoemde eisen:

de polen en nulpunten van het proces zijn exact bekend

- de toerentalreferentie is een stapreferentie

De polen en nulpunten zijn in praktijk echter niet exact bekend.

Ten eerste komt dit door de variaties in grootte van de rotorweer

stand bij verschillende bedrijfstoestanden. Verder heeft de digita

lisering van het ontkoppelingsnetwerk ook invloed op de ligging van

de procespolen en procesnulpunten. Omdat in paragraaf 5.3.1 geëist

werd, dat er geen eindfout in het toerental mag optreden, wordt

gekozen voor een digitale PI-regelaar in plaats van een dead

beat-regelaar. Bij de andere regelaa,s is de eis, dat de eindfout

nul is, minder stringent.

De voor de digitale PI-regelaar benodigde integrerende actie wordt

als volgt gerealiseerd:

t

J e(r)dr
o

I ~ I(kT) - I«k-l)T) + T.e(kt) +2 e «k-l)T)
t=kT
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De z-getransformeerde van (5.37) is:

-1
~ _ T(l + z )

E(z) 2(1 _ z-l)
T(z + 1)
2(z - 1)

(5.38)

In figuur 5.9 staat de digitale PI-regelaar.

e{kT)
E{ z)

K1T{z+1
2{z-l)

u{kT)
}---+

U{z)

fig. 5.9: een digitale PI-regelaar

De overdracht van de PI-regelaar is:

2K ]/[K.T + 2k ])
P 1 P

2(z - 1) (5.39)

De in bijlage A.4 bepaalde machineparameters worden in (~;.36) inge

vuld en er wordt gekozen voor een sampletijd van 150 ms op grond

van de tij d die het regelprogramma met toestandswaarnemer kost.

Verder wordt bij de fluxgeoriënteerde regeling de rotorflux con

stant gehouden. Met het oog op de rotorflux waarbij de machine in

verzadiging treedt (ongeveer 0,7 Wb) en het spanningsbereik van de

invertor als functie van de invertorfrequentie wordt de rotorflux

constant gehouden op 0,50 Wb. Voor (5.36) kan dan worden

geschreven:
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-2
G (z) _ (O,25z + 2,1.10 )

p,w z2(z _ 1)

De open-1usoverdracht is dan met (5.39) en (5.40):

(5.40)

- 1)

G 1 (z) - G (z) G (z) (5.41)
o ,w c,W p,W

-2
(2K +K.T) (z + [K.T-2K 1/[K.T+2K 1) (O,25z + 2,1.10 )P 1 1 P 1 P _

2 (z-l) 2(z z

Substitutie van (5.39) en (5.40) in (5.8) levert de ges1oten-1us

overdracht:

H (z)
~ 2 22(z-1) z +

-2
(2K +K.T)(z+[K.T-2K 1/[2K.T+2K 1)(O,25z+2,l.10 )

p 1 1 P 1 P
-2

(2K +K.T)(z+[K.T-2K 1/[2K.T+2K 1)(O,25z+2,l.10 )
p 1 1 P 1 P

(5.42)

Eerst zal nu de eindfout bepaald worden voor het geval dat de refe

rentie voor het toerental een stapfunctie is. Dit gebeurt met de

eindwaardestelling (5.13). Wordt nu voor F(z) in (5.13) het fout

signaal e(t) van het door (5.42) beschreven systeem genomen dan

wordt voor de eindwaarde bij een stapreferentie gevonden:

lim (1 - ~) [W(Z)H
w

(z) - W(Z)]
z-+l

1
. z
1m

z-+l
= H (1)

w

~ 1 [z z I
II (z) -

w z

- 1 = 0 (5.43)

Er treedt dus geen eindfout in het toerental op bij een staprefe

rentie in geval van een digitale PI-regelaar.

Om het dynamische gedrag van het toerenregeltraject bij verschil

lende instellingen van K en K. te onderzoeken zal het verloop van
p 1
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de poolbanen van de toerenregellus onderzocht worden. Alvorens dit

te doen worden enkele regels uit [hos 82] herhaald die het schetsen

van de poolbanen eenvoudiger maken:

la. De poolbanen starten vanuit de open-luspolen

lb. De poolbanen eindigen in de open-lusnulpunten

2. De poolbaan bevat alle punten links op de reële as als de som

van de open-luspolen en open-lusnulpunten oneven is

3. De asymptoten hebben de volgende hoeken ten opzichte van de

reële as:

aantal open-luspolen - aantal open-lusnulpunten

waarin i een geheel getal is.

4. De centeroïde van de asymptoten

L open-luspoolwaarden - ~ open-lusnulpuntwaarden
aantal open-luspolen - aantal open-lusnulpunten

5. De poolbaan verlaat respectievelijk bereikt de reële as op dat

punt waar de parameter als functie waarvan de poolbanen

geschetst worden zijn maximale respectievelijk minimale waarde

heeft

6a. De hoek waaronder een poolbaan vertrekt uit een pool + de som

van alle open-luspoolhoeken t.o.v. de betrokken pool - de som

o
van de open-lusnulpunthoeken t.o.v. de betrokken pool = 180

6b. De hoek waaronder een poolbaan aankomt in een nulpunt - de som

van alle open-luspoolhoeken t.o.V. het betrokken nulpunt + de

som van de open-lusnulpunthoeken t.o.v. het betrokken nulpunt =

De open-luspolen en de open-lusnulpunten ten gevolge van het proces

zijn volgens (5.40):
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polen: z = 1

z - 0, dubbele pool

nulpunten: z = -0,084

De digitale PI -regelaar zorgt voor een extra pool in z=l en een

willekeurig te kiezen nulpunt. Wordt dit nulpunt op de negatieve

reële as gekozen of > 1 dan wordt het systeem instabiel, omdat de

poolbaan die vertrekt uit z=l altijd buiten de eenheidscircel

treedt.

Om de poolbanen die vertrekken vanuit de dubbele pool in z=l zoveel

mogel ijk de eenheidscircel in te trekken wordt het nulpunt ten

gevolge van de PI -regelaar dicht bij z=1 gekozen, nl. z=O, 95.

Indien als nulpunt z=l wordt genomen ontaardt de PI-regelaar in een

P-regelaar en ontstaat er een eindfout in het toerental.

De keuze van het nulpunt van de digitale PI-regelaar in z=0,95

levert volgens (5.39) de volgende relatie tussen K en K.:
p 1

nulpunt in z=0,95; K
p

19,5K.T
1

Voor de poolbanen geldt dan met (5.41):

20K.T(z 
1 + 1

-2
0,95)(0,25z + 2,1.10 )

2 2
z (z - 1)

= 0 (5.44)

In figuur 5.10 staan de met behulp van MATLAB [mat 85] geschetste

poolbanen als functie van K. T. Voor K. T>O, 19 wordt het systeem
1 1

instabiel.
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fig. 5.10: poolbanen van toerenregellus bij

gebruik van een toeren-PI-rege1aar

Met het simulatieprogramma MATLAB [mat 85] is de stapresponsie

onderzocht bij verschillende instellingen van K. T (sampletij d is
~

150 ms).

De beste stapresponsie, gemeten naar responsiesnelheid en mate van

overshoot, ontstaat bij K.T=O,05 ofwel K.=0,33 en K =0,98. In
~ ~ p

figuur 5.11 staat deze stapresponsie.
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fig. 5.11: optimale stapresponsie van de toerenlus

Voor K.T=0,05 wordt de overdracht van de PI-regelaar:
1.

G (z)
c,W

z - 0,95
z - 1

(5.45)

De polen van de gesloten-lusoverdracht van het toerenregeltraject

bij K.T=0,05 zijn (deze zijn berekend met MATLAB):
1.

z = 0,9353

z = 0,6336

z = 0,4510

z = -0,0199
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Er worden nu een tweetal begrippen gedefinieerd:

overshoot = topwaarde - eindwaarde . 100%
eindwaarde

(5.46)

tijdconstante - tijd die verstrijkt na het aanbrengen van het

ingangssignaal tot het bereiken van 2/3 van

de eindwaarde

Hiermee is in figuur 5.11:

(5.47)

overshoot = 16%

tijdconstante - 5T 0,750 s

De gevoeligheid van de regeling voor parametervariaties is een

ander criterium voor de kwaliteit van een regeling. De parameters

die tijdens het bedrijf sterk kunnen veranderen zijn de rotorweer

stand R en de rotorflux ~ . Omdat de gebruikte machine een gewik-
r rx

kelde rotor heeft blijft de rotorweerstand nagenoeg constant. Het

toerenregeltraject is geoptimaliseerd voor een constante rotorflux

van 0,50 Wb. De gevoeligheid voor rotorfluxvariaties is onderzocht

door de stapresponsie te simuleren bij ~ =0.25 Wb en bij ~ =0,75rx rx
Wb. In figuur 5.12 staan deze stapresponsies.
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fig. 5.12 gevoeligheid van het toerenregeltraject

voor rotorf1uxvariaties

Aan de hand van figuur 5.12 kan geconcludeerd worden, dat zelfs bij
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rotorfluxvariaties van 50 % het toerenregeltraject goed blijft

functioneren.

Het toerenregeltraject is zo dus een stabiel systeem met de volgen

de eigenschappen geworden:

het toerental bereikt snel en met beperkte overshoot zijn

eindwaarde

het toerental heeft geen eindfout ten opzichte van zijn

referentie

het toerenregeltraject is ongevoelig voor rotorfluxvariaties.

5.3.2: Dimensionering van het rotorfluxregeltraject

Het doel van het rotorfluxregeltraject is dat de rotorflux zo snel

mogelijk zijn eindwaarde bereikt. De achtergrond hiervan is, dat

bij starten van de machine de rotorflux snel opgebouwd wordt, zodat

het koppel volgens (4.22) snel groot wordt en het toerental snel

zijn eindwaarde bereikt. Verder wordt geen eindfout tussen de

rotorfluxreferentie en de werkelijke rotorflux gewenst.

Evenals bij de dimensionering van het toerenregeltraject wordt

ondanks de digitalisering van het ontkoppelingsnetwerk de ontkoppe-

dó
ling ideaal verondersteld. Verder wordt de invloed van de dt-bepa-

ling in figuur 4.12 op de dynamische beschrijving van het systeem

verwaarloosd.

Op soortgelijke wijze als bij het toerenregeltraject kan uit figuur

4.12 het schema van figuur 5.13 opgesteld worden.
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IjJrxref

rekentijd +

regelaar invertor

1/Irx

machine

fig. 5.13: schema van het rotorfluxregeltraject

Het schema bestaat uit een digitale rotorfluxregelaar G .I.(Z) en
C,'t'

het te regelen proces G .I.(z). De teruggekoppelde waarde van de
P,'t'

rotorflux wordt verkregen van de toestandswaarnemer. De DIA-conver-

sies die in figuur 4.12 plaatsvinden worden weergegeven door het

nulde-orde-houdcircuit (z.o.h.) van figuur 5.13. De overdrachts

functie van het proces G .I.(z) is:
P.'t'

G .I.(Z)
P.'t'

waarin

(5.48)

(5.49)

Hierin is de overdracht G.1.(s) de overdracht van u 1 naar de
't' sxrege

rotorflux .1. •'t'rx'

1It (s)
rx

U
sxregel(s)

Uit (4.18) volgt:

1 (s) 1It (s)
sx rx

U ( ) '-1:;';;';;"'-
sxregel s sx(s)

(5.50)

1It (s)
rx

1 (s)
sx

M
T s + 1

r
(5.51)

Hier wordt de ontkoppeling ideaal verondersteld ondanks de digita

lisering van het ontkoppelingsnetwerk in figuur 4.12. De overdracht
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Isx(s)/Usxregel(s) volgt dan uit (4.35a):

I (s)sx

Usxregel(s)

1
(oL s + R )

s 0

(5.52)

Substitutie van (5.51) en (5.52) in (5.50) levert:

( ) M 1 (5.53)
G~ s - I s + 1 . oL s + R

r s 0

Substitutie van (5.53) in (5.49) geeft de overdracht G ,h(Z). Hier-
m,,/,

bij zijn de waardes van de in bijlage A vermelde machineparameters

ingev~ld en is voor de sampletijd 150 ms genomen.

- 2 - 3
G ,h(Z) ~ 4,05.10 Z + 2,73.10

m,,/, (z - a)(z . b)
(5.54)

-IR
o

met a = exp(~)

s

-63,4.10

-I
b - exp(r-) = 0,609

r

Substitutie van (5.54) en (5.30) in (5.48) levert vervolgens de

overdrachtsfunctie van het proces:

·2 - 3
G ,h(Z) = 4,05.10 Z + 2,73.10

p,,/, z(z - a)(z . b) (5.55)

Om afwijkingen tussen de rotorfluxreferentie en de teruggekoppelde

waarde van de rotorflux zo snel mogelijk weg te regelen wordt een

deadbeat-regelaar volgens (5.10) ontworpen. Wordt (5.55) geschreven

als een polynoom in machten van l/z volgens (5.17) dan is de laag

ste macht gelijk aan 2. Substitutie van (5.55) en (5.22) met n-2 in

(5.10) levert de deadbeat-fluxregelaar:

-1 ·5 ·2
G (z) _ 25 - l5z + 5,1.10 z

c,~ 1 + 6,7.l0· 2z· l . z·2 _ 6,7.l0- 2z- 3
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De gesloten-lusoverdracht van het rotorfluxregeltraject is dan

volgens (5.22):

H1/I(Z) -
-2

Z (5.57)

Als het referentiesignaal van de rotorfluxregellus een stapreferen

tie is dan kan voor het uitgangssignaal, de rotorflux wrx (z) ,

geschreven worden:

Z -2
W (z) = 1 . zrx z -

-2 -3 -4 -5 -6z + z + z + z + z +. . . . (5.58)

Dit betekent, dat de rotorflux bij een rotorfluxstapreferentie zijn

referentie volgt na twee sampleperiodes.

5.4: Realisatie van digitale regelaars in een computer

Een fysisch realiseerbare diskrete overdrachtsfunctie van een digi

tale regelaar kan volgens (5.6) geschreven worden als:

+

+

-m
+ b z

m
-n

+ a z
n

(5.59)

met aO#O indien bO#O; m en n zijn positieve gehele getallen en

El(z) en E2(z) representeren de z-getransformeerden van respectie

velijk het ingangssignaal en het uitgangssignaal van de digitale

regelaar.

Passen we op (5.59) kruisvermenigvuldiging toe en passen we de

inverse z-transformatie toe dan volgt:

(5.60)
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* *Het sterretje bij el en e
2

geeft aan dat deze signalen slechts op

sampletijdstippen aanwezig zijn. De laatste vergelijking laat zien,

dat de huidige waarde van het uitgangssignaal berekend wordt uit de

huidige waarde van het ingangssignaal , waarden hiervan uit het

verleden en waarden uit het verleden van het uitgangssignaal.

Volgens (5.60) moeten dus steeds m+n waarden onthouden worden.

In figuur 5.14 staat de implementatie van een digitale regelaar

volgens (5.59) middels een blokschema aangegeven.

fig. 5.14: implementatie van digitale regelaar

in een computer
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HOOFOSTIJK 6; REALISATIE VAN DE Fï1JXGEORIENTEERDE REGELING

De fluxgeoriënteerde regeling met de toestandswaarnemer vormt een

complex geheel, dat in geval van realisatie met analoge componenten

een moeilijk af te regelen, weinig flexibel en kostbaar geheel zou

worden. Bovendien kan bij implementatie van de regeling in een

microcomputersysteem soms een beter functionerende regeling verkre

gen worden gezien het groter aantal regelmogelijkheden bij digitale

regelingen. Daarom zijn de fluxgeoriënteerde regeling en toestands

waarnemer gerealiseerd met een personal computer (P.C.), een inter

facekaart en toebehorende software.

De inductiemachine, die in de regeling gebruikt wordt, is een drie

fasige sleepringankermachine met twee poolparen en een gewikkelde

rotor. Om de machine te kunnen belasten is een remdynamo aan de

machine gekoppeld. Deze remdynamo is een gelijkstroommachine

waarvan de rotor via een weerstand kortgesloten is. Voor nadere

gegevens omtrent de inductiemachine en remdynamo wordt naar bijlage

A verwezen. In hoofdstuk 3 is de gebruikte spanningsinvertor

beschreven.

6.1: De hardware

De voor de regeling gekozen hardware bestaat uit een IBM fersonal

çomputer (P. C.) en een interfacekaart genaamd labmaster van de

firma Tecmar. In figuur 6.1 staat de hardware beschreven.

Er is een P.C. gekozen vanwege zijn voordelen:

- eenvoudig te programmeren

- flexibel

- direct beschikbaar

- te programmeren in een hogere programmeertaal

- mogelijkheid tot het opslaan en verwerken van meetgegevens
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lobmester inwrtor

fig. 6.1: hardware van de regeling

De gebruikte P. C. is een standaard IBM P. C. met een Intel 8088

processor en twee diskdrives (360 kB/drive). De klokfrequentie van

het systeem is 4,77 MHz. Een nadeel van het systeem is, dat het

voor de regeling relatief traag is. Maar gezien de sterke ontwikke

lingen in deze sector zal dit probleem in de nabij e toekomst

verdwijnen.

Om de P.C. geschikt te maken voor digitaal regelen is deze uitge

rust met de labmaster, een interfacekaart van Tecmar. Het moeder

bord van de labmaster wordt in de P.C. aangebracht en wordt op de

databus aangesloten in de zogenaamde "memory mapped mode". Dit

betekent dat schrijven naar en uitlezen van de labmaster geschiedt

via daartoe gereserveerde geheugenlocaties. Het dochterbord wordt

met een flat-cable verbonden met het moederbord. De labmaster

heeft:

3 digitale in- of uitgangspoorten (Intel 8255)

- 2 DIA-uitgangen (12 bits)

- A/D-conversieingangen (12 bits) voor 16 enkele of 8 differentiele

analoge ingangen

- 5 tellers (16 bits)

Voor nadere informatie over de labmaster zie [sci 85].
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Bij de labmaster hoort software, die zodanig is geschreven, dat

door het aanroepen van een procedure of functie een AID-conversie

gemaakt kan worden, een teller uitgelezen kan worden, enz. Deze

software staat beschreven in [wij 86].

6.2; De toerentalmeting

Het toerental is gemeten met een digitale incrementele hoekopnemer.

(zie bijlage E). Deze hoekopnemer genereert een drietal signalen,

die in figuur 6.2 weergegeven staan.

UL-Kl
K2

______......JIl K3

fig. 6.2: uitgangssignalen van de hoekopnemer

De signalen Kl en K2 produceren ieder 1000 pulsen per omwenteling

van de machineas en zijn 900 in fase ten opzichte van elkaar ver

schoven. Het signaal K3 produceert één puls per omwenteling.

Er zijn twee manieren om uit deze signalen het toerental te bepa

len. Ten eerste kunnen gedurende een vast tijdsinterval de binnen

gekomen pulsen van Kl of K2 geteld worden. Dan geldt voor het

toerental n in omw/min:

60
n -

Tm

aantal binnengekomen pulsen

aantal pulsen per omwenteling
(6.1)

met T : het tijdsinterval gedurende welke de pulsen geteld worden
m
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Ook kan het toerental bepaald worden door de tijd Tt tussen twee

pulsen te meten:

n -
60

Tt . aantal pulsen per omwenteling
(6.2)

Voor hogere toerentallen levert de methode volgens (6.1) de groot

ste nauwkeurigheid, voor lagere toerentallen die volgens (6.2).

Het toerental is gemeten volgens de eerste methode door gedurende

één sample-interval T de binnen gekomen pulsen te tellen (T =T). De
m

fout in het toerental e die dan ontstaat is maximaal één puls:
n

e
n

60

T . aantal pulsen per omwenteling
(omwjmin) (6.3)

Uit (6.3) volgt dat bij een groter aantal pulsen per omwenteling de

fout in het toerental kleiner wordt. Daarom is een schakeling

gerealiseerd die uit Kl en K2 een pulsenrij met 4000 pulsen per

omwenteling maakt. Bij een sampletijd van 150 ms betekent dit dat

de maximale fout in het toerental 0,1 omwjmin bedraagt.

Door Kl en K2 aan een "exclusive-or" aan te bieden ontstaan 2000

pulsen per omwenteling. Hierna wordt een optocoupler gebruikt om

een galvanische scheiding te krijgen tussen machine en PC. Dit

signaal wordt met twee monostabiele multivibratoren en een NAND

omgevormd tot een pulsenrij van 4000 pulsen per omwenteling. In

figuur 6.3 staat het schema van de pulsverviervoudiger.

LJLf1
K 1 _------'.~\

K2 : )

UUl

+5 V

lJLfUl

fig. 6.3: de pulsverviervoudiger
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In bijlage D.l staat de schakeling van de pulsverviervoudiger.

6.3: De software

Het toepassen van een P.C. biedt de mogelijkheid om in een hogere

programmeertaal te programmeren. Een nadeel van zo'n hogere pro

grammeertaal is de langere rekentijd, die ermee gepaard gaat. Toch

is voor een hogere programmeertaal gekozen en wel Turbo Pascal. In

Turbo Pascal kan gerekend worden met gehe~e getalllen (integers) en

met reële getallen (reaIs).

Integers worden gerepresenteerd door een woord van 16 bits. Dit

levert een integerbereik van [-32768 ; 32767]. Dit beperkte inte

gerbereik heeft een aantal consequenties. Ten eerste moeten een

aantal schaalfactoren ingevoerd worden. Dit schalen heeft tot doel

bij het weergeven van een grootheid zoveel mogelijk het volledige

integerbereik te gebruiken en zo een grotere nauwkeurigheid te

verkrijgen. Verder moet ook rekening gehouden worden in welke volg

orde berekeningen uitgevoerd worden. Eerst delen kan tot gevolg

hebben dat er niets overblijft, terwijl eerst vermenigvuldigen er

toe kan leiden, dat het integerbereik overschreden wordt. Over

schrijdingen van het integerbereik worden niet door de P.C. gemeld.

Resultaten die verkregen zijn na overschrijding van het integerbe

reik hebben geen betekenis.

Het nadeel van werken met reals is dat het extra tijd kost. Rekenen

met reals duurt een factor 20 tot 30 zo lang en verder moeten ten

behoeve van de labmaster een aantal omzettingen van reals naar

integers plaatsvinden, die ook extra tijd vergen.

Gezien de stormachtige ontwikkelingen in de microelektronica is

besloten minder belang te hechten aan de grootte van de rekentijd

en is voor het werken met reals gekozen.
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6.3.1: Generatie van de sampletijd

De sampletijdgeneratie in het programma FLUXREGEL.PAS voor de flux

georiënteerde toerenregeling gebeurt aan de hand van het programma

TPINT.PAS van het rekencentrum van de Technische Universiteit

Eindhoven [wij 86]. Teller 1 van de labmaster wordt gebruikt voor

het genereren van het interruptsignaal. Deze teller heeft een

hardware IN-, OUT- en GATE-pin op de connector. Door de teller met

de procedure TIMERSET te laden met een startwaarde b.v. 150 en de

teller elke milliseconde met één af te laten tellen komt na 150 ms

een negatieve flank op de OUT-pin van de teller. Deze OUT-pin wordt

doorverbonden met interruptlijn IRQ7 van de 8259-~nterr~_'tcontrol

Ier, waarop oorspronkelijk de printer aangesloten was, en genereert

een interrupt. Bij een interrupt wordt door toedoen van de procedu

re INTHANDLER gesprongen naar de procedure REGEL, waarin de

programmatuur ten behoeve van de toestandswaarnemer en toerenrege

ling is opgenomen. Verder wordt in procedure INTHANDLER teller 1

geset en opnieuw geladen met de startwaarde. Het regelprogramma is

niet ondergebracht in de procedure INTHANDLER, omdat dan niet met

reals gewerkt kan worden. Op het einde van procedure REGEL worden

de nieuwe referenties voor de frequentie en spanningsamplitude aan

de invertor aangeboden. Direct hierna wordt de voor het programma

nodige toerentalwaarde ingelezen. Zo ontstaat een tijdsvertraging

van één sampleperiode tussen het inlezen van het toerental en het

uitvoeren van de nieuwe referenties voor de invertorfrequentie en

de spanningsamplitude. Vervolgens wordt teruggekeerd naar het

hoofdprogramma, waarin gewacht wordt op de volgende interrupt. Dan

wordt opnieuw de procedure REGEL doorgerekend enz. De sampletijd is

dus de tijd die teller 1 nodig heeft om af te tellen van zijn

startwaarde tot nul, wanneer deze een interrupt genereert. Het

spreekt voor zich, dat de tijd tussen twee interrupts, de sample

tijd, groter moet zijn dan de grootte van de rekentijd van het

programma REGEL, dat steeds bij een interrupt uitgevoerd wordt.

In figuur 6.4 staat de structuur van het programma, dat gebruikt

wordt bij de fluxgeoriënteerde toerenregeling.
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1vlag:: ja

El~DE

fig. 6.4: structuur van het programma voor de

fluxgeoriënteerde toerenregeling

6.3.2: Software ten behoeve van de regeling

Na de initialisatie van de labmaster en de in het programma ge

bruikte variabelen kan gekozen worden uit vier mogelijkheden, die

het verdere verloop van het programma bepalen:

0: stoppen machine

1: instellen toerental

2: laten draaien van de machine

3: verlaten van het programma

Keuze 3 spreekt voor zich en kan slechts gekozen worden als de
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Hierbij is

tijdens het

tijdens het

wordt. Als

machine niet draait. Met keuze 1 kan het gewenste toerental opgege

ven worden. Tevens is het mogelijk gemaakt om tijdens het draaien

van de machine ("online") nieuwe toerentalreferenties op te geven.

ervoor gezorgd dat interrupts niet geblokkeerd worden

invoeren van het nieuwe toerental, zodat de machine ook

invoeren van de nieuwe toerentalreferentie geregeld

de machine draait kan de machine gestopt worden met

keuze O. De machine wordt dan op zo'n wijze tot stilstand gebracht,

dat de invertor niet afgeschakeld wordt van het net door een te

hoge remstroom of een te hoge tussenkringspanning.

Wanneer men de machine wil laten draaien met keuze 2 wordt het

interruptmechanisme gestart en wordt tijdens iedere interrupt

gesprongen naar de procedure REGEL, die de toestandswaarnemerpro

grammatuur en het regelprogramma bevat. In de volgende paragrafen

zal de programmatuur voor de blokken van figuur 4.12 behandeld

worden. In volgorde van uitvoering in het regelprogramma wordt de

globale opzet van de in procedure REGEL voorkomende programmaonder

delen beschreven. Voor een listing met gedetailleerd commentaar

wordt verwezen naar bijlage F.

6.3.2.1: Bepaling van het toerental van de machine

De combinatie digitale hoekopnemer en pulsverviervoudigingsschake

ling levert 4000 pulsen per omwenteling van de machine. Dit signaal

wordt aangeboden aan de gate van teller 3. Teller 3 wordt geladen

met zijn startwaarde (32000) en telt één af bij elke postieve flank

op zijn gate. Indien de waarde van de teller 0 wordt, wordt de

teller opnieuw geladen met 32000. Het toerental kan bepaald worden

door bij een interrupt de tellerstand 8(n) uit te lezen en het

verschil te vormen met tellerstand 8(n-l) van de vorige interrupt:
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~8{n)

n - T
60 .<8{n) - 8{n-1»

4000 - T
--.22.....
4000

(omw/min) (6.4)

met T - sampletijd

Er treedt een complicatie op als de teller door z~Jn nulstand gaat.

Dit wordt gedetecteerd door het teken van het verschil ~8(n) te

observeren. Wordt dit teken negatief dan is de teller door nul

gegaan en wordt 32000 bij ~8(n) opgeteld:

(8(n) - 8{n-1) + 32000)
~8(n) negatief: n - T

6.3.2.2.: Regelaars

--.22.....4000 (omw/min) (6.5)

De fluxgeoriënteerde toerenregeling bevat drie regelaars: een

rotorfluxregelaar in het rotorf1uxrege1traject en een stroom- en

toerenregelaar in het toerenregeltraject. In hoofdstuk 5 zijn deze

regelaars gedimensioneerd. De overdrachten zijn voor respectieve

lijk de stroomregelaar, toerenregelaar en fluxregelaar (na invullen

van de numerieke waarden):

-6 -1
G (z) _ 0,47 - 1,6.10 z
c,isy -2

1 - z
(5.32)

G (z)
c,w

-1
1 - O,95z

-1
1 - z

(5.45)

-1 -5 -2
G .~(z) _ 25 - 15z + 5,1.10 z

c,,#, -2 -1 -2 -2 -3
1 + 6 7.10 z - z - 6,7.10 z

(5.57)

Met (5.60) kunnen deze regelaars in een voor verwezenlijking in een

computer geschikte vorm gebracht worden:
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stroomregelaar:

* * -6 * *e 2(t) - 0,47e l (t) - 1,6.10 el(t-T) + e2 (t-2T) (6.6)

*met el(t) het foutsignaal van de referentie voor i sy (isyref)

en i
sy

uitgangssignaal van de digitale stroomregelaar

toerenregelaar:

* * * *e4 (t) - e 3 (t) - 0,9Se3(t-T) + e4 (t-T)

*met e 3(t) - het foutsignaal van de toerentalreferentie e~ het

werkelijke toerental

uitgangssignaal van de digitale toerenregelaar en

tevens referentie voor de stroom i sy

rotorfluxregelaar:

(6.7)

*e 6 (t) -
* * -S *2SeS(t) - lSeS(t-T) + S,l.lO eS(t-2T)

* -2 *e 6 (t-2T) + 6 7.10 e 6(t-3T)

-2 *6 7.10 e 6 (t-T) +

(6.8)

het foutsignaal van de rotorfluxreferentie ~ f en
rxre

de rotorflux ~rx

uitgangssignaal van de digitale rotorfluxregelaar en

tevens referentie voor de stroom i
sx

De werkelijke waarden voor de stroom i en de rotorflux worden
sy

geleverd door de toestandswaarnemer. De werkelijke waarde voor het

toerental wordt via een digitale rotorhoekopnemer op een in para

graaf 6.2 beschreven wijze verkregen.

De toerenregelaar en rotorfluxregelaar krijgen tevens een bescher

mende functie als de uitgangssignalen, respectievelijk i f en
syre

u l' begrensd worden. Deze bescherming is nodig met het oog opsxrege
de voor de machine toelaatbare stromen en de stroom waarbij de
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invertor afschakelt. Door u 1 te begrenzen wordt in de statio-
sxrege

naire toestand tevens de stroom i begrensd volgens (4.35a). In de
sx

dynamische toestand is het niet mogelijk de stroom i op deze
sx

manier te begrenzen.

Op boven beschreven wijze wordt de

begrensd op 20 A en de statorcomponent

dat de amplituda van de fasenstromen in

statorstroomcomponent i
sx

i op 40 A. Dit betekent
sy

de stator kleiner zijn dan

45 A (bij een statorfasestroomamplitude van ongeveer 70 A wordt de

invertor van het net afgeschakeld). Ket (4.18) en (4.22) kunnen de

bij deze stroomcomponentbegrenzingen horende begrenzingen voor

respectievelijk de rotorflux en het elektromagnetische koppel

bepaald worden in het stationaire geval. In het stationaire geval

wordt het koppel begrensd op l70~ en de rotorflux op 1,0 Wh. In
rx

de fluxgeoriënteerde regeling wordt de rotorflux constant gehouden

op 0,50 Wh, zodat het maximale koppel 85 Nm is. Hierbij moet opge

merkt worden dat deze maximale waarden niet mogen optreden voor

stationaire toestanden van de machine.

6.3.2.3: Ontkoppeling

Ket een ontkoppelingsnetwerk is het in principe mogelijk de stroom

referenties i f en i f om te zetten in de spanningsreferen-
sxre syre

ties u' en u' , zodat het koppel en de rotorflux afzonderlijk
sx sy

geregeld kunnen worden. De ontkoppeling geschiedt hier door voor-

schakeling van slechts de gekoppelde termen.

De relaties die deze ontkoppeling beschrijven zijn:

u' ... u
sxregel - K R ~ - aL wfisx L2 r rx s sy

r

u' M... u + L PWm~rx + aL wfisy syregel s sx
r

(4.34a)

(4.34b)
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De teruggekoppelde waarden voor de rotorflux ~ en voor de hoek
rx

snelheid van de rotorfluxvector w
f

worden door de toestandswaarne-

mer geleverd. In (4.34a) stelt u 1 het uitgangssingaal van de
sxrege

rotorfluxregelaar in figuur 4.12 voor en u 1 is het uitgangs-
syrege

signaal van de stroomregelaar in het toerenregeltraject van figuur

4.12.

6.3.2.4: Coördinatentransformatie

De ontkoppelrelaties leveren referenties voor u en u Deze
sx sy

beide spanningscomponentreferenties worden ten behoeve van de

invertor getransformeerd naar een spanningsamplitudereferentie en

een frequentiereferentie . Laatstgenoemde worden in deze paragraaf

behandeld.

De statorfrequentie wordt berekend met (4.37):

_ W + dó
wsref f dt

u'
met dó ...st (arctan .....ê..Y.)

dt = dt u'
sx

Uitwerken van (4.38) met (4.36) levert:

u' . d u' u' d u'
sx dt sy- sY'dt sx

l~refl2

In (6.9) geldt voor lu' I:
-s

(4.37)

(4.38)

(6.9)

1 1 (u,2
~ref - sx (4.36)
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De afgeleiden van de spanningscomponenten naar de tijd worden als

volgt benaderd:

d u' (n) u' (n) - u' (n-1)
'"

sx sx
dt sx '" T

d u' (n)
u' (n) - u' (n-1)

'"
sy sy

dt sY '" T

(6.10)

(6.11)

De omwentelfrequentie van de rotorflux t.O.V. het stilstaande

statorstelsel w
f

wordt van de toestandswaarnemer verkregen.

6.3.2.5: Correctie van de spanningsreferentie t.b.v. de

niet-lineariteit van de invertor

In bijlage B is de overdracht gegeven van de V/Hz-referentie naar

de uitgangsspanningsamplitude van de invertor. Deze overdracht is

niet lineair, hetgeen inherent is aan de methode van pulsbreedtemo

dulatie om de uitgangsspanning te vormen. Er moet dus een span

ningsreferentiebewerking komen, zodat een spanningsamplituderefe

rentie resulteert in de gewenste uitgangsspanningsamplitude.

De uitgangsspanning als functie van de frequentie met de V/Hz-waar

de als parameter (zie figuur B.3) wordt daartoe op een gestileerde

wijze in figuur 6.5 weergegeven in het lu I-f. -vlak.
-s lnv

In figuur 6.5 is V~ het getal dat door de P.C. via de labmaster
lnv

aan de V/Hz-V.C.a. wordt aangeboden: V~ geeft de V/Hz-waarde aan.
lnv

Spanningen in gebied I en VIII kunnen niet gerealiseerd worden en

worden begrensd op respectievelij k de lijn voor vinv--1000 en de

lijn voor V~ -250.
lnv
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v~ -250
1nv

v~ --100
lnv

v~ --500
lnV

v~ --lOOD
lnv

v~ --800
lnV

v~ --300
lnV

v~ -1001nv

VIII

f. (Hz) ....
~nv

fig. 6.5: uitgangsspanningsamplitude als functie van de

frequentie met als parameter de V/Hz-waarde

In figuur B.2 staat de uitgangsspanning als functie van V~ weer-
~nv

gegeven met als parameter de invertorfrequentie. Om tot een span-

ningsreferentiebewerking te komen waarbij de spanningsamplitudere

ferentie bij een bepaalde frequentie resulteert in de gewenste

uitgangsspanning bij die frequentie gaan we de spanningscurven in

figuur B.2 benaderen met lineaire interpolatie. In figuur 6.6 staat

deze benadering.

-1000

II

-800

III

-500

IV

-300 -100 100 :50 v~ ..
1nv

t

I!!sl (V)

constéiill

fig. 6.6: benadering van de spanningsamplitude als functie

van de V/Hz-waardereferentie met lineaire inter

polatie
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Uit figuur B.3 kunnen de volgende betrekkingen gehaald worden:

Op de lijn V~ ... -1000 geldt: lu I _ 131 f (6.12)
1nv -s 40 inv

V~ - -800 lu I ... 140 f (6.13)
1nv -s 40 inv

V~ - -500 \u I _ 164 f (6.14)
1nv -s 40 inv

vP - -300 lu I = 188 f (6.15)
1nv -s 40 inv

V~ -100 lu I = 227 f (6.16)
1nv -s 40 inv

V~ 100 lu I = 299 f (6.17)
1nv -s 40 inv

vP 250 lu I _ 384 f (6.18)
1nv -s 40 inv

Benadering van de spanningsamplitudes als functie van V~ en f.1nv 1nv
in de gebieden II tlm VII met lineaire interpolatie levert:

Gebied II:

[V~ + 1000]
2.... f 131

lu I =
1nv

200 + 40 f.-s 40 inv 1nv

Gebied III;

[V~ + 800] 24 f 140
lu I - 1nv

300 + 40 f.-s 40 inv 1nv

Gebied IV;

[V~ + 500] 24 f 164
lu I =

1nv
200 + 40 f.-s 40 inv 1nv

J 13

(6.19)

(6.20)

(6.21)



Gebied V:

[v~ + 300] 22. f 188I I ~nv
':.Is = 200 + 40 f.40 inv ~nv

Gebied VI:

[VP + 100]
Rf + 227 fI I ~nv

':.Is = 200 40 inv 40 inv

Gebied VII:

[v~ -100]
~f 299

lu I ~nv

150 + 40 f.-s 40 inv ~nv

(6.22)

(6.23)

(6.24)

Wordt nu V~ als functie van de spanningsamplitude lu I en de
~nv -s

invertorfrequentie f. geschreven dan is de spanningsreferentiebe
~nv

werking, die bij een spanningsamplitudereferentie lu fl de-sre
gewenste uitgangsspanningamplitude lu I levert, bepaald:

-s

Gebied I:

vP -1000
~nv

Gebied II:

V~ [1':.Is I _ 133 f ] 8000
- 1000

~nv 40 inv 9f.
~nv

Gebied lIl:

V~ [1':.Is I _ 140 f ] 12000 - 800
~nv 40 inv 24f.

~nv

Gebied IV:

V~ [1':.Is I _ 164 f ] 8000 - 500
~nv 40 inv 24f.

~nv

Gebied V:

V~ [1':.Is I _ 188 f ] 8000
- 300=

~nv 40 inv 39f.
~nv

(6.25)

(6.26)

(6.27)

(6.28)

(6.29)
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Gebied VI:

vP [I~s I _ 227 f ] 8000 - 100 (6.30)
inv 40 inv 72f.

~nv

Gebied VII:

V~ [I~s I _ 299 f ] 6000
+ 100 (6.31)

~nv 40 inv 85f.
~nv

Gebied VIII:

vP - 250 (6.32)
inv

6.4: Beschrijving van de opstelling

In figuur 6.7 staat het schema van de opstelling voor de fluxge

oriënteerde toerenregeling.

ï -IËM-PC- - - - - - - - - - - - ,
I

!nvertor

L1 L2 L3
5:

25

u V W
I

I
I
. (Bijlage 'D.1) I U V WL_ _ _ _ _ ____ .

r - - - - - - - --I

I (Bijlage D.2.)

r-------
I Labmaster

PC I
I

IRQ~

wmref

I
L. _ _ ,__

fig. 6.7: schema van de opstelling voor de

fluxgeorienteerde toerenregeling
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Ter bescherming van de P.C. en ter onderdrukking van storing worden

de verbindingen tussen de P.C. en de overige delen van de regeling

galvanisch gescheiden middels isolatieversterkers in geval van

analoge signalen en optocouplers in geval van digitale signalen.

De invertor heeft twee referenties nodig, nl. één referentie voor

de frequentie en één voor de uitgangsspanningsamplitude. Deze refe

renties worden via de labmaster (Qigitaal analoog ~onvertor 1 en 2)

aan de invertor aangeboden. De plaatsen waar de referentie signalen

aangeboden worden staan in bijlage D.3 aangegeven met w. f en
1nvre

V. f voor respectievelijk de invertorfrequentiereferentie en de
1nvre

spanningsamplitudereferentie.

Het toerental wordt bepaald door de binnengekomen pulsen van de

combinatie digitale hoekopnemer en pulsverviervoudiger te tellen

met teller 3. De verbinding tussen de digitale rotorhoekopnemer en

de pulsve~iervoudigingsschakelingwordt gevormd door een 6-aderige

kabel. De pulsverviervoudigingsschakeling wordt gevoed met een

5V-gelijkspanningsbron. De verbinding tussen pulsverviervoudigings

schakeling en labmaster bestaat uit een 40-aderige bandkabel die

verbonden is met connector J2 van het labmasterbord. De referentie

voor het toerental wordt via het beeldscherm ingelezen.

Teller 1 wordt gebruikt voor de generatie van interrupts om het

samplen te realiseren.

De toegepaste isolatieversterkers zijn van het type AD 204 van

Analogue Devices [doc 86]. De l5V-voeding voor de isolatieverster

kers wordt van de invertor afgeleid. De verbinding voor de analoge

signalen tussen de labmaster en de isolatieversterkers is uitge

voerd met een tienaderige bandkabel en loopt via connector J4 van

het labmasterbord. De signaalgrootte voor de isolatieversterkers is

in verband met een lineaire overdracht van -5 V tot 5 V. Omdat de

DIA-convertors zo zijn ingesteld, dat een twee-complementgetal

tussen -2048 en 2047 afgebeeld wordt tussen -10 V en 10 V mogen de

A/D- convertors aangestuurd worden met minimaal -1024 en maximaal
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1023. Omdat de invertorreferentiesignalen spanningen zijn tussen

-10 V en 10 V worden de uitgangssignalen van de isolatieversterkers

met twee vermenigvuldigd. In bijlage D.2 staat de schakeling van

deze combinatie isolatieversterkers en versterkers. De verbinding

met hoofdbesturingsprint van de invertor wordt gerealiseerd met een

26-aderige bandkabel via connector X5 van de hoofdbesturingsprint

van de invertor.

De klemmen LIJ L2 en L3 van de invertor worden verder doorverbonden

met het 380 V-draaistroomnet. De klemmen U, V en W van de invertor

worden doorverbonden met de klemmen U, V en W van de stator. De via

borstels buiten de machine gebrachte rotorfasen worden

kortgesloten.
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HOOFDSTUK 7: TESTEN VAN DE REGELING

Om de theorie aan de praktijk te toetsen zal de regeling op ver

schillende punten beproefd worden. Het opnemen van de koppel-slip

curve vormt een beproeving van de regeling in de stationaire

toestand.

Het opnemen van de stapresponsie van het toerenregeltraject is een

dynamische beproeving van de regeling. Omdat de toestandswaarnemer

nog niet functioneerde op het moment van beproeving wordt stroom

en rotorfluxsturing toegepast.

Om de invloed van de borstels op de regeling (zie bij lage C) te

elimineren worden de rotorfasen tij dens de beproevingen voor de

borstels kortgesloten. Eerst zal echter nagegaan worden of de in

hoofdstuk 5 gemaakte aanname dat de vertragingstijd van de invertor

te verwaarlozen is ten opzichte van de sampletijd, rechtvaardig is.

7.1: Bepaling van de vertragingstijd van de invertor

De vertragingstijd van de invertor is de tijd die verstrijkt tussen

het geven van nieuwe referentiesignalen voor spanningsamplitude en

frequentie aan de invertor en het volgen van deze referenties door

de uitgangsspanning. Indien de invertor hierbij niet hoeft over te

schakelen op een ander pulspatroon gebeurt dit nagenoeg instantaan.

Als de invertor wel over moet schakelen op een ander pulspatroon

worden de vertragingstijden groter.

De invertor kan alleen op GOo-doorgangen van het pulspatroon over

schakelen op andere pulspatronen. Hierdoor wordt een nieuw

pulspatroon steeds gestart vanuit een bekende toestand van de

GTO-thyristoren (zie hoofdstuk 3). Indien het mogelijk zou zijn op
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willekeurige momenten in een pulspatroon over te schakelen op een

ander pulspatroon zouden kortsluitingen van de tussenkringspanning

op kunnen treden doordat beide GTO-thyristoren van een fasetak

geleiden. Verder zullen zo geen fasesprongen optreden in de uit

gangsspanning. Deze fase sprongen kunnen leiden tot sprongen in het

koppel [ter 84].

De maximale vertragingstijd T die ontstaat door wachten op een
vmax

60
0

-doorgang is:

Tvmax
_1_
6f.

1.nv
(7.1)

Verder zal nog enige vertraging plaatsvinden door de voor pulstal

omschakelingen en opwekken van het nieuwe pulspatroon nodige reken

tijd.

Om deze vertragingstijd te meten zijn met een programma sprongen

gemaakt in spanningspatronen. Het frequentiereferentiesignaal is

gebruikt voor de externe triggering van een geheugenoscilloscoop.

De plaatsen waar de referentiesignalen worden aangeboden aan de

invertor zijn in bijlage D.3 aangegeven met w. f en V. f' Eenl.nvre l.nvre
voorbeeld van zo'n stap staat in figuur 7.1 waarin gesprongen wordt

van een spanningspatroon bij 5 Hz (sinusmodulatie) naar een span

ningspatroon bij 50 Hz (blokmodulatie) en omgekeerd.

De frequentiereferentie wordt in de invertor begrensd op 50 Hz (zie

paragraaf 3.3.3). Op grond van [doc 85] is dit voorbeeld met zo'n

grote sprong in de frequentiereferentie gekozen, omdat dan het

aantal pulstalomschakelingen maximaal is en daardoor ook de vertra

gingstijd. Bij deze sprong van een spanningspatroon bij 5 Hz naar

een spanningspatroon bij 50 Hz of omgekeerd was de gemiddeld voor

komende vertragingstijd ongeveer 25 ms. Deze proef is herhaaldelijk

uitgevoerd. Er zijn daarbij ook grotere en kleinere vertragingstij

den dan 25 ros gemeten. In figuur 7.1 staat een voorbeeld van zo'n

vertragingstijdmeting.
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537
U tb(V)

sa

o

-537

t

U b(V)sa

o 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

t (ms)-+

5 Hz -+ 50

50 Hz-+ 5 r

fig. 7.1: voorbeeld van een meting van de vertragingstijd

van de invertor d.m.v. een sprong van een span

ningspatroon bij 5 Hz naar een spanningspatroon

bij 50 Hz en omgekeerd

In de fluxgeoriënteerde regeling wordt de imaginaire component van

de naar het rotorfluxcoördinatenstelsel getransformeerde stator

stroomvector i begrensd op maximaal 40 A (zie paragraaf 6.3.2.2).sy
Door deze begrenzing zijn de sprongen in de frequentie die op

kunnen treden veel kleiner dan bij de bovengenoemde sprong
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van een pulspatroon bij 5 Hz naar één bij 50 Hz. Dan vinden minder

pulstalomschakelingen plaats en wordt de maximale vertragingstijd

kleiner.

Er kan dus geconcludeerd worden, dat de vertragingstijd ten gevolge

van de invertor te verwaarlozen is ten opzichte van de sampletijd,

die 150 ms bedraagt. Slechts bij lage toerentallen waarbij lage

invertorfrequenties gebruikt worden « 5 Hz) kan de vertragingstijd

niet meer verwaarloosd worden ten opzichte van de sampletijd.

7.2: Beproeving van de regeling

De beproeving van de regeling valt uiteen in een stationaire

beproeving, nl. het opnemen van de koppel-slipcurve, en een dynami

sche beproeving, nl. het meten van de stapresponsie van het toeren

regel traj ect.

Omdat de toestandswaarnemer nog niet functioneerde in de periode

van beproeving van de regeling, kan het ontkoppelingsnetwerk

volgens (4.34) niet gerealiseerd worden. De werkelijke waarden voor

de rotor flux ~ ,de stromen i en i en de hoeksnelheid van de
rx sx sy

rotorfluxvector w
f

zijn immers niet beschikbaar. Daarom is gekozen

voor het onvertraagd sturen van de stroom i bij een constante
sy

rotor-flux ~ .
rx

Om de vergelijkingen van het ontkoppelingsnetwerk voor deze sturing

af te leiden wordt uitgegaan van (4.23) en (4.24). Omdat de rotor

flux in de fluxgeoriënteerde regeling constant is en daardoor

volgens (4.18) tevens i constant is, kunnen (4.23) en (4.24)
sx

onder gebruik making van (2.31) en (4.18) vereenvoudigd worden tot

de volgende machinevergelijkingen:
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RsVJrx
oL wfiu

M
-

sx s sy

di L
R i + oL7+

su ~fVJrxsy s sy s t

(7.la)

(7 .lb)

Het ontkoppelingsnetwerk is dan volgens hoofstuk 4 het inverse

model van het proces beschreven door (7.1). De vergelijkingen voor

het ontkoppelingsnetwerk worden dan:

u'
sx

R
~ oL W iM rxref - s f syref

(7.2a)

di L
u' - R i + oL syref + s .h

sy s syref s dt ~f~rxref
(7.2b)

In (7.2) stelt w
f

de werkelijke waarde voor van de hoeksnelheid van

de rotorfluxvector. Hiervoor geldt:

MR
r .

wf = pWm + L.h 1
r~rx sy

Omdat de werkelijke waarde van de stroom i
sy

wordt (4.52) benaderd met:

MR
r .

pWm + L VJ f1syref
r rxre

(4.52)

niet beschikbaar is

(7.3)

Het ontkoppelingsnetwerk dat voor de beproeving van de regeling

gebruikt wordt, moet dus als resultaat hebben dat de stroom i
sy

onvertraagd gestuurd wordt bij een constante rotorflux en wordt

beschreven door de vergelijkingen (7.2) en (7.3).

Bij de beproevingen wordt bij de bepaling van W f volgens (4.37)
sre

dó
de term dt verwaarloosd. Bij het opnemen van de koppel-slipcurve

heeft dit geen invloed op de meting, omdat de machine in de

stationaire toestand is (~~ = 0).
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7.2.1: Stationaire beproeving: de koppel-slipcurve

Om de regeling te testen in de stationaire toestand zal de

koppel-slipcurve worden opgenomen bij constante rotorflux. De

invertorfrequentie wordt tijdens het meten gelijk gehouden. De

asynchrone machine wordt belast met de remdynamo waarvan de belas

ting regelbaar is. Door de belasting te verhogen ontstaat een hoger

koppel van de machine en een grotere slip. De koppel-slipcurve

ontstaat door de slip en het koppel bij een bepaalde belasting te

meten.

7.2.1.1: De meetopstelling

In figuur 7.2 staat de opstelling waarmee de koppelslipcurve

gemeten is .

"rx
.-----, U I

I-':=:s~x-.j
I!:!os I ,.....--...., vP v

\-_..........-\ aanp . f-.....~--~

ontk
net.....

lil
S

coörd.
transf.

fig. 7.2: opstelling voor het meten van

de koppel-slipcurve

De belasting wordt gevormd door een remdynamo. Dit is een gelijk

stroommachine die op een in paragraaf A.S beschreven manier wordt
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gebruikt. De rotor van de gelijkstroommachine wordt kortgesloten

via een variabele weerstand. De belasting wordt gevarieerd volgens

(A.18) door het hoofdveld van de gelijkstroommachine te variëren.

Het askoppel m wordt gemeten met een aan de gelijkstroommachine
as

gekoppelde koppelmeter . Het door de asynchrone machine geleverde

elektromagnetische koppel m kan dan uit de volgende vergelijking
e

verkregen worden.

m
e

m + mas wam
(7.4)

met m : wrijvingskoppel van de asynchrone machine.wam
Het wrijvingskoppel m wordt in het meetgebied nagenoeg constant

wam
verondersteld.

Verder is omwille van de meetsnelheid bij een bepaalde belasting

niet het sliptoerental gemeten, maar tm l' en niet het askoppel
s 1p

mas' maar ómas ' die als volgt worden gedefinieerd:

ón l's 1p

óm
as

met m
w

p.(toeren~al bij geen belasting - toerental bij

desbetreffende belasting) (n in omwjmin)

(7.5)

m - m
e w

som van de wrijvingskoppels van de machine en remdynamo.

In de volgende subparagraaf zal blijken, dat de koppel-slipcurve

theoretisch een rechte is. Als de variaties van de wrijvingskoppels

van de machine en de remdynamo door toerentalvariatie verwaarloosd

worden kunnen ón l' en óm verkregen worden uit het elektromagne-
s 1p as

tische koppel m van de asynchrone machine en het sliptoerental
e

n l' door optelling van een constante waarde. De helling van des 1p
óm -ón l' -curve is dan gelijk aan de helling van de

as s 1p
m -nl' - curve.e s 1p

Het programma dat nodig is voor de koppel-slipmeting is gebaseerd

op het programma FLUXREGEL.PAS. In dit programma wordt de rotorflux
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constant gehouden op 0,50 Wb.

7.2.1.2; Meetverwachting

Het theoretische verband tussen het elektromagnetische koppel m en
e

de sliphoeksnelheid wordt verkregen door substitutie van i sy
volgens (4.19) in (4.22) onder gebruik making van (4.21):

2
.,prx
--w

R slip
r

(7.6)

In stationaire toestand geldt wf=W
s

en kan geschreven worden:

W , .S_l.p
2'11"
-n
60 slip

(n in omwjmin) (7.7)

60
met n I' = -2 (w - pw )S l.p '11" S m p(nnullast - n) (n in omwjmin) (7.8)

Wordt in (7.6) de waarde voor de rotorweerstand, pooltal en rotor

flux ingevuld dan wordt het koppel als functie van het sliptoeren

tal:

m = 0,655 n I'e s l.p

7.2.1.3: Meetresultaten

(7.9)

Bij twee frequenties zijn ~ -ön I' -curves gemeten, nl. 20 en 30
as s l.p

Hz. In figuur 7.3 staan de resultaten.
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fig. 7.3: sta~ionaire beproeving van de regeling: het

me~en van de koppel-slipcurve

In figuur 7.3 is te zien, dat alle curves rechten zijn met een

helling die voldoet aan de meetverwachting (7.9).
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7.2.2: Dynamische beproevin~: de toerentalstapresponsie

Het meten van de stapresponsie van het toerenregeltraject vormt een

test van de regeling in dynamische toestand. Omdat de toestands

waarnemer nog niet gereed was, is gebruik gemaakt van het

ontkoppelingsnetwerk beschreven door (7.2), waarbij de stroom

onvertraagd gestuurd wordt bij een constante rotorflux ~rx'

i
sy

In hoofdstuk 5 zijn de toerenregelaar en de stroomregelaar gedimen

sioneerd:

stroomregelaar:

-6 -1
G . (z) = 0,47 - 1,6.10 z

C,1SY 1-2- z

toerenregelaar:

-1
G (z) = 1 - 0,95z
c,w 1-1- z

(5.32)

(5.45)

De toerenregelaar volgens (5.45) is in het regelprogramma geïmple

menteerd. Verder wordt de stroom i onvertraagd gestuurd. In
sy

hoofdstuk 5 is de overdracht van de stroomreferentie i f naar de
syre

stroom i
sy

H.
1SY

-2z (5.33)

Om bij de beproeving dezelfde overdracht te krijgen voor de stroom

als in (5.32) bij de simulatie van de toerentalstapresponsie, wordt

de stroomreferentie twee sampleperiodes vertraagd.

De machine wordt eerst op 500 omwjmin gebracht. Vervolgens onder

vindt de toerentalreferentie een stap van 500 naar 600 omwjmin. Met

de remdynamo kan een belasting aangebracht worden. Omdat deze

echter afhankelijk is van het toerental en de regeling gedimensio

neerd is voor een constant belastingskoppel wordt dit achterwege
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gelaten. De stapgrootte wordt beperkt om de stroombegrenzing niet

aan te laten spreken. Dan zou immers geen juiste stapresponsie

gemeten worden voor het toerental. Verder wordt niet gestart vanuit

stilstand, omdat de invertor slechts bij
o

60 -doorgangen van het

spanningspatroon over kan schakelen op andere pulspatronen. De

hierdoor optredende vertragingstijden zullen bij hoge pulstallen

(bij lage frequenties, lage toerentallen) dermate groot worden dat

ze niet meer te verwaarlozen zijn ten opzichte van de sampletijd.

7.2.2.1: De meetopstelling

In figuur 7.4 staat de meetopstelling . De stap in de referentie

voor het toerental wordt gegenereerd in het programma. De waarden

voor het toerental worden voor iedere sampleperiode opgeslagen in

daartoe bestemde buffers en na het programma bestaat de mogelijk om

deze waarden op disk op te slaan.

lu I vP

aanp.

nvertorw
f

",P
•1lI 1nv

fig. 7.4: meetopstelling voor het meten van de toerenstapresponsie

128



7.2.2.2: Meetverwachting

In hoofdstuk 5 is een simulatie uitgevoerd voor de stapresponsie

van het toerentalregeltraject. In figuur 7.5 staat deze staprespon

siesimulatie nog eens weergegeven.

1. 2;---r---.....--.....- .....-~-.,.....-.,.....-.,.....-.,.....---,

w (t)
m

Wmeind

0. 8

0. 6

0. 4 nulpunt PI-regelaar in .=0,95

K,"· 0,05 (K.=O,JJ; K =0,98)
1 1 P

]0 40 60 70 80 90 100
sampleperiodes ~

fig. 7.5: gesimuleerde toerentalstapresponsie

7.2.2.3: Meetresultaat

In figuur 7.6 staat de gemeten toerentalstapresponsie.
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fig. 7.6: gemeten toerentalstapresponsie

De gemeten toerentalstapresponsie

toerentalstapresponsie. Hiervoor

aangewezen worden:

wijkt

kunnen

af van de gesimuleerde

verschillende oorzaken

1. De digitalisering van het ontkoppelingsnetwerk.

Bij de dimensionering in hoofdstuk 5 is verondersteld, dat de

digitalisering van het ontkoppelingsnetwerk geen invloed heeft

op het ontkoppelingsnetwerk. Maar gezien de tijdconstanten waar

mee de rotorflux (300 ms) en de stroom i (12 ms) opgebouwdsy
worden en de grootte van de sampletijd (150 ms) zal de veronder-

stelde onvertraagde sturing van de stroom i bij constantesy
rotorflux niet optreden en zal ook de ontkoppeling niet volledig

zijn. Het volgens (4.22) optredende koppel is dan niet wat het

zou moeten zijn. De invloed hiervan op de toerentalstapresponsie

kan groot zijn.
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2. De benadering van de werkelijke waarde van de hoeksnelheid van

de rotorfluxvector w
f

volgens (4.52) met (7.3) in (7.2).

Hierdoor zal de volledige ontkoppeling en de onvertraagde aan

sturing van de rotorflux en de stroom i niet meer aanwezigsy
zijn met de onder 1 genoemde gevolgen.

3. De bij de dimensionering verwaarloosde vertragingstijden van de

invertor.

De invloed hiervan op de toerentalstapresponsie zal echter voor

al bij grotere toerentallen (hogere invertorfrequenties) gering

zijn.

Er is niet verder onderzocht wat de daadwerkelijke invloeden van

bovengenoemde punten op de toerentalstapresponsie zijü.
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HOOFDSTUK 8: CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

- regeling en machine

Omdat de toestandswaarnemer nog niet voltooid was, is de fluxge

oriënteerde toerenregeling met toestandswaarnemer niet beproefd.

Wel heeft een beperkte beproeving van de fluxgeoriënteerde rege

ling zonder toestandswaarnemer plaatsgevonden. Een stationaire

beproeving van de regeling wordt verkregen bij het opnemen van de

koppel-slip-curve. Indien de rotorfasen van de asynchrone machine

direct ·...orden kortgesloten en niet via de borstels stemmen de

meetresultat.m goed overeen met de theorie. Worden d" rotorfasen

echter via borstels kortgesloten dan hebben deze borstels een

zodanige invloed op het rotorcircuit dat de koppel-slipcurve

afwijkt va~ de theoretisch rechte curve en een knik gaat verto-

nen.

Het meten van de toerentalstapresponsie vormt een dynamische

beproeving van de regeling. Hierbij wijkt de gemeten staprespon

sie af van de theoretische stapresponsie. De hoofdoorzaak hiervan

is waarschijnlijk de digitalisering van het ontkoppelingsnetwerk,

waardoor de ontkoppeling niet meer ideaal is. Door de sampletijd

te verlagen zal het functioneren van het ontkoppelingsnetwerk

verbeterd worden. Het is aan te bevelen de invloed van de digita

lisering van het ontkoppelingsnetwerk op de regeling nader te

onderzoeken. Verder moet de fluxgeoriënteerde regeling nog uitge

breid beproefd worden. Zo moet bijvoorbeeld nog onderzocht worden

of het rotorfluxregeltraject zonder stroomregelaar voldoet aan de

gestelde eisen. Het rotorfluxregeltraject bevat ook nog geen

stroombegrenzing.

- invertor

De pulsbreedtegemoduleerde spanningsinvertor is niet zo geschikt

voor toepassingen waarbij de invertorfrequentie en de uitgangs-
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spanning onafhankelijk van elkaar gevarieerd worden. Zo geldt er

voor iedere frequentie een maximale en een minimale spannings

amplitude. Bij de gerealiseerde fluxgeoriënteerde regeling wordt

het digitale pulsopwekkingsgedeelte direct aangestuurd. Onder

zocht zou kunnen worden of bij het overschakelen op andere puls

patronen verschijnselen optreden die invloed hebben op het func

tioneren van de fluxgeoriënteerde toerenregeling (bijvoorbeeld

fasesprongen) .

- personal computer

Bij het interruptmechanisme wordt, indien een interrupt gegene

reerd wordt, indirect gesprong~n naar de procedure RE~EL, waarin

de programmatuur voor de regeling is ondergebracht. Dit is gedaan

om in de procedure REGEL te kunnen werken met reals. Het moet

mogelijk zijn het interruptmechanisme zo te maken, dat bij een

interrupt direct gesprongen wordt naar de procedure REGEL en toch

met reals gewerkt kan worden. Verder is de rekensnelheid van de

personal computer veel te laag. De sampletijd bedraagt 150 ms in

geval van een fluxgeoriënteerde toerenregeling met toestandswaar

nemer. Verlaging van deze sampletijd tot enkele milliseconden zal

het functioneren van de regeling in grote mate verbeteren.
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sliphoeksnelheid

hoeksnelheid van het rotorcoördinatenstelsel in het sta

torcoördinatenstelsel

elektromagnetisch koppel

belastingskoppe1

wrijvingskoppel van de asynchrone machine

wrijvingskoppel van de asynchrone machine en de remdymamo

soort askoppel volgens (7.5)

toerental in omwentelingen per minuut

sliptoerental

soort sliptoerental volgens (7.5)

slip

invertorfrequentie

j1f2/3
e

reductiefactor

in (5.25) gedefinieerde grootheid

coëfficienten van de digitale PI-toerentalregelaar

W. f' V. f: referentiespanning voor de invertorfrequentie en invertor-1nvre 1nvre

FRP:

spanningsamplitude

pulstrein in de invertor t.b.v. de invertorfrequentie
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VRP:

v~1nv

*f (t):

p:

T:

T
vmax

0:

T :
r

R , R :s r
R' :r
RO:

M:

J:

L,L:s r
Lsam
L

saa
Lsa
Lss ' Lrr
L L

sa' ra
L .

saba·

a, b, c:

s:

r:

ex, ~:

pulstrein in de invertor t.b.v. de invertoruitgangsspan

ningsamplitude

getal dat via de personal computer aan de labmaster aange

boden wordt t.b.v. de invertorfrequentie- en spanningsam

plitudereferentie

bemonsterd signaal

poolpaartal

sampletij d

maximale vertragingstijd die ontstaat door het wachten op

o
een 60 -doorgang van het spanningspatroon

totale spreidingsfactor

rotortijdconstante

stator-, rotorweerstand

gereduceerde rotorweerstand

weerstand volgens (4.26)

magnetische koppeling tussen de stator en de rotor

massatraagheidsmoment van de combinatie asynchrone machIne

en remdynamo

driefaseninductiviteit van de stator resp. rotor

hoofdveldinductiviteit van statorfase a

spreidingsinductiviteit van statorfase a

inductiviteit van statorfase a

driefasenhoofdveldinductiviteit van de stator resp. rotor

driefasenspreidingsinductiviteit van de stator resp. rotor

wederzijdse inductie van de spreiding tussen de statorfa

sen a en b

Subscripts

fasewikkelingen van de rotor en stator

grootheid gedefinieerd in het statorcoördinatenstelsel

grootheid gedefinieerd in het rotorcoördinatenstelsel

componenten van het statorcoördinatenstelsel (resp. reëel

en imaginair)
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x, y:

ref:

inv:

s:

r:

f:

k:

p:

* :

componenten van het met de rotorfluxruimtevector meedraa

iend coördinatenstelsel (resp. reëel en imaginair)

wenswaarde

betrekking hebbend op de invertor

Superscripts

grootheid gedefinieerd in het statorcoördinatenstelsel

grootheid gedefinieerd in het rotorcoördinatenstelsel

grootheid gedefinieerd in het rotorfluxcoördinatenstelsel

grootheid gedefinieerd in een willekeurig coördinatenstel

sel k

getal dat aan de labmaster wordt aangeboden

uitgangsgrootheid van het ontkoppelingsnetwerk

topwaarde / grootheden in de toestandswaarnemer

complex toegevoegde
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BIJLAGE A

ALGEMENE HACHINEGEGEVENS

Deze bijlage handelt over de machinegegevens van de remdynamo en de

machinegegevens en -parameters van de asynchrone machine.

A.l: Gegevens van de asynchrone machine

De gebruikte asynchrone machine is een driefasige sleepringankerma

chine met twee poolparen en een gewikkelde rotor:

Fabrikaat: Heemaf

Type: NK-560-4

Nummer: 552046

Stator ~(Y 220/380 V 39/22,5 A

Rotor: 246 V 28 A

Vermogen: 11 kW

cos ti> : 0,85

n: 1440 omw/min

f: 50 Hz

A.2: Gegevens van de remdynamo

De remdynamo is een gelijkstroomgenerator:

Fabrikaat: Smit

Type: G.24/l2

Nummer: 48441

Stator: 220 V/l,2 A

Rotor: 220 V/54,5 A

Vermogen: 12 kW

n: 1500 omw/min
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BIJlAGE A

A.3: Bepaling van enkele parameters van de asynchrone machine

Bij de bepaling van enkele parameters van de asynchrone machine

wordt uitgegaan van het geïdealiseerde beeld van de asynchrone

machine (zie hoofdstuk 2) met gewikkelde rotor in de stationaire

toestand. Voor de tekenafspraken wordt verwezen naar figuur 2.1.

Er wordt uitgegaan van het vervangingsschema voor de asynchrone

machine van figuur A.l, waarin de spreiding geheel aan statorzijde

toegekend is.

î
-s R

s
OL

s
i'
-r

û UJ
-s J s (I-Q)L

s

R'
r
s

fig.A.l: Eénfase-vervangingsschema van de asynchrone

machine

De volgende parameters zijn bepaald: R , oL , L , M en R .
s s s r

A.3.l: Statorweerstandsmeting

De statorweerstand kan eenvoudig bepaald worden met een gelijkspan

ningsbron. Zie voor het aansluitschema figuur A.2.

4

U

I
ts

G
fig. A.2: aansluitschema voor de statorweerstandsmeting
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R
s

Met U :
ts

I ts
geldt:

U
ts

21
ts

gemeten gelijkspanning

gemeten gelijkstroom

A.3.2: Bepaling van L met de nullastproefs

BIJLAGE A

(A .1)

De asynchrone machine wordt aan de statorzijde gevoed met een drie

fasenvariac. De machine is op ongeveer het nullasttoerental

gebracht om de toestand van het magnetische circuit waarbij L
s

bepaald wordt zoveel mogelijk gelijk te maken aan die bij het func-

tioneren van de machine in de fluxgeoriënteerde regeling. Verder is

de rotor geopend zodat R~. Het vervangingsschema van figuur A.l
r

kan dan vereenvoudigd worden tot dat van figuur A.3.

(I<)L,

fig. A.3: vervangingsschema bij meting van L
s

Het aansluitschema voor de meting staat in figuur A.4.

3-fasen 0
va riac t---L....__'\.A,,~~ A. M.

fig. A.4: aansluitschema voor de meting van L
s
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L volgt dan uit:
s

(A.2)

Omdat R «w L (N. B.: na bepaling controleren) kan (A. 2) zeer
s s s

goed benaderd worden met:

L
s

Uts
w I V3s ts

(A. 3)

Hierin is Uts: effectieve waarde van de gekoppelde spanning

lts: effectieve waarde van de fasestroom

A.3.3: Bepaling van oL met de kortsluitproef
s

Bij de kortsluitproef wordt de

s=l. Omdat dan geldt w (l-o)L
s s

ren) kan de invloed van de

kortgesloten rotor vast gezet, zodat

» R'js (N.B.: na bepaling controle
r

hoofdveldinductiviteit verwaarloosd

worden t.O.V. de invloed van de rotorweerstand en kan het vervan

gingsschema vereenvoudigd worden tot dat van figuur A.S.

î R oL
-ti R S

~ • ij •

9
R'

Û • w r-..... s s

-
fig. A.S: vervangingsschema van de asynchrone

machine bij de kortsluitproef

De stator wordt gevoed via een driefasenvariac. De stroomgrootte

wordt gekozen in overeenstemming met de stroomgrootte tijdens het

functioneren van de machine in de fluxgeoriënteerde regeling (onge

veer 15 A). Omdat de spanning laag is zijn de ij zerverliezen te
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verwaarlozen. Figuur A.6 geeft het aansluitschema.

r::\
\:J

fig. A.6: aansluitschema bij bepaling van oLs
met kortsluitproef

In figuur A.6 is:

I effectieve waarde van de fasestroomts
U . effectieve waarde van de fasespanningtsO
P het aan de fase overgedragen actieve vermogen

Dan geldt (s=l):

P=I2 (R +R')ts s r
(A.4)

(A.S)

Substitie van (A.4) in (A.S) levert oL :
s

oL
s

p2 ]1/2

1
4
ts

A.3.4: Bepa1in~ van M

(A.6)

Bij deze meting wordt het rotorcircuit geopend.

Omdat de alle grootheden in de stationaire toestand worden gemeten,
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wordt overgegaan tot de complexe notatie van de statorstroom in het

statorcoördinatenstelsel:

i
-s

met i
-s
w

s

jw te s

complexe amplitude van de statorstroom

circelfrequentie van de statorstroom

(A.7)

Transformatie van (A.7) naar het rotorcoördinatenstelsel met (2.8)

levert met 8=pw t:
m

.r
~
-s

i
-s

j(w -pw )t
e s m (A.8)

Vervolgens wordt (2.16) met (A.8) uitgewerkt voor het rotorcoördi

natenstelsel:

tl>r = M i
-r -s

j(w -pw )t
e s In (A.9)

Substitutie van (A.9) in (2.6) levert:

r
u
-r (A.lO)

W
In

Door gebruik te maken van de definitie voor de slip

s = 1- p
w

s

kan (A.lQ) geschreven worden als

r
u
-r j M s w i

s -s
(A.ll)

A

w li Is -s
(A.12)

In figuur A.7 staat het aansluitschema voor het meten van M.
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fig. A.7: aansluitschema bij de bepaling van M

Hierin is:

U : effectieve waarde van de gekoppelde spanning over de
ts

rotorfasen

I : effectieve waarde van de statorfasestroom
ts

Met (A.12) kan dan M bepaald worden:

U
ts

M - I J3 w (A.13)
ts s s

Tij dens de meting is het toerental van de rotor nul, zodat in

(A.13) geldt s-l.

A.3.5: Rotorweerstandsmeting

De rotorweerstand is op twee manieren bepaald; bij de ene meting

wordt aan de rotorzijde gemeten, bij de andere aan de statorzijde.

Bij de meting aan de rotorzijde wordt de rotorweerstand bepaald met

behulp van een gelijkspanningsbron en een voorschakelweerstand van

1,8 0, zoals in figuur A.8 beschreven staat.

De gemeten spanning over de fasenwikkelingen is de spanning tussen

de sleepringen van fase a en fase b. Zo hebben de borstels geen

invloed op de meting.
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+

ti

R =1,8 rl
v borstel

fig. A.8: aansluitschema bij de bepaling van de

rotorweerstand

Voor de rotorweerstand geldt dan:

(A.14)

met Uts: gemeten gelijkspanning over de rotorwikkelingen

lts: gemeten gelijkstroom

De meting van de rotorweerstand aan de statorzijde is ook uitge

voerd, omdat de rotorweerstand die zo gemeten wordt de rotorweer

stand is die in de fluxgeoriënteerde regeling gebruikt moet worden.

De machine wordt immers aan de statorzijde door de invertor gevoed.

De rotorweerstand wordt bepaald met de kortsluitproef op de in

paragraaf A. 3.3 beschreven manier. Omdat R al bepaald is kan met
s

(A.4) de rotorweerstand verkregen worden uit het gemeten actieve

vermogen P en uit de gemeten stroom I . Het rotorcircuit is voor
ts

de borstels kortgesloten (en niet via de borstels).

A.4: De parameters van de asynchrone machine

Met de in paragraaf A.3.1 t/m A.3.S beschreven methoden zijn R ,
s

aL , L , M en R bepaald:
s s r
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R 0,23 0
s

L 76,7 mH
s

o - 0,073

M 51,3 mH

Meting van de rotorweerstand aan de statorzij de: R 0,127 0
r

Meting van de rotorweerstand aan de rotorzijde: R 0,116 0
r

Het gemiddelde van beide waarden wordt gekozen: R 0,12 0
r

De overige parameters van de asynchrone machine zijn overgenomen

uit [ver 86]:

L - 36,2 mH
r

2
J = 1,20 kgm

Het massatraagheidsmoment is hierbij het massatraagheidsmoment van

de combinatie asynchrone machine en remdynamo.

A.S: Gebruik van de remdynamo

De remdynamo is een gelijkstroommachine, waarvan de rotor via een

weerstand is kortgesloten. Het veld wordt door een regelbare

voeding bekrachtigd (fig. A.8).

fig. A.8: schema van de remdynamo

150



BIJLAGE A

Voor het elektromagnetische koppel kan volgens [leo 85] geschreven

worden:

(A.15)

met c: constante

~h: hoofdveldflux

I : rotorstroom
a

Voor de rotatiespanning geldt:

w
m

(A.16)

De rotorstroom is in de stationaire toestand te bepalen uit de

rotatiespanning:

I
.q

U
rot
R

(A.17)

waarin R: de som van rotorweerstand en belastingsweerstand

Uitwerken van (A.15) met (A.16) en (A.17) levert het belastings

koppel:

2 .1.2
c "h

md - R w
m
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BIJLAGE B

METINGEN AAN DE INVERTOR

B.l: Uitgangsspanningsoverdracht

De uitgangsspanning is als functie van de V/Hz-referentie gemeten

met de invertorfrequentie als parameter. Onder uitgangsspanning

wordt de effectieve waarde van de grondharmonische component van de

gekoppelde spanning van de invertor, U
sabl

' verstaan. Daartoe is de

opstelling van figuur B.l gebouwd.

P. C. LAB
MASTER
OACI OAce

ISQLATI [vERST ERKERS

INYERTOR
Ua Ub Uc

2'15K (10 Wl

IRANSFOSHUNI
5 : 1

Rm
50 LPF

fig. B.l: Opstelling voor het meten van de uitgangs

spanning als functie van de V/Hz-referentie

De uitgangsspanningen van de isolatieversterkers vormen de span

ningsamplitudereferentie en frequentiereferentie voor de invertor.

De plaats in de invertor waar de spanningsamplitudereferentie aan-
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geboden wordt staat in bij lage D. 3 aangegeven met V. f' De1nvre
plaats van de frequentiereferentie wordt in bijlage D.3 weergegeven

door w: f'1nvre

Met de P.C. worden de twee-complement-getallen V~
1nv

digitaal-analoogomzetter DACO (V/Hz-referentie)

(frequentiereferentie) aangeboden:

-1024(-5 V) ~ V~ ~ 1024(5 V)
1nv

-1024(-5 V) < w~ ~ 1024(5 V)
- 1nv

en w~
1nv

resp.

aan de

DACl

Omdat we de amplitude van de grondharmonische willen meten, wordt

een vierde-orde-Butterworth-filter (LPF in figuur B.l) gebruikt. De

kantelfrequentie wordt steeds twee keer zo hoog gekozen als de

invertorfrequentie om geen hinder te ondervinden van de niet geheel

vlakke frequentiekarakteristiek van het filter.

De gemeten spanning V geeft dan de effectieve waarde van de grond
m

harmonische aan:

U
sabl

5 R
m

-R--Vm
v

(B.l)

We z1Jn echter geïnteresseerd in de absolute waarde van de span

ningsvector lu I:
-s

lu I --s
../2 U
":J3 sabl

(B.2)

De meetresultaten staan in figuur B.2 en figuur B.3. In figuur B.2

staat de uitgangsspanning als functie van de V/Hz-referentie met de

invertorfrequentie als parameter en in figuur B. 3 staat de uit

gangsspanning als functie van de invertorfrequentie met de

V/Hz-referentie als parameter.
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De curve loopt steeds vast bij V~ -400. Dit komt doordat de
1nv

minimale ingangsspanning van de V.C.O. begrensd wordt op 2,7 V (zie

bijlage D.3). Deze minimale spanning wordt bereikt voor V~ ~400.
1nv

Het doel van deze begrenzing is een goede functionering van de

pulsopwekking in wat voor geval dan ook. Bij hogere invertorfre

quenties loopt de uitgangsspanning al eerder vast, omdat de uit

gangsspanning dan maximaal is. Deze maximale amplitude van de

statorspanningsvector is 342 V, hetgeen in overeenstemming is met

de theoretisch via (3.9) verkregen maximale spanning van 342 V.

De V/Hz-overdracht is niet-lineair, hetgeen op grond van (3.15)

verwacht kon worden. Om (3.15) te toetsen aan de praktijk is tevens

steeds het produkt lu I. "VRP" genomen. Dit produkt was inderdaad
-s

steeds nagenoeg constant.
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1u I (V) t
-5
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I·

40

o
-1000 -800 -600 -400 -200 o 200 400 600

v~
1 TIV ~

fig. B.2: gemeten uitgangsspanning als functie van de V/Hz-

referentie met de invertorfrequentie als parameter
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fig. B.3: gemeten uitgangsspanning als functie van de inver-

torfrequentie met de V/Hz-waarde als parameter
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B.2: Uitgangsspanningsfrequentieoverdracht

Om de uitgangsspanningsfrequentie als functie van de frequentiere

ferentie te kunnen meten is de opstelling van figuur B.4 gebouwd.

P. C.

IsoumvEISTERIER5

2'15~(lOW)

INVERTOR
UaUbUc

TRANSFOSHUNT
5 : I

Rm
50R

.L PF fre~qent ie

te lier

fig.B.4: Opstelling voor het meten van de

invertorfrequentie als functie van

de invertorfrequentiereferentie

Met behulp van de P.C. wordt met een getal w~ via digitaal-ana
1nv

loogomzetter DACI een spanning aan de V.C.O. voor de invertorfre-

quentie aangeboden. Het getal w~ is een twee-complement-getal en
1nv

-1024(VDACl=-S V) ~ winv ~ 1024 (VDACl=S V). Deze V.C.O.-ingangs

spanning w. f' die de invertorfrequentiereferentie vormt, en de1nvre
frequentie van de gekoppelde spanning zijn gemeten. Het resultaat

staat in figuur B.S.
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invref
(\' )

fig. B.5: de invertorfrequentie als functie van de V.C.O.-spanning

De overdrachtsfunctie is, zoals op grond van (3.14) verwacht kon

worden, lineair:

f inv - 11,12 winvref (w in V)invref (B.3)

De overdracht is onafhankelijk van de V/Hz-referentie,

de invertorfrequentie f. :
~nv

asynchrone machine is de volgende

In het programma t.b.v. de fluxgeoriënteerde toerenregeling voor de

relatie gebruikt tussen w~ en
~nv

w~
~nv

9,2f. - 1
~nv

(finv in Hz) (B.4)
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ONDERZOEK NAAR DE OORZAAK VAN DE KNIK IN DE KOPPEL- SLIPCURVE

BIJ EEN VIA BORSTELS KORTGESLOTEN ROTORCIRCUIT

Een test van de regeling in de stationaire toestand is het opnemen

van de koppel-slipcurve bij constante rotorflux. In eerste instan-

tie is dit gedaan voor een rotorcircuit dat via de borstels kortge-

sloten is. In theorie is de koppel-slipcurve een rechte. Tijdens de

koppel-slipmeting bij een via borstels kortgesloten rotorcircuit

ontstaat echter een knik in de koppel-slipcurve. In deze bij lage

zal onderzocht worden wat de oorzaak van deze knik is.

Bij het opnemen van de koppel-slipcurve wordt de invertorfrequentie

gelijk gehouden. De rotorflux wordt constant gehouden door het

programma, dat in [ver 86] gebruikt is voor het meten van de

koppel-slipcurves. De asynchrone machine wordt belast met de remdy

namo waarvan de belasting regelbaar is. Door de belasting te verho

gen levert de machine een hoger koppel en ontstaat een grotere

slip. De koppel-slipcurve ontstaat door de slip en het koppel bij

een bepaalde belasting te meten.

C.l: De meetopstellin~

In figuur C.l staat de opstelling waarmee de koppelslipcurve geme

ten is.

De belasting wordt gevormd door een remdynamo. Dit is een gelijk

stroommachine die op een in paragraaf A.S beschreven manier wordt

gebruikt. De rotor van de gelijkstroommachine wordt kortgesloten
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via een variabele weerstand met een maximale waarde van 5,6 o. De

belasting wordt gevarieerd door volgens (A.18) het hoofdveld van de

gelijkstroommachine te variëren.

I ....--..., vP
~ v

\-_....!L.....eoj aanp .t-.............---l~

ontk- coörd.
netw. transf.

~ ~'
l-'=s..L..,..,j

toerenteller

fig. C.l: opstelling voor het meten van

de koppel-slipcurve

Het askoppel m wordt gemeten met een aan de gelijkstroommachine
as

gekoppelde koppelmeter . Het door de asynchrone machine geleverde

elektromagnetische koppel m kan dan uit de volgende vergelijking
e

verkregen worden.

m
e m + mas wam

(C.l)

met m : wrijvingskoppel van de asynchrone machine.
wam

Het wrijvingskoppel m wordt in het meetgebied constant veronder-
wam

steld.

Verder is omwille van de meetsnelheid bij een bepaalde belasting

niet het sliptoerental gemeten, maar ön l' en niet het askoppel
s 1p

m maar öm De grootheid öm wordt als volgt gedefinieerd:
as as as
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(C.2)

met m - som van de wrijvingskoppels van de machine en remdynamo.
w

De grootheid ~n l' bij een bepaalde belasting is per definitie:
s 1p

~nslip - p(toerental bij geen belasting - toerental bij

desbetreffende belasting) (C.3)

In de volgende paragraaf zal blijken, dat de koppel-slipcurve in

theorie een rechte is. Omdat het elektromagnetische koppel m van de
e

asynchrone machine en het sliptoerental verkregen worden Hit t.mas
en ~n l' door optelling van een constante waarde (variat~e van de

s 1p
wrijvingskoppels door toerentalvariatie is verwaarloosd), is de

helling van de

m -n l' -curve.e s 1p

t.m -~n . -curveas s11p
gelijk aan de helling van de

Het programma dat nodig is voor de koppel-slipmeting is gebaseerd

op het programma dat in [ver 86] gebruikt wordt voor het meten van

de koppel-slipcurve van dezelfde asynchrone machine. In dit pro

gramma wordt de rotorflux constant gehouden op 0,55 ~~. De plaatsen

in de invertor waar de in dit programma berekende referenties voor

de invertorfrequentie en uitgangsspanningsamplitude aan de invertor

worden aangeboden staan in bijlage D.3 aangegeven als respectieve

lijk w.' f en V. f'1nvre 1nvre
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C.2: Meetverwachting

Het theoretische verband tussen het elektromagnetische koppel m ene
de sliphoeksnelheid wordt verkregen door substitutie van i volsy
gens (4.19) in (4.22) onder gebruik making van (4.21):

m
e

2
tPrx--w

R slip
r

(C.4)

In stationaire toestand geldt ws-wf en kan geschreven worden:

211'
W l' - 60 n l's 1p S 1p (n in omw/min) (C.s)

60met n - (w - pw ) = p (n - n)slip 211' s m nullast (n in omw/min)

Substitutie van (C.s) in (C.4) en substitutie van de waarde van de

rotorweerstand (0,12 0), het pooltal (2) en de grootte van de

rotorflux (0,55 Wb) levert de meetverwachting:

m - 0,79 n l'e s 1p

C.3: Meetresultaten

(C.6)

Bij drie frequenties zijn ~ -~n l' -curves gemeten, nl. 20, 30 enas s 1p
40 Hz. In figuur C.2 staan de resultaten. Hierin is te zien, dat in

alle curves een knik optreedt.

Om te onderzoeken of de knik in de koppel-slipcurves veroorzaakt

worden door de invertor of de machine wordt een koppel-slipcurve

opgenomen waarbij de statorfasen gevoed worden via een driefasenva

riac die aangesloten is op het driefasennet. Bij deze meting wordt

niet de rotorflux, maar de statorflux constant gehouden op 0,63 Wb.

In figuur C.3 staat de gemeten curve.
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Ook iJ. figuur C. 3 is een knik waarneembaar. Er kan dus geconclu

deerö worden, dat de knik door de machine veroorzaakt wordt.

C.4: De borstelkarakteristiek

Uit paragraaf C.3 bleek, dat de oorzaak van de knik in de

koppel-slipcurve bij de machine gezocht moet worden. Daarom zal in

deze paragraaf de invloed van de borstels op de koppel-slipmeting

onderzocht worden. Daartoe wordt de borstelkarakteristiek opgeno

men. In figuur C.4 staat de meetopstelling.
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fig. C.4: opstelling voor het meten van de borstelkarakteristiek

Voor stromen tot 10 A wordt een regelbare gelijkspanningsvoeding

gebruikt en is R = 1,8 O. Voor hogere stromen wordt gebruik
p

gemaakt van een accubatterij met een klemspanning van 220 V en

wordt met een variabele weerstand met een maximale waarde van 15,6

o de gewenste stroom ingesteld. In figuur C.4 is verder:

lts: stroom door beide rotorfasen

Uts: rotorklemspanning over beide rotorfasen inclusief de borstels.

In figuur C. 5 staat de gemeten borstelkarakteristiek I waarin de

rotorklemspanning U (dit is de som van de spanningsval over dets
borstels en de spanningsval over de rotorweerstand van beide fasen)

uitgezet is tegen de stroom door de rotorfasen.

In figuur C.5 is de differentiele rotorweerstand door toedoen van

de borstels voor lage rotorstromen 0,19 0 in plaats van 0,12 0 (zie

bijlage A). Voor hogere stroomwaarden neemt de waarde van de dif

ferentiele rotorweerstand af tot de rotorweerstand zonder borstels,

nl. 0,12 O. Een verandering van de grootte van de rotorweerstand

beïnvloedt de ontkoppelingsvergelijkingen, maar vooral de vergelij

king voor het koppel als functie van de slip (C.4).
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fig. C.5: borstelkarakteristiek; klemspanning over twee(!)

rotorfasen als functie van de stroom door de

rotorfasen

C.S: Koppel-slipcurve met in de machine kortgesloten rotor

Om de invloed van de borstels op de koppel-slipcurve te elimineren

worden de rotorfasen in de machine kortgesloten. Vervolgens zijn op

de in paragraaf C.l beschreven manier opnieuw koppel-slipcurves

gemeten bij 20, 30 en 40 Hz. In figuur C.6 staan de meetresultaten.

Uit figuur C.6 kan geconcludeerd worden, dat de borstels de oorzaak

zijn van de knik in de koppel-slipcurve. De hellingen van de in

figuur C. 6 staande karakteristieken zijn 0,83, 0,78 en 0,81 voor

respectievelijk de am -~n l' -curve bij 20, 30 en 40 Hz, hetgeenas s lp
gezien de nauwkeurigheid waarmee de meting is uitgevoerd redelijk

overeenstemt met de door (C.S) weergegeven meetverwachting.
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SCHMEMA'S VAN DE SCHAKELINGEN

D.l: Schakeling van de pulsverviervoudiger
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D.2: Schakeling van de isolatieversterkers
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D.3: Schakeling van het analoge meet- en regeldeel

van de invertor: de referentieplaatsen

Op de volgende pagina staat de schakeling van het analoge

meet- en regeldeel van de van de hoofdbesturingsprint van de inver

tor, fabrikaat Holec, type PMO 33. Hierin staan de plaatsen waar de

invertorfrequentiereferentie en de spanningsamplitudereferentie

worden aangeboden aangegeven.

De spanningsamplitudereferentie wordt aangegeven met V. f' De1nvre
frequentiereferentie wordt direct aangeboden aan h( digitó:c puls-

opwekkingsgedeelte bij w. f (er bevindt zich alleen een filter
1nvre

met een kleine tijdsconstante tussen). In bijlage C echter (onder-

zoek naar de oorzaak van de knik in de koppel-slipcurve) wordt de

invertorfrequentiereferentie aangeboden op de plaats aangegeven met

w: f' De verbinding tussen w: f en het digitale pulsopwek-1nvre 1nvre
kingsgedeelte wordt dan gevormd door een netwerk met een

eerste-orde tijdsvertraging van 2,8 s.
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DOCUMENTATIE OVER DE ROTORHOEKOPNEMER

z:' ,~11

voer
wijl
ting

y-------_. --_._-_.._-------,

\" MontaQf l lll'1lCr'I
, ..... 'hl
\ 10 hef

VOORRAADUITVOERINGEN

Roterende inkrementale impulsgevers ZlJn
gevers welke een vast aantal impulsen per
asomwenteling afgeven. Mechanisch kan el
ke asomwenteling van deze gevers vertaald
worden. in hoekgraden of via Jr.~z·:·,w~c:~..'D,

tandheugels en spindels in lineai.:e ma
ten. Door een juiste keuze in het aantal
uitgangsimpulsen per asomwente1ing is het
mogelijk een overeenkomst te vinden ir:
b.v. hoekgraden met )60.uitgangsimp., 0:
bij lineaire overbrengingen in cm's, ~.'s

en onderdelen van mm's.Een tandheugel met
een tandwieltje waarbij 1 omw. = 125,6 ~~

en h~t aantal uitgangsimp. 1256 ()14 x 4)
geeft een resolutie van 0,1 mmo

Met een zgn. tweekanaalsysteem is het ffi0

gelijk bij heen en weer gaar,de bewegi~E

een daarachter geschakelde impulsteller
0f- en af te laten tellen.

I~. de sektor digitale snelheidsmeti:-.Ë
deze impulsgevers uiterrr.ate geschikt
rotatie- of doorvoersnelheden, ter
de verhouding, ~lip en verschilme

intëressante mogelijkheden zij~.

PRIJZEN (v.d. voorraadtypen)

groep I j. 515,-

groep II tot 500 imp. 570,-
vanaf 500 imp. 590,-

groep III tot .500 imp . 620,-
vanaf .500 imp . 65°,-

prijzen v.d. gevers z1Jn inkl. rechte.
kontrasteker , vrijblijvend

.- en exk1. o. b •

in groep I

in groep II

in groep IIl

tussentijdse

éénkanaalsaftasting
impulsaan~ 5

tweekanaalsaftasting
900 verschoven, 1 : 1
impulsaantallen
50 - 100 - 200 - 314
625 - 1000

tweekanaalsaftasting
met extra nulimpuls
impulsaantallen
1.50 - J60 - .500 - 720
en 1000 . .

verkoop voorbehouden
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in groep 11 of 111 aangep. schak.
met xl of x2 en richtingssign. + j.
in groep II geinve~eerde sign +

losse flens 59x59x4 mm
metalen koppelingen voor tegen-
assen van 8, 10 of 12 ITlIT1; va J.
haakse ipv rechte kontrast. +
losse rechte steker
losse haakse steker

180,
60 ,-

20,-

115,

15,
20,
)5,-
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10 g (10-..500 Hz)

JO g.(ll ms)

asdoorvoer IP 65
stekeraansl.IP 54
o ... 55 oe

inkl. steker ca 320 g

o

F L E N S

temp. bereik

gewicht

vibratie

stoot

afdichtingen

Spre~TIS;K -=:.::..=I-~.~~ =---- ~.

mech. toerental : max. 10.000 OIllW./min.

5 2hoekversnelling : 10 rad/s

t~herdSÎI1omèiït=:=<ZS-N'èm:1"2crOCr - -~--

asbelasting axiaal 40 N
radiaal tIJ N

r..·'l.ast de in deze brochure genoemde uit~
v.'JeringeYL levert de Fa. STEX:;MAm~ nog ee;
groot aantal andere mogelijkheden met ZOi

wel dit type DG 60 alsmede het ty?e DG 31
( hu i s = 35 mm ç5) en I:G 90 (hu is = 90 mm P.
zoals:

• andere impulsaantallen. tot la.COa

• aansluitingen met kacel of rad-steker

• uitgangsfrequen~ies tot 100 kHz

• holle asgever

• temp, bereik van -20 tot +70 oe

• open kollektor-uitgangen

• vermogensuitgang tot 1.5 Amp.

• asdi~T.eter van 4 cf 6 mm ç5

• Ex- ~n dr~~/aste uitvoeringenI' rot~r.r.óe <odegevers "et 3CD-Binair-Gra:.

100 mA
120 mA

10 kHz
20 kHz

-25 kHz
3-kan.
35 kHz

Ht

imp.
imp.
imp.
imp.

benallling

bedrijfsspann. +...v

ui tgang K2

afscherming

ui tgang Kl

ui tgang Ko

O-vol t

tot 200
tot .500
t/m 1000
bij 1000

_. _. - - -.---- . -_.- ._.._------'

, , ,

I NPL/lS~/I1GRA:"I'1E/Y

I 1 360 ", ' i I "
~Kf(dr~1t

uitgangsfreq.

AAl'-;SLUITING

6-polige steker

pen nr. 1

pen nr. 2

pen nr. 3
I

4I pen nr.

i pen nr. 5
Ipen nr. 6

._._._---

, • r I i I_ -----'-

-LLLUJWLJLJLJL ,2 OrA ~
__ L':'Ksom

C. s.rUUA'lS~N:-) P~':'L~m

aftasting : opt~elektronisch

signaalui tgang .: blok, verhouding 1 :. 1
------- .bii.2-kanaals __' '__ ' __
.---.~.. - --.-- .- --- - --- 900 versch~-::!:. 300-

lnulimpuls <)600 elektrisch
: negatief

luitgangsschak. : npn-pnp (totempaal)
1 belastbaar tot JO mA

!uitgangssignaal H ::z 0.8. x DB
I L = < 0,) V

Ivoedingsspanning :.. 10 à JO volt dc
! rimpel max. 10%
i , b 'k 2 k 'tv'e~gen ver rul - an. UI • ca

j-kan. uHv. ca
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HET PROGRAMMA TEN BEHOEVE VAN DE FLUXGEORIENTEERDE TOERENREGELING

{Met dit programma wordt d.m.v. een fluxgeorienteerde regeling een asynchrone
machine (fabrikaat:Heelllaf; type: NK-560-4; nUlller:5520W Vla een spannlngs
invertor Yan Holec 133 kVA) in toeren geregeld. In dit prcgruma worden de
rotorflux en de stroom Isy gestuurd}

program fluxgeorienteerde_toerenregeling_inductiemachine \lnput~output);

const samoletijd : 0.150:
latEi_base: $110:

{sampletijd In seconden}
n abwiàs ter adr es:>

: :save : integer absDILte cseg:0006,

TO\Tl~Toud04Toudl,DTC,DT14Nref~Us~.Usy~corr~lnd,~5,~SU\W~:~!.~

Dld_!RQ7_segm~Dld_IRQ7_Dffs~Nref:~~.cDslaan,er~DrIKeu:E,~r2f :ln~~çer:

IsY'tl n, Is / [~a;< , Isx ~1nI ! S}:. rja~, ~ isVUl ~ , ! sy, ! s}: ref , f1U~. re": ,
fluA~Ux~Uy~Wf~dU~,dUy~UxO~UYD,U,fluXledelta,WsIFin\.EG 0,En1.

dIsy.!syref2aud,!syrefO,Isyrefl,Isyref2~dWs~Ws:,NO,~1 :rEöl;

toerental

stcp,vlag,vast,strbegr :boolean;

toeren, stroom :text:

labm[15J;
lab.US];
lablll[21};
lablll[24J;

{ THE-RC labm bibl.)
extern al Iabm[OJ;
external labm[3};
ei:ternal Iabm[ 6};
external labm[9J:
external
externl
external

integer),external

procedure lablIl : external 'tplablli.bin':
prDcedure initlabmaster;
procedure tilerset( counter,mcde,lcadvalue:integer);
function timerread( counter,duIIY: integer):integer;
procedure ti.erstop I counter: integer I;
functien readad ( channel,dummy: integer ): integer;
procedure IIr i teda ( channel, daval ue: integer);
procedure defineport ( control: integerl;
procedure IIriteport I portnulIlber, outputvalue:
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{ save reg on stack }
{ i_dsave: set Dseg }
{geeft aan dat gesalpled lag worden}
{out-pin van teller I hoog laken}
{ intrpt ack to lablaster!9513 loglc }
{ EO!, 8259 }
{ restore reg }

BIJLAGE F

{ -------- interrupt handier in Turho PASCAL -----------------------------}
PROCEDURE INTR_HANDLER(Theta_o:integerl:
begin

InlineIS90/SIE/SSO/SS3/SSlfSS2/SS7/SSbIS06);
InlineIS8C/SC8/S8E/SD8/SA1/i_dsave/S8E/SD8l;
vlag:=true;
PORT[labl_base + 9l:=SE9;
PORT[labl_base+7l := 0;
PORT[S20] := S20;
InlineIS07/SSE/SSF/SSA/S59/S5B/SS8/SIF/$CF);

end ; { of INTR_HANDLER }

IRQ7 masK bit -------------------------- }

+ 7 ; ( 7 bytes used by Turbo Pascal)

{ ------ set interrupt vectors and
PROCEDURE INTR_SETj
begin

i_dsave := D~eg;

old_IRQ7_off c := le,w[O:S3CJ
old_IRQ7_sega := 1~lw[O:S3El ;
lelw[O:S3CJ := ofstINTR_HANDLERl
lelw[0:S3EJ := Cseg ;
PORT( $21 J := PORT[SZlJ and S7F;

end: { cf INTk_SET }

{ save data seg. voor intr handier}
( save IRQ7 interrupt vector !LP-~:)}

{ 8259 interrupt maSK register bit ij

{ disable all interrupts Labm-board }

{ mask IRQ7 bit 8259 interr. controller:
{ set old LPTI: interrupt vector }

{ ------ reset to old interrupt vectors and dIsable all
PROCEDURE INTR_RESET;
begin

PORT[$21J := PORT[S2IJ or S80;
lelw[0:S3C] := old_IRQ7_offs ;
melw[O:$3El := old_IRD7_segm ;
PORT[ labl_base+4 ] := SlO;

end; { of INTR_RE5ET }

LABM interrupts ----i

PROCEDURE RE6EL;

BE6IN
DT1:= Toudl - TI;
if DTI < 0 then DT1:= 32000 + DTI;
NI:= DTI/10; {toerentalbepaling in RPM;salpletijd vertraagd}
Enl:=6.28'INref-NI)lbOj

TO:=tilerreadI3,3l;
DTO:=ToudO-TO;
if DTO < 0 then DTO:=32000 + DTO;
NO:=DTO/I0j {bepaling actuele toerental}
EnO:=b.28'INref-NO)lbO;

{de strooIlus wordt gesimuleerd door het aanbrengen van een
vertraging van twee salpleperioden}

!syref2:=Isyrefl;
Isyrefl:=IsyrefO; {stroomregelaar}
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IsyrefO:=EnO - O.9SlEnl + Isyrefl; {toerenregelaar}

if IsyrefO < ISYlin then begin
IsyrefO:= ISYlin; {Iililui-strooi-begrenzing}
end;

if IsyrefO ) ISYlax then begin
IsyrefO:= ISYlax; {Iaxilui-strooi-begrenzing}
end;

Wf:= (Nll6.2B!30l + 0.34lIsyref2; {benadering hoeksnelheid rotorflux}

dIsy:={Isyref2 - Isyref20udl/salpletijd; {benadering strooIafgeleide}

Ux:= 2.24 - S.6e-3lWflIsyref2;
Uy:= O.23lIsyref2 + S.6e-3ldIsy + 0.74Sl.f;
(ontkoppeling; bepaling van de spanningscolponenten Usx en Usy
uit de strooIreferenties}

dUx:= IUx-Uxo)!salpletijd;
dUy:= (Uy-Uyol!salpletijd;
U:= UxlUx + UylUy;
fluxiedelta:= lUxldUy - UyldUxJ!U;
{bepaling van fluxiedelta; deze is later nodig bij de berekening van de
invertorfrequentle}

if Us < 1 then Us:= 1; {begrenzing spanningsamplitudereferentie}
if Us > 340 then Us:= 340;

Ws:= Wf + fluxiedelta: {bepaling statorfrequentie}

dWs:=Ws-Wso;
if dWs>4 then Ws:=Wso + 4;
if dWs<-l.S then Ws:=Wso - 1.5;
if Ws < 0 then Ws:= 0;
if Ws ) 314 th en Ws:= 314;
Finv:=Wsf6.2B;

Wsu:= round{9.2lFinv - 1);

if Wsu ( -500 then Wsu:= -500;
if Wsu ) 1000 then Wsu:= 1000;

Us:=roundlsqrtfUll;
if Us<! then Us:=!;
if Us)360 then Us:=360;
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{begrenzen frequentiestIjging}
{begrenzen frequentiedaling}
{frequentiebegrenzing op 0 en 50 Hz met oog}
{op voor lachine toelaatbaar toerental}
{olzetting van rad/sec naar Hz}

{berekenen getal voor DAe!; frequentiereferentie}

{bescherling isolatieversterkers}

{begrenzing spanningsamplitudereferentie}



Finv:=Ns/6.2Bj
if Us«(Finv'3.2Bl then Uref:=-1000
else if Us(IFinv.3.5l then Uref:=round(((Us-3.2B'Finvl'BB9/Finv)-1000)
else if Us{IFinv'4.1! then Uref:=round(((Us-3.5'Finvl'500fFinv)-BOO)
else if Us«(Finv'4.7l then Uref:=round{((Us-4.1'Finvl'333/Finvl-500l
else if Us«(Finv'5.6B) then Uref:=round(((Us-4.7.Finv).205/Finv)-300)
else if Us{(Finv'7.4B) then Uref:=round(((Us-5.6B'Finvl'lllfFinv)-lOOl
else if Us{(Finv.9.6) then Uref:=round(((Us-Finvl7.4Bll70.6fFinv)+lOO)
else Uref:=2S0j
{berekening getal voor DACO, de spanningsalplitudereferentie;
correctie niet-lineariteiten en offset van de invertor}

if Uref < -lCOO then Uref:=-lOOO;
if Uref :> 250 then Uref:=250; {bescherling isolatieversterkers}

BIJLAGE F

"ri teda (1, wsu):
liIri teda (\), Uref);

{uitvoeren van frequentiereferentie}
{uitvoeren van spanningreferentIe}

Toudl:= Tl; {aanpassen diverse waarden}
Tl:=tilerread(3,3!j
TDUdO:=TO:
vlag:=false;
Isyref2oud:=lsyref2:
Nso:=Wsj
Uxo:= Ux;
Uyo:= Uy;
if (i<20!l then begin

N_buH iJ: =NO;
i:=i+l;
end;

{vullen van de toerental buffer}

PDRHlabl)ase+9J:= SE9j
PDRTrlabl_base+7J:=O;
PORHS20J: =S20;
PORT(labl_base+4J:= S90;
END; {van REGEL}
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{----------------------HOOFDPRD6RAMMA-----------------------------------)

BEGIN

{stationair geval: Isx=10 Avoor flux= 0,5 Wb}

{stationair geval: bij rotorflux=O!SO Wb is dit 85 Nm}

clrscr;
INITLABMSTER;
INTR_SET;
vlaq:=falsej
vast:=false;
tilerset(1,lS!1000}jtilerstopl!);
PORT[labl~bdse + 91:~$e9:

PORT[labl_base + 7]:=0;
PORT[labl_base + 4]:=$90;
clrscrj
TIMERSET(3!3,32000};
Tl: =32000;
Toudl:=32000j
ToudO: =32000;
Isyref 1: =0;
Isyref2: =0;
ISXIlax:= 20j
ISXlin:= -5;
ISYlin:=-5;
ISYlax:= 40;
Isyref2oud:=O;
i: =0;
k:=O;
Nso:=O;

{truc Ol uitgang teller! hoog te maken}
{laak uitgang teller 1 hoog}

{interrupt epu op dalende flank telleruitgang]

{initialisatie toerentalbepaling}

stQp:=tru~;

Nref: :;.~I:

Uxo: =Oj
Uyo:=O;
Ilriteda(O!Olj
writeda(!,O) ;

clrsc:r;
writeln('******************************************');
Ilriteln(' 0: stop lachine '};
writeln(' 1: instellen toerental');
Ilritelnl' 2: laten draaien van de lachine');
writeln(' 3: verlaten van het progralla');
Ilriteln('******************************************');

windoll(1,11,80,2S};
gotoXYl1,lJj
write('KEUZE: '};
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REPEAT

if vlag then regel;
if keypressed then read(kbd,chl

else ch:= chr(O);
{bepaal of toets is ingedrukt}

if (chOehr(O)) and (eh IN ['0','I','2','3'J) then {lS er een toets ingedrukt}
begin {bepaal dar. welke en schrijf}
writeln(chl;{deze naar buiten}
keuze:= ord(chl - ord('O');
end

else keuze:=4j

CASE keuze OF

O:BE6IN
drscrj
writelnl'stopper. machine');
Nref:=Oj
while NO > 10 do begin

if vlag then regel:
end;

ti merstop (l);

vlag:=false;
delayt1000i;
\'Ir i teda (0,0);
IoIri teda (1,0);
timerset(3~3~32000);

Toudl:=32000;
ToudO:=32000;
stop:=true;
writeln('KEUZE: ' i;
END ;

{stoppen machine}

{begrenzen van tussenkringcondensator
oplaadstroom}

1:BE6IN {on-line lnstellen nieuw toerental}
{clrscr;}
writeln(' 0 < toerental 1400 RPM '};
writel'toerer.tal = 'Ij
toerental :="; {laak van toerental eer. lege string}

REPEAT
if vlag then regel;
if keypressed then readlkbd,ch) {lees karakter in}

else eh:= ehrIO); {niets ingetoetst}
if ch IN ['-' ,'0' ,,'9'] then begin {voeg karakters toe aan string toerental}

IoIrite(ehl;
toerental:= toerental t eh;
end;

tilllerstop (1);

wri teda (0, Ol;
IoIritedall,O);
INTR_RE5ET;
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~NTIL ch=chr(13l; {totdat enter toets is ingedrukt}
writelnjNrefoud:=Nref;
VALttoerental,Nref,error); {oazetten string naar getal}
if vlag then regel;
if error=O then begin

if Nref>1400 then begin
Nref: = 1400j
writelnt'het toerental wordt ingesteld op zijn laxl~ul=1400 RP~'):

end;
if Nref<O then begin

Nref:= 0;
writeln('het toerental wordt ingesteld op zijn miniluI = 0 RPM');
endj

end
else begin

sDund(300);
delay(3Ul ;
nosound;
Nref: = Nrefoud;
writeln;writeln!'U heeft een verkeerde toets ingedru~t');

end;
i:=O;{nodig Ol buffers op de goede lanier te vullen}
.rite('KEUZE:');

ENDi

{laten draaien van de machine met nieuw toerental}2:BE5IN
:lrscr; stoo:=false:
writeln('machine draait nu;
tilersettl,14,150i;
PORT[labl_base t 7J:=O;
write!'KEUZE: ');
END;

else i

END; {van case-stateaent}

UNTIL Ikeuze=3) and stop;

druk Ol te stoppen op 0');
{met teller 1 wordt sampietiJd IngEsteld}

{geen keuze; niets uitvoeren}

NINDON!1,1,BC,25l;
clrscrj
write('indien Ude buffer wilt opslaan druk op 1:'):
readln!opslaan); {opslaan buffen op disU
if opslaan=1 then begin

assignftoeren,'toeren');
rewrite(toeren)j
for i:=O te 200 do write(toeren, N_buHiJ):
close(toeren) ;
assign(strool,'stroom'};
rewri te/strooa);
for i:=O to 200 do write(strool, Isy_buf[iJl;
close(strooIJ;
end;

clrscrj

END.
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