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SUMMARY.

The recent developments in power electronics strongly increase the

possibilities of using induction machines in variabIe speed drives. For

the flux oriented control the induction machine is described in such a

way that it is comparable with the separately excited direct current

machine. Hence, the flux oriented control is a fast and accurate

control method for the asynchronous machine.

For a flux oriented control system as weIl as for the torque determina

tion of asynchronous machines the knowledge of the rotor flux is of

vitaI importance. The determination of the rotor flux can be accom

plished by a state observer, which is a weIl known concept from control

theory. Several aspects which are related to the application of a

digital state observer have been investigated.

In the first place it has been investigated whether there is an effi

cient way to determine the state transition matrix. This state transi

tion matrix is used by the discrete state observer for the state

estimation. It has been proved that for the determination of the state

transition matrix the computation considerably decreases if we use the

eigenvalues and the eigenvectors of the continuous state equation

matrix A.

Secondly the design of a robust state observer has been investigated.

Steady state computer simulations indicate that the state observer

reconstructs a rotor flux that is equal to the rotor flux of the asyn

chronous machine. This reconstruction is insensitive to deviations fr om

the rotor resistance. The observer is stabIe for mechanical angular

velocities above 20~ rad/s.

Finally a coordinate transformator has been tested. The test lead to

the conclusion that it is possible to transform the current space

phasor and the voltage space phasor to an intermediate system. In this

system the filtering is easy to accomplish and the sampling frequency

can be low.
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SAMENVATTING.

Door de komst van de technisch betrouwbare en economisch interessante

invertor wordt de asynchrone machine steeds meer toegepast in geregelde

elektrische aandrijvingen met een variabel toerental. De fluxgeoriën

teerde regeling geeft de asynchrone machine een structuur die overeen

komt met de eenvoudig te regelen onafhankelijk bekrachtigde gelijk

stroommachine; dit biedt de mogelijkheid tot een snelle en nauwkeurige

regeling.

Zowel voor de fluxgeoriënteerde regeling als voor een nauwkeurige

koppelbepaling is de momentane waarde van de rotorflux van essentieel

belang. De rotorflux kan met een, ui t de regel techniek bekende I toe

standswaarnemer bepaald worden. Voor de toepassing van een toestands

waarnemer voor de rotorfluxreconstructie van een asynchrone machine

zijn de volgende zaken onderzocht.

Ten eerste is gekeken of er een methode bestaat om de, voor de discrete

toestandswaarnemer belangrijke, toestandsovergangsmatrix op een

efficiënte manier te bepalen. Het blijkt dat door gebruikmaking van de

eigenwaarden en eigenvectoren van de continue systeemmatrix de reken

tijd voor de bepaling van de toestandsovergangsmatrix aanzienlijk

verkleind kan worden.

Ten tweede is er aandacht besteed aan het ontwerp van een robuuste

toestandswaarnemer. Uit computersimulaties kan geconcludeerd worden dat

de ontworpen toestandswaarnemer in de stationaire toestand, voor mecha

nische hoeksnelheden boven 20~ rad/s, een rotorflux reconstrueert welke

gelijk is aan de werkelijke rotorflux. Deze reconstructie is ongevoelig

voor variaties in de rotorweerstand van de te observeren asynchrone

machine.

Als laatste is een beproeving van een hardwarecoördinatentransformator

uitgevoerd. Hierbij bleek dat het in principe mogelijk is om de

spannings- en de stroomruimtevector te transformeren naar een coördina

tenstelsel waarin de filtering eenvoudig is en de bemonsteringsfrequen

tie laag kan zijn.
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1. INLEIDING.

Vanwege zijn eenvoudige en robuuste en daardoor goedkope en onderhouds

arme constructie is de asynchrone machine een van de meest toegepaste

machines voor elektrische aandrijvingen met vrijwel constant toerental.

Voor aandrijvingen waarbij het toerental variabel moet zijn is de toe

passing van de asynchrone machine lange tijd beperkt gebleven. Met de

komst van de technisch betrouwbare en economisch interessante invertor

zijn de mogelijkheden voor de toepassing van een toerenregeling bij de

asynchrone machine echter sterk uitgebreid.

In het begin van de jaren zeventig is een regelmethode ontwikkeld welke

bekend staat onder de naam fluxgeoriënteerde regeling. Bij deze rege

ling wordt de asynchrone machine zodanig beschreven dat er een struc

tuur ontstaat die overeenkomt met die van de eenvoudig te regelen

gelijkstroomrnachine. Dit houdt in dat de met de rotorwikkelingen gekop

pelde flux, kortweg de rotorflux, constant wordt gehouden. Het koppel

kan met deze methode vrijwel momenteel geregeld worden.

Op het gebied van elektrische aandrijvingen met behulp van asynchrone

machines bestaat een samenwerkingsverband tussen de vakgroep Elektro

Mechanica en Vermogenselektronica van de faculteit Elektrotechniek aan

de Technische Universiteit te Eindhoven en de firma Holec. Hierbij

wordt speciaal gedacht aan de ontwikkeling van een elektrische aandrij

ving voor het NS-stoptrein-materieel van de jaren negentig. Een aspect

uit dit onderzoek is de koppelbepaling van een asynchrone machine.

Voor zowel de fluxgeoriënteerde regeling als voor een nauwkeurige kop

pelbepaling van de asynchrone machine is het noodzakelijk om over de

actuele waarde van de rotorflux te kunnen beschikken. Eerder onderzoek

[FRU 86] heeft uitgewezen dat de toepassing van de uit de regeltechniek

bekende toestandswaarnemer goede perspectieven biedt.
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In dit kader is mijn afstudeeropdracht samengesteld; deze luidt:

Ontwerp, realiseer en beproef een toestandswaarnemer ten behoeve van de

fluxbepaling bij een asynchrone machine die via een spanningsinvertor

van Holec (type pno 33) wordt gevoed.

In dit verslag worden allereerst het mathematische model van de asyn

chrone machine en de fluxgeoriënteerde regeling besproken. Vervolgens

worden de toestandsbeschrijving van de asynchrone machine en een aanzet

tot het ontwerp van een robuuste toestandswaarnemer behandeld. Een

beperkte beproeving van de gedeeltelijk door mijn voorganger gereali

seerde hardwarecoördinatentransformator vormt de afsluiting.
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zelfinductie en wederzijdse

zijn onafhankelijk van de

2. HET MATHEMATISCHE MODEL VAN DE ASYNCHRONE MACHINE.

2.1 Inleiding.

In dit hoofdstuk wordt het mathematische model van de asynchrone

machine beschreven volgens [KOV 84]. Het is niet de bedoeling om in dit

hoofdstuk de differentiaalvergelijkingen van de machine af te leiden,

maar om een beknopte beschrijving en/of definitie van de, in dit

verslag gebruikte, grootheden te geven.

Bij de modelvorming van de asynschrone machine worden de volgende

veronderstellingen gemaakt:

- De stator en de rotor hebben beide een cilindrische, gladde vorm.

- Verzadigings-, hysterese- en wervelstroomeffecten worden verwaar-

loosd.

- Het poolpaartal wordt verlopig 1 gesteld.

- Zowel voor de stator als voor de rotor geldt dat de drie identieke

fasewikkelingen sinusvormig verdeeld z1Jn aangebracht over het

oppervlak, waarbij ze onderling 120 graden verschoven zijn.

De luchtspleetvelden zijn enkelvoudig harmonisch verdeeld en

randeffecten worden verwaarloosd.

- Weerstanden en coëfficiënten van

inductie van de machinewikkelingen

temperatuur en de frequentie.

De stator- en rotorfasewikkeling zijn in een zwevende sterschake

ling uitgevoerd.

2.2 Complexe ruimtevectoren.

Bij de modelvorming van de asynchrone machine wordt gebruik gemaakt van

complexe ruimtevectoren. Door een grootheid te representeren als

ruimtevector bevat hij het totale effect van de drie fasegrootheden in

zowel stationaire als dynamische toestand. Met behulp van deze ruimte

vectoren kan op overzichtelijke manier de toestand van de machine

beschreven worden. De tekenafspraak wordt in figuur 2.1 vastgelegd.

-3-



..... .....

figuur 2.1: Tekenafspraak van de asynchrone machine.

Hierin is:

R s Ims
e ,

r ImrRe ,

de reële respectievelijk imaginaire as van het stil

staande statorcoördinatenstelsel, kortweg statorstelsel,

waarbij de reële as samenvalt met de as van de statorfase

a',

idem voor het rotorcoördinatenstelsel;

de positie van het rotorstelsel ten opzichte van het

statorstelsel.

De complexe ruimtevectoren van de

ning uS(t) en de met de statorfasen
-s

volgt gedefinieerd:

statorstroom iS(t), de statorspan
-s

s
gekoppelde flux ~ (t) worden nu als

-s

iS(t) ~(i (t) + ~isb(t) + a
2

i (t» (2.1)
-s sa sc

s 2
~usb(t)

2
(2.2)u (t) 3(u (t) + + a u (t»-s sa sc

~s(t) 2
+ ~~sb(t) a2~ (t» (2.3)3(~sa(t) +-s - sc
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met: j27r/3
a - e

i i isa' sb' sc

Usa' usb ' usc

""sa' ""sb' ""sc

de momentane waarde van de stroom in

respectievelijk statorfase a, b en c;

idem voor de statorspanning;

idem voor de gekoppelde statorflux.

Het superscript s in (2.1) t/m (2.3) duidt aan dat deze ruimtevectoren

gedefinieerd zijn ten opzichte van het statorstelsel.

Op dezelfde w~Jze zijn de ruimtevectoren voor de rotorstroom ir(t), de-r
rotorspanning ur(t) en de met de rotorwikkelingen gekoppelde flux ""r(t)-r -r
gedefinieerd.

De complexe ruimtevector is te splitsen in een reële en een imaginaire

component. Volgens de definitie is deze vector echter opgebouwd uit een

sommatie van drie fasegrootheden, hierdoor wordt het overschakelen op

ruimtevectoren ook wel aangeduid met de term 3--2-transformatie. Dit

levert:

iS(t) - i (t) + ji /3(t) - 23-(i (t) + ai b(t) + a
2

i (t))-s sa s sa - s sc
(2.4)

Vergelijking (2.4) splitsen in een reëel in een imaginair deel geeft:

i (t) -?i (t) -!i (t) -!i (t)sa 3 sa 3 sb 3 sc

i s /3(t) - !J3(i (t) - i (t))3 sb sc

(2.5)

(2.6)

Doordat het sterpunt van de statorfasewikkelingen zwevend is uitgevoerd

geldt er:

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

Substitutie van (2.7) in (2.5) en (2.6) levert:

-5-
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i (t) - i (t)
sa sa

isQ(t) - ~J3(i (t)
I-' 3 sa

(2.8)

(2.9)

De inverse vergelijkingen worden nu:

i (t) - i (t)
sa sa

isb(t) - -~i (t)2 sa

i (t) - -~i (t)
sc 2 sa

(2.10)

(2.11)

(2.12)

De vergelijkingen (2.10) tlm (2.12) geven aan op welke wijze de fase

grootheden uit de ruimtevectoren zijn af te leiden. Dit wordt ook wel

aangeduidt met de term 2~3-transformatie.

2.3 De coördinatentransformatie.

Bij de beschrijving van de asynchrone machine worden verschillende

coördinatenstelsels gebruikt (zie paragraaf 2.4.1). Ten behoeve van een

eenvoudige beschrijving worden alle ruimtevectoren in één coördinaten

stelsel gedefinieerd. De ruimtevectoren zijn eenvoudig naar een ander

coördinatenstelsel te transformeren; zie figuur 2.2.

figuur 2.2: De coördinatensystemen.
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idem voor het rotorstelsel.

de hoeksnelheid van het coördinatenstelsel k in het

statorstelsel;

willekeurig coördinatenstelsel k;

de positie van ~ in het statorstelsel;

de positie van het willekeurige coördinatenstelsel k in

het statorstelsel;

idem voor het rotorstelsel;

Hierin is:

k
ImkRe ,

e
11

k

9

d
wk dtllk

d
w

dt 9m

de reële respectievelijk imaginaire as van een

De bijbehorende transformatieformules, voor ieder willekeurig coördi

natenstelsel k, luiden:

k
x

s
x

X S e - (jllk)

k (j 11
k

)x e

(2.13)

(2.14)

Met behulp van:

(2.15)

kunnen de transformatieformules ook in matrixnotatie geschreven worden:

] [:: :: ] (2.16)

-;-

(2.17)



2.4 De modelvorming van de asynchrone machine.

2.4.1 De spanningsbetrekkingen.

Onder inachtneming van de veronderstelling dat de stator- en rotor

weerstand voor alle drie de fasen gelijk zijn, kunnen de volgende

spanningsbetrekkingen voor de stator en rotor worden afgeleid:

s
u (t)
-s

r
u (t)
-r

- Rs!:(t) + ~:(t)

Rr!~(t) + ~~(t)

(2.18)

(2.19)

met: R , R
r s

respectievelijk de rotor- en de statorweerstand.

De inductiviteit van een fasewikkeling, bijvoorbeeld voor de stator

fasewikkeling a, is te splitsen in een hoofdveldinductiviteit L ensma
een spreidingsinductiviteit L

soa

Lsa L + Lsma soa
(2.20)

In een driefasenmachine zijn de wikkelingen met elkaar gekoppeld. Er

kan een driefasen-hoofdveldinductiviteit L worden afgeleid volgenssm
[ZOR 87]:

L sm
~ L
2 sma

(2.21)

Evenzo is er een driefasen-spreidingsinductiviteit L af te leiden
so

[HOE 84]. Deze is afgeleid onder de veronderstelling dat de homopolaire

component van de statorstroom nul is:

L
so

L + L
soa soab

(2.22)

Hierbij is L b de wederzijdse inductie van de spreiding tussen twee
soa

fasen. De driefaseninductiviteit L wordt dan:
s

-8-



L
s L + Lsm so

(2.23)

Voor de rotor is op soortgelijke wijze af te leiden:

L - L + Lr rm ro (2.24)

De magnetische koppeling tussen de stator en de rotor wordt aangeduid

met de coëfficiënt M. Er geldt nu volgens [ZOR 87] :

N N
M - N

r
Lsm - N

S
Lrms r

(2.25)

met: N , N
r s respectievelijk het aantal wikkelingen van de rotor- en

de statorspoelen.

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

als volgt genoteerd worden:

L iS(t) + Mis(t)
sos -r

~ Mir(t) + L ir(t)
-s r-r

(2.26)

(2.27)

In het vervolg zal ten behoeve van de leesbaarheid de tij dsafhan

kelijksaanduiding (t) worden weggelaten.

2.4.2 Transformatie naar een willekeurig stelsel k.

Transformatie van de spanningsbetrekkingen (2.18) en (2.19) naar het

coördinatenstelsel k levert met gebruikmaking van de transformatie

formule (2.13):

(2.28)

(2.29)k
J. (Wk - W ).1.

m !r

. .,.k
JWk!s

d k
d2És +
d k

+ -l/J +dt-r

R ik +
sos

R ik
r-r

k
u
-s
k

u
-r

-9-



Op dezelfde manier worden de fluxvergelijkingen (2.26) en (2.27) naar

het coördinatenstelsel k getransformeerd; dit levert

lIJk _
-s

l/Jk
-r

L ik + Mik
s-s -r

Mik + L ik
-s r-r

(2.30)

(2.31)

2.4.3 Reductie van de rotorgrootheden.

Om de rotorgrootheden op de stator te betrekken wordt een zogenaamde

reductiefactor e ingevoerd. In het vervangingsschema van de asynchrone

machine kan afhankelijk van de waarde van de reductiefactor de

spreidingsinductiviteit geheel in de stator , geheel in de rotor of

gedeeltelijk in de stator en gedeeltelijk in de rotor geplaatst worden.

De gereduceerde rotorstroom. aangeduid met een accent, wordt als volgt

gedefinieerd:

.k
l- 1 e-r

(2.32)

Invoering van de gereduceerde rotorstroom (2.32) in de spanningsbetrek

kingen en de fluxvergelijkingen, (2.28) tlm (2.31), geeft:

k R ik + ~k + . lIJku JWk _
s-s s-s dt-s

k, R'ik • d lIJk, + j (wk W ) lIJk ,u + - --r r-r dt-r m -r

(2.33)

(2.34)

L ik +
s-s

1.

- M' i"" +-s

Wik,
-r

L'ik •
r-r

(2.35)

(2.36)

met: k,
u-r
l/Jk,
-r

R'
r

L'
r

M'

keu-r
k

- ellJ-r
2

- e Rr
2

- e L r

eM
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(2.37)

(2.38)

(2.39)

(2.40)

(2.41)



2.4.4 Het elektromagnetische koppel.

De bewegingsvergelijking luidt:

met: m
d het lastkoppel, inclusief de inwendige wrijving;

m het elektromagnetische koppel;e
J het traagheidsmoment van de machine.

Het elektromagnetische koppel kan volgens [KOV 84] worden geschreven

als:

me
(2.43)

2.4.5 Het vervangingsschema voor de stationaire toestand.

In het algemeen wordt een asynchrone machine met kortgesloten anker

circui t, al dan niet in de vorm van een kooi, toegepast. Hiervoor

geldt:

(2.44)

Ten behoeve van de beschrijving van het gedrag van de asynchrone

machine in stationaire toestand worden de spanningsbetrekkingen (2.33)

en (2.34) in statorcoärdinaten geschreven. Hierin worden de fluxver

gelijkingen (2.35) en (2.36), na transformatie naar het statorstelsel,

gesubstitueerd. Dit geeft met behulp van (2.44):

s
R iS + L d iS + M' d iS, (2.45)u

dt dt-s s-s s -s -r

0 R' iS, L' d iS, M'~ .s 'w (L'is , + M' iS) (2.46)+ + 1 -r-r r dt -r dt -s J m r-r -s

-11-



Bij de veronderstelling dat de statorzijde wordt aangesloten op een

symmetrisch sinusvormig spanningsstelsel zullen ook de stromen, in de

stationaire toestand, een harmonische tijdafhankelijkheid hebben. Er

geldt volgens [SID 85]:

A

(jw t)s
(2.47)u - u e s

-s -s
A

(jw t).s
i (2.48)~ - e s

-s -s
• S

A

(jw t)
~ - i e s (2.49)
-r -r

met: w
s

A A A

de cirkelfrequentie van het aangelegde statorspanning

stelsel;

u ,i ,i complexe amplituden.-s -s -r

Om de rotorflux direct uit het vervangingsschema te kunnen aflezen

wordt een reduktiefactor e gekozen volgens:

e = MIL
r

(2.50)

Substitutie van de reduktiefactor in de vergelijkingen (2.32) en (2.37)

tlm (2.41) en het resultaat daarvan weer substitueren in de vergelij

kingen (2.45) en (2.46) levert met behulp van (2.47) tlm (2.49):

u
-s

R i + jw aL i + jw (l-a)L (i +i')
sos s sos s s -s -r

(2.51)

R' " "
o - -Ei' + jw (l-a)L (i +i')

s -r s s -s -r
(2.52)

met: a de totale spreidingsfactor; (2.53)

w -w
s m

s
ws

de slip; (2.54)

R' r

L
s(l-a)-R

L r
r

(2.55)

i' - i Ie-r -r

-12-
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Het bijbehorende vervangingsschema is weergegeven in figuur 2.3. In

deze figuur is gebruik gemaakt van de gereduceerde magnetiserings

stroom. Hiervoor geldt:

(2.57)

R'r
--S

•
~s

":10-' (1-_C1'_)~_:~----'-_ ____'

figuur 2.3: Het stationaire vervangingsschema.

Er zal vervolgens worden bewezen dat de gereduceerde magnetiserings

stroom en de gereduceerde rotorstroom, in het stationaire geval, ver

antwoordelijk zijn voor respectievelijk de rotorfluxvorming en de

koppelvorming bij constant veronderstelde rotorflux.

De rotorflux kan namelijk bepaald worden door (2.36) te transformeren

naar het statorstelsel. In deze vergelijking wordt vervolgens (2.40),

(2.41), (2.50), (2.57) en (2.53) gesubstitueerd. Dit levert:

ljIS, -= (l-a)L iS,
-r s-m (2.58)

Hieruit volgt dat de rotorflux rechtevenredig is met de stroom iS,
-m

Voor de bepaling van het elektromagnetische koppel wordt de rotorstroom

in (2.43) met behulp van (2.31) geëlimineerd. Dit levert na transfor

matie naar het statorstelsel:

m
e

3 M
2 i.

r
(2.59)
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De rotor flux en de gereduceerde magnetiseringsstroom kunnen in de

stationaire toestand geschreven worden als:

l/Js
Y!r

(jw t)e s-r
" (jw t)iS, - i' e s-m -m

(2.60)

(2.61)

Substitutie van (2.38), (2.50), (2.60) en (2.61) in (2.58) levert voor

de complexe amplitude van de rotorflux:

L
r (l-a)L i'

M s -m
(2.62)

Voor de complexe amplitude van de magnetiseringsstroom kan geschreven

worden:

" " 'À
i' i' eJ
-m m

met: À de fasehoek;

"
i' de topwaarde.m

Uit figuur 2.3 volgt nu met behulp van (2.63):

(2.63)

i'
-r

(2.64)

Eliminatie van de statorstroom, met behulp van (2.57), uit koppelver

gelijking (2.59) levert na substitutie van (2.60) tlm (2.64):

s
i~ TST

-14-
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Omdat de rotorflux niet geschikt is als snelle regelgrootheid, vanwege

de relatief grote veldtij dconstante (zie paragraaf 3.2). wordt deze

constant gehouden. Dit kan volgens (2.62) door de gereduceerde magneti

seringsstroom constant te houden. Het koppel kan nu volgens (2.65)

worden beïnvloed door de gereduceerde rotorstroom te variëren. Dit is

het principe van de fluxgeoriënteerde regeling welke in hoofdstuk 3.

ook voor de niet-stationaire toestand, zal worden beschreven.
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3. HET PRINCIPE VAN DE FLUXGEORIENTEERDE REGELING.

3.1 Inleiding.

In dit hoofdstuk wordt een algemeen beeld gegeven van de fluxgeoriën

teerde regeling, gebaseerd op [LED 85]. Bij deze regeling wordt de

asynchrone machine zodanig beschreven dat er een structuur ontstaat die

overeenkomt met die van de eenvoudig te regelen gelijkstroommachine.

Ook in het geval van een asynchrone machine is het dan mogelijk om het

veld in de machine en het elektromagnetische koppel onafhankelijk van

elkaar te regelen.

3.2 De mathematische beschrijving van de fluxgeoriënteerde regeling.

In deze paragraaf zullen de uitdrukkingen voor het elektromagnetische

koppel en de rotorflux worden afgeleid, gebruik makend van de groot

heden in het rotorfluxcoördinatenstelsel (kortweg rotorfluxstelsel,

aangeduid met superscript f). Dit stelsel is zodanig gedefinieerd dat

de positie van de reële as samenvalt met de positie van de rotorflux

ruimtevector; zie figuur 3.1.

Ims

figuur 3.1: Het rotorfluxcoördinatenstelsel.

-16-



Hierin is:

p de positie van

statorste1se1;

w -
dp de hoeksnelheidf dt

stelsel.

het rotorfluxstelsel ten opzichte van het

van het rotorfluxstelsel in het stator-

De transformatie van de complexe ruimtevectoren van het statorstelsel

naar het rotorfluxstelsel gaat op exact dezelfde wijze als in paragraaf

2.3 beschreven wordt; namelijk:

f
x

s
x

(3.1)

(3.2)

Met behulp van figuur 3.2 volgt:

f " . ó
x = x eJ - x + jx

x y
(3.3)

Bij de bepaling van een uitdrukking voor het elektromagnetische koppel

is het uitgangspunt koppelvergelijking (2.43). Hierbij wordt voor het

willekeurige coördinatenstelsel k het rotorfluxstelsel genomen en ver

volgens wordt de rotorstroomruimtevector met behulp van (2.31) geëli

mineerd. Dit levert:

m
e

3 M
1/1 i2 L rx sy

r
(3.4)

Als er nu een generalisatie wordt toegepast door over te gaan op het

algemene geval van een machine met poolpaartal p, dan gaat (3.4) over

in:

m
e

-17-
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figuur 3.2: Ruimtevectoren in het stator- en rotorf1uxste1se1.

Vervolgens wordt een eerste-orde-differentiaa1verge1ijking voor de

rotorflux afgeleid. Het uitgangspunt hierbij is rotorspanningsbetrek

king (2.29) getransformeerd naar het rotorf1uxste1se1. Door nu ook hier

over te gaan op het algemene geval van een machine met poolpaar p gaat

deze vergelijking met behulp van (2.44) over in:

(3.6)

De rotorstroom i f in (3.6) wordt nu geëlimineerd met behulp van rotor-r
fluxvergelijking (2.31) welke getransformeerd wordt naar het rotorf1ux-

stelsel; dit levert:

T ~~ + (l+j(wf - pw )T)~ - Mi
f

r dt rx m r rx -s
(3.7)

met: T
r

L
r

R
r

de rotortijdconstante.

Deze vergelijking wordt gesplitst in een reële en een imaginaire compo

nent. Met behulp van (3.3) geeft dit:

-18-



T ~ + ~ - Mir dt rx rx sx

(w f - pw)~ - ~ i
m rx r sY

(3.9)

(3.10)

In deze beschrijving is duidelijk zichtbaar op welke wijze de reële

component van de statorstroom i ,via een eerste-orde-tijdvertraging,
sx

de rotorflux-producerende component is (zie (3.9)). Ook is zichtbaar

dat de imaginaire component van de statorstroom i de koppelproducesy
rende component is bij constante rotorflux ~ (zie (3.5)). De rotor

rx
flux wordt constant gehouden omdat deze, door de aanwezigheid van de

relatief grote tijdvertraging T I niet geschikt is als snelle regel
r

grootheid voor de koppelbeïnvloeding.

Met behulp van (3.5) en (3.9) kan nu een blokschema voor de asynchrone

machine in rotorfluxcoördinaten worden opgesteld volgens figuur 3.3.

1----.--+ '+'r:.:

figuur 3.3: Het blokschema van de stroomgevoede asynchrone machine in

rotorfluxcoördinaten.

3.3 De uitvoeringsvorm.

Bij het ontwerp van het regelschema wordt gekozen voor een cascade

structuur bestaande uit respectievelijk een binnenstroomregellus met

een buitentoerenregellus en uit een binnenstroomregellus met een

buitenfluxregellus. De eigenschappen van een cascadestructuur zijn

{LED 85]:
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- Een flexibel

regeling moet

overkoepelende

van belang dan

regelschema. dit wil zeggen als er een positie

worden toegevoegd behoeft er alleen maar een

positielus te worden toegevoegd. Is de versnelling

wordt er een binnen-versnellingslus toegevoegd.

- Een snelle stroomregellus als binnenlus . Dit heeft als voordeel

dat deze binnenlus eventuele niet-lineariteiten van de invertor

bij regelt zodat deze buiten de stroomregellus nauwelijks waarneem

baar zijn.

- Door de stroomreferenties te begrenzen krij gt de stroomregellus

een beschermende functie.

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

alleen voldoen als de bandbreedte toeneemt als men vanuit de buitenste

regellus naar de binnenste regellus gaat. Bij de dimensionereing van

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

vervolgens worden de omsluitende regellussen gedimensioneerd.

In figuur 3.4 staat het regelschema van een asynchrone motor in flux

coördinaten welke via een stroominvertor wordt gevoed.

i-----.---------+'-+_ ~,

figuur 3.4: Regelschema van de asynchrone machine in fluxcoördinaten.
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3.4 Toepassing van een spanningsinvertor.

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

spanningsinvertor waarbij de amplitude en de frequentie van de stator

spanning opgedrukt kunnen worden. Deze invertor, type PMO 33 van het

fabrikaat Ho1ec, wordt uit het net gevoed via een gelijkrichter

[HOL 85]. Aan de stuuringangen van deze invertor worden de volgende

twee signalen toegevoegd:

- f.
~nvref

V.
~nvref

Een referentiewaarde voor de grondharmonische frequentie

van de statorspanning.

Een referentiewaarde voor de zogenaamde Vo1t/Hertz

waarde van de statorspanning. Deze Volt/Hertz-waarde is

gedefinieerd als de verhouding van de amplitude en de

frequentie van de grondharmonische component van de

statorspanning.

Het koppel en de rotorflux van de asynchrone machine worden echter

volgens (3.5) en (3.9) door stromen geregeld. De stroomcomponenten i
sx

en i zullen niet zondermeer afzonderlijk van elkaar kunnen worden
sy

beïnvloed door de statorspanningscomponenten u en u Hierdoor moet
sx sy

gebruik worden gemaakt van een zogenaamd ontkoppelingsnetwerk [SME 88].

Dit ontkoppelingsnetwerk en o.a. ook nog een tweetal compensatienetwer

ken ten behoeve van niet-1ineariteiten en de offset van de invertorbe-

sturing zijn in figuur 3.5 ondergebracht in het blok invertorsturing.

Het blok signaalverwerking, eveneens weergegeven in figuur 3.5, wordt

in de volgende paragraaf besproken.
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'f'r'''' f"re
flu>:- I iS:':ref stroom- ~

V·
+ lnVref

regellus I + regellus- -
.... invertorsturing invertorUI

J toerel'-
:J::

.1 stroom- ~ w'lil llWref+ .....
+- l regellus - l regellus

'I' i T r
~

isa

isb
is:.: sigl,aalverwerKil,g

Usab 1-

isy 1-f--

usbc: 1-f--

'+'rH (~~

wm

asynchrone
motor

figuur 3.5: Basisschema van de fluxgeoriënteerde regeling.

3.5 Signaalverwerking.

Bij de fluxgeoriënteerde regeling dienen de volgende teruggekoppelde

waarden beschikbaar te zijn: w
m

' w
f

' i ,i ,en ~ [SME 88]. In deze
sx sJ rx

paragraaf zal worden beschreven op welke wij ze deze teruggekoppelde

waarden verkregen worden.

De bepaling van de rotorfluxruimtevector is zowel bij de fluxgeoriën

teerde regeling, zie paragraaf 3.2. als bij de koppelbepaling, zie

inleiding, van essentieel belang. Deze kan op verschillende manieren

verkregen worden, namelijk:

- Directe fluxbepaling, bijvoorbeeld door middel van Hall-detectoren

of fluxmeetspoelen.
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- Indirecte fluxbepaling, bijvoorbeeld berekening van de flux door

gebruik te maken van fluxmodellen of schatting van de flux met de

waarnemertheorie uit de moderne regeltechniek.

Het bezwaar van de eerste methode is dat er ingegrepen moet worden in

de machine. Hierdoor verliest de regeling zijn universele karakter in

belangrijke mate. Bij gebruikmaking van fluxmodellen zijn de beper

kingen de parameter- gevoeligheid en het beperkte werkingsgebied, zie

[ZAE 84] en [FRU 86].

Een toestandswaarnemer daarentegen is toepasbaar in het gehele

bedrijfsgebied van de asynchrone machine en kan zo ontworpen worden dat

hij. tot op zekere hoogte, ongevoelig is voor parametervariaties.

Daarom is de keuze bij de bepaling van de rotorfluxvector gevallen op

de toestandswaarnemer.

De teruggekoppelde waarde van de mechanische hoeksnelheid w wordt
m

voorlopig bepaald door een elektronische hoekopnemer. In de toekomst

kan deze grootheid in principe ook bepaald worden door de toestands-

waarnemer.
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4. DE TOESTANDSBESCHRIJVING.

4.1 Inleiding.

In de afgelopen jaren is in de regeltechniek een nieuwe analyse-methode

naar voren gekomen, welke bekend staat onder de naam toestandsbeschrij

ving [KUO 80]. Ten opzichte van de reeds bestaande technieken (welke

berusten op het gebruik van Laplace- en Z-transformatie, overdrachts

functies, blokdiagrammen, etc.) zijn de voordelen:

- Een meer systematische opzet; hierdoor kunnen zeer complexe

processen in beschouwing worden genomen zonder het overzicht te

verliezen.

De methode leent zich zowel voor systemen met één ingang en één

uitgang als voor systemen met meer in- en/of uitgangen.

- Deze methode kan ook gebruikt worden voor bepaalde niet-lineaire

en tijd-variante systemen.

De basis van de toestandsbeschrijving wordt gevormd door de toestands

vector, welke is opgebouwd uit toestandsgrootheden. De toestandsvector

is zodanig samengesteld dat op ieder moment de toestand waarin het

systeem zich bevindt, eenduidig is vastgelegd.

Helaas zijn in de praktijk vaak niet alle toestandsgrootheden direct

toegankelijk. In het algemeen zijn slechts de ingangs- en uitgangs

signalen van het systeem beschikbaar. Hierdoor is het noodzakelijk, als

de momentane waarden van alle toestandsgrootheden gewenst zijn, het

systeem te observeren en aan de hand van de ingangs- en uitgangssig

nalen de momentane waarde van de toestandsgrootheid te bepalen. Het

observerende subsysteem heet "de toestandswaarnemer".
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4.2 De toestandsbeschrijving van een continu systeem.

Beschouw een continu systeem met p ingangen en q uitgangen, zoals
e

getoond in figuur 4.1, dat gekarakteriseerd wordt door een n -orde-

differentiaalvergelijking. Dan kan de toestandsvergelijking, respectie

velijk de uitgangsvergelijking als volgt geschreven worden [KOü 80]:

x

y

dx(t)/dt - f(x(t),u(t),t)

g(x(t),u(t),t)

(4.1)

(4.2)

met: x(t)

u(t)

y(t)

f,g

de toestandsvector, dimensie n*l;

de ingangsvector, dimensie p*l;

de uitgangsvector, dimensie q*l;

vectorfuncties.

~U2pl+-:. E:.:q~~ continu systeem . TI

figuur 4.1: Een continu systeem me~ p ingangen en q uitgangen.

In de keuze van toestandsgrootheden bestaat een grote mate van vrijheid

en de keuze is dus in het algemeen niet uniek. De keuze wordt meestal

bepaald door de voorkennis over het systeem en bij voorkeur worden voor

de toestandsgrootheden fysisch zinvolle variabelen gekozen.

Als het systeem lineair is en uit tijdvariante

kunnen (4.1) en (4.2) geschreven worden als:

x(t) - A(t)x(t) + B(t)u(t)

y(t) - C(t)x(t) + D(t)u(t)

elementen bestaat,

(4.3)

(4.4)

met: A(t)

B(t)

C(t)

D(t)

de systeemmatrix, dimensie n*n;

de ingangsmatrix, dimensie n*p;

de uitgangsmatrix, dimensie q*n;

de doorverbindmatrix, dimensie q*p.
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Een en ander is verduidelijkt in figuur 4.2.

u(t) y(t)

figuur 4.2: Het blokdiagram voor de toestandsvergelijkingen.

In de meeste gevallen ontbreekt in de uitgangsvergelijking (4.4) de

doorverbind.matrix D(t). Doordat dit ook in de beschrijving van de

asynchrone machine het geval is, zoals in paragraaf 4.4 zal blijken,

wordt vanaf nu verder gewerkt met:

x(t) = A(t)x(t) + B(t)u(t)

y(t) = C(t)x(t)

4.3 Invoering van het tussencoördinatenstelsel.

(4.3)

(4.5)

In deze paragraaf wordt de invoering van een nieuw coördinatenstelsel,

het tussencoördinatenstelsel of kortweg het tussenstelsel, behandeld en

beargumenteerd. Het blijkt namelijk dat de filtering, die noodzakelijk

is in verband met het gevaar voor aliasing in de toegepaste digitale

regeling, in dit stelsel veel eenvoudiger is dan in het statorstelsel.

Een tweede argument voor deze invoering is dat de bemonsteringsfrequen

tie laagd kan zijn.

De verhouding van de grondharmonische cirkelfrequentie w en de eerst
g

optredende hogere harmonische cirkelfrequentie wordt als keuzecriterium

voor de eenvoud van de filters genomen. Het blijkt nu dat deze verhou

ding kleiner wordt, waardoor de filtering in dit stelsel eenvoudiger

wordt, als voor de hoeksnelheid w
t

van het tussenstelsel geldt

[GEE 88]:
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(4.6)

Het tussenstelsel wordt nu ingevoerd als het coördinatenstelsel dat ten

opzichte van het statorstelsel ronddraait met een hoeksnelheid wt '

welke gelijk is aan de momentane cirkelfrequentie van de grondharmo

nische component van de statorspanning w.
~nv

De hoeksnelheid van het tussenstelsel wordt gelijk gekozen aan de

cirkelfrequentie van de grondharmonische component van de statorspan

ning omdat deze eenduidig vastligt door middel van het zogenaamde FRP

signaal. Dit is een intern signaal van de gebruikte inverter dat de

positie van de pulsen in het schakelpatroon bepaalt [HOL 85]. Hiervoor

geldt:

f.
~nv

w.
~nv

271"

f FRP
6930

(4.7)

Het tussenstelsel wordt aangegeven met superscript "t"; de reële en de

imaginaire component van een grootheid (gedefinieerd ten opzichte van

het tussenstelsel) wordt aangegeven met respectievelijk subscript "m"

en subscript "n".

De transformatie van de ruimtevectoren welke gedefinieerd zijn ten

opzichte van het tussenstelsel, zie figuur 4.3, kunnen op de volgende

wijze getransformeerd worden naar het rotorfluxstelsel:

f
x (4.8)

Hierin is ~ de positie van het rotorfluxstelsel ten opzichte van het

tussenstelsel; hiervoor geldt:

VJrn
VJrm

2: 0arctan(~)

rm
~

VJrn
(4.9)

arctan(~) + 71" VJrm
< 0

rm
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figuur 4.3: De positie van het rotorfluxstelsel in het tussenstelsel.

In figuur 4.3 is:

v t de positie van het tussenstelsel ten 'opzichte van het

statorstelsel;

d
-v
dt t de hoeksnelheid van het tussenstelsel in het stator

stelsel.

Doordat de grondharmonische frequentiecomponenten in stationaire toe

stand naar gelijkspanningen en gelijkstromen getransformeerd worden,

kan de bemonsteringsfrequentie verlaagd worden. Immers uit het Nyquist

theorema volgt dat, bij ideale bemonstering, de bemonsteringsfrequentie

minstens twee maal de maximaal optredende frequentiecomponent in het te

bemonsteren spectrum moet zijn. In deze situatie voldoet elke bemonste

ringsfrequentie groter dan of gelijk aan 0 Hz. Omdat, in de praktijk,

ook het dynamische bedrij f van de regeling aan de orde komt, moet de

bemonsteringsfrequentie altijd groter dan 0 Hz zijn.
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4.4 De toestandsbeschrijving van de asynchrone machine.

Het uitgangspunt bij de toestandsbeschrijving van de asynchrone machine

wordt gevormd door de spanningsbetrekkingen en de fluxvergelijkingen

(2.28) tlm (2.31) en voorts door de koppelvergelijking (2.43) getrans

formeerd naar het tussenstelsel tezamen met de bewegingsvergelijking

(2.42). Deze luiden:

(4.13)

(4.11)

(4.16)

(4.15)

(4.14)

(4.12)

(4.10)

wordt echter niet in beschouwing

genomen, omdat deze voor de bepaling van het koppel en de rotorflux

niet van belang is. Voorlopig wordt de hoeksnelheid W van de rotor met
m

behulp van een opnemer bepaald. Voor de toestandsbeschrijving worden

alleen de spanningsbetrekkingen en de fluxvergelijkingen in beschouwing

t Rit d t tu + dt!s + jWt ..ps-s s-s
t R i t d t + j (w

tu + dtlÉr - pWm)lÉr-r r-r t
.,pt L i t

+ Kit
-s s-s -r
.,pt W t + L i

t- ~-r -s r-r
dw

m + m
d
J~

e dt
de

W
dtm

*3 Im(.,pt i t )m 2e -r -r

De hoek e tussen de rotor en de stator

genomen.

In het algemeen worden de spanningsbetrekkingen van de asynchrone

machine als een vierde-orde-systeem beschreven. Dit wordt zichtbaar als

de stromen in de spanningsbetrekkingen (4.10) en (4.11) worden geëlimi~

neerd met behulp van (4.12) en (4.13) en deze uitdrukkingen vervolgens

worden gesplitst in een reëel en in een imaginair deel.
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Door gebruik te maken van complexe ruimtevectoren kan de asynchrone

machine worden beschouwd als een tweede-orde-systeem. Om de samenhang

tussen de beschrijvingen van het elektrische deel van de asynchrone

machine als vierde-orde-systeem, met vier reële toestandsvariabelen, of

als tweede-orde-systeem, met twee complexe toestandsvariabelen, aan te

geven, wordt in bijlage A een relatie afgeleid tussen de eigenwaarden

van de systeemmatrix in deze twee veschillende beschrijvingsvormen.

Aangezien de rotorflux constant gehouden dient te worden, is het zinvol

om deze grootheid in de toestandsvector op te nemen. Voor de andere

toestandsgrootheid wordt gekozen voor de statorflux. Als ingangs- en

uitgangsgrootheden zijn respectievelijk de gemeten waarden van de

statorspanning en van de statorstroom beschikbaar.

Door deze keuze worden de toestandsvector , de ingangsvector en de

uitgangsvector als volgt geschreven:

x [:; ] (4.17)

[ t ] (4.18)u - u
-s

y - [
. t ] (4.19)l.
-s

Met behulp Van (4.17) t/m (4.19), (4.10) t/m (4.13) en (2.53) kunnen

(4.3) en (4.5) geschreven worden als:

~11

~2l

A

~12

~22

B
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[ !~ ] - [ :1 :2 ] [:;j (4.21)

C

met:
~11 - -Q -jw (4.22)s t

~12 - Q k (4.23)s r

~21 - Q k (4.24)r s

~22 - -Q -j(w -pw ) (4.25)
r t m

b - 1 (4.26)
-1

~2 - 0 (4.27)

:1 - 13 (4.28)

:2 -13k (4.29)r

Rs (4.30)Q =-
s oLs

Rr (4.31)Q - oLr r

13
1

(4.32)
- oLs

k M
(4.33)r -L

r

k M (4.34)
s -L

s

4.5 De toes~ändsbeschrijving van een discreet systeem.

4.5.1 Inleiding.

Omdat de toestandswaarnemer discreet moet worden uitgevoerd, zie para

graaf 4.6, moet er een tij dsdiscrete toestandsbeschrijving van de

continue toestandsbeschrijving, volgens (4.3) en (4.5), worden afge

leid. De tijddiscrete toestandsbeschrijving van een tijdvariant systeem

heeft, in het algemeen, de volgende vorm:
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x( (k+l)T)

y(kT)

Ad(kT)x(kT) + Bd(kT)u(kT)

- Cd(kT)x(kT) + Dd(kT)u(kT)

(4.35)

(4.36)

met: k - 0,1,2, '"

T de sampletijd;

het subscript d duidt de discrete matrix aan.

Om de matrices Ad(kT), Bd(kT), Cd(kT) en Dd(kT) te kunnen bepalen wordt

gebruik gemaakt van de toestandsovergangsmatrix. Hierbij wordt veron

dersteld dat de continue systeemmatrix en de ingangsvector gedurende

het tijdsinterval [kT, (k+l)T] constant zijn en gelijk zijn aan respec

tievelijk A(kT) en u(kT). Uit (4.20), (4.26) en (4.27) volgt dat de

ingangsmatrix B constant is voor alle t. De uitgangsmatrix C is, bij de

veronderstelling dat de coëfficiënten van zelfinductie en wederzijdse

inductie constant zijn voor alle t, constant voor alle t; zie (4.21).

4.5.2 De toestandsovergangsmatrix.

De toestandsovergangsmatrix ~(t,t ) wordt gedefinieerd met behulp van
o

de oplossing van het homogene deel van de toestandsvergelijking (4.3).

De analytische oplossing voor de homogene toestandsvergelijking wordt,

als de toestand op het tij dstip t bekend is, gegeven door de toe-
o

standsovergangsmatrix van t tot t volgens:
o

~ (t) - ~(t,t ) x(t )
hom 0 0

waarbij de toestandsovergangsmatrix gegeven wordt door:

2

(4.37)

~(t,t ) - expo

t

JA(r)dr

t o

t

- I + J A(r)dr + ;,

t o

t

JA(r)dT

t o

+ .. (4.38)

met: I de eenheidsmatrix.
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Voor de toestandsovergangsmatrix gelden de volgende eigenschappen

[KUü 80]

~(t,t ) - A(t)~(t.t )o 0

~(t ,t )~(t ,t ) - ~(t ,t )
2 1 1 0 2 0

~(t ,t ) - Io 0

~(t ,t ) - ~-l(t ,t )
1 0 0 1

4.5.3 De oplossing van de niet-homogene toestandsvergelijking.

(4.39)

(4.40)

(4.41)

(4.42)

Veronderstel dat de oplossing van de niet-homogene tijd-variante toe

standsvergelijking (4.3) luidt:

x(t) = ~(t,t )q(t)o

met: q(t) een nader te bepalen vector.

Uit (4.43) volgt:

x(t) = ~(t,t )q(t) + ~(t.t )q(t)o 0

(4.43)

(4.44)

Vervolgens worden (4.3) en (4.39) in (4.44) gesubstitueerd. Dit levert

met behulp van (4.43):

B(t)u(t) - ~(t.t )q(t)
o

Hieruit volgt voor q(t) met behulp van (4.42):

t

q(t) - q(t o) + J~(to.T)B(T)U(T) dT

t o

(4.45)

(4.46)

De oplossing van de niet-homogene tijd-variante toestandsvergelijking

kan nu gevonden worden door (4.46) in (4.43) te substitueren; dit

levert met behulp van (4.40) en (4.41):
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t

x(t) - ~(t,to)x(to) + f ~(t,r)B(r)u(r) dr

t o

(4.47)

Vervolgens worden de tijdstippen t en to vervangen door de bemonste

ringstijdstippen (k+1)T en kT. Dit levert samen met de veronderstel

lingen welke gemaakt zijn in paragraaf 4.5.1 en voorts met (4.38) en

(4.41) :

x«k+1)T) - ~«k+1)T,kT)x(kT) - A- 1 (kT)[I - ~«k+1)T,kT)] Bu(kT)

(4.48)

Uit (4.5) volgt, door vervanging van t door kT, dat de discrete uit

gangsmatrix gelijk is aan de continue uitgangsmatrix en dat de discrete

doorverbindrnatrix gelijk is aan nul. Dit en (4.48) leveren tezamen een

uitdrukking voor de discrete matrices volgens:

Ad(kT)

Bd(kT)

Cd(kT)

Dd(kT)

- ~«k+1 )T , kT)

= _A- 1 (kT)[I - Ad(kT)]B

C

= 0

(4.49)

(4.50)

(4.51)

(4.52)

4.6 De toestandswaarnemer.

De fluxgeoriënteerde regeling vormt in combinatie met de toestands

waarnemer een complex geheel. Dit zou bij de realisatie met een analoge

toestandswaarnemer een moeilijk af te regelen, weinig flexibel en kost

baar geheel worden. Doorom is gekozen voor een digitale uitvoerings-

vorm.
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De toestandswaarnemer heeft als doelstelling de gerecontrueerde toe

stand zo goed mogelijk gelijk te maken aan de werkelijke toestand van

het geobserveerde systeem. De waarnemer is gebaseerd op een model van

het systeem in de vorm van de toestandsvergelijkingen. Door aan dit

model hetzelfde ingangssignaal toe te voeren als aan het te observeren

systeem wordt een toestandsvector verkregen welke in principe overeen

stemt met die van het te observeren systeem; zie figuur 4.4. Om een

onderscheid te maken tussen het systeem en de toestandswaarnemer worden

de grootheden en de matrices van de waarnemer voorzien van een dakje.

u(KT)

_ ~y~t~e~ _
, I

I I
I I
I I
I I

I yW I
I I

I I

I I

Y(KT)

~--------.,;..~x(KT)

---------------------------waarnemer

figuur 4.4: De toestandswaarnemer in combinatie met het lineaire

systeem.

In de praktijk zal er altijd een verschil zijn tussen de gereconstru

eerde toestand en de werkelijke toestand, doordat er o.a. modelfouten,

meet- en systeemruis en parametervariaties optreden. Hierdoor ontstaat

een toestandsreconstructiefout volgens:
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"x(kT) - x(kT) - x(kT) (4.53)

Deze fout kan echter niet bepaald worden omdat x(kT) in het algemeen

niet toegankelijk is. Om dit probleem op te vangen wordt de uitgangs

reconstructiefout bepaald volgens:

"y(kT) - y(kT) - y(kT) (4.54)

"Via een correctiematrix K
d

wordt dit signaal teruggevoerd naar de

ingang van de waarnemer als extra ingangssignaal. Deze terugkoppeling

zorgt voor een voortdurende bij stelling van een eventuele afwijking

tussen de werkelijke uitgangsvector en de gereconstrueerde uitgangs

vector.

Er kan, met behulp van figuur 4.4, voor de gereconstrueerde toestand

worden afgeleid:

" ""x«k+l)T) - Ad(kT)x(kT)

" " "
y(kT) - Cdx(kT)

" " "+ Bd(kT)u(kT) + Kd(kT) (y(kT)-y(kT)) (4.55)

(4.56)

Om een indruk te krijgen van het gedrag van de toestandsrecontructie

fout wordt, onder de aanname dat de parameters van het systeem en van

het model volledig overeenstemmen, de toestandsreconstructiefout op het

tijdstip (k+l)T bepaald door in (4.53) kT te vervangen door (k+l)T. Na

substitutie van achtereenvolgens (4.35), (4.36), (4.55), (4.56) en

(4.53) levert dit met behulp van (4.52):

x«k+l)T) - F(kT)x(kT)

" " "met: F(kT) - Ad(kT)-Kd(kT)Cd
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Als in de stationaire toestand van het te observeren systeem (Ad en Fd
zijn tij dinvariant) de modules van alle eigenwaarden van de matrix F

kleiner zijn dan 1, dan zal de toestandsreconstructiefout convergeren

naar een eindwaarde. Het dynamische gedrag van de waarnemer in statio

naire toestand wordt, bij de veronderstelling dat de parameters van het

systeem en van de waarnemer exact overeenstemmen, dus bepaald door de

eigenwaarden van de matrix F. Daar de keuze van de correctiematrix vrij

is, kan het dynamische gedrag van de waarnemer daarmee worden beïn

vloed. Eveneens kan door de vrije keus van de correctiematrix de

waarnemer ongevoelig worden gemaakt voor parametervariaties.

"De discrete correctiematrix K
d

kan in het algemeen geschreven worden

als:

(4.59)

Bij de toepassing van een digitale toestandswaarnemer wordt gebruik

gemaakt van het feit dat door de beschrijving in het tussenstelsel, zie

paragraaf 4.3, de ingangsvector gedurende het tijdsinterval [(kT),

(k+l)T] constant is. Hierdoor ku:men de matrices ten behoeve van de

discrete toestandsbeschrijving, met uitzondering van de correctie

matrix, uit de matrices ten behoeve van de continue toestandsbeschrij

ving bepaald worden; zie paragraaf 4.5. In hoofdstuk 5 wordt een

methode besproken om deze discrete matrices op een efficiënte manier te

bepalen.

-37-



5. DE BEPALING VAN DE MATRICES T.B.V. DE DISCRETE TOESTANDSWAARNEHER.

Bij de bepaling van de matrices voor de discrete toestandswaarnemer

wordt gebruik gemaakt van de toestandsovergangsmatrix ; zie paragraaf

4.5. Omdat de continue systeemmatrix A afhankelijk is van de mechani

sche hoeksnelheid en de hoeksnelheid van het tussenstelsel, zie para

graaf 4.4, moet de toestandsovergangsmatrix elke bemonstering opnieuw

bepaald worden; zie (4.38). Om de rekentijd hierbij te verkleinen wordt

in dit hoofdstuk een methode besproken om de toestandsovergangsmatrix

analytisch te bepalen.

5.1 Een analytische uitdrukking voor de toestandsovergangsmatrix.

Voor de bepaling van de toestandsovergangsmatrix kan gebruik worden

gemaakt van verschillende methoden [KUO 80]; bijvoorbeeld het Ca1ey

Hami1ton-theorema, de Lap1ace-transformatie en de Z-transformatie. Hier

wordt gekozen voor een methode welke gebruik maakt van de eigenvectoren

en de eigenwaarden van de continue systeemmatrix.

5.1.1 Bepaling van de eigenwaarden en de eigenvectoren van de systeemmatrix.

"Een getal .\.
-~

dan als er een

"is een eigenwaarde van de systeemmatrix A dan en slechts
"eigenvector v, ' ongelijk aan de nulvector, bestaat
~

zodanig dat geldt:

" "A v.
~

" ".\. v.
-~ ~

(5.1)

De eigenwaarden kunnen bepaald worden door het oplossen van de verge

lijking:

" "det(.\.I - A) - 0
-~

(5.2)
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Voor de systeemmatrix A volgens (4.20) levert dit:

"
~1 2,

(5.3)

Met behulp van (4.22) t/m (4.25) geeft dit:

A 1 A A A A

~1,2 - - i[or + Os - j(pwm - 2wt )] +

± ~j (~ -~ )2 _ p2~m2 + 4~ ~ k k + j2p~ (~ -~ )
2 r s s r s r m s r

(5.4)

De eigenvectoren van de complexe systeemmatrix kunnen worden bepaald

door het oplossen van (5.1) met behulp van (5.3). Dit leidt bijvoor

beeld tot de oplossing:

(5.5)

Met behulp van (4.22) t/m (4.25) levert dit:

"
"

= [ "
o -0

s r

" "20 k
s r

" ) " " 2 2"2 " " " " A A A ]

+ jpw ± (0 -0 ) - p w
m

+ 40 0 k k + j 2pw (0 -0 )
m r s s r s r m s r

(5.6)

Vervolgens wordt in deze paragraaf bewezen dat, bij de gebruikte

machine, de twee eigenwaarden van de systeemmatrix van elkaar verschil

len. Bij gelijke eigenwaarden moet de hier beschreven berekenings

methode voor de toestandsovergangsmatrix iets gewij zigd worden

[KVa 80]. De eigenwaarden van de systeemmatrix volgens (5.4) kunnen

herschreven worden tot:

"
~1,2 - Rel + jlm1 ± (Re2 + jlm2 )
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" "met: Re - -0.5 (Q + Q )
1 r s

" "lm = 0.5 (pw - 2w
t

)1 m

Re2 - O. Sr;;;:: cos(ç/2)

Im2 - 0.5r;;;:: sin(ç/2)

(5.8)

(5.9)

(5.10)

(5.11)

abs - j " " 2 2"2 """" 2 """ 2[(Q -Q ) -p w +4Q Q k k ] +[2pw (Q -Q )]
r s m s r s r m s r
" "2 2"2 """" " " "arg[(Q -Q) - p w + 4Q Q k k + j(2pw (Q -Q )]r s m s r s r m s r

(5.12)

(5.13)

Als er nu twee gelijke eigenwaarden zouden zijn dan moet volgens (5.7),

met behulp van (5.10) t/m (5.12), gelden:

" " 2[(Q -Q )
r s

2"2 """" 2 """ 2- P wm + 4Q Q k k] + [2pw (Q -Q)] - 0s r s r m s r
(5.14)

De oplossing hiervan luidt:

W
m

_ ±
1,2,3,4 [

-b J b
2

- 4a cmmm m
2a

m

(5.15)

(5.16)

(5.17)

(5.18)

" " " "- 4Q Q k k ]
s r s r

A A A A 2
+ 4Q Q k k ]

s r s rc
m

4
am - p

2 " " 22p [(Q -Q )
s r

" " 2[(Q -Q )
r s

b
m

met:

Voor de discriminant d van (5.15) geldt:
m

4 A A A A A A 2
d - -64p (Q Q k k ) (Q -Q )m s r s r r s

(5.19)

Uit (5.19) volgt, met behulp van de machineparameters welke vermeld

staan in bijlage B, dat de discriminant kleiner is dan nul. De op1os

s ing van (5.14) bes taat dus uit complexe hoeksnelheden W • Zodoende
m

zijn de eigenwaarden van de systeemmatrix , bij de gebruikte machine,

nooit aan elkaar gelijk. Dit wordt ook grafisch verduidelijkt door

figuur 5.1; hier worden de eigenwaarden van de systeemmatrix uitgezet

als functie van de hoeksnelheid W .
m

-40-



100

pW - 2011"
m

Im ).

o
-100

Re ).

- 10011"

o

figuur 5.1: De eigenwaarden van de systeemmatrix als functie van de

mechanische hoeksnelheid bij wt=O.

5.1.2 De toestandsovergangsmatrix.

Voor de analytische bepaling van de toestandsovergangsmatrix wordt er

een nieuwe systeemmatrix ingevoerd volgens:

(5.20)

"Hierbij is de matrix M opgebouwd uit, in het algemeen, n-kolommen van

"eigenvectoren. De matrix K is regulier, omdat de eigenvectoren bij

verschillende eigenwaarden (zie paragraaf 5.1.1) onafhankelijk zijn
,.

[LAL 83]; hieruit volgt dat de matrix K inverteerbaar is. In ons geval

"is n gelijk aan twee; de matrix M kan geschreven worden als:
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Uit (5.20) volgt:

,... A A A

MA-AM

Dit levert na substitutie van (5.21) en (5.1):

A A A A A A A

(Vl ' V2)~ - (~lVl' ~2V2)

(5.21)

(5.22)

(5.23)

Hierdoor kan de nieuwe systeernmatrix als volgt worden geschreven:

A= [ ~l ~]
o ~2

(5.24)

Met behulp van deze nieuwe systeernmatrix wordt een nieuwe uitdrukking

voor de toestandsovergangsmatrix bepaald. Voor de toestandsovergangs 

matrix kan, met behulp van de veronderstellingen welke gemaakt zijn in

paragraaf 4.5.1 en (4.38), worden geschreven:

"
;«k+l)T,kT) _ eA(kT)T

ofwel:

;«k+l)T,kT) - I + A(kT)T + ~! [A(kT)T]2 + ~! [A(kT)T]3 + ..

Met behulp van (5.20) kan voor (5.25) worden geschreven:

" M(kT) A(kT) M-l(kT) T
4>«k+l)T, kT) - e

Met behulp van (5.26) levert dit:
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~«k+l)T,kT) - I + M(kT)A(kT)M-l(kT)T + ;, [M(kT)A(kT)M- l (kT)T]2 + .,

(5.28)

Buiten haakjes halen levert:

~«k+l)T,kT) - M(kT) ( I + A(kT)T + ;! [A(kT)T]2 + .. lM-l(kT)

Hieruit volgt:

"-

~«k+l)T,kT) - M(kT) eh(kT)T M-l(kT)

(5.29)

(5.30)

Er kan voor
"-

h(kT)T
e , met behulp van (5.24), geschreven worden:

"-

h(kT)T
e - [

"-

e~l(kT)T

o
(5.31)

5.2 De implementatie.

Voor de bepaling van de discrete matrices wordt eerst de discrete

systeemmatrix, volgens (4.49) met behulp van (5.30) en (5.31), bepaald.

Vervolgens wordt de discrete ingangsmatrix met behulp van (4.50)

bepaald. De discrete uitgangsmatrix is volgens (4.51) gelijk aan de

continue uitgangsmatrix en de discrete doorverbindmatrix is volgens

(4.52) g~lijk aan nul.

Dit is gerealiseerd in een computerprogramma geschreven in Turbo

Pascal. De gebruikte machineparameters staan vermeld in bijlage B. De

listing van het programma is gegeven in bijlage C.l.
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5.3 Resultaten en aanbevelingen.

Het programma, zoals dit vermeld staat in bijlage C.1, berekent de toe

standsovergangsmatrix naar wens.

Door gebruik te maken van dit algoritme, in plaats van een algoritme

dat gebaseerd is op het Sy1vester-Expansion-theorema [GEE 88], is de

rekentijd voor de bepaling van de discrete matrices verlaagd van 125 ms

naar 33 ms. Dit is gerealiseerd op een IBM AT Persona1 Computer met een

mathematische coprocessor en een klokfrequentie van 8 MHz. Deze reken

tijd kan nog verder verlaagd worden door gebruik te maken van:

- gehele getallen (integers) in plaats van reële getallen (reals);

- een procedure voor het vermenigvuldigen van twee complexe getallen

welke geschreven is in assembler-taal;

- een machtreeks of een tabel om de gebruikte exp-functie in

Turbo-87, welke ongeveer 4 ms duurt, te vervangen.

Het verdient aanbeveling dit nader te onderzoeken.
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6. EEN ROBUUSTE TOESTANDSWAARNEMER.

Van de parameters voor de toestandsbeschrijving van de asynchrone

machine zijn sommige sterk afhankelijk van de bedrijfstoestand waarin

de machine zich bevind en van de temperatuur. Daarom zal de toestands

waarnemer in principe ongevoelig moeten zijn voor die parametervaria

ties. In dit hoofdstuk wordt een aanzet gegeven tot het ontwerp van een

toestandswaarnemer welke in de stationaire toestand tot op zekere

hoogte ongevoelig is voor rotorweerstandsvariaties; met andere woorden

een robuuste toestandswaarnemer voor rotorweerstandsvariaties.

Omdat de toestandswaarnemer wordt geoptimaliseerd voor de stationaire

toestand wordt in dit hoofdstuk aangenomen dat de hoeksnelheden w en
m

wt constant zijn. Een gevolg hiervan is dat de matrices voor de toe-

standsbeschrijving geen tijdafhankelijkheid meer bezitten.

6.1 De eigenwaarden van de toestandswaarnemer.

Voor een stabiele toestandswaarnemer moeten de eigenwaarden van de

matrix F binnen de eenheidscirkel liggen; zie paragraaf 4.6. In deze

paragraaf wordt een uitdrukking voor de eigenwaarden van de matrix F

afgeleid. Hiervoor wordt eerst een uitdrukking voor de discrete

systeemmatrix afgeleid; voor deze systeemmatrix geldt namelijk volgens

(4.49) en (5.30):

A

A AT A-I
Me M (6.1)

Met behulp van (5.31), (5.21), (5.3) en (5.5) kan voor de matrices K,

A

AT A-I
e en M worden geschreven:

A

M .. [ ~11
='21
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A

AT
e (6.3)

A-1
M 1

A A A A (6.4)

='21 ~ ~22 - ~11 + r

(6.11)

(6.5)

(6.6)

(6.7)

(6.8)

(6.9)

(6.10)

A

A

A

AA

A

A

A

A

='22 - ~22 - ~11 - r
A 1 A A lA
~1 - 2(~11 + ~22) + 2:
A 1 A A lA
~2 = 2(~11 + ~22) - 2:

J A A 2 A A
r ~ (~11-~22) + 4~12~21

A A

met: ='11 - 2~12

Substitutie van (6.2) t/m (6.4) in (6.1) levert voor de discrete

systeemmatrix na het uitvermenigvuldigen van de matrices:

[ ~dll
A

]A ~d12
A -d A

~d21 ~d22

1 A AA A A
e(~lT)

A A
e(~2T)]met: ~d11 ~ [='11='22 - ='12='21A A A A

='11='22 - ='12='21
1 A AA A A

e(~2T)
A A

e(~lT)]
~d12 - A A A A [='11='12 - ='11='12

='11='22 - ='12='21
1 A AA A A

e(~lT)
A A

e(~2T)]
l!d21 - A A A A [='21='22 - ='21='22

='11='22 - ='12='21
1 A AA A A

e(~2T) A A (À T)
~d22 ~ A A A A [='11='22 - ='12='21 e -1 ]

='11='22 - ='12='21

(6.12)

(6.13)

(6.14)

(6.15)

(6.16)
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Voor (6.13) tiro (6.16) kan roet behulp van (6.5) tlm (6.8) geschreven

worden:

met: (6.17)

A

A _ ! aA (e(~lT)
~d12 A -12

r
A

A 1 A «À1T)
~d21 - ';" ~21 e -

r

(6.18)

(6.19)

~d22
(6.20)

A

De matrix F is volgens (4.58) gelijk aan:

A

Voor de matrix Cd geldt; zie (4.21) en (4.51):

(6.21)

(6.22)

A

De matrix F kan, met behulp van (6.12), (6.17) tiro (6.22) en (4.59),

geschreven worden als:

(6.23)

met:
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(6.26)

~ ~ A A

'" 1 '" '" (À T) (À T) '" (À T) (À T) '" '"f_ 22 - ~[(a -a )(e -1 -e -2 )+r(e -1 +e -2 -2k c)] (6.27)
2~ -22 -11 - -2-2

'"De eigenwaarden van de matrix F kunnen bepaald worden door het oplossen

van de vergelijking:

(6.28)

Dit levert met behulp van (6.23):

(6.29)

Hiervoor kan, met behulp van (6.24) tlm (6.27), geschreven worden:

1 ["'2(k'" '" k'" '" )2 "'2( (~lT) (~2T))2- r c + c +r e - -e-
'" - -1-1 -2-2 -2r

6.2 De bepaling van de correctiematrix.

'"Voor de bepaling van de coëfficiënten van de correctiematrix K wordt

gebruik gemaakt van een gevoeligheidsvector . Deze vector geeft in de

stationaire toestand aan in welke mate een variatie in de rotorweer-

stand doorwerkt in de toestandsreconstructiefout . In deze paragraaf

wordt achtereenvolgens een uitdrukking voor de toestandsreconstructie

fout en een uitdrukking voor de gevoeligheidsvector bepaald. Als

laatste worden de coëfficiënten van de correctiematrix, voor een mini

male recontructiefout van de rotorflux ten gevolge van rotorweerstands

variaties in de stationaire toestand, bepaald.
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6.2.1 De toestandsreconstructiefout.

Aan de hand van figuur 4.4 worden de uitgangsvector en de toestandsvec

tor van zowel het lineaire systeem als de toestandswaarnemer in de

stationaire toestand als functie van de ingangsvector bepaald. In de

stationaire toestand is de ingangsvector constant volgens:

u(kT) - u (6.31)

De toestandsvector van het lineaire systeem is in de stationaire

toestand constant en gelijk aan x. Hierdoor is de afgeleide van de

toestandsvector gelijk aan nul. Dit levert met behulp van (4.3), en

(6.31):

x ~ 0 = Ax + Bu (6.32)

Met behulp van (4.5) en (6.32) kan voor de toestandsvector en voor de

uitgangsvector van het lineaire systeem worden afgeleid:

x - _A-1B u

Y -CA-1B u

(6.33)

(6.34)

Vervolgens wordt aan de hand van figuur 4.4 de toestandsvector van de

toestandswaarnemer in de stationaire toestand als functie van de in-

gangsvector bepaald. In de stationaire toestand is de toestandsvector
A

constant en gelijk aan x. Dit levert met behulp van (4.55):

A A A A A A

X = Adx + Bdu + Kd(y - y) (6.35)

De gereconstrueerde toestand kan nu met behulp van (4.56), (6.35),

(6.33) en (6.34) geschreven worden als:

A

X =
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Substitutie van (6.33) en (6.35) in (4.53) levert voor de toestands

reconstructiefout in de stationaire toestand:

(6.37)

6.2.2 De gevoeligheidsvector.

Voor kleine afwijkingen in de toestandsreconstructiefout, ten gevolge

van variaties in de rotorweerstand, geldt:

x -
a x
a R

r "R -R
r r

t.R
r

(6.38)

Hierbij wordt verondersteld dat alle andere parameters van de toe

standswaarnemer gelijk zijn aan de parameters van de asynchrone

machine. Er wordt een gevoeligheidsvector g gedefinieerd volgens:

a x
g --a R

r "R -Rr r

(6.39)

Voor deze gevoeligheidsvector kan met behulp van (4.21), (4.28),

(4.29), (4.32) en (6.37) geschreven worden:

" "
g - P(~l' ~2) r u (6.40)

met: (6.41)

r - "R -Rr r

(6.42)

Met behulp van (4.22) t/m (4.27), (4.30) t/m (4.34), (4.59), (6.12),

(6.17) t/m (6.20) en (6.22) kan voor (6.41) en (6.42) geschreven

worden:
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r _ [ ~l ]

~2

(6.43)

(6.44)

~ ~ ~ ~ A A A A A A A A A

met: ~l - (1-~dll+~1~1)(1-~d22+~2~2) - (-~d12+~1~2)(-~d2l+~2~1) (6.45)

A A A A A A A A A A A

ell(~1'~2) - (1-~dll)(1-~d22+~2~2) + ~d2l(-~d12+~1~2)

A A A A A A A A A

e12(~1'~2) = -~1~2(1-~d22) - ~2~2~d12

A A A A A A A A A

e2l(~1'~2) - -~2~1(1-~dll) - ~1~1~d2l

A A A A A A A A A

e22(~1'~2) = (1-~d22)(1-~dll+~1~1) + ~d12(-~d2l+~2~1)

A A A A A A

(~12~2l + ks~12~22)/~2

(6.46)

(6.47)

(6.48)

(6.49)

(6.50)

A

~2 =
A A A A A A

(-ks~11~22 - ~11~2l)/~2 (6.51)

A AA A A A A 2
~2 = oLr (~11~22 - ~12~2l) (6.52)

Bij de toestandsreconstructie van de asynchrone machine is voor zowel

de fluxgeoriënteerde regeling als voor de koppelbepaling de rotorflux

van essentieel belang. De statorflux daarentegen is van veel minder

belang en kan in principe met behulp van de gerecontrueerde rotorflux

en de gemeten uitgangsstroom bepaald worden; zie (2.30) en (2.31).

Daarom wordt de gevoeligheidsvector g zodanig bepaald dat de rotorflux

toestandsreconstructie voor kleine afwijkingen van de rotorweerstand

gelijk is aan de werkelijke rotorflux. Uit deze ontwerpeis volgt dat de

afgeleide van de rotorflux naar de rotorweerstand nul moet zijn; dit

levert met behulp van (6.38) t/m (6.44):
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A A A A A A A A

e2l(~1'~2) ~l + e22(~1'~2) ~2 - 0 (6.53)

"Hierbij wordt aangenomen dat ~l en u ongelijk aan nul zijn. Uitschrij-
"ven levert, met behulp van (6.48) tlm (6.52), voor de coëfficiënt ~l:

6.2.3 Het stabiliteitsgebied.

"Voor een stabiele toestandswaarnemer moeten de twee eigenwaarden ~Fl en
"
~F2 volgens (6.30) binnen de eenheidscirkel liggen; dit levert:

(6.55)

Het is een moeilijke opgave om een waardevolle analytische uidrukking

voor de coëfficiënten van de correctiematrix uit (6.55), met behulp van

(6.29), te distilleren. Deze uitdrukking stelt een voowaarde aan de

coëfficiënten van de correctiematrix zodanig dat de eigenwaarden van de

matrix F altijd binnen de eenheidscirkel liggen.

Er wordt nu een stabiliteitsgebied bepaald zodanig dat binnen dit

stabiliteitsgebied een robuuste en een stabiele toestandswaarnemer voor

rotorweerstandsvariaties ontstaat. Dit wordt gerealiseerd door (6.54)

in (6.55) te substitueren. Hierdoor is (6.55) afhankelijk van een
"complexe coëfficiënt, namelijk ~2' en van de twee reële hoeksnelheden

" "
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Door deze substitutie is het probleem van de eigenwaarden nog steeds

niet eenvoudig. Om toch een stabiliteitsgebied te bepalen wordt met

behulp van een computerprogramma een stabiliteitsgebied voor de

coëfficiënt f 2 , als functie van ~m en ~t' rond het punt f2-0 bepaald.

"Dit gaat als volgt; ~2 wordt gelijk aan nul gemaakt. Vervolgens wordt

"het reële deel van de ~2 in stappen vergroot totdat de modulus van één

"van de eigenwaarden ~F groter dan of gelijk is aan 1. De maximale reële

"waarde waarvoor de moduli van de eigenwaarden ~F kleiner zijn dan 1

"wordt Re(k
2

) genoemd.
- max
"constante w

t
.

Di t gebeurt bij
"een constante w en een

m

"In het interval [0, Re(k
2

) ] wordt achtereenvolgens op tien equidis
- max

tante punten de maximaal positieve en de maximaal negatieve imaginaire

" "waarde voor de coëfficiënt ~2 bepaald waarbij de eigenwaarden ~F nog

binnen de eenheidscirkel liggen. Dit gebeurt door deze imaginaire com-

ponent in stappen te vergroten totdat de modulus van één van de eigen-

"waarde ~F groter dan of gelijk is aan 1. Dezelfde werkwij ze wordt

gevolgd voor de bepaling van het stabiliteitsgebied bij de negatieve

"reële as van de coëfficiënt ~2'

"De hoeksnelheid w varieert, bij de door ons gebruikte machine, van 0
m

tot en met 50 rad/s. Voor de bepaling van het stabiliteitsgebied krijgt

"wachtereenvolgens de waarde 50~, 40~, 30~, 20~, 10~ en 5~ rad/s.m
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De nominale slipfrequentie van de gebruikte asynchrone machine is 2 Hz,

hierdoor ligt de hoeksnelheid van het tussenstelsel binnen een band van
"2*2~ radjs rond pw . Voor de bepaling van het stabiliteitsgebied

m

krijgt de hoeksnelheid van het tussenstelsel achtereenvolgens de waarde
A A A A A

pw -4~, pw -2~, pw . pw +2~. pw +4~ radjs. Dit is gerealiseerd in een
mmm m m

computerprogramma geschreven in het simulatiepakket MatLab; zie bijlage

C.4. In figuur 6.1 tjm figuur 6.6 zijn de met dit computerprogramma

verkregen stabiliteitsgebieden weergegeven.

I

., .'Ifj ,
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j
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(I
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Im(~2 ) 0
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OOg

(.. ~

).1

····10 ..·4 .,
':.. ()

... ·1 I):!

.\ , '.

Het stabiliteitsgebied voor de toestandswaarnemer rond
""k2 - 0 bij pw - 100~ radjs.

- m

figuur 6.1:
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Het stabiliteitsgebied voor de toestandswaarnemer rond
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figuur 6.3:
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Het stabiliteitsgebied voor de toestandswaarnemer rond
""k 2 - 0 bij pw - IO~ rad/s.

- m

figuur 6.6:

Voor hoeksnelheden pw groter of gelijk aan 40~ zijn de stabiliteits
m

gebieden ongeveer ellipsvormig en bestrijken ze nagenoeg hetzelfde
"gebied. Bij de hoeksnelheid pw =20~ neemt het stabiliteitsgbied voor

m
de verschillende hoeksnelheden van het tussenstelsel een andere vorm

aan; zie figuur 6.5.

Voor lage mechanische hoeksnelheden (zie figuur 6.6) is bij gebruik

making van dit algoritme geen ellipsvormig of ongeveer ellipsvormig

stabiliteitsgebied meer te ontdekken. Een mogelijke verklaring hiervoor

zou kunnen zijn dat de stabiliteitsgebieden zich niet meer concentreren
" "rond het punt ~2-0 maar verschuiven in het ~2-vlak. Als de coëfficiënt

" "
~2 gelijk is aan nul dan is de coëfficiënt ~l niet gelijk aan nul; zie

(6.54). In deze situatie is er dus een terugkoppeling in het regel

schema volgens figuur 4.4 aanwezig.

"Het is waarschijnlijk dat de stabiliteitsgebieden in het ~2-vlak naar

boven verschuiven; zie figuur 6.5. Om deze gedachte te verifiëren zijn,

bij een mechanische hoeksnelheid van w - 5 rad/s, de stabiliteits-
" m

gebieden rond het punt ~2 - O.005j bepaald; zie figuur 6.7.
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figuur 6.7: Het stabiliteitsgebied voor de toestandswaarnemer rond
A A

k 2 - O.OOSj bij pw - lO~ rad/s.- m

A

De verondersteling dat de stabiliteitsgebieden zich in het ~2-vlak naar

boven begeven is terecht; zie figuur 6.7. Ook is in figuur 6.7 zicht

baar dat de stabiliteitgebieden voor de verschillende hoeksnelheden van

het tussenstelsel niet meer gelijkvormig zijn.

A

De matrix F kan gezien worden als de discrete systeemmatrix Ad met een

verstoringmatrix KC
d

; zie (6.21). Bij lage hoeksnelheden ligt de eigen-
A

waarde ~l van de continue systeemmatrix A dicht bij de imaginaire as;

zie figuur 5.1. Hierdoor ligt de eigenwaarde e (~lT) van de discrete

systeemmatrix Ad dicht bij de eenheidscirkel. Een mogelijke oorzaak van

het feit dat de stabiliteitsgebieden voor kleine mechanische hoeksnel-

heden bij verschillende hoeksnelheden van het tussenstelsel geen

gelijkvormige gebieden meer bestrijken zou kunnen liggen aan het feit

dat een kleine verstoring, met behulp van de K-matrix, in de discrete

systeemmatrix F grote gevolgen heeft voor de eigenwaarden van de dis-

crete systeemmatrix F.
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Het verloop van het stabiliteitsgebied voor lage hoeksnelheden is in

dit verslag niet uitputtent onderzocht. Het verdient aanbeveling het

stabiliteitsgebied voor lage hoeksnelheden nader te onderzoeken.

Er wordt nu voor hoeksnelheden ~ boven 5~ rad/s, in het stabi1iteits
m

"gebied, een coëfficiënt ~2 gekozen zodat de modulus van de twee eigen-

" "waarden ~F1 en ~F2 zo klein mogelijk is. Dit wordt gedaan door in de

diverse stabiliteitsgebieden de modulus van de twee eigenwaarden als

"functie van de coëfficiënt ~2 te bekijken. Een minimale eigenwaarde

wordt verkregen als de coëfficiënt k
2

in het interval ~ - [5~, 1011"]
- m

gelijk wordt gekozen aan -0.004.

"Voor hoeksnelheden w welke kleiner zijn dan 5~ rad/s wordt deze
m

coëfficiënt proberende wijs bepaald. Hier moet worden opgemerkt dat het
"niet gelukt is om een coëfficiënt ~2 te vinden zodanig dat de toe-

standswaarnemer ook voor lage noeksne1heden stabiel is. De gevonden

coëfficiënt luidt:

"k -2 [
-0.00266*w /~ + 0.004

m

-0.004

voor

"W <311"
m

"w ~3~
m

(6.56)

6.3 De beproeving van de robuuste toestandswaarnemer.

Bij de transformatie van de fasegrootheden naar de grootheden in het

tussenstelsel wordt gebruik gemaakt van een zogenaamde hardwarecoärdi

natentransformator; zie hoofdstuk 7. Omdat een betrouwbare coärdinaten

transformator op het moment van afstuderen nog niet beschikbaar was, is

voor de beproeving van de robuuste toestandswaarnemer volstaan met

computersimulaties.
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(6.56) bepaald. De waarde voor de

(6.54) bepaald worden.

met wt als parameter

nische hoeksnelheid

eigenwaarden van de matrix F als functie

"voor de coëfficiënt ~2 volgens
"coëfficiënt ~1 kan met behulp van

van W
m

van de mecha-bepaald. Afhankelijk van de waarde

wordt een waarde

worden deAls eerste

"'t-P"'m

~ -p~ ·21r
t m

~ _p':' -4"
t m

() E

1~F11 0
(, I

() ij

n I'."!
I

Voor de bepaling van de eigenwaarden van de toestandswaarnemer is een

algoritme geschreven in het simulatiepakket MatLab; zie bijlage C.4. De
~ ~ A ~

eigenwaarden ~F1 en ~F2 zijn als functie van wm met wt als parameter

weergegeven in respectievelijk figuur 6.8 en figuur 6.9.
t ? r-----rA--r-.......-r--"""'T"---,--"'!""""-...,...---r--r----,

/1\ \ "J \ ...~---"'t-p"'m+4"
",I ' \ "
rJ' ~" '" -P'" +2"
\' '/1.'\,,\ t m
J(' ' !

I'" \~'~
'"'\ \ '

V'
\ \ '

Xl"

\/

0
() c r 1~:, ::'0 ::.:.: ~':'l 3n J~.1 .!I) i~ :':; i:; 0,,,I ,.U

"'m (*" rad/sj

figuur 6.8: "De modulus van de eigenwaarde ~F1 als functie van de

mechanische hoeksnelheid en met de hoeksnelheid van het

tussenstelsel als parameter.

In figuur 6.8 is zichtbaar dat voor lage mechanische hoeksnelheden de
"eigenwwarde ~F1 groter is dan 1. Daarom zal de toestandswaarnemer voor

lage mechanische hoeksnelheden instabiel zijn. Dit hangt samen met het

feit dat voor lage mechanische hoeksnelheden nog maar weinig bekend is

over het stabiliteitsgebied.
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figuur 6.9:

Wm (*7r rad/sj

"De modulus van de eigenwaarde ~F2 als functie van de

mechanische hoeksnelheid en met de hoeksnelheid van het

tussenstelsel als parameter.

Vervolgens wordt de stapresponsie gesimuleerd van het te observeren

systeem in combinatie met de toestandswaarnemer. De beginwaarde van de

werkelijke toestandsvector en de beginwaarde van de gereconstrueerde

toestandsvector worden hierbij nul gesteld. Op het tijdstip t=lOO ms

wordt de spanningvector u gelijk gemaakt aan [310] V. Bij deze simula

tie wordt de mechanische hoeksnelheid en de hoeksnelheid van het

tussenstelsel constant gehouden; voor de waarde van deze hoeksnelheden

wordt verwezen naar het bijschrift van figuur 6.10. Dit houdt fysisch

in dat de te observeren machine op het tijdstip t-lOO ms al een

mechanische hoeksnelheid w bezit.
m

Bij deze stapresponsie heeft de toestandswaarnemer een sampletijd van

150 ms. De waarde van de rotorweerstand van het te observeren systeem

is gelijk aan twee maal de waarde van de rotorweerstand van de toe

standswaarnemer . Het gedrag van de werkelijke toestandsvector en het

gedrag van de gereconstueerde toestandsvector wordt weergegeven in

figuur 6.10; het bijbehorende computerprogramma staat vermeld in

bijlage C.4.
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figuur 6.10: De stapresponsie van het te observeren systeem in combi-

natie met de toestandswaarnemer bij "w ~100~ rad/s en
m

In figuur 6.10 is zichtbaar dat bij een afwijkende waarde van de rotor

weerstand de gereconstrueerde rotorflux convergeert naar de werkelijke

rotorflux. De statorflux daarentegen convergeert wel naar een eindwaar

de maar deze is ongelijk aan de eindwaarde van de werkelijke stator

flux.
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Voor verschillende waarden van de rotorweerstand van de te observeren
" "asynchrone machine wordt bij verschillende hoeksnelheden wm en wt ' de

eindwaarden van de werkelijke toestandsgrootheden en de eindwaarden van

de gereconstrueerde toestandsgrootheden bepaald. Dit is weergegeven in

tabellen in tabel 2; hierbij is de spanningsvector gelijk aan

[310] V.

tabel 1: De eindwaarde van respectievelijk de werkelijke stator- en

rotorflux en van de gerecontrueerde stator- en de rotorflux
"in het tussenstelsel bij R -R en pw -100~ rad/s.

r r m

tlJt (0.01 Wb) ~t (0.01 Wb) tlJt (0.01 Wb) ~t (0.01 Wb)
-s -s -r -r

wt Re lm Re lm Re lm Re lm

pw -4~ 1. 76 -106 1. 76 -106 19.4 -66 19.4 -66m

pw -2~ 0.94 -102 0.94 -102 9.93 -67 9.93 -67m

pw 0.65 -99 0.65 -99 0.43 -66 0.43 -66m

pw +2~ 0.81 -95 0.81 -95 -8.11 -63 -8.11 -63m

pw +4~ 1. 32 -92 1. 32 -92 -15,1 -57 -15.1 -57m

tabel 2: De eindwaarde van respectievelijk de werkelijke stator- en

rotorflux en van de gerecontrueerde stator- en de rotorflux
"in het tussenstelsel bij R -2R en pw -100~ rad/s.r r m

tlJt (0.01 Wb) ~t (0.01 Wb) tlJt (0.01 Wb) ~t (0.01 Wb)
-s -s -r -r

wt Re lm Re lm Re lm Re lm

pw -4~ 0.98 -105 -11.9 -109 10.2 -69 10.2 -69
m

pw -2~ 0.75 -102 -5.89 -102 5.18 -68 5.18 -68
m

pw 0.65 -99 0.65 -99 0.43 -66 0.43 -66
m

pw +2~ 0.67 -96 6.46 -98 -3.98 -64 -3.98 -64m

pw +4~ 0.78 -93 10.7 -98 -7.97 -61 -7.97 -61m
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In tabel I is zichtbaar dat de eindwaarde van de gereconstrueerde

toestandsvector , bij een toestandswaarnemer met exact dezelfde para

meters als de parameters van het te observeren systeem, gelijk is aan

de eindwaarde van de werkelijke toestandsvector. In tabel 2 is zicht

baar dat de eindwaarde van de gereconstrueerde rotorflux, na een

variatie in de rotorweerstand, gelijk is aan de eindwaarde van de

werkelijke rotorflux. De statorflux blijft echter een eindfout bezit

ten.

6.4 Conclusies en aanbevelingen.

Uit de computersimulaties kan geconcludeerd worden dat de ontworpen

toestandswaarnemer in de stationaire toestand, voor hoeksnelheden pwm
groter dan 20~ rad/s, een rotorflux reconstrueerd welke gelijk is aan

de werkelijke rotorflux. Deze recontructie is ongevoelig voor rotor

weerstandsvariaties in de asynchrone machine. De statorflux, waarnaar

niet geoptimaliseerd is, blijft in de stationaire toestand een eindfout

bezitten.

In welke mate de toestandswaarnemer ongevoelig is voor rotorweerstands

variaties als in plaats van de gesimuleerde asynchrone machine de

werkelijke machine geobserveerd wordt dient nog onderzocht te worden.

Het gedrag van de stabiliteitsgebieden voor lage mechanische hoeksnel

heden is nog niet geheel duidelijk, daarom verdient het aanbeveling het

stabiliteitsgebied voor lage mechanische hoeksnelheden nader te

onderzoeken.

Het verdient verder aanbeveling het stabiliteitsgebied van de toe-
" "standswaarnemer expliciet als functie van de coëfficiënten ~l en ~2 en

" "de hoeksnelheden w en w te bepalen. Als dit stabiliteitsgebied name
m t

lijk bekend is, kunnen de gevoeligheidsvectoren voor de andere machine-

parameters in dit stabiliteitsgebied bepaald worden.
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In dit stabiliteitsgebied kan dan een soort totale gevoeligheidsvector

gedefinieerd worden. Deze totale gevoeligheidsvector is opgebouwd uit

een combinatie van alle afzonderlijke gevoeligheidsvectoren. Deze

combinatie is afhankelijk van een door de ontwerper gemaakte waardering

voor de diverse parametervariaties. De totale gevoeligheidsvector kan

binnen het stabiliteitsgebied geminimaliseerd worden. Hierdoor ontstaat

een toestandswaarnemer welke een minimale afwijking bezit voor moge

lijke variaties in alle machineparameters. Deze minimale afwijking zal

in het algemeen zeker ongelijk aan nul zijn.
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7 DE HARDWARECOORDINATENTRANSFORHATOR,

7.1 Inleiding.

Zoals reeds in paragraaf 4.3 is vermeld, is de filtering ter voorkoming

van de aliasing eenvoudiger en kan de bemonsteringsfrequentie verlaagd

worden als de ingangssignalen, welke zich in het in het statorstelsel

bevinden, getransformeerd zijn naar het tussenstelsel voordat ze worden

ingelezen in de computer. Om dit te realiseren wordt gebruik gemaakt

van een hardwarecoördinatentransformator. In dit hoofdstuk wordt o.a.

de werking van deze transformator beschreven. Hiervoor wordt eerst een

globale beschrijving van de digitale regeling en de signaalopnemers

gegeven.

Mijn voorganger was reeds gestart met de realisatie van een hardware

coördinatentransformator en tevens met de realisatie van een periode

tijdmeter; deze periodetijdmeter bepaalt de grondharmonische component

van de statorspanning. In paragraaf 7.4 en in paragraaf 7.5 wordt een

korte beschrijving van de tot dusver gerealiseerde coördinatentrans 

formator , respectievelijk periodetij dmeter beschreven. Voor een meer

uitgebreide beschrijving wordt verwezen naar [GEE 88].

Tijdens het testen van de bestaande coördinatentransformator bleek dat

de huidige uitvoeringsvorm ongeschikt was om te dienen als betrouwbare

meetopstelling; zie paragraaf 7.7.4. Tijdens mijn afstuderen is, door

een stagiare, begonnen met de bouw van een nieuwe coördinatentransfor

mator. Bij deze nieuwe coörinatentransformator zijn een aantal verbete

ringen (zie paragraaf 7.7.4) doorgevoerd om een meer betrouwbare trans

formator te verkrijgen.

7.2 Globale beschrijving van de digitale regeling.

In figuur 7.1 wordt het schema van de digitale regeling getoond. Hierin

zijn de volgende functieblokken te onderscheiden:
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- Asynchrone machine

- Invertor

- Labmaster-board

- Signaalopnemers

De gebruikte machine is een 3-fasige asyn

chrone machine met een nominaal vermogen van

11 kW, gefabriceerd door Heemaf. Om de

machine te kunnen belasten is een remdynamo,

in de vorm van een gelijkstroommachine waar

van de rotor via een weerstand kortgesloten

is, aan de machine gekoppeld. De relevante

machinegegevens van de asynchrone machine

zijn vermeld in bijlage B.

Deze statische frequentie-omzetter is van het

type PMO 33, gefabriceerd door Holec. Dit

type omzetters werkt volgens het principe van

pulsbreedtemodulatie. De spanningsinvertor

wordt bestuurd door een eigen microprocessor,

afhankelijk van de twee referentiewaarden

voor respectievelijk de grondharmonische

frequentie en voor de V/Hz-waarde (zie para

graaf 3.4).

Dit is een interface voor de IBM-PC, bestemd

voor analoge en/of digitale input en/of

output [LAB 85]. Het gebruik van deze combi

natie heeft als voordeel dat de regeling

flexibel van opzet kan zijn omdat hij een

voudig te programmeren is [WIJ 86]. Ook biedt

deze uitvoeringsvorm de mogelijkheid tot het

opslaan en verwerken van meetgegevens.

De signaalopnemers worden uitvoeriger bespro

ken in paragraaf 7.3.
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Toerentalmeting De toerentalmeting wordt langs digitale weg

gerealiseerd. Op de as van de machine is een

tweekanaa1s-impu1sgever gemonteerd waarbij de

verschuiving tussen de pulsjes van de beide

kanalen ~/2 rad bedraagt. Door de beide kana

len te combineren kan het toerental en de

draairichting worden bepaald [ELZ 87].

statorspanningen en de

het tussenstelsel; zie

- Hardwarecoördinaten- Deze transformeert de

transformator statorstromen naar

paragraaf 7.4.

- Periodetijdmeter De periodetijdmeter bepaalt de periodetijd

van de grondharmonische component van de

statorspanning; zie paragraaf 7.5.

figuur 7.1: Het blokschema van de digitale regeling.

-68-



7.3 De signaalopnemers.

De functie van de signaalopnemers is niet alleen de gewenste signalen

te meten, maar ook om een galvanische scheiding tussen de invertor en

de digitale regeling te krijgen; hierdoor kunnen veel ongewenste

storingen worden voorkomen. Ook bestaat, bij toepassing van signaalop

nemers , de mogelijkheid tot schaling. Hierdoor kunnen de te meten

signalen precies binnen het bereik van de AID-omzetters, welke zich in

de Labmaster bevinden, worden afgebeeld. Om dit te realiseren is

gekozen voor meettransformatoren.

7.3.1 De spannin&smetin&.

In figuur 7.2 wordt het meetschema van de toegepaste meettransformator,

een LEM-transfoshunt, weergegeven.

Rv lp'r l se

I
.r--r- ,1.

Rm]LEf.1
tral"lsfo-

ShUl"lt
T

1:5
LV 2~~A~

figuur 7.2: De spanningsmeetschakeling.

Hierin is:

R 56 o.
m

R' 23.5 + 0.7 - 24.2 ko.v

De weerstand R' is de som van de extern aangesloten weerstand R en dev v
inwendige weerstand van de transfoshunt. De secundaire stroom van de

meettransformator is, binnen de bandbreedte van 500 kHz, een exact

beeld van de primaire stroom, vermenigvuldigd met een factor 5

[LEM 85]. De te meten primaire spanning wordt via een voorschakelweer

stand R aangesloten aan de primaire zijde van de meettransformator. Dev
spanning over de meetweerstand R is hierdoor een afbeelding van de

m
onbekende primaire spanning. De verhouding tussen de spanning aan de

primaire zijde en de spanning aan de secundaire zijde luidt:

-69-



u se
upr

- 5 R IR' ~ 12 10. 3
m v

(7.1)

Dit betekent, gezien de begrenzing van de maximale tussenkringspanning

door de invertor tot 675 V [HOL 85], dat de secundaire spanning binnen

het bereik van de AID-omzetters valt. Dit bereik ligt namelijk tussen

-10 en +10 V.

De gebruikte invertor heeft geen uitgevoerd sterpunt. Hierdoor moet bij

de coördinatentransformatie worden uitgegaan van gekoppelde spanningen;

waarvoor geldt:

usab - u - usbsa
usbc - u - usb sc
u - u - usca sc sa

Verder geldt:

(7.2)

(7.3)

(7.4)

U +ub+usa s sc - 0 (7.5)

In (7.2) wordt u met behulp van (7.5) geëlimineerd. Vervolgens wordtsa
u in (7.3) met behulp van deze vergelijking geëlimineerd. Dit levertsc
met behulp van (7.2) en (7.3) voor de fasespanningen:

2 1 (7.6)u
3

u
sab

+ - usbcsa 3
1 1 (7.7)u

sb 3
usab

+ - usbc3
1 2 (7.8)u
3

usab 3
usbcsc

Met behulp van (2.2) levert dit voor het reële en het imaginaire deel

van de statorspanningsruimtevector in het statorste1se1:

U
sa

2
'3 (usab
1- -J3 u3 sbc
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7.3.2 De stroomrneting.

De stroommeting wordt volgens hetzelfde principe gerealiseerd; zie

figuur 7.3.

ij:;lr r---........., i se
r--~r--o()

LEM
transfo

shunt

LM l~l

figuur 7.3: De stroommeetschakeling.

Hierin is: R - 150 O.
n

De verhouding tussen de stroom aan de primaire zijde en de spanning aan

de secundaire zijde luidt:

u sec
i .prlm

R
m

1000 - 0.15 [V/A] (7.11)

Deze verhouding is ingesteld op basis van de nominale machine stroom ,

zie bijlage B, rekening houdend met een ruime marge ten aanzien van de

overbelastbaarheid.

Het reële en het imaginaire deel van de statorstroomruimtevector in het

statorstelsel kan nu met behulp van (2.8) en (2.9) berekend worden.

7.4 De hardware-coördinatentransformator.

De coördinatentransformator bepaalt de statorspannings- en stator

stroomruimtevector in het tussenstelsel. Om dit te realiseren zullen de

fasegrootheden moeten worden beschreven als ruimtevectoren; zie para

graaf 2.2.
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De overgang van de statorfasestromen en de statorfasespan- ningen naar

respectievelijk de statorstroom- en de statorspanningsruim- tevector

gebeurt met behulp van (2.8), (2.9), (7.9) en (7.10). Vervo1- gens

vindt de transformatie van het statorstelsel naar het tussenste1- se1

plaats volgens (2.13) waarbij voor het willekeurige coördinaten

stelsel k het tussenstelsel wordt genomen; zie figuur 7.4.

I, periode- I 20
tijdmetingl

r------------~-------------I

I invertor I FRP I .1 Sil1/cos-.1
1

1generatie I
I I

isa I isct. ~ ! ism I I-abmaster
filterJ. 3-)2- 1.1 J coörd, .I

isb I tral"'1sform. iSB tral"lsform. isn I
filter

I ~ I
1--1 usab usct. usm filterf-1-- 1 J 3-)2- 1.1 J coörd..1

f--I usbc I transform. USB transform. uSl,
I

1 filter
I I

1--'-- ~--------------------______ Ihardware-coördil,aten-transformator

0
asynchrone

motor

figuur 7.4: Het blokschema van de signaalverwerking.

Voor de coördinatentransformatie van het statorstelsel naar het

tussenstelsel kan met behulp van (2.16) geschreven worden:

[:: ] [
cos vt(t)

-sin v (t)
t

sin

cos ::::: ][::] (7.12)

Hierin is v de positie van het tussenstelsel in het statorste1se1; zie
t

figuur 4.3. Uit (7.12) volgt dat de coördinatentransformatie van het

statorstelsel naar het tussenstelsel is op te splitsen in twee gedeel

ten (zie figuur 7.5) namelijk:
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Het opwekken van de sinus- en cosinustermen.

Dit gaat als volgt; een pulstrein, het FRP-signaal, dient als

kloksignaal voor een up/down-counter. Deze counter stuurt een

geheugen, in dit geval een eprom, waarin de corresponderende

functiewaarden voor respectievelijk de sinus en cosinus zijn

opgeslagen. De binaire functiewaarde wordt via een digitaal

analoog-omzetter (DAG) vertaald naar een analoge sinusvormige

spanning. Deze spanning heeft een topwaarde van 10 V.

- Vermenigvuldigen en optellen.

Er wordt verondersteld dat deze bewerkingen voor zichzelf spre

ken. Alleen dient hier nog te worden opgemerkt dat ten behoeve van

de schaling de signalen voor de optellers met een factor H moeten

worden versterkt; zie figuur 7.5. Deze factor is voorlopig inge

steld op 0.5.

COSVt sinVt

figuur 7.5: De bas isvermenigvuldigingsschakel ing voor de coördi

natentransformatie van het statorstelsel naar het

tussenstelsel.

7.5 De periodetijdmeter.

De hoeksnelheid van het tussenstelsel w
t

wordt bepaald door middel van

een periode tij dmeting van de sinusopwekking . Door nu gedurende een

halve pel'iodetijd van de sinusopwekking de pulsen van een externe

kristaloscillator, met een frequentie van 1 MHz, te tellen geldt voor

de periodetijd van het tussenstelsel:

aantal gemeten pulsen

5.10
5
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7.6 De anti-a1iasing-fi1ters.

Nadat de gemeten ruimtevectoren voor de statorspanning en de stator

stroom getransformeerd zijn van het statorstelsel naar het tussenstel

sel dient er een filtering, ter voorkoming van a1iasing, plaats te

vinden. Bij de dimensionering van de filters dient ook rekening gehou

den te worden met het feit dat de filters ook het dynamische gedrag van

de regeling beïnvloeden.

Omdat een bemonsteringstijd van 10 ms minimaal is (gezien de snelheid

van de gebruikte computers en de benodigde software) wordt een kantel

frequentie van 2 Hz gekozen. De bandbreedte van het regelcircuit

bedraagt hierdoor ook 2 Hz.

Uit metingen blijkt dat bij lage frequenties (dit is de slechtst voor

komende situatie) de eerst optredende hogere harmonische spanningscom

ponent, in het statorste1se1, 100 Hz boven de grondharmonische compo

nent ligt. De amplitude van deze hogere harmonische component ligt in

dezelfde orde van grootte als de amplitude van de grondharmonische

component. Als de maximaal optredende fout ten gevolge van a1iasing

gelijk wordt gekozen aan de quantisatiefout van de AD-omzetter in de

Labmaster dan moet het filter minimaal 201og(1/4096) ~ -72 dB verzwak

ken.

Aangezien deze verzwakking bijna een verzwakking van 40 dB per decade

is, wordt voor een tweede-orde-1aagdoor1aatfi1ter gekozen; zie

figuur 7.6. Voor de dimensionering en de beproeving van deze filters

wordt verwezen naar bijlage D.

Ri
82 kOhm

V n >---f
Ri

82 kOhm

Ci
1 uF

R3
260 kOhm

Ui

Vuit

figuur 7.6: Het Sa11en-Key-tweede-orde-1aagdoor1aatfi1ter.
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Ter completering van de bestaande hardwarecoördinatentransformator zijn

vier anti-aliasing-filters en de ontbrekende aansluitingen van de

periodetijdmeting aangebracht.

7.7 De beproeving van de bestaande coördinatentransformator.

7.7.1 De meetopstelling.

Voor de beproeving van de bestaande coördinatentransformator zijn de

spannings- en stroomtransformaties naar het tussenselsel beproefd. Dit

is gerealiseerd door achtereenvolgens de spannings- en de stroomingan

gen van de coördinatentransformator te verbinden met harmonische

signalen met gelijke amplitude welke 2w/3 rad in fase verschoven zijn.

Het FRP-signaal wordt hierbij gegenereerd door een blokgolfgenerator.

De meetopstelling is weergegeven in figuur 7.7.

PC
Usm

hardwarec:oördinaten
tralisformator

++

r-----------------i i sa i sm
r--------..., isb i

sn
r--+-----------1 usab

r---------1 usbc:

FRP

figuur 7.7: De meetopstelling voor de beproeving van de hardwarecoör

dinatentransformator.

Voor het inlezen en weergeven van de spannings- en dé stroomruimte

vectoren in het tussenstelsel is een Turbo-Pascal-programma geschreven.

Met behulp van dit programma kan een meetsessie op het scherm van de

computer worden getoond en/of door de printer worden afgedrukt; de

programmatekst is te vinden in bijlage C.3.
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Ook is de periodetijdmeting getest. Het digitale woord dat de periode

tijd van de grondharmonische component van de statorspanning voorstelt,

wordt door middel van de digitale ingangspoorten van de Labmaster

ingelezen. Het inlezen van deze digitale poorten gebeurt met behulp van

hetzelfde Turbo-Pascal-programma.

7.7.2 De meetverwachting.

In deze paragraaf wordt de theoretische verwachting van de statorspan

nings- en statorstroomruimtevector in het tussenstelsel afgeleid. De

gebruikte ingangssignalen voor de coördinatentransformator worden met

behulp van twee transfoshunts, zie paragraaf 7.3.1, uit het driefasen

net gehaald. Voor deze spanningen geldt:

uI A sin(wt)

u2 - A sin(wt + 2~/3)

met: A )3)2 220 12.10- 3 ~ 6.42

w - 100~ rad/s

(7.14)

(7.15 )

(7.16)

(7.17)

Deze harmonische spanningen worden achtereenvolgens aan de stroom- en

aan de spanningsingangen van de hardwarecoördinatentransformator aange

boden. Voor de stroom- en spanningsruimtevector in het statorstelsel

kan, met behulp van (2.8), (2.9), (7.9), (7.10) en (7.14) t/ro (7.17),

worden afgeleid:

u
sa:

A sin(wt)

A sin(wt + 71"/2)

1
- 3)3 A sin(wt + 71"/6)

lJ3 A sin(wt + 2~/3)3
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Vervolgens kan met behulp van (7.13) een uitdrukking worden afgeleid

voor de stroom- en de spanningsruimtevectoren in het tussenstelsel.

Doordat voor het FRP-signaal een externe oscilator wordt gebruikt

zullen de ruimtevectoren in het tussenstelsel in het algemeen niet

stilstaan maar een cirkelvormige beweging vormen.

De hoeksnelheid waarmee de ruimtevectoren ronddraaien is afhankelijk

van de verhouding tussen de frequentie van de netspanning en de fre

quentie van het gesimuleerde FRP-signaal. De radius van deze cirkel is

de topwaarde van de ruimtevector. Bij de bepaling van de topwaarde van

de ruimtevectoren dient rekening gehouden te worden met de schalings

factor H van de coördinatentransformatie, zie paragraaf 7.4, en met de

versterkingsfactor k van de anti-aliasing-filters, zie bijlage D. Voor

de topwaarde van de ruimtevectoren geldt:

HAk "'" 4.79

I
"?/3 HAk"" 2.76

(7.22)

(7.23)

7.7.3 De meetresultaten.

Als eerste dient hier te worden opgemerkt dat de hardwarecoördinaten

transformator veel last heeft van drift en van storingen; zie paragraaf

7.7.4. Om bij de beproeving van deze coördinatentransformator nog

enigszins bruikbare waarnemingen te produceren, is geprobeerd de offset

continu softwarematig te elimineren.

De meetresultaten van de statorstoom- en statorspanningsruimtevector in

het tussenstelsel zijn weergegeven in respectievelijk figuur 7.8 en

figuur 7.9. Deze figuren vertonen de verwachte cirkelvorm van de

ruimtevectoren. De topwaarde van de ruimtevectoren is alleen iets lager

dan verwacht; zie (7.22) en (7.23). Dit kan aan een verlopen afregeling

van één of meer van de vermenigvuldigers liggen. Tevens is bij de twee

ruimtevectoren in het tussenstelsel nog offset waarneembaar.
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De hoeksnelheid van de ruimtevectoren in het tussenstelsel kan worden

vergroot of verkleind, zonder dat de amplitude afneemt, door een

relatief kleine frequentieverandering van het gesimuleerde FRP-signaal.

Bij een relatief grote frequentieverandering neemt ook de amplitude van

de ruimtevectoren af; dit is het gevolg van de anti-aliasing-filters.

7.7.4 Conclusies en aanbevelingen.

De hardwarecoördinatentransformator is in principe geschikt om de

spannings- en stroomruimtevectoren te transformeren naar het tussen

stelsel. Omdat de uitvoeringsvorm van de bestaande coördinatentrans

formator is niet geschikt om in deze elektrisch "smerige" omgeving als

betrouwbare meetopstelling gebruikt te worden moet deze transformator

opnieuw worden opgebouwd.

Zoals reeds in de inleiding vermeld staat, is in mijn afstudeerperiode

een stagiare begonnen met de bouw van een nieuwe coördinatentransfor

mator . Bij de realisatie van een nieuwe transformator zijn enkele

wijzigingen in het bestaande ontwerp gekomen; dit om de betrouwbaarheid

van de coördinatentransformator te vergroten.

Zo zijn bijvoorbeeld de huidige analoge vermenigvuldigers vervangen

door zogenaamde "multiplying-DAC' s". Deze vermenigvuldigen direct een

analoog aangeboden spanning met een digitaal aangeboden woord. In ons

geval is dit digitaal aangeboden woord de sinus- of de cosinusterm. Ook

zijn de gebruikte operationele versterkers vervangen door een type met

een interne offsetregeling, een hogere slewrate en een lagere drift.

Voor de realisatie en de beproeving van deze nieuwe hardwarecoördina

tentransformator wordt verwezen naar het stageverslag [LOO 88].
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8. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN.

In deze paragraaf worden de conclusies en aanbevelingen uit dit verslag

nog even kort herhaald. Ze zijn onder te verdelen in drie groepen:

- De verkleining van de benodigde rekentijd.

Omdat de benodigde rekentijd voor de bepaling van de matrices van

de discrete toestandswaarnemer sterk verkleind is, is de praktische

haalbaarheid voor het bepalen van de momentane waarde van de rotor

flux met behulp van een discrete toestandswaarnemer sterk vergroot.

Het verdient aanbeveling om te onderzoeken of door gebruikmaking

van een machtreeks of een tabel voor de gebruikte exponentiële

functie, in de bepaling van de matrices voor de discrete toestands

waarnemer, de rekentijd nog verder verkleind kan worden.

- De robuuste toestandswaarnemer.

Uit de computersimulaties kan geconcludeerd worden dat de ontworpen

toestandswaarnemer in de stationaire toestand, voor mechanische

hoeksnelheden boven 20~ rad/s, een rotorflux reconstructueerd welke

gelijk is aan de werkelijke rotorflux. Deze reconstructie is

ongevoelig voor rotorweerstandsvariaties in de asynchrone machine.

Omdat een betrouwbare coördinatentransformator op het moment van

afstuderen nog niet beschikbaar was, is voor de beproeving van de

robuuste toestandswaarnemer volstaan met computersimulaties. In

welke mate de toestandswaarnemer ongevoelig is voor rotorweer

standsvariaties als in plaats van de gesimuleerde asynchrone

machine de werkelijke asynchrone machine wordt geobserveerd dient

nog nader onderzocht te worden.

Ook verdient het aanbeveling het stabiliteitsgebied van de toe

standswaarnemer nader te onderzoeken.
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- De hardwarecoördinatentransformator.

Bij de beproeving van de hardwarecoördinatentransformator bleek dat

het in principe mogelijk is om de spannings- en stroomruimtevector

te transformeren naar het tussenstelsel. In dit tussenstelsel is de

filtering, ter voorkoming van a1iasing, eenvoudig en kan de bemon

steringsfrequentie laag zijn. De bestaande uitvoeringsvorm van de

coördinatentransformator is ongeschikt om in deze elektrisch

"smerige" omgeving te dienen als betrouwbare meetopstelling.

Zoals reeds eerder in dit verslag staat vermeld is tij dens mijn

afstuderen begonnen met de bouw van een nieuwe coördinatentransfor

mator . Bij deze nieuwe coördinatentransformator zijn enkele

wijzigingen, op grond van de ervaringen welke opgedaan zijn bij de

beproeving van de bestaande transformator, in het bestaande ontwerp

gekomen om de betrouwbaarheid van de coördinatentransformator te

vergroten. Deze aanbevelingen worden dus op het moment van afstu

deren al verwerkt in het nieuwe ontwerp voor een betrouwbare

hardwarecoördinatentransformator.
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10

10.1

LIJST MET BELANGRIJKSTE SYMBOLEN.

Grootheden.

10.1.1 Algemeen.

a

A

B

C

D

e

g

i , i-r -s
i sa' i sb ' i

sc

I

J

Kd
Lr' Ls
Lrm' L

sm
Lra' L

sa
Lsa
Lsma
L

saa
L

saab

M

m
d

me
Nr' N

s
p

Rr' Rs
R'

r

complexe constante, namelijk e j2w/ 3 ;

systeemmatrix;

ingangsmatrix;

uitgangsmatrix;

doorverbindmatrix;

reductiefactor;

gevoeligheidsvector;

rotor- en statorstroomruimtevector;

momentane waarde van de stroom door statorfase a

respectievelijk b en c;

eenheidsmatrix;

massatraagheidsmoment van de combinatie asynchrone

machine en remdynamo;

correctiematrix;

rotor- en statordriefaseninductiviteit;

rotor- en statordriefasenhoofdveldinductiviteit;

rotor- en statordriefasenspreidingsinductiviteit;

inductiviteit van statorfase a;

hoofdveldinductiviteit van statorfase a;

spreidingsinductiviteit van statorfase a;

wederzijdse inductie van de spreiding tussen stator

fasen a en b;

magnetische koppeling tussen stator en rotor;

belastingskoppel;

elektromagnetische koppel;

aantal windingen van de rotor- en statorspoelen;

poolpaartal;

rotor- en statorweerstand;

gereduceerde rotorweerstand;
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s

T

Tr
u , u
-r -s
usa' usb ' u

sc

u

v

x

y

6

"Pr' "Ps
~

"Y

À

A

v
k

v
t

w
f

wk

Wm
W

s

wt

p

a

9

e

slip;

bemonsteringstijd;

rotortijdconstante;

rotor- en statorspanningsruimtevector;

momentane waarde van de spanning in statorfase a

respectievelijk b en c;

ingangsvector;

eigenvector;

toestandsvector;

uitgangsvector;

hoek van de statorspanningsruimtevector in het rotor

fluxstelsel;

rotor- en statorfluxruimtevector;

toestandsovergangsmatrix;

positie van het rotorfluxstelsel in het tussenstelsel;

eigenwaarde;

diagonaal matrix;

positie van het coördinatenstelsel k in het stator

stelsel;

positie van het tussenstelsel in het statorstelsel;

hoeksnelheid van het rotorfluxstelsel in het stator

stelsel;

hoeksnelheid van het coördinatenstelsel k in het

statorstelsel;

mechanische hoeksnelheid;

hoeksnelheid van de grondharmonische component van de

aangelegde statorspanningsruimtevector;

hoeksnelheid van het tussenstelsel in het statorstel-

sel;

positie van het rotorfluxstelsel in het statorstelsel;

totale spreidingsfactor;

positie van het rotorstelsel in het statorstelsel;

positie van de complexe vector x in het statorstelsel.
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10.1.2 Subscripts.

a, b, c

d

m, n

r, s

ref

X, Y

Q, {3

10.1.3 Supercripts.

f

k

r

s

t

*

fasewikkeling a respectievelijk b en c;

discrete matrix;

het reële respectievelijk het imaginaire deel van de

grootheid in het tussenstelsel;

rotor- respectievelijk statorgrootheid;

wenswaarde;

het reële respectievelijk het imaginaire deel van de

grootheid in het rotorfluxstelsel;

het reële respectievelijk het imaginaire deel van de

grootheid in het statorstelsel;

complexe grootheid.

grootheden gedefinieerd ten opzichte van het rotorflux

stelsel;

grootheden gedefinieerd ten opzichte van een willekeurig

coördinatenstelsel k;

grootheden gedefinieerd ten opzichte van het rotor

coördinatenstelsel;

grootheden gedefinieerd ten opzichte van het stator

coördinatenstelsel;

grootheden gedefinieerd ten opzichte van het tussenstel

sel;

complex geconjugeerde;

grootheden van de toestandswaarnemer;

reconstructiefout;

gereduceerde grootheid;

tij dafgeleide.
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10.2 Grafische symbolen.

x=Gy

x(t)=+f y(t) dt

T d :·:(t) +:.:(t)=Gy(t)
dt

, versterKer;

, integrator;

, eerste-orde
tijdvertraging;

, A/D-c:onvertor;

>:(t) = y(KT) , zero-order-hold;
voor t e ( KT, (K+1)T >

-T-
YlïÇ21

u..~-

:·:(KT) =y( (K-1)T )
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, vertragi11gseleme11t;

, sommator;

, verme11igvuldiger;

, spa11ni11gsopnemer;

, stroomop11emer.



BIJLAGE A

JLAGE A: EEN RELATIE TUSSEN DE EIGENWAARDEN VAN DE REELE SYSTEEMMATRIX MET

DIMENSIE 4*4 EN DE COMPLEXE SYSTEEMMATRIX MET DIMENSIE 2*2.

In deze bij lage wordt een relatie tussen de eigenwaarden van de

reële systeemmatrix Q voor de toestandsbeschrijving van de asyn

chrone machine (met dimensie 4*4) en de complexe systeemmatrix Qc
voor de toestandsbeschrijving van de asynchrone machine (met dimen-

sie 2*2) afgeleid. Onder een reële matrix wordt verstaan een matrix

met alleen maar reële elementen; onder een complexe matrix wordt

verstaan een matrix welke complexe elementen kan bevatten.

Uitgangspunt is de toestandsvergelijking volgens (4.20); deze

vergelijking heeft de volgende vorm:

[~~ ] [91 92

] [:~] [: H ]+ ~l
93 94

Qc

met: ~l -xn + jX12

~2 - x2l + jX22
q - qn + jq12-I
q - q2l + jq22-2

93 - q3l + jq32

q - q4l + jq42-4
u - un + jU12-1

(A. 1)

(A.2)

(A.3)

(A.4)

(A.5)

(A.6)

(A.7)

(A.8)

Als de toestandsgrootheden in (A.l) worden gesplitst in een reëel

deel en een imaginair deel volgens (A.2) en (A.3) levert dit, met

behulp van (A.4) t/m (A.8), in matrixnotatie:
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BIJLAGE A

xn qn -q12 q21 -q22 xll I 0

xl2 ql2 qll q22 q21 xl2
0 1

[ U

u
]+ 0 0x21 q31 -q32 q41 -q42 x21

ul2
x

22 q32 q31 q42 q41 x22
0 0

Q

(A.9)

In vergelijking (A.9) is de vorm van de reële systeemmatrix Q

zichtbaar. Uit (A.l), (A.4) tlm (A.7) en (A.9) blijkt dat de reële

systeemmatrix met behulp van de elementen van de complexe systeem

matrix bepaald kan worden; omgekeerd kan ook de complexe systeemma

trix met behulp van de elementen van de reële systeemmatrix bepaald

worden.

De eigenwaarden en de eigenvectoren van de reële systeemmatrix.

In deze paragraaf wordt bewezen dat een reële systeemmatrix Q

volgens (A.9) twee maal twee complex geconjugeerde eigenwaarden en

twee maal twee complex geconjugeerde eigenvectoren bezit. Om het

rekenwerk te vereenvoudigen wordt bij de bepaling van de eigen

waarden van de reële systeemmatrix een nieuwe matrix Q' ingevoerd

volgens:

Q' - T-IQT (A.IO)

Een eigenschap van deze transformatie is dat mits de matrix T

regulier is, de eigenwaarden van de nieuwe matrix Q' gelijk zijn

aan de eigenwaarden van de matrix Q. De transformatiematrix T wordt

gelijk gekozen aan:
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j 1 a a

1 j a a
T - a a j 1

a a 1 j

Voor de nieuwe matrix

geschreven worden:

91 a 92 a

* *a 91 a 92
Q' -

93 a 94 a

a * *93 a 94

BIJU.GE A

(A.U)

Q' kan met behulp van (A.9), (A.1a) en (A.11)

(A.12)

De eigenwaarden ~Q van de reële systeemmatrix Q kunnen met behulp

van de matrix Q' bepaald worden volgens:

(A.13)

Dit levert met behulp van (A.12)

~Q-g1 a -q a-2

* *a ~Q-g1 a -q
det -2

- a-q a ~Q-g4 a-3

* *a -q a ~Q-g4-3

Uitschrijven geeft:

(A.14)

(A.15)

Uit (A.15) volgt dat de eigenwaarden ~Q van de reële systeemmatrix

Q geschreven kunnen worden als:
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BIJLAGE A

1 lj 2
~Ql - 2(91+94) + 2 (91- 94) + 9293

~Q2 - ~(9l+94) - ~j (91- 94)2 + 9293

*
~Q3 - ~Ql

*
~Q4 - ~Q2

(A.16)

(A.17)

(A.1S)

(A.19)

De eigenvectoren van de systeemrnatrix Q kunnen bepaald worden door

het oplossen van de vergelijking:

(A.20)

Met behulp van (A.9) en (A.16) t/m (A.20) leidt dit bijvoorbeeld

tot de oplossing:

292

1 -2j92
PQl - 2 jr---=------=2,....----

(94- 91) + (91- 94) + 9293

-j(94-9l) - j) (91- 94)2 + 9293

292

-2j92

(94-91) - ) (91- 94)2 + 9293

-j(94-9l) + j) (91- 94)2 + 9293

*PQ3 - PQl

*PQ4 <= PQ2
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BIJLAGE A

De bepaling van de eigenwaarden en de eigenvectoren van de complexe

systeemmatrix uitgaande van de reële systeemmatrix.

In deze paragraaf wordt bewezen dat de eigenwaarden ~Q1 en ~Q2 van

de reële systeemmatrix Q gelijk zijn aan de eigenwaarden van de

complexe systeemmatrix Q . Voorts wordt bewezen dat de eigenwaarden
c

~Q3 en ~Q4 van de reële systeemmatrix Q gelijk zijn aan de eigen-

*waarden van de complex geconjugeerde systeemmatrix Q .
c

Bij de bepaling van de eigenwaarden van de complexe systeemmatrix

Q wordt uitgegaan van een eigenwaarde ~Q met bijbehorende eigen-
e -

vector P
Q

van de reële systeemmatrix Q. De eigenvector PQ kan in de

volgende vorm worden geschreven:

P Q
(A.25)

Substitutie van (A.25) in (A.20) levert met behulp van de van de

reële systeemmatrix volgens (A.9):

qll -q12 q21 -q22 1'1 1'1

q12 qll q22 q21 1'2 - ~
1'2

q31 -q32 q41 -q42 1'3 -Q 1'3

q32 q31 q42 q41 1'4 1'4

(A.26)

Uitschrijven van (A.26) levert:

(A.27)

(A.28)

(A.29)
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BIJLAGE A

(A.30)

Vervolgens wordt bij (A.27) en (A.29) respectievelijk (A.28) ver

menigvuldigd met j en (A.30) vermenigvuldigd met j opgeteld; dit

levert in matrixnotatie:

(A.3l)

met: (A.32)

Als de eigenwaarde ~Q en de eigenvector P
Q

in (A.3l)
c

vervangen door respectievelijk de mogelijke eigenwaarden ~Q3

worden

of ~Q4

en de bijbehorende eigenvectoren P
Q

of P
Q

dan volgt uit (A.32),
c3 c4

met behulp van (A.23) tlm (A.25), dat de vectoren P
Q

en P
Qc3 c4

gelijk zijn aan de nulvector. Hierdoor zijn ~Q3 en ~Q4 geen eigen-

waarden van de complexe systeemmatrix Q .
c

Als vervolgens de eigenwaarde ~Q en de eigenvector P
Q

in (A.3l)
c

worden vervangen door respectievelijk de eigenwaarden ~Ql of ~Q2

uitvolgtdanmet de bijbehorende eigenvectoren P
Q

of P
Qcl c2

(A.32), met behulp van (A.2l), (A.22) en (A.25), dat de vectoren

P
Q

en P geschreven kunnen worden als:
cl Qc2

[
292

9293 ]
P -

Qcl (94- 91) + j (91- 94)2 +

- [ 292

+ 9293 ]
P

Qc2 (q -q ) - j (ch -94)2-4 -1

(A.33)

(A.34)
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BIJlAGE A

In het algemeen zullen de twee eigenvectoren volgens (A.33) en

(A.34) ongelijk zijn aan de nulvector. Hierdoor zijn ~QI en ~Q2

eigenwaarden van de complexe systeemmatrix Q .
c

De complex geconjugeerde van vergelijking (A.31) levert:

(A.35)

Op soortgelijke wij ze als bij de complexe matrix Q kan worden
c

* *bewezen dat ~Q3 en ~Q4' welke gelijk zijn aan ~QI respectievelijk

~Q2 (dit wordt zichtbaar als de vergelijkingen (A.18) en (A.19)

complex worden geconjugeerd), geen eigenwaarden zijn van de matrix

*Q .
c

*Ook kan worden bewezen dat de twee eigenwaarden ~QI *en ~Q2' welke

volgens (A.18) en (A.19) gelijk zijn aan ~Q3 respectievelijk ~Q4'

gelijk zijn aan de eigenwaarden van de complex geconjugeerde

* *systeemmatrix Q . Voor de twee eigenvectoren van de matrix Q kan
c c

met behulp van (A.23) t/m (A.25) en (A.32) geschreven worden:

*p * p (A.36)
Qc1 Qcl

* (A.37)P * p
Qc2 Qc2

Uit deze bijlage kan geconcludeerd worden dat de vier eigenwaarden

van de reële systeemmatrix voor de toestandsbeschrijving van de

asynchrone machine, welke uit twee maal twee toegevoegd complexe

eigenwaarden bestaan (zie (A.16) t/m (A.19)), bepaald kunnen worden

met behulp van de twee eigenwaarden van de complexe systeemmatrix

voor de toestandsbeschrijving van de asynchrone machine volgens:
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~QI - ~Qcl

À - À-Q2 -Qc2

*À - À-Q3 -Qcl

*~Q4 - ~Qc2
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BIJLAGE B

JLAGE B: DE ALGEMENE MACHINEGEGEVENS .

1

2

De gegevens van de asynchrone machine.

De gebruikte asynchrone machine is een driefasige sleepringanker

machine met twee poolparen en een gewikkelde rotor. De algemene

gegevens luiden:

fabrikaat Heemaf;

type NK-560-4;

serienummer: 552046;

stator li/Y 220/380 V, 39/22.5 A',

rotor 246 V, 28 A;

vermogen 11 kW;

cos rp 0.85;

n 1440 omw/min;nom
f 50 Hz.

De gebruikte parameters van de asynchrone machine.

De machineparameters worden overgenomen uit [ELZ 87]. Deze

machineparameters zijn:

R 0.23 O·
s ,

L 76.7 mH's ,

R 0.12 O·
r ,

L 36.2 mH'r ,

M - 51.3 mH;

(7 - 0.073;

J - 1.20 kgm
2
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Met behulp van

parameters van

luiden:

41.1 -1
Q ss

-1
Q - 45.4 sr

-1
f3 - 178.6 H .,

k 1.42r
k - 0.669.s

deze parameters en (4.30) t/m (4.34) kunnen de

de toestandsbeschrijving berekend worden; deze
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JLAGE C: DE GEBRUIKTE COMPUTERPROGRAMMA' S.

l De bepaling van de discrete matrices.

program diccrmatr (input,output);

{-----versie 8803l6-----Benedetto Paymans-----}

{-----Dit programma berekent de discrete systeemmatrix Ad, de discrete
ingangsmatrix Bd en de discrete uitgangsmatrix Cd uitgaande van de
machine parameters, de mechanische hoeksnelheid en de hoeksnelheid van
het tussenstelsel-----}

const T=O.15; {-----bemonsteringstijd-----}

var
Ks,Kr,sigma,alfa_s,alfa_r,lambdal_re,lambdal_im,lambda2_re,lambda2_im,
breuk_re ,breuk_im, een_re ,een_im, twee_re , twee_im,drie_re,drie_im:real;
wortel_re,wortel_im,worte14,phi,omega_k,omega_m,f_k,f_m,e_macht_l,
e_macht_2,halfphi,sr:real;
all re,all im,a12 re,a12 im,a2l re,a2l im,a22 re,a22 im:real;
adll re,adll im,ad12 re,~d12 im~ad2l r;,ad2l im,ad22-re,ad22 im:real;- - - - - - - -
bdl_re,bdl_im,bd2_re,bd2_im:real;
cdl_re,cdl_im,cd2_re,cd2_im:real;
ell_re,ell_im,e12_re,e12_im,e2l_re,e2l_im,e22_re,e22_im:real;
hll_re,hll_im,h12_re,h12_im,h2l_re,h2l_im,h22_re,h22_im:real;
mll_re,mll_im,m12_re,m12_im,m2l_re,m2l_im,m22_re,m22_im:real;
nll_re,nll_im,n12_re,n12_im,n2l_re,n2l_im,n22_re,n22_im:real;
p:integer;

{---procedure om de reciproke waarde van een complex getal te berekenen---}

procedure invers(in_re,in_im:real;var uit_re,uit_im:real);
var in_2:real;
begin

in_2:-(in_re*in_re)+(in_im*in_im);
uit_re:-in_re/in_2;
uit_im:--in_im/in_2;

end;
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{----procedure om twee complexe getallen met elkaar te vermenigvu1digen----}

procedure mu1t(in1_re,in1_im,in2_re,in2_im:rea1;var uit_re,uit_im:rea1);
begin

uit re:- (in1_re*in2_re)-(in1_im*in2_im);
uit im:- (in1_re*in2_im)+(in1_im*in2_re);

end;

BEGIN

{-----initia1iseren van de variabe1en-----}

c1rscr;
Ks:-0.6688396;Kr:-1.4171271;a1fa_s:-41.07803;a1fa_r:-45.409824;
beta:-178.60013;p:-2;
write1n;
write1n('de gebruikte variabelen zijn: ');
write1n;
write1n('Ks -',Ks:4);
write1n('Kr -',Kr:4);
write1n('a1fa_s -' ,a1fa_s:4);
write1n('a1fa_r -' ,a1fa_r:4);
write1n('beta -' ,beta:4);
write1n('p -' ,p);
write1n('T -',T:4);
write1n;write1n;

{-----in1ezen van de mechanische hoeksnelheid en de circe1frequentie van het
tussenste1sel-----}

write(' f_m- ');
read1n( f_m) ;
write('f_t- ');
read1n(f_t) ;
omega_t:-(2*pi*f_t);
omega_m:-(2*pi*p*f_m);

{-----berekening van de continue systeemmatrix-----}

all_re:--a1fa_s;
a12_re:-a1fa_s*Kr;
a21 re:-a1fa r*Ks·- -'
a22 re:--a1fa ro- - ,

a11_im:--omega_t;
a12_im:-0;
a21_im:-0;
a22_im:--omega_t+omega_m;

-100-



BIJLAGE C

{-----berekening van de discrete uitgangsmatrix-----}

cd1_re:-beta;
cd2_re:--beta*Kr;

cd1_im:-0;
cd2_im:-0;

{-----berekening van de eigenwaarden en de eigenvectoren-----}

een_re:-0.5*(-a1fa_s-a1fa_r);
een_im:-0.5*(omega_m-(2*omega_t»;
sr:--a1fa s+a1fa r;
twee_re:-«sr)*(;r»-(omega_m*omega_m)+(4*a1fa_s*a1fa_r*Ks*Kr);
twee_im:--2*sr*omega_m;
worte14:-sqrt(sqrt«(twee_re*twee_re)+(twee_im*twee_im»»;
if (twee re-O) then if (twee im=O) then phi:-O

- - e1se if (twee_im>O) then phi:=pi/2
e1se phi:--pi/2

e1se begin
phi:-arctan(twee_im/twee_re);
if twee_re<O then phi:=phi+pi

end;
if phi<O then phi:=phi+(2*pi);
ha1fphi:-phi/2;
worte1_re:-worte14*cos(ha1fphi);
worte1_im:-worte14*sin(ha1fphi);
1ambda1_re:=een_re+0.5*worte1_re;
1ambda1_im:-een_im+0.5*worte1_im;
1ambda2_re:-een_re-0.5*worte1_re;
1ambda2_im:=een_im-0.5*worte1_im;
drie_re:-a1fa_s-a1fa_r;
drie_im:-omega_m;
m11_re:=2*a1fa_s*Kr;
m11_im:-0;
m21_re:-drie_re+worte1_re;
m21_im:-drie_im+worte1_im;
m12_re:-2*a1fa_s*Kr;
m12_im:-0;
m22_re:-drie_re-worte1_re;
m22_im:-drie_im-worte1_im;

{-----berekening van exp(lambda*T)-----}

e_macht_1:-exp(lambda1_re*T);
e_macht_2:-exp(lambda2_re*T);
e11_re:-e_macht_1*cos(lambda1_im*T);
e11_im:-e_macht_1*sin(lambda1_im*T);
e22_re:-e_macht_2*cos(lambda2_im*T);
e22_im:-e_macht_2*sin(lambda2_im*T);
e21_re:-0;e21_im:-0;e12_re:-0;e12_im:-0;
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{-----berekening van de MA(_l) }

mu1t(m11_re,m11_im,m22_re,m22_irn,een_re,een_im);
rnu1t(m12_re,m12_im,rn21_re,m21_irn,twee_re,twee_irn);
invers(een_re-twee_re,een_im-twee_irn,breuk_re,breuk_im);
mu1t(m22_re,m22_im,breuk_re.breuk_im,n11_re,n11_im);
mu1t(m11_re,m11_im,breuk_re,breuk_im,n22_re,n22_irn);
mu1t(-m21_re,-m21_im,breuk_re,breuk_im,n21_re,n21_im);
mu1t(-m12_re,-m12_im,breuk_re,breuk_im,n12_re,n12_irn);

{-----berekening van de discrete systeemmatrix-----}

mu1t(e11_re.e11_im,m11_re,m11_im,h11_re,h11_im);
mu1t(e11_re,e11_im,m21_re,m21_im,h21_re,h21_irn);
mu1t(e22_re,e22_irn,m12_re,m12_irn,h12_re,h12_irn);
mu1t(e22_re,e22_im,m22_re,rn22_im,h22_re,h22_im);
mu1t(h11_re,h11_im,n11_re,n11_im,een_re,een_irn);
mu1t(h12_re,h12_im,n21_re,n21_im,twee_re,twee_irn);
ad11_re:-een_re+twee_re;
ad11_im:-een_irn+twee_irn;
mu1t(h21_re,h21_irn,n11_re,n11_irn,een_re,een_irn);
mu1t(h22_re,h22_irn,n21_re,n21_im,twee_re,twee_irn);
ad21_re:-een_re+twee_re;
ad21_im:-een_irn+twee_im;
mu1t(h11_re,h11_irn,n12_re,n12_im,een_re,een_irn);
mu1t(h12_re,h12_im,n22_re,n22_irn,twee_re,twee_irn);
ad12_re:-een_re+twee_re;
ad12_im:-een_irn+twee_irn;
mu1t(h21_re,h21_irn,n12_re,n12_irn,een_re,een_irn);
mu1t(h22_re,h22_im,n22_re,n22_irn,twee_re,twee_irn);
ad22_re:-een_re+twee_re;
ad22_im:-een_irn+twee_irn;

{-----berekening van AA(_l) }

mu1t(a11_re,a11_irn,a22_re,a22_im,een_re,een_im);
mu1t(a12_re,a12_im,a21_re,a21_im,twee_re,twee_irn);
invers(een_re-twee_re,een_im-twee_im,breuk_re,breuk_irn);
mu1t(a22_re,a22_im,breuk_re,breuk_im,n11_re,n11_im);
mu1t(a11_re,a11_im,breuk_re,breuk_im,n22_re,n22_irn);
mu1t(-a21_re,-a21_im,breuk_re,breuk_im,n21_re,n21_irn);
mu1t(-a12_re,-a12_im,breuk_re,breuk_irn,n12_re,n12_irn);
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(-----berekening van de discrete ingangsmatrix-----)

mult(nll_re,nll_im,adll_re-l,adll_im,een_re,een_im);
mult(n12_re,n12_im,ad2l_re,ad2l_im,twee_re,twee_im);
bdl re:-een re+twee re;
bdl=im:-een=im+twee=im;
mult(n2l_re,n2l_im,adll_re-l,adll_im,een_re,een_im);
mult(n22 re,n22 im,ad2l re,ad2l im,twee re, twee im);
bd2 re:-;en re+twee re;- - - -- - -
bd2_im:-een_im+twee_im;

END.

2 De Labmaster en de interruptafhandelingsroutines.

Voor het gemak zijn de declaraties van alle Labmaster en interruptafhan
delings routines in een file geplaatst. Deze file heet TPINCL. PAS en kan
worden aangeroepen door de instructie ($1 TPINCL.PAS). De listing van deze
file wordt hieronder gegeven.

(-----Labmaster procedures-----)

procedure
procedure
procedure
function
procedure
procedure

function
procedure
procedure
procedure
function
procedure
function

procedure

procedure

labm; external 'tplabm3.bin';
initlabmaster; externallabm[O];
timerset(counter,mode,loadvalue:integer); external labm[3];
timerread(counter,dummy:integer):integer; externallabm[6];
timerstop(counter:integer); external labm[9];
vardutycycle(counter,mode,lowvalue,highvalue:integer);

external labm[12];
readad(channel,dummy:integer):integer; external labm[15];
writeda(channel,davalue:integer); external labm(18];
defineport(control:integer); external labm[2l];
writeport(portnumber,outputvalue:integer); external labm[24];
readport(portnumber,dummy:integer):integer;external labm[27];
SetBitPortC(bitnr,bitvalue:integer); external labm[30];
readbitport(portnumber,bitnr,dummy:integer):integer;

externallabm[39];
highspeedad(var buffer:datarray;var overrun:integer;
plotflag,aantal,kanaal,freq:integer); externallabm[33];
collect(var buffer:datarray;var overrun:integer;
plotflag,burstaantal:integer;var channelarray:chanarray;
burstfreq:integer); external labm(36];

(-----interrupt-afhandelings procedures-----)
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{-----interrupt handler in Turbo PASCAL-----}
procedure intr handler(Theta_o:integer);
begin

Inline($90/$lE/$50/$53/$5l/$52/$57/$5G/$OG);
Inline($8C/$C8/SBE/$D8/$Al/i_dsave/$8E/$D8);
vlag:-true;
PORT[labm_base + 9]:-$E9;
PORT[labm base+7] :- 0;
PORT[$20]-:- $20;
Inline($07/$5E/$5F/$5A/$59/$5B/$58/$lF/$CF);

end;

{-----set interrupt vectors and IRQ7 mask bit-----}
procedure intr_set;
begin

i_dsave:-Dseg;
old_IRQ7_offs:-memw[0:$3C] ;
old_IRQ7_segm:-memw[0:$3E];
memw[0:$3C] :-ofs(INTR_HANDLER)+7;
memw[0:$3E]:-Cseg;
PORT [ $21 ]:-PORT[$2l] and $7F;

end;

{save reg on stack}
{i_dsave: set Dseg}

{teller 1 hoog maken}
{intr ackn to labmaster}
{EOI, 8259}
{restore reg}

{save data segm}
{save IRQ7 intr}

{7 bytes used by Turbo}

{8259 interrupt mask}

{disable all intr Labrn}

{mask IRQ7 bit 8259}
{set old intr vector}

{-----reset to old interrupt vectors and disable Labm intr-----}
procedure intr_reset;
begin

PORT[$2l]:-PORT[$2l] or $80;
memw[0:$3C]:-old_IRQ7_offs;
memw[0:$3E]:-old_IRQ7_segm;
PORT[labm_base+4]:-$10;

end;

C.3 De beproeving van de hardwarecoördinatentransformator.

program uitlLabmprt (input,output);

{-----versie 88020G-----Benedetto Paymans-----}

{-----Met dit programma worden de statorspannings- en statorstroomruimte
vectoren en de periodetijd van de grondharmonische component van de
statorspanning ingelezen-----}

const
sample-10000;
labm_base-$7l0;

type
datarray-array[O .. lOOO] of integer;
chanarray-array[O .. 10] of integer;
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var
i_dsave:integer absolute cseg:006;
i,ii,j,jj,k,kk,l,ll,t,
old_IRQ7_segm,old_IRQ7_offs
totaa1,Ftus
y
uitlezen
a,b,c,d
e
v1ag,prt

BIJLAGE C

(free memory)

:integer;
:rea1;
:char;
:text;
:datarray;
:array[O .. 4] of rea1;
:boo1ean;

(-----aanpassen van de aspect ratio, x in het interval [-2048,2048]-----)

function X coord (x:rea1):integer;
begin

if prt then X_coord:-round(x/2048*200+320)
e1se X_coord:-round(x/2048*lS0+318)

end;

function Y_coord (x:rea1):integer;
begin

if prt then Y_coord:-round(-x/2048*lS0+171)
e1se Y_coord:-round(-x/2048*140+181)

end;

($I tpinc1.pas)
($I typedef.sys)
($I graphix.ega)
($I kerne1.sys)

BEGIN

assign(uit1ezen,'uit1ezen');
rewrite(uit1ezen);
init1abmaster;
intr_set;
defineport(O) ;
timerset(l,lS,1000);timerstop(1);
port[labm_base+9]:-$E9;
port[labm_base+7]:-0;
port [labm_base+4] :-$90;
v1ag:-fa1se;

(inlezen Labm en intr routines)
(aanroepen Turbo graphix routines)

(def poort a,b,c input)
(TC van teller 1 weg halen)
(maak uitgang teller 1 hoog)
(timer interrupt ackn)
(control byte)
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(-----in1ezen van frequentie van tussenste1se1-----)

for i:-O to 2 do e[i]:-readport(i,O);
e [3] :-0;
if e[2]/128 >- 1 then begin

e[3}:-e[3]+128;
e[2] :-e[2]-128;

end;
if e[2]/64 >- 1 then begin

e[3] :-e[3]+64;
e [2] : -e [2] - 64;

end;
if e[2]/32 >- 1 then begin

e [3] :-e [3] +32 ;
e [2] :-e [2 ] - 32 ;

end;
if e[2]/16 >- 1 then begin

e [3] :-e [ 3 ]+16 ;
e [2] :-e [2] -16 ;

end;
e[3] :-e[3]/16;
totaa1:-e[3]+16*e[1]+16*256*e[0] ;
Ftus:-5E05/totaa1;

(vier meest sign bits)
(uit poort C selecteren)
(en in e[3] plaatsen.)

{samenvoegen a,b en c}
{bepalen freq tussenst}

(-----in1ezen van de statorspanning- en statorstroom-ruimtevector in het
tussenstelsel en de meetwaarden in een figuur of in een file p1aat
sen.-----)

c1rscr;
write1n('Aspect ratio 1:1 op de printer of op het scherm (P/S).');
write('Uw keuze is: ');
repeat if keypressed then read(kbd,y)
unti1 y IN ['p' ,'s'];
write1n(y) ;
if y-'s' then prt:-true e1se prt:=fa1se;
de1ay(500) ;
c1rscr;

repeat
y:-chr(O);
write1n('*********************************************************');
write1n('* 0: stoppen *');
write1n('* 1: meetreeks in een figuur plaatsen *');
write1n('* 2: meetreeks in een figuur en in een file plaatsen *');
write1n('* 3: meetreeks in een figuur plaatsen en printen *');
write1n('* 4: meetreeks in een figuur en file plaatsen en printen *');
write1n('**********************************************************');
write1n;
writeln;
write('Uw keuze is: ');
repeat if keypressed then read(kbd,y)
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until y IN ['0' '1' '2' '3' '4']·, , , , I

write1n(y);
if (y-'1')or(y-'2')or(y-'3')or(y-'4') then begin {-----program-----}

initgraphic;
gotoxy(25,1); {printen van de header}
write1n('Het tussen-coordinatenste1se1.');
gotoxy(59,25); {printen van de footer}
write1n('B. Paymans, Feb. 1988');
drawborder;
if prt then begin {teken assenstelsel}

draw1ine(120,178,520,178);
draw1ine(320,28,320,328);
for i:-O to 20 do begin

draw1ine«120+20*i),176,(120+20*i),181);
draw1ine(318,(28+15*i),323,(28+15*i));

end;
end

e1se begin
draw1ine(168,168,468,168);
draw1ine(318,28,318,308);
for i:-O to 20 do begin

draw1ine«168+15*i),166,(168+15*i),171);
draw1ine(316,(28+14*i),321,(28+14*i));

end;
end;

setwindowmodeoff;
gotoxy(10,20);
write1n('wt- ' ,2*3.14*Ftus);
timerset(1,11,samp1e); {starten int-teller}
t:-O;
whi1e not(keypressed) do begin if vlag then begin

ii :=readad(O, 0) ;
jj:-readad(l,O);
kk:-readad(2,O);
1l:-readad(3,0);
if t<1000 then begin

a[ t] :-ii;
b[t]:-jj;
c[t]:-kk;
d[t]:-ll;

end;
i :-x_coord(ii);
j :-y_coord(jj) ;
k:-x_coord(kk) ;
l:-y_coord(ll) ;
drawpoint (i, j ) ;
drawpoint(k,l);
t:-t+1;
v1ag:-fa1se;

end;
end;

if y-'2' then begin
for t:-O to 1000 do write1n(uit1ezen,a[t],

, ',b[t],",c[t],' ',d[t]);

-107-



BIJlAGE C

close(uitlezen);
end;

if y-'3' then hardcopy(false,O);
if y-'4' then begin

tor t:-O to 1000 do writeln(uitlezen,a[t] ,
, ',brt],' ',c[t],' ',d[t]);

close(uitlezen);
hardcopy(false,O);

end;
leavegraphic;

end; {-----program-----}
until y-'O';

intr_reset;

END.

C.4 De programma's voor het ontwerp en de beproeving van de robuuste toestands
waarnemer.

In deze paragraaf worden de listings van de diverse programma' s, welke
gebruikt zijn voor het ontwerpen en beproeven van de toestandswaarnemer in
het simulatiepakket MatLab, gegeven. In de eerste vier subparagrafen worden
allereerst de gebruikte functies en een gebruikte procedure beschreven.

C.4.l De functie crnat.

function [a,b,c]-cmat(a_s,a_r,Kr,Ks,beta,ft,pfm,T)
% Deze functie bepaalt uitgaande van de gedefinieerde
% parameters in (4.30) t/m (4.34) en voorts met behulp
% van ft en pfm de continue matrices.

j-sqrt(-l);

wt-2*pi*ft;
wm=2*pi*pfm;

j-sqrt(-l);
a11--a_s- j*wt;
a12-a_s*Kr;
a2l-a_r*Ks;
a22--a_r-j*(wt-wm);

bI-I;
b2-0;

cl-beta;
c2--beta*Kr;
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a-[all a12;a2l a22];
b-[bl;b2] ;
c-[cl c2];

end

4.2 De functie dmat.

function [ad,bd,cd.]-dmat(a_s,a_r,Kr,Ks,beta,ft,pfm,T)
% Deze functie bepaalt uitgaande van de gedefinieerde
% parameters in (4.30) t/m (4.34) en voorts met behulp
% van ft en pfm de continue matrices.

j-sqrt(-l);

wt-2*pi*ft;
wm=2*pi*pfm;

all--a_s -j*wt;
a12-a s*Kr'_ ,
a2l=a_r*Ks;
a22--a_r-j*(wt-wm);

bl-l;
b2-0;

cl-beta;
c2--beta*Kr;

A=[all a12;a2l a22];
B-[bl;b2] ;
C- [cl c2];

I-eye(A) ;

wortel=«all-a22)A 2+4*a12*a2l)AO. 5 ;
Ll-0.5*(all+a22)+0.5*wortel;
L2-0.5*(all+a22)-0.5*wortel;
V-[2*a12 2*a12;a22-all+wortel a22-all-wortel];
E(l,l)-exp(Ll*T);
E(2,2)-exp(L2*T);

ad-V*(E*inv(V»;
bd-- inv(A)*( (I -ad)*B);
cd-C;

end
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6.4.3 De functie bepkd.

function {Kd,n]-bepkd(K2,Ks,A,Ad,C)
X Deze functie bepaalt met behulp van (6.53) de coëfficient kl.

nl-A(1,2)*A(2,1)+Ks*A(1,2)*A(2,2);
n2--Ks*A(1,1)*A(2,2)-A(1,1)*A(2,1);
Ng-(A(1,1)*A(2,2)-A(1,2)*A(2,1»A2;

bl-nl-O;
b2-n2-0;
b3-bl*b2;
if b3~0

K1Tl-K2*C(1)*(1-Ad(1,1»*nl-Ad(1,2)*K2*C(1)*n2;
K1T2--(1-Ad(1,1»*(1-Ad(2,2»*n2+Ad(1,2)*Ad(2,1)*n2;
K1N--Ad(2,1)*C(1)*nl+C(1)*(1-Ad(2,2»*n2;
Kl-(K1Tl+K1T2)/K1N;
else Kl-O;

end
Kd- [Kl; K2 j ;
n-[nl;n2j/Ng;

end

C.4.4 De procedure contr.

X Deze procedure bepaalt of de eigenwaarden van de matrix F
X al dan niet binnen de eenheidscirkel liggen.

[Kd,nj-bepkd(K2,Ks,A,Ad,C);
q-eig(Ad-Kd*Cd);
booll-(abs(q(l»)<l;
boo12-(abs(q(2»)<1;
boo13-booll*boo12;
zl(t)-Kd(l);
z2(t)-Kd(2);
z3(t)-q(1);
z4(t)-q(2);
t-t+l;

C.4.5 Het programma voor de bepaling van het stabiliteitsgebeid.

X Dit programma bepaalt het stabiliteitsgebied waarbinnen
X een stabiele en robuuste waarnemer ontstaat. De variabele
X omb bevat na afloop de omhullende van dit stabiliteitsgebied.
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X definities van de parameters
a_s-41.1;
a_r-45.4;
beta-178.6;
Kr-l. 42;
Ks=O.669;

X invoeren van de hoeksnelheden en de sampletijd
T-O.15;
verhp-O.0001;
verhn-O.0001;
j-sqrt(-l);
ft-input('ft- ');
pfm-input('pfm- ');

[A,B,C]-cmat(a s,a r,Kr,Ks,beta,ft,pfm,T);
[Ad,Bd,Cd]-dmat(a_s,8_r,Kr,Ks,beta,ft,pfm,T);

X bepaling van het stab gebied voor pos ree1e deel van K2.
boo13-1 ;
k11-0;
t=l;
while boo13-1;

K2=k11 ;
contr
k11-k11+verhp;

end

for pp-1:11
p=pp-1
k(pp)=p*k11j10;
k12-0;
boo13-1;
while boo13-l;

K2-k(pp)+j*k12;
contr
omh(pp)=K2;
k12-k12+verhp;

end
end

for pp-12:22
p=pp-12
k(pp)-p*k11jlO;
k12-0;
boo13-l;
while boo13-l;

K2-k(pp)+j*k12;
contr
omh(pp)-K2;
k12-k12-verhp;

end
end
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% bepaling van het stab gebied voor neg ree1e deel van K2.
boo13-1;
k11-0;
k12-0;
while boo13-1;

K2-k11;
contr
k11-k11-verhn;

end

for pp-23:33
p-pp-23
k(pp)-p*k11/10;
k12-0;
boo13-1 ;
while boo13......1;

K2-k(pp)+j*k12;
contr
omh(pp)-K2;
k12-k12+verhn;

end
end

for pp-34:44
p-pp-34
k(pp)-p*k11/10;
k12-0;
boo13-1;
while boo13-1;

K2-k(pp)+j*k12;
contr
omh(pp)-K2;
k12=k12-verhn;

end
end

C.4.6 Het programma voor de bepaling van de eigenwaarden.

% Dit programma bepaalt de eigenwaarden van de toestandswaarnemer
% als functie van de pwm en met wt als parameter. De varibe1e zl
% en z2 bevatten na afloop de twee eigenwaarden.

% definities van de parameters
a_s-41.1;
a_r-45.4 ;
beta=178.6;
Kr-1.42;
Ks-0.669;
T-0.15;
j-sqrt(-l);
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t~l;

vrs~input('pfm-ft- ')
for f-I:50

ft-f-vrs;
pfm=f;
if pfm<3

K2--0.00266*pfm+0004;
else K2--0.004;

end;

[A,B,C]-cmat(a_s,a_r,Kr,Ks,beta,ft,pfm,T);
[Ad,Bd,Cd]-dmat(a s,a r,Kr,Ks,beta,ft,pfm,T);
[Kd,n]-bepkd(K2,K;,A,Ad,C);

q-eig(Ad-Kd*Cd);
z l( t) -q ( I) ;
z2(t)-q(2);
t-t+l

end

4.7 Het programma voor de bepaling van de stapresponsie.

X Dit programma bepaalt de stapresponsie van de geöbserveerde
X asynchrone machine in combinatie met de toestandswaarnemer. De
X variabelen zl, z2, z3 en z4 bevatten na afloop de stapresponsie
X van respectievelijk het reële deel en het imaginaire deel van de
X werkelijke toestandsvector en voorts het reële deel en het
X imaginaire deel van de gereconstrueerde toestandsvector.

X definities van de parameters
a_s=41.1;
a_r=45.4;
beta-178.6;
Kr-I.42;
Ks-O.669;
T-O.15;

pfm-input('pfm- ');
ft-input('ft- ');

[Ad,Bd,Cd.]-dmat(a s,2*a r,Kr,Ks,beta,ft,pfm,T/15);- -[Adw,Bdw,Cdw]-dmat(a s,a r,Kr,Ks,beta,ft,pfm,T);

if ft<3
K2--0.00266*pfm+O.004;
else K2--0.004;

end;
{Kd,n]-bepkd(K2,Ks,A,Adw,Cdw);
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% bepalen van de gereconstrueerde toestand
for t-l:9

zl(t)-O;
z2(t)-O;
z3(t)-O;
z4(t)-O;

end
t-10;

U-[3l0] ;
X-[O;O] ;
Xw-[O;O] ;
for w-l:5

for p-l:15,
zl(t)-X(l);
z2(t)-X(2);
z3(t)-Xw(1);
z4(t)-Xw(2);
X-Ad*X+Bd*U;
Y-Cd*X;
t-t+l;

end
Yw-CdW*Xw;
Xw-AdW*Xw+BdW*U+Kd*(Y-Yw);

end
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JLAGE D: DE REALISATIE EN DE BEPROEVING VAN DE ANTI-ALIASING-FILTERS.

1 De afleiding van de overdrachtsfunctie.

In deze paragraaf wordt de overdrachtsfunctie van het Sa11en-Key

tweede-orde-1aagdoor1aatfi1ter (zie figuur D.1) afgeleid.

in r~--t

Ri V it

figuur D.1: Het Sa11en-Key tweede-orde-1aagdoor1aatfi1ter.

Uit de veronderstelling dat de versterkingsfactor van de operatio

nele versterker oneindig is volgt voor de ingangsspanningen :

V - V+

Voor de spanningen V en V
1

geldt:

(D.1)

(D.2)

(D.3)

Vervolgens kan voor drie stromen i
1

, i
2

en i
3

worden afgeleid:

V. - V
11

l.n 1 (D.4)
Rl

12 -
Vuit - V1 (D.5)1/(sC1 )

V
1 -

+ (D.6)3 1/(sC1 )
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Hierin is s de laplace-operator. Met behulp van:

(0.7)

en (0.1) tlm (0.6) kan de overdrachtsfunctie worden afgeleid

volgens:

v .
U1tv-:- -
1n

(0.8)

0.2 De dimensionering.

Voor de dimensionering wordt de overdrachtsfunctie (0.8) in een

algemene vorm geschreven, deze luidt:

kw 2
n

Hfi1 - --=-2-----=..:~-----:2:--
s + 2dw s + w

n n

met: k De versterkingsfactor.

d De dempingsfactor.

w De kantel-cirkelfrequentie.n

(0.9)

Met behulp van (0.8) kan voor deze drie factoren worden afgeleid:

k (0.10)

Hierin is f de kantelfrequentie.
n
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Voor de operationele versterker is het type AD 517 van Analog

Devices gekozen, omdat deze een interne offset-regeling en een zeer

lage drift bezi t. Vervolgens wordt voor de condensator Cl een

keramische condensator van 1 ~F gekozen. Hieruit volgt met behulp

van (D .12), ui tgaande van een kantelfrequentie van 2 Hz, voor de

weerstand Rl:

(D.13)

Om de offset van de operationele versterker zoveel mogelijk te

compenseren moeten de gelijkspanningsimpedanties gezien vanuit de

versterkeringangen V+ en V gelijk zijn. Hieruit volgt:

Kies vervolgens de dempingsfactor gelijk aan ~J2, omdat deze keuze

van de dempingsfactor een amplitudekarakteristiek geeft welke over

het grootste gebied een vlak verloop heeft. Dit levert samen met

(D.14) en (D.ll):

3-2d
R2 - 2 2-2d Rl 444 kO, kies R2 - (430 + 10) kO

R3 - 2(3-2d)Rl ~ 260 kO, kies R3 - (240 + 20) kO

(D.15)

(D.16)

De exacte waarde van de versterkingsfactor, de dempingsfactor en de

kantelfrequentie luiden nu:

k - 1. 59

d - 0.705

f - 1. 94 Hz
n
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De beproeving van de gerealiseerde filters.

Voor de beproeving van de filters, welke gedimensioneerd z1Jn vol

gens paragraaf D.2, worden de amplitude- en de fasekaraktesitiek

gemeten met behulp van een voltmeter een een osciloscoop en

vergeleken met de theoretische karakteristiek; zie figuur D. 2 en

figuur D. 3.

20

ABS(H )
fil

[dB]

--~ .......... :--.-,

'" h

~

"""' r-....-
"-

r---r~

-100
0.1 100

freq [Hz]

figuur D.2: De berekende en de gemeten amplitude-karakteristiek.

Hierbij zijn: De meetpunten.

De theoretische karakteristiek.
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~G (H )
fil

[deg]

o

-180

r----
~

............
~

......

"'-

\

\
\

\
\

r---r---
r-..
~[---..J-

0.1 100

freq [Hz]

figuur 0.3: Oe berekende en de gemeten fase-karakteristiek.

Uit figuur 0.2 en figuur 0.3 volgt dat de praktische filterkarak

teristieken redelijk overeenstemmen met de theoretisch bepaalde

filterkarakteristieken.
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