
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Ontwerp, simulatie en beproeving van een fluxgeorienteerde AC-servo-aandrijving m.b.v. een
TMS32010-signaalprocessor

Wilms, P.L.

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/c2f13727-6e3e-4159-8a11-678d60f69acb


Faculteit der Elektrotechniek
Vakgroep Elektromechanica en Vermogenselektronica

Afstudeerverslag

ONTWERP, SIMULATIf: EN BEPROEVING VAN EEN

FLUXGEOR I~NTEERDE AC-SERVO-AANDR IJV I NG

M.B.V. EEN TMS32010-SIGNAALPROCESSOR

Hoogleraar

Mentor

EMV 88-42

prof. lr. J.A. Schot

ir. A.G. Sasburg

ing. P. L. WILMS

10614

Eindhoven, augustus 1988

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



SAKENVATTING

----------------------------

Bij de hedendaagse industriele automatisering worden voortdurend hogere

eisen gesteld ten aanzien van de benodigde servo-aandrijvingen. De

betekenis van de synchrone en/of asynchrone machine neemt daarbij

steeds meer toe, voornamelijk vanwege hun robuuste en kompakte

konstruktie.

Het ontwerp, de realisatie en de beproeving van een dergelijk

AC-servo-aandrijfsysteem vormen de onderwerpen van dit

afstudeerprojekt. Allereerst wordt de motor, een asynchrone machine,

vastgelegd in een mathematisch model, waarbij gebruik wordt gemaakt van

zogenaamde ruimtevektoren. Met behulp van dit dynamische model worden

vervangingsschema's afgeleid waarvan, met behulp van enkel

statormetingen, de machineparameters kunnen worden bepaald. Vervolgens

wordt, uitgaande van het afgeleide model, een digitale

flux-georienteerde snelheidsregeling ontworpen die gebruik maakt van

een ideale stroombron. Kenmerkend aan deze regeling is dat slechts een

machineparameter, de rotortijdkonstante, bekend hoeft te zijn.

Het motormodel en de flux-georienteerde snelheidsregeling zijn

vervolgens gesimuleerd onder TUTSIM en bekeken bij veranderende

parameters zoals rekeninterval, sampletijd en de rotortijdkonstante. De

snelheidsregeling is daarna met behulp van een signaalprocessor als

digitaal regelsysteem gerealiseerd bij een bemonsteringsfrekwentie van

2 kHz.

Uit de meetresultaten bleek dat de regeling stabiel en robuust van

karakter was en dus zonder problemen kan worden ondergebracht in de

kaskaderegeling van een servo-aandriJving.



SUMMARY

------------------

The importance of the asynchronous machine in modern servo drives still

increases, mainly due to its compact and robust construction.

The design, the realization and some tests of a servo drive with an

asynchronous machine, an AC servo drive, are the main subjects of this

master thesis. First the asynchronous machine is described in a

mathematical model using space vectors. Based on this model, a digital

field oriented speed control is designed using an ideal current source.

A characteristic property for this control scheme is that only one

machine parameter, the rotor time constant, has to be known.

The motor model and the speed control are simulated under TUTSIM with

varying parameters such as calculation interval, sampling time and

rotor time constant. After that, the speed control has been realized as

a digital control system with a signal processor, operating at a sample

frequency of 2 kHz.

Test results showed that the designed speed control has stable and

robust characteristics, so it can be used in the cascade control of a

servo drive.
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1. INLEIDING

1.1. SERVQ-AANDRIJVINGEN

Automatisch bestuurde gereedschap- en montagemachines, zoals

industriele robots, zijn bijna zonder uitzondering uitgerust met snel

werkende en akkurate positioneringssystcmen. De benodigde

servo-aandrijvingen voor deze systemen moeten goede dynamische

karakteristieken hebben.

De meeste toepassingen vereisen niet aIleen een snelle en nauwkeurige

positionering, maar tevens een wijd gebied waarbinnen de snelheid kan

worden geregeld.

In tabel 1.1 zijn enkele karakteristieke eigenschappen van

servo-aandrijvingen opgenomen, waarbij de uitdrukking servo-aandrijving

staat voor een systeem, bestaande uit motor, regelbare voeding en

besturingseenheid.

Tabel 1.1. Karakteristieke eigenschappen van

servo-aandrijvingen [LOF 85]

50 Nm

10 kW

omw/min)

3x nominaal koppel

3000 omw/min

5000 omw/min

0,1

0,3

(bij 3000

2 ••

1500

o
1 %

20 .. 150 ms voor

1000 omw/min

Nominaal koppel

Nominaal vermogen

Versnel 1lngskoppel

Nominale snelheid

Regelbereik snelheid

Snelheidstolerantie

Versnellingstijd
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1.2. DRIEFASEN-SERVO-AANDRIJVINGEN

Reeds lang worden voor traploos regelbare aandrijvingen voornamelijk

gelijkstroommachines met kommutator en een konstant veld gebruikt. De

belangrijkste redenen hiervoor zijn de goede regelmogelijkheden en de

goede dynamische eigenschappen van de gelijkstroommachine, waarbij er

een eenvoudige relatie aanwezig is tussen ankerstroom en koppel. De

hoeksnelheid is evenredig met de ankerspanning.

Nadelig voor de gelijkstroommachine zijn de kommutatieproblemen bij

hoge snelheden en hoge stromen. Oak de temperatuurhuishouding bij

stilstand, borstelslijtage en EMC-problemen vereisen extra aandacht bij

het ontwerp. De motor vereist daardoor regelmatig onderhoud zodat vraag

blijft bestaan naar onderhoudsvrije en betrouwbare (borstelloze)

servo-aandrijvingen. Drie typen machines komen hiervoor in aanmerking:

- de "borstelloze gelijkstroommachine"

(=bijzondere synchrone machine)

- de synchrone machine en

- de asynchrone machine

Genoemde motortypen zijn voorzien van een driefasenwinding in de stator

welke gevoed wordt met wisselstromen of -spanningen afhankelijk van het

type motor en/of regeling. Men spreekt van een AC-servo-aandrijving

indien de motor behoort tot de drie aangegeven motortypen.

De toepassing van AC-servo-aandrijvingen werd tot voor kort bemoeilijkt

door de komplexiteit van een AC-motor, voor te stellen als een

multivariabel niet-lineair systeem. en de hoge kosten verbonden aan de

vermogens- en analoge stuurelektronika.

Nieuwe vermogenshalfgeleiderbouwstenen in kombinatie met geavanceerde

stroom- en spanningsinvertoren alsmede de ontwikkelingen op het gebied

van de microelektronika, zoals snelle signaalprocessoren en I/O

bouwstenen, hebben echter de realisatie van genoemde

- 2 -



AC-servo-aandrijvingen binnen handbereik gebracht.

Afhankelijk van de toepassing kan een keus gemaakt worden uit de drie

typen machines. De asynchrone machine bezit de meest universele

toepasbaarheid vanwege zijn volgende kenmerken:

- eenvoudige en solide rotorkonstruktie

- uitontwikkelde fabrikagetechnologie

- gunstige kostprijs

- kortstondige overbelastbaarheid van 3 a 4 keer het

nominale koppel

1.3. FLUX-GEORltNTEERDE HOTORREGELINGEN

Een voorwaarde voor een servo-aandrijfsysteem met een redelijke

bandbreedte is de mogelijkheid om het benodigde elektromagnetisch op te

wekken koppel, momentaan en onafhankelijk van het toerental en het

lastkoppel in te kunnen stellen. Bij de permanent bekrachtigde

gelijkstroommachine is dit mogelijk door het opdrukken van een

ankerstroom evenredig aan het gewenste koppel.

Bij de asynchrone machine is dat aanzienlijk gekompliceerder. De

grootheden waarmee men de magnetlsche flux en het koppel onafhankelijk

van elkaar kan belnvloeden, kunnen worden afgeleid uit het zogenaamde

fluxgeorienteerde machine-model, geintroduceerd door F. Blaschke [BLA

72]. Met behulp van dit mathematische model ziJn vervolgens diverse

regelstrategieen te bedenken [SID 86].

1.4. PROBLEEHSTELLING

Op dit moment wordt wereldwijd onderzoek verricht naar de mogelijkheden

- 3 -



om een fluxgeorienteerde AC-servo-regeling te implementeren. 20 ook op

de vakgroep Elektromechanica en Vermogenselektronica. verbonden aan de

faculteit Elektrotechniek van de Technische Universiteit in Eindhoven.

Daar wordt de nadruk gelegd op de ontwikkeling Van een

AC-servo-systeem. dat met name geschikt is voor toepassing in robots

die in explosiegevaarlijke ruimten ingezet kunnen worden.

In dit verband paste het volgende afstudeeronderwerp:

"Realisatie en beproeving van een fluxgeorienteerde

regeling voor een asynchrone machine als servomotor met

behulp van een THS32010 signaalprocessor"

- 4 -



2. MATHEMATISCH HODEL VAN DE ASYNCHRONE MACHINE

2.1. INLEIDING

In dit hoofdstuk wordt toegewerkt naar een machinemodel van de

driefasige asynchrone machine volgens [KOV 84], met gebruik making van

zogenaamde ruimtevektoren.

Er gelden daarbij de volgende aannamen

• asynchrone machine met kooianker;

• de machine bevat aIleen lineair magnetisch ijzer met

verwaarloosbare elektrische geleidbaarheid;

• stator en rotor hebben een cirkelcilindrische, gladde

vorm;

• de machine bevat 3 sinusvormig verdeelde wikkelingen,
overdeeld over 120 , met poolpaartal p;

• er worden geen temperatuureffekten in beschouwing

genomen.

Een gevolg hiervan is dat de zelfinduktiviteiten, zowel van de rotor

als de statorfasen, niet meer afhankelijk zijn van de rotorpositie.

Verder geldt dat de wederzijdse induktiviteit L tussen een stator- ensr
een rotorfase p-voudig harmonisch zal verlopen als funktie van de

rotorposi tie.

2.2. RUIMTEVEKTOREN

In een dwarsdoorsnede van de stator wordt een komplex plaatsvlak

gedefinieerd waarvan de reele as, Res, samenvalt met de magnetische as

van de statorfase a (zie fig 2.1.).

Dit plaatsvlak noemen we in het vervolg het stator-

- 5 -



koordinatenstelsel, kortweg s-stelsel.

as \

b-fose \~,r:fiSS!l:l~~

as
o-tose

Rl

i as
c-tose

Figuur 2.1. Definiering komplex stator-koordinatenstelsel

Op een gelijke wijze wordt het rotor-koordinatenstelsel (r-stelsel)

gedefinieerd ten opzichte van de rotorfase a, welke een hoek e maakt

met het s-stelsel. Figuur 2.2. geeft de gemaakte afspraken grafisch

weer.

+ .'

-0

'iD

Figuur 2.2. Afspraken asynchrone machine
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Ten opzichte van het s-stelsel worden vervolgens de komplexe

ruimtevektoren i (t), u (t) en ~ (t) gedefinieerd:-s -s s

:= / 2/3' [l/J (t) + l/J b (t) . a + l/J (t ), a2
sa s - sc -

i (t)
-s

u (t)
-s

~ (t)s

:= /2/3' [i (t) + 1 b(t),a + i (t),a2 ]sa s - sc

:= /2/3' [u (t) + u b(t),a + u (t),a2 ]sa s - sc

]

(2. 1)

(2.2)

(2.3)

waarin:

.2nJ-3
a = e

i = i + jiS{3 de komplexe statorstroomphasor-s sa

u = u + ju de komplexe statorspanningphasor-s sa s{3

~s = l/Jsa + jl/JS{3 de met de stator gekoppelde fluxphasor

De subscripts sa, sb en sc hebben betrekking op de respektievelijke

statorfasen. De konstante Y2/3, heeft tot gevolg dat er

vermogensinvariante relaties ontstaan.

GeliJke betrekkingen gelden voor de rotorgrootheden, gedeflnieerd ten

opzichte van het r-stelsel:

1 (t) /2/3' [1 (t ) + 1 (t),a + 1 (t),a2 ]:=-r ra rb - rc -

u (t) /2/3' [u (t) + u b(t),a + u (t).a2 ]:=-r ra r - rc -

~ (t) / 2/3' [l/J (t) + l/J b ( t ), a + l/J ( t ) 2 ]:= ar ra r - rc

(2.4)

(2.5)

(2.6)

- 7 -



Opgemerkt moet worden dat voor aIle grootheden geldt, dat het momentane

waarden betreft.

2.3. KOORDINATENTRANSFORHATIE

Bij de beschrijving van de asynchrone machine zijn verschillende

koordinatenstelsels gedefinieerd. Ret zal praktisch blijken om de

mogelijkheid te hebben genoemde ruimtevektoren in een willekeurig

koordinatenstelsel uit te drukken en dus koordinatentransformatie te

kunnen plegen.

Afspraak is hierbij dat de index rechtsboven bij een ruimtevektor

aangeeft ten opzichte van welk koordinatenstelsel de betreffende vektor

gedefinieerd is.

Gegeven in het s-stelsel de ruimtevektor

(2.7)

Transformatie van (2.7) naar een willekeurig k-stelsel het welk een

hoek vk maakt met het s-stelsel verloopt volgens:

k s -J'vx = x e k

Voor de afgeleide d x
k

geldt:

d t

(2.8)

=
d t

-jv
ke

(2.9)

De inverse transformatie luidt:

- 8 -



s k JVk
x = x e

met als afgeleide:

d s

[ d k

] jVk
x x

k= + JWk'~ e
d t d t

(2.10)

(2.11)

Hierin is de hoeksnelheid w
k

van het k-stelsel ten opzichte van het

stilstaande s-stelsel gedefinieerd als:

(2.12)

.,

"

,,,, , ,,

Figuur 2.3. Koordinatentransformatie
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2.4.

2.4.1.

MACHINEVERGELIJKINGEN

SPANNINGSBETREKKINGEN

Met behulp van genoemde ruimtevektoren kunnen nu de

spanningsbetrekkingen van de asynchrone machine genoteerd worden:

k R .k
d 'l!.k

. 'l!.ksu = · 1 + + JWk s-s s -s dt

k R .k
d 'l!.k

'l!.kr j(wk - pwm)u = · 1 + +-r r -r dt r

(2.13)

(2.14)

waarin R en R de stator- respektievelijk de rotorweer5tand per
5 r

fase voor5tellen.

Voor de met de stator- respektievelijk rotor gekoppelde flux 'I!.

geldt:

'l!.k L .k M
.k (2.15)= · 1 + 15 5 -5 -r

'l!.k L .k + M
.k (2.16)= · 1 1r r -r -5

waarin:

L = L - Ms ss ss

met L stator zelfindukties
L zelfinduktie per statorfasess
M wederzijdse induktie tussenss

statorfasen ( = negatief )

L = L - Mr rr rr

met L rotor zelfinduktier
L zelfinduktie per rotorfaserr

- 10 -



M wederzijdse induktie tussen rotorfasenrr
( = negatief )

M = 3/2 LrS,max

met M koefficient van wederzijdse induktie

L maximale wederzijdse induktie tussenrS,max
rotor- en statorfase

Substitutie van (2.15) en (2.16) in (2.13) respektievelijk (2.14) geeft

de uiteindelijke stator- en rotorspanningsvergelijking beschreven in

ruimtevektoren ten opzichte van een willekeurig gekozen

koordinatenstelsel:

d .k d .k
k .k 1 1

R L
-s

M
-ru = . 1 + + +-s s -s s dt dt

+ jwk· ( L .k
M

.k (2.17). 1 + . 1S -s -r

d .k d .k
k .ik 1 1

R L
-r

M
-su = + + +-r r -r r dt dt

+ j(W
k

) ( L .k
+ M .ik (2.18 )- PWm . 1r -r -s

2.4.2. EERSTE HOOFD\lET VAN DE THERMODYNAKI CA

Een uitdrukking voor het elektromechanisch koppel, T , kan op diverse
e

manieren worden verkregen [LEO 85]. Deze voornamelijk elektromagnetisch

gerichte afleidingen geven echter hetzelfde resultaat als een

beschouwelijke afleiding welke gebruik maakt van de eerste hoofdwet van

de thermodynamica, ook weI behoudswet genoemd.

- 11 -



Volgens deze hoofdwet geldt bij een geloten systeem:

toegevoerde energie - afgevoerde energie naar omgeving =
= verandering energieinhoud van het systeem

Om te beginnen kent de asynschrone machine twee

energ1ereservoirs:

- de magnetische veldenergie;

- de k1netische energie van de rotor.

Het kinetisch effekt wordt niet meegenomen, wat mogelijk 15 door het

traagheidsmoment van de rotor naar de aangedreven last te verplaatsen.

Bij gebruik als motor, wordt elektrische energie toegevoerd via de

stator- en eventueel de rotorklemmen. Als afgevoerde energie komen in

aanmerking de warmteverliezen, in dit geldealiseerde geval aIleen

koperverliezen, en de mechanisch verrichtte arbeid.

In formulevorm:

p
e

p
cu p =

em

d W

dt
(2.19)

Een vereenvoudigd model van de energiebalans van de asynchrone-machine

in stationaire toestand is weergegeven in figuur 2.5.

- 12 -



p i I p
eu,s eU,r

p
Pe,s em

Wm

P asynchrone machl nee,r

Figuur 2.5. Vereenvoudigde energiehuishouding asynchrone

machine in stationaire toestand

De in figuur 2.5 voorkomende energiestromen zijn:

p = p + p
e e,s e,r

p = p + p
eu eu,s eU,r

p
em

elektriseh toegevoerd vermogen

koperverliezen naar de omgeving

elektromechanisch vermogen

Nullast-verliezen alsmede andere inwendige verliezen, met uizondering

van de aangegeven koperverliezen, welke rendementsverlagend werken,

zijn hierin niet meegenomen.

P respektieveliJk P ziJn uitgedrukt in ruimtevektorene,s e.r
gelijk aan:

•
P Re { k . k }= u 1e,S -5 -s

•
P Re { k .k }= u 1e,r -r -r

(2.20)

(2.21)

Verder geldt voor de koperverliezen P respektievelijkeu,s

- 13 -



p
cU,r

Na substitutie van de spanningsbetrekkingen (2.17) en (2.18), in (2.20)

en (2.21) kan P geschreven worden als:
e

P = P + Pe e,s e,r

1 L
2 5

1 L
2 r

•
Re{ M i k. i k }

-5 -r

•
+ pw . Im{ M i k. i k }

m -5 -r
(2.23)

Een vergelijking met de genoemde behoudswet is nu op zijn plaats. In

vergelijking (2.23) zijn de koperverliezen P vertegenwoordigd.
cu

Eveneens is de verandering van energieinhoud van de magnetische velden,
dW
~, in vergelijking (2.23) fysisch herkenbaar.
dt

•k kDe resterende term, pw .Im{ Mi. i }, moet volgens de behoudswet dan
m -5 -r

ook gelljk zijn aan het elektromechanisch vermogen Pem

Voor het mechanisch afgegeven vermogen bij een roterende machine geldt:

P = T .wem e m
(2.24)

Gelijkstelling levert een formule voor het beschikbare koppel:
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•
T = P Im{ M ik.i k }

e -s -r

2.5. FLUX-GEORItNTEERDE HOTORREGELING

(2.26)

De toepasbaarheid van de DC-motor voor servo-doeleinden is het gevolg

van de zeer eenvoudige koppelvergelijking :

T = '" I (2.27)e r a

met "'r = statorveld

I = ankerstrooma

Het veld op de ankerwikkeling is in de meeste situaties konstant van

grootte, terwiJl I als stuurgrootheid kan worden gebruikt om de
a

grootheid T te regelen. Deze lineaire betrekking zorgt voor een
e

konventioneel te dimensioneren servoregelsysteem.

Het is mogelijk om met behulp van ruimtevektoren een soort gelijke

betrekking te vinden voor de asynchrone machine. Hiervoor ziJn diverse

modellen ontwikkeld [SID 86] waarvan er een hieronder wordt afgeleid.

2.5.1. MET DE ROTOR GEKOPPELDE FLUX .1.:t:r

Vergelijking (2.16) is eenvoudig te herschriJven als:

(2.28)

L
r

Substitutie in de rotorspanningsvergelijking (2.18) geeft:
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k
u =-r

d ,,,k
- t::r +
dt

kj(w
k

- pw ) V!m r
(2.29)

Verder geldt voor een kooiankermotor

k
u = 0-r (2.30)

Kies nu in plaats van het k-stelsel, een met de rotorflux meedraaiend

stelsel waarbij de reele as langs de rotorfluxruimtevektor ligt, het

zogenaamde f-stelsel.

Met andere woorden:

f
V!r = tPrx (geen imaginaire bijdrage) (2.31)

De naar dit stelsel getransformeerde ruimtevektoren verkrijgen bij

ontbinding in orthogonale komponenten de subscripts x en y,

bijvoorbeeld:

/ = i + j i-s sx sy

Verder gelden bij het f-steIsel:

W
f

=

p = hoek tussen f-stelsel en s-stelsel

~~ hoeksnelheid f-stelsel ten opzichte van het

s-stelsel
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Figuur 2.5. Het de rotorflux meedraaiend koordinatenstelsel

Vergelijking (2.29), uitgesplitst in een reeel en een imaginair

deel, gaat hiermede over in:

R
r

o = L
r

- M. i ]sx
+

d l/Jrx

dt
(2.32)

R

o = L~ [- M. i SY ] + (W
f

- pw ).l/Jm rx (2.33)

Vergelijking (2.32) kan herschreven worden als een lineaire

differentiaalvergeliJking van de 1e orde:

T
r

= M. i
sx

(2.34)

waarbij
L

r
Tr =~ rotortijdkonstante

r
(2.35)

Met behulp van de statorstroomkomponent i en de
sx

machine-konstanten T en M is de met de rotor gekoppelde flux te
r

bepalen.
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2.5.2. RET ELEKTROHECHANISCH KOPPEL T
e

Om te beginnen kan vergelijking (2.28) uitgesplitst in een Re en

een 1m deel, met k=f herschreven worden als:

t/Jrx
- ·M. i

1
sx

=rx Lr

M.l
1 =

sy
ry Lr

(2.36)

(2.37)

De orthogonale rotorstroomkomponenten kunnen dus berekend worden

uit de getransformeerde statorstroomkomponenten i en 1 en desx sy
rotorfl ux t/J .rx

Vergelijking (2.26) uitgeschreven in reele en imaginaire

komponenten tesamen met k=f luidt:

T =e PM[i i -i i ]sy rx sx ry
(2.38)

Substitutie van (2.36) en (2.37) in (2.38) geeft de gezochte

vergelijking voor het elektromechanisch koppel:

T =e

P M i t/Jsy rx
L

r
(2.39)

veldkomponent t/J enrx
Bij bijvoorbeeld een

Dit resultaat vertoont grote overeenkomst met de analoge

betrekking behorend bij de DC-machine (2.27), Er is namelijk een

een stroomkomponent i .sy
konstante t/J ontstaat de gewensterx

regelmogelijkheid van T met i als stuurgrootheid.
e sy
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2.5.3. TRANSFORHATIEGROOTHEID P

De vergelijkingen (2.34) en (2.39) geven voldoende

aanknopingspunten om een asynchrone motor in servobedrijf te gaan

gebruiken. Er dient echter weI rekening te worden gehouden met het

feit dat beide vergelijkingen gebruik maken van getransformeerde

statorgrootheden. Dat is aIleen mogelijk indien de hoek p bekend

is, waarmee vervolgens de transformatie met behulp van (2.8) met

k=f gerealiseerd kan worden.

De bepaling van p verloopt met behulp van (2.33) als voIgt:

w =f

M i sy
Trl/Jrx

+ pw
m

(2.40)

Na integratie over interval (O,t]:

t M i
pet) = I [T sy + PwmJdt + prO)

o rl/Jrx
(2.41)

Hiermede is het rekenmodel kompleet voor een van de vele varianten

van de fluxgeorienteerde regeling.
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2.6. SAHENVATTING MODELVERGELIJKINGEN

Hieronder volgen de belangrijkste vergelijkingen die benodigd zijn bij

de implementatie van het afgeleide model ten behoeve van een

flux-georienteerde regeling.

J~~
3

a = e

i (t) : = / 2/3' [i ( t) + i b ( t ). a + i ( t ). a
2 J

-5 sa 5 - SC -

f 5 -jp
X = x e

d l/Jrx
+ l/J = M. i't"

r dt rx sx

p M i l/Jrx
T = sy

e Lr

t M i
pWm ) d't"pet) = J [ sy + + p(O)

't"r l/Jr x0

- 20 -
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(2.34)
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3. BEPALING MACHINEPARAMETERS VAN DE ASYNCHRONE
MACHINE

3.1. INLEIDING

Bij het ontwerp, de simulatie en de praktische implementatie van een

fluxgeorienteerde regeling met het in hoofdstuk 2 afgeleide model,

dienen met name de machineparameters ~ ,L en H bekend te zijn.
r r

Bij een asynchrone machine met kooianker is het echter niet mogelijk om

met behulp van enkel statormetingen genoemde parameters, met

uitzondering van ~ , afzonderlijk te bepalen vanwege de onbekende
r

wikkelingsverhouding tussen stator en rotor.

In dit hoofdstuk zullen twee methoden worden beschreven, waarmee het

mogelijk is, door middel van klemmenmetingen aan de statorfasen,

vervangende parameters te bepalen waarmee de afgeleide

modelvergelijkingen bruikbaar blijven.

3.2. VERVANGINGSSCHEMA VOOR DE STATIONAIRE TOESTAND

Uit de vergelijkingen (2.17) en (2.18) met de stator als referentie, k

= s en wk = 0, voIgt:

d is d is
s

R is L
-s

H
-ru = + +-s s -s s dt dt

d is d is
s

R
.s

L
-r -su = 1 + + H--r r -r r dt dt

- jpw ( L is + H is
m r -r -s

(3. 1)

(3.2)

Aan de stator wordt een symmetrisch sinusvormig spanningsstelsel

- 21 -



aangesloten zodat bij stationaire toestand aIle spanningen en stromen

dezelfde harmonische tijdafhankelijkheid zullen vertonen. Er geldt dan:

5
jw t

5
U = U e
-5 -5

.5
jw t

i 5
1 = e
-5 -5

5
jw t

5
U = U e-r -r

.5
jw t

i 5
1 = e-r -r

met w hoekfrekwentie aangelegde spanning
5

x komplexe tijdinvariante amplitude-

Vergelijkingen (3.1) en (3.2) gaan hiermede over in:

(3.3)

(3.4)

(3.5)

(3.6)

u =
-5

(R + jw L ) i
5 sl;s-s

+ jw M i
5 -r

(3.7)

U /5 = (R /5 + jw L ) i + jw M i-r r 5 r -r 5-5
(3.8)

waarin 5 =
II)

5

relatieve 51 ip (3.9)

Figuur 3. 1 geeft het bijbehorende vervangingsschema:

Figuur 3.1. Vervangingsschema asynchrone machine stationaire

toestand
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Na substitutie van:

1 = l' . e-r -r (3.10)

met e reduktiekonstante

in (3.7) en (3.8) voIgt:

u = (R + jw L ) 1 + jw M l' . e
-5 5 5 5 -5 5 -r

u Is = (R Is + jw L ) l' . e + jw M 1-r r 5 r -r 5 -5

Herschrijv1ng geeft:

u = R 1 + jw (L - Me) i + jw Me (i + l' )
-5 5 -5 5 5 -5 5 -5 -r

R
u e/s r 2 i' jw (e 2 L -M e) i'= - e + +-r 5 -r 5 r -r

(3.11)

(3.12)

(3.13)

+ jw Me (1 + i')
5 -s-r

(3.14 )

Bij (3.13) en (3.14) past het volgende T-vervangingsschema:

eu Is-r

--.::
i Ie
-r

(e 2L -Me)
r

1_ ./VVVI - -

)

Me ~

I:~
---'------- ----~¢~:--------

R (L -Me)

~--e:-I-'-;'~-

:s
u-s

Figuur 3.2. r-vervangingsschema asynchrone machine in

stationaire toestand
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De reduktiefaktor e wordt nu zodanig gekozen dat de

rotorspreidingsinduktiviteit (e 2L -e M) vervalt:

e = M/ L
r

(3.15)

De vergelijkingen (3.13) en (3.14) gaan hiermede over in:

u = R i + jw CTL i + jw (l-CT)L (i + i')
-s s -s s s -s s s -s -r

H R M2
r i' jw (l-CT)L (i i')u = + +-r L s L2 -r s s -s -rsr r

(3. 16)

(3.17)

waarin CT = 1 -
L Ls r

de totale spreidingsfaktor (3.18)

Verder voIgt hieruit:

CTL =
s

L L - M
2

s r
L

r
(3.19)

(l-CT)L
s = tf / L

r
(3.20)

3.3. ASYNCHRONE MACHINE HET KOOIANKER

Bij de machine met kooianker geldt:

k
u = 0-r

(2.30)

Verder wordt aangenomen dat een kooirotor evenals de stator door een

driefasenwinding in ster gerepresenteerd kan worden. Het

T-vervangingsschema uit figuur 3.2 gaat dan over in onderstaand

eenfasevervangingsschema van de asynchrone machine met kooianker in

stationaire toestand. Met betrekking tot de komplexe amplitudes geldt:
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U-ab

i "" I-5 -a

waarin

(3.21)

(3.22)

komplexe effektieve waarde van de gekoppelde

spanning

I komplexe effektieve waarde van de statorlijn-
-a

stroom

R aL
s

(I-c~
s

a''------ -...J'--_...J.

Figuur 3.3. Eenfasevervangingsschema asynchrone machine met

kooianker in stationaire toestand

Met behulp van een weerstandsmeting, een nullastproef, een

kortsluitproef

R H2 /L2 en T
r r r

en een uitloopmeting kunnen R , uL , (l-u)L
555

= L /R bepaald worden.
r r

Bet is echter niet mogelijk om met behulp van deze grootheden de

koefficienten H, L ,R te bepalen, doordat de rotor, een kooianker,
r r

voor elektrische metingen niet toegankelijk is. Met het

vervangingsschema kunnen aIleen gereduceerde grootheden worden gemeten,

waarbij de werkelijke reduktiefaktor onbekend blijft.
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De afgeleide vergelijkingen uit hoofdstuk 2 blijken toch toegepast

te kunnen worden.

Stel

t/Jrx = HRe(if)=Hi
-m mx

(3.23)

waarin een fiktieve magnetiseringsstroom

Substitutie in vergelijking (2.34) heeft als resultaat:

'T
r

d i
mx

dt
+ i

mx = i
sx

(3.24)

Evenzo in vergelijking (2.39):

T
e

=
L

r

= P (1 - u)L i is sy mx
(3.25)

Verder gaat vergelijking (2.41) over in:

t
pet) = J

o
+ + p(o) (3.26)

Het koppel T en de hoek p kunnen dus indirekt worden bepaald zonder de
e

machineparameters H, L en of R afzonderlijk te kennen. De parameters
r r

'T en (1 - u)L daarentegen dienen weI bekend te zijn, maar zijn, metr s
behulp van het T-vervangingsschema uit figuur 3.3, vrij eenvoudig te

bepalen.

In bijlage A zijn de resultaten van de desbetreffende metingen aan de

motor die gebruikt gaat worden voor de te realiseren fluxgeorienteerde

regeling weergegeven. Hierbij is dankbaar gebruik gemaakt van [NUR 87]

en eerder gedane metingen [SID 86].
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3.4. ON-LINE MACHINEPARAKETERBEPALING

Bij de huidige fluxgeorienteerde regelingen die op de markt gebracht

zijn, is vaak een EPROM aanwezig die de machineparameters bevat van

diverse typen motoren. Bij de installatie van de regeling wordt dan een

keus gemaakt uit een van de parametersets.

Verder is ten gevolge van fabrikage-afwijkingen meestal een spreiding

aanwezig op de parameters zoals die door de fabrikant verstrekt worden.

Een intelligente regeling zou in staat moeten zijn genoemde parameters

zelf te bepalen, waarmee een optimale aanpassing kan worden verkregen.

Bij positioneringsaandrijvingen waarbij regelmatig stilstand optreedt

kan op deze manier zelfs de invloed van temperatuurveranderingen worden

meegenomen.

De onderstaande methode, afgeleid van de publikatie [IRI 86],

beschrijft een methode waarmee het mogelijk is om (1 - u)L , uL R ens s, s
T te bepalen bij een asynchrone machine waarvan de rotor geblokkeerd

r
is. Bij deze alternatieve kortsluitproef worden de ijzerverliezen

verwaarloosbaar klein verondersteld.

Als uitgangspunt gelden de vergelijkingen (3.1) en (3.2) waarbij

vanwege de geblokkeerde rotor geldt :

II) = 0
m

Er onstaat dan het volgende stelsel vergelijkingen:

d is d is
s

R is L
-s -ru = + + M--s s -s s dt dt

d is d .s
1

0 R .s
L

-r M -s= 1 + +r -r r dt dt

(3.27)

(3.28)
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Stel:

tJ!.s = M 1s = L 1s
+ M 1s (3.29)

r -m r -r -s

met 1s fikt1eve magnetiseringstroom-m

Dan voIgt met:

M
1s = 1s _ 1s (3.30)
-r

L
-m -s

r

dat (3.27) en (3.28) overgaan in:

d 1 s
s

R 1s
L

-s M2 d [ 1s _ .s ]u = + + 1-s S -s s dt L dt -m -s
r

d .s
M2 d

.s
M2 1 1

R 1S (L -s -m (3.31)= + -) + L--s -s s L dtr r dt

d .s
1

0 (is is) -m (3.32)= + •-ro -s r dt

Stel dat met betrekking tot 1s geIdt:-s

t < 0 .s 01 :=
-s

0 s t < .6t 1s
:= 1 t-s

.6t s t .s
I .6t1 :=-s

Voor 0 s t < .6t kan dan u1t (3.32) respektlevelljk (3.31) afgeleid

worden dat:

=
-t/.

I t -. I (1 - e r)
r

- 28 -
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US (t) = R I t + uL I
-5 5 5

+
-t/or

(l-u)L I (1 - e r)
5

(3.34)

Uitwerklng van de differentlaalvergeliJklngen (3.32) en (3.31) met

de juiste beginkondities voor het tiJdvak At< t <00 heeft als

resultaat:

.5
-At/or -(t - At )/or

( t ) IAt I (l - e r) e r
1 = or-m r

(3.35)

-At/or -(t - At)/or
5 (t) R IAt (l - u)L I (l - e r) ru = + e

-5 5 5

(3.36)

Het uiteindelijke verloop van Re( uS(t) ) bij de aangegeven
-5

excitatiestroom Re( is(t) ), is geschetst in figuur 3.4.
-5

Tevens is aangegeven welke parameters af te schatten zijn uit het

1 US(t)ver oop van
-5

t
P

C'L 1
5

,-;-- -- ----~- -~-~-----

R ILt
5

1
rOLs l {

"------------------i..
Figuur 3.4. On-line parameter bepaling bij

statorstroomexcitatie
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3. s. BETROWBAARHEI D MACHI NEPARAKETERS

Welke meetmethode ook gebruikt wordt, steeds geldt dat de gevonden

waarde van de machineparameter onderhavig is aan meetonnauwkeurigheden

en variatie in bedrijfsomstandigheden.De werkelijke parameters worden

beinvloed door niet-lineaire verschijnselen zoals verzadiging ten

gevolge van te hoge magnetiseringsstromen, frekwentieafhankelijkheden

zoals skineffekt alsmede temperatuur- en omgevingsinvloeden.

Stator- en rotorweerstand:

De stator- en rotorweerstand zijn sterk temperatuurafhankelijk. Tijdens

bedrijf kan de motortemperatuur variaties vertonen van 100 °Cof meer.

Kiezen we bijvoorbeeld voor de modelparameter R een gemiddelde waarde,
s

dan kan de werkelijke waarde in bedrijf variaties van ± 20 % vertonen

[2AE 84].

Hachineinduktiviteiten:

De machineinduktiviteiten worden in belangrijke mate beinvloed door de

magnetiseringsstroom. Met name verzadiging is een ernstig niet-lineair

gedrag dat in rekening gebracht dient te worden.

Rotortijdkonstante:

De rotortijdkonstante T = L IR uit het mathematisch model is, gezienr r r
voorgaande beschouwing, een machineparameter die behoorlijk kan

afwiJken ten opzichte van de aktuele waarde Tr,akt:

0.7ST < T kt < 1.ST [LEO 85]r r,a r

Voor de meeste toepassingen zal een real-time bepaling van T nodig
r
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bliJven. Hiervoor zijn inmiddels diverse methoden ontwikkeld, zie onder

andere [FRU 86] en [SCU 85].

Er geldt een uitzondering voor machines met een relatief hoge

rotorweerstand. Temperatuurveranderingen hebben dan minder invloed op

de relatief vlak lopende koppel-toeren rechte door het synchrone punt.

Met name de kleinere asynchrone machines vallen onder deze kategorie «

1kW). In sommige regelsituaties kan dan worden volstaan met de keuze

van een gemiddelde T die bepaald is uit een "koude" en een "warme "
r

meting. Publikatie [NOR 85] gaat hier nader op in.
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4. ONTWERP FLUXGEORIrNTEERDE AC-SERVO-AANDRIJVING

4.1. INLEIDING

Een kompleet elektrisch servo-aandrijfsysteem bestaat uit de volgende

biJ elkaar passende komponenten:

- servo-vermogensversterker;

- aandriJfmotor;

- transmissiekomponenten zoals koppelingen en

overbrengingen;

- sensoren;

- regeleenheid.

Dit hoofdstuk heeft als onderwerp het ontwerp van een regeling die in

bovengenoemde regeleenheid dient te worden gelmplementeerd. Motor,

voeding en sensoren worden behandeld in hoofdstuk 5.

Transmissiekomponenten zullen in dit verslag niet aan de orde komen.

Een servo-aandrijving is in vele gevallen een positieregeling met in

kaskade een snelheid- en stroomregeling.

In figuur 4.1 is 'n dergelijke servo-aandrijving schematisch

weergegeven.

Een dergelijke kaskade-regeling vereist dat de stroomregellus de

grootste bandbreedte en de positieregellus de kleinste bandbreedte

heeft. Verder dient de regeling voorzien te zijn van diverse

set-point-begrenzers om mechanische en thermische overbelastingen te

voorkomen.
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controller controller controller ampl. drive syore=-

+
i
It D-~

I
I

Figuur 4.1. Struktuur servo-aandrijving met positie-,

snelheid- en stroomregeling.

Bij het ontwerpen van een regelkring met bijbehorende regelaars is

kennis omtrent het te regelen proces onontbeerlijk. Bij het ontwerpen

van een kaskade-regeling wordt dan ook van binnen naar buiten gewerkt,

waarbij telkens getracht wordt modelvorming toe te passen met

betrekking tot de binnenlus(sen).

Gebruikmakend van het mathematische model, ontwikkeld in hoofdstuk 2 en

3, zullen twee ontwerpen worden afgeleid voor de snelheidsregeling van

een AC-machine waarvan er een overeenkomt met de aangegeven

kaskaderegeling.

4.2. ONTWERPEISEN

De toenemende automatisering van industriele processen heeft geleid tot

de vraag naar hoger gekwalificeerde en meer gespeclallseerde

servo-aandriJvingen. Specifieke eisen ten aanzien van het te ontwerpen

servo-systeem ziJn vaak afhankelijk van de toepassing. Hen kan daarbij

denken aan oa toepassing in explosiegevaarliJke ruimten of elektrisch
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gekoppelde aandrijvingen. Onafhankelijk van de individuele applikatie

gelden de volgende algemene ontwerpelsen:

- snelle Insteltijd

• hoog momentaan machinekoppel cq momentane

overbelastbaarheid

• kleine mechanische tijdkonstante oftewel een

klein rotormassatraagheldsmoment

• klelne elektrische tljdkonstante oftewel een

kleine machinelnduktlviteit;

- rustlg motorbedrijf, zelfs bij lage snelheden

• minimale koppelpulsaties

• posltieonafhankelijk motorkoppel;

- hoge positioneringsnauwkeurigheid

• tenminste 1/1000 omwenteling;

- hoog snelheidsregelbereik

• 0 .. 5000 omw/min

• 4 kwadranten bedrljf;

- goede temperatuurbeheersing.

- onderhoudsarm

De asynchrone machine voldoet van nature slechts aan twee eisen:

- de mogelijkheid tot een kortdurende overbelastlng

- een lange levensduur waarln relatlef welnlg onderhoud

benodigd is.

Voor de reallsatle van de resterende wensen zullen een aangepast

machineontwerp en een geschikte regellng met bljbehorende

vermogensversterker, zorg moeten dragen. Op het machineontwerp zal niet

nader worden Ingegaan.
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4.3. FLUXGEORIrNTEERDE REGELING

Met behulp van het mathematische model uit hoofdstuk 2 en 3 is het

mogelijk om het momentane machinekoppel T te bepalen uit de meet bare
e

grootheden i ,i b en w . De hiertoe benodigde bewerkingen kunnensa 5 m
worden opgedeeld in:

- fase-transformatie;

- koordinaten-transformatie;

- T - en p-bepaling.
e

Fase-transformatie.

Voor de transformatie van een driefasig stroomstelsel naar een

tweefasig stroomstelsel wordt uitgegaan van de in hoofdstuk 2

gedefinieerde ruimtevektor i (t):
-5

i (t) : = / 2/3' (i (t) + i b (t ). a + i ( t ) . a2 ]
-5 sa 5 - sc -

(2. 1)

Onder de voorwaarde i
sa

tot (zie § 2.2):

+' + 1"
1 sb sc = 0, kan dit worden uitgewerkt

i (t) := /3/2' . i (t)sa sa

en

I
s13

(t) := ~( 1 (t) + 2 isb(t) ]sa

Voor de Inverse operatie geldt:

(4.1)

(4.2)
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i (t): =~ . i (t)sa sa

en

(4.3)

(4.4)

Voorgaande bewerkingen zullen in het vervolg met de benaming 3/2

respektievelijk 2/3-fasetransformatie worden aangesproken. De

bijbehorende symbolen zijn in figuur 4.2 weergegeven.

i , ' isa I c::: 1

~ 3 f--0.

i 'I / I ;
sb , /2 i '5::
-, r---

I I

Figuur 4.2. 3/2- en 2/3-fase-transformatie

Koerdinaten-transformatie.

Voor de in hoofdstuk 2 behandelde koordinaten-transformatie geldt

(met k = f):

f s -Jp
x = x e

Bij toepassing op de statorstroomvektor is wordt dit:-s
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en

(4.6)

De inverse vergelijkingen luiden:

i (t ) := i (t) cos pet) - i (t ) sin pet) (4.7)
so: sx sy

en

i
s13

(t) := i (t ) sin pet) + i (t) cos pet) (4.8)
sx sy

Figuur 4.3 geeft de bijbehorende symbolen weer.

i i
~ 5:1

i as e-jc i i e+ j :: i asBy sy

Figuur 4.3. Koordinaten-transformaties

T - en p-bepaling.e

Gegeven i i en W , kunnen met behulp van de gereduceerdesx' sy m
vergelijkingen uit hoofdstuk 3, het machinekoppel T en de

e
transformatiehoek p worden berekend
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•r

d i mx

dt
+ i

mx
= i

sx
(3.24)

T = P (1 - u)L i ie s sy mx
(3.25)

p =It(~+ ] +• i pWm d.
o r mx

p(O) (3.26)

Figuur 4.4 geeft het bijbeharende schema:

Figuur 4.4. nodel voar de bepaling van i ,
DlX

T en p
e

4.3.1. MOTORMODEL

Gebruikmakend van de vergelijkingen 3.24, 3.25 en 3.26 en:

J
d W

m

dt
= Te - T

wr
- T

1

- 38 -
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is het volgende motor-model in het 2-fasige stroomstelsel op

te stellen.

p

Figuur 4.5, Rekenmodel voor een geldealiseerde AC-motor

Dit rekenmodel zal worden gebruikt bij de komputer-simulaties van de

asynchrone machine en de te ontwerpen digitale snelheidsregeling.

4.3.2. SNELHEIDSREGELING MET "IDEALE" 3-FASEN-STROOHBRON

Indien het verschilsignaal W = w set - w als stuursignaal wordte - m
gebruikt voor het gewenste koppel, kan met behulp van vergelijking

(3.25) de volgende vergelljking worden afgeleid:

Te,set

waarin

= p(l - u)L .1 t' i = W
5 sy,se mx e

A = versterkingsfaktor

. A (4.10)

Herschreven naar i
sY,set

i sy,set = A

pO - u)L
5

we

i mx

(4.11)

Indien i met behulp van i konstant wordt gehoudenmx sX,set
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vertegenwoordigt (4.11) een lineaire relatie tussen i t en wsy,se e
met als versterkingsfaktor A / (p(l - u)L . i ).

5 mx

Figuur 4.6 geeft vervolgens een regelschema wat is afgeleid van

voorgaande betrekkingen.

Indien de regeling gekoppeld wordt aan het motormodel uit hoofdstuk

4.3.1., ontstaat een soort kaskade-regeling zoals beschreven in de

inleiding van dit hoofdstuk.

De bepaling van J w dT zal in de meeste gevallen gebeuren door een
m

hoekpositieopnemer, niet aIleen vanwege de nauwkeurigheid maar

hoofdzakelijk omdat de positie toch benodigd is voor de

positieregeling.

Vooropgesteld dat de 3-fasen-stroombron gerealiseerd kan worden, biedt

dit regelschema oa de volgende voordelen:

in het rekenalgorithme is slechts een motorparameter

verwerkt, nl T ;
r

- de regeling gebruikt slechts 1 opnemer;

het algorithme is in digitale vorm eenvoudig te

real iseren.

Echter, een "ideale stroombron" is niet onder aIle omstandigheden

fysisch realiseerbaar. Met name indien de belasting induktief van aard

is, denk aan de asynchrone machine, en er een tegen-EMK opgewekt wordt,

dient de benodigde stroombron ruimer te worden gedimensioneerd. In die

situaties waarbij weI sprake is van een "ideale stroombron" kan dit

regelschema funktioneren.
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i sx,set

wm,set

+
w

III

isx,s.....___--

isy,set e+ jp ASH

w
III

~------~~

'---------- -------- - - - ---J

Figuur 4.6. Snelheidsregeling met "ideale" 3-fasen-stroombron.

Bij deze regeling kunnen oa de volgende onderzoeksgebieden nader worden

bekeken:

1] - maximaal toelaatbare
d i sx

dt

d i
en~

dt
- maximaal toelaatbare w

m
beide in verband met stroombron beperkingenj

2] invloed motorparameter L •
r'

3] digitaliseringseffekten zoals

- keuze sample-tijd

- kwantiseringsfoutenj

4] systeem-overdrachtskarakteristieken

- T (w)
e m

- looptijdenj

5] niet-lineair gedrag

- verzadiging
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kompenseert vervolgens een verhoging

is bereikt. Er kan gesteld worden dat

- transformatiefouten ten gevolge van een foutieve

snelheidsmeting.

Bij bovenstaande regeling is op eenvoudige wijze plausibel te maken dat

variaties in T op de juiste wijze worden teruggekoppeld. Beschouw de
r

regeling in een stationair werkpunt waarbij w ~ O. Een verhoging van
m

T zal resulteren in een draaiveld met een lagere hoekfrekwentie. Dit
r

uit zich in een lager motorkoppel, met als gevolg dat het foutsignaal

w toeneemt. Een verhoging van w
e e

van T totdat een nieuw evenwicht
r

de grootte van ween maat is voor de fout in T .e r

4.3.3. SNELHEIDSREGELING MET STROOH-TERUGKOPPELING

In de praktijk zal de regeling uit § 4.3.2. veelal niet optimaal kunnen

funktioneren ten gevolge van stroomafwijkingen veroorzaakt door een

niet-ideale stroombron. Er is in dat geval slechts sprake van een

slip-regeling met verminderde prestaties.

In de vakliteratuur wordt dan ook vaker uitgegaan van een regelmodel,

waarbij T en p worden bepaald aan de hand van gemeten statorstromen ene
de momentane rotorpositie. Hiervoor kan oa het model uit hoofdstuk 2 en

3 worden gebruikt.

De regeling wordt echter komplexer. Er ziJn minimaal drie regelaars

vereist vanwege de voorkomende regeltrajekten:

1] i -regeling;sx

2] i -regeling;
sy

3] w -regeling.m

Figuur 4.7. geeft de regeling schematisch weer.
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Vaak wordt er dan een vierde regellus aan toegevoegd, om bij hogere

machinesnelheden veldverzwakking toe te kunnen passen.

Voorwaarden voor een goed funktloneren zijn o.a.:

- ontkoppelde regeltrajekten voor l sx en l sy;

- minlmale fout op p bepallng.

\,I' + i i 1
m.set I + I sy,s t sat~ t SA

leontr. Icontr. :-- r---- ",- ;<- I voltage i m
e+jf' sc ASH

i i nverte
i wm

sy
nm. set

lcontr.~+ - .- ~- i
i i sb,sc isbmx sx,set I

I

p

i i
Isx 1---5

,' I'-- machine 1--

/:model -- i
e-jf'

i'--
sbs

~ -
'----

w
m

-_. -

Figuur 4.7. Snelheidsregeling met stroom-terugkoppeling.

Met name de laatste els stelt hoge voorwaarden aan de julstheld van het

gebrulkte motormodel in samenhang met de veelal statlonalr bepaalde

motorparameters. Afwljklngen in T ten.gevolge van
r

temperatuurveranderlngen dlenen door een terugkoppellng te worden

gekompenseerd.

Deze snelheldsregellng met stroomterugkoppellng is dUldelljk fyslsch

meer gekoppeld aan de aan te sturen motor. On-line parameter-bepallng

en/of toestandsschattlng kunnen noodzakelljk zljn om een optimaal

funktloneren of zelfs de stabilitelt van de regellng te garanderen. In
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dit verslag zal daar niet verder op worden ingegaan. '

4.4.

4.4.1.

DIGITALE SIGNAALVERVERKING

MOTIVATIE

Beide afgeleide regelschema's, te weten volgens figuur 4.6 en 4.7,

bevatten diverse niet-lineaire signaalbewerkingen zoals

vermenigvuldigen en delen. Realisatie in analoge komponenten geeft

weliswaar een snelwerkende regeling doch vaak onderhevig aan

driftverschijnselen ten gevolge van temperatuurveranderingen en

veroudering. Oak de kostprijs loopt al gauw exponentieel op.

De toepassing van digitale technieken biedt momenteel een beter

alternatief. Niet aIleen zijn bovengenoemde verschijnselen verdwenen,

ook is dankzij de digitale regeltechniek meer meer mogelijk. Hierbij

valt oa te denken aan adaptieve- (expert-) regelaars en tijdoptimale

digitale regelsystemen zoals deadbeat-regelaars etc.

Beide regelingen zullen dan ook in digitale vorm worden gerealiseerd.

Vanwege haar omvattende karakter wordt de regeling met

stroomterugkoppeling als uitgangsontwerp gekozen voor de te realiseren

hardware.

4.4.2. KEUZE BEMONSTERINGSFREKVENTIE

De keuze van de samplefrekwentie is afhankelijk van diverse

theoretische en praktische randvoorwaarden:

- bemonsteringstheorema : f r ~ 2 f (bijmax
5-f ) waarin f r de sample frekwentie ismax
maximaal optredende signaalfrekwentie;
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- stabiliteitsgrenzen opgelegd door de regeling en de

rekennauwkeurigheden;

- 11fT ~ l/f
k

met f
k

de "rekenfrekwentie", bepaaldomp omp
door de hardware en het gekozen algorithme.

In dit stadium is het dan ook moeilijk een bepaalde samplefrekwentie te

kiezen. Uit theoretische beschouwingen cndersteund met

komputersimulaties, zullen de grenzen dienen te worden afgeschat,

waarna kan worden getracht e.e.a. praktisch te realiseren.

4.4.3. ANTI-ALIAS FILTER

Voordat een analoog signaal in een diskreet systeem kan worden

verwerkt, is het noodzakelijk het analoge signaal te diskretiseren. Het

bemonsteringstheorema geeft de minimale voorwaarde aan om bij de

signaalomzetting geen verlies van informatie te krijgen. Met een ideaal

rekonstruktie-filter is het vervolgens weer mogelijk om het

oorspronkelijke signaal terug te winnen.

In de praktijk zijn ideale filters slechts benaderbaar, met als gevolg

dat de sample-frekwentie hoger moet worden genomen dan het

bemonsteringstheorema aangeeft (5 a 10 keer f ).max

Indien niet wordt voldaan aan het bemonsteringstheorema ontstaat het

zogenaamde "folding" , ook weI vouwvervorming genoemd, van het

oorspronkelijke signaalspektrum. In het gerekonstrueerde signaal zullen

dan "alias" frekwent ies optreden, frekwenties die niet in het

oorspronkelijke signaal zaten. De remedie hiervoor is het zogenaamde

anti-alias filter, een laagdoorlaat filter dat ervoor zorg draagt dat

het bemonsterde signaal voldoet aan het bemonsteringstheorema. In

figuur 4.8 is schematisch de diskretisering van een analoog signaal

weergegeven.
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DO tIl

Figuur 4.8. Signaaldiskretisering

4.4.4. I NTERPOLATIE-FILTER

Voor de rekonstruktie van een analoog signaal uit een diskrete vorm is

in principe een ideaal laagdoorlaatfilter benodigd, waarvan de

afsnijfrekwentie w tussen w en w -w ligt. Hierin is w ,dec max 5 max max
maximale signaalfrekwentie en w de samplefrekwentie.

5

In de praktijk vindt de omzetting van een diskreet signaal in een

analoog elektrisch signaal plaats in een D/A omzetter. Deze

funktioneert dan tevens a]s nulde orde houd-circuit ( ZOH ). Een nulde

orde houd-circuit heeft een laagdoorlaatkarakter (zie figuur 4.9), In

het algemeen, afhankelijk van de belasting, zal vaak nog een extra

analoog laagdoorlaatfilter nodig zijn, om de zijlobben van het nulde

orde houd-circuit teniet te doen. Dit filter kan tevens worden gebruikt

om het niet-lineaire verloop van het nulde orde houd-circuit in de

doorlaatband te kompenseren. Het genoemde filter wordt "interpolatie-"

of "postfilter" genoemd.
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IH

t I

di&ita.al filter

2

filter \
Figuur 4.9. Signaalrekonstruktiespektra

4.4.5. LOOPTIJDEN

De toepassing van een digitale regeling heeft als gevolg dat er diverse

looptijden worden gelntroduceerd. Seide analoge filters, het

anti-alias- en het interpolatiefilter, alsmede de benodigde rekentijd

voor het bepalen van de nieuwe instellingen hebben een looptijd als

neveneffekt.

Een verhoging van de bemonsteringsfrekwentie (oversampling) door middel

van een versnelde uitvoering van het regelalgorithme, zal het

looptijd-effekt doen afnemen wat betreft het bemonsteringsinterval,

maar niet de looptijden doen verminderen die het gevolg zijn van de

toepassing van analoge filters. Hier zal men zijn toevlucht moeten

zoeken in een "orde-verlaging" van het filterontwerp, in kombinatie met

een zo hoog mogelijk gelegen kantelpunt, waarbij rekening moet worden

gehouden met het bemonsteringstheorema inklusief een reservefaktor.
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5. KOHPUTER-SIKULATIES

5.1. INtEIDING

Komputer-simulaties worden belangrijker naarmate het probleem

analytisch minder benaderbaar is. Niet-lineaire modellen zijn hier een

bekend voorbeeld van. Het fluxgeorienteerde motormodel inklusief de

aangegeven regelingen, valt eveneens in deze klasse.

Dit hoofdstuk bevat de belangrijkste resultaten van diverse simulaties

die uitgevoerd zijn met behulp van TUTSIM, een programma dat ontwikkeld

is door de Technische Universiteit Twente.

5.2. SIKULATIE ASYNCHRONE MACHINE

De regelingen uit § 4.3.2. resp. § 4.3.3. zijn beide gebaseerd op een

geYdealiseerde asynchrone machine, samengevat in het model weergegeven

in § 4.3.1. Di t model vormt de basis voor het TUTSIM-model "ac_motor".

Het lag in de bedoeling beide regelingen te simuleren met dit

motor-model. Vanwege tijdgebrek is dit beperkt gebleven tot de regeling

uit § 4.3.2, de regeling zonder stroomterugkoppeling. am de koppeling

met het toekomstige regelmodel te vereenvoudigen en om rekentijd te

besparen is de 3/2-fase transformatie weggelaten.

In deze paragraaf wordt de stapresponsie van een asynchrone machine

gesimuleerd, indien er op de statorklemmen een een 2-fasige stroombron

met vaste frekwentie wordt aangesloten. Na inschakeling bereikt de

amplitude van de stroombron ca 200 ms zijn maximale waarde.

Onderstaande figuur geeft het volledige motor-model weer.
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"

'" =bb .-jo

lsb

Figuur 5.1. Simulatie-model asynchrone machine.

Om de simulatie een "real istisch tintje" te geven is het model

uitgebreid met een wrijvingskoppel, T ,volgens de vergelijking:
wr

T : = 5 i gn (w ) • K • (abs (w » o. 25
wr m m

met K = 1/100

(5. 1 )

Een volledige beschrijving van het TUTSIM-model wordt in bijlage E

gegeven.

Het eerste model was uitgerust met de in bijlage A.2 afgeleide

machineparameters:

't
r

= 90 . 10-3
5

(1 - u)L = 88 . 10-3 H
5

De eerste inschakelresponsies hadden echter niet het gewenste verloop.

Het motor-model bleek te weinig koppel te ontwikkelen, met als gevolg

dat de rotor te langzaam op gang kwam ten opzichte van gemeten
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stapresponsie (faktor 2). De vorm van de stapresponsie kwam weI met de

werkelijkheid overeen. Met behulp van vergelijking (A.23) is toen een

andere waarde voor (l-u)L bepaald. omdat juist deze term aIleen het
5

koppel belnvloedt. De waarde werd als voIgt berekend:

(1 - u)L = T
5 r

(MIL )2 R = 90 . 10-3
• 1.94 = 0.174 H

r r

Na substitutie in het motor-model werd een betere stapresponsie

verkregen. Het afgeronde verloop is te wijten aan de methode van

snelheidsmeting. De figuren 5.3 en 5.4 geven respektievelijk de

gesimuleerde en de gemeten inschakelresponsies van een asynchrone

machine geexciteerd door een stroombron met een konstant draaiveld

waarbij w = 100 rad/s.
5

_____ • "'-...!l__./._=--=-_-=-_-=_-=j

Vi:
•. 0

2.0

O. 0 IU_:;::::;_;:::;_~_~_=:_=:_~_~_~

-2.0 f

-•.0

-fi.0

-B.O

-10.0

-12.0

-IU

-16.0
o 2 n. 5 •

yt; I_Ill Illtm.odel A
Y2: Uy Illtorwlde I A
V3; • I .chlMtllfl'tlltll rad / 5

Vt z.m.sec rad/s

Y2: T3: 't
6.0 100.0 100.0

•.0 10.0 10.0

2.0 80.0 80.0

0.0 70.0 70.0

-2.0 60.0 60.0

-U !IO.0 !IO.0

-fi.0 «J.O «J.O

-B.O 30.0 30.0

-10.0 20.0 20.0

-12.0 10.0 10.0

-U.O 0.0 0.0

Figuur 5.3 Simulatie stapresponsie ac-motor met

w = 100 rad/ss
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rad/R
/00

7s

So

_--.;;;.0~=--__----I- "'----~"" t

Figuur 5.4. Gemeten stapresponsie ac-motor w = 100 rad/s
5

Figuur 5.3 bevat tevens het verloop van i en i ,de twee groothedenmx sy
die het machinekoppel bepalen. Het verloop kan plausibel gemaakt worden

aan de hand van figuur 3.3. Voor 5 = 1 zal de stroom I zich verdelen
-a

over de twee parallelle takken onder de verhouding:

=
1. 94

=
1

w (l-cr)L
5 5

100 • 0.174 9

Voor 5 ~ a wordt de verhouding:

= co
5 w (l-cr)L

5 5

Daar i evenredig is met de stroom door de induktieve tak. en 1 met
mx sy

de stroom door de ohmse tak. zal de stroomvektor. opgebouwd uit de

O. naar de 1 -as
mx

maakt. het produkt 1 .1mx sy

1n (quas1-)

stationaire toestand de stroomvektor een hoek van ~ 45° met de 1. -as
Imx

een max1male waarde aanneemt. Dit uit zich

komponenten 1 en 1 • b1J st11stand een beg1nwaarde aannemen om
mx sy

vervolgens b1J het oplopen van het toerental. 5

draa1en. Het 15 eenvoud1g af te le1den dat 1ndien
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in een maximaal motorkoppel.

Andere draaistroom-frekwenties hebben een andere beginwaarde van de

ligging van de stroomvektor tot gevolg. wat doorwerkt naar het

beschikbare motorkoppel. Een te hoge frekwentie heeft tot gevolg dat er

te weinig koppel wordt ontwikkeld waardoor de kans bestaat dat de motor

niet aanloopt (T ~ T ). 2ie hiervoor de figuren 5.5 en 5.6.
e wr

Yt:
!l.0

4.0

3.0

2.0

t.O

0.0

-LO

-2.0

-3.0

-4.0

-!i. 0

1\,
v

-5 0 I_IX IOtO~lOdel A 5
Yi: I_IY IOto~lOdel A

Figuur 5.5.

Vi:
!l.0

4.0

3.0

2.0

1.0

0.0

-1.0

-2.0

-3.0

-4.0

-5.0

Simulatie stapresponsie ac-motor w = 50 rad/s
5

-5 0 I_IX IlItoreodel A 5
Yt: U, IlItcnodel A

Figuur 5.6. Simulatie stapresponsie ac-motor w = 200 rad/s
5

( motor komt niet op gang )
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Een zeer belangrijk gegeven bij het motor-model, was de keuze van de

tijdstap waarmee het model werd doorgerekend. Waarden hoven 2 ms hadden

tot gevolg dat het model bij de aanvang van de simulatie instabiel

werd. Kleine getalwaarden in de noemers van de delingen in kombinatie

met de terugkoppeling van p zijn hier hoogstwaarschijnlijk debet aan.

5.3. SIKULATIE DIGITALE REGELING ZONDER

STROOM-TERUGKOPPELING

Met TlTTSIM is het mogelijk om een "analoog" model te koppelen aan een

II bemonsterd II model. Op deze wijze is het mogelijk om

bemonsteringseffekten nader te kunnen bestuderen. Vooral de maximaal

toegestane bemonsteringstijd is een onderwerp dat nadere beschouwing

vereist. In het bemonsterde model zijn de tijdkontinue integratoren

vervangen door diskrete akkumulatoren, waarvoor geldt:

y[k] := y[k-l] + a • x[k]

met a = gain (meestal bemonsteringstijd)

(5.2. )

De ingangen van het bemonsterde model worden gevormd door sample/hold

blocks. De diskrete akkumulatoren en de S/H block's worden

gelijktijdig met dezelfde bemonsteringsfrekwentie geaktiveerd.

De regeling ult § 4.3.2., zonder stroom-terugkoppeling, is in digitale

vorm in een TlTTSIM-model gebracht. Dit digitale model stuurt vervolgens

het motor-model uit de vorlge paragraaf. Figuur 5.7. geeft het

gebruikte regelmodel weer. In bijlage E is het komplete TlTTSIM-model

ui tgewerkt.
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i
i X sX,set
iX· sw., 1-......-------.----------.......-;

! H

Figuur 5.7. Simulatie-model digitale flugeorienteerde

AC-regel ing.

De hierna volgende simulaties hadden dezelfde excitatie:

o ~ t ~ t 1 w = O. Tl = 0set
t < t ~ t 2 W * 0 en konstant, Tl = 0C set
t2~ t ~ t

3
wset * 0 en konstant, Tl * 0 en konstant

De waarde van i sX,set is voor aIle simulaties hetzelfde gekozen,

nl. 3 A.

Stapresponsie bij verschillende bemonsteringstijden.

Indien de lengte van het bemonsteringsinterval geliJk wordt gekozen aan

het rekeninterval uit het "analoge" motor-model, geeft de gesimuleerde

stapresponsie, zie

grootheden i tmx,se
met de waarden uit

figuur 5.8a., een heel fraai resultaat. De

en i t bliJken qua vorm goed overeen te komensy,se
het motormodel (zie figuur 5.8b). De geringe
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afwijking is hoogstwaarschijnlijk te wijten aan de eenvoudige

integratiemethode in het diskrete model.

De aanlooptijd is ca 40 % van de tijd die het ongeregelde motor-model

uit de vorige paragraaf nodig had.

Het inschakelen van een belasting in stationair bedrijf had de

verwachte momentane sprong in T , het motorkoppel, tot gevolg. Vanwege
e

de P-regeling ontstaat een konstante afwijkverhouding in de

machine-snelheid.
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Figuur 5.8. Stapresponsie digitale regeling met

T_sample = 1 ms
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T_sample = 10 ms

bij T_sample = 1 ms. Ook het verloop van imx,set was

overeenstemming met ivan het motormodel. De grootheidmx
motormodel daarentegen gaf enorme fluktuaties te zien, bij

Dit uitte zich uiteraard in een evenzo fluktuerend

van het

redelijk in

i sy
konstante i tsy,se
motorkoppel T . De konklusie is dan ook dat het gemiddelde koppel weer

e
gelijk is aan het konstante koppel uit de simulatie waarbij T_sample =

De verlenging van het bemonsteringsinterval naar 10 ms had onverwachte

resultaten. Enerzijds was het snelheidsverloop nagenoeg identiek aan

het verloop

1 ms.

De stapresponsie voor T_sample = 10 ms staat in figuur 5.9.

Met behulp van het simulatie-model was vrij vlug een oplossing gevonden

voor het fluktuerende motorkoppel. De plaatsing van een analoog

laagdoorlaatfilter, een zgn. postfilter, tussen de regeling en het

motormodel had tot gevolg dat het motorkoppel minder fluktueerde. Het

beschikbare koppel werd echter weI minder, waardoor de motor meer tijd

nodig had om zijn eindwaarde te bereiken. Figuur 5.10 geeft de

laagdoorlaatfilter.
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Figuur 5.9. Stapresponsie digitale regeling met

T_sample = 10 ms
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Figuur 5.10. Stapresponsies digitale regeling met

postfilter.

Stapresponsies bij verschillende T
r

Het tweede onderwerp waar bij de simulaties naar gekeken is, is het

effekt van variaties in T . Deze simulaties zijn, gezien de voorgaande
r

resultaten, uitgevoerd bij een bemonsteringsinterval geliJk aan 1 ms.

De resultaten waren opmerkelijk. Variaties van 40 % in T in hetr
motormodel naar hoven en beneden hadden slechts een gering verschil in

het snelheidsverloop tot gevolg. Zie hiervoor figuur 5.11. In

tegenstelling tot het effekt bij verandering van sample-frekwentie,

behoudt het motor-koppel in deze situatie ziJn kontinue karakter.
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Figuur 5.11. Stapresponsies digitale regeling bij

L = 50 ms en L = 130 ms.
r r

5.4. SAMENVATIING SIHULATIE- RESULTATEN

Bovenstaande simulatie-modellen zijn in verband met de tijd slechts

beperkt bestudeerd. Hieronder volgen de eerste voorzichtige konklusies:

• het motor-model bliJkt goed te voldoen

• voor een optimale regeling zal de

bemonster1ngsfrekwentie minimaal 1 kHz moeten bedragen

• voor bemonster1ngsfrekwent1es < 1kHz is toepass1ng van

een post-filter een vere1ste voor een rust1g

koppelverloop

• de rege11ng b11jkt nagenoeg ongevoelig ten aanz1en van

variat1es 1n L •
r

- 58 -



6. REALI SATI E FLUXGEORI rNTEERDE AC-SERVO-AANDRI JVI NG

6.1. INLEIDING

De te realiseren servo-aandrijving zal oa uit de volgende komponenten

bestaan:

1] 3-fasige induktiemachine;

2] 3-fasige stroombron;

3] hoeksnel he idsopnemer;

4] signaalprocessor of personal computer;

5] digitale en analoge I/O kaarten;

6] analoge laagdoorlaatfilters.

Figuur 6.1. geeft de totale layout weer.

In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op enkele hardware-komponenten

alsmede de besturingssoftware.

6.2. KEUZE ASYNCHRONE MACHINE

Met betrekking tot de asynchrone machine worden bij een

servo-aandrijving de volgende eisen gesteld:

- een rotor met een laag massatraagheidsmoment;

- stijve motorkonstruktie ter vermijding van

mechanische trillingen;

- thermische overdimensionering in verband met

kortstondige overbelastingen (stilstand);

- lagering en rotor dienen geschikt te zijn voor

hoogtoerig bedrijf;

- een lage statorzelfinduktie ten behoeve van de

stroombron.

De gebruikte machine is een asynchrone motor van het fabrikaat AMK
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Pumasyn. type Dynasyn DV 7-4-4. Deze machine bevat 2 poolparen en heeft

een nominaal koppel van 3.8 Nm bij

LPF

w
m

w set

i s
stroom
geregelde
spannings
invertor

LPF

/
D,/

A

"" A -bD

LPF

'",
. s b

H' ""
V

signaal
processo

TMS 3201

16 bit

Figuur 6.1. Hardware layout ac-servo-aandrijving

een nominaal vermogen van 0.8 kW. Voor meer gegevens zij verwezen naar

bijlage A.

6.3. ICEUZE 3-FASIGE STROOMBRON

Voor de stroombron kunnen de volgende eisen worden opgesteld

• enige spanningsreserve. benodigd bij hoogtoerig

motorbedrijf;

• geschikt voor (lage) induktieve belasting;

• mogelijkheid tot vermogensopneming via recuperatie of
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dissipatie bij remwerking.

V
hoof'

Momenteel is de snelschakelende transistor-spanningsinvertor het meest

geschikt als stroombron. Dankzij de hoge schakelfrekwentie (> 50 kHz)

kan met behulp van een eenvoudige twee-punts regelaar de gevraagde

stroom vriJ nauwkeurig worden opgedrukt, eea uiteraard binnen de

fysische beperkingen. De gebruikte invertor is een spanningsinvertor

van het fabrikaat AMK Pumasyn, type PUS3, die een interne

stroomregeling heeft met de mogeliJkheid tot vermogensopname via

dissipatie. Volgens de fabrikant kunnen hiermee stromen met een

frekwentiebereik van 0 tot 1 kHz worden opgedrukt. In figuur 6.2 is het

principeschema weergegeven.

rJj/+,nLJ

R 1s

,

ist'

T- Tl-~

\

r-----J _J---= f-------+--___+__'
i -==r-
Ie l

'-----------------+------+-------'.
(

Figuur 6.2. Principeschema stroomgeregelde spanningsinvertor.

1 i1 sa
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Het is ook mogelijk de stroomregeling van de spanningsinvertor te laten

geschieden door de fluxgeorienteerde regeling die beschreven is in §

4.3.3. De schakeltransistoren worden dan direkt aangestuurd door de

regeling. In dit verslag zal hier niet nader op worden ingegaan. In

hoofdstuk 7 worden enige meetresultaten gegeven welke betrekking hebben

op de PUS3.

6.4. THS32010-0NTVIKKELSYSTEEH

Voor de realisatie van de digitale regeling is gekozen voor een

TMS32010-ontwikkelsysteem van het fabrikaat Texas Instruments, in

kombinatie met het bijbehorende Analog Interface Board (AlB). De

TMS32010 is een signaalprocessor met de volgende karakteristieke

eigenschappen:

• 32 bits ACCU en ALU;

• 16 bits databus;

• 200 ns instruktietijd;

• 200 ns 16 x 16 bits two's-complement vermenigvuldiger;

• 144 x 16 bits data-RAM;

• 1536 x 16 bits programma-RAM of -ROM;

• 8 x 16 bits 110 poorten;

• rekenkundige overflowmode.

Het standaard AlB-bard is uitgebreid met een tweede A1D- en een tweede

D/A-omzetter. elk 12 bits in two's-complement notatie. Verder is het

AlB-bard uitgebreid met twee 16 bits digitale 110 poorten. Voor de

diverse uitbreidingsschema's wordt verwezen naar bijlage F. Figuur 6.3

geeft de schematische opbauw weer van de signaalprocessor tesamen met

de analoge en digitale in- en uitgangen.
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Figuur 6.3. Architektuur THS32010-signaalprocessor-systeem

6.S. ANTI-ALIAS- EN POSTFILTERS

De benodigde laagdoorlaatfilters, t.w. anti-alias- en postfilters, zijn

gerealiseerd met behulp van een zogenaamd 'infinite gain multiple

feedback circuit'. kortweg MFB-circuit. Hiermee is op eenvoudige wiJze

een filter met een Butterworth-karakteristiek te realiseren. Figuur 6.4

geeft de schematische opbouw weer.

Voor dit circuit geldt in het algemeen:
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V KCw2

out c
=

V. s2 + Bw s + Cw2

In c c

R
2

c::::=t

~
c

II I

Y. R) R
3 I10

\' .
IJlt

T C
2

I
.....L.
- -

(6. 1)

Figuur 6.4.

waarin:

Algemeen 2e-orde MFB-laagdoorlaat-filter

B = Y2"

C = 1

tbv een Butterworth-karakteristiek

..

Bw 1 ( _1 1 _1 ]= + - +
c C

1
R2R1 R3

K
R2= -
R1

(6.2)

(6.3)

(6.4)

In bijlage C wordt een ontwerpmethode afgeleid waarmee men, uitgaande

van de gewenste karakteristiek, op vrij eenvoudige wijze de gewenste

komponenten kan bepalen. BiJlage F.4 bevat tenslotte het komplete

elektrische schema van de gerealiseerde filters.
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6.6. BEPALING MACHINETOERENTAL

De asynchrone machine is uitgerust met een digitale opnemer met een

resolutie van 1/1000 omwenteling.Via een zgn. driver-receiver

verbinding wordt het encodersignaal aangeboden aan een f/V-omzetter. De

amplitude van het analoge uitgangssignaal is evenredig met de

frekwentie van het ingangssignaal en dus evenredig met het

machinetoerental.

Figuur 6.5 geeft het funktionele schema van de gebouwde f/V-omzetter

weer. Het kantelpunt van het laagdoorlaatfilter ligt op 1 Hz. Ten

gevolge van het laagdoorlaatfilter onstaat er een looptijd ter grootte

van ca 250 ms. Het elektronische schema is in bijlage F.5 weergegeven.

I, n I n
L

r-i --,

i -l L......L..JI I I-----,-- ~:\' .....:----- ~,
i : \

, I
L----..J

-
monosta'ciele

mul t i \"i brat or

laa~dcorlaat

fil~er

Figuur 6.5. Funktioneel schema f/V-omzetter

6.7. ELECTRO-MAGNETIC-COMPATIBILITY VOORZIENINGEN

Bij het hoogfrequent schakelen van stromen worden hoogfrequente

spanningen geproduceerd. 20 ook bij een invertor waar de tussenkring al

of niet wordt doorgeschakeld naar de afnameklemmen. eea afhankelijk van

de aansturing. Ter bestrijding van de storende hoogfrequente spanningen

zijn diverse maatregelen te treffen. Veelal zijn de schakelende

elementen voorzien van zgn "snubbers" die een dempende werking hebben.

Bij het leggen van de bedrading wordt getracht de induktiviteit zo laag

mogelijk te houden.
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Deze min of meer standaard voorzieningen bleken in de gebruikte

opstelling niet te voldoen. De gebruikte hoogfrequente

spanningsinvertor produceerde aardstromen met een frekwentie van ~ 1

MHz en een amplitude van ~ 5 A . In die situatie is het gebruik van

meetinstrumenten niet meer mogeliJk. Er is dan ook een opstelling

gebouwd waarbij in het biJzonder aandacht is besteed aan zogenaamde

EMC-voorzieningen. Het onderwerp is te uitgebreid om hier te worden

besproken. Voor literatuur op dit gebied wordt verwezen naar [PAT 88]

en [FRE 75J. Hieronder volgen in het kort de toegepaste maatregelen:

• de plaatsing van snelle kapaciteiten

- tussen beide tussenkringpotentialen en aarde

- over de tussenkringspanning;

• opneming van ferrietkralen in de motorleidingen;

• afgeschermde vermogens- en signaalkabels welke

tweezijdig geaard zijn;

• het opnemen van netfilters in de

voedingskabels (220 V en 380 V) (dit gaf weI

aardlekproblemen);

• toepassing van "dichte" metalen 19"-rekken. verbonden

via een metalen kabelgoot, in welke rekken aIle

voedingen. de analoge en digitale elektronika alsmede

de meetinstrumenten zijn geplaatst;

• korte aarding van de komputersystemen en de

meetinstrumenten naar de 19"-rekken;

• de toepassing van een enkele aarde.
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6.8. BESTURINGSSOFTWARE

De regeling zonder stroomterugkoppeling uit § 4.3.2, is op twee

manieren gerealiseerd:

1] in Turbo-Pascal op een PC met een universeel

data-acquisitie systeem (Labmaster);

2] in TMS32010 macro assembly op de opstelling

aangegeven in figuur 6.1.

Pascal software

De Pascal-versie was hoofdzakelijk bedoeld om het benodigde algorithme

te ontwikkelen en uit te testen ten behoeve van de snelle versie op de

signaalprocessor. Figuur 6.6 geeft een indruk van het gebruikte

algoritme. Dankzij de toepassing van een PC met klokfrekwentie van 10

MHz en een mathematische co-processor kon de sampletijd teruggebracht

worden naar ca 10 ms. In overeenstemming met de simulatie (zie § 5.3)

bleek de toepassing van postfilters met een lage kantelfrekwentie (f =c
30 Hz) noodzakeliJk ter voorkoming van ernstige koppelpulsaties.

Figuur 6.6. Flowchart regeling zonder stroomterugkoppeling
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Figuur 6.7 geeft een schematisch overzicht van de gebruikte

meetopstel11ng.

De aangegeven rege11ng 15 op twee manieren gerea11seerd, two een versie

met een diskrete P-regelaktie en een versie met een diskrete

PI-regelaktie.

it.: i S8set
curren i

Sb ASM
i source

t.: sb,set
m

i sc

Figuur 6.7. Besturing mbv PC en universeel

dataacquisitie-systeem

Onder een diskrete P_akt1e wordt verstaan:

y(nT) := k . e(nT)
p

(6.5)

waarin k = versterkingsfaktor
p

De overdrachtsfunkt1e van een diskrete PI_regelaar 1n het

Z-dome1n, wordt gegeven door:

y(z)

E(z)
= k +

p

k
1

-1
1 - z

=

-1(k +k. )-k .z
p 1 P

-1
1 - z

(6.6a)

waar1n k
i

= 1ntegrat1efaktor

De bijbehorende differentievergelijking luidt:
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y(nT) := y(nT-T) + (k + k. ).e(nT) - k .e(nT-T)
p 1 P

(6.6b)

Voor een uitgebreide verhandeling over dit onderwerp wordt verwezen

naar [VER 8ll.

BiJlage D bevat de komplete listing van beide besturingsprogramma's, te

weten FLillCP. PAS en FLillCPI. PAS.

THS32010 assembly software

Vanwege tijdgebrek is aIleen de regeling met een P_aktie in assembly

gerealiseerd, waarvoor het Pascal-programma FLUX_P.PAS model stond. Bij

het schrijven van de besturingssoftware is zoveel mogelijk gebruik

gemaakt van zogenaamde macro's, deelprogramma's die door middel van een

enkele instruktie gesubstitueerd worden. Het hoofdprogramma blijft

hiermee doorzichtig en toegankelijk voor derden.

De macro's die voor dit doel geschreven zijn hadden vooral betrekking

op elementaire bewerkingen zoals:

- RSRIFT x • 2Y --) x Y ~ 0

- MULT x • Y • 2z --) z z ~o

- DIV x / y --) z

- SIN X --) sin(x) 0 ~ x ~ n/2

- COS x --) cos(x) o ~ x ~ n/2

- GONIO x --) quadrant (xl, modulo_2n(x)

sin(x) , cos (x)

- SAT x --) min ~ x ~ max

BiJlage E.1 geeft een volledig overzicht van de gebruikte macro's.

De TMS32010 voorziet standaard in fixed-point rekenkundige bewerkingen

met 16-bits woorden in two's complement notatie. Ret formaat van

Fixed-point getallen wordt weergegeven door de zogenaamde Qx-notatie
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waarbij x aangeeft hoeveel bits er na de denkbeeldige punt komen.

Voorbeeld:

stel x = 1.23 wat gerepresenteerd dient te worden door

een Q12-getal

1.23 • 2
12 = 5038

12

het subscript geeft aan in welke Q-notatie het getal in

de TMS wordt gebruikt.

De absolute nauwkeurigheid, c(x), van een Qx-getal wordt vastgelegd

door de waarde van het laatste bit:

(6.7)

In de TMS32010-handleiding [TMS 82] wordt dit onderwerp nog eens nader

uitgewerkt, vooral met betrekking tot de gevolgen voor de rekenkundige

bewerkingen.

Het gerealiseerde programma is voor het merendeel geschreven met een

getalformaat in Q12-notatie. De goniometrische bewerkingen en de

integratieroutines worden echter met een verhoogde nauwkeurigheid

uitgevoerd. Zie hiervoor de programma-listing in bijlage E genaamd

FLUX_P.ASM.

Het programma FLUX_P.ASM is geschreven voor een bemonsteringsfrekwentie

van 2 kHz, oftewel een sampletijd van 500 ~s. Aansluitend zijn de

anti-alias- en postfilters uitgelegd voor een 2e -orde

Butterworth-karakteristiek met het kantelpunt op 500 Hz.
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6.9 BEREKENING SIN(X) EN COS(X)

De vaak toegepaste methode om sin(x) en cos(x) met behulp van een

data-tabel te bepalen is hier niet toegepast. De vereiste

nauwkeurigheid alsmede een beperkt RAM-geheugen waren de aanleiding om

beide funkties als algorithme te real iseren. Uit "Handbook of

Mathematical Functions" [ABR 65] werden de volgende formules

overgenomen:

sin (x) 3 5 dx)= x + a .x + a .x +
1 2

met o ~ x ~ n/2

a = -0. 16605
1

a = 0.00761
2

Idx) I -4
~ n.10

(x) 1 2 4 dx)cos = + a .x + a2 ·x +
1

met 0 ~ x ~ n/2

a = -0.49670
1

a = 0.03705
2

Idx) I ~ 9. 10-4

(6.8)

(6.9)
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7. MEETRESULTATEN

7.1. INLEIDING

De snelheidsregeling is beperkt getest vanwege de weinige tijd die na

de realisatie resteerde. De metingen hadden tot doel om een eerste

indruk van de prestaties van de snelheidsregeling te verkrijgen. Een

optimale afregeling en de bestudering van de aangegeven

onderzoeksgebieden zal in een later stadium plaats moeten vinden.

7.2. I NVERTOR-METINGEN

Gezien de aanname uit § 4.3.2., een snelheidsregeling met een ideale

stroombron, ligt het voor de hand om te bepalen in hoeverre de

gebruikte stroomgeregelde spanningsinvertor overeenkomt met een

"ideale" stroombron. Voor een stroombron in kombinatie met een bepaalde

asynchrone machine kunnen in navolging van de in § 6.3 gestelde eisen,

de volgende kriteria worden opgesteld:

• de looptijd tussen wenswaarde en reele waarde dient

aanzienlijk kleiner te zijn dan de duur van het

bemonsteringsinterval van de snelheidsregeling;

• een sinusvormige wenswaarde met een bepaalde

amplitude dient zonder vormverandering als

statorstroom te kunnen worden opgedrukt.

Uit voorgaande metingen [SID 86] blijkt de looptijd van de

stroomregeling zeer klein te zijn, nl. 12 ~s. Ten opzichte van het

bemonsteringsinterval, T I = 500 ~s, is de looptijd van desamp e
stroomregeling te verwaarlozen.

Het tweede kriterium, de signaaldeformatie, is gemeten volgens

onderstaand instrumentatieschema, waarbij het mikroprocessorsysteem als
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3-fasige funktiegenerator diende. Het hiervoor gebruikte programma,

genaamd FG.ASM, is beschreven in bijlage E.3.

i
sat Sf' t

i
sa

f isb,set~

~I T!1S I iinnvveerr--I\ i/00 '"~
i 32010 i_tor so ~\ AS~1 )

5 I S~t5et I I

~ ~ ~"'--./
L-J I ~ 1 sa

, I I~

I i~

I

Figuur 7.1. Heetopstelling ter verifikatie van de stroombron.

f I'z
s

Figuur 7.2. Werkgebied stroom-geregelde spanningsinvertor

als "ideale" stroombron in kombinatie met

een asynchrone machine.

Door 1n stationaire toestand, als funktie van de frekwentie, de

max1maal toegestane amp11tude van de gewenste statorstroom te bepalen,

15 het werkgeb1ed van de stroombron vastgelegd. De asynchrone machine

draa1de daarb1J onder nul last. In f1guur 7.2. 15 het werkgeb1ed

aangegeven waarb1nnen de 1nvertor met stroomrege11ng ook 1nderdaad als

"ideale" stroombron kan worden beschouwd.
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Voorblj een elektrlsche frekwentle van ~ 65 Hz neemt de maxlmaal

toegestane amplitude sterk af. Dit 1s het gevolg van een toenemende

tegen-EMK.

7.3. ON-LINE MACHINEPARAMETER-KETING

De In § 3.4 afgelelde methode om on-lIne machlneparameters, bljv. Tr en

(l-u)L • te bepalen Is ultgetest met behulp van de meetopstelling
s

weergegeven In f1guur 7.3. Als stroombron Is de stroom-geregelde

spanningslnvertor gebruikt. aangestuurd door de THS32010 met behulp van

het programma PARAM.ASM (zle bljlage E.2).

--~.>----.......
i
sa. set

TMS 320]0

Figuur 7.3.

s noomgerege 1de
a . sinvertor

i sb • set i

~:~:=::=':n AS~
'-tIoo-,---'4 /

J

1(!\:, I
i'y~ I

. V' IV
'-------'-t-----' 1 sa. S ai' c

I ....1 ---------'1

Heetopstelling on-line bepaling T en (l-u)L .
r s

De stator wordt volgens flguur 7.4 geexclteerd door twee gelljke

stromen. 1 en 1 b' In deze flguur Is ook de gemeten stroom 1sa s sa
weergegeven.

Flguur 7.5 bevat vervolgens het verloop van de ongefllterde

statorspannlng u (t). dlfferentleel gemeten met behulp van 2ac
lOOx-spannlngsprobes. De maxlmale statorstroom. 1 • bedroeg daarblj 8sc
A (2 x 4 A).
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Figuur 7.4.

t

O-......_...J',····

Wens- en reeele waarde excitatiestroom i sa (= isb)'

i

I~
o

o --
J

."

t (r>"s)

Figuur 7.5. Ongefilterde statorspanning u (t) en -stroom
ac

i (t), met u (t) differentieel gemeten via
sa ac

100x spanningsprobes.
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Een analoge filtering van de diskrete uitgangsspanning is moeilijk

realiseerbaar. Metingen uitgevoerd met een instelbaar analoog 4e-orde

Butterworth-filter gaven geen bruikbare resultaten. Met behulp van

digitale filtering en/of diskrete signaalbewerking zijn

hoogstwaarschijnlijk betere resultaten te bereiken. Hier is verder niet

nader naar gekeken.

7.4. HEETRESULTATEN FLUX_P.PAS

Het Pascal-programma FLUX_P.PAS is een implementatie van de

snelheidsregeling uit § 4.3.2. Vanwege de benodigde rekentijd bedroeg

het minimale bemonsteringsinterval ~ 10 ms oftewel een maximale

bemonsteringsfrekwentie van 100 Hz. Bij de inwerking stelling van de

regeling zonder filters bleken er ontoelaatbare koppelpulsaties te

ontstaan, dit in overeenstemming met de simulatie (zie § 5.3). Na

toevoeging van analoge filters was dit euvel verholpen.

Figuur 7.7 geeft het verloop van w en T bij een verandering van de
m e

wenswaarde W t van ± 0 naar 105 rad/s ( 1000 omw/min). Hetm,se
kantelpunt van de analoge filters is daarbij 40 Hz. Bij acceleratie en

vertraging ontwikkelt de motor schijnbaar het gewenste konstante

koppel. Echter vanwege de aanwezigheid van een laagdoorlaatfilter in

het koppelmeetcircuit kunnen koppelpulsaties met hogere frekwenties dan

1 Hz niet worden geregistreerd.

In figuur 7.8 wordt een stationair draaiende machine belast met een

koppel ter grootte van 4 Nm. De aandrijving blijkt hier stabiel op te

reageren. Er ontstaat een konstante eindfout in de machinesnelheid

omdat de regelaar aIleen een P-aktie bezit.
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Wm/se~

(ro.cl/S)
f

~ 0 ~I"cr

~I
0

_---1__ f (s)

Figuur 7.7.

r

o

Verloop w en T voor w t van ± a naarm e m,se
105 rad/s bi) P-regelaar (T 1 =10 IDS)samp e

W",,-,S'"

/ I

w~/

-
T;.

.....-

I

.. i (5)

Figuur 7.8. Verloop w
m

voor T
l

van a naar 4 Nm bi)

P-regelaar (T = 10 IDS)sample
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7.5. HEETRESULTATEN FLUX_PI.PAS

Naar aanleiding van de resultaten uit de vorige paragraaf is de

digitale P-regelaar uitgebreid met een I-aktie. Het hiervoor gebruikte

algorithme staat beschreven in § 6.8. De regelaar is daarbij

experimenteel ingesteld.

Het resultaat, een sterk verbeterd regelgedrag, is weergegeven in

figuur 7.9. In de figuur is te zien dat de aanlooptijd korter is, wat

duidt op een hoger netto motorkoppel. Verder zijn er minder

koppelpulsaties bij het lage toerental.

De responsie (zie figuur 7.10) van de machinesnelheid op een

veranderend lastkoppel vanuit een stationaire toestand, laat duidelijk

de invloed van de I-aktie zien in vergelijking met de responsie uit

figuur 7.8, waarbij een P-regelaar werd gebruikt. De eindfout in de

geregelde grootheid w is nu zeer klein.
m

o

1

---tl~~ ( ('3)

Figuur 7.9. Verloop w en T voor w t van ± 0 naarm e m,se
105 rad/s bij PI-regelaar (T 1 =10 ms)samp e
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w"""Set I ,I -re ( IJ""';;'/
( r-o..ol/~)

)

~I
~I0

"

Ii

0

Figuur 7.10. Verloop w
m

voor T
1

van 0 naar 4 Nm bij

PI-regelaar (T 1 = 10 ms)samp e

- t (s)

7. 6. MEETRESULTATEN FLillCP. ASK

Het Pascal-programma FLUX_P.PAS is omgeschreven in assembly,

FLUX_P.ASM, waarbij de benodigde rekentijd is teruggebracht tot 100 ~s.

Dit betekent dat een bemonsteringsfrekwentie van 10 kHz, ook gezien de

konversietijd veer de A/D-omzetter, praktisch haalbaar is.

Deze hoge samplefrekwentie stelt echter dermate hoge eisen aan de

rekennauwkeurigheid dat de toepassing van 16-bits fixed point getallen

niet meer voldoet. Met name bij de zeer kleine integratiewaarden

ontstaan er problemen. Overgang op 32-bits fixed-point notatie of

floating-point notatie zou de mogelijkheid bieden om toch met deze hoge

samplefrekwentie te kunnen werken.

Het programma, FLUX_P.ASM, is echter gerealiseerd in 16 bits

fixed-point notatie waarbij een samplefrekwentie van 2 kHz nog net
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haalbaar is. Volgens de simulatie is dit echter voldoende om geen

gebruik te hoeven maken van analoge laagdoorlaatfilters. WeI blijven

postfilters noodzakelijk waarvan het kantelpunt op de relatief hoge

frekwentie van 500 Hz is gelegd.

De bespreking van de meetresultaten vindt plaats aan de hand van de

figuren 7.11 en 7.12.

In figuur 7.11 verandert W t sprongsgewijs van a naar 157 rad/s (m,se
1500 omw/min). Uit de figuur blijkt dat er nagenoeg geen

koppelpulsaties optreden, ondanks het feit dat de i en isa,set sb,set
nagenoeg niet worden gefilterd. Verder is de enigszins afwijkende vorm

van het remkoppel opmerkelijk. Hoogstwaarschijnlijk is dit verschijnsel

terug te voeren naar de invertor welke niet-"ideaal" vermogen opneemt.

Nadere metingen tijdens het remmen, met name van de

tussenkringspanning, zijn noodzakelijk om dit afwijkend verschijnsel te

kunnen verklaren.

('0'"1')I
()yY)

W"""SIi2+

o ~'7. 'i~'----T--S:=~:~!7
~I-r ._kJ_yy\_.s~

::..-_""""'~ --- ~-----+- 0

----tl~_ -{ (s)

Fi guur 7. 11 . Verloop W en T voor W t van ± 0 naarm e m,se
157 rad/s bij P-regelaar (T 1 =0.5 ms)samp e
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In figuur 7.12 is het verloop van het machinetoerental weergegeven bij

een stapvormige overgang in W t van 0 naar 100 n rad/s ( 3000m,se
omw/min ).

( A)

-I (s)

-----------------..----~-~

1 !
r--fO

. /

L~·I

'-i--~-'- .----~--- -.- --~------~ j
1200 .... !!.

1- .. ,
Verloop w ,i ten i indien W t van 0m sa,se sa m,se
stapvormig verandert naar lOOn rad/s

fL __

Figuur 7.12.

(T = 0.5 ms)sample

Boven een hoekfrekwentie van 35 Hz neemt de amplitude van de

werkelijke statorstroom af ten opzichte van de wenswaarde. Dit is in

overeenstemming met het werkgebied van de stroomgeregelde

spanningsinvertor waar frekwenties hoger dan 75 Hz (= 37.5 Hz

machinesnelheid) in amplitude drastisch gereduceerd worden. Ondanks de

afwijkende stromen blijkt de regeling toch te blijven funktioneren tot

een machinetoerental van ca 5000 omw/min.

Tenslotte is er nog gekeken naar de invloed van de rotorweerstand als

funktie van de statortemperatuur. Figuur 7.13 geeft de registratie van

twee stapresponsies, gemeten bij respektievelijk T t t = 20 °c ens a or
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T t t = 45 °C. Er is vanzelfsprekend gemeten bij een stationaire
5 a or

motortemperatuur. Uit de nagenoeg gelijke aanlooptijden kan worden

gekonkludeerd dat regeling relatief ongevoe11g 15 voor een temperatuur

verandering van tenminste 25 °C.

I
0"",
u ....... se.f

: ro.c(/~)

-~ -~ --~---~ I(ro.ci/S)

7;;..c/-c.,r = YSoC t..JTY)
o ..... ,'3ei

I

~o
I
!

~I

20 "'c

---t"'~ -( (ms)

Figuur 7.13. Verloop w bij verschillende statortemperaturen.
m
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8. KONKLUSIES EN AANBEVELINGEN

8.1. KONKLUSIES

De on-line bepaling van de belangrijkste machineparameters is moeilijk

realiseerbaar vanwege het diskrete karakter van de gekoppelde

stator-spanning, bij voeding vanuit een stroom-geregelde

spanningsinvertor.

De gerealiseerde snelheidsregeling zonder stroomterugkoppeling blijkt

overeenkomstig de simulatieresultaten goed te funktioneren. Voorwaarde

is weI dat de bemonsteringsfrekwentie hoog genoeg dient te zijn. De

regeling is stabiel en weinig gevoelig voor temperatuurseffekten zoals

een veranderende rotorweerstand.

De prestaties van de geregelde aandrijving zijn echter nog niet

optimaal. Met name de looptijd verbonden aan de snelheidsmeting, 250

ms, die gebruikt wordt om de term J w d. te berekenen, beinvloedt in
m

negatieve zin het beschikbare koppel gedurende dynamische regelakties.

Ook is de regeling nog niet optimaal uitgelegd voor de maximaal

toegestane waarde van i en dus i ,een grootheid die evenredig is metsx mx
de rotorflux. Afhankelijk van i kan dan i worden bepaaldsX,max sy,max
uitgaande van de beschikbare stroombronkarakteristiek. Er geldt

daarbij:

/2/3 i
2

+ i
2

sX,set max sy,set max :5 15

voor f :5 75 Hz
5

(8. 1)

In de huidige regeling zijn beide stromen, i en i elksX,set sY,set'
afzonderlijk begrensd op 3 A.

Het gebruikte mikroprocessorsysteem alsmede de rest van de

meetopstelling funktioneert, na de toegepaste EMC-maatregelen, verder
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naar behoren.

8.2. AANBEVELINGEN

Nachineparameter-bepaling

De bepaling van de machineparameter (1 - ~)L dient nader te worden
s

bekeken, om een verklaring te vinden voor de gekonstateerde afwijking.

On-line machineparameter-bepaling

De verwerking van de diskrete gekoppelde statorspanning met behulp van

digitale filters is een mogelijkheid die perspektief kan bieden. Dit

heeft als voordeel dat de bestaande hardware geen uitbreiding behoeft.

Simulaties

De snelheidsregeling. beschreven in § 4.3.3, welke gebruik maakt van

stroomterugkoppeling, is niet gesimuleerd. De opstelling van een

simulatiemodel gekombineerd met het motor-model uit § 5.2 zal

hoogstwaarschijnlijk verrassende resultaten opleveren. Hierbij moet men

vooral denken aan de stabiliteit als funktie van afwijkende

motorparameters.

Hardware

De nauwkeurigheid waarmee de term J w dT wordt bepaald, kan worden
m

verhoogd. Een direkte digitale inlezing van de rotorpositie zou

uitkomst kunnen bieden.

De bestaande aandrijving moet worden aangepast om te kunnen

positioneren. Hierbij valt te denken aan de volgende opstelling:
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1] asynchrone machine met as-enkoder;

2] wervelstroomrem met belastingsregeling;

3] koppelopnemer;

4] schakelbare askoppeling;

5] spelingsarme overbrenging

- spiltafel of

- harmonic drive;

6] positieopnemer.

Software

Omdat de rekentijd op dit moment nog geen beperkingen oplegt, bestaat

de mogelijkheid om de rekennauwkeurigheid te verhogen. Overgang op

32-bits fixed-point of floating-point notatie zijn de meest voor de

hand liggende mogelijkheden.

Op het gebied van nieuwe digitale adaptieve regelaars lijkt de

zogenaamde expert-PID-regelaar veelbelovend te zijn [VER 88].

Aandrijvingen waarbij sterk wisselende belastingen en/of

traagheidsmomenten optreden, denk aan industriele robots, kunnen

wellicht baat hebben bij de toepassing van dit soort regelaars. Een

studie naar de bruikbaarheid lijkt dan ook op zijn plaats.
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Subscripts

a,b,C

s

r

a,f3

x,y

Superscripts

s

r

f

•

Grootheden

i , i-s -r
u, u-s -r

'is' 'ir

i sa' i sb ' i sc
usa' usb' usc

Rs' Rr
Ls' L r
M

MEEST GEBRUIKTE GROOTIlEDEN

============================

fasewikkelingen van de stator of rotor

statorgrootheid

rotorgrootheid

komponenten van het statorkoordinatenstelsel

(reeel, resp. imaginair)

komponenten van het met de rotorflux meedraaiende

koordinatenstelsel (reeel, resp. imaginair)

vektor gedefinieerd t.o.v. het statorkoordinatenstelsel

vektor gedefinieerd t.o.v. het met de rotoras

meedraaiende koordinatenstelsel

vektor gedefinieerd t.o.v. het met de rotorflux

meedraaiende koo"dinatenstelsel

komplex gekonJugeerde

ruimtevektor van de stator- resp. rotorstroom

ruimtevektor van de stator- resp. statorspanning

ruimtevektor van de met de stator resp. rotor gekoppelde

flux

momentele waarden van de fasestromen door de stator

momentele waarden van de spanningen over de

fasewikkelingen van de stator

stator-, resp. rotorweerstand

stator-, resp. rotorinduktiviteit

wederziJdse induktiviteit



ws
wm
9

T
e

p

t

J
r

T
r

p

totale spreidingsfaktor

hoeksnelheid van het met de rotorflux meedraaiend

koordinatenstelsel

hoeksnelheid van de statorstroomruimtevektor

mechanische hoeksnelheid van de rotoras

positie van de rotoras

elektromagnetisch koppel

poolpaartal

tiJd

massatraagheidsmoment van de rotoras

rotortijdkonstante

hoek tussen het statorkoordinatenstelsel en het met de

rotorflux meedraaiend koordinatenstelsel



Bijlage A

A. HACHINEGEGEVENS

A.t. FABRIKANTGEGEVENS

De gebruikte machine is een driefasige asynchrone machine met kooianker

waarvan de fabrikant de volgende gegevens opgeeft:

Fabrikaat

Type

Poolparen

Nominaal vermogen

Nominale frekwentie

cos 4>

Nominale spanning

Nominale stroom

Nominaal toerental

Nominaal koppel

Magnetiserings

stroom

Rotortijdkonstante

Rotortraagheids

moment

Bron van gegevens

AMI( Pumasyn

Dynasyn DV 7-4-4

P = 2

P = 0,8 kW
n

f = 70 Hz
n

0,81

U = 190 V
n

I = 3,7 A
n

n = 2000 omw/min
n

Tn = 3,8 Nm

I = 1,9 Am
"[ = 78 msr

J 1,2 kgm2 10-3= xr

Technische daten AMI( Pumasyn

Drehstromregelantriebe jan 86 [AMI( 86].

A.2. BEPALING HACHINEPARAMETERS

Voor de bepaling van de machineparameters is gebruikgemaakt van de

weerstandsmeting, de kortsluitproef, de nullastproef en de uitloopproef

[SID 86]. De weerstandsmeting en de uitlooproef zijn beide uitgevoerd

biJ een statortemperatuur van 20°C en 40 °e, in het vervolg als

meetkonditie aangegeven met T
20

respektievelijk T
40

.

- A.1 -



Bijlage A

Voor de te testen asynchrone machine, Dynasyn DV 7-4-4, geldt een

nominale frekwentie, f ,van 70 Hz. Bij toepassing van de netspanning,
n

f = 50 Hz, dient er een aanpassing van de nominale netspanning plaats

te vinden volgens:

Un,50Hz

U
n= f 50
n

(A. 1)

om een gelijkwaardige machineflux te verkrijgen.

Om een indruk van de spreiding van de resultaten over de diverse

statorfasen te verkrijgen, is bij elke parameterbepaling tevens de

standaardafwijking bepaald. Hiervoor is gebruik gemaakt van verg.

(A. 2).

n

L (Xi - X )2

I::.X 1=1 (A.2)=s
1n -

waarin

n

meetresultaat;

gemiddeld meetresultaat;

aantal metingen.
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Resultaten machineparameterbepaling.

Tabel Al. Resultaten statorweerstandsmeting.

Bijlage A

Hotorkonditie R [0]
5

1. 80
1. 95

l1R IR [%]
5 s

0.93

0.3

Tabel A.2. Resultaten kortsluitproef mbt motorparameter ~LS'

Hotorkonditie ~L [mH]
5

9.55

l1~L IL [%]
5 s

1.0

Tabel A.3. Resultaten kortsluitproef mbt motorparameter

(MIL )2R .
r r

Hotorkonditie

1.8 1.5

Tabel A.4. Resultaten nullastproef mbt motorparameter

(l-~)L .
s

Hotorkondltle (l-~)L {mH] l1(l-~)L l(l-~)L {%]
5 5 S

__T_2_0 1_88_._3__....J.I 1__
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Bijlage A

Tabel A.5. Resultaten uitloopproef mbt T .
r

Motorkondi tie T [ms]
r

93

82

In [%]
r

5

5

Meetresultaat: J
r

-2 2= 1. 8 10 kgm

Tabel A.6. Resultaat uitloopproef mbt J .
r

Motorkondi tie 2
J [kgm]

r

Bespreking van de resultaten.

De bepaalde motorparameters, met uitzondering van J , hebben geen
r

significante afwijking ten opzichte van de eerder bepaalde parameters

[SID 86]. De afwijking in J is het gevolg van een gewijzigd
r

aandrijfsysteem, waarin een andere belasting is opgenomen. Verder

blijkt uit de resultaten mbt. de standaardafwijkingen, dat er nagenoeg

geen verschillen zijn tussen de diverse statorfasen.

Uit de temperatuursafhankelijkheid van de statorweerstand kan een

indikatie worden verkregen over de inwendige motortemperatuur. Voor

weerstanden met een PTC-karakter geldt in het temperatuurbereik 0 .. 100

°C:
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R = R ( 1
T+AT T

+ ~.AT ) (A.3)

Bijlage A

waarin R
T

weerstandwaarde bij de referentietemp. T;

~ : materiaalafhankelijke temperatuurskoefficient;

AT : temperatuursverandering t.o.v. T.

Tabel A.7. Temperatuurskoefficienten voor diverse metalen.

materiaal
-1

ex R [K ]

Cu

Al

Fe

4,33

4,67

6,57

Aan de hand van de resultaten uit tabel A1 zou de statorwikkeling,

bestaande uit Cu, een gemiddelde temperatuursverhoging van ± 20°C ten

opzichte van de omgevingstemperatuur T = 20°C verkrijgen. Dit is in
omg

overeenstemming met de gemeten manteltemperatuur welke bij

motorkonditie T40 , 40 DC is.

Uit de resultaten van de weerstandsmeting, zie tabel A.1, kan een

schatting worden gemaakt voor de minimaal te verwachten relatieve

verandering van T bij een overgang van "koude" naar "warme " toestand.
r

Met behulp van (A.3) kan voor een aluminium rotor, onderhevig aan een

temperatuursverandering van 20 DC, worden afgeleid dat de relatieve

weerstandsverandering gelijk is aan:

R - R
T+AT T -3

. 100 X = 4,67.10 .AT. 100% =
R

T

9 X °IAT=20 C

Uit de T -resultaten, zie tabel A.5, blijkt dat de
r

rotorweerstandsverandering, 13 X, te relateren is aan een
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BijIage A

temperatuursverhoging van ± 28 °c ten opzichte van de

omgevingstemperatuur, wat niet in tegenspraak is met de minimaal

°gevonden statortemperatuursverhoging van 20 C.

Met behulp van het stationaire vervangingsschema uit § 3.3 kan (1-~)L
5

op een andere wi Jze worden verkregen. Er geldt nameIiJk:

(l - ~) L M2
/ L L

5 r r (A.4)= = = T
(M / L )2 R (M / L )2 R R r

r r r r r

Hieruit voIgt dan weer:

(1 - ~) L = T (M / L )2 R
5 r r r

Het resultaat is in onderstaande tabel weergegeven.

Tabel A.B. Alternatief resultaat (1 - ~)L
s

(A.5)

Motorkondi tie (1-~)L [mH] A(1-u)L /(l-~)L [%]
5 5 s

167

Voor de significante afwijking, faktor 2, ten opzichte van de waarde

uit tabel A.4 is geen verklaring gevonden.
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B. TUTSIM simulatie-modellen

B.l. TUTSIM-symbolen

Hieronder een uittreksel van de belangriJkste TVTSIM-symbolen

overgenomen uit de TUTSIM-handleiding [TVT 88].

BiJlage B

CLK

CON

PLS

ABS

ATT

GAl

SIN

COS

LIM

HUL

DIV

PWR

SGN

SUM

flO

INT

RIN

ZAC

2GN

logical clock function block

constant function block

pulse function block

absolute value function block

attenuator block

gain block

sine function block

cosine function block

limit function block

arithmetic multiply block

arithmetic divide block

power function block

sign of inputs function block

sum function block

first order block

integrator function block

reset table integrator function block

2-block accumulator

2-block gain
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8ijlage B

B.2. Simulatie-model AC_MOTOR

Onderstaand schema is gebruikt als uitgangsontwerp voor het

gerealiseerde TUTSIM-model AC_MOTOR.

~
~ Wc:J--llu

l_._bet. ~ ~ 190 -

..t \-------+L......!~j-------'-+~

\-------+
I_"_a. pha '-----=.':':"'.J
..t

WUL
220

1--- --+11 T_"

~ATT I~I~
....-:-::-::---,..J I 300~~

~-----------;
-="SU""W""--'L------- rrn-l-------+

2&0 r---"~ ,... L.-----'---'

Figuur B.1. TUTSIH-model AC_HOTOR
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TUTSIM-lijst simulatie-model AC_MOTOR

Bijlage B

Model File: ac motor
Date: 9 / - 5 / 1988
Time: 13: 16
Timing: 0.0010000 ,DELTA 4.0000 . Rn.NGE

MODEL:
0.1000000 1 PiS

10.0000
1.0000

100.0000 2 GAl 1 ;w_s frekwentie
0.0000 3 HIT 2 ;w_s " t

4 SIN 3
5 COS 3

3.0000 6 FlO 1
0.0500000
0.0000

7 MUL 5 6 ; i_s_a1 pha setpoint
8 MUL 4 6 ; i_s_beta setpoint

0.0000 9 CON
10 SUM 1 30 :reset puIs integratoren

0.0900000 11 CON ;tau_r rotortijdskonstante
0.0180000 12 CON :rotormassatraagheidsmoment
0.3500000 13 CON ;P Cl-sigma)L_s
3.0000 20 PiS
5.0000
1.0000
0.5000000 22 GAl 20 ;beIastingskoppeI
0.5000000 30 CON

31 SUM 1 -30 ;reset puIs integratoren
2.0000 32 ATT 2 ;w_s/2 frekwentie

90 REM
;*** MOIDR MODEL *""

1.0000 100 GAl 7 ; i_s_aIpha input
1.0000 110 GAl 8 ; i_s_heta input

120 SIN 420
130 COS 420
140 MUL -120 100
150 MUL 130 110
160 MUL 130 100
170 MUL 120 110
180 SUM 140 150 : i_='Y motormodel
190 SUM 160 170 : i _s:-: mot ormode1
195 SUM 190 -200
196 DIV 195 11
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vervolg TUTSIM-lijst simulatie-model AC_MOTOR

Bijlage B

1.000E-06 200 RTN 31 196 ; i_InX motormodel
210 MIJL 180 13
220 MUL 200 210 ;T_e motormodel
230 DTV 180 200
240 SUM 220 -22 -310 ;netto motoli<oppel

100.000E-06 250 RIN 31 240
260 DTV 250 12 ;W_ID machinetoerental
270 SGN 260
280 ABS 260

0.2500000 290 PWR 280
100.0000 300 ATT 290

310 MUL 300 270 :T_wr wrijving
390 REM

.** rho bepal ing- **
400 DTV 230 11

2.0000 410 GAT 260
100.000E-06 420 RIN 31 400 410 ;mo motormod.e1
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Bijlage B

B.3. Simulatie-modellen FLUX_l en FLUX_l0

De snelheidsregeling uit § 5.3. is gerealiseerd voor twee verschillende

samplefrekwenties. two 1 kHz en 100 Hz, onder de naam FLUX_1 resp

FLUX_10.

Voor andere samplefrekwenties dienen de parameters uit de betreffende

Z-blokken te worden gewijzigd.

Het schema uit figuur B.2. diende als uitgangsontwerp voor beide

simulatiemodellen.
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~'-" f-. [~I;';' ,~ 1--'
•• t L~~.r----,-"t.~,... .'0 ~ -

1------+---------------+11_.:

SUIl L~~~IIOY·
6001~r+~~-

1-""'..- -'
no

•
rbo

·W_m

.'0

·1_••

~
no

I-: I' :c:;J-1
~

I_OIl

• Nt
rho
610

:~~~ :~I
l_eIJ
Nt

•
1_8Y IIUL

630 7~

Figuur B.2. Uitgangsontwerp voor de simulatiemodellen FLUX_l

en FLUX_lO.
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TUTSIM-lijst simulatie-model FLUX_l

BijIage B

Model File: flu~ 1
[late: Q / 5 / 1988
Time: 13 19
Timin]: 0.0010000 .DELTA 2.0000

20

1 -30
2

780
790
420
420

-120 100
130 110
130 100
120 110
140 150
160 170

MODEL:
0.1000000

10.0000
1.0000

100.0000
0.0000

3.0000
0.0500000
0.0000

0.0000

0.0900000
0.0180000
0.3500000
2.0000

1.5000
5.0000
1.0000
1.0000
0.5000000

2.0000

: *** MOTOR MODEL
1.0000
1.0000

1 PLS

2 GAl
3 INT
4 SIN
5 COS
6 FlO

7 MUL
8 Ml)T~

9 CON
10 SUM
11 CON
12 CON
13 CON
14 CON
15 MUL
20 PLS

22 GAl
30 CON
31 SUM
32 ATT
90 REM

"*"
100 GAl
110 GAl
120 SIN
130 COS
140 MlJL
150 MUL
160 MUL
170 MUL
180 SUN
190 SUM

1
2
3
3
1

5
4

1

1

6
6

30

14
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:w_s frekwentie
;w_s * t

: i_s_alpha setp)int
;i_s_beta setp)int

;reset puIs integratoren
;tau_r rotortijdskonstante
;rotorrnassatraagheidsmoment
;pCl-sigma)L_s
:i_sx analoge input

;belastingskoppel

:reset puIs integratoren
;w_s/2 frekwentie

: i_s_aIpha !Ilotor input
:i_s_beta motor input

; i _sy motorrnode 1
: i _sx motormode 1



vervolg TUTSIM-lijst simulatie-model FLUX_l

Bijlage B

195 SUM 190 -200
196 DIV 195 11

1.000E-06 200 RlN 31 196 : ]. - rnx motor-medel
210 MUL 180 13
220 M\.JL 200 210 :1- e rnc,tormode]
230 DIV 180 200
240 SUM 220 -'-)'-) -310 ;netto IDc)torkopp.=1..:.....:....-

100.000E-06 250 RlN 31 240
260 DIV 250 12 ;W- m mach inetoerenta1
270 SGN 260
280 ABS 260

0.2500000 290 PWR 280
100.0000 300 ATI 290

310 MUL 300 270 ;1- wr wrijving
390 REM...... :rho bepaling **,

400 DIV 230 11
2.0000 410 GAl 260

100.000E-06 420 RIN 31 400 410 ;rho motonnodel
500 REM

.*.* ... digitale regel ing,
1.0000 505 ZDT ;sample tijd
0.0010000
0.0000
0.0900000 506 CON ;tau_r digitale regel ing
1.0000 550 ZSP 15 ; input i - sx- set
1.0000
0.0000
1.0000 555 2...sP 32 ; input wm set
1.0000
0.0000
1.0000 560 2...sP 260 ; input w m machine
1.0000
0.0000

570 SUM 550 -595
580 DIV 570 506

1.0000 590 ZAC 580 ; 1 _TTL"'\( digi tale regeling
0.0010000
0.0010000
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vervolg TUTSIM-lijst simulatie-model FLUX_l

Bijlage B

1.0000 595 ZUD 590
0.0000

600 SUM 555 -560 ;w_ffi_error
1.0000 610 ZGN 600 ;P regelaar
2.0000
0.0000

620 DIV 610 590
-2.0000 630 LIM 620 ;i_sy digitale regelin]

2.0000
640 DIV 630 506
645 DIV 640 590

1.0000 650 LAC 645
0.0010000
0.0000
1.0000 660 ZGN 560

2.0000
0.0000
1.0000 670 LAC 660 ;theta machine
0.0010000
0.0000

680 SUM 650 670 :rho digitale regelin;
700 COS 680 ;cos_rho regeling
710 SIN 680 ;sin_rho regelir~

720 MUL 550 700
730 MUL 630 -710
740 MUL 630 700
750 MLJT...... 550 710
760 SUM 720 730 ; i_s_alpha diskreet
770 SUM 740 750 ;i_s_beta diskreet

1.0000 780 GAl 760 ;i_s_alpa setpoint
1.0000 790 GAl 770 :i_s_beta setpoint
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TUTSIM-lijst simulatie-model FLUX_l0

Bijlage B

Model File: flU)~ 10
fete: 9 / 5 / 1988
Time: 13 29
Timing: 0.0010000 .DELTA 5.0000 .P.ANGE

MODEL:
0.1000000 1 PLS

ID.OC)DD
i,OOOO

100.0000 2 GAl 1
0.0000 3 INT 2

4 SIN 3
5 C(Y.3 3

3.0000 6 FlO 1
0.0500000
0.0000

7 MUL 5 6
8 MUL 4 6

0.0000 9 CON
10 SUM 1 30

0.0900000 11 CON
0.0180000 12 CON
0.3500000 13 CON
2.0000 14 CON

15 MUL 1 14
3.0000 20 PLS
5.0000
1.0000
0.1000000 22 GAl 20
0.5000000 30 CON

31 SUM 1 -30
2.0000 32 AD 2

90 RDIJ
.*** MOTOR MODEL ,I, '" '".

1.0000 100 GAl 780
1.0000 110 GAl 790

120 SIN 420
130 COS 420
140 MUL -120 100
150 MUL 130 110
160 !-1l)T~ 130 100
170 M1JL 120 110
180 SUM 140 15rJ
190 SlJ!~ :60 170
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;w S frekwentie
;w_s * t

;i_s_aIpha setpoint
:i_s_beta setpoint

;reset puIs integratoren
;tau_r rotortijdskonstante
:rotormassatraagheidsmoment
; p fl-sigma)L_s
;i_sx analoge input

;beiastingskoppel

;reset puIs integratoren
;w_s/2 frekwentie

;i_s_aIpha motor input
:i_s_beta motor input

; i_sy lTicd:.ormode 1
; i_BY !Tl('+: (:"ll!l(~d e 1



Bijlage B

vervolg TUTSIM-lijst simulatie-model FLUX_10

;l_IILX digitale regeling

; input w m set

;input w m machine

;sample t Lid

:rho motormoo.el

;tau_r digitale regeling
:input i sx set

410

11

400

32

15

260

190 -200
195 11

31 196 : i IILX motor-model
180 13
200 210 ;T_E' motonnoo.e 1
180 200
220 -22 -310 ;netto motorkoppel

31 240
250 12 ;w_m machinetoerental
260
260
280
290
300 270 ;T Wl- wrijving

230
260

31

590

550 -595
570 506
580

560 ZSP

506 CON
550 ZSP

570 SUM
580 DIV
590 ZAC

595 ZUD

555 z....sP

400 DlV
410 GAl
420 RlN
500 PD1

regeling
505 ZDT

1.000E-06

100.000£-06

0.2500000
100.0000

1.0000
0.0100000
0.0010000
1.0000
0.0000

2.0000
100.000E-06

195 SUM
196 DIV
200 RIN
210 MUL
220 M1..fL
230 DIV
240 StJM
250 RIN
260 DIV
270 SGN
280 APS
290 PWR
300 ATI
310 MUL
390 ~

• H rho l.lepal ing '* *

. *** digitale
1.0000
0.0100000
0.0000
0.0900000
1.0000
1.0000
0.0000
1.0000
1.0000
0.0000
1.0000
1.0000
0.0000

600 Si...'M 555 -560
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vervolg TUTSIM-lijst simulatie-model FLUX_10

1.0(1(1(1 610 Z(::;N 6C1C: :F reg!?laar
2.0000
0.0000

620 DIV 610 590
-2.0000 630 LIM 620

2.0000
640 DIV 630 506
';:.1r.: DIV tAO 590uo.....:·_.'

1.0QClO 650 LAC 645
0.0100000
0.0000
1.0000 660 Z(::;N 560

Bijlage B

2.0000
0.0000
1.0000 670 LAC 660 :theta machine
0.0100000
0.0000

680 SlIM 650 670 ;rho digitale regeling
700 COS 680 ;cos_rho regeling
710 SIN 680 ;sin_rho regeling
7?n MUL 550 700
730 MUL 630 -710
740 MlJL 630 700
750 MUL 550 710
760 SUM 720 730 ;i_s_alpha diskreet
770 SUM 740 750 : 1_s_beta diskreet

1.0000 780 GAl 760 ;i_s_alpa setpoint
1.0000 790 GAl 770 ; i s beta setpoint
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c. ONTWERP ANALOOG 2e -ORDE BUTTERWORTH FILTER

Bijlage C

Figuur C.l geeft de schakeling waarmee een 2e-orde laagdoorlaatfilter

van het type Butterworth kan worden gerealiseerd.

\"
lTl

L:=,...--_t_"HI\C_I__~
1

\' .
ult

Figuur C.1. Algemeen 2e -orde HFB-laagdoorlaatfilter

Voor deze zogenaamde 'infinite gain multiple feedback' schakeling

geldt:

vout

waarin:

=

B = ..r2" tbv een Butterworth karakteristiek

C = 1 , ,

1
Cw2

=c R2R3C1C2

Bw = _1 (_1 + _1 +_1 ]
c C1 R1 R2 R3
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(6.2)

(6.3)



K = (6.4)

Bijlage C

Het is vrij lastig om, uitgaande van de gewenste karakteristieke

parameters K, W ,B en C, standaardkomponenten met een hoge
c

nauwkeurigheid (1 X) te kiezen waarmee het filter kan worden

gedimensioneerd. Om toch op een eenvoudige wijze de karakteristiek

van het gerealiseerde filter te kunnen wijzigen is onderstaande

berekening afgeleid. De berekening dient als algorithme voor het

filterontwerpprogramma.

Uit (6.2) tot en met (6.4) kan worden afgeleid:

1~1 . ( j!§ +J++J+JB 2 3 (C. 1)=
2 R2

2 3
1

en

1
R = (C.2)

3 R C C W
2

2 1 2 C

en

R =
1

R
2

K
(C.3)

Dit kan worden herschreven tot:

B 1~2 '=
1

(K + 1) + (w~ R )2
C 1 2 2

- C.2 -
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Bijlage C

Stel

< = i!: 0 (C.5)

Er kan dan de volgende kwadratische vergelijking worden opgesteld:

<2 _ < B ~~2 • + (K + 1) = 0

1

Voor realisatie geldt als eis dat de diskriminant i!: 0

C
B2 2 (-C- -4 K+1)i!:O

1

Gevolg

(C.6)

(C.7)

C
2

-C-
1

4(K + 1)
(C.8)

Bij gegeven K en B kunnen C en C worden gekozen waarbij
1 2

rekening moet worden gehouden met betrekking (C.8). Het is nu

mogelijk de nulpunten van (C.6) te bepalen:

B I ~2
' ± I B

2 ~2
- 4 (K + 1)

1 1
<1,2 = ------------------

2
(C.9)

Vervolgens kunnen dan de benodigde weerstandswaarden worden

bepaald met behulp van:
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R =
2

We ;C;C;
of (C.9)

Bijlage C

en de vergeliJkingen (C.2) en (C.3).

Door gebruik te maken van polystyrene eondensatoren en

metaalfilmweerstanden, beide met een nauwkeurigheid van 1%, is het

mogelijk om een filter te realiseren waarvan de karakteristiek

nagenoeg driftvriJ is.

- C.4 -



D. Turbo-Pascal software

Bijlage D

De hieronder weergegeven programma's zijn geschreven onder Turbo-Pascal

4.0 [TUB 88], voor een PC met co-processor en een dataacquisitiesysteem

van het merk Labmaster [LAB 87].

{SF+,N+,B-,I-,R-,S-,V-}

{ FLillCP. PAS

Peter Wilms

Testprogramma voor een fluxgeorienteerde regeling
zonder stroom-terugkoppeling met P-regelaar.

datum: 27 juli 1988 }

program FLillCP;

uses Dos, Crt;

const

type

var

T_r =
p =
vector_size =
current_limit =

vector

i_sx, i_sy
i_s_alpha,i_s_beta
i_sa, i_sb
w_set,w_m
cos_rho, sin_rho

kl,k2,k3,k4
labm....,gain_l
labm....,gain_2
inv_labm....,gain_l
inv_labm....,gain_2
old_time,new_time
del ta_T

90E-3;
2;
2',
3;

=

- D.l -

{ rotortijdskonstante }
{ pooltal }

array [0 .. vector_size] of real;

vector;

real;
real;
real;
real;
real;

real;
real;
real;
real;
real;
real;
real;



i,j,dummy
D_A_O,D_A_l
timerset_l
gain
flag,isx_flag,isy_flag

{SI TP4INCL}

procedure modulo_2pi (var x:real);
begin

whi Ie x > k4 do
x := x - k4;

while x < -k4 do
x := x + k4;

end;

function sign (x:real): integer;
begin

if x >= 0 then sign := 1
else sign := -1

end;

procedure limit (var x:real);
begin

integer;
integer;
integer;
integer;
boolean;

Bijlage D

if abs(x) > current limit then
x := sign(x) • current_limit;

end;

procedure initialise;
begin

ClrScr;
Initlabmaster;
Delay (500);
timerset_l := 30000;
Timerset (l,13,timerset_l);
kl := sqrt(2/3);
k2 : = sqrt (1/2);
k3x:= sqrt(1/3);
k4 : = 2·pi;

gain := 2;
inv_Iabm-sain_l := 10 1 2047;
inv_Iabm-sain_2 := k4 • 100 1 2047; { 10 V = 100 Hz }
Iabm-sain_l := 1 1 inv_Iabm-sain_l;
labm-sain_2 := 1 1 inv_Iabm-sain_2;
dummy := 0;
for i:=l to vector_size do
begin

i_mx[i] := 0;
rho[i] := 0;

end;
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i_mx[O] ;= 0.001;

end;

begin

ClrScr;
repeat

GotoXY (20,12);
write ('machine toerental

until Keypressed

end;

procedure control_algorithme

begin

• ,w_m • 60 / k4:8:0,' omw/min , )

new_time := timerread(1,dummy);

if new_time < old time
then delta_T := (old time - new_time) • 1E-4
else delta_T := (timerset_1 - new_time + old_time) • 1E-4;

;= 3 {readad (O,dummy) • inv_Iabm-Eain_1};

{algorithme}
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rho [0) : = rho [ 1] ;

modulo_2pi (rho[O));

cos_rho := cos( rho[O) );

sin_rho := sin( rho[O) );

{ output }

:= round (i_sa • Iabrn~ain_1);

round (i_sb • Iabrn~ain_1);

writeda (O,D_A_O);
writeda (l,D_A_1);

{

GotoXY (1,3);

writeln ('w_set :' ,w_set:8:2 , ');
writeln ('w_rn :' ,w_m:8:2 ');
wri teln (' delta_I: ',delta_I: 8: 6,' ');

}
{

write In (' isx_fIag
writeIn;
wri teln (' rho
writeln ('i_sa
wri teln (' i_sb

}

end;

{ MA I N PROGRAM }

begin

initialise;

: ',isx_fIag,'

',rho[O):5:2,' ');
',i_sa:5:2,' ');
',i_sb:5:2,' ');
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Bijlage D

Clrscr;

writeln ('Druk op 5 voor start ... ');
repeat
until readKey = '5';

ClrScr;
gotoxy 0, 1) ;
textcolor (2);
write In ('FLUX_P programma');
writeln ('================');
writeln;
GotoXY (25,12);
textcolor (2+8+128);
write ('Regeling in werking .... ');
textcolor (2);

old_time := timerread (l,dummy);

repeat

control_algorithme

until Keypressed;

end.

{SF+,N+,B-,I-,R-,S-,V-}

{ FLUX_PI. PAS

Peter Wilms

Testprogramrna voor een fluxgeorienteerde regeling
zonder stroom-terugkoppeling met PI regelaar.

datum: 21 juli 1988 }

program FLUX_PI;

uses Dos,Crt;

const =
=

90E-3;
2;
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{ rotortijdskonstante }
{ pool tal }



type

var

vector_size =
current_limit =
PI_limit =

vector

i_sx, i_sy
i_s_alpha,i_s_beta
i_sa, i_sb
w_set,w_m
cos_rho, sin_rho

k1,k2,k3,k4
labm--Eain_1
labm--Eain_2
inv_labm--Eain_1
inv_labm--Eain_2
old_time,new_time
delta_T
K_i

2·,
4;
20;

=

Bijlage D

array [0 .. vector_size] of real;

vector;

real;
real;
real;
real;
real;

real;
real;
real;
real;
real;
real;
real;
real;

i,J,dummy
D_A_O,D_A_1
t imerset_1
KJl
flag, isx_flag, isy_flag

{SI TP4INCL}

procedure modulo_2pi (var x:real);
begin

while x > k4 do
x := x - k4;

while x < -k4 do
x := X + k4;

end;

function sign (x:real): integer;
begin

if x >= ° then sign := 1
else sign := -1

end;

procedure limit (var x:real; max:real);
begin

if abs(x) > max then
x := sign(x) • max;

end;
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integer;
integer;
integer;
integer;
boolean;



: = 0;
: = 0;
: = 0;
: = O',

Bijlage D

procedure initialise;
begin

ClrScr;
Initlabmaster;
Delay (500);
timerset_1 := 30000;
Timerset (l,13,timerset_1);
k1 := sqrt(2/3);
k2 := sqrt(1/2);
k3 := sqrt(1/3);
k4 := 2·pi;

KJ> : = 3;
K_i := 50E-3;
inv_labm-&ain_1 .- 10 / 2047;
inv_labm-&ain_2 := k4 • 100 / 2047; { 10 V = 100 Hz }
labm-&ain_1 := 1 / inv_labm-&ain_1;
labm-&ain_2 .- 1 / inv_labm-&ain_2;
dummy := 0;
for i:=l to vector_size do
begin

i_mx[i]
rho [ i]
e[i]
u [ i ]

end;
i_mx[O] := 0.001;

end;

begin

ClrScr;
repeat

GotoXY (20,12);
write ('machine toerental
until Keypressed

end;

procedure control_algorithme

begin

',w_m • 60 / k4:8:0,' omw/min .)

new_time := timerread(l,dummy);
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if new_time < old_time
then delta_T := (old_time - new time) • lE-4

else delta_T := (timerset 1 - new_time + old_time) • lE-4;

;= 3 {readad (O,dummy) • inv_Iabm-Eain_l};

{algori thme}

u[l] := ufO] + (K-p + K_i) • e[l] - K-p • e[O];

limit (u[l],PI_limit);

e[O] := e[l];

ufO] := u[l];

rho [0] : = rho [ 1] ;

modulo_2pi (rho[O]);

cos_rho ;= cos( rho[O] );

sin_rho := sine rho[O] );
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{ output}

D_A_O := round (i_sa • labm-Eain_1);
D_A_1 := round (i_sb • labm-Eain_1);

writeda (O,D_A_O);
writeda (1,D_A_1);

{

GotoXY (1,3);

writeln ('w_set :' ,w_set:8:2, ');
writeln ('w_m :' ,w_m:8:2 , ');
writeln ('delta_T : ',delta_T:8:6,' ');

Bijlage D

}
{

writeln ('isx_flag
writeln;
wri teln (' rho
wri teln (' i_sa
wri teln (' i_sb

}

end;

{ MAIN PROGRAM}

begin

initialise;

Clrscr;

: ',isx_flag,'

, , rho [0] : 5: 2, ' ') ;
',i_sa:5:2,' ');
• ,i_sb:5:2,' ');

, );

writeln ('Druk op 5 voor start ... ');
repeat
until readKey = '5';

Clr5cr;
gotoxy (1, 1) ;
textcolor (2);
writeln ('FLUX_PI programma');
writeln ('================');
wri teln;
textcolor (2+8+128);
GotoXY (25,12);
write ('Regeling in werking.... ');
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end.

textcolor (2);
old_time := timerread (l.dummy);

repeat

control_algorithme

until Keypressed;

- D.10 -
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E. TMS32010 MACRO ASSEMBLER SOFTWARE

E.1. MACRO'S

Bij de ontwikkeling van de programma's PARAM.ASM, FLUX_P.ASM en

FG.ASM zijn oa de volgende macro's gebruikt:

o ::s x ::s n/2- COS

- DIV

- GONIO

X --> cos(x)

x / ';I --> Z

X --> quadrant (x), modulo_2n(x)

sin(x), cos(x)

X --> min ::s x ::s max

X --> X
program memory data memory

konstant --> I-register

x • ';I • 2
z

--> Z Z ~O

X • 2';1 --> x ';I ~ 0

- LCDAT

-LTK

- MUtT

- RSHIFT

- SAT

- SIN X --> sin(x) o ::s x ::s n/2

De aangegeven macro's zijn op de volgende pagina's weergegeven.
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cos

-=========================================================

-
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-TITLE

-
--ALGORITHM

-

:COS(X) 0<= X <= PI/2

: COS

:COS(X) = 1 - A1.X~2 + A2.X~4

A1 = 0.4967 A2 = 0.03705
-=========================================================

--CALLING SEQUENCE :COS X,COSX

--ENTRY CONDITIONS 0<= X <= PI/2 Q13
- - 4069 -> COS1 GLOBAL
- - 304 -> COS2 GLOBAL--EXIT CONDITIONS
-COMMENT

-- EXEClTf ION TI ME--EXAMPLE

--DATE

: COSX Q13
:TO,T1,T2 TEMPORARELY USED

:COS RHO,COSRHO

: 2717188 PWI
-=========================================================

-COS

-

-
-
-

-
-

SMACRO X,COSX

SVAR K, Al, A2
SVAR TMPO, TMP1, TMP2
SASG 'ONE' TO K.S
SASG 'COS1' TO Al. 5
SASG 'COS2' TO A2.S
SASG 'TO' TO TMPO.S
SASG ' T1' TO TMP1.S
SASG 'T2' TO TMP2.S

MULT : X: , : X: , : TMPO: , 2

LCDAT : A2: , : TMP1 :
MULT :TMPO:,:TMP1: ,:TMP1: ,2

LCDAT : A1: , : TMP2:
LAC :TMP2:
SUB :TMP1:
SACL : TMP1:

MULT :TMPO:, :TMP1:,:TMP1:,2

LAC : K: , 13
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•

SUB
SACL

SEND

: TMP1:
:COSX: :COSX: in Q14 notatie

- E.3 -
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DIV

-====================================================;====

--TITLE

-
-

:DIVISION AlB -) C

: DIV

-ALGORITHM : (( (( ((A-B)-2)+1 )-B)-2+1 )-B... =C
-=========================================================

--CALLING SEQUENCE :DIV A,B,C,FRAC

--ENTRY CONDITIONS FRAC SPECIFIES ACCURACY OF QUOTIENT

--EXIT CONDITIONS
-COMMENT

--EXECUTION TIME

--EXAMPLE

-
:DIV NUM,DENOM,QUOT,12

: 3/7/88 PWI
-=========================================================

-DIV

-

$MACRO
$VAR
$ASG
$ASG
$ASG

NL~,DEN.QUOT.FRAC

COUNT,DENOM,TEMSGN
'TO' TO COUNT.S
'Tl' TO DENOM.S
'T2' TO TEMSGN.S

-

-

-

-

LARP 0
LAC :NUM:
XOR : DEN:
SACL : TEMSGN:

LAC :DEN:
ABS
SACL :DENOM:

LACK 15
SACL : COUNT:
LACK :FRAC. V:
ADD : COUNT:
SACL : COUNT:

LAC :NUM:
ABS
LAR 0,: COUNT:

SUBC : DENOM:
BANZ $-1

Save sign of quotient

Save abs(:DEN:) -) :DENOM:

Calculate quotient

- E.4 -



•

•

•

SACL
LAC
BGEZ

ZAC
SUB
SACL

$END

: QooT:
: TEMSGN:
$+5

: QooT:
: QooT:

If postive then done

Negate quotient
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GONIO

-=========================================================-
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-TITLE

-
--ALGORITHM

: X -> SIN(X),COS(X),SIGN(X),QUADR(X)
o <= X <= 2PI

:GONIO

-=========================================================--CALLING SEQUENCE :GONIO X,QUADR,SINX,COSX

--ENTRY CONDITIONS :X Q12 P2 Q12 (WELL DEFINED)

--EXIT CONDITIONS
-COMMENT

--EXECUTION TIME

--EXAMPLE

-

:SINX,COSX Q13
:TO,T1,T2,T3,T4 TEMPORARELY USED

:27/7/88 PWI
-=========================================================

X, QUADR,SINX,COSX

PI2,K
TMPO,TMP1,TMP2,TMP3,TMP4
'P2' TO PI2.S
'ONE'uXTO K.S
'TO' TO TMPO.S
'Tl' TO TMP1.S
'T2' TO TMP2.S
'T3' TO TMP3.S
'T4' TO TMP4.S

-GONIO $MACRO

- $VAR
$VAR
$ASG
$ASG
$ASG
$ASG
$ASG
$ASG
$ASG

- LAC
SACL- LAC
SUB
BGZ
ADD
B12
SACL
SACL--CONTINUE 1

- ZAC
LAC

:PI2:,2
:TMP4:

:X:
:TMP4:
$-1
:TMP4:
$-1
:TMP3:
:X:

: TMP3:

:PI2: - 4 -> :TMP4:

o <= :X: <= 2PI
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SUB : PI2:
BLEZ $+25 ABS( : X: ) -> 1E KWADRANT
SUB : PI2:
BLEZ $+16 ABS( : X: ) -> 2E KWADRANT
SUB : PI2:
BLEZ $+7 ABS( : X: ) -> 3E KWADRANT-- 4E KWADRANT- SACL :TMP3:
LACK 4
SACL : QUADR:
B $+18 CONTINUE 2--3E KWADRANT

- ADD : PI2:
SACL :TMP3:
LACK 3
SACL : QUADR:
B $+12 CONTINUE 2--2E KWADRANT- ADD : PI2:
SACL :TMP3:
LACK 2
SACL : QUADR:
B $+6 CONTINUE 2--lE KWADRANT- ADD : PI2:
SACL :TMP3:
LACK 1
SACL : QUADR:--CONTINUE 2- LAC : TMP3: .1
SACL :TMP3: Q12 --> Q13- SIN : TMP3: . :SINX:
COS : TMP3: • : COSX:- LAC : SINX:
SACL :TMPO:- LAC :COSX:
SACL : TMP1:- LAC : QUADR:
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SUB :K:
BLEZ $+30 KWADR I
SUB :K:
BLEZ $+20 KWADR II
SUB :K:
BLEZ $+9 KWADR III---KWADR IV

- ZAC
SUB :TMP1:
SACL :SINX:- LAC :TMPO:
SACL :COSX:
B $+21 CONTINUE 3--KWADR III-
ZAC
SUB :TMPO:
SACL :SINX:- ZAC
SUB :TMP1:
SACL :COSX:
B $+13 CONTINUE 3--KWADR II

- LAC : IMP?:
SACL :SINX:

- ZAC
SUB :IMPO:
SACL :COSX:
B $+6 CONTINUE 3

--KWADR I- LAC :TMPO:
SACL :SINX:

- LAC :TMP1:
SACL :C05X:--CONTINUE 3

--READY

- $END
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LCDAT

-=========================================================-
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--NAME

-

: LOAD CONSTANT -> DATA MEMORY

: LCDAT

- ALGORITHM : WORD P-MEMORY -> D-MEMORY
-=========================================================--CALLING SEQUENCE : LCDAT LOC,DATA

--ENTRY CONDITIONS :LOC WELL DEFINED PROGRAM LOCATION
- DATA WELL DEFINED DATA LOCATION

--EXIT CONDITIONS
-COMMENT

--EXECur ION TI ME

--EXAMPLE

-

: LOC -> DATA

:LCDAT COEF+l,PI

:3/7/88 PWI
-=========================================================-LCDAT

-
$MACRO
$VAR
$ASG

LOC,VAL
K
'ONE' TO K.S

•

LT :K:
MPYK :LOC:
PAC
TBLR : VAL:

SEND
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LTK

-=========================================================-
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-TITLE

-
: LOAD CONSTANT INTO T REGISTER

:LTK

- ALGORITHM : CONSTANT -) T
-=========================================================--CALLING SEQUENCE :LTK CONSTANT

--ENTRY CONDITIONS :-32768 <= CONSTANT <= 32768

--EXIT CONDITIONS
-COMMENT

--EXECUTION TIME

--EXAMPLE

-

:T REGISTER CONTAINS VALUE OF CONSTANT
:2 LEVELS OF STACK REQUIRED,

USES LTK$ SUBROUT INE

: LTK 32000

:9/7/88 PWI
-=========================================================-LTK

-
$MACRO A

CALL LTK$
DATA : A:
$END
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MULT

-=========================================================
--TITLE

-
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:MULT

-ALGORITHM
-=========================================================--CALLING SEQUENCE

--ENTRY CONDITIONS

--EXIT CONDITIONS
-COMMENT

--EXEClTfION TIME

--EXAMPLE

--DATE

:MULT X,Y,2,LS

:LS IS A CONSTANT >=0

:MULT X,X,Y,O

: 29/7/88 PWI
-=========================================================-MULT $MACRO X,Y,2,LS

$VAR K
$ASG 'ONE' TO K.S

- LT :X:
MPY : Y:
PAC
ADD : K: ,14
SACH : 2: , 1
LAC :2:, :LS. V:
SACL :2:
$END
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RSHIFT

-=========================================================-
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-TITLE

- : RSHIFT

Y >= 0 RIGHT SHIFT

-ALGORITHM
-=========================================================--CALLING SEQUENCE

--ENTRY CONDITIONS

--EXIT CONDITIONS

--COMMENT

--EXECUTION TIME

--EXAMPLE

-

: RSHIFT X, Y

:Y >= 0 Y IS CONSTANT

: RSHIFT RHO, 3

:3/7/88 PWI
-=========================================================-RSHIFT

-
$MACRO VAL,Y

LAC
SACH
$END

: VAL: , 16-: Y. V:
: VAL:
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SAT

-=========================================================

-
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-TITLE

-
--ALGORITHM

--

: SATURATE DATA WORD BETWEEN BOUNDS

: SAT

:IF A>MAX THEN A=MAX
ELSE
IF A<MIN THEN A=MIN

-=========================================================

--CALLING SEQUENCE

--ENTRY CONDITIONS

---EXIT CONDITIONS
-COMMENT

--EXEClJfION TIME

--EXAMPLE

-

:SAT A,MIN,MAX

MIN AND MAX ARE CONSTANTS
-32768< MIN,MAX <32767

: USES LTK

:SAT DATA,O, 10

: 317/88 PWI
-=========================================================

-SAT $MACRO A,B,C

- $VAR K
$ASG 'ONE' TO K.S

- SOVM SET OVERFLOW MODE

- LTK :C. V: LOAD UPPER BOUND :C:
MPY :K:
PAC
SUB : A: ,a COMPARE TO : A:
BGEZ $+9 BRANCH LABEL 1 IF :A:<=:C:
LTK :C. V:
MPY :K: RELOAD UPPER BOUND : C:
PAC
B $+15 BRANCH LABEL 2 TO CONTINUE

--LABEL 1

- LTK :B. V:
MPY :K: LOAD LOWER BOUND :B:
PAC
SUB : A: ,a COMPARE TO : A:
BLEZ $+8 BRANCH LABEL 3 IF :A:>:B:
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LTK
MPY
PAC

--LABEL 2

- SACL

--LABEL 3

- ROVM
SEND

: B. V:
:K:

:A: ,0

RELOAD LOWER BOUND : B:

RESTORE: A:

CONTINUE
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SIN

-
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:SIN(X) 0<= X <= PI/2

-
--ALGORITHM

-
: SIN

:SIN(X) = X - A1.XA 3 + A2.XA 5
Al = 0.16605 A2 = 0.00761

-=========================================================

--CALLING SEQUENCE :SIN X,SINX

--ENTRY CONDITIONS

----EXIT CONDITIONS

--COMMENT

--EXECUTION TIME

--EXAMPLE

-

0<= X <= PI/2 Q13
- 1360 -) SIN1 GLOBAL
- 62 -) SIN2 GLOBAL

SINX Q13

:TO,T1,T2 TEMPORARELY USED

:SIN RHO,SINRHO

: 29/7/88 PWI
-=========================================================

-SIN

-

-
-
-

-
-

$MACRO X,SINX

$VAR K, AI, A2
$VAR TMPO, TMP1, TMP2
$ASG 'ONE' TO K.S
$ASG ' SIN1' TO Al. S
$ASG ' SIN2' TO A2.S
$ASG 'TO' TO TMPO. S
$ASG 'T1' TO TMP1. S
$ASG 'T2' TO TMP2.S

MULT : X: , : X: , : TMPO: , 2

LCDAT : A2: , : TMP1:
MULT :TMP1: ,:TMPO: ,:TMP1:,2

LCDAT :Al:,:TMP2:
LAC :TMP2:
SUB :TMPl:
SACL :TMP1:

MULT :TMPO: ,:TMP1:,:TMPl: ,2

LAC : K: ,13
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•

SUB : IMPl:
SACL : IMPl:

MULI :X: ,:IMPl: ,:SINX: ,2

SEND
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E.2. PARAM. ASH

Met dit programma is het mogelijk om een programmeerbaar

trapezium-vormig signaal te genereren, wat als exctitatiesignaal

kan dienen voor de on-line parameterbepallng .

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• TMS 32010 ON_LINE PARAMETER BEPALING •
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•

lOT
•

MLIB
•
•

DSEG
ONE BSS
SIGNAL BSS
STEP BSS
MAX BSS
HIGH BSS
LOW BSS
TO BSS

DEND
•

AORG
B

•
• SUBROlTf INES
•

, PARAM'

'C: '

1
1
1
1
1
1
1

>0
PARAM

• LTK$ LOAD T REG ISTER WI TH WORD FROM PROGRAM MEMORY
•
LTK$ POP GET ADDRESS OF WORD

TBLR TO READ WORD INTO DATA MEMORY
LT TO LOAD WORD INTO T-REGISTER
ADD ONE
PUSH RESTORE RETURN ADDRESS
RET

•
•
RATE DATA 499 N FOR CLOCK RATE = 10 KHZ
HODE DATA >18 HODE FOR AlB
STPDAT DATA 100 STEPSIZE
MAXDAT DATA 100 MAX NO OF STEPS «512)
•
PARAM EINT

LDPK 0 INITIALIZE D.P. POINTER
LACK RATE GET SAMPLE RATE
TBLR 0
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OlIT 0,1 OlITPlIT RATE TO AlB
LACK MODE GET MODE
TBLR 0
OlIT 0,0 OlITPlIT MODE TO AlB

•
• INIT
•

LACK 1
SACL ONE

•
LT ONE
HPYK STPDAT
PAC
TBLR STEP STORE STEP-SIZE

•
LT ONE
HPYK MAXDAT
PAC
TBLR MAX STORE MAX AHPLI TUDE

•
LTK 10000 LOW DURATION TIME
HPYK 1
PAC
SACL LOW STORE LOW DURATION

•
LTK 100 HIGH DURATION TIME
HPYK 1
PAC
SACL HIGH STORE HIGH DURATION

•
MAIN LAR O,MAX

LARP 0
ZAC
SACL SIGNAL

•
• UP SLOPE
•
LOOP1 BIOZ LOOP2 WAIT FOR CONVERSION

B LOOP1
•
LOOP2 SUB STEP

SACL SIGNAL
OlIT SIGNAL,2
OlIT SIGNAL,3
BANZ LOOP1

•
LAC HIGH

•
• HIGH TIME
•
LOOP3 BIOZ LOOP4 WAIT FOR CONVERSION

B LOOP3
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•
LooP4 OlIT SIGNAL. 2

OlIT SIGNAL. 3
SUB ONE
BGEZ LooP3

•
LAR O,MAX
LAC SIGNAL

•
• DOWN SLOPE
•
LooP5 BI02 LooP6 WAIT FOR CONVERSION

B LooP5
•
LooP6 ADD STEP

SACL SIGNAL
OlIT SIGNAL, 2
OlIT SIGNAL. 3
BANZ LOOP5

•
LAC LOW

•
• LOW TIME
•
LooP7 BIOZ LooP8 WAIT FOR CONVERSION

B LOOP7
•
LOOP8 OlIT SIGNAL.2

OlIT SIGNAL. 3
SUB ONE
BGE2 LOOP7

•
B MAIN

•
END
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E.3. FG.ASM

Met dit programma is het mogelijk om de TMS32010 als 3-fasige

sinusgenerator te gebruiken. Op de analoge ingangen dient men de

gewenste frekwentie en amplitude aan te bieden (max ± 10 V) .

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•
•
•
•

FREKWENTIE-GENERATOR PROGRAMMA

12/8/1988 PWI

•
•
•
•

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•

!DT
•
•

MLIB
•
•

DSEG
ONE BSS
MINUS BSS
TO BSS
Tl BSS
T2 BSS
T3 BSS
T4 BSS
T5 BSS
SIN1 BSS
SIN2 BSS
COS1 BSS
COS2 BSS
RHO BSS
SINRHO BSS
COSRHO BSS

2R QUADMPL BSSBSS
ISA BSS
ISB BSS
P2 BSS
CONSTO BSS
CONSTl BSS
CONST2 BSS

DEND
•
•

, VEKTOR'

'C: •

>1
>1
>1
>1
>1
>1
>1
>1
>1
>1
>1
>1
>1
>1
>1
>1 >1
>1
>1
>1
>1
>1
>1

AORG >0
•

B VEKTOR
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•
•
• SUBROUTINES
•
• LTK$ LOAD T REGISTER WITH WORD FROM PROGRAM MEMORY
•
LTK$ POP GET ADDRESS OF WORD

TBLR TO READ WORD INTO DATA MEMORY
LT TO LOAD WORD INTO T-REGISTER
ADD ONE
PUSH RESTORE RETURN ADDRESS
RET

•
COEF DATA 1360,62 SIN A1,A2 Q13

DATA 4069,304 COS A1,A2 Q13
DATA 6434 PII2 Q12

•
CONST DATA 3344 CONSTO Q12

DATA 2365,2896 CONST1,CONST2 Q12
RATE DATA 499 10 KHZ SAMPLE RATE
MODE DATA >18 AlB MODE
•
•
VEKTOR
•
•
INIT LDPK 0

LACK 1
SACL ONE
ZAC
SACL RHO
SUB ONE
SACL MINUS

•
LCDAT COEF,SIN1
LCDAT COEF+1,SIN2
LCDAT COEF+2,COS1
LCDAT COEF+3,COS2
LCDAT COEF+4,P2

•
LCDAT CONST,CONSTO
LCDAT CONST+1,CONST1
LCDAT CONST+2,CONST2

•
LCDAT RATE,TO
0lTI' TO,l
LCDAT MODE,TO
0lTI' TO,O

•
EINT

•
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•
MAIN BIOZ LOOP1

B MAIN
•
LOOP 1 DINT

IN TO,2
IN AMPL,3

•
RSHIFT TO,2
LAC RHO
ADD TO
SACL RHO

•
SAT AMPL,-20480,20480

•
GONIO RHO,QUAD,SINRHO,COSRHO

•
RSHIFT SINRHO, 1 Q13 -) Q12
RSHIFT COSRHO, 1 , ,

•
• 2/3 TRANSFORMATIE
•
•

Bijlage E

•

•

•

•

•

•

•

MULT SINRHO,CONSTO, ISA,3

MULT SINRHO,CONST1,TO,3

LAC COSRHO
SUB TO
SACL TO

MULT TO,CONST2,ISB,3

MULT 1SA,AMPL, ISA,3

MULT ISB,AMPL,1SB,3

our ISA,2
our 1SB,3

EINT
B MAIN

•
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•
•

•
OPTION

END

XREF
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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• •
• FLUX_P TESTPROGRAMMA •
• •
• 11/8/1988 PWI •
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•

IDT ' FLUXP'
•
•

MLIB 'C: '
•
•

DSEG
ONE BSS >1
MINUS BSS >1
TO BSS >1
T1 BSS >1
T2 BSS >1
T3 BSS >1
T4 BSS >1
T5 BSS >1
SIN1 BSS >1
SIN2 BSS >1
COS1 BSS >1
COS2 BSS >1
P2 BSS >1
CONSTO BSS >1
CONSTl BSS >1
CONST2 BSS >1
CONST3 BSS >1
CONST4 BSS >1
CONST5 BSS >1
CONST6 BSS >1
CONST? BSS >1
CONST8 BSS >1
•
OFFS1 BSS >1
OFFS2 BSS >1
•
WSET BSS >1
WM BSS >1
WERROR BSS >1
1MX BSS >1
1SX BSS >1
1SY BSS >1
RHO BSS >1
COSRHO BSS >1
S1NRHO BSS >1
QUADR BSS >1

- E.23 -

Bijlage E



BiJlage E

ISALPH BSS >1
ISBETA BSS >1
ISA BSS >1
ISB BSS >1

DEND
•
•

AORG >0
•

B FLUXP
•
•
• SUBROur I NES
•
• LTK$ LOAD T REGISTER WITH WORD FROM PROGRAM MEMORY
•
LTK$ POP GET ADDRESS OF WORD

TBLR TO READ WORD INTO DATA MEMORY
LT TO LOAD WORD INTO T-REGISTER
ADD ONE
PUSH RESTORE RETURN ADDRESS
RET

•
COEF DATA 1360,62 SIN A1, A2 Q13

DATA 4069,304 COS A1,A2 Q13
DATA 6434 PII2 Q12

•
RATE DATA 2499 2 KHZ SAMPLE RATE
MODE DATA >24 AlB MODE
•
CONST DATA 20000 CONSTO Q12

DATA 500,500 CONST1,CONST2 Q12
DATA 360,3344 CONST3,CONST4 Q12
DATA 2365,2896 CONST5,CONST6 Q12
DATA 2457 CONST7 Q12
DATA 2457 CONST8 Q12

•
OFFSET DATA 128,96 INPUT OFFSET
•
IMXINI DATA 12288 SETPOINT IMX,ISX
•
•
FLUXP
•

UNL
•
INIT LDPK 0

LACK 1
SACL ONE
ZAC
SACL RHO
SUB ONE
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SACL MINUS
LCDAT COEF,SINl
LCDAT COEF+l,SIN2
LCDAT COEF+2,COSl
LCDAT COEF+3,COS2
LCDAT COEF+4,P2

•
LCDAT RATE, TO
our TO, 1
LCDAT MODE,TO
our TO,O

•
LCDAT CONST,CONSTO
LCDAT CONST+l,CONSTl
LCDAT CONST+2,CONST2
LCDAT CONST+3,CONST3
LCDAT CONST+4,CONST4
LCDAT CONST+5,CONST5
LCDAT CONST+6,CONST6
LCDAT CONST+7,CONST7
LCDAT CONST+8,CONST8

•
LCDAT OFFSET,OFFSl
LCDAT OFFSET+l,OFFS2

•
LCDAT IMXINI,ISX
LCDAT IMXINI.IMX

•
LIST

•
EINT

•
•
MAIN BI02 LOOP 1

B MAIN
•
•
LOOP1
•

IN WSET,2 SETPOINT
IN WM.3 MACHINE SNELHEID

•
LAC WSET
ABS
SUB OFFSl
SACL WSET

•
LAC WM
ABS
SUB OFFS2
SACL WM

•
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TO EN T1 WORDEN IN Q15 NOTATIE BEREKEND

ISY,CONSTl,TO, 3

ISY,-12288,12288

WERROR,CONSTO, ISY,3

Q15 --> Q12

WM,CONST3,T1,3

RHO
TO
RHO

TO,3

TO
Tl
TO

TO,CONST2,TO,3

WERROR,-6554,6554 3277 -- 10 Hz

WSET
WM
WERROR

SOVM
LAC
SUB
SACL
ROVM

•
SAT

•
• ISY BEPALING
•

MULT
•

SAT
•
• RHO BEPALI NG,
•

MULT
•

MULT
•

MULT
•

LAC
ADD
SACL

•
RSHIFT

•
LAC
ADD
SACL

•
• SIN, COS BEPALING
•

GONIO
•

RHO,QUADR,SINRHO,COSRHO

RSHIFT
RSHIFT

•

SINRHO,l
COSRHO,l

Q13 -> Q12
Q13 -> Q12

• KOORDINATEN TRANSFORMATIE
•

•

•

•

MULT ISX, COSRHO,TO, 3
MULT ISY,SINRHO,Tl,3

LAC TO
SUB Tl
SACL ISALPH

MULT ISX,SINRHO,TO,3
MULT ISY, COSRHO, Tl,3

LAC TO
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ADD T1
SACL 1SBETA

•
• 2/3 TRANSFORMAT1E
•

MULT 1SALPH,CONST4,1SA,3
•

MULT 1SALPH,CONST5,TO,3
•

LAC 1SBETA
SUB TO
SACL TO

•
MULT TO,CONST6,1SB,3

•
MULT 1SA,CONST8,1SA,3
MULT 1SB,CONST8,1SB,3

•
OlIT 1SA,2
OlIT 1SB,3

•
B LOOPl

•
END
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F. HARDWARE-SCHEMA' S

F.1. 12 bits A/D-INGANG

Het TMS32010-AlB-bord is uitgebreid met een tweede analoge ingang

overeenkomstig het aanwezige circuit op het het AlB-bord. Voor nadere

specifikaties wordt verwezen naar [AlB 87J.
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Figuur F.1. 12 bits A/D-ingang voor THS32010-AIB-bord
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F.2. 12 bits D/A-uitgang

Het TMS32010-AlB-bord is uitgebreid met een tweede analoge uitgang

overeenkomstig het aanwezige circuit op het het AlB-bord. Voor nadere

specifaties wordt verwezen naar [AlB 87].
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Figuur F.2. 12 bits AlD-uitgang voor THS32010-AIB-bord
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F.3. 16 BITS I/O-poort

Om digitale kommunikatie mogelijk te maken, bijvoorbeeld met een

positieopnemer, is het standaard AlB-bard nog uitgebreid met twee stuks

digitale l/O-poorten, waarvan figuur F.3 het schema weergeeft.
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Figuur F.3. 16 bits I/O-poort voor rHS32010-AIB-bord
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F.4. 2e -ORDE ANALOOG LAAGOOORLAATFILTER

Het weergegeven fil~er uit figuur 7.4 is geschikt voor de realisatie

van elk:willekeurig 2e-orde overdrachtskarakteristiek.

Voor de dimensionering wordt verwezen naar bijlage C.

R

-- -----------h--L~ __uJ--

Vi n [>-----.--=__-,

C I 1 -.

-vQ'"
I AD744 >--_-----_-1

+
.----1

I ).JF

~
- 12 v-=-

v
out

Figuur F.4. ze_orde analoog laagdoorlaatfilter
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F.5. flV-KONVERTOR

Omzetting van het dlskrete slgnaal afkomstig van een as-encoder in een

analoog slgnaal vlndt plaats door mlddel van een f/V-konvertor.

Onderstaande flguur geeft een dergellJke f/V-konvertor, welke geschikt

Is voor een maxlmale Ingangsfrekwentie van 80 kHz. Het uitgangssignaal

heeft, vanwege het laagdoorlaatfilter, een looptijd van ca 250 ms.

270k lOOk

~

~~'
~

220n

r- 330K 330k

~~8

4047 -1 jJF

-

2 +

5 5k

6

7

9 3
1,2n

10k

-12 V

Figuur F.5. f/V-konvertor
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