
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Asynchrone machine met spanningsinvertor voor NS-stoptreinmaterieel : simulatie en
metingen

Sinx, W.A.M.

Award date:
1987

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/3d5f250f-7a74-4770-b434-bebf29dbe406


.IIE I Afdeling der Elektrotechniek
Technische Hogeschool Eindhoven i Vakgroep Elektromechanica en Vermogenselektronica

AFSTUDEERVERSLAG

ASYNCHRONE MACHINE MET SPANNINGS

INVERTOR VOOR NS-STOPTREINMATERIEEL;

SIMULATIE EN METINGEN.

biz.

rapport nr.

EMV 87-03 W.A.M. Sinx

I

Hooglera(a)r(en) : Prof.ir. J.A. Schot

Mentor (en)

Eindhoven,

: Dr.ir. M.J. Hoeijmakers

februari 1987.

De Afdeling der Elektrotechniek van de
Technische Hogeschool Eindhoven aanvaardt
geen verantwoordelijkheid voor de inhoud
van stage- en afstudeerverslagen.



summary

Summary

In the world of controlled electrical drives the inverter-fed

asynchronous machine is gaining importance because of the

small number of parts subject to wear. For traction purposes

there is the additional advantage of the relatively small

dimensions of the asynchronous machine which make it possible

to accommodate more motor-power wi thin the bogies. In this

project a model is derived for the combination machine

inverter.

This report describes a number of pulsewidth modulated wave

forms and explains how these are realized in an experimental

traction-installation for the Dutch Railways using micro

processor techniques.

Further on a time-domain model is derived for the

asynchronous machine fed by a voltage source inverter. Using

this model the steady-state of the inverter-fed asynchronous

machine can be calculated explicitly. Furthermore a model is

derived for the asynchronous machine wi th one open phase

winding; this model is used for calculating the behaviour of

the traction-installation during starting up.

Finally the simulated results are compared with measurements

carried out at the traction-installation. The resemblance

appears to be very good.
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samenvatting

Samenvatting

In de wereld van de geregelde elektrische aandrijvingen gaat

de invertorgevoede asynchrone machine een steeds

be langr i jkere plaa t s innemen; d it word t vooral veroorzaakt

door het geringe aantal slijtagegevoelige delen dat in deze

aandrijving voorkomt. Voor tractie-toepassingen komt daar nog

het voordeel bij dat door de compacte bouwwijze van de

asynchrone machine een relatief groot motorvermogen kan

worden ondergebracht in de ruimte welke in een draaistel

beschikbaar is. In dit afstudeerwerk is een rekenmodel

opgezet voor de simulatie van het stationaire en van het

dynamische gedrag van de combinatie spanningsinvertor en

asynchrone machine.

Het eerste deel van dit verslag beschrijft een aantal puls

breedtegemoduleerde spanningspatronen en geeft tevens aan hoe

deze met behulp van een microprocessor in een experimentele

tractie-installatie voor de Nederlandse Spoorwegen zijn

gerealiseerd.

In het tweede gedeelte wordt een tijd-domein-rekenmodel

afgeleid voor de door een spanningsinvertor gevoede

asynchrone machine. Met dit model wordt de stationaire

toestand van deze combinatie expliciet bepaald. Daarnaast

wordt ten behoeve van een dynamisch experiment dat betrekking

heeft op de eerste fase van het aanloopproces een model

afgeleid voor een asynchrone machine waarvan een fase

wikkeling zwevend is.

Tot slot worden de simulatieresultaten vergeleken met

gegevens welke door meting aan genoemde tractie-installatie

zijn verkregen. De overeenkomst blijkt zeer goed te zijn.
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inleiding

1 Inleiding

De techniek van de regelbare elektrische aandrijvingen voor

tractiedoeleinden is sinds de komst van de vermogens

elektronica sterk veranderd. De chopper maakte ten opzichte

van de conventionele aandrijving met door een schakelwals

kort te sluiten aanzetweerstanden reeds een sterke reductie

van het aantal benodigde mechanische schakelaars mogelijk.

wat het onderhoud aan de installatie zeer ten goede kwam.

Door toepassing van invertorgevoede kooiankermotoren wordt

het aantal onderhoud vergende delen nog verder teruggebracht

door het ontbreken van borstels in de roterende machine en

een geringer aantal mechanische schakelaars. Dit is dan ook

een van de redenen waarom de tractie-installatie van het

toekomstige NS-stoptrein-materieel voor de jaren 1990 (SM90)

met invertorgevoede asynchrone machines zal worden uitgerust.

De elektrische uitrusting van het SM90-materieel wordt

ontwikkeld en gebouwd door Holec Machines en Apparaten in

Slikkerveer. In het kader van deze. en eventuele toekomstige

ontwerpen voor draaistroomaandrijvingen bestond bij Holec de

behoefte aan een geschikt simulatieprogramma voor de

combinatie spanningsinvertor en asynchrone machine. De voor

de dimensionering van een dergelijke installatie belangrijke

grootheden zijn: motorstromen (vooral de topwaarde). tussen

kringstroom en pendelkoppels. De afstudeeropdracht omvat dan

ook de ontwikkeling van een simulatieprogramma dat deze

belangrijke grootheden bepaalt. Omdat het rekenprogramma als

een stuk ontwerpgereedschap zal worden ingezet. zal de

vereiste rekenintensiteit beperkt moeten blijven en zal de

bedienbaarheid eenvoudig moeten zijn.

Behalve het stationaire gedrag wordt ook een dynamisch

experiment gesimuleerd en weI het "speed"-starten: het

inschakelen van de invertor op een reeds draaiende asynchrone

machine.
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asynchrone

stationaire

inleiding

Het in Pascal geschreven rekenprogramma bestaat uit een

vijftal onderdelen:

simulatie van de vier pulsbreedtegemoduleerde spannings

patronen van de SM90-invertor inclusief het speciale

"speed"-start-patroon;

een rekenmodel voor de asynchrone machine gevoed door een

spanningsinvertor;

bepaling van de initiele conditie van deze

machine ten behoeve van de simulatie van de

toestand;

een rekenmodel voor de asynchrone machine met een zwevende

fase ten behoeve van het "speed"-start-experiment;

een Fourier-analyse van de stationaire toestand van de

diverse tijd-domein-grootheden.

Voor de verificatie van de simulatieresultaten werd gebruik

gemaakt van de SM90-proefstand die daarvoor door Holec

beschikbaar werd gesteld.

Dit verslag geeft behalve de theoretische achtergrond van het

simulatieprogramma een gedetailleerde beschrijving van de

pulsbreedtegemoduleerde invertorspanningspatronen en de wijze

waarop deze met behulp van een microprocessor zi jn

gerealiseerd.
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tractie-installatie SM90

2 Beschri1ving tractie-installatie SM90

Dit hoofdstuk geeft een globale beschrijving van de SM90

installatie met de nadruk op de diverse aspecten welke voor

de hierna volgende hoofdstukken van belang zijn.

2.1 Hoofdstroomschema

Bij de beschrijving van het hoofdstroomgedeelte van een

tractiegroep zal gebruik gemaakt worden van de in bijlage 1

opgenomen afbeelding van het hoofdstroomgedeelte van een

tractiegroep.

2.1.1 Lijnchopper

De lijnchopper heeft tot taak om de sterk varierende boven

leidingspanning UL om te zetten in een vrijwel constante

tussenkringspanning Uc waarbij vermogenstransport in beide

richtingen mogelijk moet zijn. Of schoon de aanwezigheid van

een lijnchopper niet principieel noodzakelijk is. en daarom

in bepaalde tractie-installaties ook niet voorkomt. zijn er

een aantal redenen om deze in het hoofdstroomdeel op te

nemen:

het contstant zijn van de tussenkringspanning DC

vereenvoudigt de dimensionering van het verdere hoofd

stroomontwerp zoals de commutatiecircuits van de invertor

en de afleidingschopper;

de boven- en ondergrens van de invertorfrequentie f.Inv
waarbinnen een bepaald pulstal realiseerbaar is. hangt

samen met de hoogte van de tussenkringspanning DC;

de invertorregeling is eenvoudiger te dimensioneren bij

een waarde van DC dan bij een heel bereik;

de lijnchopper wordt in veel tractie-installaties (niet

bij SM90) gebruikt om de tussenkringspanning DC regelbaar

te maken. het gaat dan meestal om een verhoging van DC bij

hoge waarden van f. teneinde de kipkoppelmarge teInv
vergroten.
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tractie-installatie SM90

De tussenkringspanning DC wordt tijdens aanzetten constant

gehouden op:

DC = 2200 V (2.1.1)

dedoorovernamecontinue

te maken (statische regeling). kan

remmen oplopen tot 2300 V bij

een

tussenkringspanning DC bij

Om tijdens rembedrijf

afleidingschopper mogelijk

de

100% weerstandremmen.

2.1.2 Invertor

De SM90-invertor is van het spanningstussenkringtype met twee

mogelijke uitgangsniveaus; we spreken dan ook van een

spanningsinvertor. De

tussenkringcondensator

invertor wordt gevoed vanuit een

en schake 1 t daarmee spann ingsb 1okken

op de aangesloten belasting. de twee asynchrone machines.

Bijzonder aan dit type invertor is dat deze slechts over een

commutatiecircuit beschikt dat gemeenschappelijk is voor de

3 invertortakken. Omdat deze bijzonderheid speciale eisen

stelt aan de toegepaste modulatiepatronen. welke in het

volgende hoofdstuk uitgebreid besproken zullen worden. zal

eerst het commutatieverloop van dit type invertor nader

worden beschouwd.

Invertorstart

Na het commando invertorstart zal eerst het commutatiecircuit

in een stand moeten worden gezet van waaruit een doving van

een hoofdthyristor kan plaatsvinden. De lijnchopper heeft

eerst de tussenkringspanning DC op de juiste waarde gebracht.

De spanning DATI op het commutatiecircuit zal via de snubber

netwerken die over de hoofdthyristoren Tl en T4 in elke

1invertortak zijn aangebracht oplopen tot 2" DC' Aansluitend

worden de hoofdthyristor Tl en de doofthyristor T3 ontstoken.

waardoor de commutatiespanning DATI via het circuit L21. Tt,

T3 C2 zal omslingeren 3 In deze toestand is heten tot 2" DC'
commutatiecircuit in staat om een van de hoofdthyristoren aan

de positieve verzamelrail van de invertor te doven.
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Commutatie

Als voorbeeld van een commutatiecyclus nemen we het geval

waarbij de a-fase moet worden gecommuteerd van de positieve

verzamelrail naar de negatieve. Het commutatiecircuit dient

daartoe in de stand te staan zoals aan het einde van de

beschreven invertorstartprocedure. ofwel UATI = ~ UC ' Bij

deze commutatie worden achtereenvolgens de volgende

toestanden doorlopen.

De stuurstroom van thyristor T1 wordt weggenomen en tevens

wordt doofthyristor T2 ontstoken waardoor het circuit C21.

T2. T1 en L21 is gesloten. De stroom I ATI zal aangroeien

tot deze de grootte van de laststroom i heeft bereikt.sa
De stroom door T1 keert van richting om en zal worden

overgenomen door vrijloopdiode D1. Hoofdthyristor T1

krijgt daardoor de gelegenheid om zijn isolerend vermogen

op te gaan bouwen. De stuurstroom van doofthyristor T2

wordt weggenomen.

Hoofdthyristor T4 wordt ontstoken op het moment waarop

1UATI = 2 Uc ; hierdoor wordt een tweede slingercircuit

gevormd door C22. T2. T4 en L22. De stroom I ATI zal zich

verdelen over D1 en T4 waarbij de stroom door D1 verder

afneemt en de stroom door T4 vanaf nul toeneemt.

Merk op dat gedurende deze tijd de positieve en negatieve

verzamelrail van de invertor zijn kortgesloten. De tijd

dat deze kortsluittoestand bestaat wordt bewaakt {meting

van USTI }; bij het overschreiden van een bepaalde maximale

tijdsduur {40 J,ls} zal een speciale noodcommutatie worden

uitgevoerd die hier niet zal worden beschreven. Als de

commutatie normaal verloopt zal de kortsluittoestand zijn

opgeheven als de stroom door D1 is afgenomen tot nul.

De omslingerstroom I ATI door het slingercircuit C22. T2.

T4 en L22 zal toenemen tot een bepaalde maximale waarde en

daarna gaan afbouwen. Op het moment waarop I ATI is

afgenomen tot de {tijdens het commutatieproces constant
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veronderstelde) machinestroom i sa zal diode D4 in

geleiding komen en zal T4 stroomloos worden.

Ret omslingerproces over C22. T2. D4 en L22 zal zijn

beeindigd als de stroom I ATI tot nul is afgenomen en T2
1

gaat sperren. Op dat moment is DATI afgenomen tot -2 Dc en

loopt de laststroom i via diode D4.sa

Minimale pulsbreedte

Aan het einde van het beschreven commutatieproces is de

spanning DATI gelijk aan -i DC en is het commutatiecircuit

gereed om een invertorfase te commuteren van de negatieve

naar de positieve verzamelrail. of we 1 in tegengestelde

richting van het zojuist beschreven commutatieproces.

Gebruiken we achtereenvolgens twee commutaties in tegen

gestelde richting om in de a-fase een spanningspuls te maken.

dan ontstaat het spanningsverloop zoals getekend in

figuur 2.1.

u
c

···· ~~ .

o -r1..... ~,.....---
:<mp>:

Usa.

...........t\ .

..................... .

..
fig 2.1

tijd

In figuur 2.1 is het spanningsverloop tijdens een commutatie

gemakshalve als een rechte lijn getekend.
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In het volgende hoofdstuk, waar de verschillende modulatie

patronen van de SM90-invertor zullen worden besproken, zullen

de flanken in de fasespanningen verticaal worden

verondersteld. of weI het commutatieproces wordt verondersteld

plaats te vinden in oneindig korte tijd. Om het verband te

kunnen leggen tussen de werkelijke situatie en het

geldealiseerde beeld zoals dat in het volgende hoofdstuk zal

worden getoond. definieren we hier een effectieve puls

breedte. Dit is de breedte van een rechthoekige spanningspuls

met hetzelfde spanningstijd-oppervlak als de werkelijke puIs

(zie de gestippelde lijn in figuur 2.1).

Ais we figuur 2.1 bekijken dan kunnen we hierin tevens een

voor de invertor karakteristieke grootheid herkennen: de

effectieve breedte van de minimale door deze invertor te

maken puIs in seconden. kortweg minimale pulsbreedte mp

genoemd; deze is in figuur 2.1 weergegeven met een onder

broken lijn. Voor de SM90-installatie geldt:

mp = 200 ~s (2.1.2)

Merk op dat ook de duur van een commutatieproces gelijk is

aan mp en dat een spanningspuls in een fase (ook een niet

minimale puIs) het commutatiecircuit nodig heeft voor een

tijdsduur gelijk aan de effectieve breedte van de puIs plus

een mp. We kunnen dit laatste vertalen in een verplichte

wachttijd voorafgaand aan. en volgend op de oneindig steile

flanken van de geldealiseerde puIs ter grootte van ~ mp.

Tijdens deze wachttijd is de invertor niet in staat om een

andere schakelhandeling te verrichten.

Commutaties in dezelfde richting

We hebben gezien dat het commutatiecircuit twee rustposities

kent namelijk UATI = ~ Uc en UATI = -~ UC . Vanuit een zo'n

rustpositie kan het commutatiecircuit een willekeurige fase

commuteren echter slechts in een richting. + naar - resp.

- naar +.
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Ais het nodig is om twee fasen in dezelfde richting te

commuteren zal het commutatiecircuit tussen de beide

commutaties een hulpcommutatie moe ten uitvoeren om weer in de

gewenste rustpositie te komen alvorens de tweede fase te

kunnen commuteren. Deze hulpcommutatie zal niet in detail

worden besproken. In principe verschilt de hulpcommutatie

niet van een normale commutatie met dat verschil dat nu van

twee reeds in geleiding zijnde invertorfasen gebruik wordt

gemaakt bijvoorbeeld de positieve tak van de a-fase gevolgd

door de negatieve tak van de b-fase. Belangrijk is echter de

constatering dat deze hulpcommutatie ook de tijdsduur mp in

beslag neemt waardoor de afstand tussen twee commutaties in

dezelfde richting 2 mp zal bedragen (zie figuur 2.2).

···········f--
------------vI1 : .

~C ~_2_m_p-,;rp ppp

........................... / .

u
sa

fig 2.2

tijd

2.1.3 Afleidingschopper

Bij rembedrijf van de tractie-installatie zal de invertor

energie aan de tussenkring terugleveren waardoor de tussen

kringspanning Uc stijgt. De lijnchopper van de SM90-
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installatie is zo opgebouwd dat energietransport in twee

richtingen mogelijk is: vanuit de bovenleiding naar de

tussenkring en terug. Omdat de lijnchopper wordt geregeld op

een constante tussenkringspanning UC ' zal de energle die door

de invertor aan de tussenkring wordt geleverd door de lijn

chopper aan de bovenleiding worden doorgegeven wat resulteert

in een toenemende waarde van UL. Er vindt op deze wijze een

vermogenstransport plaats van de remmende tractie-installatie

naar de bovenleiding. Deze remenergie kan door andere rail

voertuigen die op dezelfde bovenleiding zijn aangesloten

worden gebruikt om aan te zetten.

Indien de op dat moment aanwezige energiebehoefte van andere

railvoertuigen onvoldoende is om de remenergie van de

remmende tractie-installatie te verbruiken. zal de boven

leidingspanning UL onbeperkt oplopen en schade veroorzaken

aan diverse installaties. Om dit te voorkomen zal de regeling

van de lijnchopper bij het bereiken van een bepaalde waarde

voor UL de Iijnstroom I L begrenzen met als gevolg dat de

tussenkringspanning Uc gaat toenemen boven de streefwaarde

van 2200 V (2.1.1).

Bij een te hoge tussenkringspanning Uc zal de afleidings

chopper actief worden en een bepaalde stroom door de rem

weerstand R1 doen vloeien. De waarde van deze stroom is

afhanke 1 i jk van hoever de tus senkr i ngspann ing Uc boven de

gewens te waarde (2200 V) 1 igt . Ind i en de Ii jnchopper geen

energie aan de bovenleiding kan afgeven. en de afleidings

chopper de volledige remenergie moet dissiperen. zal de

tussenkringspanning Uc zijn opgelopen tot ongeveer 2300 V.

2.2 Asynchrone machine

De in de SM90-installatie toegepaste asynchrone machines zijn

vierpolige kortsluitankermotoren. De koeling geschiedt door

opgebouwde ventilatoren.
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De statorwikkelingen zijn uitgevoerd zonder parallelle

takken. De groeven in het s ta torbl ik van de voor de SM90

proefstand vervaardigde machines zijn dieper geponst dan de

wikkeling hoog is. Hierdoor ontstaat de situatie dat de

statortanden ook nadat de wikkelingen zijn aangebracht nog

uitsteken. De vrije ruimte die hierdoor blijft bestaan dient

als kanaal voor de axiaal door de machine stromende koel

lucht. De stator is nadat de wikkelingen zijn aangebracht

vacuUm gelmpregneerd.

Ook in het rotorblik zijn gaten geponst die in het blikpakket

axiale koelkanalen vormen. De rotorstaven zijn niet

gelsoleerd ten opzichte van het rotorblikpakket.

De machine is ontworpen voor een nominaal

De daarbij

Usab1
I sal
p

vormige voedingsspanning.

gegevens zijn:

nominale frequentie:

nominaal vermogen:

nominale gekoppelde machinespanning:

nominale motorstroom:

poolpaartal:

schakeling:

f nom

werkpunt bij sinus-

behorende machine-

= 50 Hz (2.2.1a)

= 280 kW (2.2.1b)

= 1910 V (2.2.1c)

= 114 A (2.2.1d)

= 2 (2.2.1e)

ster (2.2.1f)

2.3 Regeling machinespanning

De machinespanning Usab1 wordt bij SM90 als functie van de

invertorfrequentie f i gevarieerd volgens figuur 2.3.nv
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u
sab'max

Usab1i

.:

--~

//1 I
/,// I
-j' I

II III

f zwakveld
~ f

inv

fig 2.3

In deze figuur zijn 3 trajecten van

scheiden.

f. gebieden te onder-Inv

Gebied III

Bij f ) f zal de machinespanning U constantinv zwakveld sab1
zijn en weI gelijk aan Usab1 max In het volgende hoofdstuk

zal blijken dat dit constant zijn van U b1 vanaf f k ldsa zwa ve
het gevolg is van het vastlopen van het invertorspannings-

patroon waardoor geen variatie meer mogelijk is.

(2.3.1)
Usab1 max

=
fzwakveld

volgende

Usab1
f inv

Gebied II

In gebied II en op de doorgetrokken lijn in gebied I wordt de

machinespanning Usab1 evenredig gevarieerd met f inv ; we

spreken hier van spanningssturing. Hierdoor ontstaat het

verband:

Omdat de hoogte van het kipkoppel van een asynchrone machine

bij verwaarlozing van de statorweerstand evenredig is met de

van de asynchrone machine in

gebied IIinverhoudingdezeenverhouding { ~~ab1 }2
Inv

constant is, zal het kipkoppel

dit gebied constant zijn.

- 16 -
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(wordt

tractie-installatie SM90

Gebied I

Beneden een bepaalde waarde van £i (voor SM90 bij 12.5 Hz)nv
wordt niet meer de machinespanning gestuurd zoals in

gebied II maar wordt de machinestroom gestuurd; we spreken

dan van stroomsturing. Bij deze lage waarden voor £i is hetnv
niet meer geoorloo£d om de invloed van de statorweerstand te

verwaarlozen. Deze correctie voor de statorweerstand komt in

£iguur 2.3 tot uiting door een verhoging van Usab1 ten

opzichte van de spanningslijn bij aanzetten. en een verlaging

bij remmen. Omdat de behandeling van stroomsturing buiten het

kader van dit verslag valt. zal verder worden uitgegaan van

het geval van spanningsturing (de doorgetrokken lijn in

gebied I). wetende dat di teen gemiddelde vormt tussen de

bedrij£sgebieden aanzetten en remmen bij stroomsturing.

Keuze £ k ldzwa ve

De uiteindelijke keuze voor £ k ld is erg moeilijk en zalzwa ve
steeds een compromis zijn van een aantal wensen. De keuze van

£ k Id is met name een compromis tussen invertor enzwa ve
asynchrone machine en weI om de volgende reden.

In gebied II is de hoogte van het kipkoppel van de

asynchrone machine vrijwel constant; boven £ k ld neemtzwa ve
het kipkoppel echter kwadratisch a£ met toenemende £.

Inv
terwijl de hoogte van het gewenste askoppel vrijwel

constant blij£t. De asynchrone machine zal daarom op het

zwakveldpunt over voldoende kipkoppelmarge moe ten

beschikken opdat ook bij de maximale invertor£requentie

datzel£de askoppel nog kan worden geleverd. Een verlaging

van £ k ld bij gelijkblijvende maximale invertor-zwa ve
£requen tie zal daarom steeds meer overbe las tbaarheid van

de asynchrone machine op £ k ld vergen en zal daarmeezwa ve
een steeds grotere asynchrone machine opleveren.

De invertorverliezen zlJn in gebied III dUidelijk

dan in gebied II en in principe evenredig met £.Inv

- 17 -
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in het volgende hoofdstuk afgeleid). Een verlaging van

f k ld stelt daarom minder zware eisen aan de invertor.zwa ve

Voor SM90 is de volgende keuze gemaakt:

fzwakveld = 45 Hz (2.3.2)

Met behulp van (2.3.1) kunnen we uitrekenen hoe groot Usab1
moet zijn om het nominale fluxniveau in de asynchrone machine

te bereiken. Ais we bedenken dat de nominale waarde voor het

f I uxni veau in de asynchrone machine word t bepaald door de

nominale waarden voor de statorfrequentie (2.2.1a) en de

gekoppelde machinespanning (2.2.1c). dan voIgt U bl uitsa max
(2.3.1) bij de gekozen waarde voor f k ld van 45 Hz:zwa ve

fzwakveld 45
Usab1 max = f. Usab1 = 50. 1910 = 1719 V

Inv

Ais in hoofdstuk 3 de waarde voor Usab1 max zal worden

bepaald. zal blijken dat deze waarde zeer goed overeenkomt

met de zojuist bepaalde waarde. We kunnen hieruit concluderen

dat de asynchrone machine in gebied II wordt bedreven met een

fluxniveau dat goed overeenkomt met het nominale ontwerppunt

van de asynchrone machine.
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3 Invertorspanningspatroon

3.1 Inleiding

De invertor levert het spanningspatroon waarmee de asynchrone

machines worden gevoed; dit spanningspatroon zal daarom ook

vaak worden aangeduid als het statorspaningspatroon. Aan dit

door de invertor opgewekte spanningspatroon worden de

volgende eisen gesteld:

1. De grondharmonische component in het statorspannings

patroon dient. binnen een bepaald bereik. continu en

zonder fasesprongen rege I baar te z i jn in f requen tie en

amplitude.

2. Het blokvormige statorspanningspatroon dient. naast de

gewenste grondharmonische component. zo weinig mogelijk

hogere harmonischen te bevatten (in aantal en amplitude).

Deze harmonischen in de statorspanning veroorzaken

harmonischen in de stator- en rotorstromen en daarmee.

naast extra verliezen. tevens harmonischen in het koppel

van elektromagnetische oorsprong (ook weI als tril- of

pendelkoppels aangeduid). Deze pendelkoppels kunnen

mechanische problemen opleveren en zi jn verder een bron

van geluidsproduktie in de machine.

Men dient in dit verband op te merken dat voor een machine

zonder uitgevoerd sterpunt aIleen de gekoppelde spanningen

van belang zijn. met als gevolg dat harmonischen in de

fasespanningen die een symmetrisch stelsel vormen. geen

stromen zullen veroorzaken.

3.2 Ret statorspanningspatroon in ruimtevectornotatie

We gaan uit van het spanningspatroon dat wordt opgewekt door

een invertor volgens figuur 3.1 waarbij nog geen gebruik

wordt gemaakt van pulsbreedtemodulatie.
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:cIC C L-;I 1_+_U_sa_(t)------L-I_+_U_sb_(t)_1 + USC(t)

fig 3.1

In £iguur 3.1 zijn de drie £asespanningen

de invertor weergegeven.

u •sa

f!t
3"3"

I
1 I I I
I I

I I I
I......... ,,"

I
""1" "'111"1111111"1···111'11111"11""'1'" 1111'"111111'11111111

I I
I I

1 II
I I I I

I

U I
C

u: :",,,,,,,,,,,,,,,,, ,:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,I~---.;.----.,...---l"",,,,,,,,,,,,:
I I I
I I I I I I

u: i l"",,,",",' ,J" '" ","" '" "",J", """ '"""'" j :
I I I I I

U I I I I
C I I I I

USC (f) I I I
I I Io!-----+O---....,.-__..-ol.'IIIII •• llltll't •• ,II.'.I.,1111111111111""11.1.'11"."."'1'1

I I I I
I I I I
I I

f1g 3.2

Het spann1ngspatroon dat h1erb1j ontstaat (f1guur 3.2) heeft

pulstal 1 (PT1). Langs de horizontale as is 1n figuur 3.2 de

hoek ~ u1tgezet die met de tijd samenhangt als:

~ = 2~ £1 t : met £1 is de invertorfrequentie (3.2.1)nv nv
Bij de beschrijving van een invertorspann1ngspatroon zal
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steeds gebruik gemaakt worden van deze hoek ~.

Introductie ruimtevectornotatie voor de fasespanningen

De ruimtevectornotatie is een geschikt hulpmiddel om het

momentele gedrag van de drie fasespanningen visueel weer te

geven. De drie klemspanningen van de invertor (u (t), u bet)sa 5

en u (t» worden daartoe getransformeerd naar een ruimtesc
vector, een complex getal, gedefinieerd volgens:

(u (t)sa
.21T
J3

e

2
= 3

met: !! = (3.2.2)

Bedenken we nu dat de drie klemspanningen u (t), u bet) ensa 5

u (t) elk slechts twee waarden kunnen aannemen (figuur 3.2),sc
namelijk 0 en UC . dan lijkt daaruit te volgen dat de ruimte-

vector y.:(t) daardoor 2 3= 8 mogelijke toestanden heeft. Deze

y.:(t)

mogelijke toestanden voor y.:(t) staan afgebeeld in figuur 3.3

met bij elke toestand de bijbehorende schakelaarposities in

figuur 3.1.

1m

+00

Rs

fig 3.3

In figuur 3.3 is te zien dat toestand 0 met twee positie

combinaties van de schakelaars in figuur 3.1 overeenkomt. De

overige zes 2toestanden liggen op een cirkel met straal 3 Uc
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steeds ruimtelijk over 60° verschoven. Met een invertor

volgens de configuratie van figuur 3.1 kan men dus de

beschreven zeven discrete spanningstoestanden maken. waarbij

het modulatiepatroon bepaalt in welke volgorde deze

toestanden worden doorlopen.

Mogelijk ten overvloede zij hierbij vermeld dat het gewenste

verloop van de spanningsruimtevector als functie van de tijd

wordt gevonden door een symmetrisch driefasenstelsel te

substitueren voor u (t). u bet) en u (t):sa s sc
~

u (t) = u cos(wt)sa
~

~~)usb(t) = u cos(wt -
~

~~)u (t) = u cos(wt -sc
sHetgeen voor ~s(t) oplevert:

s ~ jwt
u (t) = u e
-5

Dit is een vector die met constante hoeksnelheid ronddraait.

en daarbij een cirkel beschrijft met straal u.

De spanningsruimtevector bi1 pulstal 1

Gaan we nu in figuur 3.2 na welke toestanden de drie fasen

achtereenvolgens doorlopen. en zoeken we deze reeks

toestanden op in figuur 3.3. dan ontstaan de overgangen zoals

die in figuur 3.4 zijn aangegeven.

fig 3.4
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Bij figuur 3.4 dient te worden opgemerkt dat de spannings

ruimtevector ~:(t) wordt verondersteld in oneindig korte tijd

van toestand te wisselen, hetgeen inhoudt dat er geen sprake

is van een bepaalde baan waarlangs de spanningsruimtevector

zich beweegt. De cirkel die in deze figuur is getekend, is

alleen bedoeld om aan te geven dat de posities 1 t/m 6 van de

spanningsruimtevector op gelijke afstand van de oorsprong

zijn gelegen, en niet om een baan te suggereren waarlangs de

spanningsruimtevector zich zou bewegen. Dit is de meest

eenvoudige benadering van een ronddraaiende spanningsruimte

vec tor waarbi j de zes toes tanden op de c i rke 1 ach tereen

volgens worden geactiveerd, en wel ieder steeds 1/6-deel van

de periodetijd. Omdat de straal van de cirkel vastligt, is

verandering van de lengte van de spanningsruimtevector niet

mogelijk.

mogelijkheid om de

in de) statorspanning

3.3 Pulsbreedtegemoduleerde spanningspatronen

Het toepassen van pulsbreedtemodulatietechnieken

tweetal redenen wenselijk:

1. Pulsbreedtemodulatie schept de

amplitude van de (grondharmonische

is om een

te varieren.

Bij voeding van een inductiemachine met variabele

frequentie zal men door spanningsaanpassing moeten zorgen

voor een passend fluxniveau in de machine. Dit fluxniveau

is aan de bovenkant begrensd door de hoofdveldverzadiging

en aan de onderkant door het afnemende kipkoppel. Bij het

ontwerp van tractie-aandrijvingen is het gebruikelijk om

bij de hoogste invertorfrequentie, waar de afstand tussen

het gevraagde koppel en het kipkoppel het kleinst is, een

overbelastbaarheid van 10 tot 20% aan te houden (zie ook

paragraaf 2.3, keuze f k ld)·zwa ve
2. Door een geschikte keuze van de breed ten van de

verschillende pulsen (zoals bij sinusmodulatie) kan men

bepaalde hogere harmonischen in het statorspanningspatroon

in amplitude uerminderen of zelfs helema~l elimineren.
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3.3.1 Blokmodulatie

Alvorens te komen tot het ontstaan van een blokgemoduleerd

invertorspaningspatroon uitgaande van het spanningspatroon

voor pulstal 1 (figuur 3.2), definieren we het begrip

60 0 -traject als een zesde deel van de periode van het

invertorspanningspatroon in figuur 3.2. Een blokgemoduleerd

patroon ontstaat door het aanbrengen van N dips (~ 1) van

gelijke breedte (figuur 3.5) in juist dat 60 0 -traject van de

fasespanning waar de grondharmonische component zijn maximum

of minimum bereikt. Voor de a-fase is dit dus voor 0 ~ ~ ~ i
en eveneens voor

Het hier gelntroduceerde getal N zal later bij de bespreking

van de praktische realisatie van het invertorspanningspatroon

een belangrijke rol gaan spelen.

Positie van de dips

De middens van de N dips liggen op gelijke onderlinge afstand

.". 7.".symmetrisch rondom, voor de a-fase, ~ = 6' (en 'P = ""6)

verdeeld. Deze onderlinge afstand bedraagt:

.".
dipafstand = 3N : N ~ 1 (3.3.1)

Een dipafstand is bij N = 1 moeilijk voor te stellen: als we

echter bedenken dat het begrip dipafstand ook over een

60 0 -grens heen geldt (de dips aan weerskanten van een

60 0 -overgang zijn steeds een halve dipafstand van deze over

gang verwijderd) dan heeft het begrip dipafstand ook bij

N = 1 betekenis gekregen.

Het gevolg van deze keuze voor de dipafstand is dat elke dip

aan weerszijden van zijn dipmidden een halve dipafstand

beschikbaar heeft die later gebruikt kan worden voor de

dipbreedte.
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Samenvattend kunnen we nu de ligging van de middens van de

Tr
dips in de a-fase tussen 0 < ~ < 3 aangeven:

dippos(dipnr)
dipafstand

= 2
Tr 2 dipnr

= 6" N

+ (dipnr-1) dipafstand

- 1 ; 1 ~ dipnr ~ N (3.3.2)

De posities van de overige 5 60 0 -trajecten van de periode

worden gevonden door b i j

tellen.

(3.3.2)
Treen aan tal maal 3 op te

I

I
1111"11""'111111111'

I
I I

I

I

I
.. I

I

I

2" 3" 4" 5" 2R
3' - 3' 3'3 3

f. = 29 Hz. Usab1- 1105 V
Inv

fig 3.5

"3"

I

U I
C

I

oI,
I

'U I
C'

o
Pulstal 7.

Figuur 3.5 toont een voorbeeld van een blokgemoduleerd

patroon met N = 3.

Usa (f) U:m,:,..,...., ! W:: I , ,,:
1 I I I I

1 I I I I I I

Usb (f) U:[ I , ,.....!'~ ,l m
I I I I I

U I I
C I

Usc (f) 1

Of-----~

- 25 -



invertor

Om een indruk te krijgen van het praktische toepassingsgebied

van de in de figuren afgebeelde invertorspanningspatronen

zullen steeds de bijbehorende parameters worden vermeld. dit

z i jn ach tereenvo 1gens: he t nog te in t roduceren begr ip

pulstal. de invertorfrequentie en de effectieve waarde van de

grondharmonische component van de gekoppelde spanning.

Invoering begrip puIs tal

Omda t voor een draa i ve ldmachine zonder u i tgevoerd s terpun t

aIleen de gekoppelde spanningen van belang zijn. is het voor

het machinegedrag gebruikelijk om met deze gekoppelde

spanningen te werken. Bekijken we in figuur 3.5 de getekende

gekoppelde spanning u (ep)- u beep} dan kan men daarbij hetsa s
begrip pulstal definH~ren als zijnde het aantal pulsen dat

zich in een halve periodetijd bevindt. In dit geval spreken

we dus van pulstal 7 (PT7). Algemeen geldt voor blokmodulatie

de volgende vergelijking:

PT = 2 N + 1 ; N ~ 1 ( 3 . 3 . 3 )

Uit deze vergelijking voIgt dat PT bij blokmodulatie altijd

oneven is en ~ 3. Het patroon van pulstal 1 (figuur 3.2)

ontstaat door bij een blokgemoduleerd patroon (met puls

tal ~ 3) de dipbreedte gelijk aan nul te maken; puIs tal 1 is

invertortechnisch een ontaarding van een blokgemoduleerd

patroon.

Voor de invertor zijn de fasespanningen daarentegen de

belangrijke grootheden. Merk op dat deze fasespanningen in

het algemeen niet overeenkomen met de wikkelingsspanningen

van een in ster geschakelde draaiveldmachine in het geval van

een niet uitgevoerd sterpunt.

Invertorverliezen

Het aantal in een fase voorkomende schakelhandel ingen

bedraagt 2 0 (2 N + I}. hetgeen met gebruikmaking van (3.3.3)

gelijk is aan 2 PT. Voor de drie fasen tesamen geeft dit dus

6 PT.
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Bekijken we de situatie op en rondom de overgang tussen twee

60 0 -trajecten. verder een 60 0 -overgang genoemd. dan valt op

dat de commutaties juist voor en juist na de commutatie op de

60 0 -overgang van gelijke richting zijn; aIle drie de fasen

worden achtereenvolgens van aardpotentiaal naar Uc
gecommuteerd of andersom. Zoals in paragraaf 2.1 is vermeld.

is voor dit type invertor tussen twee commutaties in dezelfde

richting een hulpcommutatie noodzakelijk. hetgeen resulteert

in 2 hulpcommutaties per 60 0 -overgang. of weI 12 hulp

commutaties per periodetijd.

(3.3.4)

PT ~ 3

PT = 1

Omdat de schakelverliezen in een thyristorinvertor beduidend

groter zijn dan de doorlaatverliezen mogen we deze laatste in

eerste instantie verwaarlozen. De voor het ontwerp zeer

be langr i jke inver torver I iezen ver tonen daardoor de vo 1gende

pulstalafhankelijkheid:

P. 6 (PT + 2) f.Invverl Inv
P. I 6 f.Invver Inv
Omdat de invertorverliezen aan een bovengrens gebonden zijn.

za I men voor hogere inver tor f requen ties een lager pu I s tal

dienen te kiezen. Vooral bij pulstal 1 zijn de verliezen veel

lager (een factor 5 ten opzichte van pulstal 3) door het

wegvallen van de hulpcommutaties (zie figuur 3.2).

Variatie van de dipbreedte

Alvorens over te gaan tot de berekening van de vereiste

dipbreedte. die behoort bij een gevraagde waarde van de

grondharmonische component in het statorspanningspatroon.

kunnen we nu reeds constateren binnen welke grenzen we de

dipbreedte kunnen varieren.

Indien we de dipbreedte reduceren tot nul ontstaat het

spanningspatroon waarvan we zijn uitgegaan. namelijk dat van

pulstal 1 (figuur 3.2). Pulstal 1 is voor de invertor dan ook

niets anders dan een blokgemoduleerd patroon met dipbreedte

nu I. me t andere woorden. pu I s taIIi s voor de inver tor een

ontaarding van een blokgemoduleerd patroon.
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Ais we de dipbreedte vergroten tot de dipafstand sluiten aIle

dips binnen een 60 0 -traject op elkaar aan en ontstaat als het

ware een grote dip. De drie fasespanningen worden hierdoor

gelijk en de gekoppelde spanningen worden nul.

Merk op dat deze beide uitersten gelden voor elk willekeurig

pulstal ~ 3: het spanningspatroon is bij blokmodulatie bij de

genoemde uitersten voor elk pulstal gelijk.

Berekening dipbreedte

Ret verband tussen de dipbreedte en de waarde van de grond

harmonische in het statorspannningspatroon wordt door

Fourieranalyse gevonden. We kunnen de periodieke functie f(x)

met periodetijd T volgens Fourier als voIgt voorstellen:

00 00

f(x) 1 l 2'ITnx l b sin(2'ITnx)= 2" a O + ancos(-T--) + n T
n=l n=l

T

met: 2 J f(x) (2'ITnx) dxa = f cos -T--n
0
T

b 2 Jf(x) sin(2~nx) dx (3.3.5)= fn
0

Omdat de gekoppelde spanning van een blokgemoduleerd patroon

(figuur 3.5) door een geschikte keuze voor de fase een even

functie van op is, zal aIleen de

verschillen. We bepalen nu de

in tegraa I voor

topwaarde van

a van nul
n
de grond-

harmonische component van de gekoppelde spanning.

'IT
2"Jusab(op) cos(op) dop

oo
Figuur 3.6 geeft u b(op) weer voorsa
N dips met een halve dipbreedte ~.

'ITo ~ op ~ 2" met daarin
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U

c 0 0~~
o1'·'III"i--'"iooooo-i"III"llllltllll •••• ""'1'1""'11111 _••• ' .. ,11,.'.._--------1

o u1 u2 fl3 ~k ~k+l ~N ~

fig 3.6

De tota1e integraa1 voor a 1 is nu opgebouwd uit N+1 bijdragen

van de afzonder1ijke b1okvormige pu1sen gescheiden door de

N dips.

a
1

f cos(cp) dcp

o

a 2k+ 1

f cos(cp)

a 2k

dcp +

a
1

sin(cp) I
o

N-1 a 2k+ 1
+ l sin(cp) I

k=1 a 2k

N-l

sin(dippos(l)-~) + l sin(dippos(k+1)-~)

k=1

N-1 }- l sin(dippos(k)+~) + ~~ - sin(dippos(N)+~)
k=1

~3
~ + sin(dippos(l)-~)

N

+ l sin(dippos(l)-~)

1=2

N-l }
- sin(dippos(N)+~) - l sin(dippos(k)+~)

k=1

~3
~-

N

l sin(dippos(k)+~)

k=1
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4UC {
N

sin(dippos(k)-~) ] }~3 l [ sin(dippos(k)+~) -= 2"-1f

k=l

4UC {
N

}~3 2 l sin(~)·cos(dippos(k»= 2"-1f

k=l

2 sin(~) ~ cos(dippos(k») }

k=l

Omdat de dips in de gekoppelde spanning van figuur 3.6 in

feite de dips zijn in de R-fase voor 0 < ~ < i (zie

figuur 3.5). worden de dipposities gegeven door (3.3.2):

4UC { ~3 _ 2. ~ 1f 2k-1 }= 1f 2 sln(~) L cos(6 --N--)
k=l

Bij SM90 worden op deze analytisch exacte oplossing een

tweetal benaderingen toegepast. waardoor de grondharmonische

component lineair afhangt van de pulsbreedte en het aantal

dips N.

De halve dipbreedte ~ kan in theorie varieren tussen nul en

de helft van de afstand tussen de middens van de dips (3.3.1)

1f
of weI 0 ~ ~ ~ 6N.

tallen erg klein

regelbereik zich

Dit houdt in dat ~ zeker bij hogere puls

is. Ook bij pulstal 3 (N = 1) beperkt het

bij SM90 tot 0 ~ ~ ~ 0.1 [rad] omdat de

machinespanning in pulstal 3 niet verder naar beneden wordt

geregeld. Omdat voor kleine ~ geldt dat sin(~) ~ ~ kunnen we

ook schrijven:

~3 _ 2
2" ~ ~ cos(~ 2k;1) }

k=l
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Verder vervangen we de sommatie over k door een integraal

over k (zie figuur 3.7).

gebied
onder

f(k)

1

'2 f(k)

!f(k)---

~

4U
C {~3 _ N 13 I cos(g xl dx }a

1
~ --

11' 2

4Uc {
2

}~
~3 6N

13 sin(~ x) I~ -- 2"- -
11' 11'

0

z 4UC { ~3 _ N 3~3 ~ } (3.3.6)
11' 2 11'

De benadering die zojuist voor de som over k werd gebruikt.

was dus:

N

l cos(~
k==1

2k-1
-N-)
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Onderstaande tabel toont nu in hoeverre deze benader1ng

geoorloofd geweest 1s door bij elk pulstal het resultaat van

de integraaloploss1ng met de som te vergel1jken.

N Pulstal Integraal Som %-fout

1 3 0.827 0.866 4.72%

2 5 1.654 1.673 1.15%

3 7 2.481 2.494 0.51%

4 9 3.308 3.317 0.29%

5 11 4.135 4.143 0.18%

Uit de tabel blijkt dat de fout die ontstaat door gebruik te

maken van de benadering door een integraal voor N=1 het

grootst is, hetgeen ook te verwachten was. Het gevolg hiervan

is dat de grondharmonische component in het statorspannings

patroon (3.3.6) bij SM90 in het ergste geval ongeveer 1% te

hoog kan uitvallen (pulstal 3, f inv= 36 Hz. p ~ 0.1).

Tot nu toe is het rekenwerk uitgevoerd met gebruik van p, de

halve dipbreedte. De praktische uitwerking zal echter in de

volgende paragraaf gebruik gaan maken van de halve puls

breedte die we naar analogie met het nog te beschrijven

sinusgemoduleerde patroon sp' zullen noemen of we I de ~malste

:Q.u Is. sp' is de breedte (in [rad]) van de puIs in de

gekoppelde spanning van figuur 3.5 juist voor ~ =
dat aIle pulsen tussen 'P = 0 en deze sp'-puls

2 sp' hebben.

lr3'. Merk op

de breed te

Het verband tussen de halve dipbreedte p en de halve puls

breedte sp v1nden we door gebruik te maken van (3.3.1), de

afstand tussen de dipmiddens.

lr
dipafstand = 3N = dipbreedte + pulsbreedte = 2 ~ + 2 sp'

R lr ,
IJ = 6N - sp
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Substitueren we deze relatie in (3.3.6) dan ontstaat:

~

4U
C {~3 N 3~3 (6~ - spO) }a

1
~ 2"-11" 11"

z 2~3 U N~
11" C 11"

De effectieve waarde van de grondharmonische in u (~)sab T ,

Usab1 ' wordt nu:

~6 U N~
11" C 11"

11"o ~ sp' ~ 6N N ~ 1

Deze vergelijking is nog in een andere vorm

zoals deze in de volgende paragraaf gehanteerd

gaan daartoe het berekende patroon met

te schr i jven

zal worden. We

periodetijd 211"

afbeelden op de tijdas. Bedenken we dat het spanningspatroon

1een periodetijd -f--- heeft. dan kunnen we een nieuwe sp
inv

invoeren. die weer de breedte van de smalste puIs voorstelt

maar nu in seconden.

~ 1sp = 211" -f-.-
Inv

U ~
~6

Uc N f . 12 0 ~ ~
1

sabl~ 11" Inv
sp ; sp

12 N f inv
N ~ 1

~ ~6 U PT-l f 2
~ ~ C 2 inv 1 sp

Z 0.78 Uc (PT-l) f
inv

6 sp 1
o ~ sp ~ 6(PT-l)f.

Inv
PT = 3.5.7,... (3.3.7)

dan is de1
6(PT-l)f

i nv
patroon van figuur 3.2

Ais we bij pulstal PT kiezen voor sp =

dipbreedte precies nul en ontstaat het

(pu 1s ta 1 1) me teen grondharmoni sche componen t ter groo t te

van:

Dit is tevens de maximaal haalbare gekoppelde machinespanning

bij blokmodulatie.
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De spanningsruimtevector bi; blokmodulatie

Bekijken we het spanningspatroon van figuur 3.5 dan kunnen we

daarbij (met behulp van figuur 3.3) het verloop van de

spanningsruimtevector weergeven zoals voor een deel van de

periode is gedaan in figuur 3.8.

fig 3.8

We zien dus een variant op figuur 3.4. Blokmodulatie kan men

ontstaan denken uit pulstal 1 door binnen elk 60 0 -traject

tussen een toestand op de cirkel en toestand 0 heen en weer

te schakelen. en daarmee de lengte van de gemiddelde

spanningsruimtevector in te stellen. Het aantal malen dat van

de cirkel naar toestand 0 wordt heen en terug geschakeld

is N. het aantal dips in een 60 0 -traject.

De beperking van blokmodulatie is echter het feit dat de

hoekverdraaiing van de spanningsruimtevector steeds met

sprongen van 60° vooruit gaat. In dit opzicht is blok

modulatie geen verbetering ten opzichte van de situatie

zonder pulsbreedtemodulatie. WeI schept blokmodulatie de

mogelijkheid van variatie van de amplitude van de grond

harmonische component in de machinespanning.
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3.3.2 Sinusmodulatie

Door toepassing van sinusmodulatie kunnen de hogere

harmonischen in het statorspanningspatroon verder worden

teruggedrongen. Het gewenste sinusvormige spanningsverloop

wordt bij sinusmodulatie benaderd door een aantal

equ i dis tan te spanni ngspu I sen me teen spanni ngs t i jdopperv lak

dat gelijk is aan de waarde van de sinus op dat punt.

Omdat de hoogte van de spanningspulsen in de praktijk gelijk

is aan de tussenkringspanning Uc ' zal de grootte van het

gewenste spanningstijdoppervlak worden ingesteld door

variatie van de pulsbreedte. Figuur 3.9 geeft een spannings

verloop opgebouwd volgens de hiervoor omschreven methode.

UCuWlU ' : : :
I I I I

'U I I I I '
r. I - - - - - - ~

211 311 411
,., -:-,3 -;,-
J J

--..,
fig 3.9

In de praktijk zijn echter vele technische uitvoeringsvormen

van dit principe bekend, die vooral verschillen in de keuze

van de positie van de pulsen. We beperken ons verder tot de

vorm van sinusmodulatie zoals die in SM90 wordt toegepast.

In figuur 3.10 staan de drie fasespanningen en een gekoppelde

spanning afgebeeld zoals deze door de SM90-invertor worden

gemaakt.
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Pulstal 19. f inv= 16.5 Hz. usab1 = 629 V

fig 3.10

Vergelijken we de gekoppelde spanning in figuur 3.10 met het

ideale patroon in figuur 3.9 dan vallen een aantal verschil

punten op.

De spanningspulsen liggen niet gecentreerd rondom de

equidistante punten (aangegeven met verticale streepjes in

de gekoppelde spanning usab(cp» waarbij hun breedte is

berekend zoals men zou verwachten. in plaats daarvan

liggen de beginflanken van de spanningspulsen op gelijke

afstand. Vooral in het geval van een brede puIs temidden

van srnallere pulsen kan hierdoor een afwijking van het

gewens te spanningspa troon on ts taan. De reden ach ter deze

afwijking zal later bij de bespreking van de praktische

realisatie van het invertorspanningspatroon dUidelijk

worden.
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cos(cp). in de gekoppelde spanning de

doorloopt, vindt men pulsen met twee

In het traject

invertor

waar de grondharmonische,

1 1
waarden 2 tot -2

polariteiten (dit

geldt eveneens

cos(cp) gemaakt

voor

door

411" < < 511") In
3 - cp - 3'

het optellen van

dit traject wordt

twee cos inusvormen

namelijk cos(cp+i) + cos(cp-i) (figuur 3.11).

o

'/:/:': ,
, ., .
, , ,

.'\ ,

.,.,1"

",
""1"°"'<' .....:': •• """',""""""

,,/ ,

-0.5

o
~' '''~', , J:'/: ', , , . , , ,

. . , . . , . ,
, , ,
, , , "

11 211 ~:77 ~ ?2! 611
0:;- 0:;- 3" -, "3,~ ~ .;' ~

... .,

fig 3.11

Men maakt van deze constructie gebruik om de verhouding van

de breedte van de breedste ten opzichte van de smalste puIs

11"tot een factor twee te beperken. Op het punt cp = 3' waar de

pulsbreedte kleiner dan de helft van de maximale pulsbreedte

op cp = 0 zou worden, gaat men gebruik maken van de

constructie met afwisselend positieve en negatieve pulsen.

Positie van de pulsen

Bij de mathematische beschrijving van het sinusgemoduleerde

invertorspanningspatroon zullen we weer gebruik gaan maken

van het getal N dat bij sinusmodulatie volgens SM90, om

redenen die spoedig duidelijk zullen worden, oneven dient te

zijn. In figuur 3.12 staat een gekoppelde spanning van een
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sinusgemoduleerd invertorspanningspatroon afgebeeld voor

o ~ cp ~ tr (vergelijk met figuur 3.10). De tweede helft kan

hier eenvoudig uit worden afgeleid omdat geldt:

usab(cp+tr) = - usab(cp)

"

D

iUsab(fl

----i.. Ifl

c

B
___.l\. -..
r "\

III. 'j td. 1
1",,,, k", ~,,~

" "2"

'''''---, --_/-,,/'
"11/

. ":":-'jJ

a 4 b
,.,

.r J '•

"
'\,

~.I_ 'j ~.I_ 1
~ u:.a1.. ""1:,,,' ',,'r·, ,-, 'j

UC~~JJJ""
(( (( Io ", .! 'i' "

"3
J±lilJ~ " .~ "" k."" 1
" ,;,

fig 3.12

Met het oog op de hierna volgende grondharmonische analyse

van het sinusgemoduleerde invertorspanningspatroon is het

noodzakelijk om eerst de positie van de pulsflanken aan te

geven.

Een periode van een sinusgemoduleerd invertorspanningspatroon

wordt door drie parameters vastgelegd; dit zijn het oneven

getal N, een pulsbreedte sp' en de hoogte van de tussenkring

spanning UC ' Het getal N hangt direct samen met het pulstal

van het patroon. sp is de breedte van de smalste puIs

(in [rad]) in het patroon (de pulsjes b en c in figuur 3.12).

De breed ten van de overige pulsen staan in een vaste

verhouding tot deze breedte sp'. Bij de grondharmonische

analyse zal het verband gelegd worden tussen sp' en de

grootte van de grondharmonische component in het invertor

spanningspatroon. Uitgaande van deze drie parameters, N. sp'
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en DC' kan he t patroon aan de hand van f iguur 3. 12 worden

beschreven.

De ruggegraat van het patroon wordt gevormd door de verdeling

van de 'P-as in N even grote tijdstappen per 60 D -traject,

of we I 6N tijdstappen per periode. Deze verdeling van de 'P-as

is in figuur 3.12 aangegeven.

De pulsen die in het patroon voorkomen kunnen verdeeld worden

in twee klassen, dit zijn:

een drietal individuele pulsen (a, b en c) die bij elke

waarde van N voorkomen.

N-1--riederdie(A, B, C en D)een viertal pulsreeksen

pulsen bevatten.

Di t laa t s te is tevens een reden waarom N oneven d i en t te

zijn.

De positie van deze pulsen/pulsreeksen is als voIgt:

a PuIs a begint op:

'P b . = 0egln
en eindigt op:

'P • d= 2sp'eln
en is daarmee tevens de breedste puIs die in het patroon

voorkomt.

b PuIs b begint op:

v ,
'P b . = -3 + spegln
en eindigt op:

2sp'

c PuIs c begint op:

2v
'Pbegin= 3"
en eindigt op:

2v ,
'P • d= -3 + speln
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Pulsreeks A bestaat individuele puIsA

wordt aangegeven

ui t

met

N-l
~ pulsen. De

het getal k waarvoor geldt:

1 ~ k ~ N;I.

PuIs k begint op:

11"
~b . (k) = 2k 3Negln
De pulsbreedte van puIs k wordt bepaald door de waarde van

de cosinus op de positie van zijn beginflank. Verder zal

de pulsreeks aan moeten sluiten op de eerder genoemde

individuele pulsen a. b en c. Zo is de pulsbreedte van de

puIs die op ~ = 0 begint. puIs a. gelijk aan 2sp·. Omdat

op dat punt cos{~) gelijk is aan 1 volgen hieruit direct

de gewenste pulsbreedten van de pulsen in pulsreeks A en

daaruit. omdat de beginflanken reeds vastliggen. de

posities van de eindflanken van deze pulsen:

~eind (k) = ~b . (k) + pulsbreedte(k)egln
11" • 2k1l"= 2k 3N + 2sp cos(3N )

B Pulsreeks B is een rechtstreekse kopie van pulsreeks A

maar dan over 11"3 radialen naar rechts verschoven (zie ook

figuur 3.12).

Het beginpunt is dus:

11" 2k1l"
~begin{k) = 3 + 3N
en het eindpunt ligt op:

11" 2k1l" • 2k1l"
~eind(k) = 3 + 3N + 2sp cos(3N )

C De posities van de beginflanken van de indivlduele pulsen

in de pulsreeksen C en D zijn eenvoudig te vinden door het

puntspiegelen van de beginposities van de overeenkomstige

11"pulsen in de pulsreeksen B en A ten opzichte van 2.
De beginpositie van puIs k in pulsreeks C wordt dus:

~begin(k) = 2 x

= 3-

2k1l")
3N
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Ook de pulsbreedte van de individuele puIs k in puls

reeks C is gelijk aan de pulsbreedte van de bij punt-

spiegeling

ook figuur

links naar

". k'om 2 overeen omstlge

3.12). Het verloop

rechts is door

puIs in pulsreeks B (zie

van de pulsbreedten van

het puntspiegelen tevens

omgekeerd aan pulsreeks B.
De eindflank 11gt daardoor op:

~eind{k) = ~begin{k) + pulsbreedte{k)
2". 2kv , 2kv=~ - 3N + 2sp cos{3N )

D De posities van de pulsen in reeks D volgen weer door

~eind{k) =

reeks A.

~begin{k)

2kv= v - -- +3N

puntspiegeling om i van de pulsen van

De beginflanken liggen aldus op:

". 2kv
~begin{k) = 2 x 2 - 3N

2kv= 1r - 3N

De bijbehorende eindflanken liggen op:

+ pulsbreedte{k)

2 ' (2kv)sp cos 3N

Invoering begrip pulstal

We definieren het begrip pulstal

zoals bij blokmodulatie namelijk als

een halve periode van een gekoppelde

bij sinusmodulatie weer

het aantal pulsen dat in

spanning voorkomt.

We dienen dus in figuur 3.12 het aantal pulsen te tellen. In

N-1deze figuur vinden we behalve vier pulsreeksen van elk ~

pulsen tevens een drietal individuele pulsen waardoor het

pulstal de waarde krijgt van:

N-1PT = 4 x ~ + 3 = 2N +1 ; N = 3,5,7, ...

Het verband tussen het getal N en het pulstal blijkt bij

sinusmodulatie met dat bij met blokmodulatie (3.3.3) met het

verschil dat N hier steeds oneven dient te zijn. Omgerekend

naar het pulstal betekent dit dat pulstal+1 bij sinus-
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Stel: N = 2 x + 1

PT = 2 N + 1

= 4 x + 2 + 1

PT + 1 = 4 x + 4

= 4 (x + 1)

modulatie deelbaar dient te zijn door 4:

x= 1 ,2,3, ...

Of we I pulstal+l is deelbaar door 4.

Invertorverliezen

Bekijken we de halve periode van de gekoppelde spanning in

figuur 3.12 dan bevinden zich hierin precies PT pulsen.

Bedenken we verder dat:

elke puIs twee schakelhandelingen met zich meebrengt,

een hele periode bestaat uit twee halve perioden,

een gekoppelde spanning de schakelhandelingen van 2 van

de 3 fasen bevat,

dan vinden we voor de drie fasen over een hele periode in

totaal PT.2.2.~ = 6 PT schakelhandelingen per periode.

Omdat ook bij sinusmodulatie rondom elke 60 0 -overgang twee

hulpcommutaties nodig zijn omdat de volgende commutatie in

dezelfde richting plaatsvindt als zijn voorgaande, komen we

op een totaal van 6(PT+2) schakelhandelingen per periodetijd.

De invertorverliezen blijken dus bij sinusmodulatie dezelfde

pulstalafhankelijkhetd te vertonen als bij blokmodulatie

(3.3.4).

Berekening pulsbreedte

In deze paragraaf wordt bepaald welke pulsbreedte sp nodig is

om een bepaalde waarde van de grondharmonische component in

de gekoppe I de

eerst aan de

spanning te kunnen maken. Daartoe bepalen

hand van figuur 3.12 coefficient a 1 in

we

de

Fourierreeks (3.3.5).
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271'

Jusab(~) cos(~) d~
o

u b(~) cos(~) d~sa

2 { bijdrage(a)= +71'
+ bijdrage(A) + bijdrage(b) +

+ bijdrage(B) +

+ bijdrage(C) + bijdrage(c) +

+ bijdrage(D) }

{
2sp'

= ~ u Jcos(~)d~ +71' C
0

N-l 2k7l' 2 . (2k7l') 71' + 2sp'--r 3N + sp cos 3N 3

+ l J cos(~)d~ + Jcos(~)d~ +

k=l 2k7l' 71' sp'3N - +3

N-l !. + 2k7l' + 2 . (2k7l')
~ 3 3N sp cos 3N

+ l J cos(~)d~ +

k=l !. + 2k7l'
3 3N

N-l 271' 2k7l' + 2 . (2k7l') 271' +
~ 3- 3N sp cos 3N 3 sp

- l J cos(~)d~ - Jcos(~)d~ +

k=l 271' 2k7l' 271'
3- 3N 3

N-l 2k7l' + 2k7l'
~

71' - 3N 2sp'cos(3N )

}- l J cos(~)d~

k=l 2k7l'71' - 3N
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= ~ Uc { sin(2sp') +

N-l
--r

+ l sine

k=l

;~~ + 2SP'cos(;~~»

N-l
--r
- l sine

k=l

2k~)
3N +

sine
~ 2sp' ) sine

~ sp' ) ++ 3" + 0- - +3

N-l N-l
--r --r
l sine

~ 2k~ 2k~ - l sine
~ 2k~)+ - + 3N + 2sp'cos(3N » 3" + +3 3N

k=l k=l

2~- sin(-- + sp')3

N-l
--r

\' 2~- L sin(""3

k=l

- ;~~ + 2SP'cos(;~~»

N-l
--r

\' 2~
+ L sin(""3

k=l
2~

+ sin(""3

2k~) +
3N

) +

N-l
--r
- l sine

k=l

2k~ 2k~
~ - 3N + 2sp'cos(3N »

N-l
--r

+ l sine

k=l

1T _ ~~1T) }

Maken we in de sommaties 5 t/m S gebruik van sin(~ + x) =

. (~SIn 2" - x), dan vindt men;

{ sin(2sp') +

N-l
--r

+ l sine

k=l

N-l
--r

;~~ + 2SP'COS(;~~» - l sine

k=l
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sine
1r 2sp') sine

1r sp' )+ 3" + - - + +
3

N-l N-l
""2 ""2

l sine
1r 2k1r 2SP'cos(~~1r» l sine .". 2k1r)+ 3" + 3N

+ - 3" + 3N +

k=l k=l

sp' )

N-l
""2
- l sine

k=l

!.+
3

2k1r 2k1r
3N - 2sp'cos(3N »

. (21r- SIn '""3 +

N-l
""2

+ l sine ~ +

k=l
. (21r+ SIn '""3

2k1r) +
3N

) +

N-l
""2
- l sine

k=l

N-l
""2

~~1r _ 2sP'cos(~~1r» + l sine

k=l

De sommaties 2 en 8 en de sommaties 4 en 6 vallen tegen

e lkaar weg; de res terende somma ties worden twee aan twee

gecombineerd. gebruik makend van sin(a+~) - sin(a-~) =
2 sin(a) cos(~), hierdoor ontstaat:

a 1= ~ Uc { sin(2sp') +

N-l
--r

+ 2 l sin(2sp'cos(~~1r».cos(

k=l

2k1r) +
3N

1r 1r
+ sine 3" + 2sp') - sine 3" + sp') +

N-l
"""2

2 \' . (2 ' (2k1r) ) (1r 2k1r)+ L SIn sp COS 3N ·cos ~3N +

k=l

. (21r- SIn - +3
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Als we de beide sommaties samenvoegen en tevens gebruik maken

van cos(a)+cos(~) = 2 cos{~(a+~)} cos{~(a-~)} dan ontstaat:

a 1= ~ Uc { sln(2sp") +

N-1
"2

+ 2~3 l
k=1

. 2kv v 2kv
sln(2sP'cos(3N ».cos(~3N ) +

~3 cos(2sp') + 1 sin(2sp') ++ - 2"2

- ~3 cos( sp') + ~3 }2"

Maken we nu de veronderstelling dat sp'«1 dan mogen we

stellen dat sin(2sp')~2sp', cos(2sp')~1 en cos(sp')~l. Dat

deze benadering is geoorloofd blijkt uit het feit dat bij

SM90 sp' maximaal 0.05 [rad] bedraagt (PT19, f. = 16.5 Hz).Inv
N-1

{

"2
a1~ ; Uc 3sp'+ 4~3 SP'l

k=1

integraal

Als we nu

sommatie

veronderstellen dat N groot is,

over k vervangen door een

dan mogen we de

over k

(figuur 3.7).

N
2"

I J 2kv v 2kv+ 4~3 cos(3N ).cos(~3N )

1
2"

Stel nu x 3N
= 2". x . dk

3N
= 211" dx
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"/I"

3"
3N J "/I"2"/1" cos(x).cos(~x)

"/I"

3N

"/I"

3"

I ~3 1cos(x) {~os(x) - 2sin(x)}
"/I"

3N

l N
"/I"

"/I"

3"
I cos 2 (x)dx
"/I"

3N

"/I"

3" };3 N I cos(x)sin(x)dx

3N

"/I"

3"
COS(X)Sin(x)!

"/I"

3N
"/I"

3N

3
4

Sin(~) }

- _;_3 N I y dy

sin(;N)

~ 3 1. (2"/1") "/I" N-1
4 - 2S 1 n 3N + 3" ""N

sin
2

(;N) ] }

3 2"/1" ~3 2 "/I" }
- 2"/1" N sin(3N) + N - 1 + "/I" N sin (3N)

1 3 2"/1" ~ 3 2 "/I" }
+ N - -2"/1"- sin(-3N-) + -"/1"- sin (-3N-)

::: ; UCSP' { 2

::: ; UCsp'N { 1

- 47 -



invertor

Of we I:

al~ ~ UCsp'N C(N)

met: C(N) = 1 + ~ - ~~ sine;;) + ~3 sin
2

(;N)

Om een indruk te krijgen van de fout die we maken door C(N)=1

te stellen. substitueren we voor de sinustermen machtreeksen

en laten in het resultaat aIleen de machten O.

staan.

11 en 2 van N

1 1 ~3 ~ 2 ~
C(N) ~ 1 + N - N + ~ (3N) = 1 + N23~3

We zien dus dat de fout die we maken door C(N)=1 te stellen

gering is namelijk minder dan 1% bij N = 9. pulstal 19.

hetgeen voor SM90 het laagste pulstal is waarbij sinus

modulatie wordt toegepast. Door deze verwaarlozing geldt dus:

We bepalen verder coefficient b 1
2~ ~

b 1= ;~ Susab(~) sin(~) d~ = ~ S
o 0

uit de fourierreeks

u b(~) sin(~) d~sa

(3.3.8a)

(3.3.5):

2 { bijdrage(a) +=
~

+ bijdrage(A) + bijdrage(b) +

+ bijdrage(B) +

+ bijdrage(C) + bijdrage(c) +

+ bijdrage(D) }

{
2sp'

= ~ U S sin(~)d~ +
~ C

0
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N-l 2klT + 2 • (2k'IT) 'IT + 2sp'--r 3N sp cos 3N 3"

+ l J sin(cp)dcp + J sin(cp)dcp +

k=l 2k'IT 'IT sp'
3N - +3

N-l !. + 2k'IT 2 ' (2k'IT)--r 3 3N + sp cos 3N

+ l J sin(cp)dcp +

k=l !. + 2k'IT
3 3N

N-l 2 'IT 2k'IT + 2k'IT 2 'IT sp'--r 3- 2sp'cos(3N ) 3 +
3N

- l J sin(cp)dcp - Jsin(cp)dcp +

k=l 2 'IT 2k'IT 2 'IT
3- 3N 3

N-l 2k'IT 2k'IT
--r 'IT - -- + 2sp'cos(3N )

}
3N

- l J sin(cp)dcp

k=l 2k'IT'IT - 3N

Maken we nu gebruik van sin(i +

de integralen in de laatste twee

{

2sp'

b j = ~ Uc I sin(~)d~ +

'ITa) = sin(2 - a) dan kan men

sommaties omwerken:

N-l 2k'IT 2k'IT 'IT
+ 2sp'--r 3N + 2sp'cos(3N ) 3"

+ 1 J sin(cp)dcp + Jsin(cp)dcp +

k=l 2k'IT !. +
3N 3 sp
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N-l 1r 2k1r 2k1r
--r - + 3N + 2sp'cos(3N )3

+ 2 J sin(cp)dcp +

k=l !. + 2k1r
3 3"N

N-l !. + 2k1r 21r +--r 3 3N 3 sp

- 2 J sin(cp)dcp - J sin(cp)dcp +

k=l 1r 2k1r 2k1r 21r
- + 3N - 2sp'coS(3N ) '33

N-l 2k1r
--r 3N

}- 2 J sin(cp)dcp

k=l 2k1r 2 ' (2k1r)
3N - sp cos 3N

We werken de integralen uit, waarbij we de bijdragen van de

sommaties 1 en 4 en van 2 en 3 onder hetzelfde somteken

brengen, dan voIgt:

hI: ~ Uc { - cos(2sp') + 1- cos( j+2sp') + cos( i+ sp') +

( 21r ') (21r)+ cos ~ sp - cos '3 +

2k1r , 2k1r
~2sp cos(3N »

N-l
--r

+ 2 [- cos (

k=l

+ cos(

2k1r , 2k1r
~2sp cos(3N » + cos(

2k1r
3N ) - cos(

2k1r)
3N +

[
1r 2k1r ,2k1r 1r 2k1r

- cos(~~2sp cos(3N » + cos(~3N ) +

1r 2k1r 1r 2k1r , 2k1r ]}+ cos(~3N ) - cos(~~2sp cos(3N »
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Door binnen elke sommatie gebruik te maken van cos(a+f3) +

cos(a-f3) = 2cos(a)cos(f3) ontstaat:

h
i
= ~ Uc { -cos(2sp') + 1 - ~ cos(2sp') + ~~ sin(2sp') +

- ~3 sine sp') + ~ +

N-l
""2

+ 2 l [{I-COS(2SP'COs(;~1r»} cos( ;~lr)] +

k=1

[ {
2klr} 11' 2klr ]l-cos(2sp'cos(3N» cos(~3N)

Maken we nu, zoals bij de

veronderstelling dat sp'«1

cos(2sp' )~1, sin(2sp' )~2sp'

substitutie voIgt direct dat:

b
l

« a
l

bepaling van aI' weer de

dan voIgt daaruit dat

en sin(sp')~sp'. Na deze

(3.3.Sb)

(3.3.Sb) en met

We bepalen nu de effectieve waarde van de grondharmonische

component van usab(~)' Usabl :

/ 2 2 I
U _ ~al + b l
sabl- ~2

Hetgeen na substitutie van (3.3.Sa),

N = (PT-l)/2 leidt tot:

~ U sp'N
11' C

3 sp'N 1. U N 1,3,5, ...= 12 =11' C
3 , 1

(PT-l) Uc PT 3,7,11, ...= 12 sp 211' = (3.3.9)
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Samenvattend zijn de volgende benaderingen toegepast om tot

deze eenvoudige relatie tussen sp. N. UC' en Usab1 te komen:

sp « 1. linearisering goniometrische functies.

N » 1. som vervangen door integraal.

N » 1. benadering goniometrische functies en verwaar

-2lozing termen van de orde N en hoger.

Voor de praktische realisatie van het invertorspannings

patroon is het belangrijk dat er een lineair verband bestaat

tussen sp en Usab1 ' Uit (3.3.9) blijkt dat dit voor sinus

modulatie het geval is; de benadering die hiertoe gemaakt is.

sp « 1. is voor SM90 zeker geoorloofd.

De maximale gekoppelde

patroon bereikt als de

spanning wordt bij

eindf lank van puIs a

dit modulatie

in f iguur 3.12

nadert tot ~ = 3~ of weI als 2sp'= 3~ omdat deze eindflank dan

zou samenvallen met een schakelhandeling in de c-fase

(vergelijk figuur 3.10) waaruit voIgt:

Uc
Usab1 max= 2~2 ~ 0.35 Uc

Dit is beduidend lager dan bij blokmodulatie (3.3.7).

4~3
0.78 UC' of weI een factor v lager.

Vergelijking (3.3.9) is nog in een wat andere vorm te

schrijven zoals deze in de praktijk gehanteerd wordt en ook

in de volgende paragraaf gebruikt zal worden. We gaan daartoe

het berekende patroon met periodetijd 2v afbeelden op de

tijdas. Bedenken we dat het spanningspatroon in werkelijkheid

een periodetijd~ heeft. dan kunnen we een nieuwe sp
inv

invoeren die evenals sp' de breedte van de smalste puIs in de

gekoppelde spanning voorstelt maar nu in seconden.

sn' 1
sp = ~--21T f.Inv
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Vergelijking (3.3.9) krijgt daardoor de volgende vorm:

U
sab1

= f2 sp (PT-1) f inv Uc PT = 3.7.11.... (3.3.10)

Verder wordt Usab1
maximaal haalbare

vaak uitgedrukt ten opzichte van de

gekoppelde spanning bij blokmodulatie

(3.3.11). PT = 3.7.11 •...

(PT-1) f i 0.78nv
1

; 0 ~ sp ~ 6(PT-l)f
inv

3 ~6
~6 sp (PT-1) f. -- Uc~2 lnv "Ir

"Ir

'" 3'" "'l:1 sp

~6 U :
"Ir C

Usab1 =

De spanningsruimtevector bij sinusmodulatie

Ret verloop van de spanningsruimtevector wijkt bij sinus

modulatie sterk af van het verloop bij blokmodulatie. Kon men

het patroon bij blokmodulatie zien ontstaan uit het patroon

van pulstal 1. waarbij de spanningsruimtevector over op de

cirkel gelegen punten rondspringt en vanaf elke positie op de

cirkel N maal naar de oorsprong heen en terug schakelde

(een dip). zo fungeert bij sinusmodulatie de oorsprong als

uitgangspositie en maakt de spanningsruimtevector van daaruit

spanningspulsen door korte tijd naar posities op de cirkel

heen en terug te schakelen.

Om de volgorde van de schakelhandelingen bij sinusmodulatie

te kunnen begrijpen. moeten we teruggaan naar figuur 3.3 waar

de standen van de schakelaars bij elke discrete toestand van

de spanningsruimtevector zijn vermeld. Omdat de SM90-invertor

maar een commutatiecircuit heeft. kan hij maar een fase

tegelijk commuteren. Dit laatste houdt in dat men. in de

oorsprong staande in een van de beide schakelaarposities

aldaar (+++ of 000). slechts drie posities op de cirkel kan

bereiken.
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Bij sinusmodulatie ontstaat de gewenste gemiddelde spannings

ruimtevector door vanuit de oorsprong om beurten korte tijd

naar twee ruimtelijk over 120 0 verschoven spanningsposities

te schakelen. Figuur 3.13a toont vier schakelhandelingen

binnen het 60 0 -traject 0 ~ ~ ~ i in figuur 3.10.

fig 3.13

Door de verblijftijd op positie 2 te verlengen en op

posi tie 6 te verkorten kan men de resul terende gemiddelde

spanningsruimtevector van positie 6 naar 2 laten draaien.

Zijn we nu zover dat de hoek van de gemiddelde spannings

ruimtevector niet verder kan worden vergroot. dan zullen we

gebruik moeten gaan maken van de twee nieuwe spanningsruimte

vectorposities 1 en 3 die ruimtelijk 60 0 verschoven liggen

ten opzichte van 6 en 2; we bevinden ons nu juist voor de
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verschilpunten
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60 0 -overgang in het spanningspatroon. Zoals reeds is

opgemerkt. is het niet mogelijk om vanuit de oorsprong direct

naar een positie te schakelen die ruimteltjk over 60 0

verschoven ligt. we zullen daartoe gebruik moeten maken van

een overgang langs de buttenomtrek. De schakelvolgorde die

daarvoor wordt gehanteerd staat afgebeeld in ftguur 3.13b.

gevolgd door het schakelpatroon gedurende het volgende

60 0 -traject in figuur 3.13c.

Ais we dit schakelpatroon vergelijken met

modulatie (figuur 3.8). dan worden enkele

dUidelijk.

De maximaal bereikbare gemiddelde lengte van de

resu I terende spann ingsru im tevec tor is bi j s inusmodu la tie

dUidelijk kleiner dan bij blokmodulatie.

Bij sinusmodulatie kan men het argument van de gemiddelde

spanningsruimtevector continu regelen in tegenstelling tot

blokmodulatie waar eigenlijk aIleen van amplitudemodulatie

sprake is. Voorwaarde is natuurlijk weI, dat er van een

gemiddeld argument sprake kan zijn; met andere woorden.

het pulstal moet voldoende hoog gekozen worden.

3.3.3 Sinusmodulatie bi1 lage spanningen

Voor de laagste invertorfrequenties (btj SM90 < 8 Hz) met de

bijbehorende lage machinespanningen (figuur 2.3) is het niet

mogelijk om het beschreven mechanisme van sinusmodulatie toe

te passen. Voor dit laagste bereik worden een tweetal

varianten toegepast die aan de hand van het verloop van de

spanningsruimtevector zullen worden toegelicht.

Sinusmodulatie met 60 0 -compensatie

In de voorgaande paragraaf hebben we gecons ta teerd da t de

spanningsruimtevector bij sinusmodulatie de onaangename

eigenschap heeft om bij een 60 0 -overgang in het spannings

patroon achtereenvolgens twee op de cirkel gelegen toestanden
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2 en 1 op de cirkel.

invertor

aandoet (figuur 3.13b). In figuur 3.3 kan men zien dat het

doorlopen van een 60 0 cirkelsegment 0-2-1-0 correspondeert

met drie commutaties met dezelfde polariteit. Dit laatste

resu I teer t. zoa lsi n f iguur 2.2 reeds aangegeven voor twee

minimale verblijftijden in de posities

overeenkomend met 4 maal de minimale

pulsbreedte voor een effektieve puIs met stijle flanken. zie

figuur 3.14.

cx:mmU1atie
drcuit

toestand
spannings
ruimtevector

! ! ~
.......L l \-

! ~i iI I I---__I __---J I I

i !
!\ !
!\ I........ . -" -\j 1

--\; i
. _.. -" t '\j I

~tL!-_ ... _. "V···:'·"- r
i . i. . .
I • I

o i 2 i 1 0
, 1

rninimale pulsbreedte mp

fig 3.14

Bij de lage invertorfrequenties. waar de gewenste lengte van

de gemiddelde spanningsruimtevector erg gering is. is de

opwekking van het sinusgemoduleerde patroon door deze lange

minimale verblijftijd op de cirkel niet meer mogelijk. Het

accepteren van di t te groot spanningstijdoppervlak van de

bijbehorende puIs zou naast een verstoring van het gewenste

patroon resulteren in een te langdurig oplopende stroom met
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bijbehorende hoge piekwaarde. Deze hoge momentele stroom

waarde is invertortechnisch bezwaarlijk omdat de grootte van

het commutatiecircuit wordt bepaald door de maximaal af te

commuteren stroom.

De oplossing die men heeft gekozen om de te lange verblijf

tijd in de posities 2 en 1 te compenseren. is het toevoegen

van een compensatiepuls naar toestand 4 juist voorafgaand aan

de te lange puIs. Verder wordt ook de verblijftijd in

toestand 6 verlengd. Hierdoor ontstaat het verloop van de

spanningsruimtevector volgens figuur 3.15 (vergelijk met

figuur 3.13b).

,

fig 3.15

Berekening pulsbreedten bil de 60 o'-overgang

De gewenste verblijftijd in de posities 2 en 1 is in elk der

beide posities gelijk aan sp. De verblijftijd die in de

praktijk ontstaat bedraagt 2 maal de minimale pulsbreedte.

2 mp. voor elk van deze posities. De tijd dat de spannings

ruimtevector te lang in de posities 2 en 1 verkeer. noemen we

t 2 en t 1 .

Stel nu de verblijftijd in toestand 4 gelijk aan t 4 (= de
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lengte van de compensatiepuls). De extra verblijftijd in

toestand 6 noemen we t 6 .

De lengte van de gemiddelde spanningsruimtevector als gevolg

van de zojuist bescbreven (extra) verblijftijden in de

posities 6, 4, 2 en 1 kan nu door een juiste keuze van t 4 en

t 6 nul worden gemaakt. De waarden voor t 4 en t 6 kunnen worden

gevonden door de totale bijdrage in zowel de reele als in de

imaginaire ricbting gelijk aan nul te stellen:

Re: t 1
1 t 2 t 4

1 t 6 0+ 2" - + 2" =

1m: ~3 t 2
~3 t 6 0"2 - "2 =

met t 1 = t 2 = 2 mp - sp

Waaruit voIgt dat:

t 4 = 2 (2 mp - sp) = lengte compensatiepuls (3.3.12a)

t 6 = 2 mp - sp = verlenging voorgaande puIs (3.3.12b)

De verblijftijd in de toestanden 2 en 1 (= balve lengte van

de 60 0 -puls) bedraagt 2 mp elk. (3.3. 12c)

De overige pulsbreedten binnen een 60 0 -traject zijn gelijk

aan die van bet normale sinusgemoduleerde patroon.

fasespanningen alsmede een

voor een sinusgemoduleerd

In figuur 3.16 staan de drie

gekoppelde spanning afgebeeld

patroon met 60 o -compensatie. Afgebeeld is bet traject

Tr Tr6 ~ ~ ~ 2 gerefereerd aan figuur 3.10; dit is tevens de

60 0 -overgang waarvan bet verloop van de spanningsruimtevector

is afgebeeld in figuur 3.15.
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11
2

I

I

11
'3

u: .".""""""""."""""""""""",,,~~n n"'----l[L
COMpensat iepu is J I::

U: ] " .u.. "" "..~""" ""m-~-~---Q
verlengde voorgaande plJls ? ~I::f- breedte 60°·puls : 4~

U: "".""...U"""..""U..""" ..U..".. ""..I~:__
:~ 60°·overgang
I
I

·uc
11
6

Pulstal 31. f inv= 8 Hz. Usab1 = 305 V

fig 3.16

Plusmin-modulatie

Bij de laagste invertorfrequenties (bij SM90 < 2 Hz) wordt de

gewenste lengte van de resulterende spanningsruimtevector zo

klein dat het sinusgemoduleerde patroon ook binnen het

verkeren we

60 0 -traject

60 0 -traject

niet meer realiseerbaar is. Tijdens een

in het schakelpatroon zoals in

figuur 3.13a. met om beurten vanuit de oorsprong een puIs

naar de toestanden 6 en 2. Nu zijn de breed ten van de twee

hierdoor ontstane pulsen ook ieder voor zich gebonden aan het

minimum van 1 maal de minimale pulsbree~te. De oplossing ligt

in dit geval voor de hand namelijk. gebruik niet aIleen de

toestanden 6 en 2. maar ook toestand 4 zodat de overgangen

volgens figuur 3.17 ontstaan.
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fig 3.17

Berekening pulsbreedten bi; plusmin-modulatie

Voor de berekening van de pulsbreedten gaan we uit van

figuur 3.17. In de posities 2 en 6 worden verblijftijden

gevraagd die kleiner zijn dan de minimale pulsbreedte mp. Om

deze pulsen realiseerbaar te maken. worden deze verlengd met

t
2

en t
6

. Om de bierdoor ontstane extra bijdrage in de

positief reele ricbting te compenseren. wordt een puIs. een

compensatiepuls. naar toestand 4 toegevoegd met breedte t 4 .

Teneinde de gemiddelde bijdrage van bet totaal aan

toevoegingen precies nul te maken. is bet vereist dat de

bijdrage in de reele en imaginaire ricbting nul is:

Re:

1m:

Waaruit voIgt:

De keuze voor t
2

. t
4

en t 6 is verder nog vrij. Er zijn ecbter

een tweetal redenen waarom men de pulslengten zo klein

mogelijk wil maken:

bet totaal aan pulslengten. veroorzaakt door de verblijf

tijden in de drie toestanden 2. 4 en 6 dient in een
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beperkt tijdstraject te passen. wat steeds kleiner wordt

naarmate de invertorfrequentie toeneemt;

omdat een spanningspuls over de relatief kleine spreiding

van een asynchrone machine leidt tot een snel toenemende

mo tor s t room. en een hoge s t roomwaarde zware e i sen s te 1 t

aan de invertor in verband met de maximaal af te

commuteren stroom. is het gewenst om de pulsduur en

daarmee de maximale stroomwaarde gering te houden.

Om de compensatiepuls realiseerbaar te houden. wordt zijn

lengte. t 4 . gelijk gemaakt aan de minimale pulsbreedte mp.

Merk op dat de gewenste verblijftijden in de posities 2 en 6

nu met 1 maal de minimale pulsbreedte mp worden verlengd.

waardoor ook deze pulsen zeker realiseerbaar worden.

(3.3.13)

De pulsbreedten bij de 60 0 -overgang zijn zoals bij sinus

modulatie met 60 o -compensatie beschreven.

In figuur 3.18 staan de drie fasespanningen en een gekoppelde

spanning afgebeeld voor plusmin-modulatie. Omdat een periode

van een gekoppeide spanning bij puistal 95 ongeveer

400 puisen bevat. is het zichtbaar maken van een hele

periodetijd vrijwel onmogelijk. In figuur 3.18 is daarom

slechts 1~ deel van een volledige periodetijd getekend. en

3'11" 5'11"weI het deel ~ = 12 tot ~ = 12 gerefereerd aan de voorgaande

spanningspatronen zoais figuur 3.10. Het verioop van de

spanningsruimtevector in figuur 3.17 komt overeen met de

eerste helft van figuur 3.18.
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I..
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3
~
12

Pulstal 95. f inv= 2 Hz. Usab1 = 76 V

fig 3.18

Aan de gekoppelde spanning is nu te zien waaraan dit patroon

zijn naam te danken heeft. elke puIs die ook in het normale

sinusgemoduleerde patroon voorkwam. heeft nu een puIs bij

zich met een tegengestelde polariteit. Met dit modulatie

patroon is het dan ook mogelijk om de gemiddelde spannings

ruimtevector tot nul terug te brengen.

3.4 Pulsopwekking met behulp van een microprocessor

De besturingselektronica van de invertor heeft tot taak om op

de juiste tijdstippen aan de juiste thyristoren ontsteek

commando's te geven. De besturingselektronica van SM90 is

opgebouwd rond een microprocessor die samen met een aantal

tellers en een interruptmechanisme de opwekking van het

invertorspanningspatroon verzorgt.
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tellerstand nul
bereikt

invertor

3.4.1 Het gebruik van tellers in de microprocessorbesturing

De tellers zorgen in een digitale pulsopwekking voor het

genereren van vertragingstijden. De tellers bepalen op deze

wijze de tijdsduur tussen twee ontsteekcommando's: dit

resulteert bijvoorbeeld in een breedte van een spanningspuls.

Een teller (figuur 3.19) wordt eerst door de microprocessor

op een bepaalde beginstand. de startwaarde. gezet. Op een

bepaald moment krijgt de teller een extern triggersignaal

aangeboden waarna deze begint met aftellen. bij elke puIs op

de klokingang verlaagt hij zijn stand met een. Wanneer de

teller de stand nul bereikt. genereert hij een interrupt voor

de microprocessor. De microprocessor zal daarop een (in

software vastgelegde) interruptroutine afwerken waarin een

ontsteekcommando voor een thyristor en/of een startcommando

voor een (andere) teller kan zijn opgenomen.

n"licroprocessor
I'V
[ll]

teller\l
LJL ----.r-

-.------mn--IZ-i- tttttr----+---
lOOkingang ~W±i;76fuitrn

fig 3.19

In figuur 3.20 is de tellerstand als functie van de tijd

weergegeven.
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teller 
stand

............,..-------.....

vertragingstijd

swtwaarde

o laden van

teller met

startwaarde
doormtcro 

proceS8or

start
tl]d8Up

elnd

t1]d8t1p tijd

fig 3.20

Het verband tussen startwaarde. telfrequentie en vertragings

tijd is nu:

startwaarde
vertragingstijd [5] = telfrequentie [Hz] (3.4.1)

3.4.2 De digitale ingangssignalen FROS, MVROS en PNROS

FROS

De frequentie van het digitale signaal FROS (Frequency

Reference OScillator) is via een vaste vermenigvuldigings

factor bepalend voor de invertorfrequentie f. . FROS wordt.lnv
door gebruik te maken van een PLL-circuit. afgeleid uit de

gevraagde slipfrequentie f
sliP

en de momentele asrotatie

frequentie f vermenigvuldigd met het poolpaartal van deas
asynchrone machine (figuur 3.21). Het digitale signaal wat

evenredig is met de asrotatiefrequentie f wordt verkregenas
door een op de motoras gemonteerde tandkrans met 135 tanden.

De signalen afkomstig van de twee tweepolige asynchrone

machines worden digitaal opgeteld.
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f•• nv
PO LF

x270 HzIHz

l!2J
4~

lJL + lJLdlgltale veo
opteller 226 kHzN

f .lIp FROSveo 1-
~

lJL2 V/HZ
5.6 kHzN

2

fig 3.21

In £iguur 3.21 kan men het PLL-circuit herkennen. bestaande

uit de terugkoppeling van PD (phase

filter) en veo (voltage controlled

technische realisatie van de digitale

niet nader ingegaan.

detector). LF (loop

os c i 11 a t or ) . Op de

opteller wordt hier

De relatie tussen de invertor£requentie £i en de £requentienv
van het signaal FROS kan worden gevonden door £slip= 0 te

stellen en daarbij de £requenties van de ingangssignalen voor

de PD gelijk te stellen (het PLL-circuit is in lock). Dit

leidt tot:

2 0 270 0 £as
FROS
=~ £ = 0slip

waarui t voIgt:

FROS = 2 0 21°270 0 £as £ 1. = 0
5 IP

Omdat bij £ 1. = 0 geldt dat £. = £ voIgt hieruit tevens:s Ip Inv as
FROS = 2 0 21 0 270 0 £i = 6 0 1890 0 £. (3.4.2)nv Inv

MVROS

Het digitale signaal MVROS (Motor Vo 1 tage Re£erence
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OScillator) wordt toegevoerd aan de klokingang van de teller

waarvan de vertragingstijd volgens (3.4.1) de breedte van de

spanningspulsen in het invertorspanningspatroon bepaalt. Dit

houdt in dat de MVROS-frequentie omgekeerd evenredig is met

de tijdsduur van een spanningspuls. Verder is in (3.3.7) voor

blokmodulatie en in (3.3.11) voor sinusmodulatie afgeleid dat

de grondharmonische component in het invertorspannings

patroon, Usab1 ' bij een bepaald pulstal evenredig is met de

pulsbreedte sp:

UbI '" sp· f . • Ucsa Inv

Samengevat geldt dat Usab1 evenredig is met:

1
Usab1 MVROS·finv·UC

MVROS wordt door middel van een VCO (280 kHz/V) gemaakt uit

het analoge signaal MVR. De hoogte van MVR wordt in eerste

instantie afgeleid van Uc volgens:

Uc
MVR = 300 0.109 [V] (3.4.3)

Door MVROS op deze wijze evenredig te maken met UC ' ontstaat

de situatie dat de waarde van Usab1 onafhankelijk is geworden

van veranderingen in UC. Deze regelactie wordt aangeduidt met

"volt-seconde-regeling". Deze zorgt er voor dat het oppervlak

van een spanningspuls (het product van spanning Uc en tijds

duur) constant blijft bij verandering van UC.

Voor het normale geval (UC= 2200 V) voIgt uit (3.4.3) dat:

MVR ~ 0.8 V (3.4.4)

waardoor:

MVROS ~ 0.8 V·280 kHz/V = 224 kHz (3.4.5)

In een aantal gevallen wordt MVR door andere factoren dan

aIleen Uc (3.4.3) bepaald:

een correctie in het gebied waar stroomsturing wordt

toegepast (f. < 12.5 Hz). Op deze correctie zal nietInv
nader worden ingegaan.
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bij "speed"-starten komt MYR op een andere wijze tot

stand; zie paragraaf 3.6 over het invertorspanningspatroon

bij "speed"-starten.

boven het zwakveldpunt (f i > 45 Hz, pulstal 1) wordt MYRnv
om praktische redenen, die later bij de constructie van

het patroon bij pulstal 1 zullen worden behandeld,

aangepast.

PNROS

Het digitale signaal PNROS (Pulse Number Reference

OScillator) bepaalt het momentele pulstal van het invertor

spanningspatroon. Tijdens normaal bedrijf is dit signaal

gelijk aan FROS en daarmee hangt de pulstalkeuze samen met de

invertorfrequentie f. In paragraaf 3.6 zal een gevalInv
worden besproken waarbij deze gel ijkheid van FROS en PNROS

niet geldt.

3.4.3 De opbouw van een spanningspatroon gebruik makend van

vertragingstijden opgewekt door tellers

De signalen FROS en MYROS worden elk aan een teller

toegevoerd als kloksignaal.

De te 11 er die de FROS-pu 1sen te 1 t, word t s teeds door de

microprocessor met een getal geladen dat van het momentele

pulstal afhangt. Telkens wanneer de FROS-teller tot nul is

afgeteld, wordt deze met dit getal geladen en direct weer

gestart. Zetten we nu de stand van de FROS-teller uit als

functie van de tijd. dan ontstaat een zaagtandpatroon zoals

in figuur 3.22 is weergegeven (gesteld dat de FROS-frequentie

niet verandert).

startwaarde

FROS - -]""teller

-- --------
--.....~ tijd

fig 3.22
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De op deze wijze ontstane equidistante tijdstippen bepalen nu

de beginpunten van de pulsen in het invertorspanningspatroon.

momentele

wordtDe vertragingstijd die

bepaalt de breedte

door

de MVROS-teller

spanningspuls in

de microprocessor

dooropgewekt

wordt

devan

MVROS-tellerDeseconden.

geladen met een startwaarde die afhankelijk is van de actuele

puIs die gemaakt gaat worden. De microprocessor heeft hiertoe

voor elk pulstal een tabel, waarin voor elke puIs uit het

patroon een startwaarde is vermeld. De MVROS-teller wordt

daarna samen met de FROS-teller gestart. Als de MVROS-teller

daarna met de MVROS-frequentie tot nul is afgeteld. wordt hij

onmiddellijk door de microprocessor voor de tweede keer met

dezelfde startwaarde geladen en gestart. Op deze wijze

ontstaat het beeld zoals in figuur 3.23 is geschetst.

FROS
startwaarde

................... " .. " I" . 0 • " 0 •••••••••• 0 " • 0 1'.
" " -,

FAOS
teller.tand

MVROS
startwaarden

• 0 "K" .. '"" '.\ \.,
\ \

\ \
\ \

.... ....
.... "-

.... "-

"'"-
1'\

"- MVROS-
"0 "- \ .,

"- "- "- tellersland
"- ~\~\ ""- \ \ "-

"- .... \ \ ""-
"

• tijd

fig 3.23

Het nut van de dubbele MVROS-cyclus zal in de volgende

paragraaf. waar de opbouw van het SM90-spanningspatroon uit

FROS- en MVROS-cyclussen wordt behandeld. duidelijk worden.

3.5 De SM-90-invertorspanningspatronen opgebouwd uit FROS-

en MVROS-cyclussen

In deze paragraaf zal bij elk modulatiepatroon worden

aangegeven. hoe het invertorspanningspatroon wordt opgebouwd

uit vertragingstijden opgewekt door de FROS- en MVROS

tellers. Verder zullen de startwaarden voor de FROS- en MVROS

teller worden berekend.
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3.5.1 De startwaarde van de FROS-teller

Alvorens de verschillende modulatiepatronen te behandelen.

zal eerst de startwaarde van de FROS-teller worden bepaald

omdat deze aIleen afhangt van het pulstal en nlet van het

toegepaste modulatiepatroon.

Het aantal FROS-driehoeken per 60 0 -traject bedraagt N ofwe I

6N per perlode. De FROS-teller Is daardoor verantwoordelijk

voor de verdellng van een periode in 6N tljdsintervallen

zoals in figuur 3.10 reeds werd aangegeven. Bedenken we dat

bedraagt. dan voIgt daaruit de vertraglngstljd van een

drlehoek:

~ = 6 NoFROS-vertragingstijd
Inv

de periodetijd van het invertorspanningspatroon 1
-f-.-

Inv
FROS-

(3.5.2)

star twaarde van de FROS-

1FROS-vertraglngstljd = 6 N f
1nv

(3.5.1)

De frequentle van het FROS-slgnaal wordt gegeven door

(3.4.2):

FROS-frequentie = 6 0 1890 0 f
1nv

Met behulp van (3.4.1) kan nu de

teller worden berekend:

FROS-startwaarde = FROS-vertragingstijd oFROS-frequentle

1890 2-1890 N PT-1
= ---N- = PT-1 ; met = ---2- (3.5.3)

Onderstaande tabel toont de FROS-startwaarden bij de

verschillende pulstallen die in SM90 zijn toegepast. Omdat

een teller aIleen met gehele getallen werkt. zijn daarnaast

ook de afgeronde waarden vermeld.
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N Pulstal FROS-startwaarde

afgerond

1 3 1890.000 1890

2 5 945.000 945

3 7 630.000 630

4 9 472.500 473

5 11 378.000 378

9 19 210.000 210

11 23 171.818 172

15 31 126.000 126

19 39 99.474 99

47 95 40.213 40

3.5.2 Blokmodulatie

In f1guur 3.24 staat het blokgemoduleerde 1nvertorspann1ngs

patroon uit figuur 3.5 nogmaals afgebeeld, maar nu samen met

de FROS- en MVROS-zaagtandpatronen.

I
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standen

Pulstal 7, f inv= 29 Hz. Usab1 = 1105 V

fig 3.24
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Aan de hand van figuur 3.24 kunnen een aantal opmerkingen

worden gemaakt.

De FROS- en MVROS-cyclus, die gemeenschappelijk is voor de

drie fasen, herhaalt zich elk 60 0 -traject van het

invertorspanningspatroon. Men kan ook stellen dat een 60°

traject van het invertorspanningspatroon voldoende

informatie bevat om een hele periode te kunnen

construeren. De schakelhandelingen in een fase in een

60 0 -traject zijn namelijk gelijk aan de schakelhandelingen

in het voorgaande 60 0 -traject van de volgende fase echter

met de omgekeerde polariteit (+ naar 0 wordt 0 naar +). De

schakelhandelingen in fase a tussen .".. ~ cp ~ 4; zijn

bijvoorbeeld gelijk aan die in fase b tussen 2; ~ cp ~ ."..

maar dan met tegengestelde polariteit. Samenvattend houdt

dit in dat, teneinde een invertorspanningspatroon te

kunnen vastleggen. een reeks van N MVROS-startwaarden

bekend dient te zijn.

De reden van het gebruik van de dubbele MVROS-cyclus in

een FROS-cyclus ligt in de 60 0 -overgang. AIleen gedurende

de FROS-cyclus op de 60 0 -overgang van het invertor

spanningspatroon wordt de eerste MVROS-vertragingstijd

gebruikt om een schakelhandeling uit te voeren.

AIle MVROS-vertragingstijden zijn bij blokmodulatie in het

stationaire geval gelijk.

Het ontstaan van pulstal 1 uit een blokgemoduleerd patroon

In figuur 3.24 is ook zichtbaar. hoe het patroon van

pulstal 1 (figuur 3.2) ontstaat vanuit de FROS- en MVROS

cyclussen gezien. Een oplopende waarde van de gevraagde

motorspanning correspondeert met een dalende waarde van de

MVROS-frequentie. De tweede MVROS-vertragingstijd zal zich

daardoor verplaatsen naar het einde van de FROS-driehoek. Op

het moment dat de tweede MVROS-vertragingstijd het einde van

de FROS-driehoek passeert, zullen de schakelhandelingen die

bij de tweede MVROS-vertragingstijd en de FROS-vertragings-
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tijd horen achterwege blljven en ontstaat het patroon van

pulstal 1.

Merk op dat de enige nog resterende schakelhandel1ng plaats

vindt na afloop van de eerste MVROS-vertrag1ngstijd. en weI

binnen de FROS-driehoek d1e rondom de 60 0 -overgang ligt.

Indien de gevraagde motorspann1ng nog verder toeneemt {wat

niet meer zal le1den tot een verander1ng van het 1nvertor

spann1ngspatroon}. of de gevraagde f 1 verder toeneemtnv
{de FROS-vertragingstijd wordt kleiner}. dan zal op een

bepaald moment de situatie ontstaan waarb1j ook de eerste

MVROS-vertragingstijd langer wordt dan de FROS-vertragings

tijd {figuur 3.25}.

FROS-

=::~e·r<~··············
I "'-

startwaarden I '~

o 1 2 3 o 132 031 2

0: starttlJdstip FROS - MVROS - tellers

1: eerate MVROS - vertraglngstljd

2: Iweede MVROS - vertraglngstljd

3: FROS - vertraglngstljd

-----+~ tijd

fig 3.25

Omdat de MVROS-teller steeds door de FROS-teller opnieuw

wordt gestart. zal deze nooit meer tot nul aftellen en zal de

vereiste schakelhandeling in het invertorspanningspatroon

ach terwege b Ii jven. Om d it prob I eem te voorkomen. word t bi j

SM90 bij invertorfrequenties waarboven pulstal 1 optreedt.

tevens de MVROS-frequentie verhoogd.

Bepaling MVROS-startwaarden bi; blokmodulatie

Voor de bepaling van de startwaarden van de MVROS-teller gaan

we uit van {3.3.7}:

~6
U b 1 = Uc N f. 12 spsa ~ Inv

1
o ~ sp ~ 12 N f.

Inv
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Waarbij sp overeenkomt met een MVROS-vertragingstijd. De

MVROS-startwaarde voIgt uit (3.4.3):

1 Usab1 1
MVROS-startwaarde = 12 N MVROS-frequentie

f. -J6 U
Inv v C

Om de MVROS-startwaarde te kunnen bepalen. dienen we de

en fzwakveld wordt gegeven

De verhouding U bl/fisa nv
UbI gegeven word tsa max

verhouding U bl/fi te kennen ensa nv
MVROS-frequentie die daarbij hoort.

word t gegeven door (2.3.1) waarbi j

1
door (3.3.7) met sp = 6(PT-l)f.

Inv

tevens de waarde van de

door (2.3.2).

Op de spanningslijn van constante

f k Id is de MVROS-frequentiezwa ve
(zie (3.4.5» waaruit voIgt:

1 1
MVROS-startwaarde = 12 N 45 224000

UbI/f.sa Inv
gelijk aan

tot aan

224 kHz

(3.5.4)

Onderstaande tabel toont de MVROS-startwaarden voor de

verschillende pulstallen.

N Pulstal MVROS-startwaarde

afgerond

1 3 414.815 415

2 5 207.407 207

3 7 138.272 138

4 9 103.704 104

5 11 82.963 83

3.5.3 Sinusmodulatie

Figuur 3.26 toont het deel 0 ~ ~
2v het sinus-'P 3" van

gemoduleerde patroon van figuur 3.10 samen met de FROS- en

MVROS-driehoeken die de schakeltijdstippen in het invertor-

spanningspatroon vastleggen.
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Pulstal 19. f inv= 16.5 Hz. Usab1 = 629 V

fig 3.26

Uit deze figuur wordt dUidelijk. waarom bij sinusmodulatie.

op de wijze zoals deze bij SM90 is uitgevoerd. de meeste

beginflanken van de spanningspulsen in de gekoppelde spanning

op gelijke afstand liggen.

Bepaling MVROS-startwaarden bij sinusmodulatie

Uitgangspunt voor de bepaling van de MVROS-startwaarden vormt

(3.3.11) waarbij sp de MVROS-vertragingstijd van de MVROS

driehoek voorstelt die zich op de 60 0 -overgang bevindt

( 1) M k b ik h b d N
__ PT-l

nummer . a en we tevens ge ru van et ver an ---2-

dan ontstaat:

~6
Usab1 = v ~3 sp N ~inv -; Uc o ~ ~ 1sp 12 N f.

Inv
N = 1,3.5 ....

De MVROS-startwaarde van de puIs met breedte sp (zie
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invoeringonder

MVROS-frequentie

dezeIfde eis

Omdat de verhouding U bl/f.sa Inv
bIokmodulatie. geldt ook hier

figuur 3.26) wordt bepaald met behulp van (3.4.1):

1 Usabl 1
MVROS-startwaarde(l) = N v ~3 f ~6

inv v Uc
dezeIfde dient te zijn als bij

van f k Id:zwa ve
~6

Usabl = v Uc bij: f finv= zwakveld
en MVROS-frequentie = 224 kHz

MVROS-startwaarde(l)
1 1= N v ~3 45 224000 N = 1,3.5 ....

2 1
= (PT-l)v~3 45 224000 PT = 3.7.11 •...

(3.5.5)

Onderstaande tabel toont de MVROS-startwaarden van MVROS

driehoek nummer 1 voor de verschiIIende pulstaIIen.

N Pulstal MVROS-startwaarde

afgerond

9 19 101.644 102

11 23 83.163 83

15 31 60.987 61

19 39 48.147 48

47 95 19.464 19

De overige MVROS-startwaarden (de MVROS-driehoeken 2 tim N)

verhouden zich tot de zojuist berekende waarde volgens een

sinusvormig verband. Merk op dat de MVROS-startwaarden van de

driehoeken 2 tot en met N twee aan twee geIijk zijn; zo is

die van driehoek 2 bijvoorbeeld geIijk aan die van driehoek N
(vergeIijk figuur 3.12).

Uitgaande van de MVROS-startwaarde van de puIs in FROS

driehoek 1 (3.5.5) in figuur 3.26 kunnen ook de MVROS-start

waarden binnen de overige FROS-driehoeken worden gegeven.
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Binnen de oneven FROS-driehoeken geldt:

MVROS-startwaarde(k) = MVROS-startwaarde(l)-cos(

; k = 1,3.5 ..... N

.".
(k-1)-3N)

(3.5.6a)

Binnen de even FROS-driehoeken geldt:

.".
MVROS-startwaarde(k) = MVROS-startwaarde(1)-cos«N-k+1)-3N)

; k = 2.4.6 ..... N-1 (3.5.6b)

3.5.4 Sinusmodulatie bi; lage spanningen

Van de beide in paragraaf 3.3.3 beschreven compensatie

methoden zal worden aangegeven op welke punten het FROS- en

MVROS-patroon afwijkt van dat van sinusmodulatie.

Sinusmodulatie met 60 o -compensatie

Ret FROS-MVROS-zaagtandpatroon wijkt bij sinusmodulatie met

60 o -compensatie in de FROS-driehoeken N en 1 af van het

s i nusgemodu I eerde pa t roon zonder 60 ° -compensa t ie; verge Ii jk

figuur 3.26 (sinusmodulatie) met figuur 3.27 (sinusmodulatie

met 60 o -compensatie). Figuur 3.27 is een uitvergroting van de

fasespanningen in figuur 3.16 rondom ~

FROS- en
t1JROS
te II er
stand~n

~l-3"'"'''' N-2, ........ N-l "." .... N 1 2 ".. "... 3 ...... ,,·4

I

u.; " ;; ;; LGJ'. ., 0
~, .' ,. " .

, .. ., ,. I·
I " " •• ,

o,·, .. '.. ·.. "1 .. "1' .... ''' ....... • ....,.. "· .. "",,, .. \·.. • ... 'f' .. "" ..~-~---""." ......_~...--
, ,

usb (.) u: ,:"""".u"'" :, '" :""'"U,,""""',J------C----rL
, , . ' c
. ,. -7':f- breedte 60 ·pu Is : 4~

usc (f) U: J""""",,,,,U,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,I~--------5-1J
311 411 u

12 12 ---~ ., 12
fig 3.27
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In figuur 3.28 zijn de FROS-driehoeken N en 1 nogmaals

vergroot weergegeven met daarin de MVROS-driehoeken zoals

deze bij het normale sinusgemoduleerde patroon behoren.

Tevens zijn de gewijzigde pulsbreedten in het geval van

60 o -compensatie in de figuur getekend in de vorm van recht

hoeken.

N 1 2

2mp

o verlengde puIIlg.v. IO·-campen....
IllII comp.......puIt to.v. 10·- compentllle
• mInImUI reaHtHrb.. pultbrMdle op

10·- 0\II8I'Pft0

fig 3.28

De concrete verschilpunten met het normale sinusgemoduleerde

patroon zullen achtereenvolgens in detail worden behandeld.

PuLs N

De breedte van de puIs die in het normale sinusgemoduleerde

patroon wordt opgewekt door de twee MVROS-vertragingstijden

binnen FROS-driehoek N. verder "puIs N" genoemd. kan worden

gevonden door figuur 3.27 met figuur 3.26 en figuur 3.12 te

vergelijken. Ui t deze vergelijking voIgt dat de puIs in

pulsreeks A in figuur 3.12 k N-l overeenkomtmet = -r met

genoemde puIs N. Uit de beschrijving van deze pulsreeks A

voIgt dan de breedte van puIs N in het geval van normale

sinusmodulatie:

Oorspronkelijke pulsbreedte(N} .".= 2 sp cos«N-l)3N)

puIs N voIgt in het

60 o -compensatie bedraagt

waaruit de breedte van

(3.3. 12b) : 2 mp - sp.

geval van

devangevolgetenpuIs

volgens

dezevanverlengingDe
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60 o -eompensatie:

Pulsbreedte(N) na verlenging =

= 2 mp + s p [ 2 eo s ( (N - 1 ) ;N ) - 1 ]

= 2 mp + sp [ 2 { eos(i) eos(;N) + sin(i) Sin(;N)} - 1 ]

= 2 mp + sp [ eos(;N) + ~3 sin(;N) - 1 ]

Omdat N voldoende groot is (bij SM90 is het laagste pulstal

met 60 o -eompensatie 31. of weI N = 15). is het mogelijk om

voor de goniometrisehe funeties lineaire benaderingen toe te

passen:

Pulsbreedte(N) na verlenging ~ 2 mp + N!3 sp

In de SM90-praktijk wordt het aandeel in de pulsbreedte dat

afhankelijk is van sp verwaarloosd waardoor een eonstante

pulsbreedte ontstaat:

Pulsbreedte(N) na verlenging = 2 mp (3.5.7a)

Deze verwaarlozing komt in het ergste geval neer op een fout

van 33 JlS op een pulsbreedte van 400 JlS (mp bedraagt voor

SM90 200 Jls).

De compensatieputs

De eompensatiepuls is de puIs die ten gevolge van de

60 o -eompensatie aan het normale sinusgemoduleerde patroon

werd toegevoegd (vergelijk figuur 3.27 met figuur 3.26) om de

daarop volgende te brede puIs 1 te eompenseren. De

eompensatiepuls wordt gestart op het moment waarop de FROS

teller binnen FROS-driehoek N tot de helft van zijn start

waarde is afgeteld.

De eompensatiepuls heeft volgens (3.3.12a) een breedte van:

Breedte eompensatiepuls = 2 (2 mp - sp)
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De waarde van sp

1
-£-

inv

voIgt uit (3.3.11):

Usabl
~6 U

.". C

= ~6 ~2 1
.". 3(PT-l)

sp

Verder geldt in het geval van spanningssturing (2.3.1):

£ •Inv
£zwakveld

=
Usab1 max

waarbij Usab1 max

_ 1 .
sp - 6(PT-l)£ .

inv
U - ~6 U

sabl max - .". C

gegeven wordt door (3.3.7) met

Hieruit voIgt de waarde van sp:

~6 1 1 2
sp = .". ~2 3(PT-l) £ = (PT-l)

zwakveld .".

1
~ 3 £zwakveld

Gebruik makend van deze waarde voor sp kunnen we de breedte

van de compensatiepuls bepalen:

Breedte compensatiepuls =

= 4 [ mp - (PT- ~ ).".~ 3 £ 1 ]
zwakveld

PT = 3, 7 , 11, ... (3.5.7b)

Met de SM90-parameters, mp = 200 ~s en £ k Id= 45 Hz,zwa ve
1ever t d it de vo 1gende concre te waarden op voor de breed te

van de compensatiepuls bij de verschillende pulstallen

waarbij 60 o -compensatie wordt toegepast:

Pulstal

31

39

95

Breedte compensatiepuls [~s]

255

370

626

In de SM90-praktijk is de gewenste breedte van de

compensatiepuls in tegenstelling tot (3.5.7b) niet constant.

Dit is het gevolg van het £eit dat de invertorregeling bij

invertor£requenties lager dan 12.5 Hz van stroomsturing
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gebruik maakt met als gevolg dat (2.3.1) daar niet meer

geldt. Een gedetailleerde behandeling van de methode van

stroomsturing valt echter buiten het kader van deze

bespreking van de SM90-invertorspanningspatronen. We

besluiten deze afleiding van de breedte van de compensatie

puIs dan ook met de opmerking dat de berekende waarden

gemiddelde waarden zijn over de mogelijke bedrijfstoestanden,

aanzetten en remmen, en dat de werkelijke waarden 50ms meer

dan 50 ~s hoger of lager kunnen zijn.

Pul.s 1

De puIs in FROS-driehoek 1 heeft de vaste breedte van

(3.3.12c):

Pulsbreedte{l) = 4 mp

Plusmin-modulatie

Het FROS-MVROS-patroon wijkt bij plusmin-modulatie volledig

af van het patroon bij sinusmodulatie.

FROS- en
MUROS
tel/ er'·
standen

,,N-3',,,,,,,'N-2',,,,," N-1""""'·N 1·,.,,,.. ,,.2,.. ,,.,,,,.3.,. ,.,,.,.. 4' ,.,

~.' ......•".' ...."""""'r ",.. " .... " .. ,.,', ...,""~
• ,. I I • I I. • I I

. I ' .

UcJ'" :: : ;~" ; :l£J'. " n' • • I , I I •

, , , , . " I·

O
I • I • , I I •

""'11 """1"1"11"""""1",'1" ""'1'1"'\" 1,:•• r"II~_"""_""'''''_III __'''''''_~iI_
I

u: ,.., ..,....,U" .. "i,:,,,..,U......'.;J~~ i i _~.............., ,. , ,

, . , I

u: J.., ".... "" ..,..,.. ",U", ... ", .."",,, '''.'''.;-~--l
11" 12" 13"36 36 --1111t ., 36

fig 3.29

- 80 -



invertor

Een principieel verschilpunt is het ontbreken van de tweede

MVROS-driehoek zoals in figuur 3.29 is weergegeven. Bij

plusmin-modulatie wordt de pulsbreedte bepaald door slechts

een MVROS-vertragingstijd aangevuld met een vaste tijd

vertraging zoals aanstonds blijkt.

De reden voor dit afwijkend gebruik van de MVROS-teller

vloeit voort uit het tijddiscretisatieprobleem dat ontstaat

door he t toepassen van een digi tale pul sopwekkingsmethode.

Bij een digitale pulsopwekkingsmethode wordt de pulsbreedte

gegeven door (3.4.1) waarbij de startwaarde een afgerond

getal is: afhankel1jk van de grootte van dit getal zal dit

een relatieve fout opleveren. In de tabel met de MVROS-start

waarden bij sinusmodulatie (paragraaf 3.5.3) is terug te

vinden dat de MVROS-startwaarde bij pulstal 95 (het pulstal

waar plusmin-modulatie wordt toegepast) 19.464 bedraagt

hetgeen afgerond 19 oplevert. Ais we bedenken dat de MVROS

startwaarden voor de overige MVROS-driehoeken varieren tussen

de waarde 19 en ongeveer de helft hiervan (3.5.6), dan zal de

fout die ontstaat door de afronding van deze kleine MVROS

startwaarden relatief groot zijn (tot 5% bij een startwaarde

van 10 ± 0.5). Door de pulsbreedten te laten bepalen door een

MVROS-vertragingstijd zullen de MVROS-startwaarden twee maal

zo groot zijn en daarmee de maximale relatieve fout twee maal

zo klein. In werkelijkheid bedraagt de MVROS-startwaarde voor

de MVROS-teller in FROS-driehoek nummer 1 dan ook geen 19

maar 39 (2-19.464 afgerond). Merk op dat de noodzaak van de

dubbele MVROS-driehoek op de 60 0 -overgang in het geval van

60 o -compensatie niet meer aanwezig is omdat de pulsbreedte op

de 60 0 -overgang constant geworden is (3.5.1c) en niet meer

door de MVROS-frequentie wordt bepaald.

In figuur 3.30 is het FROS-MVROS-patroon nogmaals vergroot

afgebeeld voor plusmin-modulatie.
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2 3

l:2I wr1.ngd. pUl.lg.v. 80 ·-comp.n....
E1 compen.8II.pul. 19.v. 80·- cornpen.aa.
• mlnlmaal reall..erbarI pulabre.dlt op

80·- owrgang

5'1 pUltwl1.nglng met mp 19.v. pIu.mln-modlJl...
IIJJ comp.n....put. 19.v. plu.mln - moduIatIe

fig 3.30

Putsen 2 t/m N-1

Binnen de FROS-driehoeken 2 t/m N-1 worden de pulsbreedten

bepaald door de vertragingstijd opgewekt door de enkele MVROS

dr i ehoek gevo 19d door een vas te t i jdver t raging ter groo t te

van mp (t 2 en t 6 in (3.3.13».

Ptusmin-compensatieputsen

De plusmin-compensatiepulsen worden opgewekt door een vaste

tijdvertraging ter grootte van mp (t 4 in (3.3.13», te

beginnen vanaf het tijdstip waarop de FROS-teller is afgeteld

tot de helft van zijn startwaarde. Deze plusmin-eompensatie

pulsen komen aIleen voor binnen de even FROS-driehoeken

2 t/m N-1.

FROS-driehoeken N en 1

De pu I sbreed ten

overeenkomstig

binnen de FROS-driehoeken N en 1 zijn

het 60 0 -geeompenseerde patroon (3.5.7a,

b en e), figuur 3.27. PuIs N wordt eehter in het kader van de

plusmin-eompensatie verlengd met mp zoals de overige pulsen

in de FROS-driehoeken 2 t/m N-1.
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3.6 Ret invertorspanningspatroon bii "speed"-starten

3.6.1 Inleiding

Onder "speed"-starten wordt hier verstaan het onder spanning

brengen van een elektrisch in rust verkerende inductiemachine

met een van nul verschillende asrotatiefrequentie.

De mogelijkheid van "speed"-starten wordt in een tractie

installatie ingebouwd om na een onregelmatigheid in de

bedrijfsvoering. die heeft geleid tot een invertorstop, in

staat te zijn om de installatie weer in bedrijf te nemen

zonder de noodzaak om eerst met mechanische middelen tot

stilstand te moe ten afremmen. Bij SM90 wordt de invertor

tevens gestopt wanneer langere tijd geen aanzet- of remkoppel

wordt gevraagd; dit laatste uit energiebesparings

overwegingen.

Ret onder spanning brengen van een fluxloze draaiende

inductiemachine gaat in het algemeen gepaard met elektrische

en mechanische overgangsverschijnselen. Ret elektrische

overgangsverschijnsel komt tot uiting in de vaak heftige en

asymmetrisch statorstromen. Zoals al eerder is opgemerkt. is

de maximaal af te commuteren stroom bepalend voor de grootte

van het commutatiecircuit van de invertor en is het daarom

wenselijk om de waarde van deze stroompiek zoveel mogelijk te

beperken. De machinespanning wordt daarom bij SM90 langzaam

tot de stationaire waarde opgeregeld.

3.6.2 Verschilpunten invertorspanningspatroon bii stationair

bedrijf en bi; "speed"-starten

Bij SM90 wijkt het invertorspanningspatroon bij "speed"

starten op de volgende punten af van het reeds beschreven

stationaire patroon:

de machinespanningsreferentie MVR komt op een andere wijze

tot stand; .
de pulstalreferentie PNROS is niet meer gelijk aan de

FROS-frequentie:
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gedurende he t eer s te 60 0
- traj ec t star t de inver tor me t

twee in plaats van met drie fasen.

Deze drie verschilpunten zullen achtereenvolgens in detail

worden besproken.

Machinespanningsreferentie MVR

De waarde van het analoge signaal MVR is bij "speed"-starten

niet gelijk aan de stationaire waarde zoals deze in (3.4.4)

is vermeld. Het verloop van MVR bij "speed"-starten is als

functie van de tijd weergegeven in figuur 3.31.

MUH [U]

0.B

11 :2

IT\': ;
I !
I I
I I
I I

I :

3 4

8 0. 0.2

fig 3.31

1.4
TIJD [8]

In figuur 3.31 zijn 4 gebieden te onderscheiden:

lOs ~ t ~ 0.1 s

Vanaf het moment t = 0, waarop het startcommando aan de

invertor wordt gegeven, gaat de microprocessor gedurende

0.1 seen initialisatieprocedure afwerken. Gedurende deze

tijd worden nog geen ontsteekcommando's aan de thyristoren

gegeven. Deze tijd wordt onder andere gebruikt om de

tussenkringspanning Uc op te bouwen.
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met T = 0.6 sMVR(t)

2 0.1 s ~ t ~ 0.2 s

Op t=O.l s begint de microprocessor ontsteekcommando's te

geven aan de thyristoren. Tijdens deze periode blijft MVR

constant op 6 V (vergelijk met de stationaire waarde van

0.8 V (3.4.4».

3 0.2 s ~ t ~ 1.4 s

Gedurende dit traject verloopt MVR volgens een e-macht:

t-0.2
T

4 t ~ 1.4 s

Op t=1.4 s is MVR afgenomen tot de stationaire waarde van

0.8 V. In de elektronica zijn beide signalen, de e-macht

volgens traject 3 en de gewenste stationaire waarde

volgens (3.4.4), beschikbaar. De elektronica geeft de

hoogs te waarde aan de mi croprocessor door al s MVR. Het

tijdstip waarop traject 3 in traject 4 overgaat is

daardoor in de praktijk afhankelijk van de gewenste

stationaire waarde voor MVR (3.4.4).

Het in de simulatie gebruikte tijdtraject is traject 2

waarvoor geldt:

MVR = 6 V

MVROS = 6 V-280 kHz/V = 1680 kHz (3.6.1)

Hierbij wordt de MVROS-frequentie uit het analoge signaal MVR

ontstaat via een veo met 280 kHz/V (zie ook (3.4.5)).

Pulstalreferentie PNROS

Bij "speed"-starten is de pulstalreferentie PNROS niet meer

gelijk aan FROS zoals in het normale geval. De reden hiervoor

vloeit voort uit het feit dat het bereik van de grond

harmonische component in het invertorspanningspatroon bij een

bepaald pulstal en modulatieprincipe aan de onderkant

begrensd is. Dit komt in (3.3.7) voor blokmodulatie en in

(3.3.10) voor sinusmodulatie tot uiting door het feit dat sp

niet kleiner kan worden dan een minimale waarde die samen

hangt met de minimale pulsbreedte mp. Uit deze vergelijkingen
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voIgt tevens dat de minimale waarde voor Usab1 oploopt met

het pulstal. Dit laatste is de reden waarom bij "speed"

starten in veel gevallen van een lager pulstal gebruik

gemaakt wordt. Voor SM90 betekent dit dat bij asrotatie

frequenties hoger dan 6 Hz in pulstal 3 zal worden gestart

(er van uitgaande dat het poolpaartal van de te voeden

machine een bedraagt).

In het normale bedrijfsgeval zal elk van de drie fase

spanningen u (t), u b(t) en u (t) steeds een van de tweesa s sc
mogelijke waarden, 0 of UC ' hebben. Dit komt in figuur 3.1

tot uiting door het feit dat de wisselschakelaar in een

invertortak de uitgaande invertorklem verbindt met hetzij de

positieve hetzij de negatieve kant van de tussenkring

condensator.

Het bijzondere aan het invertorspanningspatroon bij "speed"

starten is het feit dat de a-fase gedurende het eerste

60 0 -traject van het invertorspanningspatroon zwevend is,

of weI niet verbonden is met de positieve of negatieve kant

van de tussenkr ingcondensa tor. In f iguur 3.1 zou men kunnen

spreken van een "middenstand" van de wisselschakelaar in de

betreffende invertortak. Merk op dat de waarde van u (t)sa
gedurende deze tijd niet wordt bepaald door de invertor maar

door een eventueel aanwezige belasting zoals in het geval van

SM90: de asynchrone machine.

3.6.3 Het invertorspanningspatroon bi; "speed"-starten in

blokmodulatie

De behandeling van het invertorspanningspatroon bij "speed"

starten zal verder toegespitst worden op pulstal 3 in blok

modulatie. Dit is het pulstal waarbij de metingen aan de

SM90-proefstand zijn uitgevoerd en het is tevens het

belangrijkste pulstal bij "speed"-starten zoals in de

voorgaande paragraaf werd aangegeven. Om de aansluiting met

het hoofdstuk over de vergelijking met de meetresultaten te
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vereenvoudigen. zal de fasevolgorde a-c-b worden

verondersteld zoals ook bij de metingen het geval was; dit in

tegens te IIi ng to t de voorafgaande paragrafen over he t

stationaire patroon waar de fasevolgorde steeds a-b-c was.

In figuur 3.32 zijn de drie fasespanningen en een gekoppelde

spanning afgebeeld in het geval van "speed"-starten in

pulstal 3. In deze zelfde figuur zijn de FROS- en MVROS

tellerstanden weergegeven.

FFOE- el1
t",VRCS
teller
standen

Usa (t)

U ( t)
sc

1 2 3 4 5 0

~~~I
I ' ! I ' I " , . I

IJ cI: J I: II: i, I " i

o~~--...-\i":.,,,·,·,·,·,··,·,,··:.....i _,--..,..:1,.'".""."""",,:,,;..\--- .;":." .."..,.. ",,.;
\. ,. I" I" I" I

UcI : IIiii I . ii'I I
I ' ! I I:I I " Ii: . I

o '""Ii'"----~I1"""""'''''''''~01 ...., ----II,<·~·,,·""""""T~i---....,....;",,·,,"""·"·1
I . I ' I ' . I " I

u: ~~ I",.",' .,,,.;I'-j.,__-...,.:ooIo-l'1"".,,,..1.., ....: --....,..1.:"".,."."",,:
II, r, I, I

UcI: I:r; n I

o~o.....-_--l__-"'iU'1'''~----,.; '-I----,..II ,---I. ,,1L....--__
1

oU:: ! U I tiJd

Pulstal 3. f. = 38.5 Hz. MVR = 6 VInv
fig 3.32

In f iguur 3.32 is he t pun t waarop de a-fase voor de eer s te

maal wordt ingeschakeld aangegeven met een stip in de

bijbehorende

zwevend is.

fasespanning. Gedurende de tijd dat de a-fase

is u (t) getekend als {u b(t) + u (t)}/2. Ditsa s sc
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laatste is het geval als de invertor driefasig wordt belast

met een passief symmetrisch netwerk.

Ve r d e r val top dat des c hak e I t i j d s tippen in de fa sen n i e t

overeenkomen met de vertragingstijden zoals deze worden

opgewekt door de MVROS-teller. De vertragingstijd die wordt

opgewekt door de MVROS-teller wordt gegeven door (3.4.1)

waarbij de startwaarde 415 bedraagt (tabel paragraaf 3.5.2,

pulstal 3) en de telfrequentie 1680 kHz (3.6.1). Hieruit

voIgt:

MVROS-vertragingstijd = 16:b
5

kHz ~ 250 ~s

Ter verduidelijking zijn de FROS-driehoeken 2 en 3 uit

figuur 3.32 nogmaals vergroot weergegeven in figuur 3.33.

2 3

a-f... woreK
Ing••chllceld

• I'I'IIr*nuI relll.eerb... pultbrNdle
op de 80-- CMrglllg

fig 3.33

Deze verschuiving van gevraagde en werkelijke schakel

tijdstippen op de 60 0 -overgang is identiek aan het geval bij

sinusmodulatie met 60 o -compensatie (paragraaf 3.5.4, FROS

driehoek 1 in figuur 3.27 en 3.28). Merk op dat bij pulstal 3

elke FROS-driehoek op een 60 0 -overgang valt en daardoor

behept is met het beschreven probleem. Het verschil met

sinusmodulatie met 60 o -compensatie is echter dat in het geval

van blokmodulatie geen compensatiemiddelen worden toegepast:

men accepteert de grotere waarde voor Usab1 die daarvan het

gevolg is.
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4 Mathematisch model van de asynchrone machine

4.1 Inleiding

Uitgangspunten

In het model van de asynchrone machine, dat in dit hoofdstuk

zal worden behandeld, zal van de volgende aannamen worden

uitgegaan:

de stator en rotor hebben een cirkelcylindrische, gladde

vorm;

het ijzer, waaruit het magnetische circuit van de machine

is opgebouwd, vertoont geen verzadiging en geen hysterese

en laat geen wervelstromen toe;

het poolpaartal p van de machine wordt in eerste instantie

~~n verondersteld;

met de specifieke eigenschappen van een kooianker wordt

geen reken i ng gehouden; de ro tor word t veronders te Id te

zijn voorzien van een driefasenwikkeling;

zowel voor de stator als voor de rotor geldt dat de drie

fasewi kke I i ngen s i nusvormig over he t opperv lak verdee Id

zijn aangebracht waarbij ze onderling ruimtelijk 120 0

verschoven zijn;

de luchtspleetvelden verlopen naar de plaats langs de

luchtspleetomtrek enkelvoudig harmonisch;

aIle machineparameters worden constant verondersteld; met

name onafhankelijk van frequentie en temperatuur.

Tekenafspraak

Figuur 4.1 toont een schematische voorstelling van de

asynchrone machine met daarin aangegeven de richtingen resp.

polariteiten van de verschillende tijdafhankelijke

grootheden.
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• usa-

\
\
\

\
\

£ ig 4. 1

Spanningsbetrekkingen

Voor de 3 stator- en de 3 rotorwikkelingen gelden de volgende

spanningsbetrekkingen:

R i du = + d"t -.JJ sasa s sa

R i
d

u sb = sb + d"t -.JJ sbs

R i
d

-.JJ scu = + d"tsc s sc

(4.1.1a)

(4.1.1b)

(4.1.1c)

u· R i . d
-.JJ~a (4.1.1d)= + d"tra r ra

u· R i;b
d

-.JJ;b (4.1.1e)= + d"trb r

u· R i . d
-.JJ~c (4.1.1£)= + d"trc r rc
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4.2 Complexe ruimtevectoren

De beschrijving van een symmetrische draaistroommachine kan

sterk worden vereenvoudigd door gebruik te maken van de

ruimtevectornotatie voor de verschillende tijdafhankelijke

grootheden (spanningen. stromen en fluxen). Een ruimtevector

is een complex getal dat het totale effect van de drie

afzonderl ijke fasegrootheden in zich verenigt. Een ruimte

vector is als voIgt gedefinieerd:

met !!.

.2
J3""

= e (4.2.1)

Hierbij dient te worden opgemerkt dat in de literatuur ook

aangetroffen.

andere factoren dan de hier gebruikte 2
factor 3" worden

Vergelijking

geschreven:

(4.2.1) kan ook in matrixnotatie worden

Re ~

1m ~

2 1 1
3" - 3" - 3" x a

0
1 1

(4.2.2)= 13 - 13 x
b

1 1 1 x c

waarbij Xo de homopolaire component voorstelt.

Omdat bij een asynchrone machine met zwevend sterpunt steeds

ge I d t da t de som van de dr i e fasegrootheden ge I i jk aan nu I

is. zal deze zoju is t ge In t roduceerde homopo la i re componen t

5 teeds nu I z i jn. Gemaksha I ve zal verder de afwez ighe id van

een homopolaire component bekend worden verondersteld en niet

meer in de vergelijkingen worden opgenomen.
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De inverse transformatie heeft dan de volgende vorm:

x 1 0a Re x
1 ~3x b = - 2" 2
1 ~3 1m xx - 2" - 2c

(4.2.3)

Uit (4.2.3) blijkt het voordeel van het gebruik van de

factor ~ in (4.2.1) namelijk de waarde van x a ' x b en Xc kan

rechtstreeks worden verkregen door projectie van de ruimte

vector ~ op de assen van de fasewikkelingen a, b en c.

We definieren een zestal ruimtevectoren volgens (4.2.1):

s 2
(usa + 2

usc)u = 3" ~ u sb + ~-s
. s 2 (i sa + i 2 i sc )1 = 3" ~ sb + ~-s

'£.s 2
(-IJ sa + -IJ sb + 2

-IJ sc )= 3" ~ ~s

r 2 (u' u' 2 u· )u = 3" + ~ + ~-r ra rb rc
. r . 2 ( i ' + i;b

2 i' )1 = 3" ~ + ~-r ra rc
r' 2

(-IJ;a -IJ;b
2

-IJ;c)'£. = 3" + ~ + ~r

(4.2.4a)

(4.2.4b)

(4.2.4c)

(4.2.4d)

(4.2.4e)

(4.2.4f)

(4.2.5a)

(4.2.5b)

De superscripts "s" en "r" bij de ruimtevectoren geven aan

ten opzichte van welk coordinatensysteem (zie figuur 4.1) de

ruimtevector is gedefinieerd.

Gebruik makend van de definities (4.2.4abcdef) ontstaan uit

(4.1.1abcdef) de volgende spanningsbetrekkingen:

s s d s
~s = Rs ~s + dt '£.s

U
r ' R l·r·+ d ."r'

-r = r -r dt ~r
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4.3 Coordinatentransformatie

Teneinde te komen tot een eenvoudige formulering van het

mode I, trans formeren we de s ta tor- en rotorgroo theden naar

een gemeenschappelijk referentiestelsel. Daar een keuze voor

een meedraaiend referentiestelsel wegens de in de stromen

aanwezige hogere harmonischen weinig voordelen biedt, kiezen

we voor het statorvaste stelsel omdat dan de statorgrootheden

(waar we in zijn gelnteresseerd) hun oorspronkelijke waarde

behouden.

De rotorgrootheden worden daartoe getransformeerd volgens:

s' r' jB
x = x e-r -r
De hoek B is reeds gedefinieerd in figuur 4.1.

(4.3.1)

De dr i e ru i mtevec toren in het ro tor coord ina tens te I se I

!.~' en ~~') worden met behulp van (4.3.1) getransformeerd

naar het statorvaste stelsel:

s'
u =-r

is =
-r
s'

~ =r

r' j Bu e-r
. r' jB
1 e-r
r' jB

~ er

(4.3.2a)

(4.3.2b)

(4.3.2c)

Door de vergelijkingen (4.3.2abc) te substitueren in (4.2.5b)

on ts taa t:

s' s' d s' s'u = R i + .1, J'w .1,-r r -r dt ~r - m ~r (4.3.3)

In (4.3.3) is de ashoeksne the i d w ge In t roduceerd die al s
m

w
m

voIgt met de hoek B samenhangt:

dB
= dt (4.3.4)

Voor de met de stator, resp. rotor gekoppelde flux kan

geschreven worden:

~s =
s
s'

~ =r

s s
~sm + ~sa
s' ,

.1, + .I,S
~rm ~ra
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s is het deel de de stator gekoppelde flux datmet: ~sm van met

op het hoofdveld betrekking heeft;

s is het deel van de met de stator gekoppelde flux dat~so
op het spreidingsveld betrekking heef t;

s '
is het deel de de gekoppelde flux dat~rm van met rotor

op het hoofdveld betrekking heeft;

s'
is het deel de de gekoppelde flux dat~ro van met rotor

op het spreidingsveld betrekking heeft.

Voor de aandelen van de gekoppelde fluxen welke op het hoofd-

veld betrekking hebben geldt een lineair verband met de

stromen:

s L is M is
~sm = +sm -s -r
s'

M . s L
. s'

~rm = 1 + 1-s rm -r

(4.3.6a)

(4.3.6b)

Evenzo geldt voor de aandelen van de gekoppelde fluxen welke

op de spreidingsvelden betrekking hebben:

s
~sa =
s'

'£..ra =

L so

L ro

is
-s

s '
i-r

(4.3.7a)

(4.3.7b)

met: L L de stator-, rotorhoofdveldinductiviteit·,sm' rm

L , L de stator-, rotorspreidingsinductiviteit;so ro

M de coefficient van wederzijdse inductie.

4.4 Reductie van de rotorgrootheden

Het stelsel vergelijkingen bestaande uit (4.2.5a),

(4.3.5ab) met daarin gesubstitueerd (4.3.6ab) en

(4.3.3) en

(4.3.7ab)

vormt een model voor de asynchrone machine in het stator-

coordinatenstelsel. Dit stelsel vergelijkingen is dan ook

geschikt om het verdere rekenwerk, zoals de bepaling van de

stationaire toestand bij voeding door een invertor, uit te

kunnen voeren. Teneinde de afleiding van het vervangings-
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schema voor de stationaire toestand van een asynchrone

machine bij sinusvormige voedingsspanning mogelijk te maken,

zal hier een formele omvorming van de genoemde vergelijkingen

worden doorgevoerd (zie ook [EM 3247] en [SID 86]). Bij deze

omvorming zullen de rotorgrootheden op een passende schaal

tot de maatstaf van de statorgrootheden worden gereduceerd.

Hiermee kan desgewenst het effect van het ongelijke aantal

stator- en rotorwindingen geheel uit het model worden

verwijderd.

Uitgangspunt is de reductiefactor e die gedefinieerd wordt

volgens:

=
Met

.5'
1
-r

e

x s wordt-r de gereduceerde vorm van de

(4.4.1a)

rotorgrootheid

5 '
~r aangegeven.

De andere rotorgrootheden volgen uit· (4.4.1a) en de eis dat

de reductie vermogensinvariant moet zijn:

5 5
U = e u-r -r

5 5 '

~rm = e ~rm
5 5 '

~ro = e ~ro

~s 5 '
= e 'lJ rr

Voor de gereduceerde machineparameters geldt:

R 2 R= er r

L 2
L= ero ro

L
2 L= erm rm

M = e M

(4.4.1b)

(4.4.1c)

(4.4.1d)

(4.4.1e)

(4.4.2a)

(4.4.2b)

(4.4.2c)

(4.4.2d)

Bij substitutie van (4.4.1abc) en (4.4.2a) in (4.3.3),

gevolgd door vermenigvuldiging met e, ontstaat:

5 R's d .1,5 • .,,5
~r = r ~r + dt ~r - JW m ~r
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Bij substitutie van (4.4.1cde) in (4.3.5b) ontstaat:

_"s = _"s + _"s
%.s %.s m %.s a

_"s = _"s + _"s
%.r %.r m %.r a

(4.4.4a)

(4.4.4b)

De relaties tussen de stromen en fluxen (4.3.6ab) gaan door

substitutie van (4.4.1ac) en (4.4.2cd) over in:

s
~sm

s
~rm = M is + L

-s rm

(4.4.5a)

(4.4.5b)

Voor de met de spreidingen gekoppeide fluxen (4.3.7ab) geidt

na substitutie van (4.4.1d) en (4.4.2b):

s
~sa

s
~ra

L . s= 1sa -s

= L is
ra -r

(4.4.6a)

(4.4.6b)

We kiezen voor de reductiefactor e de verhouding tussen het

aantal effectieve stator- en rotorwindingen:

e =
N

s
N

r
(4.4.7)

Introduceren swe
~

ge Id t:

s s·
s ~sm ~rm
~

.. -rr = -rrs r

als een maat voor de luchtspleetflux dan

(4.4.S)

Door (4.4.S) te herschrijven voIgt:

N •s s s voIgt uit (4.4.S)~sm = N ~rm
r

s .
voIgt uit (4.4.7)= e ~rm

s voIgt uit (4.4.1c)= ~rm

Door gebruik te maken van de zojuist gevonden relatie kan uit

(4.4.5ab) worden afgeleid dat geIdt:

L is + M is = M is + L is
sm -s -r -s rm -r
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Omdat deze relatie geldt voor elke willekeurige combinatie

van is en is moet tevens gelden dat:-s -r
L = M = Lsm rm

We definieren hierbij tevens een nieuwe machineparameter L ,
m

de gereduceerde coefficient van wederzijdse inductie:

L = L = M = Lm sm rm (4.4.9)

De spanningsbetrekkingen voor de asynchrone machine in het

gereduceerde stelsel zijn (4.2.5a) en (4.4.3):

s R is +
d ~su = crt-s s -s s

s R is d s
jw ~su = + crt ~r --r r -r m r

(4.4.10a)

(4.4.10b)

Herschrijven we de vergelijkingen (4.4.4ab) en substitueren

daarin (4.4.5ab) en (4.4.6ab) waarbij we tevens gebruik maken

van definitie (4.4.9), dan ontstaat:

~s L · s + L .s
+ L . s= 1 1 1

S m -s m -r sa -s

= (L + L sa ) is + L is
m -s m -r

~s L is + L .s
+ L . s= 1 1r m -s m -r ra -r

L · s + (L + L ra ) is= 1m -s m -r

Vervolgens definieren we nog twee

de totale statorinductiviteit:

(4.4.lla)

(4.4.llb)

nieuwe machineparameters:

L = L + Ls m sa
de totale (gereduceerde) rotorinductiviteit:

L = L + Lr m ra

(4.4.12a)

(4.4.12b)

Door substitutie van (4.4.12ab) krijgt (4.4.llab) de

gedaante:

~s L · s + L . s= 1 1
S S -s m -r

~s L · s + L . s= 1 1r m -s r -r
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De verge I i jkingen, die voor het verdere rekenwerk gebruikt

zullen gaan worden, zijn de beide spanningsbetrekkingen

(4.4.10ab) en de lineaire relaties tussen stromen en fluxen

(4.4. 13ab) .

4.5 Stationaire toestand bi; sinusvormige voeding

In hoofdstuk 8 zullen de waarden van de machineparameters,

welke in (4.4.10ab) en (4.4.13ab) voorkomen (R , R , L , Ls r s r
worden bepaald. Dit gebeurt onder meer door de

te voeden met een symmetrisch sinusvormig spannings-

s te I se I. He tis om deze reden da t in deze paragraaf he t

daarbij behorende model van de asynchrone machine wordt

afgeleid.

Substitueren we (4.4. 13ab) in ( 4. 4. lOab) , dan krijgen de

spanningsbetrekkingen de volgende vorm:

s R . s
+ L d . s L d is (4.5.1a)u = 1 Cit 1 + Cit-s s -s s -s m -r

s
R . s L d . s L d . s jw (L . s L is)u = 1 + crt 1 + Cit 1 - 1 +-r r -r m -s r -r m m -s r -r

(4.5.1b)

We gaan uit van een symmetrisch sinusvormig spanningsstelsel

op de statorklemmen van de machine terwij I de rotorketen

kortgesloten is (kooianker). We kunnen daarom stellen:

jw ts su = u e-s -s
s

Q.u =-r

(4.5.2a)

(4.5.2b)

In (4.5.2a) is u een complexe constante waarvan de modulus-s

overeenkomt met de slengte van de spanningsruimtevector u en-s
shet argument de fasehoek van ~s op t = 0 weergeeft.

Omdat het stelsel vergelijkingen (4.5.1ab), bij een constante

waarde voor de ashoeksnelheid w , een lineair tijdinvariant
m

systeem beschrijft, zullen

enkelvoudige harmonische

de groo theden is en is ook een-s -r
tijdafhankelijkheid vertonen
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(4.5.2c)i-s

[WIS 45]. We mogen daarom stellen:

jw t
s

e. s
1.s =

1
s =-r 1-r

jw t
s

e (4.5.2d)

In de vergel1jkingen (4.5.2acd) stelt W de c1rkelfrequent1es
voor van het aangesloten spann1ngsstelsel. De symbolen

i en i stellen evenals u complexe constanten voor.-s -r -s

Substitueren we (4.5.2abcd) in (4.5.1ab) dan ontstaat:

u = R 1 + jw L 1 + jw L 1
-5 5 -5 5 5 -5 5 m -r (4.5.3a)

.....

Q = Rr ~r + jWsLm ~s + jWsL r ~r - jWm(Lm ~s + Lr ~r)

(4.5.3b)

Door voor L en L de vergel1jk1ngen (4.4.12ab) tes r
substitueren en tevens een groothe1d s, de relat1eve sl1p, 1n

te voeren, gedefinieerd als:

W - Ws ms = W s
gaan de vergel1jk1ngen (4.5.3ab) over 1n:

..... .....
u = R 1 + jw L 1 + jw L (1 + ~r)-s s -s s sa -s s m -s

R ..... .....r
Q = - 1 + jw L 1 + jw L (1 + ~r)s -r s ra -r s m -s

(4.5.4)

(4.5.5a)

(4.5.5b)

In figuur 4.2 is het elektrische vervangingsschema van de

asynchrone machine getekend behorende b1j de vergel1jk1ngen

(4.5.5ab).

Rs
+

A.

i-s

u ,W-s s

A.

i-r

Rr
s

i-m
fig 4.2

- 99 -



model asynchrone machine

In figuur 4.2 is gebruik gemaakt van de

magnetiseringsstroom, gedefinieerd als:

stroom i ,
III

de

i = i + i
III -s -r (4.5.6)

Het in deze paragraaf beschreven vervangingsschema voor de

stationaire toestand van de asynchrone machine bij voeding

door een sinusvormig spanningsstelsel zal worden gebruikt om

door middel van meting de machineparameters te bepalen.

4.6 Het elektromagnetische koppel

De vergelijking voor het koppel van elektromagnetische

oorsprong wordt overgenomen uit [KOV 84]:

m = ~ 1m {",s*i s } (4 6 1)e 2 ~s -s . .

De ster bij ':I!.:* in (4.6.1) geeft aan dat dit de complex

geconjugeerde van ':I!.s is.
s
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5 Analytische oplossing van een lineair systeem met

stuksgewi1s constante ingangsvector

5. 1 I n lei ding

Dit hoofdstuk toont een analytische oplossingsmethode voor

een lineair systeem met een ingangsvector die stuksgewijs

constant is in de tijd. Deze oplo~singsmethode is toepasbaar

op aIle systemen die aan deze omschrijving voldoen. In de

hierna volgende hoofdstukken zal deze oplossingsmethode

worden toegepast op een door een spanningsinvertor gevoede

asynchrone machine.

5.2 Gebruik van toestandsgrootheden

voor de systeembeschrijving zal gebruik gemaakt worden van de

volgende algemene schrijfwijze:

~ = i(~. yJ (5.2.1a)

Y.. = g.c~. yJ (5.2.1b)

met: ~ is de toestandsvector.

!! is de ingangsvector.

Y.. is de uitgangsvector.

Figuur 5.1 geeft een schematische voorstelling van een

dergelijk systeem.

'ngang. 
vector
y (t)

tYtteemvergellJklng

toe.tand. - ultgang. -
wctor wctor
~(t) yet)

-------,.~~ y = !! ( ~ ~) I >
uItganglV8rgel'Jklng

fig 5.1

Ais het systeem lineair is (de vectorfuncties i en K in

(5.2.1ab) zijn lineair) kunnen we (5.2.1ab) in matrixvorm
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schrijven als:

~ = A ~ + B ~ de systeemvergelijking

y = C ~ + D ~ de uitgangsvergelijking

met: A is de systeemmatrix,

B is de ingangsmatrix,

C is de uitgangsmatrix,

D is de drijvende matrix.

Er wordt hier verondersteld dat de matrices A. B. C en D geen

tijdafhankelijkheid bezitten.

van de toestands

de lezer verwezen

Voor een meer uitgebreide beschrijving

hoofdstuk getoonde aanpak voor het oplossen

vergelijkingen van lineaire systemen wordt

naar [SYS 78].

van de in dit

In de komende paragrafen zal een oplossingsmethode worden

afgeleid voor het verloop van de toestandsvector ~ (en

daarmee via (5.2.2b) van de uitgangsvector y) als functie van

de tijd.

5.3 Diagonaliseren van de systeemmatrix

We introduceren een nieuwe toestandsvector ~ gedefinieerd

door:

-1
~ = S ~ (5.3.1)

waarbij de matrix S verondersteld wordt regulier en dus

inverteerbaar te zijn.

De matrix S. de overgangsmatrix. is opgebouwd uit de eigen

vectoren van de systeemmatrix A:

S = ly1' ....~I (5.3.2)

Omdat men elke eigenvector v. met een willekeurige constante
-1

mag vermenigvuldigen zijn er in principe oneindig veel

matrices S mogelijk.
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De systeemvergelijking (5.2.2a) krijgt bij substitutie van

(5.3.1) de volgende gedaante:

S ~ = A S ~ + B !!. S-I A S-I B (5.3.3a)of we I: ~ = S ~ + !!

De uitgangsvergelijk~ng (5.2.2b) krijgt door deze substitutie

de volgende vorm:

y'=CS~+D!! (5.3.3b)

Door deze substitutie is een nieuwe systeemvergelijking

(5.3.3a) ontstaan met ~ de nieuwe toestandsvector en S-I A S

de nieuwe systeemmatrix. Het bijzondere aan deze nieuwe

-1systeemmatrix S A S is dat deze de diagonaalvorm heeft

gekregen. In de komende alinea's zal worden aangetoond dat de

nieuwe systeemmatrix deze eigenschap bezit.

Voor elke eigenwaarde Ai met bijbehorende eigenvector Yi
geldt:

We bepalen eerst het matrixproduct A S:

A S = A Iyl' ' ~I voIgt uit (5.3.2)

= IAY1 ' , A~ I
= IA 1Y1 '···, An~1 voIgt uit (5.3.4)

Definieren we de diagonaalmatrix A als:

A = diag(A 1 ,···, An)

Gebruik makend van deze definitie voIgt voor A S:

(5.3.4)

(5.3.5)

A S = \yl' ... ' ~I A

= S A

voIgt uit (5.3.5)

voIgt uit (5.3.2) (5.3.6)

We veronderstellen hier dat de eigenwaarden A. verschillend
1

zijn. Ais deze eigenwaarden verschillend zijn, dan zijn de
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eigenvectoren v.
-1

onafhankelijk [iIS 30]. Hierdoor is 8

regulier en bes taa t ook zijn
-1

inverse 8 . Door voor-

vermenigvuldiging van

8- 1A 8 = 8- 18 A = A

-1(5.3.6) met 8 ontstaat:

(5.3.7)

De nieuwe systeemmatrix 8- 1A 8 (zie (5.3.3a)). volgens

(5.3.7) gelijk aan A. kan erg eenvoudig worden samengesteld.

daar deze is opgebouwd uit de eigenwaarden van A op de hoofd

diagonaal (zie (5.3.5)). Het gevolg van de diagonaalvorm van

de systeemmatrix is dat de vergelijkingen voor de componenten

van de toestandsvector ~ ontkoppeld zijn en daardoor

onafhankelijk van elkaar kunnen worden opgelost.

5.4 Eigenwaarden en eigenvectoren van de systeemmatrix

De eigenwaarden ~i van de systeemmatrix A worden gevonden

door het oplossen van:

det(~.I - A) = 0
1

met: I is de eenheidsmatrix.

(5.4.1)

Het oplossen van (5.4.1) leidt tot het vinden van de nul

punten van een ne-graads polynoom met n gelijk aan het aantal

rijen en kolommen van de systeemmatrix A. Deze eigenwaarden

~1'···' ~n zullen in het algemeen verschillend zijn. Zoals

reeds eerder opgemerk t word t veronders te Id da t deze e igen

waarden ook werkelijk verschillend zijn; voor gelijke eigen

waarden is de in dit hoofdstuk afgeleide oplossingsmethode

dan ook niet toepasbaar.

Bij elke eigenwaarde ~i wordt daarna een eigenvector Yi
gevonden door het oplossen van (5.3.4).

De bepaling van de eigenwaarden en -vectoren zal verder voor

twee gevallen worden uitgewerkt:

het geval n = 2 waarbij de systeemmatrix A complexe

elementen mag bevatten; dit is het geval bij het bepalen
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van de stationaire toestand van de asynchrone machine bij

voeding door een spanningsinvertor;

het geval van n ~ 2 waarbij de systeemmatrix A aIleen

reele elementen mag bevatten maar niet noodzakelijk

symmetrisch hoeft te zijn; dit is het geval bij de

asynchrone machine met een zwevende fase (n is dan 3).

5.4.1 Systeemmatrix 2x2 complex

Eigenwaarden

Stel de systeemmatrix A bevat de volgende elementen:

all a 12
A = met a ij complex (5.4.2)

Het oplossen van (5.4.1) leidt tot:

2
A - A (all + a 22 ) + (a ll a 22 - a 12a 2l ) = 0

De oplossingen voor de eigenwaarden Al en A2 zijn:

I
(5.4.3)

De eigenwaarde Al ontstaat door het gebruik van het plusteken

in de uitdrukking voor Ai' en A2 ontstaat door het gebruik

van het minteken.

De systeemmatrix A voIgt uit (5.3.5) met n = 2.

Eigenvectoren

De eigenvectoren worden gevonden door het oplossen van

(5.3.4):
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Dit leidt bijvoorbeeld tot de oplossing:

+~
(5.4.4)

De eigenvector Y1 ontstaat door het gebruik van het plusteken

in de uitdrukking voor Y
i

, en Y2 ontstaat door het gebruik

van het minteken.

De overgangsmatrix 8 voIgt uit

substitutie van (5.4.4).

(5.3.2) met n = 2 door

De inverse overgangsmatrix 8- 1 krijgt de vorm:

-1
8 = 1

(a 11 - a 22 ) +~ (a ll -
2 + 4a 12a 21 2a 12a 22 )

x

-(a 11 - a 22 ) + ~ (a ll -
2 + 4a 12a 21 -2a 12a 22 )

(5.4.5)

5.4.2 Systeemmatrix nxn reeel

Voor het geval dat de systeemmatrix A n ~ 3 rijen en

kolommen heeft, wordt het vinden van de eigenwaarden via

analytische weg moeilijker (vergelijk (5.4.3) voor het 2x2

geval) omdat het polynoom (5.4.1), waarvan de nulpunten

moeten worden bepaald, van de orde n is.

Het bepalen van de eigenwaarden en eigenvectoren van de

systeemmatrix A is in dit geval numeriek uitgevoerd, en weI

met behulp van de routine NONSYMEIVALVEC, een routine die van

een NON-SYMetric matrix de EIgenVALues en -VECtors bepaalt.

Deze routine staat beschreven in [PP-3.6].
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De systeemmatrix A wordt daarna gevonden met behulp van

(5.3.5).

De overgangsmatrix S wordt gevonden met behulp van (5.3.2).

De inverse -1overgangsmatrix 8 wordt bepaald door de

overgangsmatrix 8 te inverteren. Deze inverse wordt berekend

met behulp van de regel van Cramer [WIS 20].

Stel: 8 = 1~1, ... ,~I.

~k is de eenheidsvector in de richting k,

i is het rijnummer van het element in de matrix 8- 1 ,

j is het kolomnummer van het element in de matrix 8- 1 ,

-1dan wordt element Sij van 8 gegeven door:

s ..
IJ

= det( 1~1"" '~i-1'~j'~i+1'···,~I)
det(8) (5.4.6)

5.5 Oplossen van de ontkoppelde toestandsvergeliikingen

Omdat de systeemmatrix A de diagonaalvorm heeft (5.3.5), zijn

differentiaalvergelijking:

~.(t) = A. '(.(t) + {8- 1B u(t)}.
1 1 1 - 1

de toes tandsvec tor ~de componen ten,

ontkoppeld. Zo

waaruit

geldt voor component '(i

is opgebouwd,

de volgende

(5.5.1)

Ais ~(t) stapsgewijze in de tijd verandert, en daardoor

bijvoorbeeld tussen t k en t k + 1 constant is, dan zal ook

-1
8 B ~(t) tussen t k en t k + 1 constant zijn. Definieren we

Mi(tk ) als component ivan 8- 1B ~(t), en weI gedurende t = t k
tot t = t k + 1 , dan ontstaat de volgende eenvoudige

differentiaalvergelijking:

~.(t) = Ai '(.(t) + M.(t k )
1 1 1

(5.5.2)
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oplossing systeemvergelijking

met de oplossing:

Zo geldt voor t =
(5.5.3)

t k ) }
- 1

(5.5.4)

e-Xitk+1 }

(5.5.5)

De vergelijkingen (5.5.1), (5.5.2),

(5.5.5) gelden voor 1 ~ i ~ n.

(5.5.3), (5.5.4) en

5.6 Samenvatting ten behoeve van de simulatie

Deze paragraaf laat zien welke stappen

dienen te worden genomen om het gedrag

systeem dat geexciteerd wordt door een of

achtereenvolgens

van een lineair

meer signalen die

stuksgewijs constant zijn in de tijd te kunnen simuleren.

1 Wat moet bekend zijn

Alvorens de simulatie te kunnen starten zullen een aantal

zaken bekend moeten zijn:

het probleem dient geformuleerd te zijn in de vorm van een

systeemvergelijking (5.2.2a) en een uitgangsvergelijking

(5.2.2b), of anders gezegd, de matrices A, B, C en D

dienen bekend te zijn;

van de toestandsvector ~ moet een beginwaarde ~(O) bekend

zijn waarmee de simulatie vanaf tijdstip t = 0 kan

starten;

de ingangsvector ~ dient als functie van de tijd bekend te

zijn.
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2a Berekening diverse matrices indien systeemmatrix 2x2

Van de systeemmatrix A worden de eigenwaarden Al en A2
bepaald met behulp van (5.4.3) waarna de gediagonaliseerde

systeemmatrix A voIgt uit (5.3.5) met n = 2;

de eigenvectoren Yl en Y2 worden gegeven door (5.4.4)

waarna de overgangsmatrix S voIgt uit (5.3.2) met n = 2;

de inverse -1overgangsmatrix S wordt bepaald volgens

(5.4.5).

2b Berekening matrices indien systeemmatrix nxn en reeel

Eigenwaarden AI" ... An en eigenvectoren Yl •...•~ bepalen

met behulp van de routine NONSYMEIVALVEC;

gediagonaliseerde systeemmatrix A samenstellen uit de

eigenwaarden volgens (5.3.5);

overgangsmatrix S samenstellen uit de eigenvectoren

volgens

inverse

(5.3.2);

-1overgangsmatrix S bepalen uit S door middel van

(5.4.6) .

3 Bepalen getransformeerde ingangsvector over de tiid

Het gediagonaliseerde systeem wordt geexciteerd door een

getransformeerde ingangsvector I! die wordt afgeleid ui t de

oorspronkelijke ingangsvector ~ door matrixvermenigvuldiging

-1
met S B. zie (5.3.3a):

bepaal matrixprodukt S-lB;

transformeer aIle ~(tk) door vermenigvuldiging met de

produktmatrix S-lB.

4 Bepalen getransformeerde beginconditie

De begintoestand ~(O) wordt door vermenigvuldiging met de

inverse

(5.3.1) .

-1overgangsmatrix S getransformeerd tot ~(O). zie

- 109 -



oplossing systeemvergelijking

5 Berekening getransformeerde toestandsvector over de tiid

Bepaal voor elk element X. van de getransformeerde toestands-
1

vector ~. 1 ~ i ~ n. het verloop als functie van de tijd met

behulp van de getransformeerde ingangsvector I! en (5.5.3).

Merk op dat het mogelijk is om ~(tk+1) direct met behulp van

(5.5.3) te bepalen uit ~(tk) en I!(tk ): indien echter uitvoer

punten tussen tk~ t ~ t k + 1 gewenst zijn. kan door meermalen

toepassen van (5.5.3) elke gewenst tussenpunt ~(t) bepaald

worden uit ~(tk) en I!(t k ).

6 Bepaling van de uitgangsvector over de ti1d

De gewenste uitgangsvector y wordt bepaald uit de

getransformeerde toestandsvector ~ door vermenigvuldiging met

C S (5.3. 3b) :

bepaal het matrixproduct C S:

bereken yet) door vermenigvuldiging van ~(t) met de

productmatrix C S.
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6 Bepaling van de stationaire toestand van een invertor-

gevoede asynchrone machine

6.1 De asynchrone machine als systeem

Teneinde de in het voorgaande hoofdstuk afgeleide oplossings

methode te kunnen toepassen op de asynchrone machine. zullen

de vergelijkingen van de asynchrone machine. (4.4.10ab) en

(4.4.13ab). op de algemene vorm (5.2.2ab) dienen te worden

herleid.

De vergelijkingen (4.4.10ab) zijn eenvoudig op de standaard

vorm (5.5.2a) te brengen waarbij gebruik gemaakt wordt van de

vergelijkingen (4.4.13ab) om hetzij de stromen. i
s sen i •-s -r

hetzij de fluxen. ~s en ~s. uit (4.4.10ab) te elimineren. Ins r
principe zijn beide mogelijkheden juist en zullen dan ook tot

de ju is te waarden voor de gewens te u i tgangsgroo theden. de

stromen van de asynchrone machine. leiden. In [SID 85] treden

de stromen op als toestandsgrootheden. Het is echter gebleken

dat het rekenwerk eenvoudiger is indien de fluxen als

toestandsgrootheden worden gebruikt. Uit de vergelijkingen

(4.4.10ab) zullen daartoe de stromen worden geelimineerd.

Het oplossen van de vergelijkingen (4.4.13ab). zodat de

stromen expliciet komen te staan. leidt tot:

is 1
{ L ~s L ~s }= --s

L L L 2 r s m r-s r m

. s 1 { L ~s L ~s }1 = 2 --r
L L L s r m s-s r m

(6.1.1a)

(6.1.1b)

Substitutie van (6.1.1ab) in (4.4.10ab) leidt tot de volgende
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stationaire toestand

matrixnotatie (vergelijk (5.2.2a»:

d-.IJs
-R L R L-s

crt 1 s r s m
= 2d-.IJs L L - L R L -R L j(L L - L 2)w-r s r m +

crt r m r s s r m m

-.lJs
-s

~s
r

s
u-s

+
s

u
-r

(6.1.2a) voorkomt. Dit is een van de

dat hier de fluxen als toestands-

(6.1.2a)

Hierbij valt op dat de matrix B uit (5.2.2a) de vorm van de

identiteitsmatrix I heeft gekregen en daardoor niet meer in

de systeemvergelijking

gevolgen van het feit

grootheden zijn gekozen.

Omda t de

methode

(5.2.2a)

in de voorgaande

slechts bruikbaar

me t cons tan te

paragraaf

is voor

matrices

beschreven oplossings

systeemvergelijkingen

A en B, zal hier de

veronderstelling moeten worden gemaakt van een constante

ashoeksnelheid w
s

De uitgangsvergelijking

vergelijkingen (6.1.1ab):

(5.2.2b) komt overeen met de

• S
1-s
is
-r

1
=

L L - L 2
s r m

L r

-L
m

-L
m

L s

(6.1.2b)

6.2 Eigenwaarden en eigenvectoren van de systeemmatrix

Eigenwaarden

Omdat de systeemmatrix A in (6.1.2a) een 2x2 matrix is, welke

in het algemeen complexe elementen zal bevatten, dienen we

gebruik te maken van de in paragraaf 5.4.1 afgeleide

oplossing voor de eigenwaarden en -vectoren.
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stationaire toestand

Alvorens over te gaan tot bet berekenen van de eigenwaarden

voeren we een aantal nieuwe macbineparameters in:

k =
5

k =r

L
m

L
5

L m
L

r

(6.2.1a)

(6.2.1b)

k 2 = k k (6.2.1c)
5 r

a = 1 - k 2 (6.2.1d)

R
a s = aL

s
(6.2.1e)

5

R
r

a r = aL (6.2.1£)
r

I De systeemvergelijking (6.1.2a) krijgt bierdoor de volgende

vorm:

d~s
k ~s 5

-5 -a a u
(it 5 5 r -5 -5

= + (6.2.2a)
d~S

k jw ~s 5-r a -a + u
(it r 5 r m -r -r

Voor de volledigbeid wordt tevens de ui tgangsvergel ijking

(6.1.2b) vermeld onder invoering van de nieuwe macbine

parameters (6.2.1abcde£):

.5
1
-5

is
-r

1
= L a

m

k
5

k
r

(6.2.2b)

(6.2.3)

jw
m

+ 4a a k 2 - w 2 + 2jw (a -a )1
5 r m m 5 r

De eigenwaarden van de systeemmatrix A (6.2.2a) worden

gegeven door (5.4.3):

1 1
Ai = - 2 (as+a r ) + 2

+! I(a -a )2
2 V 5 r

De eigenwaarde Al ontstaat door bet gebruik van bet plusteken

in de ui tdrukking voor Ai' en A2 ontstaat door bet gebruik

van bet minteken.

- 113 -



verschillend zijn.

Deze eigenwaarden

stationaire toestand

Al en A2 zullen in

De mogelijkheid bestaat

het algemeen

ech ter da t de

wor te 1 term nu 1 is waardoor de e igenwaarden iden t i ek worden.

Deze toes tand is ongewens t omda t ge Ii jke eigenwaarden

afhankelijke eigenvectoren tot gevolg hebben en daarmee een

singuliere. niet inverteerbare. overgangsmatrix S. Als we

onderzoeken welke reele waarden voor de machineparameters

hierdoor niet zijn toegelaten dan komen we tot de conclusie

willen laten. mogen we het geval

sluiten. Indien we

dat we de kombinatie

de

a = as r
keuze

met c..l = ±. 2a k ui t dienen tem s
voor de ashoeksne Ihe id c..l vr i jm

a = a zekerheidshalve niets r
toelaten.

De systeemmatrix voIgt uit (5.3.5) met n = 2.

Eigenvectoren

De eigenvectoren worden gegeven door (5.4.4) hetgeen

resulteert in:

2a k
s r

a -a +
s r

2 I
c..l m + 2jc..l (a -a )m s r

(6.2.4)

De eigenvector Yl ontstaat door het gebruik van het plusteken

in de ui tdrukking voor Y.i . en Y.2 ontstaat door het gebruik

van het minteken.

De overgangsmatrix S wordt gegeven door (5.3.2) met n = 2.
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stationaire toestand

x

4a k /(a -a )2 + 4a a k 2 - w 2 + 2jw (a -a )
s r \I s r s r m m s r

-1
S =

De inverse overgangsmatrix 8- 1 voIgt uit (5.4.5):

1

x

v(a -a )2
2 2 I

-(a -a )-jw + + 4a a k - w + 2jw (a -a ) 2a k
s r m s r s r m m s r s r

v(a -a )2 +
2 2 I

(a -a )+jw + 4a a k - w + 2jw (a -a ) -2a ks r m s r s r m m s r s r

(6.2.5)

6.3 Bepaling begincondities van het systeem voor het

simuleren van de stationaire toestand

In de voorgaande paragrafen zijn de vergeIijkingen van de

asynchrone machine in een vorm gebracht waarmee het mogelijk

is het gedrag te simuleren met behuip van de oplossings

methode van hoofdstuk 5. Deze oplossingsmethode is echter

niet in staat om de stationaire stromen van de asynchrone

mach ine te bepal en

ingangsvector. het

behorende bij een hele periode van

invertorspanningspatroon. De

de

in

hoofdstuk 5 afgeleide methode vereist nameIijk dat de waarde

van de toestandsvector ~ aan het begin van de periode van het

invertorspanningspatroon bekend is

actiepunt tweede gedachtenstreepje).

(paragraaf 5.6 eerste

In deze paragraaf wordt

de gewenste beginwaarde ~(tO) voor het gediagonaliseerde

systeem (5.3.3a) expliciet bepaaid. Een aanzet tot de in deze

paragraaf beschreven oplossingsmethode werd gevonden in

[NAM 85].

AIIereerst wordt gesteid dat het. door het recursief

toepassen van (5.5.5). mogelijk is om ~.(t ) uit te drukken
1 p

in ~i(tO) en ~i(tk) met k = 0.1.2 ..... p-1:

Ai(t - to)
~i(tp) = ~i(tO) e p +

(6.3.1)
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Bew1js (door volled1ge 1nduct1e):

Voor p = 1 ontstaat dezelfde relat1e als (5.5.5). Voor p = 1

is (6.3.1) dus geld1g.

We maken nu de 1nduct1everonderstell1ng: (6.3.1) 1s geld1g

voor p = m. U1tgaande van deze 1nduct1everonderstell1ng

kunnen we aantonen dat (6.3.1) ook geld1g 1s voor p = m+1

(de 1nduct1estap). Uitgaande van (5.5.5) noteren we:

"A. (t - t )
X

1
(t

m
+

1
) = X

1
(t

m
) e 1 m+1 m +

"A 1 t m+ 1 -"A.t -"A.t
+ e ~.(t )(e 1 m _ e 1 m+1)

"A. 1 m
1

-"A.t
1 m

~. (t )(e
1 m

-"A t
1 m+1)- e

-"A.t
1 m+1)- e

"A. (t +1-t )
1 m m

e +
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Volgens het bewijsprincipe van volledige induct1e geldt

daardoor dat (6.3.1) geldig 1s voor aIle p = 1.2.3 ....

Met behulp van de zoju1st bewezen betrekk1ng (6.3.1) 1s het

ook mogel1jk om de begincondit1es ~(o) behorende b1j de

stationaire toestand expl1c1et te bepalen.

Verondersteld wordt dat een periode van de 1ngangsvector ~(t)

is onderverdeeld in p deelintervallen waarbinnen de 1ngangs

vector constant is. De periodetijd van de 1ngangsvector

wordt T verondersteld.

Indien we to gelijk aan nul stellen dan geldt voor de

toestand op t = T betrekking (6.3.1):

A.T A.T p-l -A
1

t k e-Aitk+l)1

'<i(T) '<i(O)
1 + Tl Jli(tk)(e= e -

1
k=O

Voer de stationaire toestand geldt dat '<i(T) = '<1(0) en dus:

Ai T p-l A A
'<i(O) At (1 -A:T ) = l Jlt(tk)(e- itk - e- 1

t
k+l) (6.3.2)

e k=O

Deze somma tie kan nog in een andere vorm geschreven worden

waardoor deze een geringere rekeninspanning met z1ch mee zal

brengen. We splitsen de sommatie eerst in twee delen:

p-l
-Att k

p-l
-Ait k + 1l Jli(t k ) l Jl 1 (t k )= e e

k=O k=O

p-l
-Ait k

p
-Ait kl Jli(t k ) l Jl i (t k - 1 )= e e

k=O k=l
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p-1

= ~i(O) + l ~i(tk)
k=l
p-1

l
k=l

-x Ti
e

-X.T
= ~.(O) - ~.(t 1) e 1 +

1 1 p-

p-1

l
k=l

)(i (0) = X.T
1X. (l-e )

1

p-1

+ l
k=l

-x T
i

e +

(6.3.3)

Door gebruik te maken van deze schrijfwijze is het aantal te

berekenen complexe e-machten per stap in ~(t) teruggebracht

tot een. dit in tegenstelling tot (6.3.2) waar per stap twee

complexe e-machten moeten worden berekend.
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7 Slmulatlemodel voor de asynchrone machIne met een

zwevende fase

7.1 De vergell jklngen van de asynchrone machine in het

twee-asslge statorvaste stelsel

Teneinde het "speed"-start-experlment te kunnen simuleren

(zie paragraaf 3.6.2)~ is het noodzakelijk om over een

simulatlemodel voor de asynchrone machine te beschikken

waarbij een van de machineklemmen. in dit geval de a-fase.

zwevend Is. Het In hoofdstuk 6 afgelelde slmulatiemodel voor

de asynchrone machine (6.1.2ab) gaat uit van spannlngsbron

voeding. De stator- en rotorspannlngen zljn de ingangs

grootheden van het systeem. terwijl de stromen van de

asynchrone machIne door het simulatlemodel worden berekend en

aldus als ultgangsgrootheden fungeren.

Het in dit hoofdstuk af te lelden slmulatiemodel Is een

gemengd spannings-stroomsturingsmodel. Omdat de a-fase

zwevend is. Is de spanning u over deze open wikkeling. ziesa
figuur 4.1. onbepaald. De stroom 1 door deze wikkeling Issa
ech ter we I bekend. name Ii jk ge 11 jk aan nu 1. Terwl j lIn het

spanningssturlngsmodel de drle statorklemspannlngen (u • u bsa s
en u ) a lsIngangsgroo theden opt raden en de dr 1 e s ta torsc
stromen (1 • 1 b en 1 ) als uitgangsgrootheden. zo zullensa s sc
nu de grootheden 1 en (u b- u ) Ingangsgrootheden zljn ensa s sc
u . i b en 1 de ultgangsgrootheden.sa s sc

Om het effect van deze vermenging van in- en uitgangs

grootheden op de statorspannings- en de statorstroomruimte

vector te kunnen zien. schrijven we de definities van deze

beide ruimtevectoren (4.2.4ab) volgens de methode van (4.2.2)

ui t:

Re s 2 1 1 (7.1.1a)u = 3" u 3" u - 3" u-s sa sb sc

1m s 1 1
(7.1.1b)u = D u sb - D u-s sc

Re . s 2 i 1
1

1
1 (7.1.2a)1 = 3" 3" sb 3"-s sa sc

1m IS 1
1

1 i (7.1.2b)= D sb - D-s sc
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machine met zwevende fase

In het geval van een zwevende a-fase geldt dat:

(7.1.3)= 0i sa
Omdat de asynchrone machine geen uitgevoerd sterpunt heeft,

geldt daarom tevens:

i =-isc sb
(7.1.4)

Substitueren we (7.1.3) en (7.1.4) in de vergelijkingen

(7.1.2ab) dan voIgt daaruit:

Re

1m

is = 0
-s
.s 2 i

1.s = 13 sb

(7.1.5a)

(7.1.5b)

We zien dus dat de waarde van het reele deel van de stator

stroomruimtevector (7.1.5a) wordt opgedrukt en daardoor als

ingangsgrootheid voor het systeem fungeert. Het imaginaire

deel daarentegen (7.1.5b) levert de gevraagde uitgangs

grootheid, de onbekende stroom i sb ' af en is daardoor

uitgangsgrootheid van het systeem.

Bekijken we de statorspanningsruimtevector ~: (7.1.1ab), dan

valt op, dat het imaginaire deel (7.1.1b) een maat is voor de

drijvende gekoppelde spanning (u b- u ) van de asynchrones sc
machine en aldus als ingangsgrootheid fungeert. Omdat voor

een asynchrone machine zonder uitgevoerd sterpunt geldt dat

su + U b+ U = 0 komt R u volgens (7.1. 1a) overeen met desa s sc e -s
onbekende spanning over de open statorwikkeling u en issa
daardoor uitgangsgrootheid van het systeem.

Samenvattend constateren we dat de bijdragen langs de reele

en langs de imaginaire as van de statorspannings- en de

statorstroomruimtevector gesplitst dienen te worden teneinde

te kunnen worden verdeeld over de in- en uitgangsvector bij

de beschrijving van de asynchrone machine met een zwevende

fase in de vorm van (5.2.2ab). We splitsen daartoe de
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machine met zwevende fase

vergelijkingen van de asynchrone machine (4.4.10ab) in het

rei-He en imaginaire deel resp. aangeduid met de subscripts

a en 13:

s R is d s (7.1.6a)u = + dt "4J sasa s sa
s R is d s (7.1.6b)u
sl3 = + dt "4J s13s sl3
s R · s d "4Js + s (7.1.6c)u = 1 + dt w "4J r13ra r ra ra m
s R is + d s s (7.1.6d)u
rl3 = dt "4J r13

- w "4J rar rl3 m

Evenzo voor (4.4.13ab):

s L · s L is (7.1.7a)"4J sa = 1 +
S sa m ra

s L · s L is (7.1. 7b)"4J s13 = 1
sl3

+s m rl3
s L · s L . s (7.1.7c)"4J ra = 1 + 1m sa r ra
s L · s L . s (7.1.7d)"4J r13 = 1

sl3
+ 1

rl3m r

De vergelijkingen (7.1.6abcd) zijn de vergelijkingen van de

asynchrone machine in het twee-assige statorvaste stelsel (de

assen a en 13 overeenkomend met resp. de Res-as en Ims-as in

figuur 4.1). De vergelijkingen (7.1.7abcd) zijn de

bijbehorende lineaire relaties tussen stromen en fluxen.

7.2 De asynchrone machine met een zwevende fase als systeem

Uitgaande van de vergelijkingen (7.1.6abcd) en (7.1.7abcd)

zullen in deze paragraaf de vergelijkingen worden opgesteld

van de asynchrone machine met een zwevende fase in de vorm

van (5.2.2ab) waarna deze vergelijkingen met behulp van de in

hoofdstuk 5 afgeleide oplossingsmethode kunnen worden

gesimuleerd.

Lossen we de vergelijkingen (7.1.7abcd) op zodat de stromen

expliciet staan. dan ontstaan de volgende betrekkingen:

1. S
1 =sa { L"4J

s
L"4J

s
}

L
2 r sa - m ra

L L -s r m
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machine met zwevende fase

is 1 { L s - L
s } (7.2.1b)=

L 2 ..psl3 ..prl3sl3 L L r m-s r m
is 1 { L s L s } (7.2.1c)= 2 ..pra - ..psara s mL L - Ls r m
is 1 { L s L s } (7.2.1d)= 2 ..prl3 - ..psl3rl3 s mL L - Ls r m

Omdat we reeds geconstateerd hadden dat Re i: = 0 (7.1.5a).

hetgeen identiek is aan

Ls m s
..psa = L ..pra

r

is = O. voIgt uit (7.2.1a) dat:sa

(7.2.2)

Door substitutie van (7.2.2) kan (7.2.1c) herschreven worden

als:

is
ra

1 s
= L ~ra

r
(7.2.3)

Systeemvergelijking

Bekijken we de vergelijkingen (7.1.6abcd) dan vinden we daar

4 grootheden die voor toestandsgrootheid in aanmerking komen

namelijk ..ps . ..pSR'..pS en ..pSR. Omdat vergelijking (7.2.2) een
sa s~ ra r~

s svaste relatie geeft tussen..p en..p kan een van deze beidesa ra
toestandsgrootheden achterwege gelaten worden; deze voIgt dan

namelijk via (7.2.2) direct uit de andere. Substitueren we

(7.1.5a) en (7.2.2) in (7.1.6a) dan ontstaat:

Ls m d s
usa = L dt ..pra (7.2.4)

r

Omdat in vergelijking (7.2.4) behalve een tijdafgeleide van

een toestandsgrootheid geen ingangsgrootheid of toestands

grootheid voorkomt. heeft deze vergelijking niet de vorm van

een onderdeel van de systeemvergelijking (5.2.2a) en is

daarom ook niet bepalend voor het gedrag van het systeem.
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Deze systeemvergelijking vinden we door (7.2.1b) te

substitueren in (7.1.6b), (7.2.3) te substitueren in (7.1.6c)

en (7.2.1d) te substitueren in (7.1.6d) waarna het geheel in

matrixvorm wordt genoteerd:

d~s R L R L
~ s r

0
s m s s

dt 2 _L 2 ~s/3 u s /3
L L -L L Ls r m s r m

d~s Rra
0

r s s
dt = - L - w ~ra + um rar

d~s R L R L
~ r m r s s s

w ~r/3 udt L L -L 2 m L L -L 2 r/3
s r m s r m

(7.2.5a)

Uitgangsvergeli1king

Als uitgangsgrootheden kiezen we de nog onbekende wikkelings-

spanning u:a en de stromen i:/3 en i~a. De reden voor de keuze

van juist deze stromen zal later bij de bepaling van het

koppel dUidelijk worden.

sDe uitgangsgrootheid u vinden we door uit vergelijking
sa

d s(7.l.6c) de term dt ~ra expliciet te schrijven en deze te

substitueren in (7.2.4). De stroom i:/3 voIgt uit (7.2.1b). De

stroom is wordt verkregen met behulp van (7.2.3). Dera
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uitgangsvergelijking krijgt daardaar de volgende vorm:

R L Ls r m m su 0 - ----'2 - w L "'sf3sa m
L rr

L L sis r m
= 0 2 "'ra +sfj

L L -L 2
L L -Ls r m s r m

is 1 0
s0 L "'rfjra

r

L s0 m
0L u sfjr

0 0 0 s
(7.2.5b)+ u ra

0 0 0 su rfj

Het koppel van elektromagnetische oorsprong vinden we met

behulp van (4.6.1), waarbij we de ruimtevectoren splitsen in

het reele en imaginaire deel:

3 1m {~:* i:}m = 2'e
3 1m s

"':fj)( l:a IS }}= 2 {("'sa - j + j s{j
3 s is _ s is }= 2' {"'sa "'sfjsfj sa

m
e

Bij substitutie van (7.1.7ab) ontstaat:

= ~ L {is is _ is is}
2 m ra sfj rfj sa (7.2.6)

Voor het geval van de zwevende a-fase geldt tevens (7.1.5a)

waardoor de vergelijking voor het koppel de volgende

eenvoudige vorm krijgt:

m
e

3 L . s . s= - 1 12 m ra sf3
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machine met zwevende rase

Dit verklaart tevens de keuze van deze twee stromen als

uitgangsgrootheden van het systeem in (7.2.5b).
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8 Metingen aan de SM90-proefstand

8.1 Bepaling machineparameters van de asynchrone machine

Teneinde het gedrag van een elektrische machine te kunnen

simuleren. zullen de diverse machineparameters die in het

model voorkomen (zie hoofdstuk 4) bekend moeten zijn. De

machineparameters welke nodig zijn voor het gebruikte

simulatiemodel zijn onder meer afkomstig van een tweetal

metingen waarbij de asynchrone machine wordt gevoed door een

symmetrische driefasige spanningsbron. Daarnaast is gebruik

gemaakt van bepaalde ontwerpgegevens van de betreffende

asynchrone machine.

In de komende twee paragrafen zullen deze beide metingen

worden beschreven; deze metingen zijn overigens niet zelf

uitgevoerd maar zijn overgenomen uit [MRK 85]. In de daarop

volgende paragraaf zal worden besproken welke waarden voor de

machineparameters in het simulatiemodel zijn gebruikt.

Voor de interpretatie van de meetgegevens zal gebruik gemaakt

worden van paragraaf 4.5; deze paragraaf beschrijft een

eenfasig model voor de stationaire toestand van de asynchrone

machine met kortgesloten rotorcircuit bij voeding vanuit een

symmetrische driefasige spanningsbron.

8.1.1 Nullastproef

Bij de nullastproef wordt de asynchrone machine niet

mechanisch belast. ofwe I het askoppel m is O. Ais we er vanas
uitgaan dat er geen wrijvingskoppel is. m is O. dan geldtwr
daardoor dat het elektromagnetisch koppel m is O. Ais gevolg

e
hiervan geldt dat de slip s is O.

In figuur 4.2 is zichtbaar wat het gevolg is van de toestand

s is O. nameliJ·k de rotorstroom i wordt nul. Voor de stator-r
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geldt dan de volgende vergelijking die voIgt uit (4.5.5a) met

i = 0:-r

u = R i + J'w L i + J·w L i
-5 5 -5 5 sa -ssm -5

of weI na substitutie van (4.4.12a):

(8.1.1)

,..
u = (R + J'w L )i
-5 5 5 5 -5

(8.1.2)

Omda t bi j

uitgevoerd

door:

de waarden van W
5

geldt dat R «w L
555

waarbij de metingen zijn

mogen we (8.1.2) benaderen

U
5Ls = w-r- (8.1.3)

5 5

waarbij de hoofdletters effeetieve waarden aanduiden.

De statorfrequentie f hangt samen met de eirkelfrequentie w
5 5

als:

(8.1.4)

(8.1.3) als

De resultaten

volgensbepaaldisDe statorzelfinduetie L
5

funetie van f waarbij U evenredig is met f .
5 5 5

zijn in tabel 8.1 weergegeven.

U
f U 5 I L

5 5 f 5 5
5

[Hz] [V] [Vs] [A] [mH]

50 1097 21.9 61.0 57.2

45 989 22.0 60.6 57.7

40 878 21.9 60.7 57.5

30 661 22.0 60.9 57.6

20 439 21.9 61. 0 57.2

10 220 22.0 61.2 57.2

5 110 21. 9 61.4 56.9

tabel8.1
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Uit deze meting blijkt dat L onafhankelijk
s

gelijkblijvend fluxniveau in de machine (het

bij benadering evenredig met U If ).
s s

is van f bijs
fluxniveau is

In de volgende twee metingen wordt L met behulp van (8.1.3)
s

bepaald bij constante f en variabele machinespanning U . De
s s

metingen zijn verricht bij twee waarden van f s ' namelijk

45 Hz en 50 Hz. De resultaten zijn opgenomen in de onder

staande tabellen.

Meting bij 45 Hz statorfrequentie:

U
s

[V]
410

466

570

674

812

910

982

1036

1163

1269

U
s

f
s

[V ]s
9.1

10.4

12.7

15.0

18.0

20.2

21.8

23.0

25.9

28.2

I s

[A]
16.0

18.4

23.1

28.9

38.0

48.5

60.2

70.9

107.5

158.8

L s

[mH]

90.6

89.7

87.3

82.5

75.6

66.4

57.7

51.7

38.3

28.3

tabel 8.2

- 128 -



metingen

Meting bij 50 Hz statorfrequentie:

u
s

[V]
441

585

693

804

915

1043

1095

1165

1279

u
s

r
s

[V ]s
8.8

11.7

13.9

16.1

18.3

20.9

21.9

23.3

25.6

I
s

[A]
15.3

20.8

25.6

30.9

38.8

51.9

60.4

73.5

107.4

L s

[mH]

91.6

89.6

86. 1

82.8

75.0

63.9

57.7

50.4

37.9

tabel 8.3

We kunnen de resultaten van tabel 8.2 en tabel 8.3 grafisch

uitzetten in de vorm van een verzadigingskarakteristiek

(f iguur 8.1). Deze graf iek geef t aan we Ike waarde van de

s ta tors t room I nod ig is om een bepaa Ide waarde voor he t
s

fluxniveau (bij benadering evenredig met U If ) in de machine
s s

te bereiken.
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+
o

+
o

+

Ell

.30

28 -

26 -

24 -

22 -

20 ~
,...., 18

~
16 -i~

II

14 ~....
"-
'"::J

12 -

10-

8-

E;-

4-

2-

0

0

o

20 40 ElO

o 45 Hz

80

Is [A]

100

+ 50 Hz

I

120 140 160

fig 8.1

8.1.2 Kortsluitproef

Bij de blokkeer- of kortsluitproef wordt de rotor vastgezet

(geblokkeerd) zodat w = O. Het gevolg hiervan is dat s = 1
m

(8.1.5)

( 4.5.4). Al s ge 1d t da t w L >> / R 2 + w 2 L 2 I dan mogen
s m V r s ro

we de magnetiseringsstroom i in figuur 4.2 verwaarlozen.
III

Gezien vanaf de statorklemmen geldt dan de volgende

betrekking:

~s = V (R s + Rr )2 + ws
2 (Lso+ Lro )2

s

Voor het (door een fase) opgenomen actief vermogen geldt:

P = I 2 (R + R )
s s r (8.1.6)

deasynchrone machine als functie van f
s

en P te meten. kan (R + R ) bepaald wordens r
Daarna kan (L + L ) worden bepaaldso ro

I
s

(8.1.6).

(8.1.5).

Door van de

grootheden Us'
met behulp van

met behulp van
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De resultaten van deze meting zijn opgenomen in tabel 8.4.

f U I P R + R L + Ls s s s r sa ra
[Hz] [V] [A] [W] [0] [mH]

14 6.3 13.88 41 0.22 4.51

53 24.4 16.62 79 0.29 4.36

100 46.6 17.30 115 0.38 4.25

202 94.7 17.87 180 0.56 4.15

299 139.2 18.13 242 0.74 4.07

400 185.9 18.28 325 0.97 4.03

602 278.7 18.55 502 1. 46 3.95

801 369.1 18.67 705 2.02 3.91

999 433.2 17.82 820 2.58 3.85

tabel 8.4

De waarde van (R + R ) is in figuur 8.2 grafisch weergegevens r
als functie van f .

s

.3'0r-2.8

2.ti

2.4 ~
22 ~
20 J
1.8

1.6

1.4

:. 1.2

1.0

1.00.80.60.40.:L

0.0 -+---..,....---..-------r----r---.---..----r----,---,-------j
0.0

hi (kHzl

fig 8.2
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Figuur 8.3 geeft het verloop van

van f grafisch weer.
s

( L + L )sa ra al s functie

5.0 ........----------------------------""1

~
4.0 - ~-----i:Eoij-------103_----_a_----___Jr

3.0 -

1.00.80.60.<4-0.0

~:]
I

0.0 -il--..,.----rl---r---r--r---,----,--,-------r-----i
0.2

.....
I
E......
r!
..J

+

ts [kHz]

fig 8.3

8.1.3 De keuze van de machineparameters

In deze paragraaf zal worden aangegeven welke waarden voor de

machineparameters in het simulatiemodel zijn gebruikt. Omdat

het beschreven machinemodel (hoofdstuk 4) uitgaat van

constante machineparameters (R , R , L , L en L ) zal een
s r s r m

geschikte keuze moeten worden gemaakt afhankelijk van het

werkpunt waarbij de simulatie is uitgevoerd. Bij deze

paragraaf dient te worden opgemerkt dat een aantal

argumen ten. we 1ke zu 11 en worden aangewend om to teen keuze

voor d~ diverse machineparameters te komen, berusten op

bepaalde ervaringsfeiten welke mogelijk aIleen voor de SM90

installatie geldig zijn.
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R en R
s r

Tabel 8.4 en figuur 8.2 geven de som R + R als functie vans r
de statorfrequentie f bij geblokkeerde rotor. Omdat de rotor

s
geblokkeerd is, zal de rotorfrequentie bij deze meting gelijk

zijn aan de statorfrequentie f .
s

Ais we bedenken dat de constructeur voor de statorwikkeling

streeft naar minimale verliezen en dus minimale stroom

verdringingseffecten. dan zal duidelijk zijn dat de stator

weerstand Rover een groot frequentiegebied constant mag
s

worden verondersteld. De frequentieafhankelijkheid welke in

genoemde meting zichtbaar is. zal dan ook waarschijnlijk

voornamelijk door de rotorwikkeling worden veroorzaakt. Omdat

de grondharmonische rotorfrequentie bij vollast in het geval

van SM90 in het voor invertorvoeding interessante bedrijfs

gebied tot het zwakveldpunt bij 45 Hz niet meer dan 1 Hz

bedraagt en de simulaties zijn uitgevoerd bij ongeveer nul

last. moge het duidelijk zijn dat we voor de simulaties de

waarde van R zoeken bij een rotorfrequentie van bijna 0 Hz.
r

De voor het simulatiemodel gewenste waarde voor R en R ronds r
o Hz. vinden we door extrapolatie in figuur 8.2. We vinden

dan voor R + R bij 0 Hz een waarde van 193 mO. Omdat geens r
meting beschikbaar is waaruit een waarde voor R of R

s r
afzonderlijk voIgt, zoals een impedantiemeting aan de stator-

klemmen met gelijkstroom, is voor de verdeling over stator en

rotor gebruik gemaakt van de ontwerpgegevens van de

asynchrone machine; de som van de afzonderlijke waarden van

R en R uit de ontwerpgegevens bleek op het nominale punt
s r

van de asynchrone machine bij 50 Hz zeer goed overeen te

komen met een interpolatie van de meetgegevens uit tabel 8.4

bij dezelfde statorfrequentie.
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De in het simulatiemodel gebruikte waarden voor R en R zijns r
daardoor:

R =s
R =r
Deze

L sa

89 mn
104 mn
waarden gelden bij een wikkelingstemperatuur van 30°C.

en L ra

De waarde van de som L + L is gemeten als functie van f
sa ra s

door middel van de kortsluitproef waarvan de resultaten zijn

opgenomen in tabel 8.4. en figuur 8.3. Bij de gemaakte keuze

hebben de volgende overwegingen een rol gespeeld:

de hoogte van het kipkoppel van een asynchrone machine is

in eerste benadering omgekeerd evenredig met L + L ;sa ra
de be langr i jks te hogere harmon i sche s ta tor s tromen t reden

bij SM90 op vanaf ongeveer 200 Hz (voorbeeld: pulstal 1

vanaf f i = 45 Hz. eerste bovenharmonische stroomcomponentnv
is 5 x 45 Hz = 225 Hz);

de impedantie van de asynchrone machine wordt voor deze

hogere harmoni schen vooral bepaald door de som van de

spreidingen L + L ;
sa ra

de som L + L varieert niet zeer sterk. vanaf f = 200 Hzsa ra s
blijft deze zelfs redelijk constant (zie figuur 8.3).

Omdat de hoogte van de optredende piekwaarde van de stator

stroom voor het invertorontwerp bepalend is, is het vooral

belangrijk om de invloed van de hogere harmonischen juist te

simuleren en dus de waarde van L + L bij een hogere f tesa ra s
kiezen (> 200 Hz); de hoogte van het kipkoppel zal daardoor

iets hoger uitvallen dan in werkelijkheid het geval is. Omdat

het bepalen van de hoogte van het kipkoppel in de praktijk

reeds door middel van een grondharmonische analyse wordt

uitgevoerd en daarmee niet tot de taak van het hier

beschreven simulatiemodel wordt gerekend, is deze geringe

fout acceptabel. Bij de uitgevoerde simulaties is steeds

gebruik gemaakt van de gemeten waarden van L + L bijsa ra
f = 1 kHz.s
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Voor de verdeling van de som voor L + L uit tabel 8.4 oversa ra
de componenten afzonderlijk is zoals bij de verdeling van

R + R opnieuw gebruik gemaakt van de ontwerpgegevens bij de
s r

nominale frequentie van 50 Hz.

De in het simulatiemodel gebruikte waarden voor L sa en L ra
zijn:

nullastproef waarvan de

8.2 en tabel 8.3. L wordt
m

gemakshalve

de nominale

dan gegeven door L = L - L (4.4.12a) waarbijm s sa
gebruik gemaakt wordt van de waarde van L bijsa
frequentie van 50 Hz welke ongeveer midden in het bereik van

de invertorfrequentie ligt. Bij de keuze voor L wordt geenm
rekening gehouden met de hogere harmonischen welke in het

L = 2.58 mHsa
L = 1. 27 mHra

L m

De waarde van L voIgt uit dem
resultaten zijn opgenomen in tabel

invertorspanningspatroon voorkomen omdat deze hogere

harmonische stromen hoofdzakelijk door de rotortak van het

T-schema (figuur 4.2) vloeien en veel minder door de hoofd

veldinductiviteit L .
m

De waarde voor L welke in het simulatiemodel wordt gebruiktm
wordt met behulp van een grondharmonische analyse bepaald bij

een werkpunt van de asynchrone machine. Werkpunt wil hier

zeggen een waarde voor de statorspanning U. stator-s
frequentie f en de slip s (vergelijk figuur 4.2). De

s
machineparameters R • R • L en L zijn reeds bekend ofs r sa ra
hang en direct samen met de stator- en rotorfrequentie

behorende bij het werkpunt. De waarde voor L kan wegens het
m

niet-lineaire karakter slechts door het gebruik van

iteratieve methoden worden bepaald.

De bepaling van de in het simulatiemodel gebruikte waarde van

L wordt door een extern rekenprogramma uitgevoerd dat het in
m
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de vorige alinea omschreven probleem oplost. rekening houdend

met de verzadigingskarakteristiek volgens figuur 8.1.

8.2 Metingen bii invertorvoeding van de asynchrone machine

8.2.1 De SM90-proefstand

De metingen aan de combinatie van invertor en

machine zijn uitgevoerd aan de SM90-proefstand

opgesteld in de Holec-vestiging in Slikkerveer.

Op deze proefstand staat een tractie-installatie volgens het

SM90-ontwerp opgesteld. bestaande uit:

een aantal in enkele stappen regelbare transformatoren met

gelijkrichter gevoed uit het openbare elektriciteitsnet

voor de levering van de bovenleidingsspanning; tevens is

een mutator aanwezig om het recuperatief remmen te kunnen

beproeven;

het lijnfilter;

een complete vermogenselektronicakast bestaande uit lijn

chopper. tussenkringcondensatoren. commutatiespoelen,

invertor en afleidingschopper;

een aantal in de buitenlucht opgestelde kasten met door

ventilatoren gekoelde remweerstanden;

het elektronicarek met daarin ondergebracht de micro

processor ten behoeve van de opwekking van het puls

breedtegemoduleerde invertorspanningspatroon, de aan

sturing voor de thyristoren, de regeling en een groot

aantal bewakings-, begrenzings- en beveiligingsfuncties;

twee vierpolige asynchrone machines met kooirotor voorzien

van een tandkrans en een pul skop voor de me t ing van de

asrotatiefrequentie;

twee met de asynchrone machines gekoppelde vliegwielen met

elk een massa van bijna 3500 kg, voorzien van twee glij

lagers die door een aantal pompen van smeerol ie worden

voorzien;

aan elk vliegwiel een gelijkstroom-remdynamo die in geval

van storing in de tractie-installatie of bij netspannings

uitval het vliegwiel binnen ongeveer 15 minuten tot stil-
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stand kan brengen, nog voorda t de door een accuba t ter i j

gevoede noodoliepompen hun werk staken en de lagers,

waarop de vliegwielen rusten, gaan vastlopen;

de beide vliegwielen zijn gekoppeld door middel van een

tandriem opdat in het geval van een weigerende remdynamo

beide vliegwielen door de andere remdynamo tot stilstand

gebracht kunnen worden.

8.2.2 Uitgevoerde metingen

Aan de SM90-proefstand zijn zowel stationaire als dynamische

metingen uitgevoerd.

Stationair

Voor de stationaire metingen is het noodzakelijk dat de

diverse ingangsgrootheden van het te meten systeem constant

zijn. Deze grootheden zijn:

asrotatiefrequentie w ,
m

tussenkringspanning UC'

MVR, het analoge signaal dat verantwoordelijk is voor de

breed ten van de spanningspulsen,

FROS, het digitale signaal dat een maat is voor de

invertorfrequentie f. (3.4.2).Inv

De eerste drie grootheden zijn tijdens de meting opgenomen

zodat later kon worden gecontroleerd of deze werkelijk

constant zijn geweest: het constant zijn van FROS kan

eenvoudig ui t de invertorspanningspatronen worden afgelezen

door de afstanden tussen de pulsflanken te controleren.

De stationaire invertorspannings- en stroompatronen zijn bij

diverse pulstallen opgenomen. Het gevraagde koppel werd met

de hand geregeld totdat een bepaalde wenswaarde voor de FROS

frequentie (afleesbaar op een frequentie-teller) werd bereikt

die tevens goed constant was. Omdat de machines enkel werden

belast door vliegwielen was het niet mogelijk om stationair

bij diverse belastingstoestanden te meten.
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Dynamisch

Uit een in principe zeer groot aantal dynamische

experimenten. welke met de SM90-installatie mogelijk zijn. is

op grond van een aantal criteria een keuze gemaakt. De

volgende overwegingen hebben bij deze keuze een rol gespeeld:

he t te me ten obj ec tis de combi na tie van inver tor en

asynchrone machine; aIle andere onderdelen waaruit de

proefstand is opgebouwd mogen geen ongewenste acties

ondernemen met de ingangssignalen van het meetobject

waardoor het simuleren van het dynamische verschijnsel

sterk kan worden bemoeilijkt; in het bijzonder dient

hierbij te worden gelet op de acties die de invertor

regeling als reactie op de verstoring onderneemt;

directe ingrepen op de regelgrootheden van de invertor

zijn niet toegestaan wegens de onvoorspelbare regelacties

die daarvan het gevolg kunnen zijn;

omdat de metingen zijn uitgevoerd geruime tijd voordat de

simulatieresultaten beschikbaar waren. en het daarom niet

bekend was of de hoofdveldverzadiging van de asynchrone

machine een sterke invloed zou gaan hebben op het gedrag.

was het wenselijk om het experiment bij verlaagde machine

spanning uit te voeren zodat de meetresultaten zeker

bruikbaar zouden zijn.

Op grond van deze argumen ten is gekozen voor he t "speed"

start-experiment. ofwe I het onder spanning brengen van een

draaiende elektrisch in rust verkerende asynchrone machine.

Dit experiment komt tegemoet aan aIle zojuist genoemde

criteria:

de diverse ingangssignalen voor de invertor zijn tijdens

"speed"-starten gedurende enige tijd constant. lang genoeg

voor het gewenste experiment:

directe ingrepen in de elektronica zijn niet nodig omdat

"speed"-starten een ingebouwde faciliteit is;

bij "speed"-starten 1s het fluxniveau in de asynchrone

machine veel lager dan nominaal;
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door dit lage fluxniveau zal ook het

waardoor ook de asrotatiefrequentie

machine redelijk constant zal blijven.

koppel gering zijn

van de asynchrone

Het uitvoeren van het "speed"-start-experiment is verder vrij

eenvoudig:

de asynchrone machine op ongeveer het gewenste toerental

brengen door regelen van het gevraagde koppel en de

invertorfrequentie aflezen op de FROS-frequentieteller;

vrijloop vragen;

na enkele seconden zal de invertor het opwekken van het

invertorspanningspatroon staken;

enkele seconden later zijn de stromen in de asynchrone

machine uitgedempt (rotortijdconstante ~ 0.5 s);

opnieuw aanzetkoppel vragen;

de inver tor za I daarop de in paragraaf 3.6.2 beschreven

acties ondernemen.

Gemeten grootheden

AIle te meten grootheden zijn tijdens de experimenten met

behulp van een 12-kanaals instrumentatierecorder vastgelegd.

Deze recorder kan worden voorzien van ingangsmodules die het

te registreren signaal FM-gemoduleerd op de band schrijven,

waardoor ook registratie van constante signalen mogelijk is.

De bandbreedte bij de gebruikte bandsnelheid van 15 inch/s

bedraagt 10 kHz (± 0.5 dB) bij een signaal/ruis-verhouding

van 45 dB.

De op deze wijze gemeten grootheden zijn:

f h' door het vastleggen van het blokvormige signaalmec
afkomstig van de pulskop die de passerende tanden

registreert van de op de motoras gemonteerde tandkrans met

270 tanden;

tussenkringspanning UC ' bepalend voor de hoogte van de

spanningspulsen, gemeten via een transfoshunt met een

verzwakkingsfactor van 300;
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MVR, het analoge signaal dat verantwoordelijk is voor de

breed ten van de spanningspulsen;

U b' een gekoppelde machinespanning gemeten via een
sa

transfoshunt met een verzwakkingsfactor van 300;

i , gemeten via een transfoshunt met een verzwakkings-
sa

factor van 5000:

isb' het registreren van deze tweede machinestroom is

wegens een falende ingangsmodule in de instrumentatie

recorder niet geslaagd.

Tevens is tijdens de metingen gebruik gemaakt van een

frequentieteller die is aangesloten op het signaal FROS,

evenredig met de invertorfrequentie. Deze frequentieteller is

gebruikt om tijdens de meting de diverse gewenste waarden

voor de invertorfrequentie te kunnen instellen.

De gebruikte kanalen van de instrumentatierecorder zijn ook

aangesloten geweest op referentiesignalen teneinde later bij

weergave van deze signalen een callibratie mogelijk te maken.

De band met meetgegevens is later bij verlaagde bandsnelheid

(1/16 deel) afgespeeld waarbij de interessante delen met een

transient-recorder zijn opgenomen. Deze transient-recorder

bemonstert de continue, analoge signalen en slaat deze

monsters na digitalisatie in een intern RAM-geheugen op. De

transient-recorder is tevens in staat om deze opgeslagen

gedigitaliseerde data in ASClI-formaat via een seriele poort

te verzenden (RS232 protocol). Door een personal computer

(PC), die ook is voorzien van een dergelijke asynchrone

poort, met deze transient-recorder te koppelen en tevens van

een geschikt communicatie-programma gebruik te maken, is het

moge I i jk om de mee tgegevens in han teerbare vorm op de PC

beschikbaar te krijgen. Op de PC wordt later het definitieve

tijdtraject uit de meetdata genomen en worden tevens de

schaal- en omrekeningsfactoren toegevoegd, zodat de meet

gegevens met de simulatiegegevens kunnen worden vergeleken.
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9

In

Vergeli1king meet- en simulatieresultaten

dit hoofdstuk zullen de simulatieresultaten worden

vergeleken met de meetresultaten.

De simulatieresultaten bestaan daarbij uit:

de gekoppelde spanning u sab ;

de machinestroom i sa
de tussenkringstroom i . dit is de stroom die de invertor

c
uit de tussenkring onttrekt. berekend volgens:

(9.0.1)

getekende tijdtraject

i scu i + u i + usa sa sb sb sc
itussenkr = DC

het elektromagnetische koppel m ;
e

De maxima van deze grootheden over het

staan tevens in de figuur aangegeven.

Dit de beschikbare meetgegevens wordt steeds het tijdtraject

genomen dat overeenkomt met de simulatieresultaten. Afgebeeld

worden steeds:

de gekoppelde spanning u b;sa
de machinestroom i sa

De schaling is overeenkomstig de gesimuleerde curven zodat de

figuren bij vergelijking over elkaar heen gelegd kunnen

worden.

De simulatie- en meetgegevens behorende bij een bedrijfs

toestand zijn steeds onder elkaar weergegeven op een pagina.

9.1 Stationair

De resultaten voor de verschillende modulatievormen zijn

weergegeven in de bijlagen 2.1 tim 2.5.

Tabel 9.1 geeft de waarden voor de invertorfrequentie f i en
. nv

de asrotatiefrequentie f . waarbij f is omgerekend vooras as
een machine met poolpaartal p = 1.
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Bijlage Pulstal Modulatieprincipe f f
inv as

2.1 1 69.4 69.4

2.2 7 blok 26.6 26.6

2.3 19 sinus 14.15 14.05

2.4 31 60 0 -gecompenseerd 5.48 5.40

2.5 95 plusmin-gemoduleerd 0.666 0.68

tabel 9.1

Op het moment waarop de meetdata bij pulstal 95 werden vast-

gelegd. had

frequentie.

ongeveer 6%

de asynchrone machine een negatieve slip

Omdat het wrijvingskoppel van de meetopstelling

van het nominale koppel bedraagt. zou een

Omdat het op de proefstand niet mogelijk was om

in te stellen maar slechts de grootte van het

positieve slipfrequentie van ongeveer 0.05 Hz het gevolg

moeten zijn.

f. en fInv as
gewenste koppel wat op zich weer erg klein is omdat aIleen de

wrijvingskracht als belasting aanwezig is. was het erg

moeilijk om een stationair bedrijfspunt in te stellen. Bij

een erg laag toerental zoals dat bij pulstal 95 hoort. is dat

dan ook niet gelukt. Deze meetresultaten bij pulstal 95 zijn

dan ook moe iIi jk bru i kbaar omda t deze zeker ni e t b i j een

stationair bedrijfspunt horen.

vergelijking mogelijk te

het invertorontwerp zeervoordetabel 9.2inzijnmaken

Bij een vergelijking van de gemeten en gesimuleerde stator

stroom i valt op dat deze qua vorm zeer goed overeenkomen.sa
Teneinde een meer kwantitatieve

belangrijke maximale waarden van de gemeten en de berekende

statorstroom met de bijbehorende relatieve fout weergegeven.
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Bijlage Pulstal Modulatieprincipe i [A] re I.sa max
gemeten berekend fout

2.1 1 117 119 1. 7%

2.2 7 blok 218 211 -3.2%

2.3 19 sinus 223 207 -7.7%

2.4 31 60 0 -gecompenseerd 174 173 -0.6%

2.5 95 plusmin-gemoduleerd 223 235 5.4%

tabel 9.2

Uit tabel 9.2 blijkt dat de relatieve fout meestal niet meer

bedraagt dan enkele procenten.

Bij de gemeten spanningsvorm van pulstal 95 lijkt het alsof

de spanningspulsen verschillende hoogten hebben; dit is in

werkelijkheid echter niet het geval. Dit verschijnsel wordt

veroorzaakt door de bemonstering van het analoge signaal in

het tijddomein. De afgebeelde periodetijd bestaat uit

ongeveer 8200 monsters met een afstand van ongeveerd 180 ~s.

Ais we daarbij bedenken dat de breed ten van de meeste

spanningspulsen tussen 200 en 250 ~s liggen, dan is het

dUidelijk waarom vele pulsen aIleen op de stijgende of

dalende flank worden bemonsterd en daarom niet de volledige

hoogte tonen.

Bij vergelijking van de gemeten en de gesimuleerde stroomvorm

bij pulstal 95 (sinus met plusmin-modulatie) komt een

bijzondere afwijking naar voren. In de gemeten stroomvorm is

een vibratie zichtbaar met een periodetijd die ongeveer vier

maal past in een zesde deel van de periodetijd van de grond

harmonische component van de stroomvorm. Deze verstoring

wordt mogelijk veroorzaakt door het niet constant zijn van de

asrotatiefrequentie tijdens de meting. Dit is het gevolg van

de sterke koppelstoten die ontstaan door de 60 o -compensatie

die in dit modulatiepatroon wordt toegepast. Deze plotseling
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sterk remmende koppels op elke 60 0 -overgang zijn duidelijk

zichtbaar in het gesimuleerde gedrag van het elektro

magnetisch koppel van de asynchrone machine. Zo'n koppelstoot

brengt het massa-veer-systeem bestaande uit de rotor van de

asynchrone machine en de flexibele koppeling naar het vlieg

wiel in trilling, hetgeen resulteert in een fluctuerende

asrotatiefrequentie. Om deze reden is bij deze meting niet de

gewenste stationaire toestand vastgelegd en is de

vergelijking met de simulatieresultaten, waarbij weI wordt

uitgegaan van een constante asrotatiefrequentie, niet zonder

meer mogelijk.

De maximale simulatiewaarde van de statorstroom wordt in het

zwakveldgebied in pulstal 1 blijkt hoger dan de gemeten

waarde; dit wordt mogelijk veroorzaakt door het gebruik van

de hoogfrequent waarden voor de spreidingen welke kleiner

zijn dan de grondharmonische waarden.

In het gebied waar de invertorfrequentie onder f k ld ligtzwa ve
worden daarentegen te lage maximale waarden voor de stator-

stroom berekend. Hiervoor is alsnog geen verklaring gevonden.

9.2 "Speed"-starten

De resultaten van het "speed"-start-experiment zijn opgenomen

in bijlage 2.6. Hierin is te zien, dat de gesimuleerde

extreme waarde van 230 A (in dit geval een minimum) bijna 13%

groter is dan de gemeten waarde van 204 A. Dit verschil kan

verklaard worden door het fei t dat het invertorspannings

patroon tijdens de tweede spanningspuls in u b niet helemaalsa
juist is gemodelleerd.

In figuur 3.32 is aangegeven wanneer in het simulatiemodel de

a-fase wordt ingeschakeld: op het moment dat de b-fase van 0

naar DC is omgeschakeld. In werkelijkheid vindt dit

omschakelen van de b-fase plaats in een van nul verschillende

tijdsduur (zie paragraaf 2.1.2) en wordt de a-fase reeds op
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Uc ingeschakeld nog voordat de b-fase volledig is

gecommuteerd van 0 naar Uc . Dit komt in de gemeten

spanning u b tot uiting als een zeer kort spanningspiekjesa
aan het einde van de tweede spanningspuls (zie bijlage 2.6).

Ais gevolg hiervan ontstaat in de stroom i op hetzelfdesa
moment een toename van ongeveer 15 A welke in de gesimuleerde

stroomvorm geheel ontbreekt. Hierdoor zal de minimale waarde.

welke aan het einde van de vierde spanningspuls wordt

bereikt. bij de simulatie minder groot zijn dan bij de

meting.

Afgezien van deze geringe niveauverschuiving is de

overeenkomst tussen de gemeten en gesimuleerde stroomvormen

zeer goed.
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10 Conclusies en aanbevelingen

In dit hoofdstuk worden de resultaten kort samengevat en

worden suggesties gedaan voor verder onderzoek.

10.1 Algemeen

Teneinde het ontwerp van geregelde elektrische aandrijvingen

bestaande uit een spanningsinvertor en een asynchrone machine

te vergemakkelijken. bestond bij Holec Machines en Apparaten

te Ridderkerk de behoefte aan een simulatieprogramma dat

eenvoudig hanteerbaar en weinig rekenintensief zou zijn zodat

het op een personal computer kan worden gebruikt. Door

gebruik te maken van een explicite oplossingsmethode voor het

gedrag van de invertorgevoede asynchrone machine kon een

efficient rekenprogramma worden opgesteld dat in

afhankelijkheid van het pulstal van het spanningspatroon in

ongeveer een halve minuut de stationaire stromen en het

elektromagnetische koppel berekent.

10.2 Invertor

Het gemodelleerde invertorspanningspatroon is afgeleid van de

invertor die door Holec werd gebouwd in het kader van het

project SM90. De opwekking van het spanningspatroon is in dit

type invertor gerealiseerd met behulp van een microprocessor.

Het nabootsen van dit spanningspatroon in een simulatie

programma bleek vrij eenvoudig omdat dit patroon is opgebouwd

rond een reeks equidistante tijdstippen. welke eenvoudig als

tijdstappen in het simulatieprogramma kunnen worden gebruikt.

Deze digitale pulsopwekkingsmethode biedt de mogelijkheid om

de verhouding tussen de breed ten van de individuele pulsen

binnen bepaalde grenzen willekeurig vast te leggen: men kan

daarmee afwijken van de constante pulsbreedten van een blok

gemoduleerd patroon. of van het sinusvormige verband bij een

sinusgemoduleerd patroon. Gebruik makend van deze
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mogelijkheid kan een eventueel vervolgonderzoek bestaan uit

het vinden van een geschikte verhouding tussen deze puls

breedten. of ligging van de pulsflanken. zodat bepaalde

ongewenste harmonischen in de stromen uit het voedende net of

in het elektromagnetisch koppel worden vermeden.

10.3 Asynchrone machine

Het model dat voor de asynchrone machine wordt toegepast is

een model met constante machineparameters; met name ontbreekt

de frequentieafhankelijkheid van de stator- en rotor

spreidingen en van de stator- en rotorweerstanden: ook zijn

de hoofdveldverzadiging en de ijzerverliezen buiten

beschouwing ge la ten. Ondanks di t eenvoud ige mode 1 voor de

asynchrone machine wordt een zeer goede overeenstemming

bereikt tussen de meet- en simulatieresultaten.

De keuze welke gemaakt is voor deze constante parameters,

alsmede de wijze waarop deze in het verslag uit een aantal

aan de asynchrone machine uitgevoerde metingen worden

afgeleid, is aanvechtbaar en vormt daarmee een punt voor

nader onderzoek. De mogelijkheid is in principe aanwezig dat

in de asynchrone machine, welke voor het onderzoek is

gebruikt, bepaalde afhankelijkheden werkzaam zijn die elkaar

compenseren en tezamen zorgen voor een juiste waarde van de

piekwaarde van de machinestroom.
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resultaten
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BIJLAGE 2.5 Pu 1 s tal 95 vergelijking van meet- en simulatie
resultaten
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BIJLAGE 2.6 "Speed"-starten l' 'k' tverge 1J 1ng van mee - en
simu1atieresu1taten
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