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Samenvatting

Om de kortsluitankermotor te gebruiken als aandrijfmachine in systemen waar een goed dynamisch
gedrag vereist is, zijn complexe regel- en besturingssystemen noodzakelijk.
Ret is theoretisch gezien zeer goed mogelijk om dit machinetype op dezelfde manier te regelen als een
gelijkstroommachine.

Realisatie van deze theorie (veldorientering) vereist dat men weet waar in de machine de magnetische
flux-as zich bevindt. Om deze as te bepalen kan men gebruik maken van fluxsensoren die in de
machine geplaatst worden. Omdat plaatsing van dergelijke sensoren de mechanische robuustheid van
de machine sterk vermindert en vaak niet mogelijk is in standaard machines, wordt gebruik gemaakt
van machinemodellen waarmee uit gemeten klemgrootheden (spanning en stroom) de positie van de
magnetische flux-as bepaald wordt.
De nauwkeurigheid van de geschatte grootheden is niet aIleen afhankelijk van hoe goed de structuur
van het model de werkelijkheid benadert maar ook van hoe goed de geschatte machineparameters
overeenkomen met de werkelijke waarden. De parametergevoeligheid blijkt vooral bij lage
toerentallen erg groot te zijn. VeeI onderzoek wordt dus ook verricht naar het verbeteren van de
schatting van de positie van de flux-as bij lage toerentallen. In dit verslag worden twee methoden
nader geanalyseerd.

Maakt men geen gebruik van een toerentalsensor dan zal bovendien het toerental met behulp van de
klemgrootheden geschat moeten worden.

Er wordt een methode voor een sensorloze veldgeorienterde machine behandeld die door Ohtani is
voorgesteld. Daarnaast wordt een vergelijking gemaakt met een door Bonanno voorgestelde methode
die afgeleid is van Ohtani's methode. Beide methoden zijn gebaseerd op de indirecte veldorientering en
maken gebruik van hetzelfde fluxmodel.
Ohtani's regeling bevat twee PI-regelaars, een voor de regeling van de rotorsnelheid en een die samen
met het fluxmodel de rotorsnelheid schat. De geschatte rotorsnelheid wordt door de regelaar zo
aangepast dat de grootte van de gewenste waarde van de koppelvormende component van de
statorstroom gelijk wordt aan de waarde die berekend wordt met behulp van het fluxmodel. De
koppeling tussen beide regelaars maakt de regeling complex. Bonanno omzijlt het afstellen van beide
regelaars door de rotorsnelheid op een directere wijze te bepalen.
Rij schat de rotorsnelheid namelijk door gebruik te maken van de geschatte statorfrequentie en de
geschatte slipfrequentie die beide bepaald worden met behulp van het fluxmodel. De geschatte
rotorsnelheid wordt hierbij zo aangepast dat de geschatte slipfrequentie gelijk wordt aan de gewenste
waarde.

Er is gekeken naar de werking van beide modellen bij lage rotorsnelheid. Met betrekking tot de
parametergevoeligheid werd aIleen de invloed van afwijkende waarden van de stator- en
rotorweerstand onderzocht.



Ret blijkt dat met Ohtani's methode het mogelijk is om, onatbankelijk van de slipfrequentie, bij
rotorsnelheid nul de machine in een perfecte veldgeorienteerde toestand te krijgen. Voorwaarde is weI
dat de geschatte statorweerstand niet groter is dan de werkelijke waarde.
Voor Bonanno's methode geldt dat, bij rotorsnelheid nul, de grootte van de slipfrequentie weI een rol
speelt en dat bij een grotere slipfrequentie de methode beter werkt maar dat geen ideale veldorientering
wordt verkregen.
Een afwijkende modelwaarde van de rotorweerstand ten opzichte van de echte waarde heeft, bij beide
modellen, geen invloed op de veldorientering en zorgt aIleen voor een fout in de schatting van de
rotorsnelheid. Omdat deze fout ondermeer atbankelijk is van de belastingsgraad zal procentueel gezien
bij lage snelheden en een groot lastkoppel de fout het grootst zijn.
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wisselstroom
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Direct On Line (direct aan het net)
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Inleiding

1. Inleiding

1.1 Introductie

In de industrie wordt gebruik gemaakt van een groot aantal verschillende werktuigen. Afbankelijk van
het type werktuig en de toepassing ervan kan men voor aandrijfsystemen een onderverdeling maken in
geregelde en niet-geregelde aandrijvingen. Met geregelde wordt hier dan bedoeld dat het toerental
en/of koppel of beide geregeld wordt. Het grootste deel van de in de industrie geplaatste aandrijvingen
valt in de klasse van niet-geregelde aandrijvingen. Hieronder vallen bijvoorbeeld ventilatoren, mengers
en pompen. Door zijn mechanische robuustheid, compacte bouw, eenvoud en de mogelijkheid om
rechtstreeks aan het net (DOL) gestart te worden, is de kortsluitankermachine zeer geschikt voor deze
toepassingen.

Stelde men hogere eisen aan de aandrijving met betrekking tot de regelbaarheid van koppel dan weI
toerental, dan was en is voor sommige toepassingen nog de onafbankelijk bekrachtigde
gelijkstroommachine de aangewezen motor.
Vroeger kwam voor de werktuigen waar de snelheid en/of het koppel geregeld moest worden, eigenlijk
alleen de gelijkstroommachine in aanmerking. Oorzaak hiervan was dat het eenvoudiger was om een
variabele gelijkspanning te maken dan een variabele wisselspanning/frequentie. Zelfs de introductie
van halfgeleiders zorgde niet voor een verschuiving van gelijkspanning naar draaistroom. Ze zorgde er
weI voor dat de roterende omvormers (Ward-Leonard) werden vervangen door gelijkrichter-sets. Door
de ontwikkelingen in de vermogenselektronica en door de dalende prijzen van vooral de
halfgeleidercomponenten werd het op grotere schaal toepassen van door frequentieregelaars gevoede
asynchrone machines economisch haalbaar. Deze frequentieregelaars voeden de machine met een
spanning of stroom met variable frequentie en/of amplitude. De werking van deze regelaars is
gebaseerd op de statische karakteristiek van de asynchrone machine.
Waar vroeger bij pompen het debiet meestal met behulp van kleppen en omloopcircuits werd geregeld,
kiest men tegenwoordig steeds vaker voor frequentieomvormers om het toerental van de machine aan
te passen aan het gevraagde debiet.

Voor (hoog)dynamische aandrijvingen waarbij men streeft naar snelle en nauwkeurige regelingen, is
deze scalaire regelstrategie niet geschikt omdat bij de asynchrone machine de dynami.sche
karakteristiek sterk afwijkt van de statische.
Nodig was de mogelijkheid om ook de asynchrone machine te kunnen regelen zoals de
gelijkstroommachine. De theorie hiervoor werd al eind zestiger jaren geformuleerd, maar toen ontbrak
de technologie om de theorie in praktijk te brengen. De verzamelnaam voor de methoden die uit deze
gedachtesprong naar boven kwamen borrelen, is 'vector regeling'. Hierbij wordt niet alleen gekeken
naar de waarde van de stuurgrootheid maar ook naar de hoek van de stuurgrootheid ten opzichte van
een referentie-as. Door de as van de rotorflux als referentie-as te kiezen bleek het mogelijk om
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onafhankelijk van elkaar de fluxvormende en de koppelvormende component van de stroom in te
stellen.
De grootschalige praktische invoering van dit type geregelde aandrijvingen komt nu pas echt op gang.
Dit komt vooral door de ontwikkelingen op het vlak van de digitale techniek (signaal processoren, NO
omzetters), op het vlak van de vermogenselektronica en de regeltechniek. Het wordt nu mogelijk om
de regelbaarheid van de asynchrone machine op een niveau te brengen dat niet of nauwelijks afwijkt
van dat van de gelijkstroommachine. Toch zijn nog niet aIle problemen opgelost. Vooral de vraag om
zo weinig mogelijk sensoren te gebruiken levert nog enige uitdagingen op. Het meest onderzochte
gebied is toch de regeling bij zeer lage statorfrequenties (rond nul). In dit afstudeerverslag worden
twee methodes besproken waarmee geprobeerd is het toerenbereik van een toerentalgeregelde
aandrijving zonder sensoren te verlagen.

1.2 Opbouw verslag

Als basis voor de behandeling van de sensorloze veldorienteringsmethoden wordt in hoofdstuk 2 een
model voor de stroomgestuurde kortsluitankermachine afgeleid.
Daarna wordt in hoofdstuk 3 de veldorientering besproken en wordt het spanning/stroom-model
beschreven.
In hoofdstuk 4 komt de sensorloze veldgeorienteerde methode volgens Ohtani aanbod. Hierbij wordt
steeds een gedeelte van het model geanalyseerd waarbij de andere gedeelten ideaal verondersteld
worden.
Na deze uitgebreide behandeling wordt in hoofdstuk 5 de methode van Bonanno in het kort
beschreven.
Hoofdstuk 6 bevat resultaten van simulaties bij lage snelheden behandeld; beide methoden worden met
elkaar vergeleken.
Afsluitend staan in hoofdstuk 7 de conclusies en aanbevelingen.
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Asynchrone machine

2. Asynchrone machine

2.1 Vergelijkingen

De asynchrone machine en dan speciaal de kortsluitankermachine is door zijn relatief eenvoudige
bouwwijze een robuuste en goedkope manier om elektrische energie om te zetten in mechanische
energie.
Om de werking en de mechanismen ervan te kunnen begrijpen is een mathematisch model van de
machine een vereiste. Om dit model te kunnen maken moeten we de machine ontleden. Om de
machine goed te kunnen beschrijven is gebruik gemaakt van de ruimtevectoren theorie. Hierdoor
kunnen we een drie- of meerfasige machine beschrijven als een symmetrisch tweefasig systeem (zie
[5J appendix B).

Om de beschrijving niet nodeloos complex te maken kan men enkele vereenvoudigingen toepassen.
De aannamen en vereenvoudigingen die aan dit verslag ten grondslag liggen zijn:

- de luchtspleet heeft een constante breedte,
- er treedt geen verzadiging en hysterese op,
- de magnetische permeabiliteit van het ijzer is oneindig groot,
- er wordt uitgegaan van ideaal sinusvormige stroombelegging op de stator,
- effecten ten gevolge van rotorvertanding worden verwaarloosd,
- het aantal poolparen is 1.

De machine kan gevoed worden door een spanningsbron (b.v. het net) of door een stroombron. In dit
verslag wordt uitgegaan van een door een ideale stroombron gevoede kortsluitankermachine, afgekort
IA. Met ideale stroombron wordt een bron bedoeld die elke gevraagde stroom zonder verliezen kan
leveren.

2.2 Machinemodel

De vergelijkingen zijn hier gegeven in vectorvorm. Deze twee dimensionele vectoren kunnen echter
ook opgevat worden als complexe getallen, een schrijfwijze die men vaak in artikels tegenkomt.
De vergelijkingen staan in het per unit systeem (PUS) zoals beschreven in bijlage A.

Voor de stator geldt, in statorcoordinaten:

US = r . i" + ~i.s
s s s "I' 5

en voor de kortgesloten rotorkooi geldt, in rotorcoordinaten:

(2 - 1)

(2 - 2)

3



Asynchrone machine

De vergelijking voor de statorflux is onafhanke1ijk van het gebruikte coordinaatstelse1 en wordt
beschreven in het algemene coordinaatstelsel a.

a a I 'a
,., s = ,., I + l1S' Is

Hetzelfde geldt voor de rotorflux

en voor de luchtspleetflux

... a l'a
"1') = 'Ilil

de magnetiseringsstroom

en het koppel

mel =[R(t)·tp~r'i:

(2 - 3)

(2 - 4)

(2 - 5)

(2 - 6)

(2 - 7)

(2 - 8)

Voor de beschrijving van de machine in een willekeurig coordinatensysteem a moeten dan aIleen nog
de vergelijkingen (2 - 1) en (2 - 2) omgeschreven worden. Dit gebeurt met behulp van een
rotatiematrix R.

R(a) = [c~sa
sma

-sinal
cosa

(2 - 9)

Voor de ornzetting van het stator- of rotorcoordinatensysteern naar het coordinatensysteem a geldt dan
met de in figuur 2-1 gedefinieerde hoeken:

(2 - 10)

waarbij x een willekeurige vectorgrootheid is.

rotoras

statoras

figuur 2-1 Definitie van hoeken.
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Asynchrone machine

Heeft men niet de variabele x' maar zijn afgeleide naar de tijd :is dan moet men gebruik maken van
de kettingregel. Voor de coordinaattransformatie van de tijdafgeleide geldt dan:

.s d (R( s) a) R( s) .a d R( s) ax =- X'x = X·x +- X ·x
dt dt

Voor de afgeleide van de rotatiematix geldt:

r

d
d. 1d -cosa --sma d [-Sina

-'R(a)= dJ It =-a·
dt -sina -cosa dt cosa

dt dt

-c~sa]
-sma

(2 - 11)

(2 - 12)

Omdat we liever een vergelijking hebben waar de rotatiematrix in voorkomt werken we de laatste term
van vergelijking (2 - 12) om tot een term waarin R weI voorkomt.
Het blijkt dan dat geldt:

~R(a)=a·R(a).R('Y2) (2-13)
dt

Door bovenstaande transformaties in de vergelijkingen (2 - 1) en (2 - 2) in te vullen en te
vereenvoudigen krijgt men de vergelijkingen in het coordinatensysteem a

(2 - 14)

(2 - 15)

2.3 Beschrijving IA in kortsluitfluxcoordinaten

In de voorgaande paragraaf is de IA beschreven in het algemene coordinatensysteem a. Voor de
realisering van het model van de IA moet een referentie-as gekozen worden. Het ligt voor de hand om
de referentie-as zo te kiezen dat in een stationaire toestand de hoeken tussen de vectoren constant
blijft. Ais referentie-as kan men dan kiezen voor een as die samenvalt met een van de fluxvectoren
(stator, luchtspleet, rotor) of met een van de stroomvectoren (stator, rotor).

Met de kortsluitflux als referentie-as krijgen we dan de onderstaande vergelijkingen die als basis
dienen voor de beschrijving en dus een model van de asynchrone machine in kortsluitfluxcoordinaten
vormen.

U1J'k = r .i1J'k + ~i,1J'k + R(1t/).ms .~hljJk
s •• .... • /2 't' k .... s

~h 1J'k = ~h 'Ilk + 1 . i1J'k
.... s .... 1 a. s

~h 'Ilk _ ~h 1J'k + 1 . i1J'k
.... k - .... \ ak k

(2 - 16)

(2 - 17)

(2 - 18)

(2 - 19)

(2 - 20)

, (2 - 21)
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Asynchrone machine

(2 - 22)

Omdat de aansturing van de IA geschiedt door middel van de statorstroom is vergelijking (2 - 16) niet
nodig. Voor het model van het elektromagnetische gedeelte moet vergelijking (2 - 17) omgewerkt
worden naar een vergelijking waar de rotorstroomvector is uitgedrukt in de statorstroomvector.
De afleiding van de vergelijkingen staat beschreven in bijlage B.
De uiteindelijke set vergelijkingen voor het elektromagnetische gedeelte van de IA in
kortsluitfluxcoordinaten is

1JJ ... =IljJ ...
° rk·b rk 1JJk1JJ ... =-_Ol 0-

l+ok S l+ok l
r IorqJ... = qJ...

·w
• r rk lsqJ... = __0-

l+ok 1JJ k

Hiennee vormen we blok la.

figuur 2-2: blok la

Voor het koppel geldt:

en voor de snelheid

Integratie van de snelheid geeft de rotorhoek

pS = I jidt

r
lpk

(2 - 23)

(2 - 24)

(2 - 25)

(2 - 26)

Deze vergelijkingen samen vormen blok IIa , het elektromechanisch deel.

6



Asynchrone machine

'4'k--~

figuur 2-3: blok IIa

Na de koppeling van het elektromagnetisch gedeelte (blok Ia ) met het mechanisch deeI (blok IIa )

moet er nog een koppeling met de stroomomvormer gerealiseerd worden. Hiervoor maken we gebruik
van de volgende vergelijkingen:

.b. ( ~J)l = l • cos E
(2 - 27)• S S

i W = i . sin( E~J )
(2 - 28)S S S

~, S S
Es = Es - qJk (2 - 29)

s r s
qJk = qJk + P (2 - 30)

E' =f iSdts s (2 - 31)

• ~J • S • r • s
Es = Es - qJk - P (2 - 32)

E~' =f i~'dt
(2 - 33)s s

De realisering van de hoeksnelheidsvoorwaarde en de koppeling met de bron gebeurt door middel van
blok III of blok IiI.

r
CfJk

is

• s
p

•
III

figuur 2-4 blok III figuur 2-5 blok III

Voegt men deze blokken samen dan krijgt men het blokschema voor de IA.
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Asynchrone machine

- - - - - - -

11
0

--,
1- - - - I

is
I
I
I..

Es I

1
0

I
<p~ I

III I
L.. - - - - _1- - - - I

I • Im/a",tp -

- - -
figuur 2-6 blokschema fA

2.4 Spanningsvorming in de machine

Tot nu toe werd voorbij gegaan aan het ontstaan van de klemspanning bij de IA. Omdat de
klemspanning een grootheid is die gebruikt wordt bij de veldorientering is het, voor simulaties en
mathematische analyses, nodig om een model te hebben van de spanningsvorming.
De relatie tussen klemspanning en statorstroom en statorflux wordt beschreven met vergelijking
(2 - 16).
Door deze vergelijking om te werken (zie bijlage B) krijgen we een set vergelijkingen die de
spanningsvorming (in rotorfluxcoordinaten) in de machine beschrijven:

b ·b I . s ·w l:b ljJ k
U. = J; • Is - (T' CPk • Is + a' Is +--

1+Ok
• s

W ·w I ·s·b I :w CPk ''ljJk
Us = J; • Is + (T' CPk • Is + a' Is +

1+ Ok

Deze spanningsvorming in de machine kan worden weergegeven met blok VI; of SVR.

(2 - 34)
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Asynchrone machine

~I-_ 'S

P

figuur 2-7 blokschema VI;

Door het model van de IA en blok VI; te combineren krijgen we een compleet model (figuur 2-8) in

kortsluitfluxcoordinaten van de IA dat we kunnen gebruiken ten behoeve van de simulatie van
veldgeorienteerde regelingen met een uti model.
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Veldorientering

3. Veldorientering

3.1 Inleiding

Het grootste voordeel van de onatbankelijk bekrachtigde gelijkstroommachine is de mogelijkheid om
onatbankelijk van elkaar de twee componenten die het koppel bepalen in te stellen. Door de
commutator en de compensatiewikkelingen staat de flux altijd loodrecht op de stroom waardoor altijd
het maximaal mogelijke koppel geleverd wordt. Bij de kortsluitankermachine is dit echter nooit het
geval omdat de statorstroom ook moet zorgen voor de magnetisering van de machine. Daarnaast wordt
de asynchrone machine gekenmerkt door een slecht dynamisch gedrag en een koppel dat sterk
atbankelijk is van het toerental.
Om de regelbaarheid van de asynchrone machine te verbeteren maakt men gebruik van vector
regelingen. Hierbij worden de twee componenten van de statorstroomvector geregeld. In polaire
coordinaten zijn dat de absolute waarde en de hoek van de stroom ten opzichte van de
referentiefluxvector, in cartesische coordinaten de magnetiserende component van de statorstroom en
de koppelvormende component van de statorstroom. Het voordeel hiervan is dat men altijd de
gewenste waarde voor beide stroomcomponenten kan instellen mits men de fluxhoek kent. De machine
kan dan niet meer demagnetiseren bij een overbelasting, maar zal zijn ingestelde koppel blijven
leveren. Omdat men de stroom steeds instelt ten opzichte van de fluxas noemt men dit veldorienteren.

Om te kunnen veldorienteren, moet men de fluxhoek kennen. De meest direkte manier om de fluxhoek
te bepalen is om het magnetisch veld in de machine te meten met Hall sensoren of meetspoelen. Deze
methode van veldorienteren wordt dan ook directe veldorientering genoemd. Het plaatsen van deze
sensoren is echter, vooral bij standaard motoren, lastig en duur. Daarnaast, en zeker niet van minder
belang, doet plaatsing van deze gevoelige sensoren afbreuk aan de robuustheid van de aandrijving.

Naast de mogelijkheid om de fluxhoek direct te meten kan men de fluxhoek ook bepalen door gebruik
te maken van vergelijking (2 - 30).
Dit vereist dus de meting van de rotorhoek en de bepaling van de hoek tussen de kortsluitflux en de
rotor. Deze methode wordt de indirecte veldorienteringsmethode genoemd. Ook hier wordt gebruik
gemaakt van een sensor, namelijk een rotorhoekpositie opnemer of een rotorsnelheid opnemer. Beide
kunnen op de as geplaatst worden en zijn dus eenvoudig te monteren. Dan is verder nog de hoek (cp~)

van de rotorflux ten opzichte van de rotor nodig. Om deze te bepalen moet gebruik gemaakt worden
van een model van de machine, om precies te zijn blok la' Meer over indirecte veldorientering in

paragraaf 3.3.

Hierboven zijn de twee basismethoden vermeld om aan de veldorienteringshoek cp~ te komen. In de
volgende paragrafen wordt op deze methoden wat dieper ingegaan.
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(3 - 1)

Veldorientering

3.2 Sensorloze directe veldoriiintering

Wil men de machine veldorienteren op de directe manier maar zonder sensoren dan zal men de
fluxhoek moeten bepalen met behulp van een model van de asynchrone machine. Het blijkt dat het in
theorie mogelijk is om de fluxhoek te bepalen uitgaande van de gemeten waarden van spanning en
stroom. Deze eenvoudige modellen heten dan ook spanning/stroom modellen of kortweg u/i-moddlen.
Er zijn verschillende modellen mogelijk, afhankelijk van het coodinatensysteem waarin het model
beschreven is. Omdat de stromen en spanningen gemeten worden in het statorcoordinatensysteem ligt
het voor de hand om het model ook in dit systeem te beschrijven. Hiervoor gaan we dan uit van de
statorvergelijking (2 - 1) die we omwerken naar een vergelijking waar de kortsluitfluxvector in
voorkomt (zie bijlage B).
De uiteindelijke vergelijking voor het u/i modelluidt dan:

~ ()( ~ .).. s "s ""·s -s1J1 k = 1+ Ok Us - r. .Is - [0 . Is

waarbij het A aangeeft dat de parameters geschat ·zijn en dat de grootheden berekend zijn met behulp
van geschatte parameters.
Een van de manieren waarop we vergelijking (3 - 1) kunnen weergeven is te zien in figuur 3-1.

s
Us

·s
Is

figuur 3-1 uli model in statorcoordinaten

We hebben nu een model waarmee we de kortsluitfluxvector kunnen bepalen zonder gebruik te maken
van sensoren en de bijbehorende nadelen. Daartegenover staat dat er weer nieuwe problemen
opduiken.
Indien de modelparameters afwijken van de echte waarde, dan heeft dit invloed op de nauwkeurigheid
van de door het model berekende flux.

Voor het uti model geldt:
~ ~ .
• 's s "'·S [ ·s

.h = U - r . I - . I-t'k s s s CJ s

met

In de machine wordt de spanning gevormd volgens

12
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Veldorientering

Door nu vergelijking (3 - 4) in vergelijking (3 - 2) in te vullen krijgt men

~ () ( ~) .. 's ·,s "-8 -s1I'k =1I'k + r. - r. ·Is + La -La ·Is

Met de fouten als voIgt gedefinieerd:

~

Ma = La -La

krijgt men de vergelijking voor de tijd afgeleide van de fluxfout

A • 's A ·S AL :s
Ll1l'k = -Llr. ·Is - Ll a ·Is

In het frequentiedomein ziet dit er dan als voIgt uit:

!1~h's = ( . !1r. _M \ . is
_'t'k \ ] w a)-s

De absolute waarde van de fluxfout is gelijk aan:

Voor de hoek van de foutvector geldt:

( !1r. \

arg(A1Jl';) - -aretanl ~"J +arg(i:)

(3 - 4)

(3 - 5)

(3 - 6)

(3 - 7)

(3 - 8)

(3 - 9)

(3 - 10)

(3 - 11)

(3 - 12)

We zien dus dat de foutvector afuankelijk is van de belastingsgraad (i:), de statorfrequentie (OJ) en de

parameterfouten.

Het blijkt dat bij lage frequenties, dus bij lage toerentallen, de invloed van een fout in r. asymptotisch
toeneemt als de frequentie naar nul gaat. De invloed van Ma is frequentie- onafuankelijk. Indien we de

machine bij lage toerentallen willen regelen moet er dus vooral voor gezorgd worden dat de invloed
van !1r. afneemt.

Naast de afwijkingen in de geschatte flux ten opzichte van de machineflux die veroorzaakt worden
door afwijkende modelparameters, is er nog een andere probleem. Door het gebruik van een open
integrator zal een afwijking op tijdstip t=O (beginwaarden) ten opzichte van de werkelijke flux in de
machine niet gecorrigeerd worden. Hiervoor is een of andere vorm van terugkoppeling noodzakelijk.
Daarnaast is een open integrator zeer gevoelig voor eventueel in het signaal aanwezige
gelijkspanningscomponenten. Deze kunnen ontstaan door de elektronica die de stroom en spanning
moet meten en ontdoen van meetruis.

13



Veldorientering

Met betrekking tot het ideale ufi model kan men concluderen:

1. door het gebruik van een "open" integrator in het ufi model kunnen problemen ontstaan ten
gevolge van foutieve beginwaarden en drift,

2. bij lage frequenties gaat een fout geschatte statorweerstand steeds zwaarder wegen.

3.3 Indirecte veldoriiintering

Net als bij het ufi model kunnen we het model voor de bepaling van de fluxhoek op de indirecte
manier beschrijven in verschillende coordinaatsystemen. In het kortsluitfluxcoordinatensysteem komt
de bepaling van de fluxhoek overeen met de vorming van de fluxhoek in het model voor de IA. Omdat
bij indirecte veldorentering voor de bepaling van de fluxhoek aIleen gebruik gemaakt wordt van de
stroom en de snelheid noemt men dit model ook weI het stroorn/rotorhoek model of kortweg het if pS
model. In het statorcoordinatensysteem wordt het if pS model beschreven door vergelijking (3 - 13).

Voor de afleiding ervan zie bijlage B.

':' S A·S ( rk R( ). S \ AS
~h = r. . I - - + - rr/2 • pl. ~h
't'k k S \1 /2) 't'k

(3- 13)

Het bijbehorende blokschema is weergegeven in figuur 3-2. Als we dit schema vergelijken met het
schema van het u/i model (figuur 3-1) dan zien we dat er hier wei sprake is van een integrator met
terugkoppeling.

A sl
1--4t--~ 'ljJ k

·S

P

figuur 3-2 Stroom/rotorhoek model

Het voordeel ten opzichte van de directe methode (u/i model) is dat hierdoor problemen ten gevolge
van drift en verkeerde beginwaarden niet optreden. Een fout geschatte rotorweerstand zorgt echter weI
over het gehele toerenbereik voor een constante hoekfout (weI afhankelijk van de slip).
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4. Sensorloze regeling volgens Ohtani

4.1 Beschrijping van de methode van Ohtani

Als men geen gebruik wil maken van een toerentalsensor in een toerentalgeregelde aandrijving dan
moet de rotorsnelheid bepaald worden met behulp van een machinemodel en/of met gemeten
klemgrootheden. In de literatuur worden verschillende methoden aangedragen om dit probleem op te
lossen. Voor een klein overzicht en een uitgebreide literatuurlijst over sensorloze regelingen wordt
verwezen naar Heijnen [1].

De volgende methode is beschreven door Ohtani [2] en maakt gebruik van componenten uit de directe
en indirecte veldorientering. Ohtani maakt gebruik van een fluxmodel om de werkstroomcomponenten
van de statorstroom te bepalen. Deze waarde wordt vergeleken met de wenswaarde en het verschil
dient als ingang van een PI-regelaar. De uitgang van deze PI-regelaar (de werkstroomregelaar) is de
geschatte rotorsnelheid. Deze wordt bij de gewenste slipfrequentie opgeteld en dan geYntegreerd om de
geschatte fluxhoek eP~ te krijgen. De geschatte rotorsnelheid wordt teruggekoppeld naar de

snelheidsregelaar (PI) die ervoor moet zorgen dat de machine op de gewenste snelheid blijft. De
uitgang van de snelheidsregelaar is de wenswaarde voor de werkstroomcomponent van de
statorstroom.
De door Ohtani gebruikte regeling is schematisch weergegeven in figuur 4-1.

--+......~-- net

IA

I-~t-I~ flux
model

stroom
regelaar

+
invertor

f.W -rekenaar 1-041-'"

~W werkstroom-
ls regelaar

'W't:1t--tl ...s -t------~

snelheids
regelaar __~

figuur 4-1 Schema veldgeorienteerde regeling volgens Ohtani
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4.2 Snelheidsschatting volgens Ohtani.

4.2.1 Ideale regeling

Voor de analyse van de regelmethode wordt verondersteld dat de combinatie stroomregelaar/invertor
een ideaal gestuurde stroombron vormt.
Om de methode van de sensorloze indirecte veldorientering te verklaren wordt eerst uitgegaan van een
ideaal fluxmodel. In dat geval is de uitgang van de werkstroomrekenaar (f.W) gelijk aan de waarde in

de machine (is
W

). Onder deze aanname kunnen we het principeschema (figuur 4-1) omwerken naar het

blokschema van figuur 4-2.

.w werkstroom-
I, regelaar

i,

.W
I,

m'{/,\'t

figuur 4-2 Blokschema van de veldgeorienteerde regeling volgens Ohtani met ideaal verondersteld fluxmodel.

Als de werkstroomrege1aar ideaal verondersteld wordt, dat wil zeggen oneindig snel, dan is bij goed

geschatte parameters Ps gelijk aan Ps' Omdat dan ook geldt dat tP~=~~ en f;' = f;" , is (b gelijk aan

i:' en mag de flux constant en gelijk aan 1 verondersteld worden (1JJ k = 1JJ ~ = 1). Het schema van

figuur 4-2 kan dan vereenvoudigd worden tot dat in figuur 4-3. Deze vereenvoudiging blijft geldig
zolang geldt dat 1JJ k "'" 1.

16
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werkstroom
regelaar

~st:: I--P_-----I

figuur 4-3 Vereenvoudigd model van de IA.

Aan de hand van dit vereenvoudigde schema voor de IA zal de werking van de snelheidsschatting
worden uitgelegd.

We beginnen met een stilstaande gemagnetiseerde machine (is = isb> = is
b

, i: = 0, il = 0 en lO;' = 0).

Daarnaast wordt aangenomen dat aIle geschatte parameters gelijk zijn aan de echte waarden. Door i,w>

een waarde te geven, ontstaat er een elektromagnetisch koppel en zal de machine gaan aanlopen.
Het instellen van is

w
> heeft direct een aantal gevolgen, nl.

- de hoek lOt> springt naar de waarde: lOt> = arctan( ~::),

d b I d d d · ( 'b.)2 ( .w»2- e a so ute waar evan e statorstroomvector wor t: ls = 1, + ls

- en de gewenste en tevens geschatte slipfrequentie ~~ wordt gelijk aan: ~~ = rk • is
w

> •

Tegelijkertijd geldt in de machine: lO;' = lO;" . We zien dat dan ook geldt r = is
w>en cjJ~= ~~. Door het

ontwikkelde elektromagnetische koppel (mel>mlaSl) zal de rotorsnelheid van de machine toenemen.
Deze toename heeft als gevolg dat <p~ stijgt waardoor it negatief wordt en lO;' zal dus kleiner worden.

Dit heeft tot gevolg dat isb stijgt en is
w daalt, waardoor ook cjJ~ kleiner zal worden. De stroom heeft dus

niet meer de gewenste hoek ten opzichte van de flux-as. am de stroom onder de juiste hoek ten
opzichte van de flux-as te houden en dus de veldorientering te handhaven zal de geschatte

A

fluxfrequentie <p~ gelijk moeten blijven aan de waarde in de machine ( <p~). Dit is het geval als de
geschatte rotorsnelheid overeenkomt met de snelheid van de rotor. In dat geval geldt dat is

w gelijk is

aan is
w

>. Hierop is de werking van de sensorloze veldorientering gebaseerd. De werkstroomregelaar

past de geschatte snelheid zodanig aan dat is
w gelijk wordt en blijft aan is

w
, en dan is de geschatte

rotorsnelheid ook gelijk aan de echte waarde.
Een verandering van de rotorsnelheid gaat dus gepaard met een verandering van is

w
• De mate van deze

verandering hangt niet aIleen af van de grootte van de snelheidsverandering maar ook van de grootte
van lOt of te weI van de belastingsgraad.

17



Sensorloze regeling volgens Ohtani

am de invloed van een veranderende rotorsnelheid op de belangrijkste machinevariabelen te
verduidelijken zijn een paar simulaties gedaan, zonder gebruik te maken van de werkstroomregelaar.
Hiervoor werden beide coefficienten van de regelaar (Kis en ~s) gelijk aan nul gesteld.
am de simulaties eenvoudig te houden moet de rotorsnelheid opgedrukt worden. Hierdoor hoeft men
geen rekening te houden met het (elektro)mechanische deeI van de aandrijving en kan het
simulatiemodel nog verder worden vereenvoudigd (weglaten van het omstreepte gedeelte (blok II) uit
figuur 4-3).

De voor de simulaties gebruikte parameterwaarden zijn:
rk = rk = 0,015
r. = r. = 0,024
A

l=l=4,24
A

las = las =0,15
A

lak = lak =°
Tenzij anders vermeld zijn deze parameters gebruikt voor aIle simulaties.

Door de keuze lak =°wordt aangenomen dat aIle lekflux zich aan statorzijde bevindt. Dit heeft als
gevolg dat G k ook gelijk aan nul is. Hierdoor wordt W~ gelijk aan Wk(zie (3 - 3)).

In het vervolg wordt steeds gewerkt met Ok = 0. In werkelijkheid is G k nooit gelijk aan nul. De

invloed hiervan op de werking van het systeem is buiten beschouwing gelaten.

Voor de simulatie werd uitgegaan van een stilstaande gemagnetiseerde machine (zie hierboven). Op
t=O werd r* opgedrukt en op t= 100 werd een snelheidsverandering opgedrukt. De simulatie is gedaan

bij twee waarden voor is
w

* namelijk 0,2 en 0,8 en bij een stap- en taluudvormige snelheidsverandering

ter grootte van ± 0,1 .rk.
De resultaten zijn weergegeven in figuur 4-4 (a tim e).

In figuur 4-4f is een deel van de stroomcirkel getekend voor dezelfde twee waarden van is
w

* en het

verband tussen i; en is
b

, bij ± 0,1 . rk, in een stabiele toestand. Het snijpunt van de cirkel en de

bijbehorende lijn geeft het evenwichtspunt.

Vit figuur 4-4 (e en f) wordt duidelijk dat bij kleine danwel grote belastingshoek E~' de verandering

van i.w ten gevolge van een rotorsnelheidsverandering groot respectievelijk klein is. Voar de

blindstroomcomponent van de stroom geldt het omgekeerde (figuur 4-4d).
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figuur 4-4 Invloed van een stap- en taluudvormige rotorsnelheidsverandering ( ± 0, 1.rk ) op de belastingshoek,

bij twee waarden van is
w

, (0,2 en 0,8).

a) kortsluitflux,
b) slipfrequentie,
c) belastingshoek,
d) en e) fluxcomponent en werkstroomcomponent van de statorstroomvector,

f) eindwaarden van i; en is
w bij twee waarden van is

w
, (0,2 en 0,8)
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4.2.2 Invloed van de rotorweerstand

Om de rotorsnelheid te schatten maakt Ohtani (in figuur 4-2) gebruik van een model om de
slipfrequentie te bepalen. In dit model worden twee parameters gebruikt, namelijk de rotorweerstand
(;U en de hoofdinductiviteit (f). Beide parameters moeten geschat worden. De geschatte waarden
kunnen echter afwijken van de waarden in de machine. De rotorweerstand is temperatuurafhankelijk
en de zelfinductiviteit is afhankelijk van de verzadiging. Omdat we hebben afgesproken de
verzadigingsverschijnselen te verwaarlozen mag de waarde van de hoofdinductiviteit als constant en
juist geschat worden aangenomen.

In de vorige paragraaf werd aangenomen dat de flux in de machine constant is. Bij een verschil tussen
rk en rk mag men daar echter niet van uitgaan. De hoek E~' in de machine zal dan niet gelijk zijn aan

de gewenste hoek Et*. am de invloed van rk te laten zien op de veldorientering en de

rotorsnelheidsschatting wordt het simulatiemodel van figuur 4-5 gebruikt. Dit model voIgt uit het
model in figuur 4-3 door uit te gaan van een machine met geblokkeerde rotor (jl = 0). In plaats van
een geblokkeerde rotor kan men ook uitgaan van een ideale terugkoppeling van de rotorsnelheid. De
invloed van de snelheid op de veldorientering vaH dan weg en men krijgt het onderstaande model.

IL 'lJ
k

figuur 4-5 Model voor onderzoek naar de invloed van een foutgeschatte rotorweerstand.

Ais eerste werd de regelaar buiten werking gesteld door beide coefficienten gelijk aan nul te stellen.
Hierdoor wordt het effect zichtbaar dat een fout geschatte rotorweerstand heeft op de veldorientering.
Vooral uit figuur 4-6a blijkt dat de invloed van een foute schatting afhankelijk is van de
belastingsgraad.
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figuur 4-6 Overgangsverschijnselen ten gevolge van een fout geschatte rotorweerstand.

a) is
b bij een fout ~rk voor verschillende waarden van is

w
*(0,1 en 0,8)

b) is
w bij een fout ~rk voor verschillende waarden van is

w
*(O,1 en 0,8)

Voor de bepaling van de evenwichtstoestand bij een afwijkende geschatte rotorweerstand kan men
alsvolgt te werk gaan.
Ais eerste wordt de fout ~rk gedefinieerd:

In een evenwichtssituatie moet gelden dat:

Voor de gewenste waarde van de slipfrequentie kunnen we dan in het algemeen schrijven:

In de machine is de slipfrequentie gelijk aan:

Verder uitwerken levert:

Gelijkstellen van vergelijking (4 - 3) aan vergelijking (4 - 5) levert:

Voor de hoek van de statorstroom ten opzichte van de fluxas geldt dan:

(4 - 1)

(4 - 2)

(4 - 3)

(4 - 4)

(4 - 5)

(4 - 6)
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( [.w'] \, I r. ls[Ell] = arctanl"o....k... 0)sOL "I:b*T
rk L1s Jo

Door gebruik te maken van de definitie voor L\rk en de aanname dat geldt f = I krijgt men:

[ ]
(( L\r.) [r'] \

E; 0 = arctanl 1+ r
k

k
•D:*t)

(4 -7)

(4 - 8)

Hiermee kunnen de in (4 - 9) gegeven verbanden tussen een fout L\rk en de relatie tussen de echte en

gewenste waarden van de statorstroomcomponenten bepaald worden. De absoluutstrepen zijn nodig
voor bet geval dat is

w
' negatief is.

L\rk > 0~ [E; Jol > [Et Jol~ [is
w Jol > [isw'JoI v [isb Jo < [isb*Jo

L\rk < 0~ [E; Jol < [ EtJol~ [is
w ]01 < [r' Jol v [isb Jo > [( Jo

(4 - 9)

Vit de simulaties (figuur 4-6) en de berekeningen voIgt dat door een fout L\rk een verschil ontstaat
tussen is

w en is
w

*. Dit verschil staat aan de ingang van de werkstroomregelaar. Zodra er een verschil

ontstaat tussen r en is
w

* zal de uitgang van de werkstroomregelaar veranderen. Ais L\r groter dan nul

is zal de uitgang toenemen, is de fout negatief dan zal de uitgang afnemen. De uitgang van de
werkstroomregelaar is de geschatte rotorsnelheid. In dit geval kan men de uitgang echter ook
bescbouwen als een compensatie voor de slipfrequentieo

Vit het voorgaande is gebleken dat bij een positieve fout (L\rk ) de waarde van r stijgt en bij een

negatieve fout daalt. Bij een dalende waarde van r hoort eentoename van de fout L\is
w en dus ook een

toename van de uitgang van de werkstroomregelaar. We kunnen dit zien als een toename van de
gewenste slipfrequentie. Dit komt weer overeen met een fictieve toename van rk • Dit zorgt er dan voor
dat fictief de fout ( L\rk ) weer naar nul gaat.

In figuur 4-7 is te zien dat de regelaar ervoor zorgt dat de machine zo aangestuurd wordt dat de
waarden van de stroomcomponenten in de machine gelijk worden aan de wenswaarden. Duidelijk is
dat bij een lage belastingsgraad de verandering van isb verwaarloosbaar klein is. De maximale

afwijking van de blindstroomcomponent ten opzichte van de wenswaarde kan verkleind worden door
de keuze van de coefficienten van de werkstroomregelaar (zie paragraaf 4.3.2.).
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figuur 4-7 Compensatie van een fout geschatte rotorweerstand door de werkstroomregelaar.

a) isb bij i.w * = 0,1 en is
w * = 0,8 (Kps=l,Kis=l)

b) is
wbij is

w*= 0,1 en is
w*= 0,8 (Kps=l,Kis=l)

c) isb bij is
w * = 0,1 en is

w
* = 0,8 (Kps=8,Kis=9)

Door de fout ~rk is de uitgang van de werkstroomregelaar niet meer gelijk aan nul. De echte
rotorsnelheid is echter nog steeds gelijk aan nul (geblokkeerde rotor). Er ontstaat dus een fout in de
rotorsnelheidschatting die afhankelijk is van de grootte van ~rk (zie figuur 4-8).

Door de werkstroomregelaar geldt in een stationaire toestand niet meer dat [~~1gelijk is aan [cP~1
maar dat [is

w Jo gelijk wordt en blijft aan [isW *Jo. Dan geldt:

(4 - 10)

Met behulp van de vergelijkingen (4 - 3) en (4 - 4) kan men voor de fout in de rotorsnelheidsschatting,
veroorzaakt door een foute rotorweerstand, het volgende schrijven (met I = I) :

[.W*] [.w*]
[

A ~ s1 ( ") Is 0 A Is 0up = rk -rk .~=-urk'~

I 'lls 10 I 'lis 10
(4 - 11)

"-

Vit vergelijking (4 - 11) blijkt dat de fout in de geschatte rotorsnelheid (~ps) niet aIleen afhankelijk is
van de fout ~rk maar ook van de belastingsgraad (is

w *) en van de grootte van de flux (1' i;*). In het
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gebied van veldverzwakking (hogere toerentallen dan nominaal) zal de fout in de snelheidschatting dus
extra toenemen.

Bij [i;*1= 0,8 , nominale flux, ~rk = 0,2' rk en rk = 0,015 wordt [~ps1gelijk

aan -0,0024.

"90~-,c'-:OO---'l1:C-O--'~20---"30~-'~40-~'50

.

t (pu)
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(~r. = -0,2' 1.-)k . ,. ... k .....
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figuur 4-8 Invloed van een fout geschatte rotorweerstand op de rotorsnelheidsschatting.
A

a) ~il ten gevolge van een fout ~rk bij i;*= 0,1 en 0,8 en Kps=I,Kis=1
A

b) ~ps ten gevolge van een fout ~rk bij i;*= 0,1 en 0,8 en Kps=8,Kis=9

4.2.3 Invloed van een fout geschatte fluxhoek

Voor de werkstroomregelaar is het niet te onderscheiden of een verschil tussen f.w en i;* ontstaat

doordat de rotorsnelheid verandert, er een fout ~rk ontstaat of doordat de waarde van f.w niet meer

gelijk is aan i;. De eerste twee oorzaken zijn in de vorige twee paragrafen beschreven. De laatste

komt in deze paragraaf aan bod.

In de vorige paragrafen werd aangenomen dat i; rechtstreeks uit de machine gehaald werd. In

werkelijkheid gebeurt dit met behulp van een u/i model en de werkstroomrekenaar (zie figuur 4-1).
Beide worden besproken in paragraaf 4.4.
In deze paragraaf wordt aangenomen dat er een fout ontstaat tussen de echte waarde i; en de geschatte

waarde f.w ten gevolge van het niet juist schatten van de hoek <p~ tussen de flux en de statoras.

Deze fout is als voIgt gedefinieerd:

(4 - 12)

Door nu eerst weer uit te gaan van een ideale werkstroomregelaar, kan de invloed van een fout in de
schatting van de werkstroom op de belastingshoek en het koppel bekeken worden.
Gaat men uit van een ideaal veldgeorienteerde machine, dus met ~r =°en i;*=f.w=i;, dan zorgt een

verandering van ~i; ervoor dat f.w niet meer gelijk is aan i;*.
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De ideale regelaar past de geschatte rotorsnelheid (ll) zo aan dat ~w gelijk wordt en blijft aan is
w

>. De

belastingshoek in de machine (E;') is dan niet meer gelijk aan de gewenste hoek (E;» waardoor de

stroomcomponenten isb en is
w niet meer gelijk zijn aan de gewenste waarden isb> en is

w >. Voor is
w geldt

d ·w ·w> A'wan ls = ls - uls .

Door de niet-lineaire relatie tussen is
b, r en de hoek E;' zal de invloed van !1is

w sterk atbankelijk zijn

van het instelpunt (belastingsgraad).

1) !1iw > °~ iW < iW>v i b > ib>s s s s s

2) !1is
w <°~ is

w > is
w>V isb < isb>

In het eerste geval zal E;' kleiner zijn dan E;'* en in geval twee geldt het omgekeerde.

Voor het koppel is het iets moeilijker. Ret koppel, onder de voorwaarde dat Ok =0, is gelijk aan

(4 - 14)

Uit (4 - 13) en (4 - 14) zou men snel kunnen concluderen dat het koppel constant blijft omdat als is
w

kleiner wordt, isb en dus de flux groter wordt en omgekeerd.

Dit is echter niet zo om een aantal redenen:

1. De flux voIgt een sprong in isb vertraagd met als tijdconstante de rotortijdconstante.

2. Belangrijker is dat door de sinusvorrnige relaties tussen de fluxhoek en isb en is
w een verandering in

is
w geen omgekeerd evenredige verandering van isb ten gevolge heeft. De invloed van !1is

w op isb is

dus atbankelijk van E;'> en dus van de belastingsgraad.

3. In deze ideale beschrijving kan de flux groter dan I worden als isb groter wordt dan is
b>; in

werkelijkheid zal de machine verder in verzadiging gaan en zal de flux ongeveer 1 blijven.

Ten gevolge van punt 1 zal het koppel een overgangsverschijnsel vertonen met dezelfde tijdconstante
als die van het rotorcircuit.
Om de invloed van punt 2 op het koppel zichtbaar te maken kan men gebruik maken van de
onderstaande vergelijking.

(4 - 15)

De waarde van de stroom is echter atbankelijk van de gewenste belastingshoek en de wenswaarde is
b
>.

De vergelijking is dan ook uit te drukken in E;' en isb> als:

(4 - 16)

Grafisch weergegeven levert dit figuur 4-9 waarbij de snijpunten de werkpunten bij veldorientering
zlJn.
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(pu) 2

1.5 .

••W· 1
·Zs =

figuur 4-9 Het koppel als Cunctie van de lasthoek ( £;' )bij verschiIIende waarden van de stroom.

Uit deze figuur blijkt dat als de belastingshoek groter is dan n/4 de raaklijn aan de sinus negatief is en
dat bij een kleinere hoek de raaklijn positief is. Dus is de verandering van het koppel ten gevolge van
een verandering van £~' , veroorzaakt door een fout I1r, afhankelijk van de gewenste

belastingsgraad £~".

figuur 4-10 Simulatiemodel voor de invloed van l1is
w

Met behulp van het model in figuur 4-10 werden enige simulaties uitgevoerd om de invloed van een
fout in de schatting van is

w te kunnen visualiseren. In deze simulaties zijn de coefficienten van de

werkstroomregelaar gelijk aan 1 gekozen (Kps=l, Kis=I). De werkwijze was als voIgt; eerst werd is
w

,

stapsgewijs veranderd (op t =100) en daarna werd l1is
w stapvormig veranderd (op t =500). De

resultaten zijn weergegeven in figuur 4-11 tot en met figuur 4-14.
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figuur 4·11 Invloed van een fout in de schatting van de werkstroomcomponent van de statorstroom bij is
w

, = 0,1

en !1is
w = ±O,05.
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figuur 4·12 Invloed van een fout in de schatting van de werkstroomcomponent van de statorstroom bij is
w

, = 0,8

en !1is
w =0,05.
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Bij het vergelijken van de simulatieresultaten is goed te zien dat het koppel afbankelijk is van de
belastingsgraad. In figuur 4-llb daalt het koppel en in figuur 4-12b stijgt het koppel bij een positieve
fout /)'is

w
•

Uit figuur 4-12b blijkt dat de stijging van het koppel voornamelijk wordt veroorzaakt door de stijging
van de flux. In werkelijkheid zal de flux door verzadiging niet veel groter worden dan I. Het koppel
zal dan voornamelijk bepaald worden door de waarde van i; en dus dalen.

ow·

O.B
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iIguur 4-13 Invloed van een fout in de schatting van de werkstroomcomponent van de statorstroom bij is
w

* = 0,8

en /).i; = -0,05.

Uit figuur 4-13 blijkt dat bij deze waarde van /).i; het systeem instabiel wordt. Dit was ook te

verwachten omdat een fout van -0,05 niet weggeregeld kan worden. Voor de amplitude van de stroom
geldt

is= (isb·Y +(i;*Y =~(0,236)2+(0,8)2 =0,834

Dit is tevens de maximale waarde voor is
w

• am de ingang van de werkstroornregelaar gelijk aan nul te

laten worden zou i; gelijk moeten worden aan 0,85. De geschatte rotorsnelheid zal dus alsmaar

toenemen waardoor de belastingshoek groter wordt dan 90° en het systeem instabiel wordt (zie figuur
4-14).
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figuur 4-14 Uitvergroting figuur 4-13

Uit de simulaties wordt duidelijk wat de invloed is van een fout l1i; op de veldorientering. Deze fout

was het gevolg van het niet goed schatten van de fluxhoek door het u/i model. Een van de oorzaken
hiervan is dat de geschatte statorweerstand in het uti model niet gelijk is aan de machinewaarde. Indien
men deze weerstand eenmalig (off-line) schat, dan kan men dit doen bij verschillende
machinetemperaturen. Welke temperatuur men kiest hangt af van de invloed van de fout 11,-. op het

systeem.
Een negatieve fout l1is

w zorgt ervoor dat de flux kleiner wordt en er is bij een grote belastingsgraad

kans op instabiliteit (figuur 4-13).
Een positieve fout l1is

w zorgt voor een stijging van de flux. In een echte machine zal door de

verzadiging van het ijzer de flux nauwelijks toenemen. Een gevolg van het in verzadiging raken van de
machine is dat de constant veronderstelde inductiviteiten veranderen. Dit zal invloed hebben op de
werking van het model. Dit is niet verder onderzocht.
Het verband tussen I1r en 11,-. komt aan bod in paragraaf 4.4 bij de bespreking van het uti-model.
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4.3 Regelaars

4.3.1 Snelheidsregelaar

Indien men eisen stelt aan de nauwkeurigheid van het toerental van de machine, dan is toepassing van
een snelheidsregelaar vereist. Hiervoor moet het toerental van de machine bepaald worden en
vergeleken met het gewenste toerental. Het verschil tussen beide waarden, de fout, moet dan aan de
regelaar worden toegevoerd, die afhankelijk van de gewenste dynamica de fout weg regelt. Bij de
beschreven methode wordt het toerental niet gemeten maar geschat. Als we in eerste instantie
aannemen dat het toerental perfect geschat wordt, wat ook perfecte veldorientering inhoudt, dan geldt
het eenvoudige blokschema van figuur 4-15.

's-
p

• s
p

figuur 4-15 Toerenregeling van een ideaal veldgeorienteerde machine

Door nu onderstaande vereenvoudige schrijfwijze in te voeren met
• s-

U= p ,
• sy=p,
·w

X = ls en

v = m/a"t
en gebruik te maken van de Laplace transformatie kan het systeem met behulp van vergelijking
(4 - 17) en vergelijking (4 - 18) beschreven worden.

1Y=-(X-V) (4-17)sa

(4 - 18)

De vergelijking voor de overdracht (4 - 19) wordt verkregen door vergelijking (4 - 18) in (4 - 17) in te
vullen en verder uit te werken.

sKpi K..
-S+_II
a a u- a v

2 Kpi K.. 2 Kpi K..
S +-S+_II S +-S+_II

a a a a
Door nu de factoren K., K2 en K3 in te voeren met:

K pi Kii K KiiK. =-,K2 =- en 3 =-a a . K.
pi
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kan vergeIijking (4 - 19) vereenvoudigd worden tot:

S

K1(s + K3 ) ey= u- V
S2 + K1s + K2 S2 + K1s + K2

Bekeken vanuit de standaardvorm voor een tweede orde overdracht met als karakteristieke vergelijking
S2 + 2f3wns + W n

2 voIgt dat de ongedempte eigenfrequentie ge1ijk is aan:

en dat de dempingsfactor geIijk is aan:

f3=~= Kp;

2~K2 2,je . Kjj

(4 - 21)

(4 - 22)

Belangrijke huIpmiddeIen bij het bepalen van de gewenste waarde voor f3 en wn zijn de gedempte
eigenfrequentie wd met:

Wd=Wn~'

de piektijd td met:

If
t - -----;===
d-wn~

en de doorschot D:

( -lff3 \
D = 100%eXPl ~1- f32 )

(4 - 23)

(4 - 24)

(4 - 25)

Hoe de coefficienten (K;; , Kpi ) gekozen moeten worden hangt af van:

- de maximale afwijking die het toerental mag hebben ten opzichte van de ingestelde referentie en
- het gewenste dynamische gedrag van de aandrijving.
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4.3.2 Werkstroom regelaar

am de werking van de werkstroomregelaar nauwkeuriger te bestuderen wordt geblllik gemaakt van
het model in figuur 4-16.

figuur 4-16 Model voor toestandsbeschrijving

Als van het schema in figuur 4-16 een toestandsbeschrijving wordt gemaakt (blok I samen met de
werkstroomregelaar) krijgt men onderstaande set vergelijkingen:

(4 - 26)

Dit is een set niet-lineaire differentiaalvergelijkingen die kortweg kunnen worden beschreven met:

i = f(x,u,t)

Als de geschatte rotorsnelheid als uitgang (y) wordt gekozen dan geldt:

y = f(x,u,t)

met y gelijk aan:

y = x3 + K ps • (isw , - is' sin(x2 ))

(4 - 27)

(4 - 28)

(4 - 29)

Met behulp van een Taylorreeks kunnen de vergelijkingen voor kleine veranderingen rond een
referentiebaan worden gelineariseerd. De referentiebaan is een oplossing van vergelijking (4 - 27).
Voor kleine veranderingen rond de referentiebaan kunnen dan onderstaande lineaire vergelijkingen
afge1eid worden:

32



Sensorloze regeling volgens Ohtani

(4 - 30)

(4-31)

Door een herdefinitie van de variabelen (x =(jx) krijgen we onderstaande toestandsbeschrijving die de
afwijking ten opzichte van de referentiebaan beschrijft.

x=A·x+B·u (4-32)

Voor de variatie van de geschatte rotorsnelheid rond de echte waarde geldt:

Y= C'x

met:

(4 - 33)

af
A=-=axT

(4 - 34)

en

(4 - 35)

(4 - 36)

In het Laplace domein wordt de relatie tussen u en y geschreven als Y = H· U waarbij de overdracht
gelijk is aan H = C' (sI - At' .B.
Om de matrix (sI - At' te berekenen moet de determinant en de adjoint van de matrix (sI - A)
bepaald worden. Deze matrix voIgt eenvoudig uit (4 - 34) en is gelijk aan:

(sI -A) = (4 - 37)

Voor de determinant geldt:

Verder uitwerken van vergelijking (4 - 38) levert:

(4 - 38)

33



Sensorloze regeling volgens Ohtani

(4 - 39)

Dit is tevens de karakteristieke vergelijking.
De adjoint is bepaald met behulp van het software pakket Maple.

la"
a l2 an

adj(sI - A) = a 21 a22 a23
a 3l a32 a33

(4 - 40)a

waarbij de coefficienten in de matrix als voIgt gedefinieerd zijn:

S2 .[xl ] + (rk + K ps ·[xl ]) •[is
b
]. S + K is •[is

b
] ·[xl ] . [ow]

all = [XI] , al2 = an 'S, an = -rk ' Is

(4 - 40)b

(4 - 41)

Omdat we langs de referentiebaan de flux gelijk aan 1 veranderstellen (Xl = 1), kan de term met Xl uit

de vergelijkingen worden weggelaten. Ais eerste zal nu de overdracht H bepaald worden. De noemer
van H is gelijk aan de karakteristieke vergelijking. De teller voIgt uit de vermenigvuldiging
C· adj(sI - A)· B en is gelijk aan:

s2·K '[ib]+s.[ib].frk
' K +K \ + rk

• K '[ib]
ps s s \ I ps IS) I IS S

De totale vergelijking voor H is dan gelijk aan:

(4 - 42)

De stabiliteit kan worden onderzocht met behulp van het 'Routh-Hurwitz criterium'. Alle coefficienten
van de karakteristieke vergelijking moeten groter zijn dan nul wi! het systeem stabiel zijn. Eenvoudig

is dan in te zien dat in ieder geval moet gelden dat K is •[is
b

] grater is dan nuL In de normale situatie

waarbij isb altijd groter dan nul is moet dus ook K is positief zijn.

Om vergelijking (4 - 42) iets eenvoudiger te kunnen schrijven worden de onderstaande factoren
ingevoerd.
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K) = K ps • [isbJ
Kz = Kis • [isb J

rka=-
l

b = rk • [isb J
K3 =(rk • [isw JY

(4 - 43)

(4 - 44)

Met behulp van deze factoren kan vergelijking (4 - 42) als voIgt worden geschreven:

SZ • K + S • (a .K + K ) + a.KH= 1) Z Z

S3 + (a + b + K] )SZ + s((a(b + K1) + Kz)+ K3 ) + a . Kz

Uit de vergelijking voor H blijkt dat de polen van het systeem afhankelijk zijn van 5 factoren namelijk
a, b, K), Kz, K3 • Uit de definities voor de coefficienten blijkt de temperatuurafhankelijkheid voor 3
van de factoren (nl. a, b en K3 ), omdat ze afhankelijk zijn van de rotorweerstand. Factor K 3 is dan ook

nog afhankelijk van de werkstroomcomponent van de statorstroom en zal dus in elk instelpunt
verschillend zijn. De factoren K1 en Kz bevatten de coefficienten van de PI-regelaar en moeten dus

zodanig ingesteld worden dat de gewenste responsie verkregen wordt.

Aangenomen dat de rotorweerstand constant is, kan de ligging van de polen bepaald worden met de
root-locus methode. Hiervoor is gebruik gemaakt van het programma MATLAB en moet de
karakteristieke vergelijking geschreven worden in een speciale vorm:

l+kP(S)
q(s)

In vergelijking (4 - 45) is k de te varieren factor.

(4 - 45)

(4 - 46)

(4 - 47)

De karakteristieke vergelijking van het beschreven systeem (noemer vergelijking (4 - 44)) kan met K3

als de te varieren factor in de voor de root-locus analyse benodigde vorm (4 - 45) omgewerkt worden
en wordt dan gelijk aan:

1
SK3+ .

S3 + (a + b + K) )SZ + s(a(b + K)) + Kz)+ a . Kz

Met deze vergelijking kan de invloed van K3 op de ligging van de polen bepaald worden. Hiervoor
moet K) en K z bekend zijn. De noemer in vergelijking (4 - 46) is gelijk aan de karakteristieke
vergelijking (noemer van (4 - 44)) met K 3=O. Door nu K3 gelijk aan nul te stellen kan de zo- .
gevormde nieuwe karakteristieke vergelijking weer omgewerkt worden in de standaardvorm, maar nu
met Kz als variabele factor.

1+ Kz(s + a) = 1+ Kz(s + a)
S3 + (a + b + K) )SZ + s(a(b + K1)) s .(s + a)(s + (b + K1))

Volgens hetzelfde principe kan uit de karakteristieke vergelijking, maar nu met zowel K z als K 3 gelijk

aan nul, vergelijking (4 - 48) afgeleid worden.

35



Sensorloze regeling volgens Ohtani

1+ K1s(s + a)
s(s + a )(s + b)

(4 - 48)

Met deze vergelijking kan de invloed van K1 bepaald worden. Deze vergelijking is dan ook het
startpunt. Eerst bepaalt men de root-locus voor vergelijking (4 - 48) en kiest men een waarde voor Kl'
deze vult men dan in in vergelijking (4 - 47) waarna de root-locus voor K 2 bepaald wordt. Na een
keuze voor K 2 moeten beide gekozen waarden in vergelijking (4 - 46) ingevuld worden en kan de
invloed van K3 op de ligging van de polen bepaald worden.
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figuur 4-17 Root-locus analyses voor de karakteristieke vergelijking van het systeem.
a) verandering van K) met K2,K3 gelijk aan nul

b) verandering van K2 met K3 gelijk aan nul en K) gelijk aan isb ( Kps =1)

c) verandering van K 3 met K) en K2 gelijk aan isb (Kis is ook gelijk aan 1)

Vit figuur 4-17c bJijkt dat de invloed van r (via K3 ) op de Jigging van de polen erg klein is. De

overdracht kan dan vereenvoudigd worden tot:

H _ K, .(s +a l( s +~) ~ K+ +~1
(s + a)(S2 + (b + K1)s + K2 ) S2 + (b + K1)s + K2

(4 - 49)

Gebruik makend van de standaardvorm voor een tweede orde overdracht geldt dat de dempingsfactor
gelijk is aan:
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De ongedempte eigenfrequentie is gelijk aan:

Sensorloze regeling volgens Ohtani

(4 - 50)

(4 - 51)

Met behulp van vergelijking (4 - 24) en (4 - 25) kan dan onderstaande tabel worden afgeleid:

doorschot (D) % piektijd (td ) 13 wn wd Kis Kps

4,6 3,0 0,7 1,47 1,05 9,1 8,7

6,9 2,8 0,65 1,46 1,11 9,0 8,0

45 6,6 0,25 0,49 0,47 1,0 1,0

tabel4-1 Eigenschappen werkstroomregelaar.

Bij de afleiding van deze tabel is aileen gekeken naar de polen van vergelijking (4 - 49). Het nulpunt
kan echter niet helemaal verwaarloosd worden bij de berekening van de piektijd en het doorschot. Ais
men de responsie op de eenheidsstapfunctie simuleert dan blijkt dat, wanneer men rekening houdt met
het nulpunt, de piektijd iets kleiner is en het doorschot iets groter is.

4.3.3 Interaktie van de regelaars

In de vorige twee paragrafen zijn beide regelaars onafhankelijk van elkaar besproken. Bij de
behandeling van de snelheidsregelaar werd aangenomen dat de machine perfect veldgeorienteerd werd

A

(Ii = Ii), terwijl bij de werkstroomregelaar de snelheidsregelaar buiten beschouwing werd gelaten.
De interaktie tussen beide regelaars is een complex probleem. Hierdoor is simulatie de beste manier
om het gedrag van beide regelaars samen te onderzoeken. Door het groot aantal variabelen zijn veeI
simulaties nodig om het systeem in al zijn facetten te doorgronden.
In deze paragraaf wordt in het kort de mogelijke interaktie tussen beide regelaars besproken.
Kijkend naar de schakeling in figuur 4-2 heeft een verandering van is

w
, (uitgang snelheidsregelaar) in

het ideale geval geen invloed op de werkstroornregelaar omdat met die verandering van is
w

, een gelijk

grote verandering van is
w gepaard gaat en er dus geen waarde aan de ingang van de

werkstroomregelaar verschijnt. De dynamica van de snelheidsregelaar heeft dan geen directe invloed
op de werkstroomregelaar.
In de praktijk zal er door vertraging in het circuit tussen het opdrukken van de wenswaarde, het
realiseren van deze waarde door een niet-ideale stroombron en het meten van de stroomvector wei een
verschil aan de ingang van de werkstroornregelaar kunnen ontstaan. Bij de realisering van het
complete model zal men hiermee rekening moeten houden.

A

De dynamica van de werkstroomregelaar, met als uitgang Ii, heeft wei invloed op de
snelheidsregelaar omdat de snelheid en nauwkeurigheid waarmee de rotorsnelheid geschat wordt, van
invloed is op de snelheidsregelaar en daarmee op is

w
, en het koppel.
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Ook moet gelet worden op de gevoeligheid van de snelheidsregelaar met betrekking tot de
overgangsverschijnselen die het geschatte rotorsnelheidssignaal kan bevatten (zie figuur 4-11d).

4.4 Reiile uli model

In de voorgaande paragraaf werd, om het principe duidelijk te maken, aangenomen dat het fluxmodel

ideaal is en samen met de i.w-rekenaar de echte waarde van r bepaalt. Aan het gebruik van het

eenvoudige u/i model (figuur 3-1) kleven eigenlijk twee nadelen. Het eerste is het gebruik van een
open integrator, met de daarbij horende problemen ten gevolge van beginwaarden en drift.
Daarnaast is er het slechte gedrag bij lage statorfrequenties ten gevolge van de toenemende invloed
van de fout /it;,. Om deze problemen te verminderen stelt Ohtani voor om gebruik te maken van het in

figuur 4-18 afgebeelde u/i model.

oS
Is - __--.....~
us ~

s

11'~----------....

figuur 4-18 Ohtani's fluxobserver (wi model)

Als het bovenstaande model vergeleken wordt met dat van figuur 3-1, ziet men dat over de integrator
een terugkoppeling is aangebracht. Dit lost de problemen op die samengaan met verkeerde
beginvoorwaarden en drift (zie paragraaf 3.2).
Het aanbrengen van de terugkoppeling heeft ook een nadeel en weI een verslechterde overdracht van
1J'~ naar ,p~ bij lage statorfrequenties (zie vergelijking (4 - 58)).
Om dit effect te compenseren maakt Ohtani gebruik van de wensfluxvektor (,.,~') die via een eerste

orde model wordt toegevoegd.

Deze wensfluxvektor is gelijk aan:

1J'~' = f .isb' •R(<p~) (4 - 52)

In statorcoordinaten is het verband tussen de statorspanningsvector, statorstroomvector en de
tijdafgeleide van de kortsluitfluxvector gegeven door vergelijking (3 - 4). Voor de fluxbepaling in het
model maken we gebruik van vergelijking (3 - 2).

Voor de duidelijkheid (zie bijlage C) definieren we nu

(4-53)

Door nu vergelijking (3 - 4) om te werken en in te vullen in (3 - 2) en gebruik te maken van (4 - 53) en
de foutdefinities (vergelijking (3 - 7) en (3 - 8) ) krijgt men:
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(4 - 54)

Voor Ohtani's uti model geldt:

Door nu vergelijking (4 - 54) in (4 - 55) in te vullen krijgt men:

AS:" S ( . S ·S I:S) S'lI'k +'te °ll'k = 'te · lI'k -1\~ °ls - 1\ 0 'Is +lI'k

Voor een analyse in het frequentiedomein kan vergelijking (4 - 56) omgezet worden in:

AS joJ'te 0ll'S 't ( ) lI'S'11' = _k _ e ° 1\1: + jw . 1\1 . . is + _k
_k 1+ jw't

e
1+ jW't

e
S 0 _S 1+ jw't

e

(4 - 55)

(4 - 56)

(4 - 57)

Als eerste valt op, de eerder vermelde verslechtering van de overdracht van lI's naar ,ps voor lage
_k _k

frequenties. Om dit te compenseren wordt de wenswaarde van de flux toegevoegd. Als we de
parameterfouten even nul veronderstellen dan wordt vergelijking (4 - 57) gelijk aan:

(4 - 58)

Uit vergelijking (4 - 58) voIgt dat als de machine perfect veldgeorienteerd is (lI's = lI's'), de invloed
-k _k

van het eerste orde systeem gecompenseerd wordt door de toevoeging van de wensfluxvector( lI's'). De
_k

machine blijft dan over het gehele toerenbereik perfect veldgeorienteerd.

Als een van de parameters fout geschat is, zal er een hoekfout ontstaan tussen de geschatte fluxvector
en echte fluxvector. De werkstroomregelaar vergelijkt r' met f.w en past de geschatte rotorsnelheid

zodanig aan dat f.w gelijk wordt aan is
w

*, De as van de wensflux valt dan samen met de as van de

modelflux. Roe beide assen liggen ten opzichte van de echte fluxas is afhankelijk van de
parameterfout.
Ohtani stelt dat bij rotorsnelheid nul, dus wanneer de statorfrequentie gelijk is aan de slipfrequentie, de
hoekfout ten gevolge van een fout geschatte statorweerstand gelijk aan nul wordt als de tijdconstante
van zijn uti model gelijk is aan de geschatte rotortijdconstante (zie bijlage C, vergelijking C - 24).

Als men vergelijking (4 - 57) wil gebruiken om conclusies te trekken met betrekking tot de parameter
invloeden dan moet er rekening mee gehouden worden dat er in een evenwichtstoestand, door de
werkstroomregelaar, een vast verband bestaat tussen lI's' en ,ps (de hoeken zijn gelijk aan elkaar).

_k _k

Vergelijking (C - 21) is hiervoor iets beter geschikt omdat hij gegeven is in het
wensfluxcoordinatenstelsel. Uit deze vergelijking kan afgeleid worden dat, in het geval dat de
statorfrequentie groter is dan de slipfrequentie (positive rotorsnelheid), een positieve fout 1\~ zorgt

voor een negatieve fout 1\is
w en omgekeerd.

Ret model uit figuur 4-18 bevat 2 integratoren en omdat met vectoren gewerkt wordt, zijn er in
werkelijkheid 4 integratoren. Ret blijkt mogelijk om de vergelijkingen zo te herschrijven dat er
uiteindelijk nog maar twee integratoren nodig zijn.
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figuur 4-19 Vereenvoudigde vorm voor Ohtani's fluxobserver (u/i model)

4.5 Bepaling van de werkstroomcomponent van de statorstroom

Ais met behulp van het u/i model (figuur 4-19) de carthesische componenten van de geschatte flux
(,.,~) bepaald zijn kan met de schakeling van figuur 4-20 de geschatte waarde van de werkcomponent

van de statorstroom bepaald worden.

figuur 4-20 Schema voor de bepaling van de werkstroomcomponent van de statorstroomo

Het schema in figuur 4-20 is afgeleid uit de volgende set vergelijkingen:

"W = is •sin(st'")= is . sin(e: - eP~) = is •(sin(e:) .cos(eP~) - cos(e:).sin(eP~))

Met

en

wordt
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5. Bonanno

5.1 Principes

De methode van Bonanno is afgeleid van die van Ohtani. Bonanno schrijft in artikel [3] dat zijn
methode voordelen heeft ten opzichte van Ohtani's methode vooral omdat hij maar een PI regelaar
gebruikt. Zijn uti model is echter hetzelfde als dat van Ohtani. Echter daar waar Ohtani de geschatte

flux gebruikt om f.w te schatten, bepaalt Bonanno direct de geschatte rotorsnelheid. Dit doet hij door

met behulp van het uti model de fluxfrequentie en de slipfrequentie te bepalen.
Het schema van Bonanno's systeem ziet er als voIgt uit:

_-+_---net

.b- stroom-ls

regelaar
IA

~
·w- +l
S

invertor

snelheids- US

regelaar S

A
AS• S

CPk lL CPk
flux-
model

'='s
p A

pS -rekenaar

figuur 5-1 Regeling Bonanno

Hoe berekent Bonanno de rotorsnelheid? Hiervoor maakt hij gebruik van onderstaande relaties.
A • •

·S -s -r
P = CPk - CPk

Voor de geschatte fluxcomponenten in statorcoordinaten geldt:

(5 - 1)

{~~~ = ~~ . c~s(~:)
tVk = tVk 'sm(CPk)

Omschrijven van (5 - 2) levert de vergelijking voor de fluxhoek:

(5 - 2)

(

A S2)-s 'ljJk
CPk = arctan ~~1 (5 - 3)
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De hoeksne1heid van de flux krijgt men door verge1ijking (5 - 3) naar de tijd te differentieren.

Nu moet aIleen nog de slipfrequentie bepaa1d worden. Voor de geschatte slipfrequentie ge1dt:

(5 - 4)

(5 - 5)

A
A 'w

-: r rk • ls
CjJk =-A-

'lJJk

Invullen van de vergelijkingen (5 - 4) en (5 - 5) in (5 - 1) en door gebruik te maken van vergelijking

(4 - 62) voor i.w 1evert de verge1ijking voor de schatting van de rotorsne1heid.

Deze verge1ijking kan met het onderstaande b10kschema verwezen1ijkt worden.

(5 - 6)

·s2
1s

':'s2
'ljJk

:.. sl
'ljJk

·sl
1s

figuur 5-2 Blokschema snelheidsbepaling volgens Bonanno
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5.2 Invloed van de rotorweerstand

Bij Ohtani's methode zorgt de werkstroomregelaar ervoor dat een fout geschatte waarde voor de
rotorweerstand geen directe invloed heeft op de veldorientering. De geschatte rotorsnelheid komt
echter niet meer overeen met de echte waarde. Bonanno's model is zo ontworpen dat de
werkstroomregelaar weggelaten kon worden. Uitgaande van een ideaal uti model kan men uit figuur 5
1 het blokschema van figuur 5-3 afleiden.

i,
·h ·wls l,

I II
mla,,,

·w
l,

• r p'
!Pk

figuur 5-3 Blokschema van de veldgeorienteerde regeling volgens Bonanno met ideaal verondersteld fluxmodeI.

Door weer uit te gaan van een geblokkeerde rotor kunnen we de schakeling nog iets verder
vereenvoudigen. Het elektromechanisch gedeelte kan weggelaten worden en zo ontstaat figuur 5-4.

is
·b
's

I
EIj!

·w
'ss

• s • r
qJlc = qJlc

figuur 5-4 Model voor onderzoek naar de invloed van een fout geschatte rotorweerstand.

45



Bonanno

Wordt weer uitgegaan van een stilstaande gemagnetiseerde machine dan zorgt een stap in r* ervoor

dat
A .w*

- de gewenste slipfrequentie gelijk geldt wordt aan: ~rlc = ~ . lSb '

1 . *.'s
- i; gelijk wordt aan is

w*,
" ·w

- de geschatte slipfrequentie gelijk wordt aan: ~~ = ric •'s
'Vic

- en de fluxfrequentie gelijk wordt aan de slipfrequentie ( cP~=cP~).

" -
Voor de fout in de schatting van de rotorsnelheid geldt: llf/ = cP~ - cP~ en voor de gewenste

" " "
fluxfrequentie: cP~ = cP~ + llps

" -"
En dus geldt dat cP~ gelijk is aan cP~ mits cP~ gelijk is aan cP~.

In het ideale geval zorgt een fout in ric er dus niet voor dat op enig moment de veldorientering verloren
gaat.
Voor de invloed van llrlc op de snelheidsschatting geldt hetzelfde als bij Ohtani (vergelijking 4 - I 1).

5.3 Invloed van parameterfouten op het uli model

Bonanno maakt gebruik van hetzelfde u/i model (figuur 4- I 8) als Ohtani. Hij haalt echter meer
informatie uit het model. Daar waar Ohtani aIleen f.w schat, bepaalt Bonanno zowel de fluxfrequentie

als de slipfrequentie om zo de rotorsnelheid te kunnen schatten.
Ondanks dezelfde struktuur van de u/i modellen is de werking niet helemaal gelijk. Dit komt omdat bij
Ohtani de werkstroomregelaar ervoor zorgt dat de as van de wensflux gelijk komt te liggen met de as
van de geschatte flux.
Onder deze voorwaarde heeft hij afgeleid dat de invloed van een fout llr. gereduceerd kan worden
door Lc gelijk te kiezen aan -ric' Bij rotorsnelheid nul is het effect van llr. zelfs gelijk aan nul.

Bij Bonanno is dit verband er niet en zal de as van de geschatte flux meestal niet samenvallen met de
wensflux-as. In zijn artikel [3] komt Bonanno ook tot de keuze van L c = -ric' maar dit is niet goed

onderbouwd.

Na een verstoring door llr. zal het systeem na een overgangsverschijnsel weer tot rust moeten komen.
- "

Vit de voorgaande paragraaf blijkt dat er een evenwicht optreedt als geldt dat cP~ gelijk is aan cP~. De
methode van Bonanno zorgt er dus voor dat niet de geschatte werkstroomcomponent gelijk wordt aan
de gewenste waarde maar dat de geschatte slipfrequentie gelijk wordt aan de gewenste waarde.

Bij Bonanno speelt de amplitude van de geschatte flux een rol omdat de amplitude van belang is voor
de berekening van de slipfrequentie, terwijl bij Ohtani de amplitude niet van belang is omdat aIleen
gekeken wordt naar de hoek tussen de stroomvector en de geschatte fluxas.
Te verwachten is dat de methode van Bonanno minder goed werkt daar waar de schatting van de
fluxamplitude het onnauwkeurigst gebeurt, namelijk rond statorfrequentie nul.
Het verband tussen de echte slipfrequentie en de geschatte waarde en dus ook van de rotorsnelheid en
de schatting ervan is bij lage frequenties gecompliceerder dan bij Ohtani's model.
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6. Simulatieresultaten

'.
6.1 Inleiding

Tot nu toe zijn aIle onderdelen min of meer onafhankelijk van elkaar besproken. Door de complexiteit
van het systeem is het erg moeilijk om een goede analyse van het complete systeem te maken. Met
behulp van simulatiesoftware kan met behulp van de computer een beeld verkregen worden van de
werking van het totale systeem. Voor deze simulaties is gebruik gemaakt van SIMULINK, dat een
grafische interface toevoegt aan MATLAB. Omdat een uitgebreide analyse van de gehele schakeling te
veel tijd in beslag zou nemen is aIleen gekeken naar het veldorienteringsgedeelte. De werking van de
toerenregelaar en de eventuele interaktie tussen beide regelaars komen dus niet aan bod.

6.2 Werking van het uli model

am de werking van het veldorienteringsgedeelte te onderzoeken en een vergelijking te kunnen maken
zijn dezelfde simulaties gedaan bij beide methoden. Bij Ohtani zijn aIle simulaties twee keer
uitgevoerd, een met Kps en ~s gelijk aan 1 en een met Kps gelijk aan 8 en ~s gelijk aan 9.
Gekozen is voor een model waarbij de snelheid van de machine wordt opgedrukt. Hierdoor hoeft geen
rekening gehouden te worden met het elektromechanisch gedeelte (blok II). De snelheid wordt
stapvormig opgedrukt. Er is met betrekking tot de rotorsnelheid gekeken naar twee gevaIlen, namelijk:
ps =°en pS = rk (iets groter dan de gewenste nominale slipfrequentie).

Met betrekking tot de statorweerstand zijn 3 varianten gesimuleerd, n1.
A-r.=r.

- r =°8·; ens ' s

-r.=1,2·~.

Hierbij is aangenomen dat de andere geschatte parameters overeenkomen met de werkelijke waarden.
Dan is nog gekeken naar de invloed van de belastingsgraad en weI bij is

w
, = 0,1 en is

w
, = 0,8.

Bij aIle simulaties is gebruik gemaakt van de parameters zoals die gegeven zijn in paragraaf 4.2.1.
Daamaast is steeds gewerkt vanuit de ideale beginpositie, namelijk;

am de invloed van de rotorweerstand op de veldorientering te simuleren is ook nog een simulatie
gedaan waarbij aIleen de rotorweerstand niet correct geschat was.
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6.3 Resultaten

Het blijkt dat bij de simulaties van Ohtani, waar de statorweerstand wordt gevarieerd, geen verschillen
zichtbaar worden in de simulatieresultaten bij variatie van de coefficienten van de werkstroomregelaar.
Daarom is per simulatie maar een resultaat afgebeeld. Bij variatie van de rotorweerstand zijn de
verschillen weI zichtbaar en zijn twee resultaten voor Ohtani's methode afgebeeld. •

In figuur 6-1 is de blindstroomcomponent van de statorstroom gegeven. Het eerste wat opvalt is het
grote verschil tussen de methode van Ohtani en Bonanno bij r. = 1,2' r.. Hieruit kan al geconcludeerd
worden dat als !lr. negatief is de methode van Bonanno, bij rotorsnelheid nul, niet leidt tot perfecte

veldorientering. Bij een positieve fout zou men de conclusie kunnen trekken dat de
veldorienteringsfout klein blijft. Kijkt men echter naar de werkstroomcomponent dan zien we dat dit
niet klopt. In figuur 6-2 (a en c) is duidelijk te zien dat de echte waarde van de werkstroomcomponent
sterk afwijkt van de gewenste waarde.

Dat de werkstroomcomponent negatief wordt kan voor de Ohtani methode als voIgt verklaard worden.
Bij een positieve fout zorgt de foutcomponent ervoor dat de geschatte flux naijlt op de wensflux

vector. Dit houdt in dat i.w groter is dan is
w

*. De werkstroomregelaar reageert door de geschatte

snelheid te verlagen. De stroomvector wordt dan naar de flux-as toegedraaid (toename isb). Dit gaat zo

door totdat de geschatte waarde en gewenste waarde van de werkstroomcomponent aan elkaar gelijk
zijn. De stroomvector is dan zover gedraaid dat hij onder de fluxvector is komen te liggen.

Vit de simulaties blijkt dat het bij Bonanno op soortgelijke wijze gaat. De verklaring gaat min of meer
analoog. AIleen wordt nu de geschatte slipfrequentie gelijk geregeld aan de gewenste waarde van de
slipfrequentie ( zie figuur 6-3b).

Bij een negatieve !lr. zien we bevestigd wat al bleek uit figuur 6-1. Bij Ohtani wordt de echte waarde

van de werkstroomcomponent, na een overgangsverschijnsel, gelijk aan de geschatte en de gewenste
waarde. Dit betekent dat de afleiding van de modeltijdconstante ('tc ) en de gelijkstelling ervan aan de
geschatte rotortijdconstante (ik ) een correcte keuze was. De invloed van een fout !lr., mits negatief, is

bij rotorsnelheid nul niet van invloed op de veldorientering. Bij Bonanno (figuur 6-2d) zien we dat de
keuze 'tc = i k hier niet leidt tot ideale veldorientering.
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= 0,1 en pS =°
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c) Bonanno: r. = 0,8' r. d) Bonanno: r. = 1,2' r.
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Simu1atieresu1taten

In figuur 6-3a is duide1ijk te zien dat de echte slipfrequentie (~~) naar de gewenste waarde (~~) gaat

terwij1 de geschatte slipfrequentie (~~) k1einer wordt dan de gewenste waarde. Dit wordt veroorzaakt
doordat bij een negatieve I'!..r. de geschatte flux groter wordt dan de gewenste waarde. Bij Bonanno

(figuur 6-3b) gaat de geschatte slipfrequentie naar de gewenste waarde wat tot gevolg heeft dat de
geschatte werkstroomcomponent groter moet worden dan de gewenste waarde omdat ..., k groter is dan

""~ (zie vergelijking (5 - 5». Om de geschatte waarde van de werkstroomcomponent toe te laten
nemen za1 de echte waarde groter moeten worden. Dit houdt ook in dat de blindstroomcomponent
kleiner wordt en daardoor daalt de flux in de machine.
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figuur 6-3 Slipfrequenties (~~, ~~ en ~~) bij r'= 0,1, pS = 0 en r. = 1,2' r. .
a) Ohtani b) Bonanno

In figuur 6-4 is de fout tussen de echte (opgedrukte) rotorsnelheid en de geschatte rotorsnelheid
A A

gegeven. Deze fout I'!..ps is voor de simulaties gedefinieerd als pS - ps. Dit is de waarde die aan de
ingang van de snelheidsrege1aar zou zijn komen te staan.
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figuur 6-4 Snelheidsfout bij r'= 0,1 en pS = 0
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Simulatieresultaten

Vit figuur 6-5 en figuur 6-7 (a en c) blijkt dat een positieve 1\,; voor instabiliteit zorgt. We mogen dus

concluderen dat ongeacht de belastingsgraad een positieve fout, bij rotorsnelheid nul ervoor zorgt dat
de machine niet zal kunnen aanlopen.
Voor een negatieve fout (figuur 6-7 (b en d» zien we weer dat de methode van Ohtani leidt tot perfecte
veldorientering. Tevens zien we dat de methode van Bonanno beter werkt dan bij is

w
> = 0,1. Dat dit

gepaard gaat met een fluxverlaging kan afgeleid worden uit de stijging van de slipfrequentie in figuur
6-6b (zie vergelijking (5 - 5» en natuurlijk uit de daling van de blindstroomcomponent in figuur 6-5b.
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figuur 6-5 Blindstroomcomponent van de stroom bij is
w

>=0,8, pS = °
a) Ohtani b) Bonanno
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figuur 6-7 Werkstroomcomponenten van de stroom bij is
w

, = 0,8 en pS = °
a) Ohtani: r. = 0,8 . r. b) Ohtani: 1'; = 1,2 . r.
c) Bonanno: 1'; = 0,8' r. d) Bonanno: 1'; = 1,2' r.

Kort samengevat geldt dat voor een stabiele werking, bij rotorsnelheid nul, de statorweerstandsfout
kleiner of gelijk aan nul moet zijn. Ook is gebleken dat de keuze L

C
= i k ervoor zorgt dat bij Ohtani's

model in de evenwichtsituatie perfecte veldorientering wordt verkregen.
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Simulatieresultaten

Vit figuur 6-8 tot en met figuur 6-13 blijkt dat bij een rotorsnelheid gelijk aan rk een positieve fout niet
leidt tot instabiliteit.
Het blijkt dat bij Ohtani's methode een positieve fout zorgt voor een daling van isb waardoor de flux

kleiner zal worden dan de gewenste waarde. Een negatieve fout zorgt voor een grotere waarde van is
b

•

De flux zal in de praktijk, afhankelijk van de mate van verzadiging, niet of nauwelijks toenemen (zie
paragraaf 4.2.3.). Bij Bonanno is dit niet het geval maar daarover later meer.
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figuur 6-8 Blindstroomcomponent van de stroom bij is
w

, = 0,1 en pS = rk •

a) Ohtani b) Bonanno

Aan de hand van de karakteristiek voor de blindstroomcomponent valt op dat bij deze simulaties in de
methode van Bonanno (figuur 6-8b) een kleinere fout ten opzichte van de gewenste waarde ontstaat.
Dit wordt veroorzaakt doordat de waarde van i.w bij Bonanno niet vast ligt en alleen gelijk wordt aan

is
w

, als de geschatte flux gelijk is aan de gewenste waarde. In figuur 6-9b wordt door de

werkstroomregelaar i.w gelijk aan is
w

,. Bij negatieve 11r. is de fout tussen i.w en is
w (I1r) positief . In

figuur 6-9d is l1is
w even groot als in figuur 6-9b, maar omdat i.w groter is dan is

w
, is het verschil tussen

is
w

, en is
w kleiner. Dat i.w groter wordt dan is

w
, wordt veroorzaakt doordat Bonanno's model ervoor

zorgt dat de gewenste slipfrequentie gelijk wordt aan de geschatte waarde (zie figuur 6-lOb). En omdat
de geschatte flux groter is dan de gewenste waarde moet i.w groter zijn dan is

w
, (zie vergelijking

(5 - 5)).
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figuur 6-9 Werkstroomcomponenten van de stroom bij is
w

, =0,1 en pS = rk •

a) Ohtani: r. = 0,8· r. b) Ohtani: r. = 1,2· r.
c) Bonanno: r. = 0,8· r. d) Bonanno: r. = 1,2· r.
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figuur 6-10 Slipfrequenties ((j{, cP~ en cP~) bij is
w

, =0,1 , pS = rk en r. = 1,2 . r..
a) Ohtani b) Bonanno
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figuur 6-11 Snelheidsfout bij i;>= 0,1 en pS = rk
a) Ohtani b) Bonanno

Uit figuur 6-11 blijkt dat de snelheidsfout bij Bonanno kleiner is dan bij Ohtani. Dit had men ook al
kunnen afleiden uit figuur 6-8. De snelheidsfout is namelijk een maat voor de afwijking tussen de
wenswaarde en de machinewaarde van de blind- en werkstroomcomponent.
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figuur 6-12 Blindstroomcomponent van de stroom bij is
w

>= 0,8 en pS = rk •

a) Ohtani b) Bonanno

Vergelijkt men figuur 6-12 met figuur 6-8 dan zien we dat in figuur 6-12b een positieve fout nu een
grotere waarde voor is

b veroorzaakt en bij een negatieve fout een lagere waarde dan de gewenste

waarde. In eerste instantie lijkt het alsof figuur 6-12b afwijkend is. Maar als men figuur 6-1 b en figuur
6-5b bekijkt dan ziet men daar ook een kleinere waarde voor de blindstroomcomponent dan de
gewenste waarde. De afwijking zit dus eigenlijk bij de simulatie van figuur 6-8b.
Uit figuur 6-13d blijkt dat i.w zo groot is dat ook i; groter wordt dan i;>. Hierdoor wordt is

b kleiner

dan is
b
>. Een goede verklaring van deze resultaten vergt een diepere studie in de werking van

Bonanno's model.

55



Simulatieresultaten

0000

.

500040002000 3000

t (pU)

.

2000 3000

t (pU)

'000

1000

0.'

0.'

(pU)
0.7

0.0

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0
0

b)

0.'

O.B

0.7

(pU)
O.B

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0
0

d)

o0~--:-:'000':-:--2:-:'00::-0---'3""'00"""0--40~00"-----:5-:!::000'--------::'0000

t (pU)

0.5

0.7

0.1

a)

0.3

0.4

0.1

0.2

°0~--:-:'00'::-::0----=200=-0-----::-:3000::---40""'0"""0---:5~00:-0---,-JOOOO

c) t (pU)

o.•,-----~----,---,-----.---......-----,

0.4

0.5

0.0

0.3

0.2

O.BrrAAP.""""'~~~---------i

(PU)
0.7

(pu) 0.0

figuur 6-13
•••W* • S A

Werkstroomcomponenten van de stroom blJ Is = 0,8 en p = ric

a) Ohtani: r. = 0,8' ~ b) Ohtani: r. = 1,2' ~
c) Bonanno: r. = 0,8' ~ d) Bonanno: r. = 1,2 . ~

Het blijkt dat als de rotorsnelheid ongeveer gelijk is aan de nominale slipfrequentie dat een positieve
fout !J..r. bij beide methoden niet meer voor instabiliteiten zorgt. Bij Ohtani zorgt een positieve fout

voor een daling van de flux, een negatieve voor een stijging. Bij Bonanno is het omgekeerd met een
uitzondering bij is

w
, = 0,1 en pS = ric (figuur 6-8).
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Simulatieresultaten

Ais laatste zijn in de volgende figuur de resultaten weergegeven van de simulaties met variatie van de
rotorweerstandsparameter.
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figuur 6-14 Snelheidsfout bij is
wO=0,8 en pS = rk •

a) Ohtani met Kps =Kis =1 b) Ohtani met Kps =8 en Kis =9
c) Bonanno

Uit figuur 6-14 is duidelijk dat bij beide modellen de uiteindelijke snelheidsfout gelijk is. Dit volgde
ook al uit de theoretische analyse. Ret verschil zit in de overgangsverschijnselen. Bij Ohtani zijn ze
a0ankelijk van de instelling van de werkstroornregelaar terwijl ze bij Bonanno's model niet aanwezig
ZlJn.
Voor de rotorweerstand geldt dat, als de machinewaarde groter is dan de geschatte waarde, de
geschatte rotorsnelheid groter is dan de werkelijke waarde. Met betrekking tot de toerentalregeling
houdt dit in dat de echte waarde lager wordt dan de gewenste.
Bij Ohtani's methode houdt dat in dat beide snelheidsfouten tegengesteld zijn en dus zorgen voor
compensatie zodat de totale fout kleiner wordt. Ret ligt dus voor de hand om ook hier de
rotorweerstand te schatten bij een koude machine.
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Conclusies en aanbevelingen

7. Conclusies en aanbevelingen

Zowel Ohtani als Bonanno maken gebruik van een regeling die opgebouwd is uit een combinatie van
indirecte en directe veldorienteringstechnieken. Beide methoden maken gebruik van hetzelfde
fluxmode1.
Door het aanbrengen van een terugkoppeling over de integrator in het uti model wordt de invloed van
verkeerde beginvoorwaarden en drift sterk verminderd. Bij lage toerentallen (statorfrequenties)
veroorzaakt dit echter een verslechterde schatting van de fluxvector. Door toevoeging van de
wensfluxvector via een eerste orde systeem blijft na het starten vanuit stilstand de machine in een
veldgeorienteerde toestand (ideale geval). Dit geldt voor beide methoden.

Daamaast is de basisstruktuur van beide methoden identiek. Het verschil zit in de wijze van bepaling
van de geschatte rotorsnelheid. De nauwkeurigheid waarmee deze snelheid geschat wordt, is
afhankelijk van verschillende factoren, n1.
- nauwkeurigheid van het fluxmodel (parameters);
- nauwkeurigheid van het rotormodel (parameters);
- belastingsgraad.

De methode van Ohtani zorgt ervoor dat de geschatte werkstroomcomponent van de statorstroom
gelijk wordt aan de gewenste waarde.
Ais de modeltijdconstante gelijk is aan de geschatte rotortijdconstante zorgt een afwijkende waarde
van de statorweerstand in het fluxmodel ten opzichte van die in de machine, bij rotorsnelheid nul, na
een overgangsverschijnsel niet voor een fout in de schatting van de positie van de fluxvector. Dit geldt
onafhankelijk van de belastingsgraad.

De methode van Bonanno zorgt ervoor dat de regeling zich zo instelt dat de geschatte slipfrequentie
gelijk wordt aan de gewenste slipfrequentie. Hierdoor is deze methode afhankelijk van de amplitude
van de geschatte flux. Vooral bij rotorsnelheden rond nul zal deze waarde, tengevolge van o.a. een
statorweerstandsfout, afwijken van de werkelijke waarde waardoor de veldorientering slecht is.

De methode van Ohtani levert betere resultaten op bij rotorsnelheid nul dan Bonanno's methode.
Doordat bij Bonanno de ligging van de geschatte werkstroomcomponent ten opzichte van de gewenste
waarde niet vast ligt kan bij hogere snelheden weI een beter resultaat verkregen worden.

Bij Ohtani's methode hoort bij een negatieve statorweerstandsfout een daling van de
werkstroomcomponent en een stijging van de blindstroomcomponent. Dit wordt veroorzaakt doordat
de geschatte waarde van de werkstroomcomponent gelijk wordt aan de gewenste waarde. Hierdoor is
de echte waarde van de werkstroomcomponent altijd kleiner of gelijk aan de gewenste waarde.
Bij Bonanno wordt de geschatte slipfrequentie gelijk aan de gewenste waarde en zal de
werkstroomcomponent groter zijn dan de gewenste waarde. Omdat de geschatte flux groter is dan de
gewenste waarde zal de geschatte werkstroomcomponent ook groter zijn dan zijn gewenste waarde.
Uit de simulaties blijkt dat het bij Bonanno's methode moeilijk is om een vast verband aan te geven
tussen de echte waarde en de gewenste waarde van de stroomcomponenten.

59



Conclusies en aanbevelingen

Met betrekking tot de statorweerstand kan men concluderen dat off-line schatting van deze weerstand
het beste kan gebeuren bij een koude machine zodat de modelwaarde kleiner of gelijk is aan de
machine waarde. Dit geeft de beste resultaten.

Het blijkt dat als de geschatte rotorweerstand afwijkt van de echte waarde dit, bij beide modellen, geen
invloed heeft op"de veldorientering maar weI op de nauwkeurigheid van de geschatte rotorsnelheid.

In de simulaties is aIleen gekeken naar de werking van het veldorienteringsgedeelte bij lage snelheden.
Het bleek dat het voor de veldorientering niet zoveel uitmaakt hoe de coefficienten van de
werkstroomregelaar gekozen worden.
Te verwachten is dat, als men de hele regeling wil bestuderen, de keuze van de coefficienten weI van
invloed is op de werking.
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Pu systeem

A. Pu systeem

In het verslag zal, tenzij het anders is aangegeven, gewerkt worden met per unit waarden. De vrij te
kiezen referentiegrootheden zijn:

[U]ref =[U.]N (A - 1)

[i]ref = [is]N (A - 2)

[Wlef = [W]N (A - 3)

[alef = 1 rad (A - 4)

De hiervan afgeleide referentiegrootheden zijn dan:

[R] = [u ]ref
ref [i] ref

1
[t]ref =[W]

ref

[]
[ulef

1p ref = [W]
ref

[m] = [ulef .[ilef
el ref [W]

ref

[8] =[ulef .[i]ref
ref [w ]:f

(A - 5)

(A - 6)

(A -7)

(A - 8)

(A - 9)

(A - 10)

Met behulp van de hierboven vermelde referentiegrootheden is het mogelijk de machine
vergelijkingen voor de asynchrone machine om te schrijven in het PU-systeem met behoud van de
vorm van de vergelijkingen.
Voor de stator geldt in de groothedenvergelijking:

(A - 11)

Met behulp van de referentiegrootheden kunnen we de statorvergelijking dan schrijven als

I



Pu systeem

(u:) (1\) (i:) . d (1J':)
-[uJ[ulef = [RJ -[Rtf' -[iJ[1Jef + (t) [.It] ['/J lef

ref ref ref d -[tJ[tJref 't' ref
ref

Door invoering van de pu-waarde wordt bovenstaande vergelijking vereenvoudigd tot

[ s]
5 I s] [1\] oS [.s] d s 'Vsu"u -r o '1'1 + . ref
5 5 ref - 5 ref s sref dt 1J's [tJref

(A - 12)

(A - 13)

Door de definities van de referentiegrootheden is het mogelijk om deze vergelijking volledig te
schrijven zonder referentiegrootheden. De resulterende vergelijking in het pu-systeem is dan gelijk
aan:

5 -s d su; = r. ° 15 +-1J's
dt

(A - 14)

Vergelijkend met vergelijking (A - 11) zien we dat de vorm behouden blijft. In de literatuur komt vaak
voor dat de referentietijd gelijk gesteld wordt aan 1. Daardoor komt in die pu-vergelijkingen nog de
term lIw voor .

Voor de rotor geldt dezelfde afleiding als voor de stator, de pu-vergelijking wordt dan gelijk aan:

(A - 15)

Voor de omwerking van de fluxvergelijkingen wordt de vergelijking voor de statorflux als voorbeeld
genomen.

(A - 16)

Stap 1 is weer het invoeren van de referentiegrootheden, maar nu in vergelijking (A - 16) waardoor we
vergelijking (A - 17) verkrijgen.

Daarna worden de pu-waarden ingevoerd wat leidt tot vergelijking (A - 18).

,.,: -[ljJ]ref = 1J'~ "['V lef + las .[LJef . i: .[iJef

(A - 17)

(A - 18)

En tot slot worden met behulp van de relaties tussen de referentiegrootheden deze grootheden
geelimineerd uit de vergelijking. Dit levert dan vergelijking (A - 19) op.

(A - 19)

Voor de andere stroom- en fluxvergelijkingen gelden dan onderstaande pu-versies.

3 1-3
'1'1 = "1/11

II

(A - 20)

(A - 21)

(A - 22)



Pu systeem

Nu moeten alleen nog de vergelijkingen die het koppel en het toerental bepalen omgewerkt worden.
Dit gaat op dezelfde manier als hierboven steeds is toegepast. Voor het elektromagnetisch koppel
krijgen we uitgaande van vergelijking (A - 23) weer de identieke vergelijking (A - 26) maar dan in het
pu-systeem.

Invoeren van de referentiegrootheden levert:

(mel) [] [R(lt) (1J'~) [ ] ]T (i:) [.]
[mlef m ref = "2' ['\jJ lef '\jJ ref • [il

ef
1 ref

Invoering van pu-waarden levert:

zodat we uiteindelijk weer krijgen:

De laatste vergelijking die omgezet moet worden is de bewegingsvergelijking

Met dezelfde stappen krijgen we dan achtereenvolgens:

(ps) [(0] _ 1 f( (mel) [m] _ (mlast)[m] ) dJ!L[t]
[(0] ref - (8) [m] ref [m] ref [t] ref

ref [8] [8 ]ref ref ref ref

ref

en

j:l .[(0 lef = e. [~] f( mel • [ mlef - m1ast • [ mlef )dt .[t ]ref

ref

zodat we weer uitkomen bij de vergelijking in het pu-systeem.

pS = J...f(mel - m last )dte

(A - 23)

(A - 24)

(A - 25)

(A - 26)

(A - 27)

(A - 28)

(A - 29)

(A - 30)
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Afleiding van de fOfITlules

B. Afleiding van de formules

B.1 Inleiding

In het verslag zijn deze fOfITlules omgewerkt naar de schrijfwijze zoals gebruikelijk in de vakgroep
EMV (zie diktaat aandrijftechniek [4]).
De gebruikte basisfofITlules voor een asynchrone machine met kooirotor zijn beschreven in het
algemene coordinatenstelsel a.

a 'a' a • s R(rt/) a
Us = r, .Is +..., s + X' '12' ..., s

a a [ 'a""s =""1 + as 'Is

mel =[R(f)·...,~r.j:

il = ~f(mel - m1ast)dt
<3

daamaast definieren we nog:
de strooifactor (rotorzijde)

[ak
°k=-[

de rotortijdconstante

[ + [ak
Tk =--

r k

en de totale lekinductiviteit.

['[ak 1
[a =-- + [as =--'[ak + [as

[+ [ak 1+ Ok

(B - 1)

(B - 2)

(B - 3)

(B - 4)

(B - 5)

(B - 6)

(B -7)

(B - 8)

(B - 9)

(B - 10)

(B - 11)
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B.2 Vergelijkingen in het rotorflux-referentiesysteem

Indien we de machine willen beschrijven in rotorfluxcoordinaten dan geldt
met X· = tp~, Xr

= tp~ en a = 'ljJk dat we de vergelijkingen (B - 1) tim (B - 7) kunnen schrijven als:

uljJt = 1: ·i'llt +~i,'Pt +R{1t/)'ms .~h'P·
• •• 'l's /2 't'k 'l's

~h'Pt = ~h'Pt + [ . i'P'
'l's 'I' I as s

~h 'I" _I, -'Pt
'1'1 - 1,.1

(B - 12)

(B - 13)

(B - 14)

(B - 15)

(B - 16)

(B - 17)

(B - 18)

Ais eerste zal de rotorvergelijking (B - 13) omgeschreven worden zodat de tenn i~'" niet meer

voorkomt.
In de vergelijking (B - 15) voor de kortsluitflux kunnen we de luchtspleetflux elimineren door gebruik
te maken van de vergelijkingen (B - 16) en (B - 17).

(B - 19)

(B - 20)

Om nu de kortsluitstroomvector te elimineren uit de rotorvergelijking schrijven we de bovenstaande
vergelijking voor de kortsluitflux om tot

oljJt 1lJ~t -['i';" 1 'P' [ -'P' 1 1lJ~' 1 -'P'
Ik = =--'1lJk ---'I =--·----·1

[ + [ak [ + [ak [ + [ak s 1+ Ok [ 1+ Ok s

Deze vergelijking vullen we in in de rotorvergelijking (B - 13) zodat we uiteindelijk de onderstaande
vectorvergelijking krijgen:

(B - 21)

In het rotorfluxcoordinatensysteen geldt:

(B - 22)

Hierin is b de blindcomponent (parallel aan de kortsluitflux) en w de werkcomponent (loodrecht op de
kortsluitflux)

Met (B - 22) voIgt uit (B - 21) in cartesische coordinaten:
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!
'ljJk = ~·ib _~. 'lJJk

1+ Ok s 1+ Ok 1
oW (B - 23)

• r rk ls
CPk =-_.-

l+ok 'lJJk

Door gebruik te maken van de rotortijdconstante L k kunnen we bovenstaande vergelijking ook zo

schrijven:

j
. 1 ob 'lJJ k'lJJ k = - 0 ls --

Lk L k (B _24)
1 oW

• r lsCPk =_.-
Lk 'lJJk

Uit de vergelijkingen (B - 15), (B - 16) en (B - 22) voIgt

(B - 25)

Met de introductie van een "fictieve" magnetiseringsstroom

(B - 26)

voIgt door invullen van (B - 17) in (B - 25)

(B - 27)

Door nu formule (B - 16) in formule (B - 18) in te vullen en uit te werken met behulp van vergelijking
(B - 25) krijgt men een vergelijking voor het koppel:

(B - 28)

Verder uitwerken met behulp van vergelijking (B - 27) Ievert de uiteindelijke vergelijking voor het
koppel:

(B - 29)

Na de rotorvergelijking en de koppelvergelijking te hebben omgezet voIgt nu de omzetting van de
statorvergelijking (B - 12).
Door invullen van formule (B - 15) in (B - 14) krijgt men:

Met i~" uit vergelijking (B - 20) Ievert dit:

,.,tjJk = f_1_\ o,.,1J'k + f~ + 1 \. i!j>k
s II + 1

0k
) k ~ 1+ 1

0k
os) s

Hiennee wordt (B - 12) gelijk aan:

(B - 30)

(B - 31)
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of in fluxgeorienteerde coordinaten:

[
b] [ ·b ] [ 'W] [ :b ] [ • b ] • s [ W]US Is I . S -Is I Is 1 'ljJk CPk -tjJk

=y' +.. +. +-_. +-_.u; s is
w

a CPk isb a i
s
w 1+ a k 'IjJ: 1+ a k tjJ~

Met behulp van de definitie (B - 22) wordt de statorvergelijking (B - 33) dan gelijk aan:

b ·b I . s ·w l:b 'IjJ k
Us = ~ . Is - a' CPk • Is + a' Is +--

I +ak
• s

W ·w I . s ·b I :w CPk' tjJ k
Us = ~ . Is + a' CPk • Is + a' Is +

l+ak

B.3 Vergelijkingen in statorcoordinaten

Voar een beschrijving in het stator-referentiesysteem geldt:

X
S = 0

X r = _po
en a= s

US = y •r + ~i.s
s s s 'I's

~hs ~hS I ·s
'I's = '1'1 + os • Is

• l's'IjJ I = . lilt

(B - 32)

(B - 33)

(B - 34)

(B - 35)

(B - 36)

(B - 37)

(B - 38)

(B - 39)

(B - 40)

Wil men de kortsluitflux bepalen dan kan men uitgaan van de statorvergelijking (B - 35) of van het
rotorcircuit (B - 36).

B.3.1 statorvergelijking

Hierbij gaan we uit van vergelijking (B - 35). Voor de statorflux kunnen we met behulp van de
vergelijkingen (B - 37) en (B - 38) het volgende schrijven:

(B - 41)

Om uit bovenstaande formule i~ te elimineren schrijven we met (B - 39) en (B - 40), (B - 38) als:

vm



·s ,.,~ [.s
1=-----1
k [ + [ok [ + [ok s

Daarmee wordt formule (B - 41) omgevormd in:

~hS=(ll-~)\.~hs +(l[ + [ok·[)\.iS=~+[.r
't's [[ 't' k as [[ s lOS

+ ok + ok + Ok

Afleiding van de formules

(B - 42)

(B - 43)

(B - 44)

Door bovenstaande formule in te vullen in vergelijking (B - 35) krijgt men, na enkele omwerkingen :

• S (1 )( S ·s [ :s),., k = + °k Us - 's . Is - o· Is

Bovenstaande vergelijking staat bekend als het spannings/stroom model.

8.3.2 rotormodel

Voor deze afleiding voor de kortsluitflux in statorcoordinaten maken we gebruik van (B - 36).
Elimineren van i~ met behulp van vergelijking (B - 42) geeft de rotorvergelijking, ook bekend als het

stroommodel:

(B - 45)

(B - 46)
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Ohtani's uti model

c. Ohtani's u/i model

In deze bijlage wordt de afleiding gegeven van de bepaling van de tijdconstante voor Ohtani's uti
model.
Bij een stroomgestuurde machine kan de spanningsvorming beschreven worden met:

s ·s l :, . s
Us = r, . Is + a • Is + 1l' k (C - 1)

Om uit de gemeten klemgrootheden de kortsluitflux te bepalen kunnen we ook gebruik maken van
bovenstaande vergelijking. De geschatte flux kan dan bepaald worden met

• A •

..... s s"·s l ·S
1l' k = Us - r, . Is - a 'Is (C - 2)

waarbij de stroom en spanning gemeten waarden zijn en de parameters geschat.
Een parameterfout wordt gedefinieerd als het verschil tussen de geschatte waarde en de echte waarde

~r, = r. - r, (C - 3)

(C - 4)

In vergelijking (C - 2) is gebruik gemaakt van het symbool ""~ voor de tijdafgeleide van de geschatte
flux. Omdat we de echte geschatte flux, de uitgang van Ohtani's model, ,p~ noemen wordt voor de

duidelijkheid onderstaande definitie ingevoerd.

(C - 5)

Door vergelijking (C - 1) in (C - 2) in te vullen en gebruik makend van de hierboven gegeven
definities krijgt men:

(C - 6)

Vit het schema van Ohtani's fluxobserver (figUUf 4-18) is af te leiden dat voor de geschatte flux (""~)

moet gelden:

Gebruik makend van vergelijking (C - 6) krijgt men dan:

AS;' s ( . s A ·s l:s) •s
1l' k + 1:c '1l' k = 1:c' til k - ur, • Is - ~ a • Is + 1l' k

(C -7)

(C - 8)

(C - 9)

Bovenstaande vergelijkingen zijn aIle gegeven in het statorcoordinatenstelsel. Voor het vervolg van
het verhaal worden de vergelijkingen omgewerkt naar het wensfluxcoordinatenstelsel. Met de in figUUf
2-1 en vergelijking (2-10) gegeven hoekdefinities kan met XS = <$~, Xr = <$~ en a = 'ljJk * voor de
wensflux geschreven worden:

.s R(AS) •>pt.
tIlk = qJk '1l'k
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(C - 10)

Ohtani's uti model

Voor de andere grootheden geldt dezelfde transformatieo Term voor term omwerken van vergelijking
(C - 8) geeft dan

ljJ~k' +Tc.~~k' +Tc.~~ oR(~)oljJ~k' =Tc.(tiJ:k
• +~~ .R(~)oW:k·)+W~tjJk'

-T 0(I1r . itjJk' + 111 0jtlJk ' + 111 0<p':' s 0R(tt/) 0itjJk.)c ss as ok /2 s

Splitsen we deze vergelijking in de twee cartesische componenten dan krijgen we de onderstaande set.
Omdat aIle volgende vergelijkingen in het wensfluxcoordinatenstelsel beschreven zijn wordt het
superscript tjJk * weggelaten.

(C - 11)

'$ ~w uit de tweede vergelijking invullen in de eerste en verder uitwerken levert vergelijking (C - 12).

Hierbij is ervan uit gegaan dat de machine zich in een evenwichtstoestand bevindt waardoor de
tijdafgeleiden van isb en is

w gelijk aan nul zijn.

Door nu de volgende vereenvoudiging in te voeren

2 1a =------

( 1+ (Tc o~~r)

(C - 12)

(C - 13)

(C - 14)

Na een vergelijking voor '$~ te hebben afgeleid kan daarmee en met vergelijking (C - 11) een
vergelijking voor '$; worden afgeleido

XII

(

( ·b ·w \
2 ':'s • T 01 1 I

+l1r o a·T 0<p 0111 )·l-c_s _ 0 s )
s c k 't'k 11t* AS '"

'Y k lpk 01jJ k

(
.:. s oW .b \

(
2 .:. s .) T· <Pk 01 1 I-111 0 a °T 0<p 01jJ 01 c s +_s)

a c k k \ 1jJ~ 1jJ~

(C - 15)



Ohtani's uti model

Door de werkstroomregelaar wordt is
w• gelijk geregeld aan ;'w. Dit houdt in dat de as van de wensflux

gelijk valt met de as van de geschatte flux. In wensfluxcoordinaten geldt dan:

1$;=0

Hiermee kan vergelijking (C - 15) worden omgeschreven tot een vergelijking voor de loodrechte
component van de kortsluitflux in wensfluxcoordinaten:

(C - 16)

De cartesische componenten van de statorstroom (is
b

, is
W

) zijn bij een ideale stroombron gelijk aan de

wenswaarden. Daarom kan, door de wensflux te schrijven als 'ljJ; = l· t, vergelijking (C - 16)

omgeschreven worden tot:

Door nu vergelijking (C - 17) in te vullen in (C - 14) krijgt men

( ( )2) 111 b)Ab 2. ':'S 't'k
1Vk=a· 1V k ·("tc ·CPk +1'1V~

( A (.w. ·W· \\
2 • "t. ut: . I .:. s I

-a '111 'l c s ~. s +"t 'cp ,_s))'t' k lAS .b. c k ·b.
cP k ."tc • Is Is

2 • ( !1l (( .:. s )2 1) \+a ,,11 • __0. "t.cp +
't'k \ 1 c k )

(C - 17)

(C - 18)

(C - 19)

(C - 20)

Door gebruik te maken van definitie (C - 13) kan deze vergelijking als voIgt geschreven worden:

A b b • (!1r, is
W

• !1lcr \
1Vk =1Vk -1Vk . ~ ~~ .l . isb. + -l-)

Deze vergelijking geeft de invloed weer van fout geschatte parameters op de amplitude van de
geschatte flux.

Voor de hoek tussen de echte flux en de geschatte flux geldt:

!1Q?~ = arctan(~i)

Het argument van de arctan wordt bepaald door de vergelijking voor1V: (vergelijking(C - 17)) te delen

door 1V~ , resulterend in onderstaande vergelijking.

'ljJ; = 'ljJ; J 1. . (1- 'ljJ:) + !1~ J. is
w

• -1\ + !1lcr Jr· + _1_.\ \
b b I AS· '" s I '" S .b*) 1 I ·b* AS))'ljJ k 'ljJ k \ T c • Q?k 'ljJ k 1. Q?k \ Q?k .Tc • Is \ Is Tc • Q?k

Vit (C - 20) voIgt dat om de fouthoek zo klein mogelijk te maken (C - 21) klein moet zijn.

(C - 21)
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Ohtani's uti model

Als aIleen wordt gekeken naar de invloed van een fout ~~ dan voIgt uit de tweede term van

vergelijking (C - 21) dat bij een bepaalde combinatie van r', is
b
', ~~ en L c de invloed van ~~

wegvalt.
Er moet dan gelden:

(C - 22)

nu ge1dt dat :

(C - 23)

Met behulp van (C - 23) kan vergelijking (C - 22) omgeschreven worden tot:

(C - 24)

Vit (C - 24) voIgt dat als II = 0 en L c = i k dat dan geldt dat de invloed ten gevolge van ~~ gelijk aan

nul is, onatbankelijk van de grootte van de slipfrequentie (belastingsgraad).
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