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5UMMARY

The development of power electronics made it much easier to use induction

machines in variabIe speed drives than before. Flux oriented control of

such a machine offers the possibility to control the electromagnetic

torque ins tantaneous ly. Usually, in flux oriented control systems the

stator currents are controlled. However, due to some practical problems

this is not always possible. For that reason it was decided to investigate

the possibility of replacing the stator current control by an open loop

stator current control plus stator current limitation. The open loop

control system based on fluxorientation which appears this way has been

simulated and realized using a voltage source invertor and an 11 kW

induction machine.

Due to the digital realization of the open loop control system based on

fluxorientation some time delays appear in the system. These time delays

mainly depend on the sampling time. Time delays in the speed control loop

limit the bandwidth of the speed controller. Furthermore time delays can

cause differences between the real stator current and the reference stator

current. Because of the lack of current feedback the differences caused by

time delays and other disturbances will not be compensated. For that

reason the open loop control system based on fluxorientation is easily

affected by, for example, changes of machine parameters, a not exactly

operating invertor and differences between the measured speed and the

actual speed.

From measurements at the realized drive it appears that the real stator

current differs from the reference stator current in a way which was

expect~d from theory and simulations. However these differences do not

principally effect the good dynamic behaviour of the system. Especially

the speed, but also the accuracy of the open loop eontrol system based on

fluxorientation are primarily limited b~ time delays which can easily be

reduced by using faster equipment. 50 ii may be said that the open loop

control system based on fluxorientation looks promising for dynamic

high-quality variabIe speed drives.



SAMENVATTING

De ontwikkeling van vermogenselektronische frequentieomzetters heeft het

praktisch mogelijk gemaakt om inductiemachines te gebruiken in aandrijf

systemen met een variabel toerental. M.b.v. een fluxgeoriënteerde regeling

kan het elektromagnetische koppel van een inductiemachine vrijwel momen

taan worden geregeld. In een dergelijke regeling wordt de statorstroom

geregeld. T.g.v. een aantal praktische beperkingen is dit echter niet

altijd goed mogelijk. Daarom is besloten te onderzoeken of het mogelijk is

de regeling van de statorstroom weg te laten en te vervangen door een

stroomsturing met stroombegrenzing. De zo ontstane fluxgeoriënteerde

sturing met stroombegrenzing is gesimuleerd en gerealiseerd m.b.v. een

spanningsinvertor en een 11 kW-inductiemachine.

T.g.v. de digitale uitvoering van de fluxgeoriënteerde sturing ontstaan

tijdvertragingen, die voornamelijk van de bemonsteringstijd afhankelijk

zijn. Deze tijdvertragingen beperken de snelheid waarmee de toerenregelaar

van de fluxgeoriënteerde sturing op verstoringen in het lastkoppel kan

reageren. Tevens kunnen deze tijdvertragingen afwijkingen van de stator

stroom t.O.V. de gewenste statorstroom veroorzaken. Omdat de statorstroom

niet wordt teruggekoppeld, worden deze en op andere wijze veroorzaakte

afwijkingen niet door de fluxgeoriënteerde sturing gecompenseerd. De

fluxgeoriënteerde sturing is door het ontbreken van deze stroomterug

koppeling o.a. gevoelig voor veranderingen van de machineparameters, een

eventueel niet-ideale werking van de spanningsinvertor en afwijkingen van

het gemeten toerental t.O.V. het werkelijke toerental van de machine.

Uit metingen die aan de gerealiseerde aandrijving zijn gedaan blijkt dat

de statorstroom ongeveer zo van de gewenste statorstroom afwijkt als

theoretisch en aan de hand van simulaties werd verwacht. Omdat deze

afwijkingen de dynamische eigenschappen van ..het systeem niet wezenlijk

beïnvloeden, is ondanks de genoemde afwijkingen een goed werkende

fluxgeoriënteerde sturing met toerentalregeling gerealiseerd. Vooral de

snelheid en ook de nauwkeurigheid van de sturing wo~den met name door de

eerder genoemde tijdvertragingen beperkt. Gezien het feit dat deze

tijdvertragingen m.b.v. snellere hardware aanzienlijk kunnen worden

verkleind, kan geconcludeerd worden dat de fluxgeoriënteerde sturing goede

perspectieven biedt voor dynamisch hoogwaardige aandrijvingen.



4

INHOUDSOPGAVE

Summary

Samenvatting

2

3

3.1 De fluxgeoriënteerde regeling

3.2 Fluxsturing met behulp van een spanningsinvertor

3.2.1 De fluxsturing

3.2.2 De toerenregelaar

3.2.3 Het inverse statormodel

3.2.4 Transformatie naar poolcoördinaten

3.2.5 Het machinemodel

3.3 Discretisatie van de fluxgeoriënteerde sturing

3.3.1 Discretisatie van de fluxsturing

3.3.2 Discretisatie van de toerenregelaar

3.3.3 Discretisatie van het inverse statormodel

3.3.4 Discretisatie van de coördinatentransformaties

3.3.5 Discretisatie van het machinemodel

3.3.6 Terugkoppeling naar de fluxsturing en het inverse

statormodel

3.4 Aanpassing van de fluxgeoriênteerde sturing

3.5 Tijdvertragingen

1.

2.

2.1

2.2

2.3

2.4

3.

4.

4.1

Inleiding

Wiskundig model van de inductiemachine

Inleiding

Ruimtevectoren

Coördinatentransformatie

De mechanische zijde van de machine

Ontwerp van een fluxgeoriënteerde sturing

Simulatie van de ontworpen sturing

Doel van de simulaties

6

7

7

8

10

12

13

13

18

19

20

20

21

23

24

28

28

30

32

33

35

36

40

44

44



4.2.5

4.2.6

5

4.2 Ontwerp van een simulatiemodel

4.2.1 Simulatiemodellen voor de machine

4.2.2 Simulatiemodel voor de invertor

4.2.3 Dimensioneren van de toerenregelaar

4.2.4 Statorspanningsfrequentie-begrenzing

vanwege de invertor

Extra stroombegrenzing

Dimensioneren van de fluxsturing en de

toerenregelaar m.b.v. simulaties

4.3 Discretisatieruis

4.3.1 Discretisatieruis in het gemeten toerental

4.3.2 Discretisatieruis in de statorspanningsfrequentie

4.4 Gevolgen van tijdvertragingen

4.5 Invloed van de bemonsteringstijd op de sturing

44

44

46

47

48

51

52

53

54

59

60

66

5.

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

6.

Testen van de fluxgeoriênteerde sturing

Controle van het machinemodel in fluxcóördinaten

Verstoringen tijdens stationair bedrijf

Aanlopen van de machine

Dynamisch gedrag van de sturing

Meten van de statorspanningen en -stromen

Conclusies en aanbevelingen

70

71

73

76

77

79

80

Literatuurlijst

Symbolenlijst

83

86

Bijlage A

Bijlage B

Bijlage C

Bijlage D

Opstelling t.b.v. de realisatie van de

fluxgeoriênteerde sturing

Simulatieprogramma's

Software t.b.v. de fluxgeoriênteerde sturing

Overzicht van de gebruikte vergelijkingen

90

107

128

146



6

1. INLEIDING

In elektrische aandrijfsystemen met een vrijwel constant toerental is de

inductiemachine vanwege zijn eenvoudige, onderhoudsarme constructie de

meest toegepaste machine. Voordat er voedingsbronnen met een variabele

frequentie beschikbaar kwamen werden evenwel in elektrische aandrijf

systemen waarin een goede regelbaarheid van het elektromagnetische koppel

en een breed toerentalbereik werden vereist voornamelijk gelijkstroom

machines toegepast. Met de komst van vermogenselektronische frequentie

omzetters is het eenvoudiger geworden om inductiemachines te gebruiken in

aandrijfsystemen waarin een variabel toerental wordt verlangd.

Snel regelen van het elektromagnetische koppel in aandrijfsystemen met

inductiemachines is regeltechnisch vrij complex. Een theorie volgens welke

het mogelijk is om het elektromagnetische koppel van o.a. inductiemachines

(net zoals bij gelijkstroommachines mogelijk is) momentaan te regelen, is

de theorie van de "fluxgeoriënteerde regeling". Door voor de praktische

realisatie van dit regelprincipe gebruik te maken van (steeds goedkoper

wordende) microprocessoren kunnen flexibele en dynamisch goede

aandrijvingen met inductiemachines worden gebouwd.

Eén van de projecten aan de Technische Universiteit Eindhoven op het

gebied van aandrijfsystemen heeft tot doel een aandrijfsysteem met een

fluxgeoriënteerde regeling voor grotere vermogens te ontwikkelen. Mijn

afstudeerwerk is verricht in het kader van dit project. Omdat de gebruikte

inductiemachine gevoed wordt vanuit een spanningsbron ontstaan er

problemen met de momentane koppelregeling. Deze problemen worden

veroorzaakt door tijdvertragingen in het systeem. Die tijdvertragingen

zijn o.a. het gevolg van de beperkte verwerkingssnelheid van de gebruikte

microprocessor. Het was mijn taak om door toepassing van een eventueel

vereenvoudigd regelschema een dynamische toerentalregeling t.b.v.

aandrijfsystemen met inductiemachines te ontwerpen en te realiseren.

In het volgende hoofdstuk wordt een mathematisch model van de inductie

machine geïntroduceerd. Daarna volgt een beknopte b~schrijving van het

principe van de fluxgeoriënteerde regeling. Na vereenvoudiging van het

regelschema van de fluxgeoriënteerde regeling worden de simulatie en de

beproeving van het vereenvoudigde regelschema besproken.
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2 WISKUNDIG MODEL VAN DE INDUCTIEMACHINE

2.1 Inleiding

In dit hoofdstuk zal de inductiemachine worden beschreven m.b.v. een

stelsel vergelijkingen. Tevens zal worden aangegeven hoe dit stelsel

vergelijkingen kan worden omgeschreven naar andere coördinatenstelsels.

Om een bruikbaar (en voldoende eenvoudig) model van de inductiemachine op

te kunnen stellen worden de volgende aannamen gedaan:

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

- verzadigings-, hysterese- en stroomverdringingseffecten worden

verwaarloosd;

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

fasewikkelingen sinusvormig verdeeld over het oppervlak zijn

aangebracht, waarbij ze onderling 120 graden zijn verschoven;

- de machineparameters worden constant verondersteld, met name

onafhankelijk van frequentie en temperatuur;

- in eerste instantie wordt een tweepolige machine verondersteld;

In figuur 2.1 is een schematische voorstelling van de inductiemachine

gegeven. Hierin zijn de positieve polariteiten en de positieve richtingen

van de verschillende tijdafhankelijke grootheden aangegeven.
Im'

.... ....

R.'

\
\
\

figuur 2.1 Schematische voorstelling van de inductiemachine.
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2.2 Ruimtevectoren

Om de machine eenvoudig te kunnen beschrijven zullen we, i.p.v. met

grootheden voor de afzonderlijke fasen, gaan werken met ruimtevectoren.

Een ruimtevector wordt in [KOV 84] gedefinieerd als een complexe grootheid

die de representant is van het totale effect van de afzonderlijke

fasegrootheden.

lm-as
b-fase

c-fase

a-fase Re-as

(2.1)

figuur 2.2 Ligging van de drie fasen in het complexe vlak.

Stel x , ~ en x zijn drie fasegrootheden uit de in paragraaf 2.1
a 0 c

beschreven machine. De ruimtevector voor deze grootheden wo~dt volgens

[KDV 84] gegeven door:

x ~3 (x + a~ + a2x )
a - 0 c

. J'2~/3
waarln: a - e

a : de ligging van de b-fase t.o.v. de a-fase

2a de ligging van de c-fase t.o.v. de a-fase

Door de factor ~3 wordt lxI mits x , ~ en x een symetrisch driefasig
- a 0 c

stelsel vormen en sinusvormig verlopen gelijk aan de amplitude van de

afzonderlijke fase-grootheden. Andere keuzes zijn echter vrij.

Het is uiteraard ook mogelijk een andere richting dan de a-fase als reële

as te kiezen. Deze mag zelfs met de tijd veranderen, bijvoorbeeld met de

ruimtevector ! meedraaien. De richting waarin de reële as is gekozen, of



9

met andere woorden het coördinatenstelsel ten opzichte waarvan ~ is

gedefinieerd, is aangegeven met superscripts. De coördinatenstelsels die

in het vervolg worden gebruikt zijn:

het statorcoördinatenstelsel met de reële as in de
srichting van statorfase a (aangegeven met ~ );

het rotorcoördinatenstelsel met de reële as in de
rrichting van rotorfase a (aangegeven met ~ );

het fluxcoördinatenstelsel met de reële as in de
frichting van de rotorflux (aangegeven met ~ );

een willekeurig coördinatenstelsel met een
kwillekeurig gekozen reële as (aangegeven met ~ ).

De willekeurige grootheid (x , ~ , x ) uit vergelijking 2.1 kan wordena D c
vervangen door de stator- en de rotorspanning, de stator- en de

rotorstroom en de met de stator- resp. met de rotorwikkelingen gekoppelde

fluxen. De ruimtevectoren voor deze grootheden worden dan gedefinieerd

door:

s 2
(

2
) (2.2)u "3 u + au b + a u-s sa - s sc

r 2
(

2
) (2.3)u "3 u + au b + a u-r ra - r rc

. s 2
( i + ai b +

2 .
) (2.4)l. "3 a l.-s sa - s sc

i r 2
( i + ai b + a 2i ) (2.5)r "3 ra - r rc

'1/
2

( lPsa + alP b +
2

) (2.6)s "3 - s ! lPsc

'1{ 2
( lPra + alP b +

2
) (2.7)

r "3 - r ! lPrc

Ket behulp van deze ruimtevectoren is het mogelijk de spanningsver

gelijkingen voor de inductiemachine heel compact te formuleren [KOV 84]:

s R iS d s (2.8)u + dt f s-s s-s
r R i r d r (2.9)u + dt !r-r r-r

Hierin zijn R en R de stator- resp. de rotorweerstand per fase.s r

Zoals o.a. in [SKE 88-1] is beschreven kunnen de met de stator- en met de
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rotorwikkelingen gekoppelde fluxen t.o.v. een willekeurig coördinaten

stelsel (k) worden geschreven als:

(2.10)

(2.11)

Hierin zijn L en L de (drie-fasen) -stator- resp. -rotor- inductivis r
teiten en duidt M de magnetische koppeling tussen de stator en de rotor

aan.

2.3 Coördinatentransformatie

De vergelijkingen (2.8) en (2.9) zijn t.o.v. verschillende

coördinatenstelsels geschreven. Om tot een eenvoudige beschrijving van de

inductiemachine te komen dienen de stator- en de rotorgrootheden naar een

gemeenschappelijk referentiestelsel te worden getransformeerd.

In het stilstaande statorcoördinatenstelsel geldt voor een willekeurige

vector x:

sx I~I e
je

waarbij e de hoek tussen x en de stator a-fö~e

is (zie figuur 2.3).

(2.12)

T.o.v. een willekeurig ander coördinatenstelsel (k) dat t.o.v. het

statorcoö~dinatenstelseleen positie vk inneemt kan x nu worden

gedefinieerd als (figuur 2.3):

kx
s -jv .

x e k· (2.13)
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Im l

Im k

~,,,,,,,
,,,,,,

'"'"'"

,,,,,,,,

figuur 2.3 Coördinatentransformatie.

De inverse transformatie luidt:

s
x (2.14)

Door de grootheden in vergelijking (2.8) naar een willekeurig

coördinatenstelsel k te transformeren verandert deze vergelijking in:

k
u-s

waarbij:

(2.15)

(2.16)

T.o.v. het rotorcoördinatenstelsel neemt het coördinatenstelsel keen

positie vk-9 in. De grootheden uit vergelijking (2.9) kunnen hiermee

evenals die uit (2.8) naar het coördinatenstelsel k worden

getransformeerd. Vergelijking (2.9) verandert hierdoor in:

k R ik e- j (vk-9) d:( f~ ej (vk-9) )u +-r r-r

R ik d k j(wk - W )fk (2.17)+ dt f r +r-r m r

waarbij: d (2.18)W - dt 9m
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2.4 De mechanische zijde van de machine

Naast de bovengenoemde vergelijking voor de elektrische kant geldt er voor

de mechanische kant van de machine {Kov 84]:

J
d

mI + m dt '"e m

*
waarin: 3 y!'k ik )m - lm(

e 2 s -s

mI het mechanische koppel op de rotor

m het elektromagnetische koppel op de rotor
e

J het massatraagheidsmoment van de rotor

* geeft de complex geconjugeerde aan

(2.19)

(2.20)
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3 ONTWERP VAN EEN FLUXGEORIENTEERDE STURING

3.1 De fluxgeoriênteerde regeling

Voor de regeling van een inductiemachine is sinds 1971 het principe van de

fluxgeoriênteerde regeling bekend [BLA 71]. Dit principe berust op het

ontbinden van de statorstroomvector in een component evenwijdig aan en een

component loodrecht op de rotorfluxvector; de statorstroomvector wordt

getransformeerd naar een coördinatenstelsel dat de rotorfluxvector als reële

as heeft (het fluxcoördinatenstelsel).

Door de langscomponent van de statorstroomvector (en daarmee de grootte van

de rotorflux) constant te houden kan het koppel nu met een kleine

tijdconstante d.m.v. de dwarscomponent worden geregeld. Deze situatie is

vergelijkbaar met die van de eenvoudig te regelen vreemd bekrachtigde

gelijkstroommachine waarin men een veldspanning en een koppelvormende

ankerstroom kan onderscheiden.

Voordat wordt begonnen met de beschrijving van de fluxgeoriênteerde regeling

moeten eerst de machinevergelijkingen geschikt gemaakt worden voor een

2p-polige machine, waarbij p het poolpaartal van de machine is. De

machinevergelijkingen (2.10), (2.11), (2.15), (2.17) en (2.20) zijn afgeleid

voor een tweepolige machine. Het poolpaartal kunnen we in rekening brengen

door het koppel met p te vermenigvuldigen en de mechanische hoeksnelheid door

de gebruikte

door het

koppel m in dee
toerental W

m
bij

p te delen. Daarmee wordt het elektromagnetische

machinevergelijkingen vervangen door m lp en hete
toerental in elektrische radialen per seconde, pw . Omdat

m
machine de rotor is kortgesloten wordt ~r gelijk aan nul. De

machinevergelijkingen veranderen nu in:

k R ik d k ku + ~s + jwk!s-s s-s

0 R ik d k k
+ ~r + j(wk-pw)y!'r-r m r

y!'k L ik + Mik
s s-s -r

(3.1)

(3.2)

(3.3)
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(3.4)

Aan de mechanische kant van de machine veranderen de vergelijkingen met (3.3)

en (3.4) in:

ml + J
d (3.5)m - '"e dt m

3 *m '2 p Im(y!'k ik)
e s -s

3 * L L *M Im[ {l/Ik + (~ - M) ik ik'2 p L -r M -s -sr

*3 M Im(l/Ik ik) (3.6)'2 p L -r -sr

De volgende stap naar een fluxgeoriënteerde regeling is het transformeren van

de grootheden uit de bovenstaande vergelijkingen naar het

fluxcoördinatenstelsel. Omdat de reële as van het stelsel in de richting van

de rotorflux ligt, heeft de rotorflux slechts een reële component. Alle

andere grootheden kunnen in een reële en een imaginaire component worden

gesplitst:

l/If l/Irx (3.7)-r
y!'f l/Isx + j l/Isy (3.8)s

f jusy (3.9)u u +-s sx
.f i + j i ry (3.10)1-r rx

i f i + jisy (3.11)-s sx

In het algemeen zullen in dit verslag de subscripts ft ft en ft ft gebruik wordenx y
voor respectievelijk de reële en de imaginai.re component van een ruimtevector

in het flux-coördinatenstelsel. De ligging van de ruimtevectoren i en u , en-s -s
verschillende coördinatenstelsels t.o.V. elkaar is aangegeven in figuur 3.1.
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u
-s

figuur 3.1 De complexe statorstroom- en statorspanning-ruimtevectoren t.O.V.

het stator-, het rotor- en het f1uxcoärdinatenste1se1.

De statorflux kan m.b.v. (3.3) en (3.4) uit (3.1) worden geëlimineerd, en

m.b.v. (3.4) kan de rotorstroom uit (3.2) worden geëlimineerd. Door de

resulterende vergelijkingen naar het f1uxcoärdinatenste1se1 te transformeren

ontstaan de hieronder gegeven vergelijkingen:

i m.b.v. (3.4) uit (3.3) elimineren levert:-r

!;
2

oL i f + Hf(L _~)if + h f (3.12)s L -s L r s-s L-rr r r

1 M2
(3.13)met 0 - - LLs r

Hiermee !f uit (3.1) elimineren levert:
s

f (R +joL wf)i f + oL d if M d f M f (3.14)u dt -s + L dt !r + jWf L !É.r-s s s -s s r r
M.b.v. (3.4) de rotorstroom uit (3.2) elimineren l~vert:
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(3.15)
R M f
-!..... i
L -s

r

Rr f d f
(~ + j(wf-pwm» fr + dt f r

r
d fDoor m.b.v. (3.15) dt f r uit (3.14) te elimineren verandert deze in een

eerste-orde-differentiaa1vergelijking:

f
u-s R i f + oL ~ i f + joL Wfi f

o-s s dt -s s-s

MR
---! ",f j ~"f2 Lr + pWm L Lr
L r

r

(3.16)

met Ro - Rs
M

2
+R -

r L 2
r

(3.17)

Door in de vergelijkingen (3.15) en (3.16) de vergelijkingen (3.7), (3.9) en

(3.11) te substitueren ontstaan de machinevergelijkingen met in een reële en

een imaginaire component gesplitste grootheden:

d M R
R i oL i r

lPrx oL wfi (3.18)u + dt L2sx o sx s sx s sy
r

R i oL d i M
oL wfi (3.19)u + dt + pw ~1Prx +sy o sy s sy m s sxr

1Prx
Lr d

M i (3.20)+ R dt lPrx sxr
RMr i (wf - pw ) 1Prx (3.21)
L sy mr

Vergelijking (3.6) voor het elektromagnetische koppel verandert door

transformatie naar het fluxcoördinatenstelsel in:

me
3 K.1. i
"2 p L "rx sy

r
(3.22)

Samen met de mechanische vergelijking (3.5) vormen deze vergelijkingen een

model van de inductiemachine in fluxcoördinaten (figuur 3.2). Om de

uitdrukkingen overzichtelijker te maken worden de tijdconstante van de

statorstroom T en de tijdconstante van de rotorflux T gedefinieerd als:o r
oL

To - RS (3.23)
o

L
T r

r - Rr
(3.24)
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figuur 3.2 Model van de inductiemachine in fluxcoördinaten.

Indien de positie van het fluxcoördinatenstelsel t.O.V. het

statorcoördinatenstelsel bekend is, kan in het fluxcoördinatenstelsel een

regelschema geheel analoog aan dat van de vreemd bekrachtigde

gelijkstroommachine met cascade regeling worden opgesteld (figuur 3.3).

1.x

~rx.ref -

""'• •ref toeren·

ugeU.

lrtVertor

1
·Y

~rx

Col•

figuur 3.3 Regelschema voor de inductiemachine in fluxcoördinaten.
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3.2 Fluxsturin~ met behulp van een spannin~sinvertor

De in het regelschema uit de vorige paragraaf gebruikte invertor zal behalve

een grondharmonische component ook hogere harmonischen in de statorstroom

veroorzaken. Dit maakt het momentaan meten van de grondharmonische component

van de statorstroom onmogelijk. Mede om deze reden is het niet mogelijk

gebleken het beschreven regelschema te realiseren [SME 88-lJ.

Als voorlopige oplossing is besloten de meting van de statorstromen weg te

laten. Hiermee vervallen de stroomregellussen en omdat deze meetwaarden ook

voor de bepaling van de rotorflux nodig zijn, vervalt ook de fluxregellus. De

stroomregellussen en de fluxregellus worden vervangen door een sturing. Het

resultaat hiervan is weergegeven in figuur 3.4.

De eisen die aan deze sturing worden gesteld zijn dezelfde als die voor de

regeling. Zo moet de rotorflux constant worden gehouden om een snelle

regeling van het toerental mogelijk te maken. Verder dient de sturing

digitaal te worden uitgevoerd. Om de statorstromen effectief te kunnen sturen

dient de rekentijd klein te zijn t.O.V. de tijdconstante waarmee de

statorstromen variëren. T.o.V. de fluxgeoriënteerde regeling is er echter nog.
een eis bijgekomen. Nu de statorstromen niet meer worden gemeten moet

l i fl al bij voorbaat op een voor de machine en de invertor aanvaardbare-s,re
waarde (Ii I ) worden begrensd. Hierdoor kunnen w en ~ niet momentaan-s max m rx
worden nopgedrukt". M.a.W. W f( . ) en w f zijn niet altijd gelijkrx,re erentle m,re
aan ~ en w .rx m

en

ingestelde waarde niet overschrijdt.

In de sturing zoals die is weergegeven in figuur 3.4 komt de grootte van de

statorstroom niet als zodaning voor. I.p.v. li fl moeten daarom i f-s,re sX,re
, 2 2

Dit moet zodanig gebeuren dat i f + isX,re sy,refi f worden begrensd.sy,re

(- li ( 12) een vooraf-s,re

Volgens het principe van de fluxgeoriênteerde regeling wordt W constantrx
gehouden om het toerental onafhankelijk van de fluxregeling m.b.v. i te. sy
kunnen regelen. Realisatie van de rotorflux heeft daarom een hogere

prioriteit dan realisatie van het gewenste koppel. Daarom is ervoor gekozen

de begrenzing van de statorstroom in eerste instantie ten koste van i te
sy

laten gaan. Om dit te realiseren wordt i op een vooraf ingestelde waarde
sx
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(i ) begrensd om vervolgens i afhankelijk van de resulterende waardesX,max sy
van i f en li I te begrenzen. Begrensde waarden zullen verder metsX,re -s max

superscript ft'" worden aangeven. De stroombegrenzing wordt nu beschreven

door:

l/>rx. ref

""'•• ref

i'sX,ref

i'sy,ref

i sX,max

J (I!s I;ax -

isx,max

1

i,2 )
sX,ref

stroom-

invertor

i sy

r-
I
1""----.....

1,.....-----,

~ - - --

"'rx

lol•

figuur 3.4 Principeschema van de fluxgeoriënteerde sturing in

fluxcoördinaten.

3.2.1 De fluxsturing

M.b.v. het blok fluxsturing (figuur 3.4) moet i f zo worden bepaald datsX,re
~ zo goed mogelijk gelijk wordt aan ~ f' Omdat de werkelijke fluxwaarderx rx, re -
niet bekend is kan voor de bepaling van i f slechts gebruik wordensX,re
gemaakt van de (bekende) relatie tussen i -en ~ (3.20). Door in dezesx rx
vergelijking i f en ~. f voor resp. i en ~ in te vullen ontstaatsX,re rX,re sx rx
(met (3.24»:

MisX,ref 1/Jrx,ref + T d ~
r dt rX,ref (3.25)
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3.2.2 De toerenregelaar

De snelst mogelijke toerenregelaar houdt li fl maximaal als w van w fsy,re m m,re
afwijkt. De snelheid van de toerenregeling wordt zodoende begrensd door het

maximum van li fl. Voor toerentalregelingen wordt in het algemeen gebruiksy,re
gemaakt van PI-regelaars. Volgens [KUO 80] werkt een PID-regelaar echter veel

sneller. Zoals hierboven beschreven is de snelheid van de regeling beperkt

door de begrenzingen in het systeem. Verder reageert een D-regelaar

waarschijnlijk heftig op quantisatieruis in de toerentalmeting. Daarom is

(voorlopig) een PI-regelaar gekozen als invulling voor het blok

toerenregelaar uit figuur 3.4. De referentiewaarde voor het elektro

magnetisch koppel volgt dan uit:

d mdt e,ref
(3.26)

De toerenregelaar uit figuur 3.4 heeft een referentiewaarde voor i alssy
uitgangsvariabele. De waarde van deze variabele (i f) kan m.b.v. (3.22). sy,re
en ~ uit m f worden berekend. De waarde van de rotorflux (~ ) die inrx e,re rx
(3.22) wordt gebruikt kan door het weg laten van de meting van i niet worden

-5

bepaald. Daarom wordt in (3.22) een, m.b.v. het later te bespreken

machinemodel, berekende waarde van de rotorflux (~ b) gebruikt. Derx,
toerenregelaar wordt nu beschreven door (3.22) en (3.26).

3.2.3 Het inverse statormodel

u f) moeten nusy,re
f

begrensde waarde van i f)'-s,re

Tot nu toe is er van uitgegaan dat de sturing m.b.v. een stroominvertor zal

worden gerealiseerd. In de door ons gebruikte opstelling zal echter, zoals

meestal voor de voeding van inductiemachines, gebruik worden gemaakt van een

spanningsinvertor. De referentiewaarden voor de statorspanning (u f ensX,re
f fzo worden berekend dat i gelijk wordt aan i' f (de

-5 -s,re

De werkelijke statorstromen worden niet

f
realiseren moet u f m.b.v. de bekend-s,re

gemeten. Om i f , toch te kunnen
-s,ref

veronderstelde machineparameters

fworden berekend. De gewenste statorspanning (u f) volgt m.b.v. (3.18) en-s,re
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(3.19) uit i f , door i f f door f fen u respectievelijk i' f en u te-s,ref -s -s -s,re -s,ref
vervangen:

d HR
R i' + oL i' r oL w i' (3.27)usX,ref dt - -;;=-.p -o sX,ref S sx,ref L2 rX,b s f sy,ref

r

R i' + oL d i' + M + oL w i' (3.28)usy,ref pw ~rx,bo sy,ref s dt sy,ref m s f sX,ref
r

Deze vergelijkingen zullen verder het inverse statormodel worden genoemd.

3.2.4 Transformatie naar poolcoördinaten

(3.29)

De in dit geval gebruikte invertor kan niet met u f en u f wordensX,re sy,re
aangestuurd maar heeft lu fl en w f als stuursignalen. De grootte van-s,re s,re
de statorspanning is eenvoudig uit u f en u f te berekenen:sX,re sy,re

j ( 2 + 2 )
usx,ref usy,ref

De hoeksnelheid van de statorspanningruimtevector (w ) is opgebouwd uit de
s

hoeksnelheid van de statorspanningruimtevector t.O.V. de rotorfluxruimte-

vector, de sliphoeksnelheid (wf-pwm) en de mechanische hoeksnelheid van de

rotor in elektrische radialen per seconde (pw ). De berekening van de
m

gewenste hoek van de statorspanning t.O.V. de rotorflux «~6) f) vormtre
samen met de berekening van lu fl een poolcoördinatentransformatie-s,re
(figuur 3.1):

(3.30)

(u > 0 )sX,ref

( U' < 0 )
sX,ref -(rp + 6) fre

(rp + 6)ref
u

arctan( sy,ref)
usX,ref
u

arctan( sy,ref) + w
usX,ref

De afgeleide van deze waarde opgeteld bij de m.b.v. het later te bespreken

machinemodel berekende sliphoeksnelheid (wf-pwm)b en de gemeten

rotorhoeksnelheid pw geeft de referentiewaarde voor hoeksnelheid van de
m

statorspanning:

ws,ref pwm +
d

dt (rp + 6)ref (3.31)
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Door deze omzettingen aan de sturing in fluxcoördinaten (figuur 3.4) toe te

voegen ontstaat de sturing in statorcoördinaten (figuur 3.5).

Evenals de grootte van de statorstroom moet ook de grootte van de

statorspanning worden begrensd op een voor de machine en de invertor

aanvaardbare waarde (lu' ). De referentiewaarde voor de grootte van de-s max
statorspanning (I~s.refl) komt als zodanig in de sturing voor en kan zodoende

direct worden begrensd:

~r",b (wf·pc.>.\

i

-mV .«,
IX

ef flux· in, ref i'
aa ref

aturing ,...-... dt ...,
u8X. ref

inv. pool· invertor
..ch. co6rd. _
_ del tranaf. +

usy,ref .achine
f

ref toeren· i ay,ref \J~
t' I!!a.nf l l{ref l

~
ay,nf -.J

regeU.

T T-
I!al ..a

,
I!!al.ax

Je,r

'".,

pc.>.

figuur 3.5 De fluxgeoriënteerde sturing met spanningsinvertor

in statorcoördinaten.
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3.2.5 Het machinemodel

De waarden van de rotorflux ~ en de sliphoeksnelheid wf-pw (nodig voor hetrx m
inverse statormodel en de coördinatentransformatie naar statorcoördinaten)

kunnen m.b.v. (3.18) t/m (3.21) uit de begrensde referentiewaarde van de

statorspanning (uf , f) worden berekend. Dit stelsel vergelijkingen wordt dan-s,re
gebruikt als een machinemodel.

f fDe begrensde statorspanning u' f kan uit lu' fl en (~6) f worden-s,re -s,re re
berekend d.m.v.:

u'
sX,ref

u'
sy,ref

cos«~6) f)re

sin«~6) f)re

en

Deze omzetting van poolcoördinaten naar carthesische coördinaten zal verder

als de inverse coördinatentransformatie worden aangeduid.

Op voorwaarde dat de invertor goed functioneert en dat de machineparameters

nauwkeurig bekend zijn zal de berekende ~ (~ b) nagenoeg gelijk zijn aanrx rx,
de werkelijke ~ . Verstoringen in de invertor of de machine komen echterrx
niet in de door het machinemodel berekende grootheden tot uitdrukking. Wel

wordt de invloed van de statorstroom- en statorspannings-begrenzingen door

het machinemodel meegenomen. Het heeft dus geen zin de in het machinemodel

berekende rotorflux en statorstroom aan regelaars als die in figuur 3.3 toe

te voeren. Deze waarden kunnen wel worden gebruikt om verstoringen t.g.v. de

begrenzingen te corrigeren. Omdat de aard van deze verstoringen bekend is,

moeten hiervoor echter geen normale regelaars worden gebruikt. De m.b.v. het

machinemodel berekende grootheden zullen verder met een subscript "b" worden

aangegeven.

Door het hierboven beschreven machinemodel met inverse

coördinatentransformatie aan de sturing uit "figuur 3.5 toe te voegen ontstaat

de fluxgeoriënteerde sturing in statorcoördinaten met interne terugkoppeling

(figuur 3.6).

"
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1
u'

l- Slt ref transf ...eh. I'

110del u' n. earth
i t- sY,ref lf-
i8ll',~ eo6rd.

<lj>+6)ref

~n.b
ay,

(toIr-""'.)b

i

~~
VIX~V

K,ref flux· iax,ref i' toIa,refalt ref,
aturitli

,.......... ,
uSlt. ref

inv. pool· invertor
..eh. eo6rd ..

• odel tranaf. •
usy,ref ••ehlne

,
ref 1 i'

h{ref l I!!~:refl-, toeren· ay, ref ~'"" aY,ref '---I

I' regell. T T.

I.!s'.ax
,

1~.llUlt

figuur 3.6 De fluxgeoriënteerde sturing in statorcoördinaten met interne

terugkoppeling.

3.3 Discretisatie van de f1uxgeoriênteerde sturing

De fluxgeoriënteerde sturing moet digitaal worden uitgevoerd. In deze

paragraaf zal de discretisatie van een aantal onderdelen uit de sturing

worden beschreven.

Vergelijkingen (3.18) t/m (3.20) kunnen in een lineaire matrixvergelijking

worden samengevoegd. Deze vergelijking kan vervolgens discreet worden

benaderd. Hiervoor zal ik eerst de discretisatie van een algemene lineaire

matrixvergelijking bespreken:
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A(t) ~(t) + B(t) ~(t)

We veronderstellen nu dat ~(t) bekend is op t - t . Verder geldt dat:
n

t + T
n

T is de bemonsteringstijd }

(3.32)

De afgeleide van ~(t) voor t < t s t 1 kan dan met de volgende relatien n+
worden benaderd:

(3.33)

Voor ditzelfde tijdsinterval kan ~(t) zelf worden benaderd met (figuur 3.7):

x (t )
a n

t
n

( t < t st)n n+l

t n+l

(3.34)

figuur 3.7

Door A(t), B(t) en ~(t) op soortgelijke wijze te benaderen kan (3.32)

discreet worden benaderd met:
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+ A(tn+l)][~(tn) + ~(tn+l)]

+ B(tn+l)][~(tn) + ~(tn+l)] (3.35)

Omdat in deze vergelijking slechts variabelen op discrete tijdstippen

voorkomen voeren we nu variabelen in die slechts op deze discrete tijdstippen

zijn gedefinieerd, b.v.:

x(t )
- n

*x (n) met n een geheel getal (3.36)

Vergelijking (3.35) verandert hierdoor in:

1 * * 1 * * * *T[~ (n+l) - ~ (n)] - 4[A (n) + A (n+l)][~ (n) + ~ (n+l)]

1 * * * *+ 4lB (n) + B (n+l)][~ (n) + ~ (n+l)] (3.37)

We kunnen (3.18) t/m (3.20) met (3.23) en (3.24) in de algemene vorm van

(3.32) schrijven:

i (t)sx

d i (t)
dt sy

1 MR 1
wf(t)

r i (t) 0-r
oL L2 sx oL

0 ss r

pw (t)M u (t)
1 1 sx

-wf(t)
m i (t) 0 (3.38)

T oL L
+ oL

0 s r sy s
u (t)sy

M 0 1
1/>rx(t) 0 0

T -T
r r

Dit stelsel vergelijkingen kan m.b.v. (3.37) discreet worden benaderd.

Behalve i ,i ,1/> ,u en u zijn in (3.38) ook wf en pw van de tijdsx sy rx sx sy m
afhankelijk. Alle andere matrixelementen worden constant verondersteld.

Analoog aan de discrete benadering van (3.32) kan (3.38) discreet worden

benaderd met:



* *i (n+l)-i (n)sx sx

1 * *
T i (n+l)-i (n)sy sy
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2MR
r

oL L2
s r

* *pw (n)+pw (n+l)
-M m m

oL Ls r

* *i (n)+i (n+l)sx sx

* *i (n)+i (n+l)sy sy

* * 2~ 2l/J (n+l)-l/J (n) 0 -T""rx rx Tr r

2 0oLs

* *
1 2 u (n)+u (n+l)

0 sx sx+ - oL4
s

* *u (n)+u (n+l)sy sy
0 0

* *,p (n)+,p (n+l)rx rx

(3.39)

Uitschrijven van deze vergelijkingen geeft de discrete benaderingen van

(3.18) tlm (3.20) met (3.23) en (3.24):

1 * * * *-4oL [wf(n+l)+wf(n)][i (n+l)+i (n)]s sy sy

1 T *+ R (- - ~)i (n) +° 2 T sy

1 * * 1 To * 1
-2[u (n+l)+u (n)] - R (- + --)i (n+l) + R (-

sx sx ° 2 T sx ° 2

1 MRr * *- - -- [l/J (n+l)+,p (n)] -
2 L2 rx rx

r

1 * * 1 To *
-2[u (n+l)+u (n)] - R (-2 + --T)i (n+l)sy sy 0 sy

1 M * * * *+ -4 --L [pw (n+l)+pw (n)][,p (n+l)+l/J (n)] +m m rx rxr

T *
T

O)i (n) +
sx

(3.40)

1 * * * *+ -4oL [wf(n+l)+wf(n)][i (n+l)+i (n)]s sx sx (3.41)

M * *-2[i (n+l)+i (n)]sx sx (3.42)

.
Om de sturing te kunnen discretiseren moeten ook (3.21) en (3.22) discreet

worden benaderd. Omdat deze vergelijkingen geen afgeleiden bevatten kunnen ze

worden benaderd door iedere tijdafhankelijke variabele x(t) op tijdstip t te
- n

*vervangen door x (n) (3.36). Vergelijking (3.21) en vergelijking (3.22)
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kunnen nu discreet worden benaderd met:

*m (n)
e

*i (n)
~R --:-s....y__ + pw

m
*(n)

L r *
r lPrx(n)

3 M * *2 P~ lPrx(n) i (n)
r sY

(3.43)

(3.44)

in (3.20)

(3.25) kan

3.3.1 Discretisatie van de fluxsturing

Vergelijking (3.25) uit de fluxsturing is gevonden door i en lPsx rx
te vervangen door Tespectievelijk i f en lP f' VergelijkingsX,re rX,re

* *op dezelfde manier discreet worden benaderd door i en ~ in (3.42) (de
sx rx

*discrete benadering van (3.20) ) te vervangen door respectievelijk i en
sX,ref

*lPrx,ref:

M * *-[i (n+l)+i (n)]2 sX,ref sX,ref (3.45)

*Met behulp van deze vergelijking wordt i f(n+l) berekend. Dit gebeurtsX,re

*zodanig dat als lP (t) - lP f(n) en als de gemiddelde waarde van i (t)rx n rX,re sx
1 * *voor t <~t 1 gelijk is aan -2[i f(n+l)+i f(n)] dan geldt datn n+ sX,re sX,re

*~rx(tn+l) bij benadering gelijk wordt aan lPrx,ref(n+l).

3.3.2 Discretisatie van de toerenregelaar

Analoog aan (3.18) t/m (3.20) kan vergelijking (3.26) van de toerenregelaar

discreet worden benaderd door gebruik te maken van (3.37). Het resultaat

hiervan blijkt overeen te komen met de digitale PI-regelaar zoals die in

[KVO 80] en [ELZ 87] wordt beschreven:
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(3.46)

Indien wE t.g.v. snelle veranderingen van pw f gedurende langere tijdm,re
sterk van nul afwijkt dan zal m f groter kunnen worden dan het mete,re
nominale statorstroom en -spanning maximaal realiseerbare koppel (m ).e,max
Hierdoor is het systeem niet langer lineair. De waarde van m f kan nu toee,re
blijven nemen zonder dat het gerealiseerde koppel toeneemt. En tijdens het

terugregelen van m f zal het gerealiseerde koppel nog enige tijd maximaale,re
blijven. T.g.v. deze niet-lineariteit kan een aanzienlijke overshoot in het

toerentalonstaan (figuur 3.8).

m i
e,ref

m
e •max I::::,.......,_=-""""=_=--=.=--_

t o
t

pw 1
m

t
o

figuur 3.6 Overshoot in het toerental t.g.v. de statorstroom-begrenzing.

a: Het verloop van m f als m f niet wordt begrensd.e,re e,re
b: Het verloop van m f als m f op m wordt begrensd.e,re e,re e,max
c: Het verloop van pw als m f niet wordt begrensd.m e,re
d: Het verloop van pw als m f op m wordt begrensd.m e,re e,max
e: De integraal over het verschil tussen het gerealiseerde

koppel als m f wel en als m f niet wordt begrensd.e,re e,re
f: De overshoot in pw t.g.v. het nie~ begrenzen van m f"m e,re
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Het maximaal realiseerbare koppel (m ) hangt af van de statorstroom- ene,max
statorspanningsbegrenzingen. Het gerealiseerde koppel wordt bij benadering

gelijk aan het maximaal realiseerbare koppel als m f > m ; als m fe,re e,max e,re
S m dan wordt m bij benadering gelijk aan m f' Om het gerealiseerdee,max e e,re
koppel in de toerenregelaar te kunnen gebruiken zal de berekening ervan aan

het machinemodel worden toegevoegd (vergelijking (3.44».

Om de in figuur 3.8 getoonde overshoot te voorkomen heb ik besloten om

* *m f(n) in vergelijking (3.46) te vervangen door m b(n) (het m.b.v. hete,re e,
machinemodel berekende elektromagnetische koppel). Hierdoor kan m f niete,re
veel groter worden dan de maximaal realiseerbare waarde. Ook zal m f alse,re
de regeling terug begint te regelen direct beneden het maximaal realiseerbare

koppel komen zodat ook m b direct wordt verkleind. De toerenregelaar wordte,
nu beschreven door (3.44) en:

* *m f(n+1)-m b(n)e,re e, (3.47)

(3.48)

1 * *-[u (n+1)+u (n)]2 sX,ref sx,ref

1 HRr * *.- -- [~(n+1)+~ (n)]·2 L2 rx rX,b
r

3.3.3 Discretisatie van het inverse statormodel

Het inverse statormodel zoals dat in paragraaf 3.2 is beschreven berekent

m.b.v. (3.27) en (3.28) ~;,ref uit !;:ref' Deze vergelijkingen kunnen

f fdiscreet worden benaderd door in (3.40) en (3.41) i en u te vervangen door-s -s

respectievelijk i f, f en uf f' In het inverse statormodel worden voor wf-s,re -s,re
en ~ de berekende waarden gebruikt:rx

1 To * 1 T *- R (- + ---T)i' f(n+1) + R (- . -!)i ' (n) +o 2 sx,re 0 2 T sX,ref

1 * * * *-4uLs [wf (n+1)+wf ,'b(n)] [i' f(n+1)+i' f(n)]sy,re sy,re
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T *o)i' (n) +
T sy,ref

1 * * 1 To * 1
-2[u f(n+l)+u f(n)] - R (-2 + --T)i' f(n+l) + R (-sy,re sX,re 0 sy,re 0 2

1 M * * * *
~ ~[pw (n+l)+pw (n)][~ (n+l)+~ b(n)] +r m m rx rx,

1 * * * *
+7-4oL (wf(n+l)+Wf b(n)] [i' f(n+l)+i' f(n)]s ,sx,re sX,re (3.49)

f *M.b.v. dit stelsel vergelijkingen wordt uit de waarden van i' f(n) en-s,re
f* 1 ~ ~i' f(n+l) een waarde voor -2[u f(n)+u f(n+l)] berekend. Dit gebeurt-s , re -s , re -s , re

f* f * fzodanig dat als i (n) - i' f(n) en de gemiddelde waarde van u (t) voor-s -s,re -s
1 f* f* f*t <t~t 1 is gelijk aan -2[u f(n)+u f(n+l)] dan wordt i (n+l) bijn n+ -s , re -s , re -s

f *benadering gelijk aan i' f(n+l).-s,re

*In de bovenstaande vergelijkingen wordt gebruik gemaakt van ~ (n+l) enrx
f*waarden. Als i (n+l)-s

*wf(n+l). Dit zijn toekomstige en dus niet-beschikbare

* *bekend zou zijn dan konden ~ (n+l) en wf(n+l) m.b.v. (3.42) en (3.43) wordenrx
~ f*berekend. Door er van uit te gaan dat i (n+l) gelijk wordt aan i' f(n+l)-s -s ,re

* *kunnen ~ (n+l) en wf(n+l) worden voorspeld met:rx

M * *-[i' (n+l)+i' (n)]2 sX,ref sX,ref (3.50)

*i' f(n+l)
~R ......:;..sY.L..!....:'r:....:e=-=-__ + pw* (n+1)
Lr r ~* (n+l) m

rx

(3.51)

f* f * fAls i (n) - i' f(n) en de gemiddelde waarde van u (t) voor t <~t 1 is-s -s,re -s n n+
1 f* f* f*

gelijk aan -2[u f(n)+u f(n+l)] dan wordt i (n+l) ongeveer gelijk aan-s,re -s,re . -s
f* * *i f(n+l). Onder die voorwaarden zullen ~ (n+l) en wf(n+l) ongeveer gelijk-s,re rx

worden aan de m.b.v. (3.50) en (3.51) voorspelde waarden.

"
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3.3.4 Discretisatie van de coördinatentransformaties

In subparagraaf 3.2.4 is de omzetting van u f en u f naar W f ensX,re sy,re s,re
lu fl beschreven. De statorspanningsruimtevector wordt na deze-s re
coö;dinatentransformaties bepaald door lu fl en W f' De grootheden-s,re s,re
lu fl en W f vormen dus één vectorgrootheid en moeten daarom voor-s,re s,re
hetzelfde tijdsinterval worden benaderd.

Evenals (3.21) en (3.22) kunnen (3.29) en (3.30) van de

poolcoördinatentransformatie discreet worden benaderd door iedere

*tijdafhankelijke variabele ~(t) op tijdstip t n te vervangen door ~ (n)

( (3.36) ). De vergelijkingen (3.29) en (3.30) kunnen nu discreet worden

benaderd met:

* 2 * 2
J (usx,ref(n) + usy,ref(n) ) (3.52)

*
* usy,ref(n) *(cp+ó) fen) arctan( ) (usx ref(n) > 0)re *usx , rer'n)

,

*
* usy , rer'n) *(cp+ó) fen) arctan( ) + 'If (usx,ref(n) ~ 0) (3.53)re *usx,ref(n)

* *Uit lu fl en (cp+ó) f worden vervolgens de referentiewaarden waarmee de-s,re re
invertor moet worden aangestuurd berekend. Door gebruik te maken van (3.34)

en (3.37) kan (3.31) discreet worden benaderd met:

1 * *-2[w f(n+1) + W fen)]s,re s,re
1 *+ ï[(wf -pwm)b(n+1) *(cp+cS) fen)]re (3.54)

Ket (3.54) wordt W f berekend voor het tijdsinterval t < t ~ t +1s,re n n
«3.34». Ook lu fl moet nu voor t < t ~ t 1 worden berekend. Deze-s,re n n+
waarde kan met (3.34) en (3.52) worden benaderd doof:
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1 * *-2 [ Iu f (n+1) I + Iu f (n) I]-s,re -s,re

1 *2 *2
-2J (u f(n+1) + u f(n+1)sX,re sy,re (3.55)

f*in (3.40) tlm (3.43) u te-s
volgende regelinterval in de

het machinemodel toegevoegd.

3.3.5 Discretisatie van het machinemodel

Vanwege de in subparagraaf 3.2.3 genoemde begrenzing van ~;,ref zullen

* *~ (n+1) en wf (n+1) niet altijd gelijk worden aan de m.b.v. (3.50) en (3.51)rx

* *voorspelde waarden. Omdat ~ (n+1) en wf (n+1) tijdens het volgenderx
regelinterval weer door het inverse statormode1 worden gebruikt moeten ze uit

1 * *de begrensde waarde van -2[u f(n)+u f(n+1)] worden berekend. Dit gebeurt-s,re -s,re
m.b.v. het machinemodel zoals dat in subparagraaf 3.2.5 is beschreven.

Aan het machinemodel wordt niet de werkelijke waarde van de statorspanning

f *maar de begrensde referentiewaarde van de statorspanning (u' f) toegevoerd.-s,re
De vergelijkingen van het discrete machinemodel worden zodoende gevonden door

f * *vervangen door u' f' Omdat m (n+1) tijdens het-s,re e
toerenregelaar wordt gebruikt is ook (3.44) aan

f * * *De begrensde waarde u' (n) kan uit lu' f(n)1 en (~6) f(n) worden-s,ref -s,re re
berekend m.b.v.:

*u' (n'sX,ref '

*u' (n)sy,ref

*I~~ ref(n)I cos(,

*1~~,ref(n)1 sin(

*(~6)ref(n) )

*(~6)ref(n) )

(3.56)

(3.57)

waarde op bemonsteringstijdstip t - t
n

waarde. Elimineren van alle grootheden

rechterleden van de vergelijkingen van

Om de vergelijkingen van het machinemodel op· te kunnen lossen zijn de waarden

van i b' ~ b en (wf-pw )b op het bemonsteringstijdstip t - t 1 nodig.-s, rx, m n+
Deze zijn echter nog niet beschikbaar zodat ze uit de vergelijkingen moeten

worden geëlimineerd, dan wel moeten worden vervangen door hun berekende

f *of de m.b.V. i' f(n+1) berekende-s,re
op tijdstip t - t n+1 uit de

het machinemodel leidt tot dermate
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uitgebreide vergelijkingen dat de rekentijd aanzienlijk zou worden vergroot.

Om grote verschillen tussen de machine en het machinemodel te voorkomen en om

de tijdvertragingen in het systeem te beperken zal de bemonsteringstijd (en

dus de rekentijd) klein moeten zijn t.o.V. de kleinste tijdconstante van het

systeem (in de proefopstelling is deze 12 ms). Het is daarom belangrijk dat

het machinemodel en het inverse statormodel zo eenvoudig mogelijk worden

uitgevoerd.

Mede daarom is besloten om (3.40) en (3.41) in het machinemodel te vervangen

door:

(3.59)

(3.58)

RO(~I~O)i:X,b(n+l) + Ro(~-~O)i:Xlb(n) +

MRr * * *
~rx,b(n) -oLs"'f,b(n) isy,b(n)

r

1 To * 1 To *
Ro(~)isy,b(n+l) + Ro('2-r-)isy ,b(n) +

* * * *+ P'" (n)] ~ b(n) + oL "'f b(n) i b(n)m rx, s, sx,

1 * *-[u' (n+l) + u' (n)]2 sy,ref sy,ref
1 M *+ '2 L[P"'m(n+l)

r

1 * *'2[u~x,ref(n+l) + u~x,ref(n)]

Als i f en u f niet worden begrensd zullen de door het machinemodel met-s,re -s,re
(3.42), (3.43), (3.44), (3.58) en (3.59) berekende waarden i b(n), ~ b(n)-s, rx,
en m b(n) slechts bij benadering gelijk worden aan de referentiewaarden.e,

Ook de in de toerenregelaar, het inverse statormodel en het machinemodel

* *gebruikte waarden van P'" (n+l) en P'" (n) zijn niet op tijd bekend omdat ditm m
toekomstige waarden zijn die, omdat het toekomstige lastkoppel niet bekend

is, niet k'lnnen worden voorspeld. De referentiewaarden die voor t < t ::s t. n MI
aan de invertor worden "opgedrukt" worden één regelinterval eerder

(t
n

_
l

< t ::s t
n

) berekend. Op het moment (t
n

_
l

) dat met deze berekeningen

wordt begonnen wordt het tijdens het regel interval daarvoor

(t 2 < t::s tI) gemeten toerental ingelezen (Bijlage A). In den- n-
toerenregelaar, het inverse statormodel en het machinemodel wordt nu deze op

*tijdstip t 1 ingelezen waarde van het toerental (p'" (n-l) -n- :m,gem

1 * *-2[P'" (n-l) + P'" (n-2)]) gebruikt (in het inverse statormodel en hetm m
1 * *machinemodel i.p.v. -2[P'" (n+l) + P'" (n)] en in de toerenregelaar i.p.v.

m m

*P'" (n+l) ).m



35

Bij de berekening van W f voor t < t s t 1 wordt gebruik gemaakt van des,re n n+

op tijdstip

inlezen van

*t n gemeten waarde van het toerental (pwm,gem(n». Direct na het

*PWm,gem(n) wordt ws,ref voor t n < t S t n+l uitgelezen.

3.3.6 Terugkoppeling naar de fluxsturing en het inverse statormodel

*Door de fluxsturing wordt een waarde van i f(n+l) berekend zodanig datsX,re
als het gemiddelde van isx(t) voor tn<tstn+l gelijk is aan

1 * * * * *-2[i f(n)+i f(n+l)] en als ~ b(n) - ~ f(n) dan wordt ~ b(n+l)sX,re sX,re rx, rX,re rx,

* * * *gelijk aan ~ f(n+l). Als ~ b(n) ~ ~ f(n) dan zal ~ b(n+l)rX,re rx, rX,re rx,

*ongelijk zijn aan ~ f(n+l) tenzij:rX,re

M * *-2[i b(n+l)+i b(n)]SX, SX, (3.60)

* *De referentiewaarde voor i (n+l) , dit is i f(n+l) volgt uit dezesx sX,re

* *vergelijking door i b(n+l) te vervangen door i f(n+l):SX, sX,re

M * *-2[i f(n+l)+i b(n)]sX,re SX, (3.61)

* *Zolang ~rx,b(n) - ~rx,ref(n) is het resultaat van deze vergelijking gelijk

* *aan dat v~n (3.45). Als ~ b(n) van ~ f(n) afwijkt dan wordt ~ doorrx, rx, re rx
het resultaat van (3.61) sneller bijgeregeld dan door het resultaat van

(3.45). Daarom is besloten de in het machinemodel berekende waarde van ~rx
naar de fluxsturing terug te koppelen. De fluxregeling die zo ontstaat regelt

de rotorflux van het machinemodel en niet die van de machine zodat het geheel

nog steeds een sturing vormt.

Hierboven is beschreven hoe in de fluxsturing rekening kan worden gehouden

met de stroom- en de spanningsbegrenzing door ~ b terug te koppelen. Oprx,

dezelfde manier kan ook i f naar het inverse statormodel worden-s,b
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in de machine maar de waarden in het

*tlm (3.44) te vervangen door i b(n)-s,
geldt dat niet de werkelijke waarden

machinemodel worden geregeld.

teruggekoppeld. Daarmee kunnen afwijkingen van i f b t.O.V. i f , f die-s, -s, re
ontstaan t.g.v. de statorspanningsbegrenzing zo snel mogelijk worden

f *weggeregeld. Deze terugkoppeling wordt gerealiseerd door i' f(n) in (3.40)-s,re

(berekend in het machinemodel). Ook hier

3.4 Aanpassing van de fluxgeoriënteerde sturing

M.b.v. (3.54) en (3.55) worden de referentiewaarden voor de invertor berekend

voor t < t s t l' Deze berekeningen zijn uitgevoerd tijdens het
n n+

regelinterval t I < t s t zodat de referentiewaarden op tijdstip t naar den- n n
invertor kunnen worden uitgelezen. Deze worden vervolgens gedurende het

regelinterva1 t < t s t I vast gehouden. Dit is, samen met de veranderingenn n+
in het schema van de fluxgeoriënteerde sturing (figuur 3.6) t.g.v. de

discretisatie, weergegeven in figuur 3.9.

I * *Door het inverse statormodel worden -2[u f(n+l) + u f(n)J ensX,re sX,re

1 * *-2[u f(n+l) + u f(n)J berekend ( (3.48) en (3.49) ). Hieruit wordensy,re sy,re

* * * *m.b.v. u f(n) en u f(n) de waarden van u f(n+l) en u f(n+l)sX,re sy,re sX,re sy,re
bepaald (figuur 3.9). Door de poolcoördinatentransformatie worden uit deze

componenten van de gewenste statorspanningsruimtevector in het fluxstelsel de

grootte en de hoek t.O.V. de rotorflux berekend. Na begrenzing van de

1 *-2 [w f(n+l) +s,re
* .+ lu fl(n)] als referentiewaarden voor de-s,re

* *(3.56), (3.57), u' f(n) en u' f(n)sX,re sy,re

I * *en -2[u' f(n+l) + u' f(n)] t.b.V. hetsy,re sy,re

worden m.b.v. (3.54) en (3.55)

* I *W f(n)] en -2[lu fl(n+l)s,re -s,re
invertor berekend.

statorspanning worden m.b.V.

1 * *-[u' (n+l) + u' (n)]2 sX,ref sX,ref

machinemodel berekend. Verder
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*w fen)] variêren om ervoors,re

*(~6) (n) (figuur 3.10).
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1 * * 1 * *Wanneer -2[u f(n+l) + u fen)] en -2[u f(n+l) '+ u fen)] constantsX,re sX,re sy,re sy,re
. . f* f* 1 *zlJn ( -> u f(n+2) - u f(n)} dan zullen ook -2[u' f(n+l) +-s,re -s,re sX,re

u,* f(n)], !2[u'* f(n+l) + u,* fen)] en !2[lu* fl(n+l) + lu* fl(n)}sX,re sy,re sy,re -s,re -s,re
1 *constant worden. Dit is echter niet altijd het geval met T[(~S)ref(n+l) -

* * * *
(~S)ref(n)]. Als (~S)ref(n+l) ~ (~6)ref(n) terwijl (~S)ref(n+2) -

* 1 * * 1 *
(~S) fen) dan zal -T[(~S) f(n+l) - (~S) fen)] en daarmee -2[w f(n+l) +re re re s,re

*te zorgen dat (~S) (n+2) gelijk wordt aan

1 Hw
s,ref

-I

1
~ó

~ - T-~

h ~
I I i

1--_---:1 11- 1

I

figuur 3.10 Slingeren van ~S bij stationair bedrijf.

In principe is er geen bezwaar tegen het in figuur 3.10 getoonde slingeren

van ~ó mits de gebruikte invertor de hiervoor benodigde veranderingen van w
s

kan realisp.ren. Omdat onvoldoende bekend is of de gebruikte invertor hieraan

kan voldoen Is besloten de in figuur 3.10 getoonde stappen in w f weg te. s,re

* *"filteren". Dit kan eenvoudig gebeuren door het gemiddelde van W f - pws,re m
over twee bemonsteringstijdstippen te nemen; Deze gemiddelde waarde wordt

verder (w. -pw) genoemd. Ket (3.54) wordt deze gelijk aan:lnv m

*(wi -pw) (n+l)nv m

(3.62)

Hieruit wordt de referentiewaarde voor de invertorhoekfrequentie (w. )lnv
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*gevonden door de laatste gemeten waarde van pWm (Pwm,gem(n» bij (winv·pwm)

voor t < t Stop te tellen:n n+l

(3.63)

* *De "gefilterde" referentiewaarde (wi -pw) is vertraagd t 0 v (w (n)-nv m . .. s,ref

*pw (n». Omdat de referentiewaarden voor de hoekfrequentie van dem
invertorspanning t.o.V. de rotorflux en de grootte van de invertorspanning

samen 1 grootheid vormen moeten deze voor hetzelfde tijdsinterval worden

berekend. De referentiewaarde voor de grootte van de invertorspanning die aan

de invertor wordt opgedrukt zal daarom op dezelfde manier worden "gefilterd"

*als W f-s,re
(u. ) wordtlnv

*pw . De referentiewaarde voor de grootte van de invertorspanning
m

dan voor t < t s t 1 bepaald door :n n+

1 * *-2 [u. (n+l) + u. (n)]lnv lnv
1 * 1 * I 1 * I-41u fl(n+l) + -21u f (n) + -41u f (n-l)-s,re -s,re -s,re

(3.64)

De nu ontstane fluxgeoriënteerde sturing kan nog enigszins worden

vereenvoudigd door i.p.v. uf * f(n+l) de door het inverse statormodel-s,re
1 f* f*berekende waarde -2[u f(n+l)+u f(n)] aan de poolcoördinaten--s,re -s,re

transformatie toe te voeren. We nemen nu aan dat de uit

1 f* f* *-2[u f(n+l)+u f(n)] berekende waarde van (~6) f kan worden benaderd-s,re -s,re re
met:

arctan(

arctan(

1 * *-[u (n+l)+u (n)]2 sy,ref sy,ref

1 * *-ru (n+l)+u (n)]2 sX,ref sX,ref

1 * *-ru (n+l)+u (n)]2 sY,ref sy,ref
1 * *-[u (n+l)+u (n)]2 sX,ref sX,ref

1 * *) ~ -2r(~6) f(n+l)+(~6) f(n)]_ re re

* *u (n+l)+u (n) > 0sX,ref sX,ref

* *u (n+l)+u (n) S 0sX,ref sX,ref
(3.65)
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Deze waarde zullen we verder aangeven met (~6) f(t L)' Hiermee verandertre n+'1
(3.63) in:

* 1+ winv(n)] - T[(~6)ref(tn+~) - (~6)ref(tn_~)] +

1 * 1 * *+ -2(wf -pw )b(n) + -4(wf -pw )b(n-l) + pw (n)m m m,gem (3.66)

1 f* f*1-2 [u f(n+1)+u f(n)] I·-s,re -s,re
kan worden benaderd met:

Na de hierboven genoemde vereenvoudiging wordt de door de poolcoördinaten

transformatie berekende grootte van uf f gelijk aan-s,re
1 f* f*We nemen nu aan dat 1-2 [u f(n+l)+u f(n)] I-s,re -s,re

1 f* f* 1 f* I 1
1

f* I
1-2 [u f(n+1)+u f(n)] I = -21u f(n+l) + -2 u f(n)-s,re -s,re -s,re -s,re (3.67)

Deze waarde zullen we verder aangeven met luf f(t L)I. Hiermee verandert-s,re n+'1
(3.64) in:

1 * * 1 f f-[u (n+l)+u. (n)] - -[ lu I (t ) 1+lu' (t ) I]2 inv lnv 2 -s,ref n+~ -s,ref n·~
(3.68)

De door de inverse coördinatentransformatie uit (~5) f(t L) enre n+'1

I f I fu f(t L) berekende waarde van u' f is de begrensde waarde vans,re n+'1 -s,re
1 f* f*-2[u f(n+1)+u f(n)]. Deze waarde kan direct aan het machinemodel worden-s,re -s,re
toegevoerd.

In figuur 3.11 is het vereenvoudigde schema van de fluxgeoriênteerde sturing

weergegeven.

3.5 Tijdvertragingen

*.In vergelijking (3.36) is een discrete variabele ~ (p) gedefinieerd als de

waarde van x op bemonsteringstijdstip t . In het schema uit figuur 3.11 komen
- n

behalve variabelen op bemonsteringstijdstippen ook gemiddelden over twee

1 * *bemonsteringstijdstippen voor (2[~ (n+l) + ~ (n)]). Om de tijdvertragingen in
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1 * *het systeem te kunnen bepalen wordt ï[! (n+l) + x (n)] gelijk verondersteld

aan de waarde van x op tijdstip -2
l (t + t 1)' Het effect hiervan is dat- n n+

1 * * 1 *ï[! (n+l) + ! (n)] dan ïT vertraagd lijkt t.o.V. ! (n+l). Op dezelfde manier

1 * * dwordt t[! (n+l) - ! (n)] gelijk verondersteld aan de waarde van dt! op

tijdstip -2
l (t +t 1)' Hiermee kan de tijdvertraging van elk van de blokken uitn n+

het schema van figuur 3.11 afzonderlijk worden bepaald uit de ingangs- en de

uitgangsvariabelen van dat blok.

De vanuit het machinemodel teruggekoppelde waarden beschrijven een toestand

uit het verleden en worden daarom niet als ingangsvariabelen van de

fluxsturing en het inverse statormodel gezien. Deze terugkoppelingen zijn

daarom uit het schema van tijdvertragingen in het systeem (figuur 3.12)

weggelaten. Verder zijn sommige blokken via meerdere variabelen met elkaar

"verbonden". Omdat slechts de tijdvertraging tussen twee blokken en niet de

tijdvertraging van de afzonderlijke variabelen van belang is wordt tussen de

blokken steeds slechts 1 verbinding aangegeven.

1
_chlne-

~
~d.l Inv .- fo-

WL f-- coerd.· ~
creMt.

~ f--
I,

n ... ·
f---i

1rJ9.r.,

eturl", .tetor.-

_11 _1·

l!I I ....rtor
I f--i coerd.· K •I treNf. _ehl....
I

toeren·
---I I 1re I81••r I

,
I

~I

1

K
1

figuur 3.12 Tijdvertragingen in de fluxgeoriënteerde sturing.
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Twee opeenvolgende tijdvertragingen in dezelfde "tak" van het schema van

tijdvertragingen kunnen worden opgeteld tot één tijdvertraging. Tevens kunnen

twee gelijke parallelle tijdvertragingen worden samengevoegd tot één

tijdvertraging. Het met behulp hiervan vereenvoudigde schema van

tijdvertragingen is weergegeven in figuur 3.13.

'" ~ll '" )lnc ,
'" ! TI"

,
)....:....L

I' 11' I, '\V

~

.....

figuur 3.13 Vereenvoudiging van het schema van tijdvertragingen in de

fluxgeoriënteerde sturing.
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4 SIMULATIE VAN DE ONTWORPEN STURING

4.1 Doel van de simulaties

Teneinde meer inzicht te verkrijgen in de invloed van de bemonsteringstijd

(T), meetruis, beperkingen van de invertor etc. op de in hoofdstuk 3

besproken sturing, is besloten de sturing met machine en invertor te

simuleren. Voordelen van een simulatie boven metingen zijn o.a. dat de

invloed van iedere verstoring apart kan worden bekeken en dat de

grootheden in de gesimuleerde machine eenvoudig toegankelijk zijn. De

t.b.v. de in dit hoofdstuk beschreven simulaties gebruikte programma's

zijn beschreven in bijlage B.

De simulaties hebben tot doel:

4.2

*
*
*
*
*

de werking van de ontworpen sturing te controleren;

de invloed van discretisatie van W f en pw te onderzoeken;s,re m
het effect van tijdvertragingen in het systeem te bestuderen;

de invloed van de bemonsteringstijd te bepalen;

de invloed van het eventueel weglaten van ddt(~Ó) f uit W fre s,re
(3.31) te onderzoeken [VER 86].

Ontwerp van een simulatiemodel

Om een bruikbaar simulatiemodel te verkrijgen moeten aan de in hoofdstuk 3

beschreven sturing een machinemodel aangestuurd in statorcoördinaten en

een invertormodel worden toegevoegd. De toerenregelaar in de sturing moet

t.b.v. de simulaties worden gedimensioneerd. Tevens zal i.v.m. het

spanningsbereik van de invertor een statorspanningfrequentie-begrenzing

aan de sturing worden toegevoegd.

4.2.1 Simulatiemodellen voor de machine

T.b.v. de simulaties moet een model van de inductiemachine worden

opgesteld. Dit model zal in statorcoördinaten worden aangestuurd om de
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simulatieresultaten zo nauwkeurig mogelijk met de werkelijkheid in

overeenstemming te brengen. Als machinemodel kan het in hoofdstuk 3

beschreven machinemodel in fluxcoördinaten voorafgegaan door een

coördinatentransformatie van stator- naar fluxcoördinaten worden gebruikt.

Een andere mogelijkheid is het gebruiken van een machinemodel in

statorcoördinaten (bijlage D).

(4.1)1
J --T [w (t+T ) - w (t)]mmm

m
machinemodel wordt doorgerekendT : De tijdstap waarmee het

m

In de simulaties zal het toerental uit de traagheid, het lastkoppel en het

elektromagnetisch koppel worden berekend door de discrete benadering van

(2.19) aan het model toe te voegen:

1
-2[ml (t+T ) + m (t+T ) + ml(t) + m (t)]mem e

Om te bepalen welk machinemodel het meest geschikt is om in een simulatie

te gebruiken, is van het model in fluxcoördinaten en het model in

statorcoördinaten de respons op een snel van 0 naar 220 V (effectieve

fasespanning) oplopende 50 Hz drie-fasenspanning gesimuleerd. Het verloop

van de resulterende rotorflux blijkt voor simulatie met tijdstappen tot

0.1 ms voor beide modellen gelijk. Bij grotere tijdstappen T (tot 1 ms)
m

gaat de rotorflux van het machinemodel in statorcoördinaten steeds verder

van de oorspronkelijke rotorflux afwijken terwijl de rotorflux berekend

m.b.v. het machinemodel in fluxcoördinaten (voorafgegaan door een

coördinatentransformatie) niet verandert (figuur 4.1). De in deze

simulaties gebruikte machine gegevens zijn gegeven in bijlage A en de

gebruikte simulatieprogramma's staan in bijlage B.

Dat het m6chinemodel in fluxcoördinaten bij grotere tijdstappen beter

voldoet dan het machinemodel in statorcoördinaten kan eenvoudig worden

verklaard. In het fluxcoördinatenstelsel verlopen de machinegrootheden

(fluxen, spanningen en stromen) als veranderende gelijkgrootheden, terwijl

dezelfde grootheden in het statorcoördinatenstelsel variêren met een

frequentie van ( in de simulatie) 50 Hz. Om signalen met een frequentie

van 50 Hz goed te kunnen beschrijven is een kleiner~ tijdstap nodig dan

voor vrijwel constante signalen.
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De gesimuleerde rotorflux van het machinemodel in statorcoör

dinaten (1) en in fluxcoördinaten (2) met een rekentijd van

0.25 ms (a) en 1 ms (b) en een effectieve fasespanning U.

t S 0.25 s U - 0 V

0.25 s < t < 0.35 s: U - 2200(t-0.25s) Vis

t ~ 0.35 s U - 220 V

21

• (Vs)rx

(b)

o.0 L..-.....LL---L._l.....-....L.----L._l.....-....L.----I._.............

o

0.4

0.2

0.6

21
0.0

o
figuur 4.1

0.2

0.6

0.4

In de verdere simulaties zal gebruik worden gemaakt van het machinemodel

in fluxcoördinaten doorgerekend met een tijdstap (T ) van 0.5 ms.
m

4.2.2 Simulatiemodel voor de invertor

Zoals beschreven in hoofdstuk 5 van (SME 88-1] is de aanname dat de

gebruikte invertor (PMO 33 van Holec, bijlage A) als een ideale invertor

mag worden beschouwd, onjuist. In het genoemde verslag zijn verschillende

modellen gegeven om het gedrag van de invertor te beschrijven. Geen van

deze modellen voldoet echter in alle gevallen. Omdat de sturing discreet

zal worden uitgevoerd (opgebouwd uit vertragers en rekenkundige operaties)

is in de simulaties een looptijd (T ) als invertormodel gebruikt. Deze
v

looptijd (tijdvertraging) van de invertor kan aan het schema van

tijdvertragingen in de fluxgeoriênteerde sturing worden toegevoegd.

Hierdoor verandert het schema van tijdvertragingen (figuur 3.13) in het

hieronder getoonde schema (figuur 4.2). De grootte van T hangt af van de. v
toestand van de invertor. De momentane toestand van de invertor is echter

niet bekend zodat ook de grootte van T niet exact bekend is. Volgens (SME
v

88-2] varieert T tussen 1 en 2 ms.
v



figuur 4.2
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Schema van tijdvertragingen inclusief de invertorvertraging.

4.2.3 Dimensioneren van de toerenregelaar

In vergelijking (3.26) van de toerenregelaar komen twee tot dusver

onbekende parameters (Kp en Ki) voor. Ten behoeve van het dimensioneren

van de toerenregelaar zullen we er vanuit gaan dat m f - m b - m .e,re e, e
Verder nemen we aan dat er geen tijdvertragingen in de toerenregellus

zitten. We gaan er m.a.w. vanuit dat de sturing ideaal werkt en dat i f f-s,re

noch uf f wordt begrensd. Met deze aanname kunnen we m f in (3.26)-s,re e,re
vervangen door:

dme,ref m J dt w - mle m

Hierdoor verandert (3.26) in:

d2
+ K

d + K.pw K d
+ K.pw f +

d
J- w dtPWm dtPWm rei dtml
dt2 m p 1 m p , 1 m,re

(4.2)

(4.3)

Na transfo~atie van pw en pw f naar het frequentiedomein wordt dem m,re
d

overdracht H(s) van PWm,ref naar pWm als dtml - 0 gelijk aan:

H(s)
pK s + pKiP (4.4)

Om de machine snel maar zonder overshoot te laten wérken zal de regelaar

zo worden gedimensioneerd dat de twee polen van (4.4) samenvallen:

o met K 2
p

~K.J
P 1

(4.5)
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2JDe tijdconstante van de regeling r wordt hiermee r - Als r »T danpKp
zal de discrete regelaar, werkend volgens (3.46) een goede benadering van

de hier gedimensioneerde analoge regelaar, werkend volgens (3.26) zijn.

Bij de keuze van de tijdconstante van de regeling zal rekening worden

gehouden met de bemonsteringstijd (T«r). Verder moet de tijdconstante van

het systeem groot zijn t.O.V. het totaal aan tijdvertragingen in de

toerenregellus .

4.2.4 Statorspanningsfrequentie-begrenzing vanwege de invertor

In hoofdstuk 3 is een statorspanningsbegrenzing ingevoerd waarbij lu fl-s,re

werd begrensd volgens ju' fl s lu I . Het spanningsbereik van de-s,re -s max
gebruikte invertor is echter afhankelijk van de invertorfrequentie

([ELZ 87), bijlage B). In figuur 4.3 zijn de minimale en de maximale

grootte van de invertorspanning weergeveven als functie van wi .nv

u (-1.528 w
i

)max nv

u' 1inv

-

u .mln
(-0.522 w

i
)nv

Winv

figuur 4.3 De minimale en de maximale grootte van de statorspanning als

functie van de statorspanningshoekfrequentie.

T.b.v. de simulaties (en later metingen) zal ~ f steeds zo wordenrX,re
gekozen dat u. binnen het in figuur 4.3 aangegeven gebied ligt alslnv



sturing hierop

4 .4). Daardoor

afwijken.
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~(rp+6) - 0 en'~ ~.~dt ref ~rx ~rx ref',

Als de referentiewaarden of het lastkoppel snel veranderen dan kan de

reageren met een snelle verandering van (rp+6) f (figuurre
zal winv kortstondig van zijn stationaire waarde (wf )

figuur 4.4 Een stapvormige

verandering van

(rp+6) f're

*u fen)-s,re *u f(n+l)-s,re

I 1
Als winv groter wordt dan 0.522 uinv of kleiner dan 1.528 uinv dan wordt

u. door de invertor begrensd op een ongewenst kleine of grote waarde. Om1nv
ongewenste begrenzing van de grootte van de statorspanning te voorkomen is

dbesloten --d (rp+6) f zodanig te begrenzen dat:
t re

~ * * I * * ~ * *
1 528 [u. (n+l)+u. (n)] < -2[w, (n+l)+w. (n)] < 0 522[u. (n+l)+ui (n)]. 1nv 1nv 1nv 1nv . 1nv nv

(4.6)

Met (3.66) volgt daaruit:

(4.7)

Hierin is (rp+6)~ef(tn+~) de begrensde waarde van (rp+6)ref(tn+~)' De

* *waarden van (wf-pw )b(n+l) en pw (n) zijn nog niet bekend op hetm m,gem
*moment dat (rp+6) f(t L) wordt begrensd omdat (wf-pw )b(n+l) m.b.v. dere n+'1 m

inverse coördinatentransformator en het machinemodel uit o.a.

(rp+6) , f(t L) wordtre n+'1

1 * *-2 [wo (n+l)+wi (n)]1nv nv

*berekend en pw (n) juist voorm,gem .

wordt gemeten. Daarom wordt (4.7)

het uitlezen van

vervangen door:



kan een snelle verandering van u fsX,re
component van de statorspanning hebben
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~ * *
1 528 [ui (n+1)+u. (n)] <. nv lnv

1 * *-T[(~6)' f(t L)-(~6)' f(t L)] + (wf-pw )b(n) + pw (n-1)re n+.. re n-"2 m m, gem

~ * *< O.522[uinv(n+1)+uinv(n)] (4.8)

T.g.v. de begrenzing van ddt(~6) f kunnen u' f en u' niet snelre sX,re sy,ref
veranderen zonder elkaar te beïnvloeden (figuur 4.5). Snelle veranderingen

in i' en i' f kunnen zodoende niet door respectievelijk i b ensX,ref sy,re SX,

d d
2

isy,b worden gevolgd waardoor dtme,b en dt2tPrXrb worden beperkt.

T.g.v. de begrenzing van d~(~6)ref
of u f ook invloed op de andere

sy,re
(figuur 4.5). De koppeling tussen de rotorfluxsturing en de

toerentalregeling die zo ontstaat kan worden voorkomen door de snelheid

waarmee i' f en Ir f (en daarmee u f en u f) variëren doorsX,re sy,re sX,re sy,re
aanpassing van de fluxsturing en de toerenregelaar te beperken.

figuur 4.5 Wederzijdse beïnvloe-

ding van u' fsX,re

en u' t.g.v. de
sy,ref

begrenzing van

*u f(n+l)-s,re

-i""'-------------- Re
f

* *Met (3 61) en i (n) - i (n) kan de gewenste verandering van i. sX,ref sx,b sX,b
worden geschreven als:

(4.9)

* * dOm de kans dat i f(n+l) - i b(n-1) zo groot wordt dat dt(~6)refsX,re SX,
T

r
wordt begrensd, te verkleinen, is besloten ~ in (3.61) (en daarmee in
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T
(4.9» te vervangen door een constante K (~<rr):

H * *-2[i f(n)+i b(n+l)]sx, re sx, (4.10)

* *K zal zodanig worden gekozen dat i f(n+l) - i b(n) voldoende wordtsX,re SX,
beperkt zonder de respons van ~ b op ~ f onnodig veel te vertragen.rx, rX,re
Uit simulaties zal moeten blijken hoe groot K hiervoor kan worden.

dAls m b t.g.v. de begrenzing van --d(~ó) f veranderingen van m f niete, t re e, re

kan volgen dan zal d~Pwm niet snel genoeg kunnen veranderen waardoor

overshoot in pw kan ontstaan. Om overshoot in pw t.g.v. de begrenzing
m m

dvan --d(~ó) f te voorkomen zal bij de keuze van de tijdconstante van de
t re

toerenregeling (r) rekening worden gehouden met de tijd die nodig is om

m b van ±m te veranderen tot ml ,e, e,max

4.2.5 Extra stroombegrenzing

H i b
Volgens (3.21) is (wf-pwm)b gelijk aan ~Rr~ Als ~ b veel kleiner

r ~rx,b' rx,
is dan ~ f (bijvoorbeeld juist na het inschakelen van de sturing) danrX,re
kan (wf-pwm)b veel groter worden dan zijn maximale waarde als ~rx,b -

iH sy max
~ . --R .~' . Deze grote waarde van (wf-pwm)b komt via (3.66) totrX,ref' Lr"r rX,ref

uitdrukki~ó in winv waardoor winv veel groter kan worden dan 0.~22 uinv
zodat de statorspanning op een te grote waarde (> lu fl) wordt-s,re
begrensd. Om dit te voorkomen is besloten (wf-pw )b via i f op een van. m sy,re
i en ~ f afhankelijke waarde te begrenzen:sy,max rX,re

i sy,ref ::S i ensy,max

i' ::S C
~rx,b

isy,ref ~rx,ref sy,max

De constante C moet zodanig worden gekozen dat wf-pwm voldoende is

begrensd. In het vervolg is C - 3 gekozen.
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4.2.6 Dimensioneren van de fluxsturing en de toerenregelaar m.b.v.

simulaties

In de vorige subparagrafen zijn K en ~ als nog te bepalen parameters van

respectievelijk de fluxsturing en de toerenregelaar geïntroduceerd. M.b.v.

simulaties zullen we nu bruikbare waarden voor K en ~ bepalen.

T
Uit simulaties is gebleken dat K t.O.V. Tr enige malen kleiner kan worden

gekozen zonder dat de respons van ~ op ~ f duidelijk wordt vertraagd
rx rx. re

(figuur 4.6). Aan de hand van deze simulatieresultaten is voor K t.b.v de

verdere simulaties een waarde van 6 gekozen.

Bij de keuze van de tijdconstante ~ van de toerenregeling moet rekening

worden gehouden met:

* de tijdvertragingen in de toerenregellus;

* de begrenzing van dd(~ó) f
t re

* de discretisatieruis in de toerentalmeting; zoals in paragraaf 4.3

zal blijken hangt de heftigheid waarmee de toerentalregeling op

ruis in de toerentalmeting reageert o.a. af van de grootte van ~.

~ (Vs)rx

0.6

0.4

0.2

0.0 ~_"""__..&..._""""__""'__""_ t(s)~ ....__,1;'__......__...&.

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0~9 1.0

figuur 4.6 De gesimuleerde rotorflux tijdens het aanlopen van de

T1 . r
machine met K - 2 (a). K - 6 (b) en K - 30.8 - r- (c). T-lOms

In de simulaties van de fluxgeoriënteerde sturing die zijn uitgevoerd om

een bruikbare waarde van ~ te bepalen is geen rekening gehouden met

discretisatieruis. Met pw f - 100 rad/s wordt pw in de simulatie
m.re m

instabiel bij ~ ~ 40 ms (figuur 4.7). Voor de verdere simulaties is een

tijdconstante ~ - 75 ms gekozen.
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pw (rad/s)
m

100.4 (a)

100.2

100

99.8 I,,,

99.6

,,
t,,,,,
l(b),,

t(s)I

I
0.5 1 1.5 2 2.5 .3 3.5 4

99.4

99.2

99 '--------L.. .l....-_..........--L. ...L...-__---l.. ....L...-__---L -'

o

figuur 4.7 Gesimuleerd verloop van pw als ~ - 40 ms (a) en als ~ - 60 ms
m

(b) met T - 10 ms, ~ f - 0.7 Vs en pw f - 100 rad/s.rX,re m,re

4.3 Discretisatieruis

Zoals beschreven in bijlage A worden de waarden van w. en pw1nv m
gediscretiseerd. Hierdoor ontstaat een afrondfout t.O.V. de werkelijke

waarde. Om de invloed van deze fouten ( de discretisatieruis ) op het

fgerealiseerde koppel (m ) te kunnen schatten is aangenomen dat u f niete -s,re
wordt begrensd. Tevens worden de volgende grootheden gedefinieerd:

*(p~ó) f(n)re

pWm,dis De discrete, gemeten waarde van pWm'

w. d' De gediscretiseerde waarde van w. .1nv, lS 1nv
pedo De uit pw di berekende discrete waarde

lS m, s
(P~Ó)dis: De uit winv,dis berekende discrete waarde

(p~ó) f: De uit w. berekende waarde van p~ó.re 1DV

* * *pw f(n) - pw d' (n) - pw (n)m m, lS m

* * *w1nvf(n) - winv dis(D) - w1nv(n),

* * *pOf(n) - pOdis(n) - pO (n)

* *(p~ó)f(n) - (P~ó)dis(n)

van pO"

van p~ó.
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4.3.1 Discretisatieruis in het gemeten toerental

.f
t.o.V. 1. b-s,
machinemode1) ;

* via de afwijking die

veroorzaakt (via het

Discretisatieruis in pw di komt op drie manieren in hetm, s
elektromagnetische koppel tot uitdrukking:

* via de afwijking die pWmf in uf t.O.V. uf , f veroorzaakt (3.66);-s -s, re

f f in i f
pWmf met ~s - ~s'ref -s,
inversestatormodel en het

* via de fout die pWmf in m f veroorzaakt (via dee,re
toerenregelaar) .

Omdat in het inverse statormodel en het machinemodel dezelfde waarde van

ft.g.v. pWmf een waarde van u f-s,re

i f , ~ i f veroorzaakt.
-s,ref -s,b

pW wordt gebruikt, heeft een fout in de gemeten waarde van pw internm m

geen invloed op de werking van de sturing (i f b ~ i f , f)' Wel wordt-s, -s. re

. 1 d' . f l' 'ku1.tge ezen 1.e een 1. onge 1.J aan-s

De toerentalopnemer (Bijlage A) geeft als uitgangssignaal een pulstrein

waarvan de freqentie evenredig is met het toerental (20.000 pulsenjomw).

Hieruit wordt een discrete waarde van het toerental bepaald door de pulsen

gedurende één regel interval te tellen. Het toerental in elektrische

radialen per seconde wordt uit het aantal gedurende één regel interval

getelde pulsen berekend met:

PWm,dis
aantal getelde pulsen

2~p T * het aantal pulsen per omwenteling (4.11)

De maximale afwijking van pWm,dis t.O.V. ,pwm wordt dan

2~p ( _ * lO-4pjT 1 dj)
T * h 1 1 li - ~ e . ra s .et aanta pu sen per omwente ng

De rotorhoek in elektrische radialen pS(t) is gelijk aan de integraal over

pwm(t) van -~ tot t plus p8(-~). Het (4.11) wordt pedis gelijk aan:

*
n totaal aantal getelde pulsenl t
~ _CID-+ n

pSdis(n) - Tk_~=[pwm(k)] +pS(-=) - 2~Phet aantal pu~sen per omwenteling +

pS(-=)

De maximale grootte van de discretisatiefout in p9di (pSf ) wordt
s ,max

~p 1-4
daarmee gelijk aan ( - ~p * 10 el.het aantal pulsen per omwenteling 2
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rad) .

Omdat pWm,dis via winv (3.66) aan de machine wordt opgedrukt veroorzaakt

een fout in pedis (pOf) een even grote fout in de hoek van de

statorspanningruimtevector t.o.V. de rotorfluxruimtevector. Ipofl is

1 -4
altijd kleiner dan ~p * 10 el. rad, zodat sin(pOf) ~ pOf' Daarmee kan

~; ~;:ref worden benaderd (figuur 4.8):

usx

u sy

- u' ...sX,ref

- u' ...
sy,ref

l~slsin(~6)sin(pOf)

- l~slcos(~6)sin(pOf) - u pOfsx

(4.12)

(4.13)

u
-s

u'-s,ref

_~ .z.... ........ ...... Re f
u' uSX, ref sx

u sy

u'
sy,ref

figuur 4.8 Afwijking van ~; t.O.V. ~;:ref t.g.v. discretisatieruis in

pOdis (pO f) .

Om de afwijking van het gerealiseerde elektromagnetische koppel t.O.V. het

referentiekoppel t.g.v. pWmf en pOf te kunnen schatten wordt aangenomen

dat uf f niet wordt begrensd. Verder nemen we aan dat discretisatieruis-s,re
1in de toerentalmeting vanwege de hoge frequentie van deze ruis t.O.V. r-

r
geen invloed heeft op ~ ; ~ - ~ b' Daarmee is de afwijking van mrx rx rx, e
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t.O.V. m b slechts afhankelijk van de afwijking van i t.O.V. i be, sy sy,
(3.22). Om de afwijking van i t.O.V. i b te kunnen bepalen zullen wesy sy,
nu de statorverge1ijkingen van de machine vergelijken met de

statorverge1ijkingen van het machinemodel:

...2i
MR

R i + oL r
- oL wfi (3.18)u - - -2 lIJrxsx o sx s dt sx L s sy

r

u R i + oL d. +~ + oL wfi (3.19)- -1 L rxpwmsy o sy s dt sy s sxr
MR

us'x,ref - Roisx,b + oL ddt i b - ~2 b - oL [(wf-pw )b+pw +pw fJi bs sx , L rx , s mmm s y ,
r

(4.14)

u' - R i + oLsy,ref 0 sy,b 5
d. M .,p [ J-1 + - W + W +dt sy b L rx b P m P mf, r'

oL [(wf-pw )b+pw +pw fJi bs mmm sx, (4.15)

Met (4.12), (4.13),.,p ~ lIJ b en u f - u' f volgt daaruit:rx rx, -s,re -s,re

usx - u' u pO - R (i - i ) + oL ...2 ( i - i ) +sX,ref sy f 0 sx sX,b S dt sx sX,b
-oL [wf(i -i b)+«wf-pw )-(wf-pw )b-pw f)i bl

5 sy sy, mmm sy,

(met (3.21» d
- R (i -i ) + oL -(i -i ) +o sx sx b s dt sx sX,b

-oL rw (i -i )+(w -pw ) (i -i )-pw i Js f sy sy,b f m b sy sy,b mf sy,b (4.16)

- u pO - R (i -i ) + oL ...2(i -i ) +sx f 0 sy sy,b s dt sy sy,b

oL [wf(i -i b)+«wf-pw )-(wf-pw )b-pw f)i bs sx SX, mmm SX, (4.17)

...

(4.18)

Op voorwaarde dat loL i b[(wf-pw )-(wf-pw )b- pw fJI «I~ pw Is SX, mmm L rx mf
r

volgt uit (4.17):
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Ro(isy-isy,b) + oLs d:(iSy·iSy,b) + oLswf(isx-isx,b)

... -usxP9 f + ~rxPwmf
r

(4.19)

Vergelijkingen (4.18) en (4.19) kunnen ook als één matrixvergelijking

worden geschreven:

oL
s

[

i -i ] [_R OLW][i -i ] [U] [-OL i ]
sx sX,b 0 s f sx sX,b sy s sy,b

d
dt'" + p9f+ pwmf

i · LR" M-1 -0 W - 1 -1 -usy sy,b s f 0 sy sy,b sx ~rx (4.20)
r

(A complex, IAIsp9 f );,max
(1 complex);

x
(1 complex).

y

Om hieruit een maximum voor li ·i bi (en daarmee voor Im -m bi) tesy sy, e e,
kunnen schatten zullen we verder uitgaan van sinusvormige verstoringen p9 f

d
en pWmf met pWmf - dtP9f' Om een overdracht van deze sinusvormige

verstoringen naar li -i bi te kunnen bepalen zullen we nu de complexesy sy,
rekenwijze gaan gebruiken met:

p9 f - Re( A exp(jwt) } ->

pWmf - Re( jwA exp(jwt) }

i -i b Re( 1 exp(jwt)sx sx, x
i -i b - Re( 1 exp(jwt)sy sy, y

Als we in (4.20) gebruik maken van de complexe uitbreidingen van deze

variabelen volgt:

(4.21)

oL
s

Elimineren van Ix uit (4.21) levert (met To~):
o

T wf[-u +jwoL i blA +o sy s sy, (l+jwT )[-u +j~L~ lAo sx rx
r
(4.22)
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Met Towf > 0 en W reëel geldt:
l+jwTo

2 2(1+jwT ) +(T wf )o 0

< 1 en

2 2(1+jwT ) +(T wf )
o 0

IAI<p9f :,max

< ~2' Daarmee volgt uit (4.22) met li -i bl<II I en./.L sy sy, y

R Ii -i Io sy sy,b p9 f ,max

(4.23)

Met (3.22) volgt daaruit voor het elektromagnetische koppel:

Im -m bi < ~p M ~ R-
1 r 1 1 I + lu I + ~2oL li bi +~ ] 9e e, - 2 ~ rx 0 72 usy sx./.L S sy, L rx p f,max

r r
(4.24)

1 -4 211' I IMet pef - ~2 11' * 10 el. rad en als W S --T zal m -m b met T - 10 ms,max e e,
en de machinegegevens volgens bijlage A niet groter worden dan ongeveer

1. 5 Nm.

Als W groter wordt (b.v. t.g.v. het toenemen van de bemonsteringsfrequen-

1tie -T) dan kan ook Im -m bi groter worden. Daarmee wordt tevens dee e,
frequentie van i -i b (en dus van m -m b) groter. Vanwege de traagheidsy sy, e e,
van de machine heeft een groter wordende W echter geen grotere

verstoringen van het toerentalverloop tot gevolg.

in me,ref
11'

pwmr<n)

Via de toerenregelaar veroorzaakt een fout in de toerentalmeting een fout

in de referentiewaarde voor het elektromagnetische koppel m f' De foute,re
(m ff> t.g.v. een fout in de toerenmeting is met (3.46),e,re

11' '*
- PWm,dis(n) - pwm(n) en wE - PWm,ref-Pwm,dis gelijk aan:

(4.25)

Met r - 75 ms (K ~16 Nms/rad en K.-100 Nm/rad) en verder alle gegevensp 1

zoals hierboven aangegeven wordt de afwijking in me,ref t.g.v. pWmf en p9 f
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niet groter dan ongeveer 1 Nm. De afwijking in m f t.g.v. pw f ise,re m
tegengesteld aan de afwijking van m t.o.v. m b t.g.v. pw f (4.19).e e, m

1Omdat het maximum van pWmf evenredig is met T kan ook de verstoring

m ff groter worden als de bemonsteringsfrequentie toeneemt. Daarmeee,re
neemt dan ook de frequentie van m ff toe zodat de verstoringen van hete,re
toerentalverloop van de machine niet groter worden. Wel wordt de invloed

van discretisatieruis in de toerentalmeting op het toerentalverloop groter

als de tijdconstante r wordt verkleind.

Bij de gebruikte bemonsteringstijd T-lO ms zal de frequentie van de

discretisatieruis in de toerentalmeting i.h.a. zo groot zijn dat het

toerentalverloop nauwelijks wordt beïnvloed. Wanneer de hoekfrequentie van

-1de discretisatieruis kleiner wordt dan ongeveer r dan zal de

toerenregelaar de verstoringen in het toerentalverloop bijregelen. In de

gebruikte opstelling (bijlage A) blijkt de invloed van discretisatieruis

in de toerentalmeting op het toerentalverloop verwaarloosbaar.

4.3.2 Discretisatieruis in de statorspanningsfrequentie

Zoals aangegeven in bijlage A wordt de waarde van w. gediscretiseerd. De1nv
aard van de discretisatieruis die hierbij ontstaat verschilt sterk van de

discretisatieruis in de toerentalmeting. Terwijl pWmf bij constant

toerental verschillende waarden kan hebben is de discretisatieruis in

* * *w. di (n) (w. t(n» slechts van wi (n) afhankelijk. Daarom hoort bij1nv, s 1nv nv
een constante wi ook een constante wi f waardoor de tijdintegraal overnv nv
winvf «p~6)f) veel groter kan worden dan de tijdintegraal over pWmf
(p8 f ). De hoek (p~6)f kan het elektromagnetische koppel daarom veel

sterker beïnvloeden dan p8 f .

Omdat zowel wi als w
1

d' bekend zijn kan (p~6)f door integratie vannv nv, lS .

w. d' - wi worden berekend. Om (p~6)f zo klein mogelijk te houden1nv, lS nv
is besloten deze waarde te berekenen en terug te koppelen:

1 * *-2[wi d' (n+l) + wi d' (n)] wordt de gediscretiseerde waarde vannv, lS nv, lS
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De tijdintegraal over winvf ' ofwel:

* *(p~6)f(n) + Twinvf(n+l)

*(p~6)f

*(p~6)f(n+1)

* *winv,dis(n) wordt hierdoor zo berekend dat (p~6)f(n) minimaal wordt.

11 *Zodoende zal T (p+tp+6)f(n)I nooit groter worden dan 0.5 maal de afstand

tussen twee aangrenzende discretisatieniveau's van wi d"nv, lS

Als de discretisatie ruis in w
i

van dezelfde orde van grootte is als denv
discretisatieruis in pWmf dan wordt (p~6)f van dezelfde orde als pOf' De

invloed van (p~6)f op i -i b kan worden bepaald door (p~6)f insy sy,
(4.20) bij pOf op te tellen.

4.4 Gevolgen van tijdvertragingen

In het schema van tijdvertragingen in de fluxgeoriënteerde sturing (figuur

4.2) kunnen drie lussen worden onderscheiden:

de toerenregellus (via de toerenregelaar) met een tijdvertraging

van 3T+T ;
v

via het inverse statormodel en het machinemodel met een tijdvertra-

ging van 2~T+Tv;
direct in w. (via (3.66» met een tijdvertraging van T+T .

1~ v

De tijdvertraging in de toerenregellus beïnvloedt direct de responsietijd

op verstoringen aan de as ( veranderingen van mI ) en veranderingen van

pw f' Ook kan deze tijdvertraging instabiliteiten veroorzaken als 3T+Tm,re v
ongeveer gelijk wordt aan of groter wordt dan ~.

Als de door het inverse statormodel berekende uf aan de machine wordt-s,ref

opgedrukt dan is de voor de berekening van uf f gebruikte waarde van pw-s,re m
I(2ïT+Tv) oud. In het inverse statormodel en het machinemodel wordt dus een

waarde van pWm gebruikt die (2~T+Tv) ouder is dan de waarde die in de
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machine wordt "gebruikt". Als het toerental van de machine niet constant

d 1is (dtPWm~O) dan veroorzaakt de tijdvertraging van (22T+Tv ) een afwijking

van de in het inverse statormodel gebruikte waarde van pw t.O.V. de
m

werkelijke waarde van pw . Als we de in de vorige paragraaf besproken
m

discretisatieruis verwaarlozen dan geldt:

pw (machine) - pw (inverse statormodel)m m

Dit betekent voor de m.b.v. het inverse statormodel berekende

referentiewaarden u en u dat deze gaan afwijken van de waardensX,ref sy,ref

die volgen uit (3.27) en (3.28). Als d~Pwm (~O) gedurende enige tijd

constant is dan ontstaat een evenwichtssituatie waarin d~(~6) ~

d~(~6)~ef' Als we verder behalve de tijdvertraging via het inverse

statormodel en het machinemodel alle tijdvertragingen in het schema van de

fluxgeoriënteerde sturing verwaarlozen dan wordt wf-pwm ongeveer gelijk

aan (wf-pwm)b' De referentiewaarden u f en u f worden dan gegevensX,re sy,re
door:

MR_
u - Ri' +oL ~i' - -_.. "p -oL w i' +
sX,ref 0 sX,ref s dt sX,ref L2 rX,b s f sy,ref

r

u -sy,ref

+oL i' f(2-21T+T )ddtPWs sy,re v m

R 1·, +oL ~1" + M.I. L' , +pw --~ +0 w 1
o sy,ref s dt sy,ref m L rX,b s f sX,ref

r

- oL i' (2!T+T )~pw
s sX,ref 2 v dt m

(4.26)

(4.27)

In de hierboven genoemde evenwichtssituatie zal lu fl een vrijwel-s,re

constante waarde afwiJ'ken van de spanning die nodig is om i,f f te-s,re
realiseren. Als we oL i en oL i klein veronderstellen t.O.V.s sy,max s sX,max

~..p dan wordt die afwijking van lu fl maximaal gelijk aanL rX,b -s,re
r

~rx(2~T+Tv)~wm (de fout in de berekende geïnduceerde spanning).
r

In de veronderstelde evenwichtssituatie met een constante sliphoeksnelheid

en een ongeveer constante afwijking van lu fl t.O.V. de m.b.v. (3.27)-s,re
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en (3.28) berekende lu fl gedraagt de machine zich bij benadering als-s,re
een lineair systeem. Daarom zullen de relatieve afwijkingen in de

statorstroomcomponenten i en i ongeveer gelijk zijn aan de relatievesx sy
afwijking van I~s,refl t.o.V. de m.b.v. (3.27) en (3.28) berekende

lu fl. Als we aannemen dat ~ in deze evenwichtssituatie ongeveer-s,re rx
gelijk is aan Mi en in rekening brengend dat ~ b na het bereiken vansx rx,
~ f niet meer verandert (dus Mi b~ b) zal gelden dat de relatieverX,re SX, rx,
afwijking van ~ t.O.V. ~ b ongeveer gelijk wordt aan de relatieverx rx,
afwijking van i t.O.V. i b'sx sx,

nemen we aan dat pw
m

M
spanning (~~rx pwm) verreweg de grootste component van de statorspanning

r
is. De relatieve afwijking van lu fl t.O.V. de m.b.v. (3.27) en (3.28)-s,re
berekende waarde wordt dan gelijk aan:

~ i i
O d 1 t · f 'jk' l---!!- '" 1------.sx '" l---!!- te kunnen schattenIn e re a leve a Wl lng ~ 1 i

rX,b sX,b sy,b
zodanig groot is dat de door de machine geïnduceerde

~rx
1---- '"

~rx b,

i
l-~

i sX,b

i
"'l-~

i sy,b
'" (4.28)

In figuur 4.9 zijn ~ en pw als functie van de tijd afgebeeld tijdensrx m
een simulatie van het aanlopen van de machine.

pw (rad/s)
m

~__---~t150~ (Vs)rx

0.7

0.6

0.5
0.0 0.5 1.0

t(s)

100

50

o
2.0

figuur 4.9 De grootheden pw en ~ tijdens een simulatie van het
m rx

aanlopen van de machine met T- 10 ms, ~ f - 0.7 Vs enrX,re
PWm,ref - 150 rad/s. De grootheid winv is in deze simulatie

uit een niet vertraagde waarde van pw berekend.
m
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Als w. aan de machine wordt opgedrukt dan is de voor de berekening van1nv

dan komt de hierdoor veroorzaakte fout

waarde van pWm T+Tv oud. Als d~(rp+S) gelijk is aan

d
in wi (- -(T+T )dtPW )nv v m

i
tot uitdrukking in wf-pwm (figuur 4.10). Hierdoor wordt ~Sy kleiner dan

rx
i
sy,b als d > 0 (3 21) D d i d ht~ dtPWm " e grootte van e statorspann ng wor t ec er
rX,b

Wi «3.66» gebruiktenv

d( S)'
dt rp+ ref

W -pwf m

t(s)

2.01.51.00.5o
o

2

6

4

8

(rad/s)
I

figuur 4.10 Afwijking van wf-pwm t.o.V. (wf-pwm)b tijdens een simulatie

van het aanlopen van de machine t.g.v. de tijdvertragingen in

het systeem met T - 10 ms, ~ f - 0.7 Vs en pw f - 150rX,re m,re
rad/s.

niet beïnvloed door een afwijking in de in (3.66) gebruikte waarde van

pWm' omdat de grootte van de statorspanning.onafhankelijk is van het

coördinatenstelsel t.o.V. waarvan de statorspanning wordt geschreven. De

d
grootheden i sy en ~rx gaan als dtPWm ~ 0 dus zodanig van respectievelijk

i en ~ afwijken dat:sy,b rX,b

(Wf-PWm)b

I~~ refl,
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MAls de term pw ~L in de statorspanning overheerst dan kunnen we dem rx
r

bijdrage van u in de grootte van de statorspanning verwaarlozen (lu 1
2

sx -s
2»u ). Daardoor wordt u ongeveer gelijk aan u' f' Als we stellensx sy sy,re

dat d~iSY - d~iSy,b - 0 en we verwaarlozen de tijdvertraging van de in het

inverse statormode1 gebruikte waarde van pw dan geldt (met (3.19»:
m

usy

u'
sy,ref

R i + pw ~ + aL wfi ..
o sy m L rx s sx

r

R l.• M .h L'
b + pw -L'f' b + a Wfl. bo sy, m rx, s sx,

r

Als Misx ongeveer gelijk is aan .,prx (~rx ongeveer constant) en

(wf-pw )aL i «ML.,p pw volgt hieruit met verwaarlozing van alle anderem s sx rx m
r

verstoringen:

o (4.29)

Met (3.21) en (4.29) wordt de verhouding tussen de afwijkingen in i ensy
.,prx gelijk aan:

i - isy,b sy
i sy

VJrx

a L
s+ --)

L
r

(4.30)

Voor de beschouwde grote toerentallen (pw »wf-pw) wordt de relatieve
m m.

afwijking van i b t.o.V. i veel groter dan de relatieve afwijking vansy, sy
VJ b t.O.V. VJ (4.30). We kunnen daarom aannemen dat VJ b voor derx, rx. . rx,
beschouwde toerentallen ongeveer gelijk wordt aan VJ • Ket VJ .. VJ b enrx rx rx,
(3.21) wordt i -i b t.g.v. van de tijdvertraging van de in (3.66)sy sy,
gebruikte waarde van pw gelijk aan:

m

Lr d
isy,b - i sy .. ~ VJrx (T+Tv)dtPWm (4.31)

r
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In figuur 4.11 zijn i en i b weergegeven tijdens een simulatie van hetsy sy,
aanlopen van de machine. Ondanks de hierboven gebruikte aanname pw »m
wf-pw blijkt (4.31) ook voor kleinere waarden van pw te voldoen. Inm m
figuur 4.12 zijn ~ en pw weergegeven tijdens een simulatie van hetrx m
aanlopen van de machine. In vergelijking met figuur 4.9 1s ook de

tijdvertraging van pWm in winv meegerekend waardoor ~rx hier groter wordt

dan in figuur 4.9.

De koppelvormende stroom i samen met i buitgezetsy sy,
als functie van de tijd tijdens het aanlopen van de machine

met T - la ms, pw f - lSO rad/s en ~ f - 0.7 Vs.m,re rX,re

1sy,b

t(s)

2.01.5

1sy

1.00.5

(A)
30

25

20

15

la

5

~

0

figuur 4.11

~ (Vs)
rx

0.7

0.6

0.5
0.0 0.5 1.0 1.S

pw (rad/s)m
lSO

100

50

o
2.0

figuur 4.12 De rotorflux (~rx) en het toerental (pwm) tijdens het aan

lopen van de machine beïnvloed door de tijdvertragingen in

het systeem T - 10ms, pw f - 100 rad/s en ~ f- 0.7 Vs.m,re rX,re
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4,5 Invloed van de bemonsteringstijd op de sturing

De grootte van de in de vorige paragraaf besproken tijdvertragingen in het

systeem wordt voornamelijk bepaald door de grootte van de

bemonsteringstijd (T), Op deze manier heeft de bemonsteringstijd invloed

op de grootte van het elektromagnetische koppel als ddpw ~ O. Ook kan het
t m

systeem instabiel worden als 3T+T te groot wordt t,o,v, ~,
v

De grootte van de bemonsteringstijd heeft behalve op de tijdvertragingen

ook invloed op het verschil tussen de toestandsgrootheden in de machine en

die in het machinemodel, Bij de discretisatie van het machinemodel is

namelijk aangenomen dat de afgeleiden van alle variabelen in het systeem

tussen twee opeenvolgende bemonsteringstijdstippen constant zijn

(eerste-orde-benadering).

Aan deze aanname wordt echter alleen voldaan wanneer de bemonsteringstijd

veel kleiner is dan de kleinste tijdconstante van het systeem. In de

proefopstelling (bijlage A) variëren i en m met een tijdconstante van 12-s e
ms. Als de bemonsteringstijd niet veel kleiner is dan deze tijdconstante

dan kunnen i b en m b van i en m af gaan wijken als ~i-s, e, -s e dt-s,b
d

respectievelijk dtme niet gelijk nul is.

Om de invloed van T op de stabiliteit van de fluxgeoriënteerde sturing te

onderzoeken is het aanlopen van de machine gesimuleerd met een

bemonsteringstijd T-IO ms en een bemonsteringstijd T-20 ms (figuur 4,13),

De simulatie met Poen bemonsteringstijd T-IO ms is uitgevoerd met de

tijdvertragingen in het systeem zoals aangegeven in figuur 3,13 en met de

tijdvertragingen in het systeem verdubbeld t,o,v, figuur 3,13, De

simulatie met een bemonsteringstijd T-20 ms is uitgevoerd met

tijdvertragingen zoals aangegeven in figuur.3,13,

Om de rekentijd van de regeling, en daarmee de bemonsteringstijd klein te

houden is overwogen om (~6) f niet te berekenen. De grootheid wi wordtre nv
d

dan met (3,66) en dt(~6)ref - 0 gegeven door:

1 * * * 1 *-2[wi (n+l) + wi (n)] pw (n) + -4(wf -pwm)b(n+l) +nv nv m,gem
1 * 1 *+ 2(wf -pwm)b(n) + 4(wf -pwm)b(n-l) (4.32)
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d
Het niet doorgeven van dt(~6)ref aan de machine heeft tot gevolg dat de

statorspanningsvector slechts traag (via de in het machinemodel berekende

slipfrequentie) kan draaien t.o.V. de rotorflux. Hierdoor kunnen i en
sx

d d2
i sy niet snel veranderen waardoor ~e en ---2 ~ worden beperkt. Als

dt rx
gevolg daarvan kan een koppeling tussen de toerentalregeling en de

rotorfluxsturing ontstaan (figuur 4.14).

pw (radis)
m

100.0

( &!l) pw (r.d/s)•
100.0-

( c)99.5

99.5 99.5 ( b)

t(s) t(s)
99.0 99.0

1.0 1.5 2.0 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0

pol (r.d/s)•
100.0

99.0
1.0 1.5 2.0 2.5 3.0

figuur 4.13 Aanlopen van de machine met pw f - 100 el. radls enm,re
~ f - 0.7 Vs.rX,re
(a) T-IO ms, tijdvertragingen als in figuur 3.13;

(b) T-IO ms, tijdvertragingen verdubbeld t.o.V. figuur 3.13;

(c) T-20 ms, tijdvertragingen als in figuur 3.13.

Uit simulaties is gebleken dat door het gebruik van (4.32) i.p.v. (3.66)

voor de berekening van w. de responsie van de machine t.o.V. het
lnv
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machinemodel wordt vertraagd (figuur 4.14 en figuur 4.15). Dit veroorzaakt

o.a. extra slingeringen in de grootte van de rotor flux t.o.v. het in

figuur 4.12 geschetste verloop tijdens het aanlopen van de machine (figuur

4.16).

1 (A)
.y 30

10
(b)

tras)
0

75 100

exitatie van

50

lPrx

25

• (Vs)
rx

0.9

0.8

0.7
lPrx 0.6

0.5

0.4
t (lIls)

0.3
50 75 0

i sy

25o

i (A)sy

figuur 4.14 Responsie van i sy en lPrx op een stapvormige

pw f- 100 rad/s naar pw f - 150 rad/s op tijdstip t-O.m,re m,re
(a) w. berekend volgens (3.66)lnv
(b) w. berekend volgens (4.32)

lnv
( T - 10 ms, lP f - 0.7 Vs)rX,re

o

20

30

10

pw (rad/s)•

o

20

10

i (A).y

(b)

100

110

120

i (A)
.y

20 I
10 / (a)

0

0.30.20.0 0.1

_.l-_......_.....,jL....-_..a-_............,;,-...~ ·1090

0.0 0.1 0.2

-10 "-...a..._-'-__....._ ..._.-..

figuur 4.15 Responsie van 1 en pw (t.o.v. 1 30 ms vertraagd
sy m sy

weergegeven) op een stapvormige verand~ring van ml van 0 Nm

naar 50 Nm op tijdstip t - O.

(a) wi berekend volgens (3.66)nv
(b) w

i
berekend volgens (4.32)nv

( T - 10 ms, lP f - 0.7 Vs )rX,re
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pc.I.(rad/s) ·rx(Vs) pc.I.(rad/s)

- 0.8
150 150

0.6

100 100

0.4

~O 50
0.2

figuur 4.16 Verloop van pWm em W tijdens het aanlopen van de machinerx
d

als --d (fP+6) f wordt verwaarloosd met T - 10 ms (a) en als
t re

~('~6) niet wordt verwaarloosd met T - 20 ms (b).dt 'f" ref

Omdat de invloed van het weglaten van dd(fP+6) f uit w. groter lijkt te
t re 1nv

zijn dan de invloed van de grotere bemonsteringstijd die nodig is om

d~(fP+6)ref te berekenen ( ongeveer 2 ms ) is besloten (3.66) niet te

veranderen.
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5 TESTEN VAN DE FLUXGEORIENTEERDE STURING

Om de feitelijke werking van de fluxgeoriënteerde sturing te vergelijken

met de in hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4 beschreven theorie en simulaties is

de f1uxgeoriênteerde sturing gerealiseerd. Daarvoor is gebruik gemaakt van

de opstelling zoals die in bijlage A is beschreven. Het gebruikte

Turbo-Pasca1-programma is beschreven in bijlage C.

Omdat de gebruikte invertor geen energie aan het elektriciteitsnet terug

kan leveren dient het afremmen van de motor en het afbouwen van de

rotorflux langzaam te gebeuren om te voorkomen dat de maximale

tussenkringspanning van de invertor wordt overschreden. In verband daarmee

wordt een extra begrenzing van i f f aan de sturing toegevoegd:-s,re

i >sX,ref
i >sy,ref

-0.05 i sX,max
-0.05 i sy,max

(5.1)

(5.2)

De statorspanningen en -stromen zijn na transformatie naar een met de

statorspanning meedraaiend coördinatenstelsel gefilterd met een

2e .orde-1aagdoor1aatfi1ter met een kantelfrequentie van 10 Hz. Dit is

gedaan om de hogere harmonischen die in de statorspanningen en -stromen

ontstaan t.g.v. het schakelen van de invertor weg te filteren, zodat

alleen de grondharmonische componenten van de statorspanningen en -stromen

worden gemeten. Daardoor is het niet mogelijk de responsie van lislof

lu I op stapvormige veranderingen van pw f of ~ f te bepalen omdat-s m,re rX,re
de filtering waarschijnlijk een grotere invloed heeft op de responsie van

de gemeten lisl en I~sl dan de sturing.

In dit hoofdstuk worden de resultaten besproken van de metingen die zijn

uitgevoerd om;

• het gedrag van de machine te vergelijken met het machinemodel;

* verstoringen tijdens stationair bedrijf te onderzoeken;

* het aanlopen van de machine te onderzoeken;

* de responsie van de f1uxgeoriênteerde sturing op stapvormige veran-

deringen van de referentiewaarden te bepalen (pw f en ~ f)'m,re rX,re
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5.1 Controle van het machinemodel in fluxcoördinaten

Om het gedrag van de machine te vergelijken met het machinemodel is de

verhouding I!sl/I!s,b l tijdens stationair bedrijf als functie van het

toerental gemeten met en zonder mechanische belasting van de machine

(figuur 5.1). In onbelaste toestand is i ongeveer gelijk aan nul zodatsy
een afwijking van li 1 t.O.V. li bi duidt op een afwijking van i t.O.V.-s -s, sx
i b' In belaste toestand is i bij voldoende grote mI groter dan isx, sy sx
zodat uit li I/Ii bi de afwijking van i t.o.V. i b kan worden-s -s, sy sy,
geschat.

....

u, u__ .u_, i-' C f' - ·t--+-,--+-- +'1-- .-1 :
,. -- .---.~ ~-.:,:--.-l--i- ..L ..---.l .~ . ..l . j ...
: ... i . I I

I!s I ."----"H--'+---j-+"1'~ --1-' -I- u_:
"f"iI : r' i··; .ca) ! i \
I~s bi

1.0 '-. r .,---1\-.-1 1...-- j ).-

~--f'----7"·~""·_._-.._.~'__'_~__;.;-.-~.:---'-- ,(b)! ...1.-- ..;

~Y'J- --,-",_,-_u-;-:_--_'--'-_'------:-i_·----;-.i_--'----;__-..;-_. ' _

~
,_ .l.• -'-- ._1._. j .. j _. '

. _. -'-_;----'-'_-'-'--+'--:-_......1 _.:....1_ .......... .'--__.,--.... -------+-·-t--==i'--i- --Ll·-··-- - T- -...

:'--' ;---I--i'--r-'-4- -- r _. +-,--' 'l' . . i
i --0.5

-~ .-'-.-!--.. __I -1-- -'- __u •• --j- -._..-1---- i i
. ,i I . I I

"-j--'l--t~-f---"': t--'-·,--------·l· .. ---'+-+'--1'-
-1- -+-+-+-..:.-"-~M-- ---·i~-·----~_·~ _C pwm(rad/s) =
, ,0.0

o 30 . 60 90 120 150 180 210 240

figuur 5.1 De verhouding 11 I/Ii bi als functie van pw bij mI ~ 0 Nm
~ ~, m

(a) en mI ~ 50 Nm (b) met ~ f - 0.55 Vs en T - 10 msrX,re
tijdens stationair bedrijf.

Uit figuur 5.1 kan worden opgemaakt dat i onder de gegeven
sx

omstandigheden en pw > 30 rad/s groter wordt dan i b en dat im sx, sy
ongeveer gelijk aan i b wordt.sy,

Om te kunnen bepalen of de afwijking van I!sl t.O.V. I!s,b l een gevolg is

van verschillen tussen het gedrag van het machinemodel en van de machine
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is ook de verhouding lu I/lu' fl als functie van het toerental gemeten-s -s,re

(figuur 5.2). Het blijkt dat ook I~sl/I~~ ref l bij onbelaste machine voor,
kleine waarden van pw aanzienlijk kleiner wordt dan 1. De afwijking van

m

lu I t.o.v.lu' fl kan b.v. worden veroorzaakt door een eventueel-s -s,re
afwijkende overdracht van de invertor bij lage frequenties. Dit lijkt dan

ook de oorzaak van de negatieve afwijking van li I t.o.V. li bI voor-s -s,
kleine waarden van pw. « ! 20 rad/s). De positieve afwijking van I!sl

t.o.V. I!s,b l die met name in onbelaste toestand bij waarden van pWm
groter dan 100 rad/s optreedt lijkt te worden veroorzaakt door afwijkingen

van het machinemodel t.O.V. de machine. In die situatie wordt de grootte

van de statorspanning namelijk nagenoeg gelijk aan zijn wenswaarde.

I~sl
1. 0 q~~ ,refr -,--, ---'--- --.--.,----:--- .;-l-l--- r----:--

1
---rj----:---

r

, i
I I
! I I

~-----'---:--,,-----_:---:__U...-i.L.: IJ:'''' -I! ·-1,'----1,: .: :. l ~ I' i 1 .

0.5

. . '.! : I ----l- j : i
---'-----'-------'-:'--'-------'-'='-----'---'----:---'-c---+-"'i

j
-,.-:-:-+,-+..,. i -!! --.:

~-:. - --__,__----'-"'--.-~__,__;--.___:__-__,___.~..-~ i i -i-.,-J,," "';----':' J.
I. i I·! I J

.. -. --.-....-.. -.:-..-.:.......;-- -.-_.-.-----'----. -+-'-l"~" L~-'i --+.-\---:-!

-----------'----+--+---;-+--+-~I__.-" _1
1
' - - '-r-!

: !

! I I_. ---.- -- -------:----+------1r--+---:-+----+j--+-j--+-1--+---;

210 240

figuur 5.2 De verhouding I~sl/I~~,refl a~s functie van pWm met ml m 0 Nm,

~ f - 0.55 Vs en T - 10 ms tijdens stationair bedrijf.rX,re.

Om afwijkingen van het machinemodel t.O.V. de mac~ine met name t.g.v.

verzadiging te onderzoeken is de verhouding van I!sl t.O.V. I!s,b l
nogmaals gemeten maar nu als functie van ~ f' Voor ~ f groter danrX,re rX,re
ongeveer 0.6 Vs gaat I!sl sterk van I!s,b l afwijken (figuur 5.3). Deze
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afwijking is het grootst in onbelaste toestand. Het is daarom

waarschijnlijk dat vooral i afwijkt van i b en dat i ongeveer gelijksx sx, sy
blijft aan i b' Een afwijking van i t.O.V. i b kan worden verklaardsy, sx sx,
met het bij het optreden van verzadiging kleiner worden van de magnetische

koppeling tussen de stator en de rotor (M) waardoor voor dezelfde

rotorflux een grotere stroom i nodig is «3.20». Omdat de rotorflux alssx
pw -120 rad/s (en groter) vrijwel evenredig is met de aan de machinem
opgedrukte spanning «3.19» zal de rotorflux t.g.v. verzadiging

nauwelijks kleiner worden zodat i groter zal worden dan werd verwacht.sx

1.5

1.0

0.5

I I I
j _. -_ .. -1 __ -1 _

i i i (a)

0.80.60.40.2
•I

.-,+: .~ -: ·-l-~ -+-o'-.-t •_- .-J-----+--±--'--t---,--,----,+----+----'-----.1----'----'---'--
1----:-,------'----'--+----+-...,......f----'-+-.:..,-r-...,..",..,.----;-.,::r--------,c-.t-~--:'_:-'+-~- y, (Vs) -,

-+-- +-~-:-:-_.'--' -+-+-t---'-'-+---'!--+------':'T~ ----'-,--f-4~- rx :~---'
, l * i0.0

0.0

functie van ~ f met ml ~ 0rX,re
(b) met pw f - 120 rad/sm,re

De verhouding I!sl/I!s bi als,
Nm (a) en ml/~ f ~ 100 NmjVsrX,re
tijdens stationair bedrijf.

figuur 5.3

5.2 Verstoringen tijdens stationatr bedrtjf

d d
Tijdens stationair bedrijf (dtPWm ~ 0 en ~rx - 0) veroorzaakt

discretisatieruis in pw en wi di verstoringen in hetm,gem nv, s
elektromagnetische koppel. Deze verstoringen bedragen volgens paragraaf

4.3 maximaal 2 Nm en hebben in het algemeen een te hoge frequentie om pw
m

duidelijk te beïnvloeden «2.19».

Behalve discretisatieruis blijken nog andere verstoringen op te treden.

Als aan de machine een drie-fasige statorspanning met constante frequentie
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en constante grootte wordt "opgedrukt", dan wordt pw niet exact constant
m

(figuur 5.4). De frequentie waarmee pw varieert is gelijk aan het aantal
m

omwentelingen dat de machine per seconde maakt en lijkt dus een gevolg van

een rotorhoek-afhankelijk lastkoppel.

pw (rad/s)m

100.5

100.0

99.5

99.0
t{s)

4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 5.0

figuur 5.4 Het verloop van pWm in elektrische radialen per seconde als

w. - 100.3 rad/SJ u. ~ 100 V en mI 2 0 Nm.1nv 1nv

Het rotorhoek-afhankelijke lastkoppel dat de in figuur 5.4 getoonde

slingeringen in pw lijkt te veroorzaken verstoort pw ook als pw m.b.V.mmm
de toerenregelaar van de fluxgeoriënteerde sturing wordt geregeld. Als de

tijdconstante van de toerenregelaar gelijk aan ~ - 75 ms wordt gekozen dan

is de toerenregelaar te traag om de verstoring t.g.v. het snel variërende

lastkoppel weg te regelen (figuur 5.5(a». Wanneer de tijdconstante van de

toerenregelaar gelijk aan ~ - 60 ms wordt gekozen, wordt de slingering van

pWm bij PWm,ref - 100 rad/s zelfs versterkt (figuur 5.5{b».

Waarschijnlijk gebeurt dat omdat de toerenregelaar wel op de verstoringen

in pw reageert maar dat de responsie t.g.v. de tijdvertragingen te laat
m

in het elektromagnetische koppel tot uitdrukking komt.

Indien pw f kleiner wordt gekozen dan zal ook de snelheid waarmee mIm,re
varieert afnemen. Bij pw f - 30 rad/s en ~ - 38 ms wordt de slingeringm,re
die in pw optreedt als aan de machine een statorspanning met een

m
constante frequentie en een constante grootte wordt "opgedrukt" (figuur

5.6(a» door de toerenregelaar van de fluxgeoriënteerde sturing

gedeeltelijk weggeregeld (figuur 5.6(b».
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\ 1 \ i
\ I \ 1
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\ J \ ;V V
\ J ~

'-'

4.3 4.4

99.C

4.0 4.1 4.2 4.3 4.4

99.0 ...._ ....__....._ ....__.....

4.0 4.1 4.2

figuur 5.5 Het verloop van pw in elektrische radialen per seconde met
m

pw f - 100 rad/s, ~ f - 0.55 Vs , T - 10 ms, mI "" 0 Nmm,re rX,re
en T - 75 ms (a) c.q. T - 60 ms(b).

pw (rad/s)
m

31.0

30.5

30.0

"29.5

(a)

pw (rad/s)m
31.0

30.5

30.0

29.5

(b)

29.0 29.0

4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4

figuur 5.6 Slingering van pw t.g.v. variaties vgn het lastkoppel met
m

mI "" 0 Nm.

(a) w. - 30.3 rad/s en u. - 30 V1nv 1nv
(b) pw f - 30 rad/s, ~ f - 0.55 rad/s en T - 38 msm,re rX,re
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5.3 Aanlopen van de machine

Het frequentiebereik van de gebruikte invertor loopt van w tot 200w rad/sI

De onderste begrenzing op w rad/s veroorzaakt problemen bij het aanlopen

van de machine omdat de door de sturing berekende wi tijdens hetnv
opbouwen van de rotorflux zelfs negatief kan worden. Het aanlopen van de

machine is daarom getest vanaf pw - 12 rad/sI
m

Evenals in de simulaties (hoofdstuk 4) is de tijdconstante van de

toerenregellus gelijk aan ~ - 75 ms gekozen. In figuur 5.7 zijn li I en-s
I!s,b l afgebeeld als functie van de tijd tijdens het aanlopen van de

machine van 12 rad/s naar 240 rad/s, Zoals al in paragraaf 4.4 werd

verwacht, wordt lisl tijdens het aanlopen van de machine kleiner dan

lis bI.,
(A)

30

20

10

o
0.0

figuur 5.7

c(s)

1.0 2.0 3.0 4.0 5.0

Het verloop van lisl (gefilterd m.b.v. een 2
e

-orde 10 Hz· LOF)

en li bi tijdens het aanlopen van de machine met pw f --s, m,re
240 ra~/s, ~ f - 0.55 Vs, T - 10 ms, ~ - 75 ms enrX,re

In figuur 5.8 is pw tijdens het aanlopen van de machine vanaf 12 rad/s
m

weergegeven voor pw f - 30 rad/s en pw f - 240 rad/s,m,re m,re
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/ \~~
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0.750.0
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figuur 5.8 Het verloop van P"'m en I.!sl (gefilterd m.b.v. een 2
e

·orde

10 Hz LOF) tijdens het aanlopen van de machine met

~ f - 0.55 Vs.rX,re
(a) P'" - 30 rad/s en T - 38 msm,ref
(b) P"'m,ref - 240 rad/s en T - 75 ms

5.4 Dynamisch gedrag van de sturing

In deze paragraaf wordt de responsie van de sturing op stappen in P'" fm,re
of ~ f besproken. Omdat de gemeten statorspanningen en -stromen m.b.v.rX,re

een 2e .orde LOF zijn gefilterd heeft het geen zin de responsies van I.!s'

en lu I te meten. Daarom zullen we ons beperken tot de responsie van "'.-s 1nv
en P'" op stappen in P'" f (figuur 5.9) en ~ f (figuur 5.10). Na eenm m,re rx,re
stap in P'" f wordt "'i vergroot om u te draaien t.O.V. ! . Datm,re nv -s r
veroorzaakt een verandering van "'f-P"'m en ("'f-P"'m)b die bij "'inv wordt

opgeteld.

Na een stap in ~ f wordt "'i kortstondig verkleind om u te draaienrX,re nv -s
t.o.V. ! . Daardoor wordt u groter en zal i en daardoor ~ toenemen.r sx sx rx
Omdat het lastkoppel ml constant blijft zal ("'f·P~ )b bij toenemende ~ b.m rx,
afnemen «3.21» zodat "'. langzaam kleiner wordt «3.66».1nv
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figuur 5.9 responsie van w
i

en pw opnv m
naar 175 rad/s op tijdstip t

T - 10 ms en ml ~ 0 Nm.

een stap in pw f van 125 rad/sm,re
- 0 met ~ f - O. 55 Vs,rX,re

W1 (rad/s)nv

110

100

90 • • • . I t(ms )

o 10 20 30 40 50 60 70 SO

figuur 5.10 responsie van w1 op een stap in ~ f van 0.35 Vs naarnv rX,re
0.6 Vs op tijdstip t - 0 met pw - pw f - 100 rad/s,m m,re
T - 10 ms en ml - 40 Nm.
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5.5 Heten van statorspanningen en -stromen

Zoals al eerder opgemerkt kunnen de responsies van de statorspanning en de

statorstroom t.g.v. de hogere harmonischen in deze grootheden niet

eenvoudig worden gemeten. Daarom worden de meetsignalen van de stator

spanning en de statorstroom gefilterd m.b.v. een laagdoorlaatfilter met

een kantelfrequentie van 10 Hz. Hieronder wordt een voorstel voor een

andere meetmethode gedaan waarmee de meting van de statorspanning en de

meting van de statorstroom eventueel kunnen worden verbeterd.

Om de grondharmonis4,;lIl;; componenten van de statorspanning en -stroom snel

te kunnen meten kan hE:i:. gemiddelde van deze grootheden gedur.aï.de één

schakel interval van de invertor (figuur 5.11 en figuur 5.6 uit [5HE 88-1])

worden bepaald. Op deze manier worden de hogere harmonischen in de gemeten

statorspanning en -stroom voor een belangrijk deel onderdrukt terwijl de

tijdvertraging in de meting van de grondharmonische componenten tot

maximaal de lengte van één schakelinterval wordt beperkt. In figuur 5.12

is een principeschema t.b.V. een dergelijke m~etmethode gegeven.

dgnaal in

i.J

figuur 5.11 Driehoekgo1f waar

mee het spannings

patroon van de invertor wordt

bepaald.

dgnaal uit

figuur 5.12 Principeschema t.b.v. het
"

synchroon met het scha-

kelen van de invertor meten van

spanningen en stromen.
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6 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Het in dit verslag beschreven afstudeerwerk is verricht in het kader van

een project met als doel het ontwikkelen van een fluxgeoriênteerde

regeling t.b.v. inductiemachines. I.v.m. problemen o.a. op het gebied vao

de ontkoppeling van de stroomregellussen en met de meting van de

statorstromen is besloten de stroomregellussen en de fluxregellus

voorlopig weg te laten. Het schema van de fluxgeoriënteerde sturing dat zo

ontstaat, is verder uitgewerkt, gesimuleerd en gerealiseerd.

Zoals beschreven in hoofdstuk 4 is het spanningsbereik van de invertor

frequentieafhankelijk. Daardoor wordt met name bij lage frequenties de

snelheid waarmee de rotorflux en het elektromagnetische koppel kunnen

worden veranderd, begrensd. Het dynamische gedrag van de fluxgeoriënteerde

sturing wordt daardoor vooral bij lage toerentallen nadelig beïnvloed. Bij

de eventuele aanschaf van een andere invertor kan er op worden gelet dat

deze ook bij lage frequenties een groot spanningsbereik heeft.

Met name tijdens stationair bedrijf wordt het verloop van het toerental

beïnvloed door rotorhoek-afhankelijke verstoringen (waarschijnlijk

lastkoppels) en door discretisatieruis in de invertorfrequentie en de

meetwaarde van het toerental. In het bijzonder rotorhoek-afhankelijke (of

andere periodieke) verstoringen met een t.O.V. llr grote hoekfrequentie

beïnvloeden het toerentalverloop zonder dat de toerenregelaar daar

adequaat op kan reageren. Om deze verstoringen zoveel mogelijk te

vermijden moet het mechanische deel van de gebruikte opstelling aan het

dynamische karakter van de aandrijving worden aangepast. Om de dynamische

eigenschappen van de fluxgeoriënteerde sturing te verbeteren, zodat deze

sneller reageert op veranderingen van het lastkoppel, moet de

tijdconstante van de toerenregellus r zo klein mogelijk worden gekozen.

I.V.m. de tijdvertragingen in de toerenregellus kan r echter niet

willekeurig klein worden gekozen.

De andere effecten van tijdvertragingen in de fluxgeoriênteerde sturing,

de invertor en de toerentalmeting zijn in paragraaf 4.4 onderzocht. Als

het toerental niet constant is, veroorzaken deze tijdvertragingen

afwijkingen van de in het machinemodel berekende grootheden t.O.V. de
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werkelijke waarde van die grootheden. Vooral de tijd die nodig is om het

toerental te meten en om de m.b.v. deze meetwaarde berekende

statorspanningshoekfrequentie aan de machine op te drukken, veroorzaakt

een afwijking in de berekende t.o.V. de werkelijke koppelvormende stroom.

De grootte van de tijdvertragingen in de fluxgeor1ênteerde sturing en de

toerentalmeting wordt bepaald door de grootte van de bemonsteringstijd.

Omdat deze tijdvertrag1ngen bij de gebruikte bemonsteringstijd T - 10 ms

veel groter zijn dan de 1nvertorvertraging 1s het belangrijk de rekentijd

en daarmee de bemonsteringstijd zoveel mogelijk te verkleinen.

Als de bemonsteringstijd wordt verkleind dan zal o.a. de tijdvertraging in

de toerenregellus kleiner worden waardoor de tijdconstante ~ kleiner kan

worden gekozen. Met het kleiner worden van ~ en T worden de verstoringen

in de gewenste statorspanningsfrequent1e veroorzaakt door

discretisatieruis groter. Deze verstoringen kunnen voor problemen zorgen

als de invertor deze verstoringen niet kan volgen. In dat geval moet b.v.

het gemeten toerental worden gefilterd.

Uit de verhouding van de berekende statorstroom en de gemeten statorstroom

is in hoofdstuk 5 gebleken dat ook tijdens stationair bedrijf de berekende

statorstroom van de werkelijke statorstroom af kan wijken. Deze afwijking

wordt o.a. veroorzaakt door de verschillen tussen het gedrag van het

machinemodel en dat van de machine, en een eventueel niet-ideale werking

van de invertor. Omdat de statorstromen niet worden teruggekoppeld, worden

deze afwijkingen niet gecompenseerd. De fluxgeoriênteerde sturing is

daardoor gevoelig voor veranderingen van de machineparameters en

afwijkingen in de spanningsoverdracht via de invertor.

Om de overdracht van de wenswaarde voor de statorspanning naar de grootte

van de statorspanning te verbeteren kan worden overwogen het VRP-signaal

(bijlage A), net als het FRP-signaal direct uit een digitale code te

genereren. De overdracht van het VRP-s1gnaal naar de grootte van de

statorspanning moet dan echter wel beter bekend z1j~.

Om de afwijking van de berekende t.O.V. de werkelijke statorstromen te

verkleinen en daarmee de werking van de statorstroombegrenzing te

verbeteren kunnen de gemeten statorstromen worden teruggekoppeld. Van deze
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statorstromen zijn met name de grondharmonische componenten van belang. Om

deze componenten te kunnen bepalen moeten de hogere harmonischen t.g.v.

het schakelen van de invertor worden onderdrukt terwijl de

grondharmonische component zo min mogelijk wordt vertraagd. Hoe de gemeten

statorstromen in de fluxgeoriënteerde stuying kunnen worden gebruikt kan

b.v. door uitbreidin8 van het bestaande Turbo-Pascal-simulatieprogramma

worden onderzocht. Mogelijkheden hiervoor zijn o.a. het bepalen van de

mate van verzadiging uit de gemeten i en het m.b.v. een trage
sx

stroomregellus bij regelen van i zonder daarmee het machinemodel tesy
beïnvloeden. Dat laatste kan worden gerealiseerd door de berekende

sliphoeksnelheid (voor de optelling ter verkrijging van de stator

spanningshoekfrequentie) met een variabele factor te vermenigvuldigen.
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LIJST MET DE BELANGRIJKSTE SYMBOLEN

complexe constante, namelijk ej2w/ 3 ;

toestandsmatrix of

amplitude van sinusvormige discretisatieruis in de

toerentalmeting;

ingangsmatrix;

constante begrenzingsfactor voor van de rotorflux

afhankelijke stroombegrenzing;

stator·, rotorstroomruimtevector;

amplitude van sinusvormige verstoringen van i ,resp.sx
i t.g.v. discretisatieruis in de toerentalmeting;sy
mechanische traagheid van de machine;

parameter voor integrerende deel van de

toerenregelaar;

parameter voor proportionele deel van de

toerenregelaar;

parameter van de fluxsturing;

stator-, rotordriefaseninductiviteit;

wederzijdse drie-fasen inductiviteit tussen een

stator- en een rotorwikkeling;

belastingskoppel;

elektromagnetisch koppel;

afwijking in de berekende

t.g.v. fouten in de toerentalmeting;

bemonsteringsnummer;

poolpaartal van de machine;

hoeksnelheid van de rotor t.O.V. de stator in el rad;

gemeten toerental in el rad/s;

gediscretiseerde waarde van het toerental in el rad/s;..
pW -pw .m,dis m'
hoek van de rotor t.o.v. de stator in el rad;

de uit pw d' berekende rotorhoek in el rad;m, lS
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pedis·pe;

stator·, rotorweerstand;

volgens (3.17) samengestelde weerstandsgrootheid;

statortijdconstante volgens (3.23);

rotortijdconstante volgens (3.24);

bemonsteringstijd;

looptijd van de spanningsinvertor;

simulatietij d;

schakeltijd van de spanningsinvertor;

bemonsteringstijdstip bij bemonsteringsnummer n;

geeft gemiddelde waarde van een variabele met

bemonsteringsnummers n en n+l aan;

ingangsvector;

stator-, rotorspanningruimtevector;

frequentieafhankelijke ondergrens van de door de

invertor realiseerbare spanning;

frequentieafhankelijke bovengrens van de door de

invertor realiseerbare spanning;

aan de invertor opgedrukte referentiewaarde voor de

grootte van de statorspanning;

willekeurige ruimtevector of

toestandsvector;

momentane waarde van de resp. fasegrootheden a,b en c

die de willekeurige ruimtevector ~ vormen;

hoek van de statorstroomvector in het fluxcoör

dinatenstelsel;

stator-, rotorfluxruimtevector;

hoek van een willekeurig coördinatenstelsel k in het

statorcoördinatenstelsel;

hoeksnelheid van een willekeurig coördinatenstelsel k

in het statorcoördinaténstelsel;

hoeksnelheid van de rotorfluxruimtevector in het

statorcoördinatenstelsel;

hoeksnelheid van de statorspan~ingruimtevector in het

statorcoördinatenstelsel;

hoeksnelheid van de rotor t.o.V. de stator;

de aan de invertor opgedrukte referentiewaarde voor

de statorspanningshoekfrequentie;
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de gediscretiseerde waarde van w
i

;nv
W -W'inv,dis inv'
de aan de toerenregelaar toegevoerde afwijking van

de referentiewaarde voor de hoeksnelheid t.O.V. de

werkelijke hoeksnelheid;

hoek van de rotorfluxruimtevector in het

statorcoördinatenstelsel;

hoek van de statorspanningruimtevector t.O.V. de

statorstroomruimtevector;

totale spreidingsfactor;

hoek van de rotor t.o.V. de stator;

tijdconstante van de toerenregellus;

positie van de willekeurige ruimtevector x in het

statorcoördinatenstelsel.

fasewikkeling a, respectievelijk b en c;

berekende waarde;

maximale waarde;

wenswaarde;

het reële, respectievelijk het imaginaire deel van de

grootheid in het fluxcoördinatenstelsel;

het reële, respectievelijk het imaginaire deel van de

grootheid in het statorcoördinatenstelsel;

kenmerk van een complexe grootheid.

grootheden gedefinieerd ten opzichte van het flux

coördinatenstelsel;

grootheden gedefinieerd ten opzichte van een wille

keurig coördinatenstelsel;

grootheden gedefinieerd ten opzichte van het rotor

coördinatenstelsel;

grootheden gedefinieerd ten op~ichte van het stator

coördinatenstelsel;

complex geconjugeerde of

gediscretiseerde waarde;

begrensde waarde.
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samengestelde grootheden

(~6) hoek van de statorspanningsruimtevector in het

fluxcoördinatenstelsel;

(~6+p)

(~6+P)d·1S

(~6+P)f

wf-pwm
winv-pwm

hoek van de statorspanningruimtevector in het

statorcoördinatenstelsel;

de uit wi di berekende discrete waarde van (~6+p);nv, s
(~6+P)d· -(~6+p) f;

1.5 re
sliphoeksnelheid;

gewenste statorspanningshoeksnelheid t.o.v. het rotor

coördinatenstelsel.
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OPSTELLING T.B.V. DE REALISATIE VAN DE FLUXGEORIëNTEERDE

STURING

In deze bijlage wordt de voor realisatie van de fluxgeoriënteerde sturing

gebruikte opstelling beschreven. Deze opstelling bestaat uit:

* een PC waarop de in Turbo Pascal geschreven besturingsprogramma's

draaien;

* een LabMaster-kaart die voor de timing van het systeem en de

communicatie tussen de PC en de buitenwereld zorgt;

* isolatieversterkers om de uitgangen van de LabMaster galvanisch te

scheiden van de invertoringangen;

* een schakeling die een digitale code omzet in een pulsvormig signaal

(het FRP-signaal, pulsbreedte l~s) met een frequentie evenredig

aan de waarde van die code;

* een invertor die referentiesignalen voor de statorspanningshoek

snelheid (w
i

) en de grootte van de statorspanning (u. ) om-nv lnv
zet in een drie-fasige wisselspanning met die hoekfrequentie en

grootte;

* een vierpolige inductiemachine;

* een encoder die twee 900 t.O.V. elkaar verschoven symmetrische

blokgolven genereert met een frequentie evenredig aan het toerental

van de motor;

* een elektrische schakeling die iedere flank van een van deze twee

blokgolven omzet in een puls met een lengte van 0.5 ~sec;

* meetschakelingen t.b.v. de meting van de statorspanningen

en -stromen;

* een coördinatentransformator die deze meetsignalen naar een met de

spanning meedraaiend coördinatenstelsel transformeerd.

Een overzicht van de opstelling is gegeven in figuur A.I. Zoals aangegeven

in deze figuur kan de referentiewaarde voor:de invertorfrequentie (wi )nv
via het analoge deel van de invertor of direct aan het digitale deel van

de invertor worden doorgegeven. Hoewel tijdens het schrijven van deze

bijlage de digitale aansturing werd gebruikt zal ik:op beide mogelijkheden

ingaan.
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A.1 Gegevens van de inductiemachine

De gebruikte inductiemachine is een driefasige sleepringankermachine met

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

fabrikaat

type

serienummer:

stator Ii/Y

rotor

vermogen

cos rp

nnom
f

m
e nom

Heemaf;

NK-560-4;

552046;

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

246 V, 28 A;

11 kW;

0.85;

1440 omw/min;

50 Hz;

73 Nm.

A.2 De gebruikte parameters van de inductiemachine

De machineparameters zijn overgenomen uit [SME 88-1]:

R - 0.23 0;s
L - 76.7 mH;s
R - 0.12 0;r
L - 37.0 mH'r ,

M - 51.3 mH;

0 - 0.073;

J - 1.20 kgm2

A.3 Gegevens van de gebruikte invertor

De invertorgegevens zijn overgenomen uit [SME 88-1]:

fabrikaat

type

Ho1ec;

PMO 33;
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serienummer 86 72265X01;

diagramnummer IS 01634;

netaansluiting 380 V , 50 Hz;

nominale uitgangsstroom 50 A;

maximale uitgangstroom 70 A;

nominale tussenkringspanning 537 V;

minimale tussenkringspanning 400 V;

maximale tussenkringspanning 675 V;

minimale uitgangsfrequentie 0.5 Hz;

maximale uitgangsfrequentie 100 Hz.

A.4 aanpassingen aan het analoge sturingsgedeelte van de invertor

In figuur A.2(a) is de schakeling gegeven die oorspronkelijk voor de

opwekking van het VRP-signaal werd gebruikt. Deze heeft behalve een

correctie voor de tussenkringspanning ook een ingang om bij lage

frequenties de uitgangsspanning te kunnen vergroten om de koperverliezen

in de stator te compenseren. Deze laatste ingang wordt momenteel gebruikt

om de grootte van de statorspanning te kunnen variëren (figuur A.2(b». We

willen echter niet alleen de statorspanning snel kunnen verhogen maar ook

verlagen. Daarom is diode V26 (figuur A.2(a» verwijderd en vervangen door

een doorverbinding [VER 86].

In het orginele schema was aan de ingang van veo D3l een tijdvertragend

filter opgenomen (10 ms, R34, e29 (figuur A2(a»). Als de spanning over

condensator e29 daalt dan moet de ontlaadstroom door de VeO-ingang, 2

dioden in de sperricl1ting (V34 en V35) of een weerstand van 825 ka (R79)

lopen. Dit veroorzaakt aanzienlijke tijdvertragingen (tot 1 s). Daarom is

diode V35 (figuur A2(a» vervangen door een.kortsluiting. Tevens is

condensator e29 vervangen door een condensator van 0.12 ~F.
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<b)

figuur A.2 Schakeling t.b.v. de opwekking van het VRP-signaa1 in het

oorspronkelijke schema (a) en het aangepaste schema (b).

A.5 Timing d.m.v. interrupts

Om er voor te zorgen dat de lengte van de regel intervallen constant is

worden de regel intervallen gestart door een interrupt van een externe

timer (buiten de PC). Als externe timer wordt timer 1 van de labmaster

gebruikt. De in de labmaster aanwezige timers worden beschreven in

[ADV 84]. Timer 1 wordt na iedere nul-doorgang met een vanuit de PC

opgegeven startwaarde geladen. Hierna begint deze met een vanuit de PC

opgegeven snelheid af te tellen [SCI 85] en [YIJ 86]:

tt.erset( 1 14 10 )

timer 1, stappen van 1 ms, startwaarde 10

De timers blijven na het opstarten m.b.V. dit commando doortellen tot ze

worden gestopt m.b.v.:

tt.erstop(l) {stoppen van timer 1}

Aan iedere timer van de labmaster ls een uitgangsbit gekoppeld dat bij

iedere nul-doorgang van de betreffende timer wordt geïnverteerd. Op iedere

dalende flank van bit 1 (behorend bij timer 1) wordt een interrupt

gegenereerd. Om er voor te zorgen dat iedere nul-doorgang van teller 1 een

interrupt veroorzaakt wordt bit 1 aan het eind van de berekeningen tijdens

ieder regelinterval hoog gemaakt. Dit gebeurt m.b.V.:
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PORT[laba_base + 9] :- $e9 (- 11101001)

1abm base + 9: LabMaster basis adres + 9 (pag 54 [SCI 85])

111: uitlezen naar de labmaster

Ol: set output bit

001: bit 1 (behorend bij timer 1)

Het verloop van bit 1 als functie van de tijd is weergeven in figuur A.3

M.b.v. PORT[$21] :- $7F and PORT[$21] wordt de poort waardoor bit 1 wordt

doorgegeven als interruptlijn gedefinieerd en toegevoegd aan de bestaande

interruptbronnen. Om er voor te zorgen dat na het ontvangen van een

interrupt de procedure intr_hand1er wordt opgestart, krijgt de

interruptvector de waarde van het adres van deze procedure:

setintvec($OF.@intr_hand1er). Na iedere interrupt moet een

"acknow1edgement" worden verzonden naar het timer IC van de labmaster:

PORT[laba_base + 7] :- 0 en naar de interruptcontroller van de PC:

PORT[$20] :- $20.

-.'

figuur A.3 Bit 1 weergegeven als functie van de tijd. De tijd dat bit 1

laag is komt overeen met de rekentijd.
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A.6 Communicatie via de LabMaster

Behalve voor het verzorgen van interruptsignalen wordt de LabMaster ook

gebruikt voor het in- en uitlezen van digitale en analoge signalen. T.b.v.

deze laatste groep zijn in de LabHaster 2 D/A- en 4 AfD- convertoren

opgenomen. Voor het inlezen van analoge waarden via de LabHaster

(statorspanning en -stroom) is de functie readad(kanaal.~)beschikbaar

[WIJ86] beschikbaar. Het uitlezen van analoge waarden gebeurt m.b.v. de

functie vriteda(kanaal.vaarde) [WIJ86].

Als w
i

via het analoge deel van de invertor wordt doorgegeven (figuurnv
A.l) dan wordt DACl van de LabMaster gebruikt voor het uitlezen van de

analoge referentiewaarde van w
i

. DACO wordt voor het uitlezen van denv
referentiewaarde van u. /wi gebruikt. Omdat de overdracht van ui /w.lnv nv nv lnv
naar u /w niet lineair is, wordt u. /w. voor het uitlezen naar des s lnv lnv
LabMaster softwarematig "gefilterd" [EU 87]. De uitgangswaarde van dit

filter wordt verder Vi genoemd. Ter bescherming van de electronica vannv
de LabMaster en de PC zijn tussen de uitgangen van de invertor galvanische

scheidingen opgenomen.

De waarde van V. kan variëren tussen -10 V en 10 V (analogelnv
referentiewaarde); wi kan variëren tussen 0 en 10 Volt. Van deze laatstenv
ingang wordt echter slechts het gebied van 0 tot 5 Volt gebruikt (0 tot 50

Hz). Omdat de componenten die zijn gebruikt voor de galvanische scheiding

tussen de LabMaster en de invertor slechts werken tussen -5 Volt en 5 Volt

is voor de invertoringang Vi een versterker (2*) opgenomen. Dezenv
versterker is inverterend uitgevoerd (figuur A.4).

Als extra veiligheid bij storingen waarbij de LabMaster niet meer vanuit

de PC kan worden gecontroleerd, is bij de wi -uitgang van de LabMasternv
een inschakelbaar filter opgenomen. Indien de machine draait maar niet

meer via de PC kan worden gestopt dan kan men door het filter in te

schakelen en vervolgens de verbinding met de labmaster te verbreken de

machine langzaam afremmen (figuur A.4). Indien winv ~ia de digitale

uitgang aan de invertor wordt doorgegeven dan kan de machine in

noodgevallen het best worden uitgeschakeld m.b.v. de schakelkast tussen de

invertor en de machine.
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figuur A.4 Verbinding van de analoge uitgangen van de LabMaster met de

analoge ingangen van de invertor via de isolatieversterkers.

Om de resolutie van de DAC's in de LabMaster optimaal te benutten moet de

uitgangsspanning van DACO tussen ·5 Volt en 5 Volt en die van DACl tussen

o en 5 Volt worden ingesteld (pagina 22 van [SCr 85]).

Om de resolutie van wi te vergroten, en om de betrouwbaarheid van denv
overdracht van w. naar de invertor ~e verbeteren is een schakeling1nv
gerealiseerd waarmee het FRP-signaal direct uit een digitale code wordt

gegenereerd en rechtstreeks aan het digitale besturingsgedeelte van de

invertor wordt toegevoerd. Voor het in- en uitlezen van digitale waarden

zijn in de LabMaster drie 8-bit's poorten beschikbaar. M.b.v.

defineport(3) worden port A en port B als uitgang gedefinieerd waarna deze

worden gebruikt om m.b.v. de functie writeport(poort,uitvoer) de digitale

waarde van w
i

uit te lezen. Deze functies worden beschreven op pagina 6nv
van [W'IJ86].

Omdat voor het uitlezen van wi twee poorten worden gebruikt komen nietnv
alle bits tegelijk beschikbaar. Daarom is achter de twee digitale poorten

een geklokt register opgenomen dat de oude waarde van wi vasthoudtnv
totdat alle bits van de nieuwe waarde beschikbaar z~jn. Als kloksignaal

wordt de stijgende flank van bit2 (het aan teller 2 gekoppelde bit)

gebruikt. Door deze teller synchroon te laten lopen aan teller 1 zal bit 2

altijd laag worden aan het begin van een regelinterval. De nieuwe waarde

van w. wordt nu ingeklokt door bit 2 hoog te maken:1nv
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PORT[labm_base + 9] :- $ea (- 1l10lOlO)

~ Genereren van het FRP-signaal

Door de LabMaster wordt een l2-hits code voor w
i

uitgelezen. Voor hetnv
uitlezen van de 8 meest significante bits wordt gebruik gemaakt van PORT A

en de 4 minst significante bits worden uitgelezen via PORT B. De

schakeling die uit deze 12 bits code het FRP-signaal genereert is

weergegeven in figuur A.S.

c10ek

FRP

5V

shot"

5V

1
64

F-deler

~

-~
-~

l..SB

figuur A.S Elektrisch schema van de "FRP-generator"

De l2-bits digitale code wordt aan de ingang van de "FRP-generator"

gebufferd om er zeker van te zijn dat het hoge spanningsniveau ("1") hoog

genoeg is voor de gebruikte HeT-ic's. Als aile 12 bits aan de ingang

beschikbaar zijn dan wordt de 12-bits code in het uit D-FF's bestaande

register ingeklokt. Als kloksignaal wordt hiervoor bit 2 van de Labmaster

gebruikt.

De l2-bits code aan de uitgang van het register wordt gebruikt als

ingangssignaal voor digitaal instelbare frequentiedelers. De gebruikte

frequentiedelers geven afhankelijk van de digitale code op de ingang
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steeds tussen de 0 en 63 van de 64 pulzen op de clock-ingang door aan de

uitgang. Gedurende iedere 64e ingaande puls is de uitgang altijd laag. Op

die momenten wordt de enable-output hoog. Deze enable-output wordt

doorverbonden met de enable-input en de strobe van de volgende deler. De

etweede deler reageert zodoende slechts op iedere 64 ingaande puls en

geeft daarvan een van de digitale code op zijn ingang afhankelijk deel

door aan de uitgang. De resulterende pulstrein wordt nu gevormd door (OUTl

and OUT2).

Het weglaten van pulsen uit het ingangssignaal heeft een zekere

onregelmatigheid in het uitgangssignaal tot gevolg (figuur A.6). Door een

hoge ingangsfrequentie (20 MHz) te kiezen en het resulterende signaal door

een macht van 2 (64) te delen kan de regelmatigheid van het

uitgangssignaal worden verbeterd. (figuur A.6).

nn
. 1n,....--.

I i

,------,I 11--1-----li I'--- ----:l U _~__:1 _
n

(a)
I
I

__1

n~U·11 <--1

11I !; nnn i'n'L'(b)' ! I , I I ' I ! I I I ' I , I
-.J J ! 11--1-----11 U LJ 1_---'1 LJ L 11--_1 LJ LJ

1- r--I '-I r-- -,-. -,-,

j LJ LJ U LJ L....--'_1 1
1----1 _

figuur A.6 Verbetering vld regelmatigheid in het uitgangssignaal van de

"FRP-generator" door het kiezen van een 2 maal grotere

ingangsfrequentie en een extra deler (/2) achter de schakeling

op te nemen.

(a) 3/4 maal de clockfrequentie

(b) 3/4 maal de dubbele clockfrequentie

(c) 1/2 maal het uitgangssignaal van (b)

Aan de uitgang van de schakeling is een one-shot IC opgenomen dat de

uitgaande pulsen met een pulsbreedte van 25 ns naar l~s moet verbreden.
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Uit de l2-bits code wordt nu zonder analoge tussentrap het FRP-signaal

gegenereerd en via een opto-coupler (figuur A.7) aan de invertor

toegevoerd.

.

5V 5V

uit

figuur A.7 De schakeling met opto-coupler die voor de scheiding van de

LabMaster-uitgang en de invertor-ingang moet zorgen.

Het geheel (m.u.v. de opto-coupler) is ondergebracht in een metalen

behuizing met in - en uitgangen aan de bovenzijde zoals aangegeven in

figuur A.8. In dezelfde behuizing is tevens de later te beschrijven

"pulsverviervoudiger" opgenomen. Op de print zijn verschillende meetpunten

aangebracht (figuur A.9).

De resolutie van de hierboven beschreven schakeling kan eenvoudig van 12

naar 16 bits worden uitgebreid. De ruimte voor de extra deler die hiervoor

nodig is, is aangegeven in figuur A.9. De vier minst significante bits van

het ingangssignaal moeten vervolgens via de al aanwezige buffers en D-FF's

met de extra deler worden doorverbonden. De twee overgebleven minst

significante bits van deze deler moeten laag worden gemaakt. Het

uitgangssignaal kan dan m.b.v. een and-poort aan het bestaande signaal

worden toegevoegd.
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A.8 Meting van het toerental
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figuur A.9 Indeling van de printplaat

Voor de meting van het mechanische toerental is een opnemer van het

type NSOOO van Siemens beschikbaar (figuur A.lO).

Het principe van deze opnemer is gelijk aan het principe van de

toerenopnemer zoals die in [VER86], Bijlage F is beschreven. Het

belangrijkste verschil is het 5 maal groteré aantal pulsen/omw. Verder

worden de uitgangssignalen ook geïnverteerd uitgevoerd zodat correctie bij

storingen mogelijk wordt. Van deze mogelijkheid is vooralsnog geen gebruik

gemaakt.
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figuur A.10 Datablad van de gebruikte toerenopnemer

De toerenopnemer produceert twee symmetrische blokgolven die 900 t.O.V.

elkaar zijn verschoven en een frequentie hebben die evenredig is aan het

toerental van de machine. Uit deze twee blokgolven wordt een pulsvormig

signaal met een vier maal grotere frequentie gemaakt (figuur A.ll). Het

schema van de "pulsverviervoudiger" waarmee dat gebeurt, is weergegeven in

figuur A.12. Deze schakeling is samen met de FRP-generator ondergebracht

in de in figuur A.S getoonde behuizing.

Het aantal pulsen dat door de "pulsverviervoudiger" wordt geproduceerd,

wordt om beurten gedurende 1 regelinterval geteld door timer 4 en timer 5

van de LabMaster. Dit tellen wordt gestart m.b.v.:

tigerset(4.132.32000)

4: timer 4

(- 10000100)

10000

100

132:

tel als de enable-ingang hoog is.

tel de opgaande flanken op de externe ingang 4
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32000: tel modulo 32000 (aftellen)

tt.erset(5. 133. 32000)

5: timer 5

133: (- 10000101)

10000 tel als de enable-ingang hoog is.

101 tel de opgaande flanken op de externe ingang 5

32000: tel modulo 32000 (aftellen)

IN I

IN IJ
IN 2

UIT

[- L

..I...

IN 1

..I...

UIT

figuur A.ll De "pulsverviervou-

diger" genereert op

iedere flank van één van de in

gangssignalen een puls met een

lengte van!' IJS.

figuur A.12 Elektrisch schema van de

"pulsverviervoudiger".

Vanwege de maximale ~ellerstand werkt de ~oerenmeting alleen als het

aantal pulsen per regelinterval kleiner is dan 32000.

De standen van timer 4 en timer 5 kunnen worden uitgelezen tijdens het

regelinterval dat ze niet tellen. Om ervoor te zorgen dat het omschakelen

van de ene naar de andere timer synchroon loopt met het begin van ieder

regelinterval wordt op de enable ingangen van timer·4 en timer 5 een

symmetrische blokgolf met een periodetijd van twee maal de regeltijd

gezet. Deze blokgolf wordt gegenereerd door timer 3 synchroon te laten

lopen met timer 1:

timerset(3.14.10)
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bit 3 wordt nu doorverbonden met enable-ingang 4 en via een invertor met

enable-ingang 5.

Het maximale toerental van de .achine is 25 omw/s. Dit betekent dat het

aantal pulsen dat per seconde door de ·pulsverviervoudiger" wordt

afgegeven altijd kleiner is dan 500.000. Als de sampletijd groter wordt

dan 64 ms kan het aantal pulsen per sampleperiode groter worden dan 32000.

Om dat te voorkomen is voor de ingang "timers" van de LabMaster een

10-deler opgenomen die kan worden ingeschakeld als de bemonsteringstijd

groter is dan 64 ms. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de

on-line-parameterschatter zoals die wordt beschreven in [LEM 89].

A.9 Meting van de statorstromen en -spanningen

Van de statorstromen worden i en i gemeten. Omdat altijd geldt dat de
sa sc

som i +i b+i gelijk is aan nul bevatten twee metingen voldoende
sa s sc

informatie om de statorstroomruimtevector te bepalen. Ditzelfde geldt voor

de gekoppelde statorspanningen waarvan twee van de drie gekoppelde

spanningen worden gemeten (u b en u b ). De meetopstellingen voor metings c s a
van i en u zijn weergegeven in figuur A.13 en figuur A.14. Voor de in-s -5

deze figuren aangegeven transformatoren worden (LEM-) transfoshunts

gebruikt.

.
figuur A.13 Schakeling t.b.v de

stroommeting.

figuur A.l4 Schakeling t.b.v de

spanningsmeting.

M.b.v. de in figuur A.I getoonde coördinatentransformator [LOO 88] worden

uit de meetwaarden de bijbehorende ruimtevectoren t.O.V. een met de

statorspanning meedraaiend coördinatenstelsel bepaald. De hoeksnelheid van
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dit coördinatenstelsel wordt bepaald uit het eveneens aan de

coördinatentransformator toegevoerde FRP-signaal. De berekende

statorstroom- en statorspanningsruimtevector worden gesplitst in een reëel

deel (i en u ) en een imaginair deel (i en u ). Dit zijn tevens desm sm sn sn
uitgangsgrootheden van de coördinatentransformator.

In de coördinatentransformator is de statorstroomruimtevector gedefinieerd

als:

i-s

2jr
( a - e

Dit betekent dat de door de coördinatentransformator berekende

ruimtevectoren J ~ maal groter zijn dan de ruimtevectoren zoals die in de

regeling worden gebruikt. Hierin is de statorstroomruimtevector namelijk

gedefinieerd door:

i-s
2
3

2jr
( a - e

Vanwege het spanningsbereik van de gebruikte componenten worden de

uitgangssignalen van de coördinatentransformator met een factor 0.87

versterkt [LOG 88]. De totale versterkingsfactor van de fasegrootheden

naar de bijbehorende ruimtevectoren zoals die in de regeling worden

gebruikt is:

0.87
~3(i + ai b + a

2
i )sa s sc

2jr
a - e

0.87
~3(U + au b + a

2
u ) Isa s sc

J~ * 0.87 1.066

eAan de uitgangen van de coördinatentransformator zijn 2 -orde (la Hz-)

laagdoorlaat-filters opgenomen. De uitgangswaarden van deze filters worden

via de analoge LabMaster-ingangen CHO t/m CH3 in Tu~bo-Pascal ingelezen.
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A.IO Samenvattin& van t.b,v. communicatie met de LabMaster &ebruikte

commando's

timerset(a,14,lO)

timerstop(a)

timerset(4.132.32000)

timerset(5.133.32000)

PORT[labm_base+9) :- $e9

PORT [labm_base+9) :- $ea

PORT [labm_base+9) :- $eb

readad(kanaal.dummy)

writeda(kanaal,waarde)

defineport(3)

write(poort,uitvoer)

PORT[$21):-PORT[$21) and $7F

PORT[$20) :-$20

PORT[labm base+7) :- 0

setintvec($OF.@intr_handler)

Laat teller a in stappen van I ms modulo

10 aftellen;

stop teller a;

laat teller 4 op de opgaande flanken

van de pulsen op ingang 4 aftellen als

enable-lngang 4 hoog is;

laat teller 5 op de opgaande flanken van

de pulsen op ingang 5 aftellen als enable

ingang 5 hoog is;

maak het bij teller I behorende bit hoog;

idem voor bit2;

idem voor bit3;

lees de analoge waarde van poort

CH"kanaal";

schrijf "waarde" naar poort DAC"kanaal";

definieert de digitale 8·bit poorten A en

B als uitgang;

schrijf "uitvoer" (binair) naar "poort"

("0" voor A en "1" voor B);

definiëer de lijn waarop bit I wordt door

gegeven als interruptlijn;

interrupt acknowledgement aan de inter

rupt controller van de PC;

"interrupt acknowledgement" aan het

timer IC van de LabMaster;

geef Ban dat de procedure intr_handler na

iedere interrupt moet worden gestart.
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Bijlage B SIMULATIEPROGRAMMA'S

In deze bijlage worden drie simulatieprogramma's beschreven. De eerste

twee zijn beide voor simulaties van de in bijlage A beschreven

inductiemachine. Eénmaal is daarbij gebruik gemaakt van een simulatiemodel

van de machine in statorcoördinaten en in het andere programma wordt

gebruik gemaakt van een simulatiemodel in fluxcoördinaten (bijlage D).

Beide programma's zijn geschreven in de simulatietaal TUTSIM [MEE 88].

Het derde simulatieprogramma is geschreven in Turbo-Pascal versie 4.0

[BDR 87-1]; daarbij is gebruik gemaakt van de TP4-grafical tooIbox

[BDR 87-2]. M.b.v. dit programma kan de fluxgeoriënteerde sturing met

spanningsinvertor en inductiemachine worden gesimuleerd. Daarbij wordt

o.a. gebruik gemaakt van de vergelijkingen uit bijlage D.

Het laatst genoemde programma is tevens als basis voor het in bijlage C

beschreven programma van de fluxgeoriënteerde sturing gebruikt. Daarom

zullen de belangrijkste variabelen en procedures van deze programma's

gezamenlijk worden beschreven.

B.l Simulatieprogramrna met een machinemodel in statorcoördinaten

In het onderstaande TUTSIM-programma wordt de grootte van de rotorflux van

de in bijlage A beschreven inductiemachine tijdens het gesimuleerde

aanlopen van de machine berekend. Als ingangsspanningen worden de reële en

de imaginaire component van de statorspa~ningsruimtevectorin het stator

coördinatenstelsel gebruikt. De grootte van de statorspanning is hierbij

gelijk aan 315 V.

Plot-MINimum,
0.0000
0.0000

Model File: machinst.sim
Date: 8 I 14 I 1989
Time: 9 40
Timing: 0.0010000 ,DELTA
PlotBlocks and Scales:
Format:

BlockNo,
Horz: 0

Yl: 54
Y2:
Y3:
Y4:

2.0000

Plot-MAXimum;
2.0000
1.0000

,RANGE'

Comment
Time
ROTORFLUX
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MODEL:
1 TIM

314.5000 2 CON ;statorfrequentie
3 MUL 1 2

0.0000 4 CON ;beginhoek
5 SUM 3 4 ; mom. hoek vld stsp

315.0000 6 CON ;amp1itude van de statorspanning
7 COS 5
8 SIN 5 ;1. comp van de st. sp.
IJ MUL 6 7 ;reele comp van de st.sp

10 MUL 6 8 ;imag comp van de st.sp
11 SUM 98 -99 ;stap met helling
12 MUL 9 11 ;vertr.ingsp.
13 MUL 10 11 ;vertr.ingasp.

0.2500000 15 CON
0.3500000 16 Cor-.

17 SUM 1 -15
18 SUM 1 -16

0.2500000 19 PLS
2.0000

10.0000
0.3500000 20 PLS
2.0000

10.0000
21 SUM 12 -29 ;sturing re st.stroom
22 SUM 13 -30 ;sturing im st. stroom

4.3480 23 FIO 21 ;re st. stroom
0.0242300
0.0100000
4.3480 24 FIO 22 ;im st.stroom
0.0242300
0.0000
0.1664000 25 GAI 23
0.1664000 26 GAI 24 ;mRr/Lr

27 SUM 25 -33 -36 ;afg. re rotor flux
28 SUM 26 -34 35 ;afg. im rotor flux

1.3860 29 GAI 27 ;terugkoppe1ing is alfa
1.3860 30 GAI 28 ;terugkoppe1ing is beta

-0.0100000 31 INT 27 ;re rotor flux in stat.coor
0.0000 32 INT 28 ;im rotor flux in stat.coor
3.2430 33 GAI 31 ;terugkoppe1ing van re flux
3.2430 34 GAI 32 ;terugkoppe1ing van im flux

35 MUL 31 37 ;kruiskoppeling
36 MUL 32 37 ;kruiskoppeling

2.0000 37 GAI 136 ;pwm
51 MUL 31 31
52 MUL 32 32
53 SUM 51 52
54 SQT 53 ;ROTORFLUX
55 DIV 32 31 ;tan(rotorhoek)
56 ATN 55 ;rotorhoek
57 MUL 23 23
58 MUL 24 24
59 SUM 57 58
60 SQT 59 ;abs. waarde st. stroom
61 DIV 24 23 ;tan(st.stroom hoek)
62 ATN 61 ;st.stroom hoek
63 SUM 62 -56 ;st.stroomhoek in f.st.
64 COS 63
65 MUL 60 64 ;isx



J09

66 SIN 63
67 MUL 60 66 ;isy
71 MUL 54 67 ; flux * isy

4.1580 72 GAI 71 ;el. koppel
0.0000 73 CON ;lastkoppe1

74 SUM 72 -73 ;tota1e koppel
0.8300000 75 INT 74 ;mech. hoeksnelheid
0.2300000 81 GAI 23 ;Rs * Isa1fa
0.2300000 82 GAI 24 ;Rs * Isa1fa

83 SUM 9 -81 ;afg. st.fluxalfa
84 SUM 10 -82 ;afg.st.fluxbeta

0.0000 85 INT 83 ;st.flux.a1fa
0.0000 86 INT 84 ;st. flux. beta

87 MUL 24 85
88 MUL 23 86
89 SUM 87 -88

3.0000 90 GAI 89
0.8300000 91 INT 90 ;mech hoeksnelheid
0.0000 92 DIr 56 ;w(flux)
0.0000

93 SUM 2 -37 -92 ;slip
98 MUL 17 19 ;pos ramp 0.25
99 MUL 18 20 ;pos ramp 0.35

101 ABS 31 ;abso1ute waarde cos(p)*A
102 DIV 31 101 ;teken van cos(p)

1.0000 103 CON ;constante gelijk 1
104 SUM 1 -102

1. 5708 105 GAI 104 ;factor 1/2 phi
106 SUM 56 105 ;rotorhoek tussen -1/2 phi en 3/
111 COS 106
112 SIN 106 ;sin(p)
113 MUL 24 111 ;cos(p)*Isbeta
114 MUL 23 112 ;sin(p)*Isa1fa
115 SUM 113 -114 ;isy
116 MUL 23 111
117 MUL 24 112
118 SUM 116 117 ;isx
119 DIV 115 54 ;wf-pwm
120 SUM 119 37 ;wf

0.1664000 121 GAI 120
122 DIV 31 54 ;cos(p)
123 DIV 32 54 ;sin(p)
124 MUL 23 122 ;isa1fa*cos(p)
125 MUL 24 123 ;1sbeta*cos(p)
126 SUM 124 125 ;1sx
127 MUL 23 123 ;1sa1fa*sin(p)
128 MUL 24 122 ;1sbeta*cos(p)
129 SUM 128 -127 ;isy
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130 DIV 129 54 ; isy/abs r.flux
0.1664000 131 GAI 130 ;wf-pwm

132 SUM 131 37 ;wf
133 MUL 129 54 ;isy*r.flux

4.1590 134 GAI 133 ;me
0.8300000 135 GAI 134 ; traagheid
0.0000 136 INT 135 ;wm

B.2 Simulatieprogramma met een machinemodel in fluxcoördinaten

In het onderstaande TUTSIM-programma wordt de grootte van de rotorflux van

de in bijlage A beschreven inductiemachine tijdens het gesimuleerde

aanlopen van de machine berekend. Als ingangsspanningen worden de reële en

de imaginaire component van de statorspanningsruimtevector in het flux

coördinatenstelsel gebruikt. De grootte van de statorspanning is hierbij

gelijk aan 315 V.

Plot-MINimum,
0.0000
0.0000

Model File: machine. sim
Date: 8 / 14 / 1989
Time: 9 42
Timing: 0.0010000 ,DELTA
PlotBlocks and Scales:
Format:

BlockNo,
Horz: 0

Yl: 17
Y2:
Y3:
Y4:

MODEL:

2.0000

Plot-MAXimum;
2.0000
1.0000

,RANGE

Comment
Time

ROTORFLUX

314.5000

1.5000

315.0000

0.0000
2.1707

1 TIM ;tijd
2 CON
3 MUL 1 2 ;ws*t:
4 CON ;beginhoek
5 SUM 3 4 ;ws .t + beginhoek
6 CON ;ampl Us
7 COS 5
8 SIN 5
9 SUM 8 -3 ;stator hoeksnelheid

10 SUM 80 23 27 ;usx- ........
11 SUM 81 -22 -26 ;usy- .........
12 CON
15 FIO 10
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0.0121500
0.0000
2.1707 16 FIO 11
0.0121500
0.0000
0.0513000 17 FIO 15 ROTORFLUX
0.3083000
0.0010000
4.1590 18 GAI 16

20 MUL 15 40
21 MUL 16 40

0.0056000 22 GAI 20 ;spreiding maal i
0.0056000 23 GAI 21 ;spreiding maal Ls

25 MUL 36 17 ;f1ux maal p*hoeksne1heid
1.3860 26 GAI 25 ; terugk.
4.4970 27 GAI 17

30 MUL 17 18
31 DIV 16 17 ;isy I flux
32 SUM 30 12

0.1664000 33 GAI 31
0.8300000 34 GAI 32 ;J
0.0000 35 INT 34 ;~ntegraa1 over het koppel
2.0000 36 GAI 35 ;poo1ta1

40 SUM 33 36
50 MUL 6 7 ;A cosvorm.
51 MUL 6 8 ;A sinvorm.
52 SOM 6 51 ; mom. hoek vld stsp
53 COS 52
54 SIN 52

0.2500000 55 CON
0.3500000 56 CON

57 SUM 1 -55
58 SUM 1 -56

0.2500000 59 PLS
2.0000

10.0000
0.3500000 60 PLS
2.0000

10.0000
61 MUL 57 59 ;pos ramp 0.25
62 MUL 58 60 ;pos ramp 0.35
63 SOM 61 -62 ;stap met helling
64 MUL 50 63 ;usa1fa
65 MUL 51 63 ;usbeta

0.0000 71 INT 40 ;rotorhoek
72 COS 71 ;cos(p)
73 SIN 71 ;sin(p)
76 MUL 64 72 ;usa1fa * cos(p)
77 MUL 64 73 ;usa1fa * sin(p)
78 MUL 65 72 ;usbeta * cos(p)
79 MUL 65 73 ;usbeta * sin(p)
80 SUM 76 79 ;usx
81 SOM 78 -77 ;usy
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B.3 Overzicht van de belangrijkste variabelen en procedures in de flux

georiënteerde sturing

In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste

variabelen en procedures zoals die in bet simulatieprogramma van de flux

georiënteerde sturing (paragraaf B.4) en de fluxgeoriënteerde sturing zelf

(bijlage C) worden gebruikt. Omdat het programma van de fluxgeoriën

teerde sturing op basis van het simulatieprogramma van de

fluxgeoriënteerde sturing is geschreven zijn veel procedures in beide

programma's gelijk. Hieronder worden alleen de belangrijkste overeen

komende procedures verklaaTd.

uses dos,
crt,
gkernel,
gdriver,
gwindow,
gshell;

voor wegschrijven data )
lezen van het toetsenbord
t.b.v. het tekenen van de
meetwaarden

ft

"

MgLT
MgTr
MgTrLr
m fac
sLs
TgJ
T
pwm_ruis -

const

phi
M

p

-

1. 386;
0.1664;
4.497;
4.159;
0.0056;
0.0083;
0.010;
1

0.0628;

3.141593;
0.0513;

2;

( M/Lr
( MRr/Lr )

( (MRr)/(LrLr)
3pM/2Lr )

sigma* Ls )
T/J )

maximale grootte van de afwijking
in het gemeten toerental t.g.v.
verstoringen in het systeem )
factor waarmee het getelde aantal
pulzen per regelinterval moet wor
den vermenigvuldigd om pwm te be-
rekenen )

maat voor de magn. koppeling van de
stator en de rotorwikkelingen)
poolpaartal van de machine)

labm base $710; basis adres van de LabMaster functies

var ( DEFINIEREN VAN GLOBALE VARIABELEN )

{ BUFFERS T.B.V. DE OPSLAG VAN GEMETEN EN BEREKENDE:YAARDEN



113

T_BUF, { buffer voor het gemeten toerental
ure, { buffer voor de berekende usx
uim, { buffer voor de berekende usy
ire, { buffer voor de berekende 1sx
Um, { buffer voor de berekende isy
um, { buffer voor de gemeten usm
un, { buffer voor de gemeten usn
ism, { buffer voor de gemeten ism
isn, ( buffer voor de gemeten isn )

flux buf: { buffer voor de uit isx b berekende
rotorflux }

array [0 .. 500] of single;

BUFFERS T.B.V. DE OPSLAG VAN EEN REEKS OPEENVOLGENDE REFERENTIEWAARDEN

toeren_ref,
rotorflux_ref:

array[l .. 6] of single;

buffer voor 6 opeenvolgende toerentallen
buffer voor 6 opeenvolgende waarden voor
de rotorflux

BUFFERS WAARIN DE WAARDEN VAN arctan, cos en sin WORDEN OPGESLAGEN OM
REKENTIJD TE SPAREN )

ARCTANA: array[0 .. 2000] of single;
COSIN, SINUS: array[0 .. 3IS0] of single;

VARIABELEN DIE GEDURENDE MEER DAN I REGELINTERVAL MOETEN WORDEN
ONTHOUDEN

pwm_w, pwm_woud, isx_w, isy_w, flux_w, slip_w, mI,
{ variabelen t.b.V. het simulatiemodel

me, isx, isy, slip,

pwm_ref, flux_ref,
ws_ref,
pwm,
pwm oud,

flux,
( door het machinemodel berekende

grootheden
oude sliphoeksnelheid t.b.v. (3.66)

huidige referentiewaarden (regeling)
idem voor de frequentiesturing
gemeten toerentalwaarde tijdstip k
gemeten toerentalwaarde tijdstip k-l
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u_oud,
geheugen,
wE, wE_oud, delta_wE,

ws,
laatste_vs,
ws_fout,

deze variabele wordt gebruikt om
plotseling optredende grote fouten in
het gemeten toerental te detecteren

gefilterde toerentalwaarden resp. t-k en
t-k·1 }

• refeyentiewaarde voor de statorfrequentie
( de laatste uitgele%en waarde van ws_ref
{ waarde t.b.v. de terugkoppeling van de

discretiefout van ws ref
{ berekende vaarden waaruit ws_ref en

us ref
na de eerstvolgende interrupt worden
berekend}
oude ref spanning t.b.v. (3.68)

{ hulpvariabele }
delta wEoud:

{ huÏpvariabe1en t.b.v. de toerenregelaar)
single;

i,

j,
N4, N4oud, NS, N50ud,
dN,

status,

keuze,

laatste us:

teller om het aantal regelintervallen bij
te houden }

hulpvariabele }
geheugens voor de stand van teller 4 en 5)
verandering van de tellerstand van teller
4 of 5 (afb. van bit3), hieruit wordt pwm
berekend }
geeft aan of pwm is bereikt via de
regeling (1), de sturing (2) of door
simulatie (0) }
hulpvariabele t.b.v. de communicatie met
het toetsenbord
laatst uitgelezen waarde van us ref
integer;

toeren, spanning,

stop, doorgóan,
vlag,

bit3:

intsave :pointer;

stroom, rf1ux:text;
{ namen voor de DOS-files waar de

meetresul taten naar toe kunnen worden
geschreven }

variabelen t.b.v. de eindigheid
geeft aan of er een interrupt van de
LabHaster is ontvangen }
loopt synchroon met bit 3 behorend bij
teller 3 . )

boolean;

geheugen voor de oorspronkelijke
interruptvector

DE FUNCTIE INVTAN WORDT GEBRUIKT OM UIT EEN X· EN EEN Y- COMPONENT
VAN EEN VECTOR DE HOEK VAN DIE VECTOR T.O.V. DE X-AS TE BEREKENEN}
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( DE PROCEDURE MACHINE KAN WORDEN GEBRUIKT T.B.V. SIMULATIES
DEZE PROCEDURE BESCHRIJFT HET GEDRAG VAN DE MACHINE IN FLUXCOORDINATEN

procedure MACHINE(u, hoek, m1: single;
var isx, isy, flux, slip, pwm: single);

const A - 11.425 ; ( Ro (1/2 + To/O.OOOS) , 0.0005 s:
"simulatietijd" }

B - -10.964; ( Ro (1/2 - To/0.0005) }

C - 616.65 ( 1/2 + Tr/0.0005 )

D - -615.65 ; ( 1/2 - Tr/0.0005 )

HALF M - 0.02565; ( 1/2 M )

TmgJ - 0.000415; ( Tm/J, Tm-0.0005 (de simulatietijd) }

var usx, usy, flux_oud, isx_oud, isy_oud, me: single;

IN DE PROCEDURE MACHINEHALF WORDEN DE SLIPFREQUENTIE, DE ROTORFLUX EN
HET EH-KOPPEL BEREKEND UIT DE STATORSTROOM IN FLUXCOORDINATEN EN DE
OUDE TOESTAND VAN DE "MACHINE' }

procedure MACH_HALF(isx, isy: single;
var slip, flux, me, isx_oud, isy_oud: single);

const C
D
HALF M

- 31.33;
- -30.33;
- 0.02565;

1/2 + Tr/T
1/2 - Tr/T
1/2 M

var flux_oud: single;

IN DE PROCEDURE MACH_MODEL WORDEN DE STATORSTROOM, DE SLIPFREQUENTIE,
DE GROOTTE VAN DE ROTORFLUX EN HET EH-KOPPEL BEREKEND UIT DE STATOR
SPANNING EN DE OUDE TOESTAND VAN DE MACHINE }

procedure MACH_MODEL(u, hoek, pwm: single;
var isx, isy, slip, flux, me: single);

const A
B

- 0.79;
- -0.3294;

( Ro (1/2 + To/T)
( Ro (1/2 - TofT)

procedure INV_MACH_MODEL(f1ux, slip, pwm, isx, isy, isx_ref, isy_ref:
single; ··var usx, usy: single);

const Al
A2
B
Cl
C2
C3

- 0.968082
- 0.8187E-3;
- 0.08332
- 0.79 ;
- -0.3294
- 0.0028

(Tr - 1/2 T)/(Tr + 1/2 T)
1/2 MT/(Tr + 1/2)
1/2 MRr/Lr
Ro (1/2 + To/T)
Ro (1/2 - To/T)
1/2 sigma Ls
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DOOR DE PROCEDURE REGEL WORDEN ALLE BEREKENINGEN UITGEVOERD DIE NODIG
ZIJN VOOR 1 "REGELSLAG"

procedure REGEL(pwm_ref, pwm, pwm_oud: single;
var wsmin, u, u_hoek, isx, isy, slip, flux, me: single);

isx max - 20
minisx max - -1
is2 max - 900

const

u max

K
Kl
KdgT
Kp
KiT
u fac

i fac

dh max

- 310

- 4
- 3
- 0
- 7

0,2 (
- 0.2145;

0.0277 ;

- 30;

{ maximaal toegestane magnetiseringsstroom
\ minimaal toegestane magnetiseringsstroom
( kwadraat van de maximaal toegestane

statorstroom
maximaal toegestane statorspanning,
beveiliging

( parameter van de fluxsturing (0.1)
( K-l )

proportionele parameter vld toerenregelaar )
integrerende parameter vld toerenregelaar

t correctie voor de overdracht van de
spanningsmeting
correctie voor de overdracht van de
stroommeting
begrenzing van de hoeksnelheid van de
statorspanning t.O.V. de rotorflux

var u_begr: boolean;
isx_ref, isy_ref, usx_ref, usy_ref, isy_max, slip_oud2,
me_Tef, u_hoek_oud, d_hoek, hbgr_fac, lbgr_fac: single;

B.4 Simulatieprogramma t.b.v. de simulatie van de fluxgeoriënteerde
sturing met spanningsinvertor en inductiemachine

Met het onderstaande TP4-programma kan de fluxgeoriênteerde sturing met
spanningsinvertor en inductiemachine worden gesimuleerd. Aan de
letterlijke programmatekst is extra commentaar (schuingedrukt) toegevoegd.
De toegevoegde formulenummers verwijzen naar de in bijlage D gegeven
vergelijkingen.

($N+)
($R+)

program fluxsturingsim(input,output);

uses

const

dos,
ert,
gkernel,
gdriver,
gwindow,
gshell ;

MgLr
MgTr
MgTrLr
m fac

( voor wegschrijven data )
{ lezen van het toetsenbord

1. 386;
0.1664;
4.497;
4.159;



sLs
TgJ
T
pwm_ruis
pwm_fac
phi
M
labm base

0.0056;
0.0083;
0.010;
1
0.0628;
3.141593;
0.0513;
$710;
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var T_BUF, ure, uim, ire, iim, flux_buf:
array[0 .. 500) of single;

ARCTANA: array[0 .. 2000) of single;
CaSIN, SINUS: array[0 .. 3l50) of single;

pwm, pwm_oud, pwm_w, pwm_woud, pwm_gem, pwm_vgm,
pwm_ref, ws, ws_ref, wsmin, me, me_oud, u_abs,
u_oud, u_hoek, isx, isy, geheugen, slip,
slip_oud, flux, flux_ref, ml, isx_w, isy_w,
flux_w, slip_w, wE, wE_oud, mach_hoek, mach_pwm,
pwm_meetfout, pwml, pwm2, pwm3,last,
rotorhoek, statorspanningshoek: single;

i, j, N4, N4oud, N5, N50ud, uit, dN, keuze: integer;

toeren, spanning, stroom, rflux:text;

stop, doorgaan, vlag, bit3: boolean;

intsave :pointer;

($1 TP4INCL.PAS)

function sgn(x: single) single;
begin if x > 0 then sgn :- 1 else sgn :- -1 end;

function min(x,y: single) single;
begin if x > y then min :- y else min :- x end;

function max(x,y: single) single;
begin if x > y then max :- x else max :- y end;

function invtan(x,y: single) : single;
begin if (x-O) then begin if y > 0 then invtan :- 1.5708

else invtan :- 4.7124
end

else
if x > 0 then invtan :- arctan( y/x )

else invtan :- arctan( y/x ) + phi
end; (van invtan)
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..
PROCEDURE VOOR HET GENEREREN VAN DIFFERENTIELE RIJIS:

procedure discr_ruis(ongestoord, ampl: single;
var tot_fout, gestoord: single);

begin
gestoord :- ampl*round( (ongestoord - tot_fout)/ampl );
tot fout :- tot fout + gestoord - ongestoord

end;

PROCEDURE VOOR DE SIfflJLATIE VAN EEN INDUCTIEIfACHINE:

procedure HACHINE(u, hoek, ml: single;
var isx, isy, flux, slip, pwm: single);

const A
B
C
D
HALF M

11.425 ;
- -10.964;
- 616.65

-615.65 ;
- 0.02565;

var usx, usy, flux_oud, isx_oud, isy_oud, me,
storing, factor: single;

begin
usx :- u*cos(hoek);
isx_oud :- isx;

usy :- u*sin(hoek);
isy_oud :- isy;

storing :- sin(2*statorspanningshoek)+0.25;
if storing> 1 then storing :- 1;
factor :- 1 + 0.05*storing;

isx :- (usx B*isx oud + MgTrLr*flux
+ sLs*(slip + pwm)*isy_oud)/A;

isy :- (usy B*isy_oud MgLr*pwm*flux
. sLs*(slip + pwm)*isx_oud)/A;

flux_oud :- flux;
flux :- (HALF_M*(isx + isx oud) - D*flux_oud)/C;
if flux> 0.9 then flux :- 0.9;

slip :- MgTr*isy/flux;

pwm :- pwm + O.l*TgJ*(me-ml)
end; {of machine}

PROCEDURE VOOR HET UITLEZEN VAN DE GEWENSTE FREQUENTIE EN DE GEWENSTE
SPANNING NAAR DE GESIHULEERDE MACHINE:

procedure uitvoer(u, ws: single);
const ruis_amp - 0.01;
var j: integer;
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wsu: single;

begin
wsu :- ws ;
for j:-l to 20 do begin
mach hoek :- mach hoek +

(wsu - mach_pwm - slip_w)*0.0005;
rotorhoek :- rotorhoek + mach_pwm*0.00025;
if rotorhoek > 6.28

then rotorhoek :- rotorhoek - 6.28;
statorspanningshoek :-

statorspanningshoek + wsu*0.0005;
if statorspanningshoek > 6.28 then
statorspanningshoek :- statorspanningshoek - 6.28;

machine(u, mach_hoek, last, isx_w, isy_w, flux_w,
slip_w, mach_pwm) end

end; {einde van uitvoer }

PROCEDURE WAARIN HET ROT0RJ10DEL IS BESCHREVEN:
( machinemodel zonder de statorverge1ijkingen )

procedure MACH_HALF(isx, isy: single;
var slip, flux, me, isx_oud, isy_oud: single);

const C
D
HALF M

- 31.33 ;
- -30.33;
- 0.02565;

var flux oud: single;

begin
flux_oud :- flux;
flux :- (HALF_M*(isx +isx_oud) - D*flux)/C;

me :- m_fac*flux*isy;

slip :- MgTr*isy/flux;

isx_oud :- hx;
isy_oud :- isy

end; {of mach_half}

PROCEDURE WAARIN HET STAT0Rl10DEL IS BESCHREVEN:

procedure HACH_MODEL(u, hoek, pwm: single;
var isx, isy, slip, flux, me: single);

(D.15)

(D .17)

(D.16)

const

var

A - 0.79 ;
B - -0.3294

usx, usy: single;
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(
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usx :- u*cos(hoek); usy:- u*sin(hoek);
usx :- u*COSIN[ round( 500*(hoek + 1.570S) )];
usy :- u*SINUS[ round( 500*(hoek + 1.570S) )];

mach_half(
(usx - B*isx • ~gTrLr*flux

+ sLs*(slip + pwm)*isy)/A,
(usy - B*isy - MgLr*pwm*flux

- sLs*(slip • pwm)*isx)/A,
slip, flux, me, isx, isy)

(D.12)
(D .13)

(3.58)

(D.14)

end; (of mach_model)

PROCEDURE WAARIN HET INVERSE STAT0RJ10DEL IS BESCHREVEN:

procedure INV_MACH_MODEL(flux, slip, pwm, isx, isy,
isx_ref, isy_ref: single;
var usx, usy: single);

const Al
A2
B
Cl
C2
C3

- 0.9680S2
- 0.S187E-3
- 0.08332
- 0.79
- -0.3294
- 0.0028

begin
flux :- Al*flux + A2*(isx_ref + isx);
slip :- B*(isy_ref + isy)/flux;

usx :- C1*isx ref + c2*isx - MgTrLr*flux
- C3*(slip + pwm)*(isy_ref + isy);

usy :- C1*isy_ref + C2*isy + MgLr*pwm*flux
+ C3*(slip + pwm)*(isx_ref + isx)

(D.8)
(D.9)

(D.6)

(D.7)

PROCEDURE WAARIN DE BEREKENINGEN VOOR 1 REKENINTERVAL WORDEN UITGEVOERD:

procedure REGEL(pwm_ref, pwm, pwm_oud: single;
var wsmin, u, u_hoek, isx, isy,
slip, flux, me: single);

const isx_max -:lO
minisx max - -20
is2 max - 900
u max - 310

K 6.5
Kl 5.5

Kp - 16
KiT - 1.024
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var u_begr: boolean;
isx_ref, isy_ref, usx_ref, usy_ref,
isy_max, slip_oud2, me_ref, u_hoek_oud, d_hoek,
hbgr_fac, lbgr_fac, dh_max, dh min: single;

begin
FWXSTURING:

isx ref :- (K*flux_ref - Kl*flux)/H;

BEGRENZING ISX,REF:
if isx_ref > isx_max then isx_ref :- isx_max;
if isx_ref < minisx_max then isx_ref :- minisx_max;
isy_max :- sqrt( is2_max - sqr(isx_ref) );

TOERENREGELAAR:
wE_oud :- wE;
wE :- pwm_ref - pwm;

me_ref :- me + Kp*(wE -wE_oud) + KiT*wE;
isy_ref :- me_ref/(m_fac*flux);

BEGRENZING ISY,REF
isy_max :- min(isy_max, (3*isy_max*flux/flux_ref»;
if isy_ref > isy_max then isy_ref :- isy_max;
if isy_ref < -0.05*isy_max

then isy_ref :- -0.05*isy_max;

AANROEP INVERSE STAT0RJ10DEL:
inv_mach_model (flux , slip, pwm, isx, isy, isx_ref,

isy_ref, usx_ref, usy_ref);

(4.10)

(D.3)

(3.47)
(D.l )

(D.5)

(5.2)

(D.IO)
(3.65)

COÖRDINATENTRANSFORJ1ATIE VAN CARIESISCHE COÖRDINATEN NAAR POOLCOÖRDINATEN:
u_hoek_oud :- u_hoek;
u :- sqrt( sqr(usx_ref) + sqr(usy_ref) );
u_hoek :- invtan( usx_ref, usy_ref );

SPANNINGSBEGRENZINGEN:
hbgr_fac :- 1.528*ws/u;
lbgr_fac :- 0.522*ws/u;
u_begr :- false;

if u > u_max then
begin u :- u_max; u_begr :- true end;

d hoek :- u hoek - u hoek oud;
1f d_hoek >-ph1 then-d_hoek :- d_hóek - 6.2832;
if d_hoek < -phi then d_hoek :- d hoek + 6.2832;

slip_oud2 :- slip_oud;
slip_oud :- slip;

dh_max :- (0. 958*(u+u_abs)-slip-ws+wsmin)*T;
if d hoek > dh max then- -begin u_hoek :- u_hoek - d_hoek;

d hoek :- dh_max;

(D.ll)
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u hoek :- u_hoek + d_hoek;
u_begr :- true end;

dh_min ;- (0. 327*(u+u_abs)-slip-ws+wsmin)*T;
tf d hoek < db min then- -

begin u_hoek :- u_hoek - d_hoek;
d_hoek :- dh_min;
u_hoek :- u_hoek + d hoek;
u_begr :- true end;

if u hoek < -1.5708
then u hoek ;- u hoek + 6.2832;

ff u hoek> 4.7124
then u hoek ;- u hoek - 6.2832;

AANROEP MACHINEMODEL (als de statorspanning niet wordt begrensd dan zijn
de statorvergelijkingen niet nodig)

if u begr then mach model(u, u hoek, pwm, isx.
- - isy,-slip, flux, me)

e1se mach_ha1f(isx_ref. isy_ref, slip,
flux, me, isx, isy);

wsmin ;- 0.25*slip + 0.5*slip_oud +
0.25*slip_oud2 + d_hoek/T}

if i < 500 then begin T_buf[i] :- pwm;
ure [i] ;- usx_ref;
uim(i] ;- usy_ref;
ire[i] :- isx w;
iim[i] :- isy_w;
f1ux_buf[i] :- f1ux_w;
i:-i+1 end

end; {of regel}

(opslag gegevens)

PROCEDURE WAARIN DE COMMUNICATIE WORDT VERZORGD EN DE BEREKINGEN WORDEN
OPGESTART:

procedure STURING;

begin
vlag :- fa1se;
pwm_oud :- pwm;

discr_ruis(mach-pwm, 0.5, pwm_meetfout, pwm);
pwm ;- min(pwm, pwm_oud + 3);

write1n(pwm) ;
pwm :- pwm1;
pwm1 :- pwm2;
pwm2 :- pwm3;
pwm3 :- mach_pwm;
ws :- 0.5*pwm2 + 0.5*pwm1 + wsmin;
if i>325 then 1ast:-50;
uitvoer(0.5*u_abs + 0.5*u_oud, ws);

(tijdvertragingen)
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pwm_vgm :- pwm_gem; (eventuele filtering)
if abs(pwm - pwm_vgm) < 0 (pwm_ruis)

then pwm_gem :- O.l*pwm_oud + O.l*pwm + 0.8*pwm_vgm
else pwm_gem :- O.S*pwm_oud + O.S*pwm;

me_oud :- me;
u_oud :- u_abs;
regel (pwm_ref, pwm_gem, pwm_vgm, wsmin, u_abs, u_hoek,

isx, isy, slip, flux, me);

end; (of sturing)

VERZORGING HOOFDMENU:

procedure MENU(lezen: boolean);
begin

writeln;
writeln;
writeln;
writeln;
writeln;
writeln;
writeln;
writeln( ,

wri teln('

***********************
***************** ');

*
* ' ) ;

writeln( , * 0: Stop de machine.
* ' ) ;

writeln( , * 1: Refentiewaarden v
eranderen. * ' ) ;

wri teln(' * 2 : Start de fluxstur
ing. * ' ) ;

wri teln(' * 3: Verlaat het progr
amma. * ' ) ;

writeln( , * 4: Teken het gemeten
toerental. * ' ) ;

writeln(' * 5: Print de laatste
meetwaarden. * ' ) ;

writeln( , * 6: sturen
* ' ) ;

writeln( , *
* ' ) ;

wri teln(' ************~**********

***************** ' ) ;

end;

writeln;
writeln;
writeln;
writeln;
write( ,
if lezen

(of menu)

keuze - ');
then readln(keuze)
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PROCEDURE 0/1 DE /1ACHINE Za/EL NA REGELEN ALS STUREN TE STOPPEN:

procedure stop_mach;
var j:integer;
begin

isx_w~-O; isy_w :-0; f1ux_w :-0.001;
mach_pwm:-O; slip_w :-0

end; (of stop_mach)

procedure nwe_ref;
begin

writeln; write1n;
write(' pwm_ref - '); read1n(pwm_ref);
write1n;
write(' flux ref - '); read1n(flux_ref)

end; (of nwe_refj

PROCEDURE WAARIN DE REGELWS WORlJT OPGESTART:

procedure regelen;
var j:integer;
begin

menu(false) ;
i :- 0;
last :- 0;
doorgaan :- true;
whi1e i<400 do sturing;

end; (of regelen)

PROCEDURE WAAR/1EE DE FREQUENTIE VAN DE STATORSPANNING WORDT GESTUURD :

procedure sturen(ws_ref:single);
var j:integer;
begin

i:-O;
ws :- 0;
j :-0;
while j < 2 do
begin

ui tvoer (ws •ws) ;
whi1e ws < ys_ref do ws :- ws + 0.3;
if i < 500 then begin T_buf[iJ :- pwm;

ure[iJ :- 0;
uim[ ij :- 0;
ire[i] :- isx_w;
iim[i) :- isy_w;
f1ux_buf[i] :- f1ux_~;

i:-i+1 end;

if i - 500 then begin i:- 0; j :- j+1 end
end

end;
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PROCEDURE WAARJ1EE HET PROGRAHI1A WORDT BEËINDIGD EN DE RESULTATEN OP DISK
WORDEN OPGESLAGEN:

procedure stop_prog;
begin

assign(toeren, 'toeren');
rewrite(toeren);
writeln(toeren,' pwm - [ '); writeln(toeren,' ');
for i:-O to 499 do writeln(toeren, T buf[i]);
writeln(toeren,' ]; ');
close(toeren);

( assign(spanning,'spanning');
rewrite(spanning);
writeln(spanning, , usx, usy - ['); writeln(spanning,' ');
for i:-O to 499 do writeln

(spanning, ure[i],' uim[i]," ,uab[i],' ',uh[i));
writeln(spanning,' ]; ');
close (spanning)
}

end; {of stop_prog}

PROCEDURE WAARJ1EE DE RESULTATEN KUNNEN WORDEN UITGETEKEND
(zie TP4-grafical toolbox)

procedure teken;
var

N, teller, variabele: integer;
A: PlotArray;
ondergrens ,bovengrens: single;
buffer: array[O .. 500] of single;

writeln( ,
writeln( ,
writeln( ,
writeln( ,
writeln( ,
writeln; write('

variabele wilt U
tekenen?');
in
radialen');

1: het toerental
elektrische

2: usx');
3: usy');
4: isx');
5: isy');
6: rotorflux ' ) ;
kies 1 .. 6 '); readln(variabele);

Welkewriteln( ,

writeln( ,

begin

case variabele of
1: for teller :- 1 to 500 do

buffer[teller] :- t buf[teller];
2: for teller :- 1 to 500 do

buffer[teller] :- ure[tetler];
3: for teller :- 1 to 500 do

buffer[teller] :- uim[teller];
4: for teller :- 1 to 500 do

buffer[teller] :- ire[teller];
5: for teller :- 1 to 500 do
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buffer[teller] :- iim[teller];
6: for teller :- 1 to 500 do

buffer[teller] :- flux_buf[teller];
7: for teller :- 1 to 500 do

buffer[teller] :-
sqrt( sqr(ire[teller]) + sqr(iim[teller]) );

end; writeln;

write(' ondergrens - '); readln(ondergrens);
write(' bovengrens - '); readln(bovengrens);
initgraphic;
for teller :- 1 to 500 do

begin A[teller,l] :- teller;
if buffer[teller]

< ondergrens then
A[teller,2] :- ondergrens + 0.01 else

if buffer[teller]
> bovengrens then

A[teller,2] :- bovengrens - 0.01 else
A[teller,2] :- buffer[teller] end;

ClearScreen;

Definewindow(l,O,O,XMaxGlb,YMaxGlb);
Defineheader(l,'Simulatieresultaat');
Defineworld(l,l,ondergrens,400,bovengrens);
selectworld(l);
selectwindow(l);
Setbackground(O);
setforegroundcolor(15);
Setheaderon;
Drawborder;
drawaxis(9,9,1,lG,l,lG,O,O,false);
drawpolygon(A,l,400,O,l,O);

end;

PROCEDURE WAARJ1EE DE RESULTATEN KUNNEN WORDEN UITGEPRINT:

procedure printer;
begin

teken;
hardcopy(false,5);
leavegraphic

end;

HOOFDPROGRAHI1A:

begin
for j:-O to 2000 do ARCTANA[j] :- arctan(j/2000);
for j:-O to 3150 do begin

COSIN[j] :- cos( j/500 - 1.5708);
SINUS[j] :- sin( j/500 - 1.5708)

end;
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pwm_gem :- 0; pwm_vgm :- 0; ws :- 0; wsmin :- 0;
me :- 0; me oud :- 0; u abs :- 0; u oud :- 0;
u_hoek :- 0; isx :- 0; isy :- 0; slip :- 0;
slip_oud ;- 0; flux ;- 0.001; ml ;- 0; isx_w :- 0;
isy_w :- 0; flux_w :- 0.001; slip_w :- 0;
pwm_ref :- 0; flux_ref :- 0; wE :-0; wE_oud ;- 0;
i:-O; doorgaan :- true; uit ;- 500; keuze ;- 0;
mach_hoek ;- 0; mach_pwm :- 0; pwm_meetfout :- 0;
rotorhoek ;- 0; stop :- false; vlag:- false;
statorspanningshoek :- 0; u_oud ;- 0;
pwml :- 0; pwm2 :- 0; pwm3 ;- 0;

writeln;

while keuze <> 3 do
begin

if keuze <> 2 then menu(true)
else readln(keuze);

case keuze of
0: stop_mach;
1: nwe_ref;
2: regelen;
3: stop_prog;
4: begin

teken;
repeat until keypressed;
leavegraphic;
end;

5: printer;
6: begin

write(' ws ref -');
readln(ws_ref); sturen(ws_ref)

end
end

end

end. (van de sturing)
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..
Bijlage C SOFTWARE T.B.V. DE FLUXGEORIENTEERDE STURING

Hieronder is de programmatekst afgedrukt van het programma dat t.b.v. de

fluxgeoriënteerde sturing is gebruikt, en waarmee m.b.v. de PMO-33

invertor van Holec (bijlage A) een inductiemachine (bijlage A) wordt

aangestuurd.

In dit programma wordt o.a. gebruik gemaakt van vergelijkingen uit bijlage

D. Voor de communicatie via de labmaster (bijlage A) wordt gebruik gemaakt

van de in bijlage A beschreven commando's t.b.v. de communicatie met de

labmaster. Het onderstaande programma is geschreven op basis van het in

paragraaf B.4 beschreven TP4-simulatieprogramma van de fluxgeoriënteerde

sturing met spanningsinvertor en inductiemachine. De betekenis van de

belangrijkste variabelen en het doel van de belangrijkste procedures is

dan ook in paragraaf B.3 beschreven.

Aan de onderstaande programmatekst is extra (schuingedrukt) commentaar

toegevoegd. De toegevoegde formulenummers verwijzen naar de in bijlage D

gegeven vergelijkingen.

l$N+)
l$R+)
l $1 - )

program fluxsturingsim(input,output);

uses dos,
crt,
gkernel,
gdriver,
gwindow,
gshell ;

const MgLr
MgTr
MgTrLr
m fac
sLs
TgJ
T
pwm_ruis
pwm_fac
ph!
M

{ voor wegschrijven data }
{ lezen van het toetsenbord

1. 386;
0.1664;
4.497;
4.159;
0.0056;
0.0083;
0.010;
1
0.0628;
3.141593;
0.0513;
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var T_BUF, ure, uim, ire, iim, um, un, ism, isn, flux_buf:
array[O .. SOO) of single;

toeren_ref, rotorflux_ref: array[1 .. 6) of single;
ARCTANA: array[0 .. 2000) of single;
COSIN, SINUS: array[0 .. 3l50) of single;

pwm, pwm_oud, pwm_w, pwm_woud, pwm_gem, pwm_vgm, pwm_ref,
ws, wsmin, me, me_oud, u_abs, u_oud, u_hoek, isx, isy, geheugen,
slip, slip_oud, flux, flux_ref, ml, isx_w, isy_w, flux_w, slip_w,
wE, wE_oud, laatste_ws, ws_fout, ws_ref,
delta_wE, delta_wEoud : single;

i, j, N4, N4oud, NS, N50ud, uit, dN, keuze, status,
laatste_us: integer;

toeren, spanning, stroom, rflux:text;

stop, doorgaan, vlag, bit3, simulatie: boolean;

intsave :pointer;

($1 TP4INCL.PAS)

funetion sgn(x: single) : single;
begin if x > 0 then sgn :- 1 else sgn :- -1 end;

funetion min(x,y: single) : single;
begin if x > y then min :- y else min :- x end;

funetion max(x,y: single) : single;
begin if x > y then max :- x else max :- y end;

funetion invtan(x,y: single) : single;
begin if (x-O) then begin if y > 0 then invtan :- 1.5708

else invtan :- 4.7124
end

else
if x > 0 then invtan :- arctan( y/x )

else invtan :- arctan( y/x ) + phi
end;

PROCEDURE WAARHEE invtan H.B. V. TABELLEN KAN WORDEN BEPAALD:
( deze procedure blijkt echter meer tijd te vergen dan direct berekenen )

(

funetion invtan(x,y: single) : single;
var x_abs, y_abs, result: single;
begin

x abs :- abs (x) ;
y_abs :- abs(y);
if (x - 0) and (y - 0) then invtan :- 0
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else
begin

if x_abs> y_abs then
result :- ARCTANA[ round(2000*y_abs/x_abs) ] else
result :- 1.5708 -ARCTANA[ round(2000*x_abs/y_abs) ];

if Y < 0 then result:- -result;
if x < 0 then invtan :- phi + result else invtan :- result

end
end; {van invtan}

PROCEDURE VOOR HEI' VIA DE LABHASTER UITLEZEN VAN REFERENTIEWAARDEN VOOR DE
FREQUENTIE EN DE GROOTTE VAN DE SPANNING NAAR DE INVEKI'OR:

procedure uitvoer(u, ws: single);
{aanpassingen voor de labmaster}

var u_inv, wsu, wsuA, wsuB: integer;

begin
wsu :- round(14.46*(ws-ws_fout»;
laatste_ws :- wsu/14.46;
ws_fout :- ws_fout + laatste_ws - ws; terugkoppeling discre

tisatiefout
if wsu < 0 then wsu :- 0;
if wsu > 4095 then wsu :- 4095;
wsuA :- trunc(wsu/16);
wsuB :- l6*(wsu - l6*wsuA);
if u < ( 0.522*ws ) then u_inv :- -1000

else if u < ( 0.557*ws ) then
u_inv :- round«u - 0.522*ws)*5586/ws - 1000)

else if u < ( 0.653*ws ) then
u_inv :- round«u - 0.557*ws)*3l42/ws - 800)

else if u < ( 0.748*ws ) then
u_inv :- round«u - 0.653*ws)*2092/ws - 500)

else if u < ( 0.904*ws ) then
u_inv :- round«u - 0.748*ws)*1288/ws - 300)

else if u < ( 1.190*ws ) then
u inv :- round«u - 0.904*ws)*697/ws - 100)

else if ~ < ( 1.528*ws ) then
u_inv :- round«u - 1.19 *ws)*444/ws + 100)

else u_inv:- 250;

{filter voor niet-lineariteiten en offset
van de invertor in de spannings overdracht}

If u inv < -1000 then u_inv :- -1000;
if u inv > 250 then u_inv :- 250;

if doorgaan then laatste_us :- u_inv
else u inv :- laatste_us;

writeport(O,wsuA);
writeport(l,wsuB);
writeda(O, 6+u_inv);

bescherming van de }
isolatieversterkers
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PORT[labm_base + 9] :- $ea

end; (einde van uitvoer )

PROCEDURE WAARJ1EE DE INDUcrIEJ1ACHINE KAN WORDEN GESIMULEERD:
( gebruikt in het in paragraaf B.3 beschreven simulatieprogramma )

procedure HACHINE(u, hoek, ml: single;
var isx, isy, flux, slip, pwm: single);

const A
B
C
D
HALF M

- 11.425 ;
- -10.964;
- 616.65
- -615.65 ;
- 0.02565;

var usx, usy. flux_oud, isx_oud, isy_oud, me: single;

begin
usx :- u*cos(hoek);
isx_oud :- isx;

usy :- u*sin(hoek);
isy_oud :- isy;

isx :- (usx B*isx_oud + MgTrLr*flux
+ sLs*(slip + pwm)*isy_oud)/A;

isy :- (usy B*isy_oud - MgLr*pwm*flux
- sLs*(slip + pwm)*isx_oud)/A;

flux_oud :- flux;
flux :- (HALF_M*(isx + isx_o~d) - D*flux_oud)/C;

slip :- MgTr*isy/flux;

pwm :- pwm + O.l*TgJ*(me-ml)
end; {of machine}

PROCEDURE WAARIN HET ROT0Rl10DEL IS BESCHREVEN:
( machinemodel zonder statorvergeliJkingen )

procedure HACH_HALF(isx, isy: single;
var slip, flux, me, isx_oud, isy_oud: single);

const C
D
HALF M

- 31.33 ;
- -30.33;
- 0.02565;

var flux oud: single;

begin
flux_oud :- flux;
flux :- (HALF_M*(isx +isx_oud) - D*flux)/C; (D.IS)
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me :- m_fac*flux*isy;

slip :- MgTr*isy/flux;

isx_oud :- isx;
isy_oud :- isy

end; (of mach_half}

PROCECURE WAARIN HET INVERSE STATORJfODEL IS BESCHREVEN:

procedure KACH_MODEL(u, hoek, pwm: single;
var isx, isy, slip, flux, me: single);

(D .17)

(D.16)

const

var

begin
(

A -0.79;
B - -0.3294;

usx, usy: single;

usx :- u*cos(hoek); usy:- u*sin(hoek);
usx :- u*COSIN[ round( 500*(hoek + 1.5708) )];
usy :- u*SINUS[ round( 500*(hoek + 1.5708) )];

mach_half (
(usx - B*isx + MgTrLr*flux + sLs*(slip + pwm)*isy)/A,
(usy - B*isy - MgLr*pwm*flux - sLs*(slip + pwm)*isx)/A,
slip, flux, me, isx, isy)

(D .12)
(D.13 )

(3.58)
(D.14)

end; {of mach_model}

PROCEDURE WAARIN HET INVERSE 5TATORJiODEL IS BESCHREVEN:

procedure INV_KACH_MODEL(flux, slip, pwm, isx, isy, isx_ref, isy_ref:
single;

var usx, usy: single);

const Al
A2
B
Cl
C2
C3

- 0.968082
- 0.8187E-3;
- 0.08332
- 0.79
- -0.3294
- 0.0028

begin
flux :- Al*flux + A2*(isx_ref + isx);
slip :- B*(isy_ref + isy)/flux;

usx :- Cl*isx_ref + C2*isx - MgTrLr*flux
- C3*(slip + pwm)*(isy_ref + isy);'

usy :- Cl*isy_ref + C2*isy + MgLr*pwm*flux
+ C3*(slip + pwm)*(isx_ref + isx)

(D.8)
(D.9)

(D.6)

(D.7)
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PROCEDURE WAARIN ISH EN ISN NAAR HET FWXCOÖRDINATENSTELSEL KUNNEN WORDEN
GETRANSFORJ1EERD HITS DE GEHETEN EN DE WERKELIJKE SPANNING GELIJK ZIJN:

(

procedure TRANSFORM(usm, usn, usx, usy, ism, isn: single;
var isx, isy:single);

var cosv, sinv, ugem2:single;

begin
ugem2 :- sqr(usm) + sqr(usn);

cosv :- (usm*usx + usn*usy)/ugem2;
sinv :- (usm*usy usn*usx)/ugem2;

isx :- isn*cosv + ism*sinv;
isy :- -ism*cosv + isn*sinv

end; {van transform }

PROCEDURE WAARIN ALLE BEREKENINGEN VOOR 1 REGELINTERVAL WORDEN UITGEVOERD:

procedure REGEL(pwm_ref, pwm, pwm_oud: single;
var wsmin, u, u_hoek, isx, isy,

slip, flux, me: single);

const isx max - 20
minisx max - -1
is2 max - 900
u max - 410

K
Kl
KdgT
Kp
KiT
u fac
i fac

- 4
- 3
- 0
- 14
- 0.8
- 0.2145;
- 0.0277;

var u_begr: boolean;
isx_ref, isy_ref, usx ref, usy_ref, isy_max,
slip_oud2, me_ref, u_hoek_oud, d_hoek,
hbgr_fac, lbgr_fac, dh_max, dh_min: single;

begin
if stop and (laatste_ws < 51) then doorgaan :- false;

FWXSTURING:
if (pwm < 7.5) and (flux_ref > 0.55)

then isx_ref :-
( 0.55*K - Kl*flux )/M else

isx ref :- (K*flux_ref - Kl*flux)/M; (4.10)
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BEGRENZING ISX,REF:
if isx ref > isx_max then isx_ref :- isx_max;
if isx ref < minisx max then isx ref :- minisx_max;
isy_max :- sqrt( is2 max - sqr(isx_ref) );

TOERENREGELAAR:
wE_oud :- wE;
wE :- pwm_ref . pwm;

me_ref :- me + Kp*(wE - wE oud) + KiT*wE;
isy_ref :- me_ref/(m_fac*flux);

BEGRENZING ISY,REF:
isy_max :- min(isy_max, (3*isy_max*flux/flux_ref»;
if isy_ref > isy_max then isy_ref :- isy_max;
if isy_ref < -O.05*isy_max

then isy_ref :- -O.05*isy_max;

AANROEP INVERSE STAT0RJ10DEL:
inv_mach_model(flux, slip, pwm, isx, isy, isx_ref,

isy_ref, usx_ref, usy_ref);

(D.3)

(3.47)
(D.l)

(D.5)

(5.2)

(D.lO)
(3.65)

COÖRDINATENTRANSFORJ1ATIE VAN CARIESISCHE COÖRDINATEN NAAR POOLCOÖRDINATEN:
u_hoek_oud :- u_hoek;
u ;- sqrt( sqr(usx_ref) + sqr(usy_ref) );
u_hoek :- invtan( usx_ref, usy_ref );

SPANNINGSBEGRENZINGEN:
hbgr_fac :- 1.528*Ws/u;
lbgr_fac :- O.522*ws/u;
u_begr :- false;

if u > u_max then begin u :- u_max; u_begr :- true end;

d_hoek :- u_hoek - u_hoek_oud;
if d_hoek > phi then d_hoek :- d_hoek . 6.2832;
if d hoek < -phi then d_hoek :- d_hoek + 6.2832;

db_max :- (O.958*(u+u_abs) - slip: - ws + wsmin)*T;
if d hoek > db max then- -

begin u_hoek :- u_hoek - d_hoek;
d hoek :- dh_max;
u hoek :- u hoek + d_hoek;
u_begr :- true end;

db min :- (O.327*(u+u abs) . slip. ws + wsmin)*T;
if d_hoek < dh_min th;n

begin u_hoek :- u_hoek . d_hoek;
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d hoek :- dh_min;
u hoek :- u_hoek + d hoek;
u_begr :- true end;

if u hoek < -1.5708 then u_hoek ;- u_hoek + 6.2832;
if u hoek> 4.7124 then u_hoek :- u_hoek - 6.2832;

slip_oud2 ;- slip_oud;
slip_oud :- slip;

AANROEP MACHINEHODEL:
als de statorspanning niet wordt begrensd dan zijn de statorvergeliJkingen
niet nodig

if u_begr then mach_model(u, u_hoek, pwm, isx,
isy, slip, flux, me)

else mach_half(isx_ref, isy_ref, slip, flux,
me, isx, isy);

( slip :- max(slip, 4 - pwm - d_hoek/T);
}

wsmin :- 0.25*slip + 0.5*slip_oud
+ 0.25*slip_oud2+ d_hoek/T;

if i < 500 then begin
ure [i] :- usx_ref;
uim[i] :- usy_ref;
ire[i] ;- isx;
iim[i] ;- isy;
um[i] :- u_fac*readad(O,O);
un[i] :- u_fac*readad(l,O);
ism[ij :- i_fac*readad(2,O);
isn[i] ;- i_fac*readad(3,O);
flux_buf[i] :- flux;
i:-i+l end (opslag gegevens)

end; {of regel}

DE ONDERSTAANDE 3 PROCEDURES VERZORGEN DE INTERRUPTS (BIJLAGE A)

procedure INTR_HANDJ~R(flags, cs, ip, ax, bx, ex, dx, si, di,
ds, es, bp; word);

interrupt;

begin
if bit3 then
begin

(toerentalbepaling: zie bijlage A)

N40ud :- N4;
N4 :- timerread(4,4);
dN :- N40ud - N4

end
else
begin

N50ud :- N5;
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N5 :- timerread(5,5);
dN :- N50ud - N5

end;
bit3 :- not bit3;
vlag :- true;
PORT [$20 1 ;- $20

end; (of intr handIer

procedure INTR_SET;

begin

(end of interrupt)

PORT[$2l] :- $7F and PORT[$2l];
PORT(labm_base + 9] :- $E9;
getintvec($OF, intsave);
setintvec($OF, @intr_handler)

end; (of intr set

procedure INTR_RESET;

begin
PORT($2l] :- PORT[$2l] or $80;
PORT[labm_base + 4] :- $10;
setintvec($OF, intsave)

end; {of intr reset

IN DEZE PROCEDURE WORDEN DE BEREKENINGEN EN DE COHfflJNICATIE HET DE
LABHASTER BEHORENDE BIJ 1 REGELINTERVAL VERZORGD

procedure STURING;

begin
vlag :- false;

pwm oud :- pwm;
if dN < 0 then dN :- 32000 + dN;

pwm :- pwm_fac*dN; (~ uit de tellerstand bepalen)
pwm :- min(pwm, pwm_oud + 3);
if i < 500 then begin T_buf[i] :- pwm end;

uitlezen van de referentiewaarden met daarin verwe~kt de juist ingelezen
waarde van pwm:

ws :- pwm + wsmin;
uitvoer(0.5*u_abs+0.5*u_oud, ws);
u_oud :- u_abs;
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pwm_vgm :- pwm_gem;
pwm_gem :- pwm; {gem. waarde voor evt. filteren}

me_oud :- me;
regel (pwm_ref, pwm_gem, pwm_vgm, wsmin, u_abs, u_hoek,

isx, isy, slip, flux, me);

PORT[labm_base + 9] :- $e9;
PORT[labm_base + 7]:- 0

end; {of sturing}

procedure MENU(lezen: boolean);
begin
writeln;
writeln;
writeln;
writeln;
writeln;
writeln;
writeln;
writeln(' **************************************** ');
writeln(' * * ');
writeln(' * 0: Stop de machine. * ');
writeln(' * 1: Refentiewaarden veranderen. * ');
writeln(' * 2: Start de fluxsturing. * ');
writeln(' * 3: Verlaat het programma. * ');
writeln(' * 4: Teken het gemeten toerental. * ');
writeln(' * 5: Print de laatste meetwaarden. * ');
writeln(' * 6: Stuur ws. * ');
writeln(' * * ');
writeln(' **************************************** ');
writeln;
writeln;
writeln;
write(' keuze - ');
if lezen then reaöln(keuze)

end; {of menu}

procedure init;
begin

pwm :- 0; pwm_oud :- 0; pwm_w :- 0; pwm_woud :- 0;
pwm_gem :- 0; pwm_vgm :- 0; ws :- 0; wsmin :- 0;
me :- 0; me_oud :- 0; u_abs :- 0; u_hoek :- 0;
isx :- 0; isy :- 0; slip :- 0; flux :- 0.001; ml :- 0;
isx_w :- 0; isy_w :- 0; flux_w :- 0.001; slip_w :- 0;
wE :-0; wE_oud :- 0; i:-O;
doorgaan :- true; uit :- 500; keuze :- 0;
stop :- false; vlag:- false; u_abs :- 0; status :- 0;
ws_fout :- 0; delta wE :- 0; u oud :- 0; slip_oud :- 0;
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end;

IN DEZE PROCEDURE WORDT DE COlifflJNICATIE liET DE LABHASTER OPGESTART:
(bijlage A)

procedure start_labm;
var j: integer;
begin

timerset(3,14.10);
timerset(1.14.10);
timerset(2.14.10);

PORT [labm_base + 9] :- $e9;
PORT[labm_base + 9] :- $ea;
PORTIlabm_base + 9] :- $eb;
bit3 :- true;

PORT[labm base + 7] :- O'•
PORTllabm_base + 4] :- $90;
PORT[$20] :- $20;

vlag :- fa1se;

j :- 0;
while j < 4 do
if vlag then begin

PORTl1abm_base + 9] :- $e9;
PORT[labm_base + 9} :- $ea;
PORT [labm_base + 7] :- O'•
j :- j+l end

end;

IN DEZE PROCEDURE WORDT DE COHfflJNICATIE HET DE LABHASTER BElINDIGD:
(bijlage a)

procedure stop_1abm;
var j: integer;
begin

j :- 0;
whi1e j < 100 do
if vlag then
begin

sturing;
j :- j+1;

end;

timerstop(l) ;
timerstop(2);
timerstop(3)

end;
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DEZE PROCEDURE KAN WORDEN GEBRUIKT OM EEN VASTE FREQUENTIE OP TE DRUKKEN:

procedure sturen(ws_ref: single);
var j:integer;

lezen : boolean;
pwm_gem :single;

begin
status :- 2;
i :- 0;
start_labm;

lezen :- (ws_ref>laatste_ws);
ws :- laatste_ws;
if ws < 0 then ws :- 0;

while ws >- ws ref do
begin if vlag then begin

ws :- ws - 0.1;
uitvoer(u_abs , ws);
PORT[labm_base + 9] :- $e9;
PORT[labm base + 9] :- $ea;
PORT[labm_base + 7] :- 0;
vlag :- false end

end;
while ws < ws ref do
begin if vlag then begin

ws :- ws + 0.3;
uitvoer(u_abs , ws);
PORT[labm_base + 9] :- $e9;
PORT[labm_base + 9] :- $ea;
PORT[labm_base + 7] :- 0;
vlag :- false end

end;

i:-l;
if lezen then
while i < 500 do
begin if vlag then begin

if dN < 0 then dN :- dN + 32000;
T_buf[i) :- dN*pwm_fac;

PORT[labm_base + 9) :- $e9;
PORT[labm_base + 9) :- $ea;
PORT [labm base + 7) :- O·,
vlag :- false;
i :- i+l end

end;
writeport(O,O);
writeport(1, 0) ;
PORT[labm_base + 9) :- $ea;
timerstop(l);
timerstop(2);
timerstop(3) ;
writeda(O, -6);

opslaan van gegevens
tijdens freq. sturing



:- $e9;
:- $ea;
:- O',

140

doorgaan :- false
end; {of sturen}

I1.B.V. DEZE PROCEDURE KAN DE I1ACHINE ZCMEL TIJDENS HET REGELEN ALS TIJDENS
HET STUREN VAN DE HACHINE WORDEN GESTOPT:

procedure stop_mach;
var j:integer;
begin

if status <> 1 then sturen(O);
i :- 501;

stop :- true;
pwm ref :- 0;

doorgaan :- true;
while doorgaan do if vlag then sturing;

while ws > 0 do
begin if vlag then

begin
ws ;- ws - 0.1;
uitvoer(u_abs. ws);
PORT[labm_base + 9]
PORT[labm_base + 9]
PORT(labm_base + 7]
vlag :- false

end
end;

writeport(O,O);
writeport(1,O) ;
PORTl1abm_base + 9] :- $ea;
timerstop(l) ;
timerstop(2);
timerstop(3) ;
writeda(O, -6);
doorgaan :- fa1se

end; {of stop_me~h}

I1.B. V. DEZE PROCEDURE KUNNEN 5 WE REF. WAARDEN VOOR HET TOERENTAL EN DE
ROTORFWX WORDEN OPGEGEVEN ( de laatste toerental moet nul zijn )

procedure nwe_ref;
var teller: integer;
begin

teller :- 1;
pwm_ref :- 0;
while (pwm_ref <> 2) and (teller < 6) do
begin

writeln; writeln;
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wr1te(' pwm_ref - '); readln(pwm_ref);
writeln;
1f teller - 5 then pwm_ref :- 0;
write(' flux ref - '); readln(flux ref);
if flux_ref < 0.35 then flux_ref :- 0.35;
1f pwm ref < 2 then begin pwm ref :- 2;

if teller> 1.5 then toeren_ref[teller-l] :- 12 end;
1f pwm_ref > 270 then pwm_ref :- 270;
toeren_ref[teller] :- pwm_ref;
rotorflux_ref[teller] :- flux_ref;
teller :- teller + 1

end;
pwm_ref :- toeren_ref[l];
flux_ref :- rotorflux_ref[l];
toeren_ref[6] :- 50;
rotorflux_ref[6] :- rotorflux_ref[5]

end; (of nwe_ref)

H.B. V DEZE PROCEDURE WORDT DE REGELWS OPGESTAR:I':

procedure regelen;
var j, teller, stoppen: integer;
begin

init;
teller :- 1;
status :- 1;
start_labm;

j :- 0;
while doorgaan do
begin

1f vlag then begin sturing; j :- j + 1 end;

if keypressed and (toeren_ref[teller+l] < 51) then
begin

stop_labm;
writeln('kies 0 om de

machine te stoppen, anders 1');
write('keuze - '); readln(stoppen);
if stoppen - 0 then stop_mach

else nwe_ref;
teller :- 0;
j : - 400; 1: -1 ;
1f stoppen <> 0 then start_labm

end;

1f j > 1000 then
begin

1f toeren_ref[teller+l] > 2 thèn begin
if pwm < 50 then 1:-1;

teller :- teller + 1 end;
pwm_ref :- toeren_ref[teller];
flux_ref :- rotorflux_ref[teller] ;
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j :- 0
end

end;

menu(false)
end; (of regelen)

DEZE PROCEDURE SCHRIJFT DE OPGESLAGEN GEGEVENS NAAR DISK EN STOPT HET
PROGRA/1!'1A:

procedure stop_prog;
begin

assign(toeren,'toeren');
rewrite(toeren);
writeln(toeren,' pwm - [ '); writeln(toeren,' ');
for i:-O to 499 do writeln(toeren, T_buf[i]);
writeln(toeren,' ]; ');
close(toeren);

( assign(spanning,'spanning');
rewrite(spanning);
writeln(spanning,' usx, usy - [');

writeln(spanning,' ');
for i:-O to 499 do writeln(spanning, ure[i],' ,

uim [i] " " uab [ i] " " uh [ i]) ;
writeln(spanning,' ); ');
close (spanning)
)

end; (of stop_prog)

DEZE PROCEDURE TEKENT DE OPGESLAGEN GEGEVENS OP HET SCHER!'1 [BOR 87-2]:

procedure teken;
var

N, teller, variabele, xmin, xmax: integer;
A: PlotArray;
ondergrens, bovengrens, dummy: single;
buffer: array[0 .. 500] of single;

begin
writeln( ,
writeln( ,

writeln( ,
writeln( ,
writeln( ,
writeln( ,
writeln( ,
writeln( ,

writeln( ,

Welke variabele wilt U tekenen?');
1: het gemeten toerental in el.

rad./sec.');
2: us_ref');
3: us_w');
4: is_b');
5: is_w');
6: de berekende rotorflux');

7: 1sx_b');
8: isy_b');



2: for

3: for

4: for

5: for

6: for

7: for
8: for
9: for

143

writeln(' 9: isx_w');
writeln(' 0: isy_w');
writeln; write('kies 1 .. 6: '); readln(variabele);

case variabele of
1: for teller :- 1 to 500 do

buffer[teller] :- t_buf[teller];
teller :- 1 to 500 do buffer[teller] :

sqrt(sqr(ure[teller])+sqr(uim[teller]»;
teller :- 1 to 500 do buffer[teller] :

sqrt(sqr(um[teller])+sqr(un[teller]»;
teller :- 1 to 500 do buffer[teller] :

sqrt(sqr(ire[teller])+sqr(iim[teller]»;
teller :- 1 to 500 do buffer[teller] :

sqrt(sqr(ism[teller])+sqr(isn[teller]»;
teller :- 1 to 500 do

buffer[teller] :- flux_buf[teller];
teller :- 1 to 500 do buffer[teller] :- ire[teller];
teller :- 1 to 500 do buffer[teller] :- iim[teller];
teller :- 1 to 500 do

transform(um[teller], un[teller],
ure[teller] , uim[teller],
ism[teller], isn[teller],
buffer[teller] , dummy);

0: for teller :- 1 to 500 do
transform(um[teller], un[teller],

ure[teller] , uim[teller],
ism[teller], isn[teller] ,
dummy, buffer[teller])

end; writeln;

write(' ondergrens - '); readln(ondergrens);
write(' bovengrens - '); readln(bovengrens);
writeln;
write(' linkergrens - '); readln(xmin);
write(' rechtergrens - '); readln(xmax);

initgraphic;
for teller :- 1 to 500 do

begin A[teller,l] :- teller;
if buffer[teller] < ondergrens then

A[teller,2] :- ondergrens + 0.01 else
if buffer[teller] > bovengrens then

A[teller,2] :- bovengrens - 0.01 else
A[teller,2] :- buffer[teller] end;

ClearScreen;

Definewindow(l,O,O,XMaxGlb,YMaxGlb);
Defineheader(l,'meetresultaat');
Defineworld(l,xmin,ondergrens,xmax,boveng+ens);
selectworld(l); .
selectwindow(l);
Setbackground(O);
setforegroundcolor(15);
Setheaderon;
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Drawborder;
drawaxis(9,9,l,16,l,16,0,0,false);
drawpolygon(A,xmin,xmax,O,l,O);

end;

/1. B. V. DEZE PROCEDURE KUNNEN DE OPGESLAGEN GEGEVENS WORDEN UITGEPRINT:

procedure printer;
begin

teken;
hardcopy(false,5);
leavegraphic

end;

HOOFDPROGRAJ1l1A:

begin
for j:-O to 2000 do ARCTANA[j] ;- arctan(j/2000);
for j:-O to 3150 do begin

COSIN[j] :- cos( j/500 - 1.5708);
SINUS[j] :- sin( j/500 - 1.5708)

end;

init;

initlabmaster;
intr_set;
defineport(3) ;
writeport(O,O);
writeport(l,O);
writeda(O,O) ;

timerset(4,132,32000);
timerset(5,133,32000);

writeln;

while keuze <> 3 do
begin

if keuze <> 2 then menu(true)
else readlri(keuze);

case keuze of
0: stop_mach;
1: nwe_ref;
2: regelen;
3: stop_prog;
4: begin

teken;
repeat until keypressed;
leavegraphic;
end;

5: printer;
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6: begin
writeln; write('ws_ref - ');

readln(ws_ref);
write('us_ref - ');
readln(u_abs) ;

sturen(ws_ref);
geheugen :- pwm;
sturen(O)

end;
end

end

end. (van de sturing)
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Bijlage D OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE VERGELIJKINGEN

D.l De in de fluxgeoriënteerde sturing gebruikte vergelijkingen

De in de fluxgeoriënteerde sturing gebruikte vergelijKingen zijn

onderverdeeld in een aantal -blokken";

de fluxsturing;

de toerenregelaar;

de stroombegrenzingen;

het inverse statormodel;

de coördinatentransformatie van cartesische coördinaten naar

poolcoördinaten;

de spanningsbegrenzingen;

de coördinatentransformatie van flux- naar statorcoördinaten;

de inverse coördinatentransformatie van poolcoördinaten naar

cartesische coördinaten;

het machinemodel in fluxcoördinaten.

Hieronder volgt een opsomming van de gebruikte vergelijkingen,

onderverdeeld in de hierboven genoemde "blokken".

de fluxsturing

M .* *-2[1 f(n+l) + i ben)]sX,re sx,

de toerenregelaar

(4.10)

*m f(n+l)e,re
*- m ben)e,

*wEen)

* * 1 * *Kp [wE(n+l)-wE(n)l + 2Ki T [wE(n+l)+wE(n)]

* *Pw (n) - pw (n-2)m,ref. m,gem

(3.47)

* *Vergelijking (3.44) verandert door i en m te vervangen doorsy e

* * *respectievelijk i f en m op bemonsteringstijdstip n+l en ~rx doorsy,re e,ref

*~ b op bemonsteringstijdstip n, in:rx,
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*i f(n+1)sy,re

*m f(n+1)e,re

*ljIrx,b(n)
(0.1)

de stroombegrenzingen (paragraaf 3.2 en subparagraaf 4.2.5)

* *i' (n) :s i sx max(n) (0.2)sx ref, ,
* *i' (n) ~ -0.05 i' (n) (5.1)sx,ref sX,max

* j[ I.!sl;ax -
*2

isy,max(n) i' (n) (0.3)sx ref,
*

* J/J b(n-1) *i' (n) :s C rx,
isy,max(n) (0.4)sy,ref *

J/Jrx,ref(n)
* *i' (n) :s isy,max(n) (0.5)sy,ref
* *i' (n) ~ -0.05 i' (n) (5.2)sy,ref sy,max

het inverse statormodel

Met terugkoppeling van i b en J/J b' en het gebruik van de meetwaarde van
-5, rx,

pw veranderen (3.48), (3.49), (3.50) en (3.51) in:
m

+ u* (n)] - R (21ITTo)i'* f(n+1) + R (!_To)i* (n) +
sX,ref 0 sX,re ° 2 T sx,b

1 * * * *
4aLs[wf(n+1)+Wf,b(n)][i~y,ref(n+1)+i~y,b(n)]

1 *-2 [u f(n+1)sX,re

1 MRr * *.- ---[J/J (n+1)+J/J (n)]·
2 L2 rx rx,b

r
(0.6)

1 T *
+ R (---!)i (n) +

o 2 T sy,b
1 * * 1 To *
-2[u (n+1) + u (n)] - R (~)i' (n+1)sy,ref sy,ref 0 2 T sy,ref

1 M * * *+=2 ~Lw (n-1)[J/J (n+1)+ljI ben)] +r m,gem rx rx,

1 * * * *
~4aL [wf (n+1)+Wf b(n)][i' f(n+1)+i' ben)]

5 ,sx,re sx, (0.7)

(0.8)
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** M i' f(n+l) *
wf(n+l) - ~Rr ~sY~*7,r~e~ + pw (n-l)

r ~ (n+l) m,gem
rx

de coördinatentransfo~tievan carthesische coOrdinaten naar

poolcoördinaten

(0.9)

1 f* f* f
Met -2[lu f(n+l)l+lu f(n)l] vervangen door lu (t)1 volgt uit-s,re -s,re -s,ref n+~

(3.67):

1 * * 2- -J [(u r(n+l)+u fen»~ +2 sX,re sX,re
* * 2( U (n+l)+u (n»sy,ref sy,ref

* *u (n+l)+u (n)sy,ref sy,ref
arctan( * * )

u (n+l)+u (n)sX,ref sX,ref

* *u (n+l)+u (n) ~ 0sX,ref sX,ref

* *u (n+l)+u (n)sy,ref sy,ref
arctan( * * ) + w

u (n+l)+u (n)sX,ref sX,ref

* *u (n+l)+u (n) < 0sX,ref sX,ref

(D.lO)

(3.65)

de spanningsbegrenzingen (paragraaf 4.2.4)

~ * *
1 528 [u. (n+l)+ui (n)] <. lnv r.v

~[(~6)~ef(tn+~)-(~6)~ef(tn_~)] + (wf-pwm):(n) + PW:,gem(n-l)

~ . * *
< O.522[uinv(n+l)+uinv(n)]

de coördinatentransformatie van flux- naar statorcoördinaten

(4.8)

(D.U)
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1 * * 1 f f-[u (n+1)+u (n)] - -[ lu' (t )+u' (t ) I]2 inv inv 2 -s,ref n+~ -s,ref n·~

(3.66)

(3.68)

de inverse coördinatentransformatie van poolcoördinaten naar cartesische

coördinaten

Met de invoering van lu' f(t L)I en (~6)' f(t L) veranderen (3.56) en-s,re n+~ re n+~

(3.57) in:

1 ,* ,*-[u (n+1)+u (n») -2 sX,ref sX,ref

1 * *-[u' (n+1)+u' (n») -2 sy,ref sy,ref

I~~ ref(tn+~)1,

1~~,ref(tn+~)1

cos«~6)~ef(tn+~»

sin«~6)' f(t L»re n+~

(0.12)

(0.13)

het machinemodel in fluxcoordinaten (pw vervangen door pw )m m,gem

1 * * 1 To .* 1 To *
-[u' (n+1)+u' (n») - Ro(~2T)l b(n+1) + R (-2---T)i b(n) +2 sX,ref sX,ref SX, 0 SX,

KR * * *
2

r
~ b(n) - oL wf b(n) i b(n) (3.58)L rx, s, sy,

r

1 * *-[u' (n+1)+u' (n)]2 sy,ref sy,ref
M *+ TP
L

w (n-1)m,gem
r

Vervangen van i en ~ in (3.42) door re~pectieve1ijk i en ~sx rx sX,b rX,b
geeft:

M * * 1 Tr * 1 Tr *
ï[isx ,b(n+1)+isx ,b(n)] - (~)~rx,b(n+1) + (ï-~)~rx,b(n) (0.15)

*Vervangen van wf '

*~ b geeft:rx,

* * * *i sy en ~rx in (3.43) door respectievelijk wf,b' isy,b en
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** M i b(n) *
"'f b (n) - I:""""Rr _*~sy~,-- + pw (n-l)

, r'~ () m,gem
'Yrx,b n

(0.16)

Vervangen van m ," en i in (3.44) door respectievelijk m b'" b ene rx sy e, rx,
i b geeft:sy,
* 3 M * *

me,b(n) - 2 PI:"""" ~rx,b{n) i b(n) (0.17)r sy.

0.2 machinemodel in statorcoördinaten

Naast de vergelijkingen t.b.v. de fluxsturing is in de simulaties ook een

machinemodel in statorcoördinaten gebruikt. De vergelijkingen van dat

model kunnen worden afgeleid uit:

s R iS + ~l/Js (0.18)u-s s-s dt-s
s

0 R iS + ~l/Js s (0.19)u - - jpw~r-r r-r dt-r
l/Js L iS + Mis (0.20)-s s-s -r

'1/ - Mis + L iS (0.21)r -s r-r

M.b.v. (0.19) kan iS uit (D.20) en (0.21) worden geêlimineerd:
-r

l/JS L iS M d s M s (0.22)- R~r + jR"Pw l/J-s s-s ID"'-rr r
L L

f.s Mis r d s r s (0.23)- - R" ëtt!r + jRPw "r -s Dt'"rr r

sM.b.v. (0.22) kan f uit (D.18) worden geêlimineerd:
s

s
u
-s

(0.24)

d2
s

M.b.v. (0.23) kan ~ f. uit (0.24) worden geêlimineerd:
dt r



s
u-s

R iS d.s M ~~s
s-s + oLs dt!s + ~ dt~r

r

15]

M
2

met 0 - 1 - ~
s r

(0.25)

Oe in (D.23) en (0.25) gebruikte ruimtevectoren kunnen worden gesplitst in

een reëel en een imaginair deel volgens:

(0.26), (0.27) en (0.28) in (0.23) en (0.25) levert:

'is
""ra + j""r~r

s
+ jus~u u-s sa

.s i + jis~1-s sa

Substitueren van

(0.26)

(0.27)

(0.28)

L d L

""ra
r r

""r~ Mi (0.29)+ - dt""ra + -pw
R R m sar r

Lr d Lr
JPra Mis~ (0.30)""r~ + R dtJPrp - RPwm -

r r

R i + oL d. M d
U -1 + ~ dt""rasa s sa s dt sa r

R i ~ + oL d. M d
us~ - dt1s~ + ~ d2Pr~s s s

r

(0.31)

(0.32)

Ooor aan dit stelsel vergelijkingen de vergelijking voor het

elektromagnetische koppel toe te voegen ontstaat een machinemodel in

statorcoördinaten. Oeze vergelijking wordt gevonden door k (willekeuring

coördinatenstelsel) in (3.6) te vervangen door s (statorcoördinaten):

m
e

*( voor complex geconjugeerde) (0.33)

Met (0.26) en (0.28) volgt daaruit:

m
e (0.34)
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