
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Over enkele problemen bij de fluxgeorienteerde regeling van een inductiemachine met
spannings-invertorvoeding

Smeets, R.O.A.R.

Award date:
1988

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/f37dcdd6-565c-4ab4-a0f0-421d77ffbdda


TEe H N,I S C H E U N I V E R SIT E I T E I N D H 0 V E N

facu1teit E1ektrotechniek

vakgroep E1ektromechanica en Vermogense1ektronica

Over enke1e prob1emen bij de

f1uxgeorienteerde rege1ing van

een inductiemachine met spannings

invertorvoeding

EMV 88-44

Afstudeersvers1ag

Hoog1eraar Prof. ir. J.A. Schot

Mentor Dr. ir. M.J. Hoeijmakers

Eindhoven, oktober 1988

R.O.A.R. Smeets

De faculteit elektrotechniek van de

Technische Universiteit Eindhoven aanvaardt

geen veran~oordelijkheidvoor de inhoud

van stage- en afstudeerverslagen



SUMMARY

The development of the invertor strongly improved the possibilities of using

induction machines in variable speed drives. Flux oriented control offers

the possibility to use induction machines in variable speed drives which

require a good dynamical behaviour. In flux oriented control the stator

current is transformed into a frame of reference moving with the rotor flux.

This transformed stator current can be split into a component in the direc

tion of the rotor flux, which is responsible for the rotor flux, and a com

ponent perpendicular to the rotorflux, which is responsible for the torque.

The power for the induction machine can be supplied by a current source or a

voltage source. The attention is mainly paid to the consequences for the

flux oriented control structure in case a voltage invertor is used for the

power supply of the machine. It is necessary to control the above mentioned

current components independently when the induction machine is used in a

flux oriented control system. As a result of the use of a voltage invertor

and the occurrence of time delays in the current control loops, these loops

are coupled. The mentioned delay consists of the delay caused by the inver

tor and the delay resulting from the digitally implemented control. Investi

gations show that in order to decouple the current loops it is at least

necessary that the behaviour of the invertor is known and predictable and

that the sample frequency is high enough.

Attention is also paid to the generation of the pulse pattern of the used

voltage invertor. Because the dynamical behaviour of this invertor depends

on the moment at which the reference values change, no complete decoupling

can be achieved during dynamical use of the drive.
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SAMENVATTING

Met de ontwikkeling van de invertor zijn de mogelijkheden om een inductie

machine toe te passen in aandrijfsystemen met een variabel toerental aan

zienlijk toegenomen. De fluxgeorienteerde regelstructuur aaakt het mogelijk

de inductiemachine te gebruiken in aandrijfsystemen waarbij een goed dyna

misch gedrag vereist is. In een fluxgeorienteerde regeling wordt de stator

stroom naar een synchroon met de rotorflux meedraaiend co6rdinatenstelsel

getransformeerd. De getransformeerde statorstroom wordt vervolgens ontbonden

in een component evenwijdig aan de rotorflux, die voor de vorming van de

rotorflux zorgt, en een component loodrecht op de rotorflux, die voor de

vorming van het koppel zorgt.

De voeding van de inductiemachine kan verzorgd worden door een stroombron of

door een spanningsbron. Er is voornamelijk aandacht besteed aan de gevolgen

voor de fluxgeorienteerde regelstructuur voor het geval dat de inductie

machine gevoed wordt vanuit een spanningsinvertor. Om de inductiemachine

volgens de fluxgeorienteerde regelwijze te kunnen bedrijven moeten de beide

hierboven genoemde stroomcomponenten onafhankelijk van elkaar gevarieerd

kunnen worden. Door het gebruik van een spanningsinvertor en het voorkomen

van tijdvertragingen in de stroomregellussen ontstaan er koppelingen tussen

de beide stroomregellussen. Bij de genoemde tijdvertragingen dient, behalve

aan de vertraging van de invertor, ook gedacht te worden aan de looptijden

veroorzaakt door de gebruikte digitale regeling. Uit het onderzoek naar

methoden om deze koppelingen ongedaan te maken is gebleken dat dit aIleen

maar kan als op zijn minst het gedrag van de invertor bekend en voorspelbaar

is en de bemonsteringsfrequentie van het systeem voldoende hoog is.

Ook is er gekeken naar de opbouw en de generatie van het pulspatroon van de

gebruikte spanningsinvertor. Omdat het dynamische gedrag van deze invertor

afhankelijk is van het tijdstip waarop de referentiewaarden veranderen, zal

tijdens dynamisch bedrijf van het aandrijfsysteem geen volledige ontkoppe

ling gerealiseerd kunnen worden.
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1 INLEIDING

Rond de eeuwwisseling werden voor het eerst elektrische machines gebruikt in

aandrijfsystemen. Op dat moment ontstond de elektrische aandrijftechniek:

een techniek die betrekking heeft op het samenspel tussen elektrische machi

nes, voedingen, regelingen en belastingen.

In aandrijfsystemen waarin een goede regelbaarheid van het elektromagneti

sche koppel en een breed toerentalbereik vereist werden, bleek aIleen de

gelijkstroommachine goed bruikbaar te zijn. Draaistroommachines (asynchrone

en synchrone machines) werden vanwege het ontbreken van voedingsbronnen met

een variabele frequentie voornamelijk toegepast in aandrijfsystemen met een

vrijwel constant toerental.

Deze machines hebben van nature echter enkele voordelen ten opzichte van

gelijkstroommachines. Door het ontbreken van een collector zijn draaistroom

machines eenvoudiger en robuuster te construeren. Ook de onderhoudskosten

zijn hierdoor geringer; een aspect dat tegenwoordig steeds belangrijker

wordt.

De komst van vermogenselektronische frequentie-omzetters maakte het mogelijk

om draaistroommachines in aandrijfsystemen te gebruiken waarin een variabel

toerental verlangd werd. Ondanks de komst van deze omzetters kon het elek

tromagnetische koppel van de draaistroommachines aIleen nog maar quasi-sta

tionair geregeld worden; dit in tegenstelling tot de gelijkstroommachine

waarbij een snelle koppelregeling mogelijk is. Aangezien draaistroommachines

de hierboven genoemde voordelen bezitten ten opzichte van gelijkstroommachi

nes, zijn er vele pogingen ondernomen om de dynamiek van een aandrijfsysteem

rond een draaistroommachine te verbeteren.

In het begin van de jaren zeventig leek het inderdaad mogelijk te zijn om

draaistroommachines in dynamisch hoogwaardige aandrijfsystemen te gaan

gebruiken. In die tijd ontstond namelijk de theorie van de fluxgeoriAnteerde

regeling. Volgens deze theorie zou het mogelijk zijn om het elektromagneti

sche koppel van draaistroommachines (net zoals dat bij gelijkstroommachines

mogelijk is) snel te regelen.
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Bij de praktische rea1isatie van dit rege1principe traden er een aanta1

moei1ijkheden op. Ten gevo1ge van onder andere de comp1exe signaa1verwerking

ontstonden er kostbare (ana1oge) rege1ingen die behept waren met drift- en

afrege1prob1emen. Door gebruik te maken van (steeds krachtiger en goedkoper

wordende) microprocessors kunnen deze prob1emen vermeden worden. Hierdoor is

het bovendien moge1ijk om gecomp1iceerde besturingsfuncties flexibe1 uit te

voeren.

Op dit moment is er nog steeds geen standaardop1ossing voor de praktische

rea1isatie van het f1uxgeorienteerde rege1principe. Een aanta1 verschi11ende

varianten van de f1uxgeorienteerde rege1ing worden onderzocht en getest. Aan

de Technische Universiteit Eindhoven wordt een tweeta1 toepassingen van

inductiemachines in aandrijfsystemen met een f1uxgeorienteerde rege1ing

onderzocht. In beide projecten worden de inductiemachines gevoed door span

ningsinvertoren.

Het ene project maakt gebruik van een spanningsinvertor met een hoge scha

ke1frequentie en een interne stroomrege1ing. Hierdoor is het net a1sof de

inductiemachine gevoed wordt vanuit een stroombron. Het doe1 van dit project

is een aandrijfsysteem, gebaseerd op een inductiemachine, te ontwikke1en dat

gebruikt kan worden voor aandrijvingen in robots. Het andere project heeft

tot doe1 een aandrijfsysteem voor grotere vermogens te ontwikke1en. Hierdoor

is het niet moge1ijk een sne1 schake1ende spanningsinvertor te gebruiken. De

gebruikte spanningsinvertor bevat ook geen interne stroomrege1ing.

Hijn afstudeerwerk is verricht in het kader van dit tweede project. Doordat

de inductiemachine gevoed wordt vanuit een spanningsbron ontstaan er proble

men met de momentane koppe1rege1ing van de inductiemachine. Ook het feit dat

de rege1ing uitgevoerd wordt via een personal computer, die naast de hierbo

ven genoemde voorde1en van de microprocessor het nadee1 van een beperkte

verwerkingssnelheid heeft, zorgt voor prob1emen. Het was mijn taak om de

oorzaken van deze prob1emen te achterha1en en waar moge1ijk op1ossingen

ervoor te zoeken.

De in het vo1gende hoofdstuk geintroduceerde beschrijving van het dynamische

gedrag van de inductiemachine vormt het uitgangspunt voor de beschrijving

van het gedrag van de inductiemachine in een f1uxgeorienteerde rege1struc-

10



tuur. Voor deze beschrijving za1 gebruik gemaakt worden van ruimtevectoren

omdat deze een eenvoudige mathematische beschrijving van de inductiemachine

op1everen. Nadat een mathematisch model voor de inductiemachine afge1eid is,

wordt het principe van de f1uxgeorienteerde rege1ing besproken en worden de

oorzaken van de prob1emen met betrekking tot de momentane koppe1rege1ing

beschreven. Ten slotte wordt een beschrijving van het dynamische gedrag van

de in de testopste11ing aanwezige invertor gegeven.
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2 WISKUNDIG KODEL VAN DE INDUCTIEMACHINE

In dit hoofdstuk za1 op beknopte wijze de inductiemachine besproken worden.

De bedoe1ing van dit hoofdstuk is de in dit vers1ag gebruikte definities van

grootheden en tekenafspraken vast te 1eggen en de gehanteerde verge1ijkingen

te introduceren. Voor een uitgebreidere bespreking van de inductiemachine

wordt verwezen naar [Kov 84].

2.1 Aannamen en tekenafspraken

Voor de mode1vorming van de inductiemachine worden een aanta1 aannames

gemaakt. Deze zijn hieronder genoteerd:

- de stator en de rotor hebben een cirke1ci1indrische, gladde vorm;

- verzadigings-, hysterese- en stroomverdringingseffecten worden

verwaar1oosd;

- in eerste instantie wordt een tweepo1ige machine veronderste1d;

- zowe1 voor de rotor a1s voor de stator ge1dt dat de drie fasewikke1ingen

sinusvorming verdee1d over het opperv1ak zijn aangebracht, waarbij ze

onder1ing ruimte1ijk 120 graden verschoven zijn;

- de 1uchtsp1eetve1den zijn enke1voudig harmonisch verdee1d; randeffecten

worden verwaar1oosd;

- de machineparameters worden constant veronderste1d, met name onafhanke1ijk

van frequentie en temperatuur;

In fig. 2.1 is een schematische voorste11ing van de inductiemachine gegeven.

Hierin zijn de positieve po1ariteiten en de positieve richtingen van de

verschi11ende tijdsafhanke1ijke grootheden aangegeven .

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

fig. 2.1 Schematische voorstelling van de inductiemachine
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2.2 Ruimtevectoren

In fig. 2.2 is een dwarsdoorsnede van de stator in het complexe vlak weer

gegeven waarbij de as van de spoel van de fase a samenvalt met de re~le as.

Vanwege de overzichtelijkheid is alleen de koperbelegging van de fase a

schematisch weergegeven.

b-fose

~\ I

~~~~I

o-fose

c-fose

fig. 2.2 Dwarsdoorsnede van de stator in het complexe vlak

In plaats van het werken met de grootheden voor de drie fasen afzonderlijk,

gaan we werken met ruimtevectoren. Bij de introductie hiervan wordt ervan

uitgegaan dat er geen homopolaire stromen optreden. In de praktijk wordt een

machine veelal in driehoek of met een zwevend sterpunt bedreven. In deze

gevallen is de homopolaire component altijd nul. Een ruimtevector is een

complex getal dat de representant is van het totale effect van de afzonder

lijke fasegrootheden [Kov 84]. De ruimtevector voor de statorstroom ziet er

als volgt uit:

2
i 2/3 (i + ai b + a i )-s sa - s - sc

waarin: a - ej2~/3 _! + j ! /3
2 2

i ,i b' i : de momentele waarden van de statorstromen.sa s sc

(2.1)

De factor 2/3 is min of meer willekeurig gekozen. Andere keuzes zijn ook

mogelijk: [Leo 85] kiest 1, [Spa 83] kiest 1//3.

Vergelijking (2.1) kan ook in matrixvorm genoteerd worden:
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[ Re
i

] [:/3 -1/3 -1/3 ][ ~:: ]-s (2.2)
1m i 1/J3 -1/J3-s

De inverse transformatie heeft de vo1gende vorm:

[~] [
1 0 ][ :: i

]-1/2 1/2J3 -s (2.3)

-1/2 -1/2J3 i-s

Naast de hierboven genoemde ruimtevector voor de statorstroom, zijn op

soortge1ijke wijze ook nog de vo1gende ruimtevectoren voor de stator- en de

rotorspanning, de met de stator- resp. met de rotorfasenwikke1ingen gekop-

pe1de f1uxen en de rotorstroom te definieren.

2/3( 2 (2.4)u u + ~usb + au)-s sa - sc

2/3( 2
) (2.5)u u + au b + a u-r ra - r rc

!s 2/3( .p ~1Psb
2

) (2.6)+ + ~ 1Pscsa

Vir 2/3( 1P ~1Prb
2

) (2.7)+ + ~ 1Prcra

i 2/3( i + ~irb + a 2 i ) (2.8)-r ra rc

Met behu1p van deze ruimtevectoren en fig. 2.1 is het nu moge1ijk heel

compact de spanningsverge1ijkingen voor de inductiemachine op te schrijven:

s
R is d su + dt Vis-s s-s

r
R i r d ru + dt Vir-r r-r

(2.9)

(2.10)

Hierin zijn R en R de stator- respectieve1ijk de rotorweerstand per fase.s r
De superscripts geven het coordinatenste1se1 aan ten opzichte waarvan de

vectoren gedefinieerd zijn.

2.3 Coordinatentransformatie

De vergelijkingen (2.9) en (2.10) zijn genoteerd t.o.V. verschi11ende coor

dinatenstelsels. Teneinde te komen tot een eenvoudige formulering van het

machinemodel en later het beschrijven van de fluxgeorienteerde regeling,

15



dienen de stator- en de rotorgrootheden naar een gemeenschappe1ijk referen

tieste1se1 getransformeerd te worden.

In het sti1staande statorcoordinatenste1se1 ge1dt voor een wi11ekeurige

vector (zie fig. 2.3):

(2.11)

A1s we nu een ander coordinatenste1se1 definieren dat een positie vk t.o.v.

het statorcoordinatenste1se1 inneemt, kunnen we voor deze1fde vector noteren

(zie fig. 2.3):

Im k

~,,,,,,,

1~k

"'~ k
'" Re/

'"
'tJ

,,,,,,, ,

(2.12)

fig. 2.3 Coordina ten transformati e

De inverse transformatie 1uidt:

sx (2.13)

Met gebruik making van

kunnen (2.12) en (2.13) ook in matrixnotatie geschreven worden:

(2.14)

][ :: :: ] (2.15)
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en

Door in vergelijking (2.9) de vergelijkingen

US _ uk ejvk
-s -s

is _ i k ejvk
-s -s

.;s _ .;k ejvk
-s -s

(2.16)

(2.17)

(2.18)

(2.19)

(2.20)

te substitueren wordt de statorspanningsvergelijking getransformeerd naar

het stelsel met positie v
k

. De vergelijking die nu ontstaat is

uk _ R i k + ~ .;k + jWkYJ_k
s-s s-s dt-s

dvk
waarbij wk - dt (2.21)

De rotorspanningsvergelijking (2.10) wordt eerst naar het stilstaande

statorcoordinatenstelsel en dan naar het stelsel met positie vk getrans

formeerd. Zoals uit fig. 2.1 blijkt, wordt de rotorpositie met de hoek 8

vastgelegd. Analoog aan het voorgaande kunnen de vergelijkingen

ur _ uk ej(vk - 8)
-r -r

i
r k j(v

k
- 8)

- u e-r -r
.;r _ .;k ej(vk - 8)
-r -r

d
wm - dt 8

(2.22)

(2.23)

(2.24)

(2.25)

in (2.10) gesubstitueerd worden. Voor de rotorspanning in een stelsel met

positie vk t.o.v. het statorcoordinatenstelsel geldt dan:

k
u -r

(2.26)

2.4 Fluxen en inductiviteiten

Als bij een driefasenmachine alleen de statorfasewikkeling a bekrachtigd

wordt, geldt voor de door deze fasewikkeling omvatte flux'; ,gesplitst insa
een hoofdveldflux .; en een spreidingsflux .;sma soa
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~sa - ~sma + ~sua

waarbij ~sma L isma a

~sua L i
sua a

(2.27a)

(2.27b)

(2.27c)

Als de machine gevoed wordt uit een driefasen-draaistroomnet, zal zowel de

hoofdveldflux als de spreidingsflux van elke fase opgebouwd worden uit de

bijdragen van aIle drie de fasestromen i , L en i . De rotorstomen worden
a 0 c

hierbij nul verondersteld. Voor de hoofdveldflux van b.v. fase a, bij een

symmetrische opbouw van de machine en afwezigheid van homopolaire stromen.

geldt volgens [Zor 87]:

(2.28)

De bijdragen aan de spreidingsflux van fase a door de stromen in de fasen b

en c, zullen vanwege de symmetrie aan elkaar gelijk zijn. Dit in acht

nemende kan er voor de spreidingsflux van fase a genoteerd worden:

~ - L i - L (i + i )sua sua a suab b c (2.29)

Het min-teken voor L b is arbitrair daar L b in werkelijkheid zowelsua sua
positief als negatief kan zijn [Hoe 84]. Daar de homopolaire stroom nul

verondersteld was, geldt er voor de fase stromen:

Hiermee kan (2.29) ook geschreven worden als:

~ - L i + L isua sua a suab a

(2.30)

(2.31)

Voor de flux die door fasewikkeling a in een driefasenmachine omvat wordt

kan dan ook genoteerd worden:

~ - L i + L i + L isa sm a sua a suab a (2.32)

De driefasen-inductiviteit van een fasewikkeling kan geschreven worden als:

18



L - L + L
8 8m so

(2.33)

waarbij L
so L + Lsoa soab

Voor de rotor is op soortgelijke wijze af te leiden:

L
r L + L

rm ro (2.34)

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

coefficient M. Hiervoor geldt volgens [Zor 87]:

N N
M r L s L

- if" sm - if" rm
s r

(2.35)

met N , N het aantal windingen van de stator- resp. de rotorwikkeling.s r

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

geschreven worden:

(2.36)

(2.37)

De totale spreiding van de machine wordt gegeven door de spreidingsfactor a

(2.38)

2.5 pe mechanische zijde van de machine

Naast de bovengenoemde vergelijkingen voor de elektrische kant geldt er voor

de mechanische kant van de machine [Kov 84]:

d
ml + me - J dt cum

3 k* k
waarin m - -2 Im( ~ i)

e -s -s

Hierin is: ml het mechanische koppel

m het elektromagnetische koppele
J het massatraagheidsmoment van de rotor;

* geeft de complex geconjugeerde aan

19

(2.39)

(2.40)



2.6 Vervangingsschema

In het a1gemeen wordt de inductiemachine met een kortges1oten ankercircuit,

a1 dan niet in de vorm van een kooi, bedreven. In dat geva1 ge1dt

k
u - 0-r (2.41)

Deze re1atie wordt in (2.26) ingevu1d. A1s nu verder nog (2.36) en (2.37) in

(2.20) en (2.26) gesubstitueerd worden en het gehee1 naar het statorcoor

dinatenste1se1 getransformeerd wordt, ontstaan

uS _ R is + L ~ is
-s s-s s dt -s

o - R is + M~ is +
r-r dt -s

+ M~ is
dt -r

L ~ is - jw (L is + Mis)
r dt -r m r-r -s

(2.42)

(2.43)

A1s de stator gevoed wordt uit een symmetrisch sinusvormig driefasen-span

ningsste1se1, zijn de stromen ook sinusvormig [But 74]. De spanningen en

stromen zijn dan te schrijven a1s:

s " . jw tu u e s-s -s
is " jw t- i e s-s -s
is " jw ti e s-r -r

(2.44)

(2.45)

(2.46)

met: w
s

de cirke1frequentie van het aanges10ten spanningsste1se1

" " "u • i , i comp1exe constanten-s -s -r

Substitutie van (2.44), (2.45) en (2.46) in (2.42) en (2.43) geeft met

(2.38):

" " " " "u R i + jwaL i + jw (1 - a)L (i + i' ) (2.47)-s s-s s s-s s s -s -r

R'
" " "ro - - i' + jw (1 - a)L (i + i' ) (2.48)s -r s s -s -r

w - w
met: s m de slip (2.49)s - ws

"
L

"ri' -- i de gereduceerde rotorstroom (2.50)-r M -r

M
2 (l-a)L

R' - -2 R s R de gereduceerde rotorweerstand (2.51)r L r L rr r
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In figuur 2.4 is het vervangingsschema behorende bij deze vergelijkingen
"weergegeven. Voor de hierin weergegeven fictieve magnetiseringsstroom i'
-m

definieren we nu [Spa 83]:

" "i' - i-m -s
"+ i'-r (2.52)

Door gebruik te maken van (2.37) en (2.50) is (2.52) ook te schrijven als:

"i'
-m

"
l/ir

(l-o)Ls
(2.53)

Uit relatie (2.53) blijkt dat de rotorflux (een belangrijk gegeven bij de

fluxgeorienteerde regeling) op een factor MIL na, het produkt vormt van de
r

gereduceerde magnetisatiestroom i' en de inductiviteit (l-o)L . Deze rotor-
-m s

flux, op een factor MIL na, is ook in figuur 2.4 te herkennen als zijnde de
r

flux gekoppeld met de inductieviteit (l-o)L .
s

+

-
~5.W5

-i
-5

i'-m

i'-r

R'r
s

fig. 2.4 Vervangingsschema van de inductiemachine in stationair bedrijf
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3 FLUXGEORIENTEERDE REGELING

Voor de rege1ing van de inductiemachine is sinds 1971 het principe van de

f1uxgeorienteerde rege1ing bekend [B1a 71]. Deze rege1ing berust op het

transformeren van de statorstroom naar het met de rotorf1ux meedraaiende

coordinatenste1se1. De getransformeerde statorstroom wordt ontbonden in een

component evenwijdig aan de rotorf1ux, die voor de flux zorgt en een compo

nent dwars op de rotorf1ux die voor het koppel zorgt. Door nu de 1angscompo

nent en daarmee de rotorf1ux constant te houden kan het koppel in principe

met behu1p van de dwarscomponent momentee1 gerege1d worden.

3.1 Principe van de f1uxgeorienteerde rege1ing

Het toerenta1, de mechanische grootheid die men in de meeste geva11en wi1

rege1en, van de inductiemachine wordt bepaa1d door het e1ektromagnetische

koppel en het be1astingskoppe1 «2.39». Het e1ektromagnetische koppel wordt

op zijn beurt weer bepaa1d door de stator- en rotorstromen «2.40) en

(2.36». Indien de machine gevoed wordt uit een spanningsbron worden deze

stromen bepaa1d door de stator- en de rotorspanning «2.20) en (2.26». Uit

deze verge1ijkingen b1ijkt dat het niet gemakke1ijk is om het koppel te

rege1en door midde1 van de statorspanningen of -stromen vanuit een wi11ekeu

rig coordinatenste1se1. Zoa1s hieronder aangetoond za1 worden, is een een

voudige rege1ing van het koppel moge1ijk a1s de machine beschreven wordt in

een met de rotorf1ux meedraaiend coordinatenste1se1.

Voordat begonnen wordt met de beschrijving van de f1uxgeorienteerde rege1ing

worden eerst de machineverge1ijkingen geschikt gemaakt voor een 2p-po1ige

machine (p is het poo1paarta1 van de machine). De machineverge1ijkingen

(2.20), (2.26), (2.36), (2.37), (2.39) en (2.40) zijn afge1eid voor een

tweepo1ige machine. Het poo1paarta1 kunnen we in rekening brengen door het

koppel en de mechanische hoeksne1heid van een factor p te voorzien. Verder

is bij de gebruikte machine de rotor intern kortges1oten. Hierdoor verande

ren de verge1ijkingen (2.26) en (2.40) in:

m
e

k d k ko - R i + --d ~ + j(wk - pw ) ~- r-r t -r m -r

*~ p Im( ~k i k )
2 -s -s
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Het (2.36) en (2.37) kan de koppe1verge1ijking (3.2) geschreven worden a1s:

3 k* k 3 H k* k
m - - p Im( Hi i.s ) - -2 P --L Im( ~ i ) (3.3)e 2 -r -r -s

r

Bij de f1uxgeorienteerde rege1ing wordt de machine beschreven in het f1ux

coordinatenste1se1. Dit ste1se1 is zo gekozen dat de met de rotor gekoppe1de

flux steeds 1angs de ree1e as van het ste1se1 1igt. De momentane positie.

respectieve1ijk hoeksne1heid van het f1uxcoOrdinatenste1se1 t.o.V. het sta

torcoordinatenste1se1 wordt gegeven door de hoek P. respectieve1ijk de hoek

sne1heid wf . Grootheden voorzien van de superscript f zijn genoteerd in het

f1uxcoordinatenste1se1.

fig. 3.1 Het fluxcoordinatenstelsel

De statorstroom if en de rotorf1ux ~f in het f1uxcoOrdinatenste1se1 zijn te-s -r
sp1itsen in een ree1e component en een imaginaire component; zie fig. 3.2.

f
i -i +ji
-s sx sy

f
!r - ~rx + j~ry - ~rx

A1s we nu (3.4) en (3.5) substitueren in (3.3) vo1gt:

(3.4)

(3.5)

*3 H f
m - - p -- Im( ~e 2 L -r

r

f 3 H
!s ) - 2 p L ~rx ir sy
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fig. 3.2 Ontbinding van de statorstroom

fRet koppel kan dus gerege1d worden door de rotor omvatte flux ~ , of i a1s-r sy
rege1grootheid te nemen. A1s we een sne11e rege1ing willen maken is, zoa1s

we later zu11en zien, de rotorf1ux a1s rege1grootheid voor de koppe1bein

v10eding niet geschikt, vanwege de grote ve1dtijdconstante T
r

T
r

L
r

R
r

(3.7)

Ret 1igt dus voor de hand de rege1ing zo in te richten dat sne11e koppe1va

riaties gerea1iseerd worden door variaties van i sy

3.2 Wiskundiie beschrijvini van de f1uxieorienteerde rege1ing

Door de rotorspanningsverge1ijking (3.1) te noteren voor het f1uxcoOrdina-

tenste1se1 en hierin vervo1gens if te e1imineren met (2.37), ontstaat:
-r

R
o _ -! ~f

L -r
r

MR.
r if + ~ ~f + j(w _ pw ) ~f

L -s dt!r f m!r
r

(3.8)

Substitutie van (3.7) 1evert

T d ~f + ~f
r dt -r -r (3.9)

Vervo1gens wordt verge1ijking (3.9) met (3.4) en (3.5) gesp1itst in twee

verge1ijkingen; name1ijk een voor het ree1e dee1 en een voor het imaginaire

dee1:
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Tr d~ y,rx + y,rx - M i sx

M
T i sy - (wf - p"'m) y,rx

r

(3.10)

(3.11)

Deze twee be1angrijke verge1ijkingen voor de f1uxgeori6nteerde rege1ing

1aten zien dat de rotorf1ux d.m.v. een eerste-orde-vertraging gekoppe1d is

met het re61e gedee1te van de statorstroomvector in het f1uxcoOrdinatenste1

se1 en dat de imaginaire component van de statorstroomvector in het f1ux

coOrdinatenste1se1, bij constante rotorf1ux, evenredig is met wf - P"'m'

Samen met verge1ijking (3.6) is nu een b10kschema van de in f1uxcoordinaten

beschreven inductiemachine samen te ste11en, fig. 3.3.

x 1

~
rx- M -Tr -

- j

mey
~p~ X .- 2 Lr

-

fig. 3.3 Blokschema van de inductiemachine in fluxco6rdinaten

Er is nu een situatie ontstaan die verge1ijkbaar is met de situatie bij de

spanningsbron gevoedde ge1ijkstroommachine. De rotorf1ux wordt net zoa1s het

veld bij de ge1ijkstroommachine gerege1d via een eerste-orde-tijdvertraging.

Bet koppel kan, bij stroombronvoeding, instantaan gerege1d worden. Bij de

ge1ijkstroommachine gebeurt dit met de ankerstroom, bij de inductiemachine

met de stroom i . Voor een eenduidige koppe1rege1ing is het bij beide
sy

machines we1 van be1ang dat het veld constant gehouden wordt. Bet enige

verschi1 bestaat nog uit het feit dat de rege1grootheid voor het veld bij de

ge1ijkstroommachine een spanning is en bij de inductiemachine een stroom is.

In het nu vo1gende gedee1te van deze paragraaf za1 voor de stationaire

toestand het verband aangegeven worden tussen de door de f1uxgeorienteerde

rege1ing beschreven koppe1vorming en de in het vervangingsschema voor de

stationaire toestand (fig.2.4) voorkomende stromen.
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Ana100g aan de re1aties (2.52) en (2.53) is te definieren:

(3.12)

waarin

(3.13)

(3.14)
(l-o)L

s

if, M
-m - L

r

Met (2.37), genoteerd in het f1uxcoordinatenste1se1, en (2.38), kan uit

(3.12) afge1eid worden dat:

",f
-r

Door de stromen te sp1itsen in ree1e en imaginaire compenten is re1atie

(3.12) ook te schrijven a1s:

(isx + j i sy) - (i' + j i' ) - (i' + j i' )mx my rx ry
(3.15)

Uit de re1aties (3.14) en (3.5) is af te 1eiden dat i' a1tijd 0 is. Verdermy
is ook bekend (uit (3.10), (3.5) en (3.14» dat in stationaire toestand de

magnetisatiestroom ge1ijk is aan het ree1e dee1 van de statorstroomvector in

f1uxcoordinaten (i' - i ). Door in (3.15) nu de ree1e en de imaginairemx sx
de1en aan e1kaar ge1ijk te ste11en voIgt:

i' - 0rx
i' --i
ry sy

(3.16)

(3.17)

Door aan beide zijden van het --teken van formu1e (3.6) de absolute waarden

te nemen, kan voor de grootte van het koppel genoteerd worden:

(3.18)

De richting van het geproduceerde koppel kan bepaa1d worden door naar het

teken van de slip te kijken. A1s de slip positief is zal de machine als

motor werken en een koppel produceren in de door ons positief gedefinieerde

richting. Door midde1 van de re1atie
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wordt het koppel dus in grootte en richting bepaa1d.

Substitutie van (3.5) in (3.14) 1evert:

L
~ - Mr (l-o)L if,"rx s -m

Substitutie van (3.20) in (3.19) geeft:

Uit (3.16) en (3.17) vo1gt dat

(3.19)

(3.20)

(3.21)

(3.22)

Verder is bekend uit (2.12) en het gegeven dat de stator gevoed wordt uit

een symmetrisch driefasig spanningsste1se1 met een freqentie w dat:
s

(3.23)

Voor de hoek p die het f1uxcoOrdinatenste1se1 maakt met het statorcoOrdina

tenste1se1 ge1dt:

(3.24)

In het stationaire geva1 is wf(t) - ws(t) - constant, zodat voor verge1ij

king (3.23) ook te schrijven is:

(3.25)

In deze 1aatste formu1e is te zien dat in de stationaire toestand de grootte

van de ruimtestroomvector overeenkomt met de grootte van de phasor van die

ze1fde stroom. Ze verschi11en a11een van e1kaar door een constante hoekver-

draaiing. Uit de re1aties (3.22) en (3.25) vo1gt dat:
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A

I i I - Ii' Isy -r

Op soortge1ijke wijze is af te 1eiden dat

(3.26)

(3.27)

Indien (3.26) en (3.27) in (3.21) gesubstitueerd worden ontstaat voor het

koppel de uitdrukking:

m
e

3 A A S
- P (l-u)L li'l Ii' I --2 s -m -r lsI

(3.28)

A1s er op dit moment nog eens (met formu1e (3.25) in het achterhoofd) naar

het vervangingsschema (figuur 2.4) van de inductiemachine gekeken wordt,

zien we dat het vervangingsschema ook inzicht geeft in het door de machine

geproduceerde koppel. B1ijkbaar is het produkt van de amp1ituden van de

rotorstroom en de magnetisatiestroom maatgevend voor het geproduceerde

koppel.

3.3 Een mo&e1ijke uitvoerin&svorm van de flux&eorienteerde rege1in&

Uit het voorgaande b1ijkt dat een moge1ijke uitvoeringsvorm van de f1ux

georienteerde rege1ing er kan uitzien zoa1s in figuur 3.4 is weergegeven.

Omdat de rege1ing in f1uxcoerdinaten p1aatsvindt, zijn er een tweeta1 coer

dinatentransformaties nodig. In de figuur is de p1aats van deze transforma

ties weergegeven.

De ene coordinatentransformatie dient om referentiewaarden voor de stroom

invertor, bepaa1d door de rege1ing in het f1uxcoerdinatenste1se1, om te

zetten naar het statorcoerdinatenste1se1, waarin de invertor gestuurd moet

worden. De andere transformatie is nodig om de signa1en die teruggekoppe1d

moeten worden, van het statorcoerdinatenste1se1, waarin ze gemeten worden,

om te zetten naar het f1uxcoerdinatenste1se1, waarin de rege1ing p1aats

vindt.
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I'<----i e- jp Ir---------------'
bepoling

octuele

woorden

fig. 3.4 Principe opzet-regeling

In figuur 3.5 is een mogelijke regelstructuur in fluxcoordinaten weerge

geven.

1r ref -

""m ref

fig. 3.5 Regelschema in fluxcoordinaten

Dit regelschema laat een een cascade-structuur zien voor de regeling. Dit is

niet essentieel voor de fluxgeorienteerde regelwijze, maar is hier als voor

beeld aangegeven. Er zijn ook andere regelstructuren mogelijk.

In deze figuur is te zien dat de twee stroomlussen onafhankelijk van elkaar

geregeld kunnen worden. Dit is echter aIleen maar het geval als de uitgang

van de gebruikte stroominvertor instantaan de referentiewaarde voIgt, m.a.w.

als de invertor geen vertraging vertoont. In het volgende hoofdstuk zullen

de gevolgen van een eventueel weI aanwezige vertraging bekeken worden.
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3.4 Verkrijging van de teruggekoppelde grootbeden

Voor een regeling is bet noodzakelijk dat er aeerdere grootbeden gemeten

worden i.v.m. de in de regeling aangebracbte terugkoppelingen. Het mecbani

scbe toerental is in principe vrij eenvoudig te bepalen met een tacbogenera

tor of een boekopnemer. Spanningen en stromen zijn in bet algemeen ook te

meten. Door bet feit dat invertoren normaal gesproken een groot aantal

bovenharmoniscben produceren, zijn er soms een aantal bewerkingen nodig

alvorens een bruikbaar signaal verkregen wordt.

Het bepalen van de met de rotor gekoppelde flux is moeilijker. Daar deze

flux een essentiele rol speelt in de fluxgeorienteerde regelwijze, dient bij

tocb (onafbankelijk van de gebruikte regelstructuur) bepaald te worden. Deze

flux kan op een aantal verscbillende manieren bepaald worden:

1. Directe fluxbepaling. In de literatuur wordt deze naam gegeven aan een

metbode die door middel van Hall-detectoren of meetspoelen de lucbt

spleetflux bepaalt. Hieruit is dan vervolgens de rotorflux te berekenen

[Lan 71].

2. Indirecte fluxbepaling:

a. Berekening van de rotorflux door gebruik te maken van fluxmodellen.

Als invoergrootbeden worden bier spanningen en/of stromen en/of bet

toerental gebruikt [Leo 85], [Spa 83] en [Fru 86].

b. Scbatting van de rotorflux door middel van een toestandswaarnemer

[Fru 86], [Zag 84].

Een groot bezwaar van bet gebruik van de eerste metbode is dat er ingegrepen

moet worden in de macbine. De macbine verliest bierdoor zijn robuustbeid in

belangrijke mate. Een Ander nadeel is dat bij een defect aan de gebruikte

macbine deze niet zondermeer vervangen kan worden door een soortgelijk stan

daard exemplaar. Verder kost bet bij deze metbode veel moeite om de boven

harmonischen in het meetsignaal uit te filteren, die ontstaan ten gevolge

van de vertandingen van de stator en de rotor.

Fluxmodellen zijn afbankelijk van de gebruikte parameterwaarden. Doordat bij

een inductiemacbine de parameters tijdens bedrijf sterk kunnen varieren,

b.v. de rotorweerstand zo'n 50X, kunnen grote fouten ontstaan in de terug

gekoppelde waarden. Ook zijn een aantal modellen niet gescbikt om gebruikt

te worden bij lage toerentallen [Fru 86].
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Een toestandswaarnemer is toepasbaar in het hele bedrijfsgebied en kan

gemaakt worden met een kleine parametergevoeligheid. Daarnaast is het moge

lijk de toestandswaarnemer te ontwerpen los van de gebruikte regeling. Voor

het verkrijgen van de rotorflux zal dan ook gebruik gemaakt worden van een

toestandswaarnemer.

3.5 De toestandswaarnemer

In de regeltechniek is in de jaren zestig een analysemethode naar voren

gekomen die bekend staat onder de naam toestandsbeschrijving van systemen

[Kok 85]. Bij deze methode kunnen, in tegenstelling tot de klassieke regel

techniek, ook systemen met meer in- en uitgangen, tijdsafhankelijke parame

ters en niet-lineaire verbanden beschreven worden.

De basis van de toestandsbeschrijving wordt gevormd door de toestandsvector

die opgebouwd is uit een aantal toestandsgrootheden. De toestandsvector is

zodaning opgebouwd dat op ieder moment de toestand van het systeem hierin

eenduidig vastgelegd is. De toestandsvector verenigt alle dynamische infor

matie in minimale vorm in zich. De verandering van de toestandsvector is een

functie van de toestand zelf en het aangeboden ingangssignaal. Deze dynamica

van het systeem wordt beschreven door de toes tandsvergel ij king.

x(t) - f[ x(t), u(t) ] (3.29)

Hierin is

x(t): de toestandsvector

u(t): de vector met ingangsgrootheden

to: het starttijdstip

xO: de begintoestand

De uitgangsvector y(t), wordt bepaald door een statische functie van de

toestandsvector en de ingangsvector:

y(t) - g[ x(t), u(t) ]

In figuur 3.6 is dit alles schematisch weergegeven.
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Bij een digita1e rege1ing is het re1atief gemakke1ijk om de beide verge1ij

kingen (3.29) en (3.30) te hanteren. Dit is dan ook een van de redenen

waarom de toestandsbeschrijving van systemen de 1aatste jaren steeds meer

gebruikt wordt.

In een aanta1 geva11en ontbreekt in de uitgangsverge1ijking de ingangsvector

u(t). Bij de beschrijving van de inductiemachine is dit ook het geva1.

Daarom za1 verder gewerkt worden met de uitgangsverge1ijking vo1gens:

yet) - g[ set) ] (3.31)

9

I ,
u(t) I toestondsvergelijking x(t) uitgongsvergelijking yet)

ingongs - x(t) = f[x(t).u(t)] toestend Yet) = g[x(t).u(t)] uitgongs -
signee I si nool

directe doorkoppeling

I-------------------------------------------~
I
I

dvnomisch verbond stotisch verbond

fig. 3.6 Toestandsbeschrijving van een (multivariabel) systeem

Om een systeem te kunnen beheersen door terugkoppe1ing van de uitgang naar

de ingang, spe1en de vo1gende twee zaken een ro1:

- de rege1baarheid van het systeem: wat 1evert u(t) aan sturingsmoge1ijk

heden t.a.v. de toestandsvector set)

- de waarneembaarheid van het systeem: wat komt van set) tot uitdrukking in

yet) .

Vooral de waarneembaarheid van het systeem is voor ons be1angrijk. Het kan

immers ten behoeve van een optima1e rege1ing nodig zijn op ieder moment te

beschikken over de toestandsvector van het systeem. In het a1gemeen is het

echter zo dat de toestandsgrootheden, of een dee1 ervan, tijdens bedrijf erg

moei1ijk of niet meetbaar zijn. De vraag is dan in hoeverre het moge1ijk is

aan de hand van de uitgangsgrootheden van het systeem, die in het a1gemeen

veel eenvoudiger meetbaar zijn, de toestand te reconstrueren. Om deze toe

standsreconstructie te verwezen1ijken maakt men gebruik van een waarnemer.
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Een waarnemer is een systeem met u(t) en y(t) als ingangsgrootheden en de
A

gereconstrueerde toestandsvector x(t) als uitgangsgrootheid, met als doel-

stelling dat als de begintoestand geschikt gekozen wordt [Kok 85], de gere

construeerde toestand steeds gelijk is aan de werkelijke toestand van het

geobserveerde systeem. In het algemeen is het aantal uitgangsgrootheden van

een systeem kleiner dan het aantal toestandsgrootheden. Yanneer het systeem

aan de eisen van waarneembaarheid voldoet, is het in principe mogelijk om op

elk moment de toestand van het systeem volledig te reconstrueren op basis

van het verleden van de uitgangsgrootheden. In de praktijk is het echter om

verschillende redenen niet mogelijk om de toestand van een systeem volledig

eenduidig te reconstrueren. Ken zal zich moeten beperken tot een zo nauwkeu

rig mogelijke reconstructie van de toestandsvector. Er wordt gesproken van

een optimale waarnemer wanneer met gebruikmaking van aIle beschikbare infor

matie een zo goed mogelijke reconstructie (schatting) van de toestandsvector

wordt verkregen. Vat in dit verband onder "zo goed mogelijk" verstaan wordt,

hangt af van de optimaliseringseisen die men zich stelt.

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

toestandsvergelijking. Door aan dit model hetzelfde ingangssignaal toe te

voeren als aan het te observeren systeem verkrijgen we een toestandsvector
A

x(t) die in principe overeenstemt met die van het te observeren systeem

x(t). In de praktijk zullen er echter verschillen optreden. Een aantal oor

zaken hiervoor zijn:

- De begintoestand van de waarnemer wijkt normaal gesproken af van die van

het systeem, omdat het juist de toestandsvector is die niet meetbaar is.

De begintoestand van het systeem zal hierdoor onbekend zijn.

- Tijdens de observatie kunnen verstoringen optreden in de vorm van meet- en

systeemruis, die de toestandsreconstructie verstoren. Ze treden namelijk

weI op in het werkelijke systeem, maar niet 'in het ideaal veronderstelde

model.

- Omdat het model altijd een vereenvoudiging van de werkelijkheid is, zal

dit model altijd fouten bevatten.

- Tengevolge van parametervariaties tijdens bedrijf zullen de .odelparame

ters afwijken van de werkelijke parameters.
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"Er ontstaat dus een reconstructiefout i(t) - x(t) - x(t) in de gerecon-

strueerde toestand. Deze fout kan echter niet bepaald worden, omdat x(t)

niet te meten is en kan dus niet gebruikt worden om met een terugkoppeling

de reconstructie te verbeteren. Om dit probleem op te vangen wordt met een
"model van de uitgangsvergelijking de uitgangsvector yet) bepaald. Omdat yet)

"wel meetbaar is kan het verschilsignaal yet) - yet) - yet) aamengesteld

worden. Dit foutsignaal wordt via de correctiefunctie h (zie fig 3.7)

omgezet in het correctiesignaal c(t). Het correctiesignaal wordt terug

gevoerd naar de ingang van de waarnemer, waar het als extra ingangssignaal
"het verloop van x(t) beinvloedt. Deze terugkoppeling binnen de waarnemer

zorgt voor een voortdurende bijstelling van eventuele afwijkingen tussen

i(t) en x(t). Voor een dergelijk correctiemechanisme gelden natuurlijk ook

bepaalde voorwaarden ten aanzien van de stabiliteit. Bij juiste dimensione

ring van de waarnemer kan de waarnemer effectief (snel convergerend naar de

juiste waarde) en robuust (ongevoelig voor parametervariaties) functioneren.

De opbouw van de toestandswaarnemer staat in fig. 3.7.

'-t; ~b~;;e;:;n-s;t;';-. - - - - - - - - - - - - - --I
, x(to) I
I I I

u(t) I ,..J x(t) I
----.:....;....--r---li--~ x(t) .. f[x(t),u(t)] y(t) - g[x(t)] I
ingang , toestand I

I I------------------_._----------------------_._---- ...,
I waarnemer I
I c(t) correctiewet y(t) + I

: correctiesignoal c(t) = h[y(t)] - I
I

I 1---- ,..-----------------, I
I I i(to) I I
I I . model ~ model I I
I i(t) - f[x(t),u(t)] x(t) y(t) .. g[x(t)] H-- I
I ; + c(t) I Y(t) I
I I I I
I ----------- ~----------... IL __. • _

gereconstrueerde toestond

y(t)

uitgang

fig 3.7 Reconstructie van de toestsndsvector met de toestandswaarnemer
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De toestandswaarnemer wordt door de vo1gende verge1ijkingen beschreven:

A A A A

z(t) f[ z(t), u(t) ] + c(t); z(tO)
~

(3.32)
A A

y(t) s[ z(t) (3.33)
A

c(t) h[ y(t) - y(t) (3.34)

Hierin geeft A aan dat het de grootheden in de waarnemer betreft, in tegen

stelling tot de corresponderende grootheden zonder A, die in het geobser

veerde systeem voorkomen.

In het prob1eem van de toestandsreconstructie kunnen twee geva11en onder

scheiden worden, name1ijk het deterministische en het stochastische geva1.

In het deterministische geva1 wordt veronderste1d dat a11e metingen sto

ringsvrij zijn en dat a11een de ingangsvector u(t) op het systeem inwerkt,

en geen andere inv1oeden. Meet- en systeemruis (andere ongewenste signa1en

die op het systeem inwerken) worden veronderste1d niet aanwezig te zijn. Bij

de keuze van de toestandswaarnemer wordt hiermee dan ook geen rekening

gehouden. De correctiefunctie kan dan gekozen worden op basis van het

gewenste dynamische gedrag en/of gevoe1igheid voor parametervariaties. In

het stochastische geva1 wordt we1 rekening gehouden met de inwerkingen van

storingen in het systeem door meet- en systeemruis. Dit is meer in overeen

stemming met de praktijk.

Resumerend kan geste1d worden dat a1s een systeem waarneembaar is, door

observatie van de ingangs- en uitgangsvector en gebruikmakend van de kennis

van het systeem, de moge1ijkheid aanwezig is om met behulp van een waarnemer
A

de vo11edige toestand z(t) te bepa1en in de vorm van een vo1doende nauwkeu-

rige schatting. Een voordee1 hierbij is, zoa1s zoeven a1 opgemerkt is, dat

de toestandswaarnemer zonder voorkennis van de gebruikte rege1ing te con

strueren is.

Voor het goed functioneren van de f1uxgeorienteerde rege1ing dienen, afhan

ke1ijk van de gebruikte rege1structuur, de waarden van een aanta1 grootheden

teruggekoppe1d te worden. De rea1isatie van de toestandswaarnemer was het

onderwerp van een andere afstudeerder. Voor verdere informatie over de toe

standswaarnemer wordt dan ook verwezen naar zijn vers1ag [Pay 88].
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Ook zijn er nog een tweetal afstudeerders bezig geweest om m.b.v. een toe

standswaarnemer een schatting te maken van de parameters van de inductie

machine [Vro 88] en [Deu 88].
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4 ONTKOPPELING

Uit paragraaf 3.3 is geb1eken dat de f1uxgeorienteerde rege1ing een tweeta1

onafhanke1ijke stroom1ussen op1evert indien er een stroominvertor gebruikt

wordt die geen vertraging vertoont tussen de in- en de uitgang. Doordat de

stromen i en i onafhanke1ijk van e1kaar gerege1d kunnen worden, zijn desx sy
flux en het door de machine geproduceerde koppel gemakke1ijk rege1baar.

A1s de gebruikte invertor een inwendige vertraging vertoont, of een span

ningsinvertor (met of zonder vertraging) is, treden er koppe1ingen op tussen

deze stroom1ussen. Deze koppe1ingen zijn voor het nauwkeurig rege1en van de

machineflux en het machinekoppe1 storend. Door de invertor niet rechtstreeks

de door de rege1ing bepaa1de referentiewaardes aan te bieden, maar van deze

referentiewaardes zogenaamde ontkoppe1ingstermen af te trekken, worden de

koppe1ingen tussen de stroomrege11ussen gecompenseerd, dus hun uitwerking

ongedaan gemaakt.

4.1 Koppeling t.g,v. het gebruik van een ideale spanningsinvertor

A1s voor de voeding van de inductiemachine gebruik gemaakt wordt van een

stroominvertor zonder inwendige vertragingen, ontstaan bij de f1uxgeorien

teerde rege1wijze een tweeta1 onafhanke1ijke stroomrege11ussen. In de prak

tijk wordt voor de voeding van inductiemachines echter vaak gebruik gemaakt

van spanningsinvertoren. Ook in de door ons gebruikte opste11ing za1 dit het

geva1 zijn,

Om dit soort invertoren voor de voeding van de inductiemachine te kunnen

gebruiken, za1 er een model voor de inductiemachine afge1eid moeten worden,

dat a1s ingang geen stromen, zoa1s in figuur 3.3, maar spanningen heeft.

Hiervoor gaan we uit van verge1ijking (2.20) gehanteerd in het f1uxcoordina

tenste1se1:

f
u-s

R if + ~ off + jw off
s-s dt -s f-s

(4.1)

Met behu1p van (2.37) kan de rotorstroom uit verge1ijking (2.36) gee1imi

neerd worden, Ket (2.38) verkrijgen we dan de vo1gende verge1ijking voor de

statorf1ux in het f1uxcoordinatenste1se1:
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YJf _ oL if + ~ YJf
-s s-s L -rr

A1s (4.2) in (4.1) gesubstitueerd wordt, ontstaat:

(4.2)

f
u -s

R i f + oL d if M d.Jof j L if j M.Jof
dt + -L dt" + oWf + wf -L ,.s-s s -s -r s-s -rr r

(4.3)

Deze comp1exe verge1ijking kan in twee ree1e verge1ijkingen gesp1itst

worden. Door gebruik te maken van (3.4), (3.5) en

f
u - u + ju-s sx sy

ontstaan de verge1ijkingen:

- R i + oL d i +M dYJ - oL wfiu dtsx s sx s sx L dt rx s sy
r

- R i + oL d i M
+ oL wfiu

dt + wf L YJrxsy s sy s sy s sx
r

(4.4)

(4.5)

(4.6)

Verder is uit de vorige hoofdstukken bekend dat voor de beschrijving van de

inductiemachine ook nog de vo1gende verge1ijkingen ge1den

MR
r i ( ) YJL sy - wf - pWm rx

r

m +~pM YJ i -Jddtwm1 2 L rx sy
r

(3.10) met (3.7)

(3.11) met (3.7)

(2.39) met (3.6)

Met behu1p van de re1aties (3.11) en (3.7)- is het moge1ijk om of wf of wm
uit de andere vier verge1ijkingen te e1imineren. Ret is de bedoe1ing met de

te ontwerpen rege1ing de machinegrootheden i ,i ,YJ en W te rege1en.sx sy rx II

Een voor de hand 1iggende keuze is dan ook om deze grootheden als toestands-

grootheden te gebruiken, m.a.w. wf te e1imineren. Deze keuze heeft a1s voor

dee1 dat er een duide1ijkere re1atie tussen het model en de werke1ijke

machine ontstaat. De hoeksne1heid W kan gemakke1ijker bepaa1d worden dan de
m

hoeksne1heid wf' Door de e1iminatie van wf b1ijft het vo1gende ste1se1 over:
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d K2 K
u - R 1 + oL dt 1 + V' R 1 + Pw L ~ + oL pw 1 +sy s sy 5 sy r r 5y m r rx 5 m SX

KR1
+ L r sy 1

o s L ~ sx
r rx

m1 + ~ P K ~ 1 - J ~ W2 L rx sy dt mr

(4.8)

(4.9)

(4.10)

De toestandsgrootheden in dit stelsel z1jn 1 ,1 ,~ en w ; de 1ngangs-sx sy rx m
grootheden z1jn u ,u en mI' Om het stelsel in de normaalvorm voor de5X sy
toestandsbeschr1jv1ng, gegeven door relat1e (3.29), te kr1jgen d1ent (4.9)

in (4.7) 1ngevuld te worden. Na herschr1jv1ng gaat het stelsel dan over in:

d R
[ 1 [ R K

KR1
+ U SX]]1 0

- 1 + R oL pw i + Lr L ~ + oL
r sy

1dt sx - oL 5 Lr~rx sys sx 0 s m sy r r rx

(4.11)

d R
[-1 +!- [-OL pw 1 -

K
KR1

+ U Sy]]1 0
- oL

r sy
1dt sy - oL sy R s m sx pWm L ~rx s L ~ sx

s 0 r rrx
(4.12)

(4.13)

(4.14)

(4.15)

Om een overz1chtel1jker 5telsel te kr1jgen wordt de groothe1d wf toch weer

1ngevoerd. Deze groothe1d die zelf geen toestandsgroothe1d is, hangt met de

toestandsgrootheden samen zoals beschreven is in relat1e (3.11). Voor het

stelsel vergel1jk1ngen dat de 1nduct1emach1ne beschr1jft kan dan genoteerd

worden:
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~i
R [ +,L [ R M ]]0 -i L

r
L "rx + oL wfi + (4.16)

- oL udt sx sx R s sy axs 0 r r

~i
R [ +,L [- M ] ]0

-i - oL wfi + (4.17)PWm L "rx udt sy oL sy R s sx sys 0 r

d
:r [ -" + Mi ] (4.13)dt "rx rx sxr

d 1 [3 M ] (4.14)dt wm - J '2 p L "rxisy + m1r
MRr (4.18)wf - PWm +~is
r rx y

Nu de verge1ijkingen zijn afge1eid die de inductiemacbine in bet f1uxcoordi

natenste1se1 bescbrijven, zu11en de verge1ijkingen afge1eid worden die een

idea1e spanningsinvertor in bet f1uxcoordinatenste1se1 bescbrijven. De com

binatie van de beide ste1se1s verge1ijkingen 1evert dan een bescbrijving op

van bet aandrijfsysteem in bet f1uxcoordinatenste1se1.

In bet statorcoordinatenste1se1 wordt een idea1e spanningsinvertor bescbre

ven door

s
u
-s

s*u-s (4.19)

s*Hierin is u de wenswaarde voor de uitgangsspanning van de invertor. Door
-s

bet substitueren van de re1aties:

uS _ u f ejp
-s -s
s* f* jpu u e-s -s

(4.20)

(4.21)

in (4.19) ontstaat een bescbrijving voor de spanningsinvertor in bet f1ux

coordinatenste1se1:

f
u-s

f*u
-s

(4.22)

Sp1itsing van (4.22) in twee ree1e verge1ijkingen door gebruik te maken van

(4.4) en
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f* * *u u + jusy-s sx

1evert

*u usx sx
*u usy sy

(4.23)

(4.24)

(4.25)

De verge1ijkingen (4.24) en (4.25) beschrijven tezamen met de verge1ijkingen

(4.16), (4.17), (4.13), (4.14) en (4.18) de door een idea1e spanningsinver

tor gevoede inductiemachine. In figuur 4.1 is schematisch de structuur van

dit aandrijfsysteem weergegeven. Voor de in deze figuur gebruikte tijdcon

stante T en T ge1dto r

oLs
To - R

o

L
r

R
r

r------j Ux lJ;x 1 t= UlIX

: regelaar .....' ---I~ J--+<)----1~
I' '"L J

r------j Uy U;y 1t= U
SYB: regelaar i-'---I~ I---.<)-----t-.l

I ,1 1

(4.26)

(3.7)

invertor inductiemachine

~-------------~------------------------------------------------------..
fig. 4.1 Structuur van de door een ideale spanningsinvertor

gevoede inductiemachine

Het b1ijkt dat het door het ontstaan van koppe1ingen niet aoge1ijk is met

*u a11een i en daarmee dus de flux ~ te sturen: ook de stroom i za1sx sx rx sy

* *veranderen indien u verandert. Hetze1fde ge1dt voor u Een veranderingsx sy
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*van u zorgt naast een (gewenste) verandering van i (en daardoor ook hetsy sy
koppel), ook voor een (ongewenste) verandering van i sx

Om de koppelingen in de stroomlussen te bepalen dienen we een beschrijving

van het aandrijfsysteem te maken waarbij de stroomlussen beschreven worden

door hun in- en hun uitgangsgrootheden, met andere woorden, de spanningen

u en u dienen geelimineerd te worden uit de vergelijkingen (4.16),sx sy
(4.17), (4.13), (4.14), (4.18), (4.24) en (4.25). Grafisch kan dit gebeuren

* *door een "doorlopende lijn" te maken van u naar i en van u naar isx sx sy sy
Dit komt erop neer dat de in figuur 4.1 weergegeven sompunten A en B verwij-

derd dienen te worden. Dit is in figuur 4.2 gebeurd.

r------j Ux u;x
: regeloor 1---'<>---+1
I 1 A'L I

r------j Uy U:yIregeloor :-1---I~----i~
L J Bl

fig. 4.2 Structuur van het omgewerkte sandrijfsysteem zonder ontkoppeling

* *In deze figuur is te zien dat de spanningen u en u niet de enige span-sx sy
ningen zijn die de statorstromen beinvloeden. Ook de spanningen die op de

twee meest links gelegen sommatiepunten worden toegevoerd beinvloeden de

statorstromen. Deze spanningen worden de koppelingsspanningen genoemd.

(Strikt genomen is deze benaming niet juist. De koppelingsspanning binnen

komend bij sompunt A' bestaat uit twee termen. Een van deze termen is gelijk

aan MR ~ /L2 en bevat dus geen koppelingen met de ·y-grootheden".) Door nur rx r
van de uitgangsspanningen van de regelaars eerst ontkoppelingsspanningen,

die even groot als de koppelingsspanningen (met inbegrip van de term

MR ~ /L2 ) zijn, af te trekken, kan ervoor gezorgd worden dat er twee ontr rx r
koppelde stroomregellussen ontstaan. Zoals we later zullen zien is het voor-
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dee1 van het opnemen van de term KR ~ fL2 in de koppe1ings- en ontkoppe-
r rx r

1ingsspanningen, dat de ontkoppe1de stroom1ussen symmetrisch worden. In deze

situatie za1 de overdracht van de spanning naar de stroom voor beide 1ussen

de vorm aannemen van een eerst-orde-tijdvertraging.

De af1eiding van de grootte van de ontkoppe1ingsspanningen kan ook mathema

tisch gebeuren. Ook in dit geva1 moet ervoor gezorgd worden dat u en usx sy
uit de beschrijving van de stroom1ussen verdwijnen. Voor u kan dit gebeusx
ren met behu1p van (4.16) en (4.24) en voor u met (4.17) en (4.25). Voor

sy
de beschrijving van de stroom1ussen ontstaan met behu1p van (4.26) dan de

vo1gende verge1ijkingen

i T d i 1 [
sy + 0 dt sy - R

o
*usy

i sx
+ T d i 1

o dt sx - R
o

[ u* + KRr ~ + oL wfi ]
sx L2 rx s sy

r

pw ML ~ - oL wfi ]m rx s sx
r

(4.27)

(4.28)

A1s aIle machineparameters en de waarden van de verschi11ende grootheden

precies bekend zijn, zijn ook de termen, tengevo1ge van de koppe1ingen tus

* *sen de rege11ussen, die op de knooppunten bij u en u toegevoerd wordensx sy
bekend. Door van de uitgangsspanningen van de rege1aars (u en u ) zogenaam-x y
de ontkoppe1ingsspanningen (die precies even groot zijn a1s de koppe1ings-

spanningen) af te trekken, zorgen we ervoor dat de stoomrege11ussen ontkop

* *pe1d worden. Voor de spanningen u en u ge1dt dan:
sx sy

*u - u - usx x ox

*u u - usy y oy

MRr
+ oL wfimet u --~ox L2 rx s sy

r
M

oL wfiu - pw - ~ -oy mL rx s sxr

(4.29)

(4.30)

(4.31)

(4.32)

45



r------,
I I
I regeloar !---~--<)--1~L J Uy

fig. 4.3 Structuur van het ontkoppelde aandrijfsysteem

In figuur 4.3 is bet ontkoppelde aandrijfsysteem weergegeven. Bij bet ont

koppelde aandrijfsysteem is bet mogelijk door middel van de uitgangsspannin

gen van de regelaars, u en u , de macbinestromen i en i te sturen. Inx y sx sy
figuur 4.4 zijn de statorstroomlussen weergegeven indien de ontkoppelings-

termen exact gelijk zijn aan de koppelingstermen.

i .. ref

koG

iax

iay ref kaGregeloor
lay

fig 4.4 Structuur van de ontkoppelde statorstroomlussen

4.2 Problemen bi' de ontkoppeling bij gebruik van een toestandswaarnemer

In de vorige paragraaf bebben we gezien dat bet mogelijk is de atatorstroom

lussen te ontkoppelen door van de regelaarsuitgangsspanningen zogenaamde

ontkoppelingsspanningen af te trekken. Om de ontkoppelingsspanningen te
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kunnen berekenen moeten de waarden van de machinegrootheden i • i • ~ •sx sy rx
wm en wf bepaald worden. In deze paragraaf zal bekeken worden of de machine-

grootheden, waarmee de ontkoppelingsspanningen berekend kunnen worden, door

een toestandswaarnemer bepaald kunnen worden.

Oorspronkelijk was het de bedoeling dat voor de bepaling van de terug te

koppelen grootheden gebruik gemaakt zou worden van een toestandswaarnemer,

zoals beschreven in [Pay 88]. Uit dat verslag blijkt dat deze waarnemer de

grootheden i ,i ,wf ' en ~ kan bepalen. Bet machinetoerental wordt doorsx sy rx
het tellen van pulsen van een op de machine-as aangebrachte pulsgever geme-

ten.

De toestandswaarnemer is digitaal uitgevoerd. De software hiervoor is

geschreven in een hogere programmeertaal (turbo-pascal) en wordt gedraaid op

een pc. De grootte van de rekentijd benodigd voor het eenmaal doorrekenen

van de toestandswaarnemer en de regeling is in de orde van grootte van

50 ms. Bet grootste gedeelte van de rekentijd wordt in beslag genomen door

de toestandswaarnemer. Voor het regelen van de inductiemachine is deze rege

ling met toestandswaarnemer nog niet gebruikt. De bemonsteringstijd zou

namelijk ongeveer 50 ms bedragen. Deze bemonsteringstijd blijkt te groot te

zijn om een goede ontkoppeling te waarborgen.

De situatie is als vo}gt. Op het moment t
k

vinden de bemonsteringen van een

aantal machinegrootheden plaats. Met behulp van deze monsters wordt door de

toestandswaarnemer de machinetoestand op het tijdstip ~ bepaald. De ontkop

pelspanningen kunnen nu volgens (4.31) en (4.32) bepaald worden met behulp

van de machinegrootheden op het tijdstip ~. De spanningen die aan de inver

tor aangeboden worden (vergelijkingen (4.29) en (4.30», zullen dus ook

gecompenseerd zijn met de ontkoppelingsspanningen voor het moment ~. De

aldus bepaalde ingangsspanningen voor de invertor worden pas op het moment

~+l aan de invertor aangeboden. In de inmiddels verstreken tijd zijn de

machinegrootheden van waarde veranderd. De ontkoppelingsspanningen waarmee

de uitgangsspanningen van de regelaars gecompenseerd zijn zullen dus niet

overeenkomen met de in werkelijkheid in de machine optredende koppelingen.

Tengevolge van het digitaal uitgevoerd zijn van de regeling zullen in de nu

volgende tijdsperiode, van ~+l tot ~+2' de ingangssignalen van de invertor
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niet meer veranderen. Bet gevolg hiervan is dat er een nog groter verschil

zal kunnen ontstaan tussen de berekende ontkoppelingstermen en de echt in de

machine optredende koppelingen. Dit hele gebeuren is schematisch weergegeven

in figuur 4.5.

~-~~I~
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

koppelingssponning

ontkoppelingsspanning

gebied 1

fig. 4.5 Verschil tussen de koppelings- en de ontkoppelingsspanningen

Zoals uit het bovenstaande blijkt, is op het moment ~+2' het moment waarop

de nieuwe ingangsspanningen aan de invertor aangeboden worden, het verschil

tussen de koppelings- en de ontkoppelingsspanningen in twee gedeeltes te

verdelen. Bet ene gedeelte ontstaat ten gevolge van het veranderen van de

machinegrootheden gedurende het berekenen van de nieuwe ingangswaardes voor

de invertor (gebied 1 in figuur 4.5); het andere gedeelte ontstaat ten

gevolge van het veranderen van de machinegrootheden gedurende de tijd dat de

invertor aangestuurd wordt met de berekende ingangsspanningen (gebied 2 in

figuur 4.5).

Bet met 1 aangegeven gedeelte van het verschil tussen de koppelingsspanning

en de ontkoppelingsspanning, is te verkleinen of zelfs geheel nul te maken,

door aan de hand van de gemeten en de berekende machinegrootheden op het

moment ~, een schatting te maken van diezelfde machinegrootheden op het

tijdstip ~+l. De toestand op het moment ~ is bekend. Ook de 1ngangsspan

ningen die de invertor aangeboden worden, zijn bekend. Als het verloop van

het lastkoppel in de tijd bekend is moet het in principe mogelijk zijn een

goede schatting van de machinegrootheden op ~+l te maken. Met deze toekom-
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stige machinegrootheden kunnen dan de ontkoppelingsspanningen bepaald

worden. Op het moment ~+l' als de invertor de nieuwe referentiewaarden

aangeboden krijgt, zullen de koppelingen geheel opgeheven zijn. Dit laatse

is natuurlijk aIleen maar zo als de geschatte waarden van de machinegroot

heden ook overeenkomen met de werkelijk optredende waarden van de machine

grootheden. Tijdens de periode ~+l tot ~+2 zullen er alsnog verschillen

optreden tussen de koppelings- en ontkoppelingsspanningen.

Aan het verschil tussen de koppelings- en ontkoppelingsspanning, aangegeven

door gebied 2 in figuur 4.5 is niets te doen. Dit verschil ontstaat door het

feit dat een digitale regeling aIleen maar regelend kan optreden op de

bemonsteringsmomenten. Het verschil is aIleen maar te verkleinen door de

bemonsteringstijd kleiner te maken.

De vraag rijst nu hoe groot de bemonsteringstijd mag zijn, zonder dat de

ontkoppeling verstoord wordt (met andere woorden het verschil tussen de

koppelings- en ontkoppelingsspanning relatief klein is). Hiertoe moet

gekeken worden naar de snelheid waarmee de machinegrootheden veranderen. In

bijlage B is een afschatting gemaakt van de veranderingssnelheden van de

machinegrootheden. De stromen i en i blijken de snelste veranderingen te
sx sy

kunnen ondergaan. De maximale veranderingssnelheid van de stromen blijkt

ongeveer 60 kA/s te bedragen.

Als deze grote veranderingssnelheid vergeleken wordt met de maximaal

mogelijke stroom van 70 A die de invertor kan leveren, kunnen we een lndruk

krijgen van de vereiste bemonsteringsfrequentie. Als we aannemen dat het

voor een goede werking van de regeling noodzakelijk is dat er tijdens het

oplopen van de stroom van 0 naar 70 A ongeveer tien bemonsteringen moeten

plaatsvinden, zal de bemonsteringstijd gezien de veranderingssnelheid van de

stroom in de orde van grootte van 100 ps moeten zijn. De grootte van de

bemonsteringsfrequentie wordt ook nog door een andere eis bepaald. namelijk

dat de bepaalde ontkoppelingsspanningen in de buurt moeten liggen van de

werkelijk optredende koppelingsspanningen. Om de minimale bemonsterings

frequentie te bepalen die aan deze eis voldoet, moet ook veer gekeken worden

naar de grote veranderingssnelheid van de stromen. Een bemonsteringsfrequen

tie van 10 kHz (bemonsteringstijd van 100 ps) lijkt ook voor deze eis een

minimum te vormen. De absolute fout in de bepaling van de stromen zal dan

maximaal 6 A bedragen.
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In de bemonsteringstijd van 50 ms kan de aachinetoestand ten gevolge van de

relatief grote veranderingssnelheden van de machinegrootheden, grondig

veranderen. De ontkoppeling zal hierdoor niet goed functioneren, ook als er

gewerkt wordt met een voorspeller voor de toestandsgrootheden op het moment

~+l. Omdat de machinegrootheden zo snel veranderen zullen er grote koppe

lingen tussen de stroomregellussen ontstaan. Door het ontstaan van deze

grote koppelingen zal de fluxgeori~nteerde regelwijze niet meer werken.

Uit het voorgaande blijkt dat de toestandswaarnemer, die het grootste deel

van de benodigde rekentijd in beslag neemt, met de hedendaagse stand van de

techniek en de opzet om de digitale regeling te laten uitvoeren door een pc

niet bruikbaar is om on-line de machinegrootheden te leveren voor de rege

ling en met name de ontkoppeling. Vooral gezien de grote veranderingssnel

heid van de stromen is het noodzakelijk om het systeem te bemonsteren met

een frequentie van ongeveer 10 kHz minimaal. De toestandswaarnemer is in de

regeling bruikbaar als de rekensnelheid van de gebruikte computer zo groot

is dat de hierboven genoemde bemonsteringsfrequentie gerealiseerd kan

worden. Al eerder is genoemd dat in de oorspronkelijke opzet het benodigde

rekenwerk door een pc uitgevoerd zou worden. Deze blijkt veel te traag te

zijn. Als men de regeling door een pc wil laten uitvoeren, kunnen de

machinegrootheden in het fluxcoordinatenstelsel niet met behulp van een

toestandswaarnemer bepaald worden. De bepaling van de machinegrootheden

dient dan op een andere manier te gebeuren. In paragraaf 3.4 zijn een aantal

andere methoden aangegeven om de machinegrootheden te bepalen. Hieruit zal

in een later stadium een keuze gemaakt kunnen worden.

4.3 Koppelin&en bij &ebruik van een niet-ideale invertor

Het vermogensgedeelte van kleine invertoren is meestal uitgevoerd met

vermogenstransistoren als schakelelementen. Ket deze transistoren zijn hoge

schakelfrequenties mogelijk, waardoor de invertor-uitgangsspanning de refe

rentiewaardes snel voIgt, m.a.w. de invertor vertoont vrijwel geen vertra

ging. De invertor kan in dit geval meestal gemodelleerd worden als een

ideale spanningsinvertor zoals beschreven in paragraaf 4.1.

Bij grotere invertoren worden vaak de schakelelementen als GTO's of als

thyristoren uitgevoerd. De maximaal toelaatbare schakelfrequentie is bij
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deze eleaenten aanzienlijk lager dan bij de transistoren (maximaal enkele

kHz). Hierdoor zal de invertor een relatief grote tijdvertraging vertonen

tussen de in- en de uitgang.

Deze vertraging kan op een aantal verschillende aanieren in rekening

gebracht worden in de regelstructuur. Een tweetal - aodellering als

eerste-orde-tijdvertraging en aodellering als looptijd - zullen in dit

verslag besproken worden.

4.3.1 Invertor &emodelleerd als eerste-orde-tijdvertra&ing

Een manier om de vertraging tussen de in- en de uitgang van de invertor in

rekening te brengen is door deze voor te stellen als een eerste-orde-tijd

vertraging met een versterking van 1 en een tijdconstante T [Hon 85]. Inv
het statorco6rdinatenstelsel wordt de invertor dan als voIgt beschreven

5*
U-s

(4.33)

Om een beschrijving van de invertor in het fluxco6rdinatenstelsel te krijgen

worden (4.20) en (4.21) in (4.33) gesubstitueerd. Door bovendien gebruik te

maken van

f*u
-s

W _ dp
f dt

gaat (4.33) over in

duf
f -s

'=5 + Tv dt
f

jWfT uv-s

(4.34)

(4.35)

Deze complexe vergelijking kan weer gesplitst worden in twee reele vergelij

kingen. Met behulp van (4.4) en (4.23) ontstaan dan

T ~ *u + u - u + wfT usx v dt sx sx v sy

d *u + Tv dt u u - W T usy sy sy f v sx

(4.36)

(4.37)

In (4.36), de "x-vergelijking", komen grootheden voor uit de "y-vergelij

king". lets soortgelijks geldt voor de "y-vergelijking" , formule (4.37).

51



Voor de rege1ing in f1uxcoordinaten ste1t de invertor dus een gekoppe1d

systeem voor. In figuur 4.6 is de overgang van het statorcoordinatenste1se1

naar het f1uxcoordinatenste1se1 schematisch weergegeven.

~l~:;~a
u;x

e;P

~l:;~~
U;y lG usy

fig. 4.6 Ontstaan van koppelingen t.g.v. tijdvertrsgingen van de invertor

In figuur 4.7 is de invertor, gemode11eerd a1s eerste-orde-tijdvertraging,

samen met de inductiemachine en de beide rege1aars weergegeven.

r------"'] Ux u;x
: regeloor 1;.---+<:>--.1
I 1'- 1

,------1 Uy U;y _
: regeloor I!---<>--+l
!.. J

fig. 4.7 De inductiemachine met de spanningsinvertor gemodeIIeerd sIs
eerste-orde-tijdvertrsging zonder ontkoppeling

We willen de stroomrege11ussen weer op deze1fde soort manier ontkoppe1en a1s

in paragraaf 4.1. Van de uitgangsspanningen van de rege1aars zu11en eerst

ontkoppe1ingsspanningen afgetrokken worden. De koppe1ingsspannlngen kunnen

zowe1 grafisch a1s mathematisch bepaa1d worden. Kathematisch kunnen de

koppe1ingsspanningen bepaa1d worden door u en u te e1imineren uit het
sx sy

52



(4.38)

(4.39)

ste1se1 verge1ijkingen dat bestaat uit: (4.16), (4.17), (4.13), (4.14),

(4.18), (4.36) en (4.37). Er ontstaat dan een beschrijving voor de stroom

1ussen in de ingangsgrootheden u en u en de uitgangsgrootheden i en ix y sx sy

Verder ver100pt de bepa1ing van de ontkoppe1spanningen a1s voIgt. De over

*dracht van u naar i wordt bepaa1d door de spanning u te verwijderensx sx sx
door (4.16) en de afge1eide van deze verge1ijking in (4.36) te verwerken.

Verge1ijking (4.36) gaat dan over in:

d d2 MR MR d
R i + (oL +T R )--d i + L T i r ~ r T ~ +o sx s v 0 t sx 0 s v dtZ sx - [2"""" rx - [2"""" v dt rx

r r
d d *- oL wfi - oL wfT --d i - oL T i --d wf - u + wfT us sy s v t sy s v sy t sx v sy

De spanning u wordt met behu1p van (4.17) uit (4.38) gee1imineerd. Metsy
behu1p van (4.26) gaat (4.38) dan over in:

i d d
2

1 [ *sx + (To+Tv)dt i sx + ToTv dtZ i sx - a- usx +
o

MRT
+ rv d.J, d d

---v:- dt "rx + (oL +T R )wfi + 20L wfT dt i + oL T i dt wf +r s v 0 sy s v sy s v sy

+ oL wf
2T i ]s v sx

De "x-stroom1us" gaat over in een ontkoppe1de stroom1us bestaande uit een

cascadeschake1ing van twee eerste-orde-tijdvertragingen a1s voor de ontkop

pe1ingsspanning genomen wordt:

Rr M MR T dr vu (-- + pw W T )-- ~ + ---v:- d ~ + (oL +T R )wfi +ox L m f v L rx t rx s v 0 syr r r
d

i + oL T d 2 (4.40)+ 20L wfT d i d wf + oL wfT is v t sy s v sy t s v sx

De ontkoppe1ingsspanning u wordt op soortge1ijke wijze a1s de spanning uoy ox
bepaa1d. Eerst wordt met behu1p van (4.17) en de afge1eide van deze

verge1ijking u uit (4.37) gee1imineerd. Verge1ijking (4.37) gaat dan oversy
in
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R i + (oL +T R )ddt io sy s v 0 sy

d
+ oL wfi + oL wfT -ds sx s v t

*u - W T usy f v sx

+ M.J.
pw. L "rx

r
M d

PT _.J. -w-
v L "rx dt m

r

(4.41)

Met behu1p van (4.16) wordt u uit (4.41) geA1imineerd. Door voorts gebruiksx
te maken van (4.26) gaat (4.41) over in

d d
2

1 [ *i + (T +T )- i + T T ~ i - - usy 0 v dt sy 0 v dt sy R sy
o

M d d
-pw -L T dt lJ - (oL +T R )wfi - 20L wfT dt im v rx s v 0 sx s v sx

r

PT M.J. d W + .....L w
f
2T i ]

- v L
r

"rx dt m ., s v sy

~ lJ +
L rx

r
d

- oL T i dt wf +s v sx

(4.42)

De "y-stroom1us" gaat over in een ontkoppe1de stroom1us bestaande uit een

cascadeschake1ing van twee eerste-orde-tijdvertragingen a1s voor de ontkop

pe1ingsspanning genomen wordt:

R M M dr (oL +T R )wfi +u (wfTv L - pw ) - lJ - pw - T dt lJrx -oy m L rx mL v s v 0 sxr r r
d i d M d

+ oL wiT i-2oLswf Tv dt - oL T i dt Wf - pT - lJrx dt Wsx s v sx vL m s v sy
r

(4.43)

De grafische bepa1ing van de koppe1spanningen ver100pt op deze1fde manier

a1s in paragraaf 4.1. De sompunten "A" en "B" in figuur 4.7 dienen verwij

derd te worden. Het voordee1 van de grafische .ethode is dat er inzicht

ontstaat in het tot stand komen van de ontkoppe1ingstermen.

De koppe1ingstermen zijn in drie groepen te verdelen. De eerste groep

bestaat uit de koppe1ingstermen die ook optreden bij gebruik van een idea1e

invertor. De tweede groep bestaat uit de afge1eiden van deze termen

vermenigvu1digd met de tijdconstante T . De derde groep bestaat uit termen
v

die ontstaan tengevo1ge van de koppe1ingen in de invertor ze1f. In

figuur 4.8 is het schema van het aandrijfsysteem weergegeven waarbij de

knooppunten "A" en "B" verwijderd zijn. Hierin zijn ook de drie groepen te

zien waaruit de koppe1ingsspanningen opgebouwd zijn.
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r------j Us U;x

: regeloor Ii----<~--+l
1 I1 1

r------l Uy U:y
i regelaar 'L..---+<~--+l
I IL J

fig. 4.8 Structuur van bet omgewerkte aandrijfsysteem zonder ontkoppeling

Om de koppelingen te voorkomen worden de ingangen van de invertor ook nu

weer niet direct met de door de regeling bepaalde waarden u en u verbon-x y
den. Er vindt eerst een compensatie plaats voor de koppelingen. De invertor-

ingangsspanningen worden in dit geval beschreven door

*u u - usx x ox

*u u - usy y oy

(4.44)

(4.45)

In dit geval gaan de statorstroomlussen over in twee onafhankelijke stroom

lussen, ieder beschreven door twee in serie geplaatste eerste-orde-tijdver

tragingen. In figuur 4.9 zijn de stroomlussen van het volledig ontkoppelde

aandrijfsysteem weergegeven.

i sx ref UX

'G
, i sx- RoGregelaar ~ -

i sy ref Uy

'G
, i sy

- - regelaor f-----e-. RoG

fig. 4.9 Structuur van bet stroomlussen bij volledige ontkoppeling
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4.3.2 Invertor &emodelleerd als looptijd

Een andere manier om de vertragingstijd van de invertor in rekening te bren

gen is door deze voor te stellen als een looptijd. In het statorcoardinaten

stelsel wordt een invertor met een looptijd T
l

beschreven als:

(4.46)

Transformatie naar het fluxcoardinatenstelsel met behulp van de formules

(4.20) en (4.21) levert

(4.47)

Splitsing van deze complexe vergelijking in twee reele vergelijkingen met

behulp van (4.4) en (4.23) levert het stelsel

De invertor blijkt in dit geval koppelingen te veroorzaken doordat het flux

coardinatenstelsel in de tijd T
l

over een hoek p(t)-p(t-Tl ) geroteerd is

t.o.v. het statorcoordinatenstelsel. Zie hiervoor figuur 4.10.

*Op het moment t-Tl worden door de regeling de spanningen usx(t-Tl ) en

*u (t-T
l

) bepaald die aan de machine aangeboden moeten worden. Deze tweesy
*spanningen leggen een referentie-ruimtespanningsvector u (t-T

1
) vast die een-s

*hoek 6 maakt met de reele as van het fluxcoardinatenstelsel. De referentie-

* *waardes u (t-T
l

) en u (t-T
l

) worden met behulp van de hoek p(t-Tl ) omgezet
sx sy

* *in referentiewaardes usa(t-Tl ) en usp(t-T1) in het statorcoardinatenstelsel

die vervolgens aan de ingang van de invertor aangeboden worden.
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op het tijdstip t

fig. 4.10 Ontstaan van koppelingen t.g.v. looptijden

Op het tijdstip t, een tijd T
1

later, verschijnen de referentiewaardes aan

de uitgang van de invertor. Het f1uxcoOrdinatenste1se1 is ondertussen gero

teerd naar de positie pet). De aan de machine toegediende spanningsvector

*u (t) is ge1ijk aan u (t-T
1
). Deze vectoren maken op het tijdstip teen hoek-s -s

6 met het f1uxcoOrdinatenste1se1. Deze hoek is niet ge1ijk aan de gewenste

*hoek 6 • De spanningsvector die ten opzichte van het f1uxcoordinatenste1se1

*de juiste hoek 6 inneemt, is a1s u in de figuur weergegeven.
-sw

Door de rotatie van het f1uxcoordinatenste1se1 in de looptijd T1 kan de

uitgangsspanningsvector van de invertor niet "rechtstreeks" opgebouwd worden

* *met behu1p van u en u Er treden koppe1ingen op die beschreven worden
sx sy

door (4.48) en (4.49).

In figuur 4.11 is de overgang van het statorcoordinatenste1se1 naar het

f1uxcoordinatenste1se1 weergegeven voor een invertor die gerepresenteerd kan

worden a1s een looptijd.

57



U;a

~1'lJ:]1
Usa..

ejp

U;p

~1'lJ:]1
Usp...

p

'lJ:] -

l1p

U;x 1lJ:] Usx

jl1pe
U;y 1lJ:] Usy

+ oL wf(t)i (t)] (4.50)s sy

fig. 4.11 Invertor met looptijden beschreven in stator- en
fluxco6rdinatenstelsel

De overdracht van de invertor-ingangsspanningen naar de machinestromen kan

gevonden worden door met behu1p van de re1aties (4.48) en (4.49), u en usx sy
te e1imineren uit (4.16) en (4.17). Er ontstaan dan met (4.26) de vo1gende

vergelijkingen

i (t) + T ddt i (t) - R1 [ u* (t-T1)cos[p(t-T1)-p(t)] +sx 0 sx sx
o

* MRr
-Usy (t-T1)sin[p(t-T1)-p(t)] +~ ~rx(t)

r

i (t) + T dd i (t) - R1 [ u* (t-T1)cos[p(t-T1)-p(t)] +
sy 0 t sy 0 sy

+ U:x (t-T1)Sin[p(t-T1)-p(t)] - pwm(t) ~ ~rx(t) - oLswf(t)isx(t) ] (4.51)
r

Ook nu b1ijken er weer extra koppe1ingen te zijn ontstaan. In de "x-verge

1ijking" komen extra "y-grootheden" voor en in de "y-verge1ijking" komen

extra "x-grootheden" voor. Om de stroom1ussen te ontkoppe1en moeten we

bekijken hoe de koppe1ingen tot stand komen. De koppe1ingsspanningen ont

staan ten gevo1ge van twee oorzaken. Op de eerste p1aats zorgt de voeding

van de inductiemachine door midde1 van een spanningsbron voor koppe1ingen;

zie paragraaf 4.1 re1aties (4.27) en (4.28). Omdat de spanningsinvertor die

gebruikt wordt ook nog een 100ptijd heeft, hetgeen voor een rotatie in het
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f1uxcoordinatenste1se1 zorgt, ontstaan er nog extra koppe1ingen tussen de

rege11ussen. Deze 1aatste koppe1ingen komen tot uiting in de formu1es (4.48)

en (4.49).

We zu11en nu proberen om de koppe1ingen te compenseren met behu1p van de

hieronder beschreven en in figuur 4.12 weergegeven ontkoppe1ingsstructuur.

Later za1 b1ijken dat door deze ontkoppe1ingsstructuur lnderdaad twee

ontkoppe1de statorstroom1ussen ontstaan.

In het ontkoppe1ingsnetwerk dienen de inverse signaa1behande1ingen p1aats te

vinden van het koppe1ingsnetwerk van het aandrijfsysteem. Omdat de koppe1in

gen op twee verschi11ende manieren ontstaan, 1igt het voor de hand om ook de

ontkoppe1ing in twee stappen te 1aten p1aatsvinden. Eerst zu11en van de

uitgangsspanningen van de rege1aars (u , u ) ontkoppe1spanningen (u ,u )x y ox oy
afgetrokken worden die de koppe1ingen compenseren ontstaan door spannings-

bronvoeding van de inductiemachine. Vervo1gens worden de a1dus verkregen

spanningen geroteerd over een hoek (~P1) tegengeste1d aan de rotatiehoek die

door de 100ptijd van de invertor veroorzaakt wordt.

p

K
p

l-D -
-

6p, 6pz

Ux U;x

l-D
Usx

~

Uoxf-
-j6p, j6pze e

Uy U;y

'lI}
Usy

~

Uoyf-
ontkoppeling invertor

~--------------------~-----------------------~

fig. 4.12 Ontkoppelingsstructuur bij gebruik van een spanningsinvertor
met een looptijd

In deze figuur is te zien dat de 100ptijd van de invertor voor een comp1ica

tie zorgt. A1s gevo1g van deze 100ptijd is het voor een vo11edige ontkoppe

ling noodzake1ijk om de machinegrootheden in de toekomst te kennen. Met name
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de hoek p op het tijdstip t+T
l

is van belang om de rotatie te kunnen uitvoe

ren die precies tegengesteld is aan de rotatie die door de invertor veroor

zaakt wordt.

In dit verslag zal verder niet besproken worden hoe zo'n voorspeller van

machinegrootheden in de praktijk gerealiseerd zou moeten worden. In de rest

van deze paragraaf ga ik ervan uit dat er een voorspeller voorhanden is.

Als we er vanuit gaan dat de hoek p(t+Tl ) door een voorspelling nauwkeurig

genoeg bepaald kan worden, is hiermee een rotatie uit te voeren die tegenge

steld is aan de rotatie die de invertor, ten gevolge van de hierin aanwezige

looptijd, uitvoert. Voor de ingangsspanningen van de invertor geldt in deze

situatie (zie figuur 4.12)

*usx(t) - [ux(t) - uox(t)] [cos(p(t)-p(t+Tl »] +

+ [u (t) - u (t)] [sin(p(t)-p(t+Tl »]
y oy

*u (t) - [u (t) - u (t)] [cos(p(t)-p(t+Tl »] +sy y oy
-[u (t) - u (t)] [sin(p(t)-p(t+Tl »]x ox

(4.52)

(4.53)

Als de relaties (4.52) en (4.53) in de vergelijkingen (4.50) en (4.51)

gesubstitueerd worden ontstaat het vergelijkingenstelsel

isx(t) + To d~ isx(t) - i [ ux(t-Tl ) - uox(t-Tl ) + ~r ~rx(t) +
o r

+ oL wf(t)i (t)]s sy
(4.54)

i (t) + T d~ i (t) - i [ Uy(t-Tl ) -sy 0 sy 0
u (t-T

l
) - pw (t) K

L
~ (t) +

oy m r rx

-oL wf(t)i (t)] (4.55)s sx

De statorstroomlussen gaan over in twee ontkoppelde stroomlussen, opgebouwd

uit een eerste-orde-tijdvertraging in cascade met een looptijd, als voor de

ontkoppelspanningen u en u de volgende waarden genomen wordenox oy
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(4.56)

(4.57)

Om een volledige ontkoppeling te kunnen realiseren dient de voorspeller niet

aIleen in staat te zijn de hoek p te voorspellen: de andere machinegroot

heden dienen ookeen tijd T
l

in de toekomst bekend te zijn. Als de invertor

snel is ten opzichte van de snelste veranderingen van de machinegrootheden

(Tl is relatief klein), wordt er slechts een geringe fout gemaakt in de

bepaling van de ontkoppelingsspanningen als de machinegrootheden gebruikt

worden die op het bemonsteringstijdstip bepaald zijn. Ret gebruik van een

machinegroothedenvoorspeller kan dan achterwege blijven.

Als het mogelijk is om de ontkoppelingsspanningen te bepalen zoals beschre

ven in de relaties (4.56) en (4.57) en de hiermee bepaalde ingangsspanningen

voor de invertor eerst over de hoek -(p(t)-p(t+T
l
» te roteren alvorens ze

aan de invertor aan te bieden ontstaan de ontkoppelde statorstroomlussen

zoals gegeven in figuur 4.13.

i sx ref Ux l-u 1 i sx- RoGregelaar

i sy ref Uy

l.D
, i sy

l- regelaar ~RoG

fig. 4.13 Structuur van de volledig ontkoppelde statorstroomlussen
bij gebruik van een spanningsinvertor met een looptijd
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5 DE INVERTOR

5.1 Principe opbouw van de invertor

Voor de voeding van de inductiemacbine is in de testopste11ing voor de f1ux

georienteerde rege1ing een spanningsinvertor van bet type PHO 33 van de

firma Ro1ec aanwezig. De opbouw van deze invertor is te sp1itsen in drie

gedee1ten: bet vermogense1ektroniscbe gedee1te, bet digita1e besturings

gedee1te en bet ana10ge besturingsgedee1te.

De ingangen van bet vermogense1ektroniscbe gedee1te worden gevormd door de

drie fasespanningen van bet 50 Rz-wisse1stroomnet. Deze spann~ngen worden

door een zesta1 vermogensdiodes ge1ijkgericbt en toegediend aan een zoge

naamde tussenkringcondensator. Van deze ge1ijkspanning wordt door GTO's

(Gate-Turn-Off-tbyristoren) weer een driefasige wisse1spanning met een

inste1bare frequentie gemaakt die aan de inductiemacbine toegediend wordt.

De signa1en voor de besturing van de GTO's komen uit pu1strappen. Deze zet

ten de sturingssigna1en van bet digita1e besturingsgedee1te om in signa1en

waarmee bet moge1ijk is de GTO's te openen en te sluiten.

De invertor is oorspronke1ijk bedoe1d om zonder externe rege1ing een induc

tiemacbine te voeden. De invertor bevat name1ijk intern een rege1ing die bet

moge1ijk maakt de inductiemacbine met een inste1baar toerenta1 te bedrijven.

Door de gebruiker van bet aandrijfsysteem, opgebouwd uit deze invertor en

een inductiemacbine, kan aan bet ana10ge besturingsgedee1te een referentie

signaa1 voor bet macbinetoerenta1 opgegeven worden. Ret ana10ge besturings

gedee1te gebruikt dit referentiesignaa1 en de tussenkringspanning en -stroom

om een tweeta1 signa1en te maken die aangeboden worden aan bet digita1e

besturingsgedee1te. Ret ene signaa1, FRP-signaa1 genoemd, is een maat voor

de frequentie van de uitgangsspanning, bet andere, VRP-signaa1 genoemd, een
1\

maat voor de verbouding van u If
i

: de V/Hz-waarde. De amplitude van de
s nv

uitgangsspanning wordt dus gestuurd met bebu1p van bet VRP-signaa1.

Ret omzetten van de twee rege1spanningen uit bet ana10ge besturingsgedee1te

naar signa1en die door bet digita1e besturingscircuit gebruikt kunnen

worden, gebeurt met bebu1p van twee VCO's (Voltage Contro1ed Oscillator).

Ret digita1e besturingsgedee1te bepaa1t met bebu1p van deze beide signa1en

de tijdstippen voor bet openen en sluiten van de GTO's. Verder worden er

63



zowe1 in het ana10ge a1s in het digita1e gedee1te een aanta1 bewakings- en

bevei1igingsfuncties verricht.

Omdat we een eigen rege1ingsstructuur (f1uxgeori~nteerde rege1ingsstructuur)

rond deze invertor willen maken, za1 er geen gebruik gemaakt worden van de

interne rege1ing in het ana10ge besturingsgedee1te van de invertor. De ana

loge rege1ing in de invertor wordt dan ook grotendee1s overbrugd. De door de

f1uxgeorienteerde rege1ing bepaa1de rege1spanningen worden vrijwe1 direct

aan het digita1e besturingsgedee1te aangeboden. In figuur 5.1 is het b1ok

schema van de invertor weergegeven zoa1s hij gebruikt wordt in de rege1ing.

f inv ref

digital.

puleop.ekking

bevelllging
yon

tu...nkrlng
.panning

en
-etroom

pule
blokkerlng

bediening 50 Hz- net
hoofd- R 5 T

mogneet- I I I
Khokeloor ~

fig. 5.1 Blokschema van de gewijzigde invertor

In figuur 5.1 is een soort terugkoppe1ing te zien van de tussenkringspanning

via een correctienetwerk naar het VRP-signaa1. De grootte van de tussen

kringspanning is in het a1gemeen name1ijk niet constant. Tengevo1ge van

netspanningsvariaties of be1astingsvariaties kan de tussenkringspanning

afwijken van de nomina1e waarde. Het correctienetwerk zorgt ervoor dat de

V/Hz-waarde van de uitgangsspanning, onafhanke1ijk van de grootte van de

tussenkringspanning, a1tijd ge1ijk is aan de V/Hz-referentiewaarde.

Doordat de referentiesigna1en vrijwe1 rechtstreeks aan het digita1e bestu

ringsgedee1te aangeboden worden, worden er ook een aanta1 bewakingen buiten

werking geste1d. In het bijzonder de bewaking van de tussenkringstroom, die
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aan een maximum van 70 A gebonden is, en de bewaking van de tussenkringspan

ning, die zich steeds tussen 400 en 675 V aoet bevinden.

In de oorspronkelijke situatie was de invertor namelijk in staat om zelf,

met name tijdens overgangssituaties, de interne signalen FRP en VRP tijde

lijk zodanig te laten afwijken van de waarden behorende bij de gegeven

belasting en het door de gebruiker gewenste toerental , dat de tussenkring

spanning en -stroom binnen de voorgeschreven grenzen bleven. In de gewijzig

de invertor worden de signalen FRP en VRP vrijwel rechtstreeks aangestuurd

door de gebruiker. Hierdoor kunnen er situaties ontstaan waarin de door de

gebruiker opgegeven referentiewaarden leiden tot een ontoelaatbare tussen

kringspanning of -stroom.

Het beveiligingscircuit van de invertor zal deze ontoelaatbare waarden

detecteren en ervoor zorgen dat de GTO's gedoofd worden en de hoofdmagneet

schakelaar geopend wordt. Door deze afschakeling van de invertor zal de

inductiemachine tot stilstand komen. Het spreekt vanzelf dat dit een onge

wenste situatie is. In de te ontwerpen regeling zal ervoor gezorgd moeten

worden dat de aan de invertor opgegeven referentiewaarden er nooit toe lei

den dat er ontoelaatbare spanningen of stromen ontstaan.

5.2 Modulatiepatronen

In het vermogenselektronische gedeelte van de invertor zijn GTO's gebruikt

als schakelelementen voor de omzetting van de tussenkringgelijkspanning naar

het driefasig spanningspatroon, waarmee de inductiemachine gevoed wordt. Dit

spanningspatroon wordt vaak aangeduid als het statorspanningspatroon. Voor

de bepaling van de vorm van het statorspanningspatroon kunnen de GTO's in

gedachten vervangen worden door schakelaars. Met behulp van deze ·schake

laars· is het mogelijk de uitgangsspanningen gelijk te maken aan 0 of de

tussenkringspanning U . In figuur 5.2 is het vermogenselektronische gedeelte
c

van de invertor sterk vereenvoudigd weergegeven.
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fig. 5.2 Vereenvoudigde voorstelling van het vermogensgedeelte van de
invertor

Het meest eenvoudige driefasige spanningspatroon dat met behulp van deze

invertor te maken is, is weergegeven in figuur 5.3. Langs de horizontale as

is in deze figuur de hoek ~ uitgezet die met de tijd samenhangt als

~ - 211' f inv t (5.1)

Hierin is f i de frequentie van de uitgangsspanningen van de invertor.nv
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fig. 5.3 Bet meest eenvoudige driefssige spsnningspstroon
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In paragraaf 2.2 is het begrip ruimtevector geintroduceerd. Als we bedenken

dat de drie klemspanningen u ,u b en u slechts twee waarden kunnen aan-sa s sc
nemen, namelijk 0 en U , dan lijkt daaruit te volgen dat de ruimtespannings

c
vector u - 2/3(u + u b+ u ) daardoor 23 - 8 mogelijke toestanden heeft.-s sa s sc
Deze mogelijke toestanden voor de ruimtespanningsvector zijn weergegeven in

figuur 5.4. Bij elke toestand zijn de schakelaarposities van figuur 5.2

genoteerd.
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fig. 5.4 Hogelijke toestanden van de statorruimtespanningsvector

In figuur 5.4 is te zien dat de toestand 0 met twee combinaties van de scha

kelaars in figuur 5.2 overeenkomt. De overige zes toestanden liggen op een

cirkel met straal 2/3U steeds ruimtelijk 60° verschoven. Met een invertor
c

volgens de configuratie van figuur 5.2 kan men de beschreven zeven discrete

spanningstoestanden maken. Het modulatiepatroon bepaalt de volgorde waarin

de toestanden doorlopen worden.

In figuur 5.5 zijn de overgangen van de spanningsruimtevector weergegeven

die optreden als het modulatiepatroon uit figuur 5.3 doorlopen wordt. Omdat

verondersteld wordt dat de spanningsruimtevector in een oneindig korte tijd

van toestand wisselt, is er geen bepaalde baan aan te geven waarlangs de

vector zich beweegt. In figuur 5.5 is de baan waarlangs de ruimtevector .

wisselt dan ook gestippeld weergegeven. In de figuur is te zien dat de toe

standen I tim 6 achtereenvolgens aangenomen worden en weI elk voor 1/6-deel

van de periodetijd. Omdat U in principe constant is ligt de straal van de
c

cirkel vast en is een verandering van de lengte van de spanningsruimtevector

niet mogelijk.
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fig. 5.5 Plssts van de ruimtespsnningsvector

We wensen echter de amplitude van de grondharmonische component van de sta

torspanning te kunnen varieren. Variatie van de amplitude van de spanning

blljkt mogelijk te zijn bij toepassing van pulsbreedtegemoduleerde span

ningspatronen.

De toepassing van pulsbreedtemodulatie maakt het verder mogelijk bij een

geschikte keuze van de breedte en de plaats van de verschillende pulsen

bepaalde hogere harmonischen in het statorspanningspatroon in amplitude te

verminderen of zelfs te elimineren. Bogere harmonischen in de statorspanning

veroorzaken harmonischen in de stator- en rotorstromen en daarmee naast

extra verliezen, tevens harmonischen in het elektromagnetische koppel (ook

wel als tril- of pendelkoppels aangeduid). Deze pendelkoppels kunnen mecha

nische problemen opleveren en zijn verder een bron van geluidsproduktie in

de machine.

Een pulsbreedtegemoduleerd statorspanningspatroon ontstaat door het aanbren

gen van een aantal dips in het statorspanningspatroon van figuur 5.3. In het

ongemoduleerde patroon zal de statorspanningsruimtevector alleen de toestan

den 1 tIm 6 aannemen. Door het aanbrengen van de dips zal de statorspan

ningsruimtevector ook regelmatig de toestand 0 aannemen.

Pulsbreedtemodulatie van de statorspanningspatronen is op een aantal ver

schillende manieren uit te voeren. De fabrikant van de in de opstelling

aanwezige invertor heeft voor sinusmodulatie gekozen. Bet pulspatroon dat
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voor het schakelen van de GTO's van de invertor wordt gebruikt, wordt gevon

den uit de doorsnijding van een te aoduleren signaal met een driehoekgolf.

Voor het te aoduleren signaal wordt in dit geval een sinus genomen. De snij

punten van deze sinus en de driehoekgolf geven de tijdstippen voor de scha

kelhandelingen van de GTO's. Als de aomentele waarde van het te moduleren

signaal kleiner is dan de momentele waarde van de driehoek, is de uitgangs

spanning laag. Is de sinus daarentegen groter dan de driehoek dan is de

uitgangsspanning hoog. De gebruikte driehoekgolf is voor alle drie de fasen

gelijk. Tussen de frequentie van de sinus en de driehoekgolf bestaat een

evenredigheid die wordt aangegeven door het zogenaamde pulstal (PT). Figuur

5.6 geeft de opbouw van het statorspanningspatroon voor het pulstal 9. De

oorsprong van de naam pulstal wordt ook uit figuur 5.6 duidelijk. Per halve

periode van de gekoppelde spanningen blijken er namelijk precies 9 pulsen te

ontstaan.

b

... .

......Dr1Jj

fig 5.6 Bepaling van het statorspanningspatroon

De verhouding van de amplitude van de sinus en de driehoek wordt de modula

tie-index genoemd; de modulatie-index zal bij deze invertor altijd kleiner

of gelijk aan 1 genomen worden. De gemiddelde amplitude van de statorspan

ningsruimtevector kan geregeld worden met behulp van deze aodulatie-index.
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De modulatie-index bepaalt namelijk (samen met het pulstal) het gedeelte van

de periodetijd waarin de statorspanningsruimtevector de toestand 0 aanneemt.

Het statorspanningsverloop dat in figuur 5.3 aangegeven is, kan gezien wor

den als een ontaarding van een pulsbreedtegemoduleerd signaal. Het treedt

namelijk op bij pulstal 3 en een modulatie-index gelijk aan 1.

Omdat de harmonischen-inhoud van een statorspanningspatroon Kleiner wordt

naarmate het pulstal groter wordt, probeert men de invertor altijd te

bedrijven met een zo hoog mogelijk pulstal. Aan het te gebruiken pulstal

wordt echter een bovengrens gesteld door o.a. de minimale in- en uittijden

van de GTO's.

Ook de invertorverliezen beperken het maximaal te gebruiken pulstal. Omdat

de schakelverliezen in een GTO-invertor beduidend groter zijn dan de door

laatverliezen mogen we deze laatste in eerste instantie voor de bepaling van

de invertorverliezen verwaarlozen. De invertorverliezen (3-fasig) vertonen

daardoor de volgende samenhang met het puIs tal en de invertorfrequentie

P - PT finvertorverl inv (5.2)

Omdat de invertorverliezen aan een bovengrens gebonden zijn zal men voor

hogere invertorfrequenties een lager puIs tal dienen te kiezen. De invertor

is in staat pulspatronen te genereren behorende bij een tiental pulstallen.

De in de invertor aanwezige microprocessor die onder andere zorgt voor de

opwekking van de pulspatronen bepaalt op ieder moment het meest ideale puls

tal aan de hand van de gewenste invertorfrequentie.

5.3 Stapresponsiegedrag van de invertor

Het in figuur 5.6 weergegeven pulsbreedtegemoduleerde spanningspatroon wordt

bij de gebruikte invertor niet langs analoge weg verkregen uit de snijpunten

van de sinus- en de driehoekgolf volgens figuur 5.6, maar wordt opgewekt in

het digitale besturingsgedeelte van de invertor [Sme 88]. Uit aetingen

blijkt dat de stapresponsie van de invertor niet voorspelbaar is. De precie

ze responsie van de invertor op de verandering van een van de waarden van de

referentiespanningen blijkt afhankelijk te zijn van het tijdstip waarop de

referentiegrootheid verandert.
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6 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Conclusies

Zoals duidelijk mag zijn, heeft reeds een aantal afstudeerders geprobeerd

een fluxgeorienteerde regeling voor een inductiemachine gevoed door een

spanningsinvertor te ontwerpen en te realiseren. Het gestelde doel van het

project, een aandrijfsysteem met een goed dynamisch gedrag, opgebouwd rond

een inductiemachine te realiseren, werd nog niet bereikt. Voor de regeling

die digitaal uitgevoerd was, werd gebruik gemaakt van een pc. De beperkte

rekensnelheid achtte men geen probleem, deze zou alleen maar de bandbreedte

van het systeem beperken. Er werd verondersteld dat de principiele werking

van de fluxgeorienteerde regeling ondanks deze beperkte bandbreedte toch

aangetoond zou kunnen worden. De invloed die het gebruik van een digitale

regeling had op de ontkoppeling van de stroomregellussen was nog nauwelijks

onderzocht.

In hoofdstuk vier van dit verslag is gezocht naar de oorzaken van de koppe

lingen tussen de stroomregellussen. Deze bleken gelegen te zijn in de aanwe

zigheid van tijdvertragingen in de stroomregellussen of het gebruik van een

spanningsinvertor (die als spanningsbron gebruikt wordt) voor de voeding van

de inductiemachine. Om de machine met behulp van de fluxgeorienteerde regel

wijze te kunnen bedrijven, moeten de koppelingen tussen de regellussen onge

daan gemaakt worden.

Voor het ongedaan maken van de koppelingen tijdens dynamisch bedrijf van de

machine is het minstens noodzakelijk dat de bemonsteringsfrequentie van het

systeem voldoende hoog is (minimaal in de orde van grootte van 1 Khz). De

veronderstelling dat een fluxgeorienteerd regelsysteem ook kan functioneren

met een lage bemonsteringsfrequentie is dus onjuist gebleken. Verder is het

dynamische gedrag van de invertor van bel~ng. De te bepalen ontkoppelings

spanningen zijn namelijk afhankelijk van het dynamische gedrag van de span

ningsinvertor.

Uit hoofdstuk vijf blijkt dat de in werkelijkheid gebruikte invertor niet

gerepresenteerd kan worden door een van de in hoofdstuk vier beschreven

modellen. Ondanks het feit dat de opbouw en de generatie van het pulspatroon

bekend is, is het toch niet mogelijk het dynamische gedrag van de invertor
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te voorspellen. Omdat het dynamische gedrag van de invertor afhankelijk is

van het tijdstip waarop de referentiewaarden voor de uitgangsspanning veran

deren, zal het moeilijk zijn voor deze invertor een model te vormen dat

bruikbaar is in het fluxgeorienteerde regelschema.

Aanbevelinien

We hebben gezien dat de bemonsteringstijd van de digitale regeling voor het

aandrijfsysteem klein moet zijn om ervoor te zorgen dat de bepaalde ontkop

pelingsvector ook tijdens dynamisch bedrijf redelijk overeenstemt met de in

werkelijkheid optredende koppelingsvector. Om de vraag te kunnen beantwoor

den hoe groot de bemonsteringstijd maximaal mag zijn, moet er meer inzicht

komen in de werkelijk optredende veranderingssnelheden van de machinegroot

heden.

Simulatie van het gehele aandrijfsysteem lijkt mij een antwoord te kunnen

leveren op deze vraag. Met het simulatiepakket TUTSIM is het mogelijk een

simulatie uit te voeren van een digitale regeling gekoppeld aan een analoog

proces. Naast het bestuderen van de invloed van de grootte van de bemonste

ringstijd zal het dan ook mogelijk zijn de invloed van veranderingen van de

machineparameters op de werking van de fluxgeorienteerde regeling te bestu

deren.

Het is mogelijk om de bemonsteringstijd op een aantal manieren te verklei-

nen:

- Op de eerste plaats door gebruik te maken van een interface-kaart die,

integenstelling tot de nu gebruikte labmaster-kaart van de firma Tecmar,

geschikt is voor de hoge kloksnelheden van een AT-computer en gebruik

maakt van de l6-bits-brede databus van zo'n computer.

- Op dit moment worden aIle berekeningen voor de regeling in Turbo-Pascal-3

met real-variabelen uitgevoerd (vanwege de nauwkeurigheid). Binnen Turbo

Pascal-4 is het mogelijk met zogenaamde long-integer-variabelen te werken.

Dit type variabelen, waarmee de computer sneller kan rekenen dan met de

variabelen van het type real, kunnen, gezien de nauwkeurigheid waarmee de

D/A-omzetters in de labmaster werken (ongeveer 0,025%), goed gebruikt wor

den in het regelprogramma.
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- Bij aanschaf van een eventuele nieuwe spanningsinvertor kan er op gelet

worden dat er dan een type aangeschaft wordt dat in de regeling gemodel

leerd kan worden als een ideale spanningsinvertor. De ontkoppeling wordt

daardoor een stuk eenvoudiger. Omdat hierdoor minder rekentijd nodig is

voor de bepaling van de ontkoppelingsvector, kan de bemonsteringstijd iets

kleiner gemaakt kunnen worden.

- Er moet gezocht worden naar een fluxmodel (ter vervanging van de toe

standswaarnemer) dat op een snelle manier de rotorflux bepaalt. Behalve

naar de snelheid van het model moet er ook gekeken worden naar de nauwkeu

righeid waarmee de ingangsgrootheden aan het model toegevoerd moe ten wor

den om een bepaalde gewenste nauwkeurigheid van de rotorflux te verkrij

gen. Het model dat met relatief onnauwkeurig bepaalde ingangsgrootheden

toch nog een rotorflux bepaalt die redelijk in de buurt van de in de

machine heersende rotorflux ligt, verdient op dit punt natuurlijk de voor

keur.

Als de problemen met betrekking tot de rekensnelheid van de computer en het

dynamische gedrag van de invertor opgelost zijn, is er nog een probleem op

te lossen. Bij elke regeling dient er namelijk gemeten te worden. Bij een

fluxgeorienteerde regeling valt dan te denken aan onder andere de stator

spanning of -stroom. Van deze grootheden zijn aIleen de grondharmonische

componenten van belang. In de terugkoppellussen van de regeling dienen fil

ters opgenomen te worden ter bepaling van deze componenten. De bandbreedte

van deze filters is vaak kleiner dan de bandbreedte van de in een digitale

regeling altijd noodzakelijk anti-aliasing-filters. Door het gebruik van

filters ontstaan er vertragingen in en dus ook weer koppelingen tussen de

regellussen. Een andere realisatiemogelijkheid voor een snelle dynamische

regeling van een inductiemachine is het toepassen van een fluxgeoriAnteerde

sturing. Bij deze methode zijn geen metingen noodzakelijk en treden er dus

ook geen extra vertragingen en de daarmee samenhangende extra koppelingen

op.
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Grootheden

A1gemeen

a

f inv

FRP

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

J

L,Lr s
L Lrm' sm
L L

ro' so
Lsa
Lsma
Lsoa
Lsoab

K

m1
me
Nr , Ns

p

PT

R
0

R , Rr s
R'r
s

Tr

LIJST MET BELANGRIJKSTE SYMBOLEN

comp1exe constante, name1ijk ej2w/ 3 ;

de frequentie van de grondharmonische component van de

statorspanning;

de pu1streinfrequentie die een maat is voor de

frequentie van de grondharmonische component van de

statorspanningsruimtevector;

rotor- en statorstroomruimtevector;

momentane waarde van de stroom door de statorfase a

respectieve1ijk b en c;

massatraagheid van de combinatie inductiemachine en

remdynamo

rotor- en statordriefaseninductiviteit;

rotor- en statordriefasenhoofdve1dinductiviteit;

rotor- en statordriefasenspreidingsinductiviteit;

inductiviteit van statorfase a;

hoofdve1dinductiviteit van statorfase a;

spreidingsinductiviteit van statorfase a;

wederzijdse inductie van de spreiding tussen statorfasen

a en b;

wederzijdse inductiviteit tussen een stator- en

rotorwikkeling;

be1astingskoppe1;

e1ektromagnetische koppel;

aanta1 windingen van de rotor- respectieve1ijk

statorspoe1en;

poo1paarta1;

pu1sta1;

samengeste1de weerstand vo1gens (4.15);

rotor- en statorweerstand;

gereduceerde rotorweerstand;

slip;

rotortijdconstante;
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TOTCNT

~r' ~s

Usa' usb' usc

u

WP

x

y

6

!r' !s
vk

wf

~

Wm
Ws

p

0,

de tellerstartwaarde waarmee de teller, onder invloed

van de VRP-frequentie, precies tot nul aftelt in een

TC-interval;

tussenkringspanning;

het reele respectievelijk imaginaire deel van de

ontkoppelingsspanning

rotor- en statorspanningsruimtevector;

momentane waarde van de spanning in statorfase a

respectievelijk b en c;

het reele respectievelijk het imaginaire deel van de

regelaarsuitgangsspanning;

ingangsvector;

de pulstreinfrequentie die een maat is voor de amplitude

van de grondharmonische component van de

statorspanningsruimtevector;

toestandsvector;

uitgangsvector;

hoek van de statorspanningsvector in het

fluxcoordinatenstelsel;

rotor- en statorfluxruimtevector;

positie van het coordinatenstelsel k in het

statorcoordinatenstelsel;

hoeksnelheid van het fluxcoordinatenstelsel in het

statorcoordinatenstelsel;

hoeksnelheid van het coordinatenstelsel k in het

statorcoordinatenstelsel;

mechanische hoeksnelheid;

hoeksnelheid van de grondharmonische component van de

aangelegde statorspanningsruimtevector;

positie van het fluxcoordinatenstelsel ten opzichte van

het statorcoordinatenstelsel;

totale spreidingsfactor;

positie van het rotorstelsel in het

statorcoordinatenstelsel;

positie van de complexe vector x in het

statorcoordinatenstelsel.
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Subscripts

a, b, c

r, s

ref

x, y

Q, fJ

Superscripts

f

k

r

s

*

fasewikke1ing a respectieve1ijk b en c;

rotor- respectieve1ijk statorgrootheid;

wenswaarde;

het ree1e respectieve1ijk het imaginaire dee1 van de

grootheid in het f1uxcoOrdinatenste1se1;

het ree1e respectieve1ijk het imaginaire dee1 van de

grootheid in het statorcoOrdinatenste1se1;

comp1exe grootheid.

grootheden gedefinieerd ten opzichte van het

f1uxcoordinatenste1se1;

grootheden gedefinieerd ten opzichte van een wi11ekeurig

coordinatenste1se1 k;

grootheden gedefinieerd ten opzichte van het

rotorcoordinatenste1se1;

grootheden gedefinieerd ten opzichte van het

statorcoOrdinatenste1se1;

complex geconjugeerde of

wenswaarde voor de uitgang;

topwaarde / grootheden van de toestandswaarnemer;

reconstructiefout;

gereduceerde grootheid;

tijdafge1eide.

Lijst van gebruikte grafische symbo1en

yet) - ¥J x(t)dt
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_X_~~~I,-__G__ ---I~~Y

y(t) - x(t) + T dx(t)
dt

T dy(t) + y(t) _ Gx(t)
dt

y(t) - x(t - T)

y(t) - Gx(t)

PD-lid

eerste-orde-

tijdvertraging

looptij d-lid

versterker

Xl
sommator

Xl -f Y y(t) - x1(t) * x2(t) vermenigvuldiger•
x 2

tel x1(t)Xl -r Y
deler• y(t) - x2(t)

X2
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Bijlage A GEGEVENS VAN HET AANDRIJFSYSTEEK

A.l Gegevens van de inductiemachine

De gebruikte inductiemachine is een driefasige sleepringankermachine met

twee poolparen en een gewikkelde rotor. De algemene gegevens luiden:

fabrikaat

type

serienummer:

stator t:./y

rotor

vermogen

cos cp

nnom
f

me nom

Heemaf;

NK-560-4;

552046;

220/380 V, 39/22,5 A;

246 V, 28 A;

11 kW;

0,85;

1440 omw/min;

50 Hz;

73 Nm.

A.2 De gebruikte parameters van de inductiemachine

De machineparameters worden overgenomen uit [Elz 87]. Deze machineparameters

zijn:

R 0,23 o·s ,
L 76,7 mHo

s ,

R 0,12 o·r ,

L 37,0 mH;r
K 51,3 mH;

a 0,073;

J 1,20 Kgm2

n.b. In [Elz 87] is voor L de waarde 36,2 mH genoteerd. Deze waarde voor L
r . r

is niet door de auteur zelf gemeten en komt in conflict met de waardes van

L , K, en o. De samenhang tussen deze vier parameters wordt gegeven door
s

formule (2.38). De hier genoteerde waarde van L is zodaning gekozen dat
r

formule (2.38) een kloppende vergelijking oplevert.
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A.3 Geievens van de iebruikte invertor

fabrikaat

type

serienr.

diagramnr.

netaans1uiting

nomina1e uitgangsstroom

maxima1e uitgangsstroom

nomina1e tussenkringspanning

minima1e tussenkringspanning

maxima1e tussenkringspanning

minima1e uitgangsfrequentie

maxima1e uitgangsfrequentie

Ho1ec;

PMD 33;

86 72265X01;

IS 01634;

380 V / 50 Hz;

50 A;

70 A;

537 V;

400 V;

675 V;

0,5 Hz;

100 Hz.

pu1sta1 schake1frequentie frequentie van de
van de invertor uitgangsspanning
in Hz. in Hz

min. max. min. max.

3 290 1000 48,3 166,7
9 700 910 38,8 50,S

15 690 1200 23,0 40,0
21 550 1000 13,1 23,8
33 550 900 8,3 13,6
45 460 800 5,1 8,9
63 350 700 2,8 5,6
99 275 600 1,4 3,0

165 250 500 0,8 1,5
231 10 400 0,02 0,9
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Bij1age B BEPALING VAN DE MAXIMALE VARIATIES VAN DE HACHINEGROOTHEDEN

In paragraaf 4.1 is afge1eid dat de spanningsgevoede inductiemachine in het

f1uxcoordinatenste1se1 beschreven wordt door de onderstaande verge1ijkingen

~i
R

[ +!.... [ R K ]]0
-i LrL -;rx + oL wfi (4.16)oL + udt sx sx R a sy axs 0 r r

~i
R

[ +!.... [- K ]]0
-i - oL wfi + (4.17)- oL P"'m L" -;rx udt sy sy R s sx sys 0 r

d R [ ]r
--; + Ki (4.13)dt -;rx -L" rx axr

d - i [ 3 K -; i ] (4.14)dt wm 2"P + m1L rx syr
MRr i (4.18)wf - pw +~m syrrx

In figuur B.1 zijn deze verge1ijkingen verwerkt tot een schematisch model

van de inductiemachine in het f1uxcoOrdinatenste1se1 (T - oL /R eno s 0

T -L/R).r r r

A

B

fig. B.1 Structuur van de door een spanningsinvertor gevoede
inductiemachine

In deze figuur is te zien dat de overdracht van de spanningen naar de

stromen gegeven wordt door een eerste-orde-tijdvertraging. De waarde van de

tijdconstante T is met behu1p van (4.26) en de waardes van de machinepara-
o
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meters, weergegeven in bij1age A, te bepa1en. De tijdconstante b1ijkt onge

veer 12 ms te bedragen. De tijdconstante waarmee de flux veranderd kan

worden (T ) b1ijkt aanzien1ijk groter te zijn, ongeveer 300 ms.
r

Om de maxima1e veranderingssne1heid van de machinegrootheden te bepa1en, za1

niet a11een gekeken moeten worden naar de tijdconstante voor de verandering.

maar ook naar de grootte van het ingangssignaa1 waardoor deze verandering

veroorzaakt wordt. Door gebruik te maken van een "worst-case"-benadering za1

geprobeerd worden een bovengrens aan te geven voor de maxima1e veranderings

sne1heid van de machinegrootheden.

Om de maxima1e veranderingssne1heid van i of i te bepa1en zu11en wesx sy
naast de tijdconstante T , ook de maximaa1 moge1ijke ingangsstapgrootte op

o
de eerste-orde-tijdvertragingse1ementen die de overdracht van de spanningen

naar de stromen beschrijven. moeten kennen. Met andere woorden. we zu11en de

maxima1e stapgrootte van de uitgangen van de sompunten A en B moeten bepa

len. Voor deze bepa1ing is het van be1ang te weten dat de invertor een maxi

male uitgangsspanning van 220j2 V = 310 V en, gedurende een korte tijd. een

maxima1e uitgangsstroom van 70 A kan 1everen.

In de "stationaire" situatie za1 de uitgangsspanning van sompunt A of B

maximaa1 32 V kunnen bedragen. Deze waarde is te bepa1en met behu1p van de

maxima1e uitgangsstroom (70 A) en de weerstand R (0,46 0). De weerstand Ro 0

kan bepaa1d worden uit (4.15) en de gegevens uit bij1age A.

De maximaa1 moge1ijke verandering van bijvoorbee1d i treed op a1s i zosy sy
sne1 moge1ijk moet veranderen van -70 naar 70 A. A1s we de veranderingen van

de koppe1spanningen even verwaar1ozen, betekent dit dat de uitgangsspanning

van het sompunt springt van -32 naar 310 V, een spanningssprong van ongeveer

340 V. Voor de overdracht van de eerste-orde-tijdvertraging voor i ge1dt:sy

i + T d i
sy 0 dt sy

1-uR som B
o

(B.1)

en devan sompunt B. Voor de stroom i sx
In figuur B.2 is de

Hierin is u B de uitgangsspanningsom
spanning u A ge1dt een soortge1ijke verge1ijking.som
verandering van i schematisch weergegeven.5y
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fig B.2 Verandering van i bij stapvormige verandering van usy sy

De grootste verandering van de stroom treedt op op het moment t-O s. Op dit

tijdstip geldt dat

di---.EI 1dt max - oL usom B =
s

60 kA
s

(B.2)

De stroom i zal in principe met dezelfde snelheid kunnen veranderen.sx

De maximaal mogelijke verandering van W ontstaat bij de nominale rotorflux
m

van 0,6 Yb en een stroom ivan 70 A. Het elektrische koppel dat bij dezesy
waarden van de machinegrootheden en de waarden van de machineparameters

zoals gegeven in bijlage A optreedt, kan gevonden worden met behulp van

relatie (3.6). Het elektrische koppel blijkt in deze situatie 175 Nm te

bedragen. De gebruikte invertor (zie hoofdstuk 5) is niet in staat om vermo

gen aan het net terug te leveren, met andere woorden, de inductiemachine kan

aIleen maar als motor bedreven worden. De grootste veranderingssnelheid van

W zal optreden als er geen belastingskoppel aanwezig is en de machine zijn
m

maximale koppel van 175 Nm produceert. In dit geval geldt er voor de veran-

deringssnelheid van w
m

dwml 1 _ 175 ~ _ 146 rad
dt max - j me 1,2 s' ~
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De veranderingssnelheid van de flux is te bepalen met behulp van relatie

(4.13). In de praktijk zal een snelle verandering van ~ optreden als derx
flux gedwongen wordt zo snel mogelijk toe te nemen vanaf 0 tot zijn nominale

waarde door de stroom i een sprong te laten maken van 0 naar 70 A. Directsx
na t - 0 s treedt er dan een verandering op die een waarde heeft van

dV>rxI M 12 Wb
---cit max - T i sx = s

r
(B.4)

Als de machine niet in het veldverzwakkingsgebied gebruikt wordt, zal door

de regeling de flux tijdens het bedrijf van de machine constant gehouden

worden. Voor de berekening van de veranderingssnelheid van wf gaan we ervan

uit dat de flux constant op zijn nominale waarde van 0,6 Wb gehouden wordt.

Met behulp van (4.18) is af te leiden dat

dw
f

dw MR di_I - p --!!I + _r_ ~Idt max dt max L ~ dt maxrrx
(B.5)

Substitutie van (B.2), (B.3) en de waarden van de machinegrootheden uit

bijlage A in (B.5) levert

dw--!I = 17000 rad
dt max ~

(B.6)

Bij de berekening van de maximale veranderingssnelheid van de stromen zijn

we ervan uitgegaan dat de veranderingen van de koppelingsspanningen nihil

waren. Er zal nu gecontroleerd worden of deze aanname gemaakt mag worden.

De stroom i zal niet zo'n snelle veranderingen ondergaan als de stroomsx
i ,omdat de flux constant gehouden wordt op de nominale waarde, in tegensy
stelling tot het koppel dat in het algemeen sterk kan varieren. De verande-

ringssnelheid van de stroom i zal daarom ook het dichtste bij hetsy
afgeschatte maximum liggen. De invloed van de koppelingsspanningen zal dan

ook alleen maar bekeken worden voor i sy

De koppelingsspanning wordt gegeven door de relatie (4.32)
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M
u. - -u - pc.> -. + oL W ikOP oy m L rx s f sxr

(B.7)

In paragraaf 2.1 zijn aIle machineparameters constant verondersteld. De

machinegrootheden i ,. ,wen wf zijn continu in de tijd, met anderesx rx m
woorden ze kunnen geen sprongen vertonen. Hieruit voIgt dus dat op t - 0 s,

het moment van de spanningssprong, de koppelingsspanning constant blijft. Na

dit tijdstip zullen de machinegrootheden veranderen, waardoor ook de koppe

lingsspanning zal veranderen. De vraag is nu of de koppelingsspanning derma

te snel zal veranderen dat zij invloed heeft op de snelle stroomverandering

direct na de stap. Hiertoe moet de verandering van de koppelingsspanning op

een tijdstip na t - 0 s bekeken worden. Voor dit tijdstip kiezen we, vrij

willekeurig, t - T . Als op dit tijdstip de verandering van de koppelings-
o

spanning nog gering is, zal de veranderingssnelheid van de stroom i zoalssy
berekend in (B.2) ook in werkelijkheid kunnen optreden. De snelste verande-

ringen treden immers op direct na t - 0 s.

We hebben reeds gezien dat de flux normaal gesproken constant gehouden

wordt. Ook de stroom i zal geen sterke veranderingen ondergaan. We nemensx
daarom aan dat deze machinegrootheden gedurende de tijdperiode van 12 ms

constant op hun nominale waarden van 0,6 Vb en 12 A blijven.

Op het moment t - T kunnen de hoeksnelheden wf en W afgeschat worden door
o m

ervan uit te gaan dat beide de maximaal mogelijke snelheidsverandering

ondergaan hebben. Met behulp van (B.3) voIgt dat W op t - 12 ms metm
1,75 rad/s veranderd is. Met (B.6) voIgt dat wf op dat moment maximaal

204 rad/s veranderd is. De maximale verandering van de koppelingsspanning op

t - 12 ms ten opzichte van t - 0 s is dus

6u. 12 - 2,91 + 13,7 ~ 16,6 V
kOP ms

(B.8)

Als deze spanning vergeleken wordt met de spanningsstap van 340 V, blijkt

dat we de invloed van de koppelingen gedurende de eerste 12 ms kunnen ver

waarlozen. De hierboven gevonden waarde voor de verandering van de stroom

i za1 dus in de praktijk optreden als de invertor vol uitgestuurd wordt.sy
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