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SAMENVATTING.

In het kader van een promotieonderzoek op de vakgroep EMV wordt onderzoek verricht naar
spannings/stroom-modellen die fluxwaarden kunnen voorspellen voor de regeling van draaiveld
machines. De bedoeling van het afstudeerproject is om zo'n spannings/stroom-model bij een directe
koppelregeling voor een asynchrone machine toe te passen. Typerend voor de directe koppelrege
ling is dat de responsiesnelheid hoog is. en dat er uitgegaan wordt van het schakelend karakter van
de invertor. Doordat er uitgegaan wordt van het schakelend karakter, kan de schakelfrequentie in
het algemeen laag worden gehouden.

De regeling is op te splitsen in twee delen. Het eerste deel zorgt ervoor dat de statorflux in de
machine ronddraait. Het tweede deel zorgt voor de koppelregeling. Hierbij worden schakelstanden
van de invertor bepaald. Er is onderscheid te maken tussen twee directe koppelregelingen: de
"Direct Self Control" en de "Improved Flux Acceleration Method". Het grote verschil tussen beide
regelingen. is de manier waarop de statortlux in de machine ronddraait. Er is alleen ingegaan op de
"Improved Flux Acceleration Method".

Analyse heeft aangetoond dat de responsiesnelheid van het koppel vooral van het toerental
afhankelijk is. De regeling in combinatie met het spanningslstroom-model is alleen stabiel, als de
modelwaarde van de statorweerstand kleiner of gelijk is aan de werkelijke statorweerstand.

De regeling is gerealiseerd. waarbij gebruik is gemaakt van een digitaal systeem, dat is opgebouwd
rond een DSP. Metingen hebben aangetoond dat de gesimuleerde resultaten overeenkomen met
de werkelijkheid.
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HOOFDSTUK 1

INLEIDING.

Leonardo da Vinci, pionier van de aandrijttechniek, gebruikte voor de aandrijving van zijn werktui
gen mens-, water en windkracht. Tegenwoordig gebruikt men hiervoor vaak een elektrische
machine. De meest toegepaste elektrische machines zijn de gelijkstroommachine, de asynchrone
machine, de synchrone machine met permanent magneten en de reluctantiemachine. Bij de
middelgrote vermogens (van 1 [kW] tot 1 [MW) heeft de asynchrone machine vaak de voorkeur.
Van deze machine is het gewicht laag, de aanschafkosten zijn gering en, vanwege het ontbreken
van een commutator, zijn ook de onderhoudskosten laag.

Het toerental van een asynchrone machine is bijna rechtevenredig met de frequentie van het net,
waarop deze is aangesloten. Met behulp van vermogenselektronica (een convertor), kan een net
worden gemaakt waarvan de frequentie te variëren is. Hierdoor kunnen de asynchrone machines
ook in toerentalgeregelde aandrijvingen worden toegepast.

De werking van de afzonderlijk bekrachtigde gelijkstroommachine is veel eenvoudiger dan die van
de asynchrone machine. Dat is de reden waarom bij aandrijvingen, waar een grote responsiesnel
heid werd geëist (hoogdynamische aandrijvingen), eerst alleen gebruik werd gemaakt van
afzonderlijk bekrachtigde gelijkstroommachines.

Hierin kwam in het begin van de jaren zeventig verandering, toen de basis werd gelegd voor de
veldgeorlênteerde regeling [Blaschke. 1971] van de asynchrone machine. Blaschke ontwikkelde
de zogenaamde transvector-regellng, die gebruik maakt van het magnetisch veld en de stroom in
de kortgesloten wikkeling van de rotor en gebaseerd is op de werking van de afzonderlijk bekrach
tigde gelijkstroommachine. Bij deze veldgeoriënteerde regeling worden de gewenste statorstromen
bepaald voor een gewenste magnetische flux in de kortgesloten wikkeling (kortsluitflux) en een
bepaald koppel.
Bij deze regeling wordt niet uitgegaan van het schakelend karakter van de invertor. Er wordt
verondersteld dat iedere gewenste spanning of stroom kan worden gerealiseerd. Om ieder
gewenste signaal goed te benaderen zijn hoge schakelfrequenties nodig. De maximale schakelfre
quentie van halfgeleiders voor grote vermogens, zoals GTO's, beperkt zich echter tot 200 à 300
[Hz]. De regeling is daarom minder geschikt voor grote vermogens.

Regelingen waarbij wel uitgegaan is van het schakelend karakter van de invertor zijn de dIrecte
koppelregelIngen. De schakelfrequenties kunnen lager zijn dan bij de vorige regeling. Daarnaast
zijn de regelalgoritmen veel eenvoudiger. De directe koppelregeling regelt de statorflux en het
elektrisch koppel in de machine. Bij de directe koppelregeling is onderscheid te maken tussen
verschillende methoden. De twee belangrijkste methoden zijn de "Improved Field Acceleration
Method" (IFAM) [Takahasi,1986] en de "Direct Selt Control" (DSC) [Depenbrock,1985].
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Zowel de transveçtQr-regeling als de directe koppelregelingen maken gebruik van gegevens over
het magnetisch veld in de machine. In standaard machines zijn geen sensoren geplaatst die
fluxwaarden bepalen. Daarom worden machinemodellen toegepast om de richting en de amplitude
van de flux (en) aan de hand van geschatte machineparameters, klemspanningen en klemstromen
te bepalen. Men noemt deze modellen de spanningsIstroom modellen (afgekort met UlI·model
len).

In het kader van een promotieonderzoek op de vakgroep EMV', worden dergelijke UlI·modellen
onderzocht. Mijn afstudeeropdracht bestond erin na te gaan of een UIl model van het promotie
onderzoek bij de "IFAM" kan worden toegepast en wat de belangrijkste eigenschappen van de
regeling zijn? Het is namelijk nog niet bekend hoe de regeling in combinatie met dit U/I·model zich
gedraagt. Eerst is het gedrag van de machine in combinatie met de invertor met een spanningstus
senkring, de directe koppelregeling en het Uil-model gesimuleerd en geanalyseerd. Op grond van
de simulaties is de regeling gerealiseerd in een digitaal systeem. Hiervoor was reeds op de
vakgroep EMV een systeem ontwikkeld. dat opgebouwd is rond een digitaal signaal processoren
(DSP's) van Texas Instruments (type TMS320C30). Met dit systeem kunnen ook de schakelende
halfgeleiders in de invertor worden aangestuurd. Testen met de totale aandrijving werden vergele
ken met de simulaties.

De twee directe koppelregelmethoden zijn uitvoerig beschreven in hoofdstuk 2. In hoofdstuk 3 zijn
de UIl-modellen uit de betreffende literatuur en het promotieonderzoek beschreven. Bij de analyse
van de regeling die in hoofdstuk 4 is beschreven, is ervan uitgegaan dat de statorwikkelingen
symmetrisch en sinusvormig over het statoroppervlak zijn verdeeld en dat de stroomverdringing en
wervelstroomverliezen in de rotor te verwaarlozen zijn. De realisatie van de regeling is beschreven
in hoofdstuk 5; de metingen in hoofdstuk 6 en hoofdstuk 7 bevat de conclusies en aanbevelingen.

1 Vakgroep Elektromechanica en Vermogenselektronica. faculteit Elektrotechniek, Technische Universiteit te Eindhoven.



HOOFDSTUK 2

DIRECTE KOPPELREGELING.

De op de kortsluitflux georiênteerde regeling van een asynchrone machine heeft als grootste
nadelen de hoge schakelfrequentie en de complexheid van het regelalgoritme. Daarom is gezocht
naar andere manieren van regelen. Een regelmethode met de eigenschappen:

+ Prestaties van een aandrijving met deze regeling, een invertor en een asynchrone machine
benaderen de prestaties van een aandrijving met een gelijkstroommachine.

+ Mogelijkheid tot lage schakelfrequenties.
+ Eenvoudig regelalgoritme.

is de directe koppel regeling. Bij de directe koppelregeling worden de statorflux en het koppel op
een directe manier geregeld door expliciet gebruik te maken van het schakelend karakter van de
invertor (fig. 2.1). Met gegevens van de statorflux en het koppel die met een UI-model worden
berekend, worden schakelstanden voor de invertor bepaald.

m·

""-
Regelaar
(schakel

tabel)

~s ti
....

"'s UI-model.... uI
m

Fig. 2.1 Principe van een directe koppe/regeling met convertor.

Bij de directe koppelregeling kunnen twee belangrijke. onafhankelijk van elkaar ontwikkelde,
methoden onderscheiden worden. M.Depenbrock [Depenbrock.1985] was in 1985 de eerste die een
methode voor een directe koppelregeling publiceerde. Depenbrock legt de nadruk op een minimaal
aantal machineparameters die nodig zijn voor de regeling, een eenvoudig regelalgoritme en een

lage schakelfrequentie. Hij noemt zijn regeling de Direct Selt Control (CSe).

I.Takahashi [Takahashi,1986] volgde in 1986 met een andere methode voor de directe koppelrege-
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het toepassen van een U/I-model voor directe koppelregeling van een asynchrone machine.

Jing. Hij legt de nadruk op dezelfde punten als Oepenbrock, maar gaat uit van een cirkel die de

statorflux in het statorcoördinatenvlak moet beschrijven. De statorflux in een asynchrone machine
beschrijft namelijk een cirkel als deze met een driefasennet met sinusvormige bronnen wordt

gevoed. Takahashi geeft zijn methode zelf geen naam. In een artikel van Oepenbrock [Oepen

brock,1988} wordt de methode de Improved Flux Acceleratlon Method (Improved FAM) ge

noemd. Dit naar aanleiding van een regelmethode voor asynchrone machines van S.Vamamura
[Vamamura,1987) die de Flux AcceleratIon Methode (FAM) is genoemd en enige overeenkomsten

vertoont. Oe FAM zou minder gevoelig zijn voor parametervariaties dan de op de kortsluitflux geo
riênteerde regeling. R.M.Stephan [Stephan,1991] bewijst echter dat er geen verschil is tussen de
FAM en de op de kortsluitflux georiênteerde regeling.

In de volgende paragraaf wordt het principe van de directe koppelregeling verduidelijkt. In de

daarop volgende twee paragrafen worden de twee directe koppelregelmethoden verder uitgewerkt.

2.1 Principe,

Als in een asynchrone machine een slip aanwezig is, m.a.w. als het magnetisch veld in de stator
met een andere snelheid ronddraait dan de rotor, dan ontstaat een koppel aan de as. Dit koppel
ontstaat doordat de in de kortgesloten rotorcircuits omvatte fluxen veranderen. Daardoor worden in

deze circuits spanningen geïnduceerd (elektro-motorische spanningen) die in deze circuits een
stroom tot gevolg hebben. De krachten, die volgens Lorentz op stroomvoerende geleiders in een

magnetisch veld. werken, hebben in de machine een elektromagnetisch koppel tot gevolg, dat
overgebracht wordt op de as. Bij de directe koppelregeling zorgt een regeling ervoor dat in de stator

een magnetisch veld ronddraait. Een andere regeling zorgt voor een bepaalde slip, zodanig dat het

koppel een bepaalde (gemiddelde) waarde krijgt.

Een driefasige asynchrone machine is mathematisch te omschrijven met het model van een

semivierfasige machine (zie fig. 2.2a). In fig. 2.2a zijn de spoelen van de stator en de rotor

schematisch weergegeven. De twee spoelen uit de stator en de twee spoelen uit de rotor staan

loodrecht op elkaar. Bij een asynchrone machine zijn de spoelen in de rotor kortgesloten.

De spanningen over, de stromen door en de fluxen gekoppeld met de twee statorspoelen en de

twee rotorspoelen worden voorgesteld als vectoren in een tweedimensionaal coördinatenstelsel (zie
fig. 2.2b). Vectoren kunnen in verschillende coördinatenstelsels weergegeven worden. In fig. 2.2a

zijn twee denkbeeldige coördinatenstelsels weergegeven. Het statorcoördinatenstelsel dat t.o.V. de
stator stilstaat, is weergegeven met de assen 's1' en ·s2'. Vectoren in dit statorcoördinatenstelsel

worden aangeduid met het superschrift 's'. In fig. 2.2a is ook het rotorcoördinatenstelsel dat t.O.V. de
rotor stilstaat, weergegeven. Dit coördinatenstelsel is met de assen 'r1' en 'r2' weergegeven.

Vectoren uit dit coördinatenstelsel worden aangeduid met het superschrift 'r'.



Is2

Or

directe koppelregeling.

52

'I --------

I
I

I 81

b

Fig. 2.2 Semivierfasige asynchrone machine met de statorspanning weergegeven

als vector.

De grootheden van de stator zijn als vectoren in het statorcoördinatenstelsel te schrijven als:

u' = [U"'] " :: l/"'j . = [llJ:']• 12" '12'.' 12u, I. llJ,

De grootheden van de rotor zijn als vectoren in het rotorcoördinatenstelsel te schrijven als:

(2.1)

(2.2)
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het toepassen van een U/I-model voor directe koppelregeling van een asynchrone machine.

Olil vergelijkingen van de semivierfasige machine. die o.a. in [Blaschke.1991] worden toegepast en
die hier van belang zijn. zijn:

De spanningsvergelijking voor stator en rotor:

(2.3)

r dt~ .,r
Uk - -- = '/ft

dt

De fluxen in stator en rotor (waarbij rekening wordt gehouden met lekvelden):

(2.4)

En een vergelijking voor het koppel:

(2.5)

Bij de analyse van de driefasenmachine met het semiviertasige model moet ook de relatie met de
driefasenaansluiting bekend zijn. Om de semiviertasige machine kan men een schil denken en aan
de buitenkant van deze schil bevindt zich de driefasenaansluiting. Oe transformaties in deze schil

zijn afhankelijk van de stand van de coördinaatstelsels in de driefasenmachine. Oe stand van het
statorcoördinatenstelsel is zo gekozen dat (volgens [Blaschke. 1991]) de relatie tussen de

statorspanning als vector in dit coördinatenstelsel en de drie fasespanningen (u.a • usb en u.J te
schrijven is als:

(2.6)

De relatie tussen de statorstroom als vector in het gekozen statorcoördinatenstelsel en de drie

fasestromen (i.a• i.b en ~J is te schrijven als:

(2.7)



directe koppelregeling.

De spoelen van de rotor zijn kortgesloten. Voor de vector van de rotorspanning geldt daarom:

(2.8)

De relatie van de stroomvector uit de kortgesloten rotor met het driefasensysteem Is niet van
belang.

Met behulp van de eerste vergelijking uit (2.3) is af te leiden hoe een draaiend magnetisch veld in
de stator (de statorflux) ontstaat (§2.1.1). Met de tweede vergelijking uit (2.3) en (2.4) en de
vergelijking (2.5) kan worden aangetoond dat er in de machine een elektromagnetisch koppel
ontstaat en dat de responsie op een veranderende slip snel is(§2.1.2). Hiermee is aan te geven hoe
het koppel snel kan worden geregeld.

2.1.1 De statorflux.

In een asynchrone machine zijn de richting en de grote (amplitude) van de statorflux met de drie
klemspanningen te beïnvloeden. Met de eerste vergelijking van (2.3) kan voor de afgeleide van de
statorflux in de stator geschreven worden:

(2.9)

Bij hoge toerentallen (w>O.05x(Jlnom) is de spanning over de statorweerstand te verwaarlozen t.o.v.
de in de statorspoel geïnduceerde spanning (dIjI:/dt). Voor de duidelijkheid nemen we daarom voor
het bestuderen van het gedrag van de statorflux verder aan dat voor de statorflux in statorcoördina
ten geschreven mag worden:

#4.1."
_01_'1"_ = u"

dt '
d1j162.

- u 12
dt - ,

(2.10)

Een statorspanning in de richting van de 's1' as heeft dus een verandering van de statorflux in deze
richting tot gevolg (fig. 2.3a). Een statorspanning in de richting van de 's2' as heeft een verandering
van de statorflux in de richting van de '52' as tot gevolg (fig. 2.3b). De snelheid waarmee deze
veranderingen plaatsvinden hangt af van de grootte van de betreffende spanning. Een statorspan
ning in het statorvlak die is opgebouwd uit een spanning in de richting van de 's1' as en een
spanning in de richting van de 's2' as, heeft een verandering tot gevolg in beide richtingen (fig.2.3c)
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a b

ç

Fig. 2.3 Verandering van statorflux in verschillende
richtingen.

In een statische omvormer zoals afgebeeld in fig. 2.1 zijn acht schakelcombinaties mogelijk
(fig. 2.4a). Deze acht combinaties hebben in het tweedimensionale statorcoördinatenstelsel zes
verschillende stilstaande spanningsvectoren tot gevolg (ul ..us) en twee nul-vectoren (u7 en ua> (fig.
2.4b). De grootte van de spanningsvectoren is afhankelijk van de spanning in de tussenkring van de
invertor. Dit is de spanning over de capaciteit die in fig 2.1 is weergegeven.

a2

1 ~Cr- 2 CC>... u:2I I

5 Cr=>- ~ I C"-
Ci, u:. U:l

.1

5
I I \..- , ~Cj~C{j

CC"- I I I u:.7 a eeeI I I

a b

Fig. 2.4 Mogelijke schakelstanden met bijbehorende spannings-

vectoren.

--_!_- "



directe koppelregeling.

Oe acht mogelijke schakelcombinaties kunnen de statorflux in het statorcoördinatenstelsel veran
deren zoals in fig. 2.5a aangegeven met de pijlen 1 tlm 6. Indien één van de twee nul-vectoren
wordt geschakeld staat de statorflux in de stator stil.

2

a

2

b

Fig. 2.5 Mogelijke fluxveranderingen in statorcoördinaten (a) en een mogelijk
traject voor een in de stator ronddraaiende statorflux (b).

Door het in een bepaalde volgorde schakelen van schakelstanden, kan de statorflux in de machine
(statorcoördinatenstelsel) rond worden gedraaid. In fig. 2.5b is aangegeven hoe in de stator de
statorflux, met de spanningen uit de invertor, linksom kan worden gedraaid. In fig. 2.5b geven de
cijfers bij het traject van de statorflux aan, welke schakelstand uit fig. 2.4a de betreffende statorflux

verandering veroorzaakt. Op wat voor een manier precies de statorflux ronddraait is afhankelijk van

de toegepaste methode van directe koppelregeling. In §2.2 en §2.3 zullen we hier verder op ingaan.

Door vergelijking (2.10) in statorlluxcoördinaten te herschrijven, kan de invloed van de stator
spanning op de statorflux nader worden bekeken.

Intermezzo.

Het statorlluxcoördinatenstelsel heeft een as in de richting van de statorflux en een as loodrecht
hierop. Dit coördinatenstelsel is, samen met het zogenaamde rotorcoördinatenstelsel dat t.o. v. de
rotor stilstaat. in fig. 2.6 t.O. v. het statorcoördinatenstelsel weergegeven. In fig. 2.6 zijn tevens de

verschillende hoeken tussen de verschillende coördinatenstelsels aangegeven.
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2

______-=;t=__~~_--=....lato'a.

Fig. 2.6 De verschillende coördinatenstelsels.

In formules worden de vectoren in statorfluxcoördinaten aangeduid met het superschrift \jfs', De
vectoren moeten over een bepaalde hoek worden gedraaid om de vergelijkingen naar een ander
coördinatenstelsel te herschrijven. Voor een vector uit het statorcoördinatenstelsel is dit de hoek f9••

en voor een vector uit het rotorcoördinatenstelsel is dit de hoek f9.'.

,,' = R( " tJ~'. (j)., .

Met:

[
ooS(Il) -Sin(Cl)]

R(ll) = sln(ll) COS(Il)

De afgeleide van een geroteerde vector is:

De statorflux is in statorfluxcoórdinaten te schrijven als:

.' =[",:$1] =[v.]t. .12 0
1jr,

Einde intermezzo

(2.11)

(2.12)

(2.13)

{2.14}

In statorfluxcoördinaten wordt het gedeelte van de statorspanning in de richting van de statorflux
aangeduid met Us~1. Het gedeelte van de statorspanning loodrecht op de statorflux wordt in
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statorfluxcoördinaten aangeduid met U.~2. In fig. 2.7 zijn deze twee componenten nog eens duidelijk
weergegeven. Bij het voeden van de machine met een invertor, hangen de beide spanningen af

van de spanning in de tussenkring en de stand van de spanningsveetor t.o.v. de statorflux. In het
statorcoördinatenstelsel staan de spanningen die met de invertor kunnen worden gemaakt stil. De
statorflux echter niet. De verschillende spanningen uit de invertor staan daarom in het statorflux
coördinatenstelsel niet stil.

Fig. 2.7 Statorspanning in sta

torf/uxcoÖrdinaten.

De statorspanning uitgeschreven in statorfluxcoördinaten is:

u•• , -
u'~,

(2.15)

Voor (2.10) is in statorfluxcoördinaten te schrijven:

.........
OJ.... . 'DI")." - u.,-- + ql,..,- • - •

dt 2 .

Een rotatie van "/2 van de statorflux in statorfluxcoördinaten geeft:

" t. _ [0 -1] [",,]_ [0]
R(i>t. - 1 ° ° - v,

Dit leidt ertoe dat (2.16) uitgeschreven kan worden naar:

l
~' =u'"
dl •

• ',I. =u'~
'''' .

(2.16)

(2.17)

(2.18)
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Een spanning in de richting van de statorflux heeft dus een toename van de sterkte van de
statorflux tot gevolg. Een spanning loodrecht op de statorflux heeft een hoeksnelheid van de
statorflux in het statorcoördinatenstelsel tot gevolg.

2.1.2 Het koppel.

Het koppel in de asynchrone machine is volgens (2.5) afhankelijk van de statorflux, de statorstroom
en de hoek tussen deze twee grootheden. Indien de vectoren uit (2.5) worden uitgeschreven. is te
zien dat met deze vergelijking het koppel wordt beschreven met vier variabelen.

m", =[Rei> .:rl:

(2.19)

Door deze vergelijking echter in statorfluxcoördinaten te herschrijven wordt een veel eenvoudiger
vergelijking verkregen met slechts twee variabelen. In (2.19) is te zien dat het koppel gelijk is aan
het inwendig produkt van de. over een hoek van 90° verdraaide. statorflux en de statorstroom. Voor
een inwendig produkt maakt het niet uit als beide vectoren over eenzelfde hoek worden gedraaid.
Voor het elektrisch koppel is daarom te schrijven:

mei ~ [R(i) .~'J r.!"

(2.20)

:= ...••f ••s2 _ d •• s2I·." := d •• ·'I·'~ _0 1'."or. I, 't'., 'f'" ••

Bij het bestuderen van het koppel wordt aangenomen dat de amplitude van de statorflux constant
is. Bij deze aanname is het koppelverloop slechts afhankelijk van de stroom loodrecht op de
statorflux (i,"~. Het gedrag van deze grootheid bepaalt dan immers het gedrag van het koppel. Om
het gedrag van deze stroom te bestuderen maken we gebruik van de tweede vergelijking uit (2.3)
en de tweede vergelijking uit (2.4). Samen nemen van deze twee vergelijkingen geeft met

kortgesloten rotorwikkeling, voor de rotor.

(2.21)

Door deze vergelijking in statorfluxcoördinaten te schrijven ontstaat een vergelijking met de stroom
I:' als variabele vector (het gedrag van ;,,,,.2 moet immers onderzocht worden). Bij het schrijven van



(2.22)

directe koppelregeling.

(2.21) in statorfluxcoördinaten moeten de vectoren uit deze vergelijking over een hoek f9.' gedraaid
worden (zie ook fig. 2.6). Met (2.11) tlrn (2.13) volgt voor (2.21) in statorfluxcoördinaten:

o = f.d~' + "~i)~'
dl'/ ., R' .It.

+ (/+/",JCF + (/+/"Jcp ~i)lk + , #tic

Met ép.' de slIpsneiheld van de machine die gedefinieerd is als (zie ook fig. 2.6):

., .. ..
cp,=cp,-p (2.23)

Om de stroom in de kortgesloten rotorwikkeling (Ik'" uit (2.22) te elimineren, wordt gebruik gemaakt
van de eerste vergelijking uit (2.4). Door deze vergelijking in statorfluxcoördinaten te schrijven geeft

dit:

... t' = (/+1 'ft. + II t ''1', ",1' Ic
(2.24)

Daarmee is de stroom in de kortsluitwikkeling te schrijven als een functie van de statorflux en van
de statorstroom.

(2.25)

Hiermee volgt voor (2.22):

(2.26)

Door deze vergelijking opnieuw te ordenen is dit te herschrijven naar:

(2.27)
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De statorstroomvec;:tor in statorfluxcoördinaten kan uitgeschreven worden naar:

(2.28)

Een rotatie van 8'2 van zo'n stroomvector geeft:

(2.29)

Door de vectoren uit (2.27) m.b.v. (2.14), (2.17), (2.28) en (2.29) uit te schrijven, volgt voor (2.23)

de volgende twee differentiaal vergelijkingen.

(2.30)

In het begin van deze paragraaf is aangenomen dat de amplitude van de statorflux constant is. De
afgeleide van de statorflux in statorlluxcoördinaten is daarom:

dIV. '" 0
dt

(2.31)

(2.32)

Uiteindelijk kan het gedrag van de stroom loodrecht op de statorflux (i.'fS~ met de onderstaande
differentiaalvergelijkingen worden onderzocht.

dl:" .,.•52 (/+/oJ •• '1 Tir

--cit '" til SI, -'Ir (/+/oJ(/+/oJ _/2 '. + (/+/oJ(/+/oJ _/2 1Ir.

In stationaire toestand zijn de afgeleiden naar de tijd O. Met de tweede vergelijking uit (2.33) is

eenvoudig in te zien dat ;••'2, en daardoor ook het koppel, slechts ongelijk aan 0 zijn als <P.' ~ O. De

statorflux moet hiervoor sneller of langzamer in de stator ronddraaien dan de rotor.

(2.33)

In fig. 2.8 zijn de re'suitaten van simulaties van de set differentiaalvergelijkingen uit (2.32) weergege
ven waarbij op de slipsnelheid een stap is geplaatst. Bij deze simulaties is uitgegaan van de
nominale statorflux (1 [p.u.]). Voor de eindwaarde van de slipsnelheid is een aantal verschillende
waarden genomen. In fig. 2.8a zijn de resultaten weergegeven van de simulaties met een positieve

stap op de slipsnelheid. Als startwaarde zijn bij deze simulaties een slipsnelheid van -0.2 [p.u.]

genomen. In fig. 2.8b zijn de resultaten van de simulaties met een negatieve stap op de slipsnel-
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heid. Als startwaarde bij deze simulaties is een slipsnelheid van 0.2 [p.u.] genomen. Bij de
simulaties zijn de parameters van de asynchrone machine uit bijlage I gebruikt•

3

.. ~--;i""""::r;"T:--"'r-""'---"-----'
~'=0.5 p.u.
~ =O.4[p.u.]

·.-O.3(p.u.]

2

....
i 1....

N•.....JI 0I-fj'-f------------f

-1

-2

-30~---:1':-O---:2"="0---:3~0----J

t [p.u.]

Q

3r----..----..----.....-----,

2

....
:i
ei. OI-l\..Ir------------f.....

N•
"'J1-1

-2

-3 ~--O.3(p.u.]

~--0.4[p.u.].r. --o.5[p.u.]
-40 10 20 30

t (p.u.]

b

Fig. 2.8. Responsie van het koppel op een positieve (a) en negatieve (b) stap van de

slip.

Uit de bovenstaande simulatieresultaten is te concluderen dat het koppel snel verandert bij een stap
op de slipsnelheid. In de resultaten is ook te zien dat het maximum koppelverschil groter wordt bij
een grotere stap op de slipsnelheid. Verder is te zien dat het koppel uitslingert en dat een grotere
slipsnelheid niet altijd een groter koppel tot gevolg heeft. Dit laatste was ook al bekend uit de S
kromme van de asynchrone machine met een maximum koppel (het kipkoppel) bij een bepaalde
slipsnelheid (kipslip). Bij de directe koppelregeling is echter alleen de eerste flank van belang.
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0.1 l-----'t-t--t--t--r-1l--ll--lt---1

0.5t----f~........--f-................................_+___t

~ 0.4
:::I

~
_o.3

e-
0.2

0.1

bij directe

°O:-........-::0~.2:-----::0~.4:-----::0~••:--~o~.a~----I
t [p.u.]

Koppelverloop
koppelregeling.

Fig. 2.9.

Bij de directe koppelregeling wordt geschakeld tussen een positieve en een negatieve slipsnelheid
en wel zodanig dat het koppel tussen een minimum en een maximum koppel varieert. In fig. 2.8a
zijn deze niveaus, die zelf moeten worden gekozen, met twee stippellijntjes aangegeven. In fig. 2.9
is dit nog eens vergroot weergegeven. Met een positieve slipsnelheid neemt het koppel toe volgens
de simulatieresultaten uit fig. 2.8a. Bij het bereiken van het maximum niveau van het koppel wordt
de positieve flank van het koppel onderbroken door de slipsnelheid negatief te maken. Door de

negatieve slipsnelheid neemt het koppel nu af volgens de simulatieresultaten uit fig. 2.8b. Als het
koppel dan weer het minimum niveau bereikt, wordt er weer voor een positieve slipsnelheid
gezorgd, waardoor het koppel weer toeneemt. Het minimum en maximum niveau van het koppel
kan zo gekozen worden dat het gemiddeld niveau bijvoorbeeld het gewenste koppel is.

Een positieve slipsnelheid ontstaat als in de stator de statorfJux sneller ronddraait dan de rotor (zie
(2.33) met (P: > PÎ. Als in de stator de rotor linksom draait a>s > 0), moet hiervoor de invertor in
één van de schakelstanden gezet worden die voor een in de stator linksdraaiende statorflux zorgt.
Een negatieve slipsnelheid ontstaat als de hoeksnelheid waarmee de statorflux in de stator
ronddraait kleiner is dan de hoeksnelheid van de rotor in de stator (zie (2.33) met q,: < PÎ. Bij een
in de stator linksom draaiende rotor ontstaat deze slipsnelheid als de statorflux in de stator stil
wordt gezet.

Als in de stator de rotor rechtsom draait (pS < 0) is dit net anders om. Voor een positieve slipsnel
heid moet de statorflux stil worden gezet. Voor een negatieve slipsnelheid moet de invertor in één
van de schakelstanden worden gezet die voor een in de stator rechtsdraaiende statorflux zorgt.
Hierbij moet de statorflux weer sneller in de stator draaien dan de rotor.

Bij bovenstaande beschouwing is aangenomen dat, als de statorflux in de stator rond wordt
gedraaid, de hoeksnelheid van de rotor kleiner is dan de hoeksnelheid van de statorflux. Alleen met
deze aanname is het namelijk mogelijk om een positieve en negatieve slipsnelheid in de machine te

creêren. Bij de regeling van de statorflux is het daarom ook van belang om de hoeksnelheid van de
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statorflux zo groot mogelijk te maken. Dit is te bereiken door die schakelstanden van de invertor te
kiezen waarbij de componenten van de statorspanning loodrecht op de statorflux groot zijn. Door de
hoeksnelheid van de statorflux zo groot mogelijk te maken wordt tevens bereikt dat de slipsnelheid
zo groot mogelijk is, waardoor het koppel het snelst kan veranderen.

Bij het schakelen in de invertor tussen de schakelstanden 1 t/m 6 en de twee nulstanden 7 en 8
(zie fig. 2.4a), ontstaat op de hoeksnelheid van de statorflux t.o.v. de stator een stap. Omdat de
mechanische tijdconstante veel groter is dan de elektrische tijdconstanten, mag voor het bestuderen
van het elektrisch koppel aangenomen worden dat de mechanische rotorsnelheid constant is. Bij de
stappen op de hoeksnelheid van de statorflux t.o.v. de stator ontstaan daarom ook stappen op de
slipsnelheid (zie weer (2.33)). Het is dus mogelijk om het koppel te regelen door de invertor te laten
schakelen tussen schakelstanden die de statorflux in de stator ronddraaien en schakelstanden die
de statorflux in de stator stil zetten.

Definitie.
Verder in het verslag zal een in de stator ronddraaiende statorflux en een in de stator ronddraai

ende rotor aangeduid worden als een ronddraaiende statorflux en een ronddraaiende rotor.

2.2 Direct Self Control.

De Direct Selt Control (DSC) is een directe koppelregeling die men vooral voor zeer. grote
vermogens ontwikkelde. Hierbij kunnen we bijvoorbeeld denken aan de aandrijving van een
locomotief (6 [MW)). Voor dergelijke vermogens moet de schakelfrequentie in de invertor zo laag
mogelijk worden gehouden. Bij de DSC laat men de statorflux ronddraaien langs een traject zoals
weergegeven in fig 2.10 (zie ook §2.1.1). Hiervoor zijn per omwenteling van de statorflux in de
invertor zes schakelacties nodig. Dit is het minimale aantal schakelacties dat nodig is om de
statorflux te laten ronddraaien met een acceptabele variatie van de amplitude van de statorflux. Het
koppel wordt geregeld door de statorflux gedurende bepaalde periodes stil te zetten. Door de
statorflux gedurende bepaalde periodes over het traject van fig. 2.10 te laten bewegen en
gedurende de overige periodes stil te zetten, wordt er voor een positieve en een negatieve
slipsnelheid gezorgd. Het koppel wordt hiermee tussen twee niveaus geregeld zoals in §2.1.2 reeds

was uitgewerkt.
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82

Fig. 2.10 Traject van de statorfluxvector in
het statorvlak.

Hoe deze regeling is te realiseren is met het blokschema in fig. 2.10 weergegeven. Voor de
regeling zijn gegevens over de statorflux en het elektrisch koppel nodig. Deze waarden worden in
de regeling bepaald met een UIl-model ( rT1",. w. en q;: ).

-N
~

"'"el

+

Schakelstand .elektie

amplitude
bepaler
in drie

richtin'len

UI-model

Oepenbrack

Fig. 2. 11 Blokschema van de Direct Selt Control.

Voor de regeling van de statorflux worden de waarden van de statorf/ux uit het tweedimensionaal
vlak in de richtingen a, b en c gebruikt (zie fig. 2.12). Deze waarden ('I'a' 'I'b en 'I'J worden aan de
ingangen van drie Schmitt-triggers aangeboden (in het blokschema van fig. 2.11 is slechts één van
deze Schmitt-triggers getekend). Met de uitgangen van de drie Schmitt-triggers bepalen we in welke

schakelstand de invertor moet staan, zodat de statorflux het traject uit fig. 2.12 beschrijft. De
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uitgang van de Schmitt-trigger wordt hoog als de ingang groter wordt dan 'V,- en laag als de ingang
kleiner wordt dan -'V,'. 'V,- is hierbij een in te steUen waarde die de grootte van de hexagoon die de
statorflux beschrijft. bepaalt (zie fig. 2.12).

/
11a --t::: a =t:::

2 b : b==t-
==F=c--+-- c-l--

\

0--1
b~
c-+-
~

a--L.-,
b--l--c-+=

c
I

1_2
linksdroaiend

/

\
i

a--L.------b •
c I

a::1..-
b I===r= ------------
c--+--

a-L a-C:
b ---r- rechtsdraaiend b---r-c::r= ---......:.::==="-----. c=i=

---4.
a---l..-
b I
c=I=

o---L 0=1.
b~ b=r=
c--+-- c-l--

Fig. 2.12 Traject van de stator/lux in de stator met de stator/lux in drie
richtingen en het verloop van de schmitt-triggers.

Om uit te leggen hoe de regeling van de statorflux werkt, wordt uitgegaan van een linksdraaiende
statorflux. Op het moment dat de statorflux zich in punt 1 bevindt (fig. 2.12), draait de statorflux

linksom als de invertor in schakelstand 2 staat (zie fig. 2.5a). Hierbij is de uitgang van de Schmitt

trigger met op de ingang 'Va laag, de uitgang van de SChmitt-trigger met op de ingang 'Vb laag en de
uitgang van de Schmitt-trigger met op de ingang 'Vc ook hoog. De schakelstand wordt in de regeling

bepaald met de uitgangen van de drie Schmitt-triggers. Als punt 2 bereikt is, wordt de uitgang van
de SChmitt-trigger, met op de ingang 'Va. hoog. Met de nieuwe waarden van de uitgangen van de
Schmitt-triggers wordt weer de schakelstand voor de invertor bepaald. De invertor moet nu in stand
3 worden gezet. Als de invertor dan in stand 3 staat vervolgt de statorflux zijn weg richting punt 3.
Bij het bereiken van punt 3 wordt de uitgang van de Schmitt-trigger. met op de ingang 'Vc. laag. Met
de nieuwe waarden van de Schmitt-triggers wordt weer de nieuwe stand van de invertor bepaald.
De invertor moet nu in schakelstand 4 gezet worden. Op deze manier wordt de statorflux in de

stator geregeld.
In fig. 2.12 zijn bij de hoekpunten van de hexagoon die de statorflux moet beschrijven. het verloop

van de uitgangen van de SchmitHriggers als functie van de tijd gegeven. Dit is voor zowel een
linksdraaiende statorflux als een rechtsdraaiende statorflux gegeven. In tabel 2.1 is de schakeltabel
die bij de DSC hoort. gegeven. De schakelstanden van de invertor worden bepaald met de

uitgangen van de drie Schmitt-triggers via deze schakeltabel.
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Tabel 2.1 Schakeltabel behorende bij de Direct S~1f Contro!.

uitgang Schmin-trigger schakelstanden voor invertor

voor de statorflux in de voor een draaiende statorfJux in

richting de richting

a b c links rechts

laag hoog laag 6 1

laag hoog hoog 1 2

laag laag hoog 2 3

hoog laag hoog 3 4

hoog laag laag 4 5

hoog hoog laag 5 6

Voor de regeling van het elektrisch koppel tussen twee niveaus, wordt ook een Schmitt-trigger
gebruikt. Op de ingang van deze Schmitt-trigger wordt het verschil van het gewenste en het in het
UIl-model bepaalde elektrisch koppel gezet (zie het blokschema in fig. 2.11). De uitgang van deze
Schmitt-trigger wordt hoog als de ingang groter wordt dan t m (het elektrisch koppel heeft dan een
minimum niveau bereikt). De uitgang van de Schmitt-trigger wordt laag als de ingang kleiner wordt
dan -tm (het elektrisch koppel heeft dan een maximum niveau bereikt). Als de uitgang van de
Schmitt-trigger hoog is moet het elektrisch koppel toenemen. Dit wordt volgens §2.1.2 bij een
linksom draaiende rotor bereikt door de statorflux linksom te laten draaien en bij een rechtsom
draaiende rotor door de statorflux in de stator stil te zetten (positieve slipsnelheid). Als de uitgang
van de Schmitt-trigger laag is moet het elektrisch koppel afnemen. Dit wordt, bij een linksom
draaiende rotor bereikt door de statorflux in de stator stil te zetten en bij een rechtsom draaiende
rotor door de statorflux rechtsom te laten draaien (negatieve slipsnelheid). Het elektrisch koppel
wordt zo geregeld tussen een maximum niveau dat gelijk is aan me/+em en een minimum niveau
dat gelijk is aan me/'-em (fig. 2.13).

me~+ 'mt----x----x----x---...,.

m8i~--J~.Jlor_-}~.Jlor_-t-.Jlor_-+

mei - Cml-.K---.K---.K---~-

t

t-

Fig. 2.13 Het J<oppelverloop tussen twee

niveaus als functie van de tijd.
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Bij het regelen van het koppel is dus naast het signaal van de uitgang van de laatst genoemde
Schmitt-trigger ook informatie nodig over de draairichting van de rotor. Als er geen vloeiende
overgang naar een andere draairichting is vereist. is dit geen probleem. Dit is bijvoorbeeld het geval
bij een auto en een trein. Als er wel een vloeiend ver100p van de draairichting is vereist. kan de
koppelregeling ook met een andere Schmitt-trigger worden uitgevoerd. Bij zo'n Schmitt-trigger is
dan geen informatie meer over de draairichting van de rotor nodig. Bij de methode van Takahashi is
zo'n Schmitt-trigger toegepast. In de volgende paragraaf wordt hierop verder ingegaan.

2.3 Improved Flux Acceleration Method .

Bij een stationair draaiende asynchrone machine, die aangesloten is op sinusvormige spanningen,
beschrijft het uiteinde van de statorfluxvector in het statorvlak een cirkel. Het idee achter de
methode van Takahashi is om deze cirkel te benaderen als de machine wordt gevoed met een
invertor. Om de statorflux met een in te stellen amplitudevariatie in de stator te laten ronddraaien
wordt de flux binnen twee cirkels geregeld. Dit is de zogenaamde Iimit-cycle control en is in fig. 2.14
weergegeven. Het koppel wordt, net als bij de OSC. tussen twee niveaus geregeld. .

1.2

Fig. 2.14

I

Statorfluxtraject met Limit-cycle control.

.1

Hoe deze regeling is te realiseren, is met het blokschema in fig. 2.16 weergegeven. Voor de

regeling zijn uit de machine gegevens over de statorflux en het elektrisch koppel nodig. Deze

waarden worden weer met een UIl-model bepaald ( t'hfll , ~ • en i:)'
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Fig. 2.15 Blokschema van de Improved Flux Acceleration Method.

Voor de regeling van de statorflux worden de amplitude van de statorflux en de hoek van de

statorflux t.O.v. de stator gebruikt. De statorflux moet geregeld worden tussen een cirkel met een

straal 'V:-e'l/l en een cirkel met een straal VI:+e". Voor deze regeling wordt het verschil tussen de

gewenste (VI,') en de in het U/I-model berekende amplitude van de statorflux op de ingang van een

Schmitt-trigger geplaatst (zie fig. 2.15). De uitgang van deze Schmitt-trigger wordt hoog als de

ingang groter wordt dan e., (de statortlux heeft dan de cirkel met straal VI:-e., bereikt). De uitgang

van de Schmitt-trigger wordt laag als de ingang kleiner wordt dan -e" (de statorflux heeft dan de

cirkel met straal VI,'+e., bereikt). Als de uitgang van de Schmitt-trigger hoog is moet de amplitude

van de statorflux toenemen. Als de uitgang van de SChmiU-trigger laag is moet de amplitude van de

statorflux afnemen. Voor deze regeling wordt het statorvlak in 6 gelijke hoekstukken verdeeld zoals

in fig. 2.14 is weergegeven met de hoekstukken I tlm VI. In ieder hoekstuk is voor iedere draairich

ting één schakelstand van de invertor die de statorflux vergroot en één schakelstand die de

statortlux verkleint. Als voorbeeld stellen we ons voor, dat de statorflux zich in hoekstuk " bevindt.

Voor een linksdraaiende statorflux wordt de statortlux vergroot door de invertor in schakelstand 3 te

zeUen en verkleint door de invertor in schakelstand 4 te zetten. Met de uitgang van de bovenge

noemde Schmitt-trigger en een hoekdetector (die bepaald in welk hoekstuk de statorflux zich

bevindt) kunnen voor een Iinks- en rechtsdraaiende statortlux de juiste schakelstanden worden

bepaald.

Voor de regeling van het elektrisch koppel wordt een Schmitt-trigger gebruikt die op de uitgang drie

niveaus kent. Op de ingang van deze Schmitt-trigger wordt weer het verschil van het gewenste en

het in het Uil-model bepaalde elektrische koppel gezet (zie blokschema in fig. 2.15). De toegepaste

SchmitHrigger is zo geconstrueerd dat de koppelregeling geen informatie meer nodig heeft over de
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draairichting van de rotor. Als de uitgang positief is moet de statorflux linksom worden gedraaid. Is
de uitgang '0', dan moet de statorflux ln de stator worden stilgezet. Is de uitgang negatief, dan moet
de stator1lux rechtsom worden gedraaid. Aan de hand van het koppelverloop die bij deze regeling
ontstaat, is de werking beter in te zien. In fig. 2.16a is het verloop van het koppel gegeven bij een
linksdraaiende rotor. In fig. 2.16b is het koppelverloop gegeven bij een rechtsdraaiende rotor.

m.i+.",1----------

m.il-~__,o::--:~~__,o::_.,~

m.i - .....I--'-"""---:>L.--'O''-"''''--~_

\-

o

m.i+ .",t--~___..~,._~____..:__'l"<'""_

m.il-L--~~~L--~~

m.i- ....·t----------

\-

b

Fig. 2.16 Het koppe/verloop bij de IFAM.

Bij een linksdraaiende statorflux neemt het koppel toe (positieve slipsnelheid). Als het koppel de
gewenste waarde heeft bereikt {mei*>. slaat de uitgang van de SChmitt-trigger om naar '0'. Op dat
moment wordt de stator1lux stil gezet en, als de rotor linksom draait, ontstaat een negatieve
slipsnelheid. Door de negatieve slipsnelheid ontstaat op het koppel een negatieve flank. Als het
koppel dan de waarde 'me/'-cm heeft bereikt slaat de uitgang van de Schmitt-trigger om naar positief.
Op dat moment moet voor een linksdraaiende stator1lux worden gezorgd waardoor weer een
positieve slipsnelheid ontstaat en het koppel toeneemt. Het koppel wordt dus tussen de niveaus
me/'-cm en mei' geregeld (fig. 2.16a). Als de rotor rechtsom draait en de stator1lux staat in de stator
stil, ontstaat een positieve slipsnelheid. Het koppel neemt daardoor toe. Als het koppel de waarde
me/'Hm bereikt wordt de uitgang van de Schmitt-trigger negatief. Op dat moment wordt de stator1lux
rechtsom gedraaid en wordt de slipsnelheid negatief. Het koppel neemt daardoor af totdat het
koppel de waarde mei' heeft bereikt. Op dat moment wordt de uitgang van de Schmitt-trigger
negatief en er moet weer voor een rechtsdraaiende statorflux worden gezorgd. De slipsnelheid
wordt daarmee weer negatief en het koppel neemt af. Het koppel wordt bij een rechtsdraaiende
rotor geregeld tussen de niveaus mei' en m..;+cm (fig. 2.16a). Met deze Schmitt-trigger is het dus
zeer eenvoudig om. het koppel bij zowel een linksdraaiende rotor als een rechtsdraaiende rotor te
regelen. Het nadeel is dat de gewenste waarde niet de gemiddelde waarde van het koppel is.

Met de uitgang van de Schmitt-trigger waarmee het koppel wordt geregeld. is dus af te leiden of de
stator1lux linksom in de stator moet ronddraaien, de statorflux in de stator moet stilstaan of in de
stator linksom moet draaien. Met de statorfluxregeling kan voor de Iinks- en rechtsdraaiende
statorflux worden gezorgd, zoals in fig. 2.14 al was aangegeven. De schakelstanden voor de
invertor kunnen uit de schakertabel die in tabel 2.2 is gegeven, worden afgeleid. Voor een in de
stator linksom draaiende statorflux (uitgang van de Schmitt-trigger voor de koppelregeling is
positief), waarbij de amplitude van de stator1lux moet toenemen (uitgang van de Schmitt-trigger voor
de flux regeling is hoog) en als de statorflux in hoekgebied I bevindt (zoals aangegeven in fig 2.14)

kan uit de schakeltabel worden afgeleid dat hiervoor de invertor in stand 3 moet worden gezet.
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. - Tabel 2.2 Schakeltabel behorende bij de Improved Flux Açc~!~ration Method.

flux hoek I 11 111 IV V VI

koppel

hoog positief 2 3 4 5 6 1

0 7 8 7 8 7 8

negatief 6 1 2 3 4 5

laag positief 3 4 5 6 1 2

0 8 7 8 7 8 7

negatief 5 6 1 2 3 4

Voor een in de stator stilstaande statorflux zijn twee schakelstanden mogelijk (schakelstanden 7 en
8). In de bovenstaande schakeltabel zijn deze twee standen niet willekeurig gekozen. Bij het
opstellen van de schakeltabel is er vanuit gegaan dat als de uitgang van één 5chmitt-trigger
veranderd. er slechts één tak uit de invertor moet omschakelen.

2.4 Conclusies.

De belangrijkste conclusie is dat de directe koppelregelingen gebruik maken van het schakelend
karakter van de invertor. Er wordt gekeken in welke schakelstanden de invertor moet worden gezet
om de statorflux en elektrisch koppel te regelen. De schakelfrequentie voor deze regeling zal
daarom in het algemeen lager zijn dan de schakelfrequentie voor de regelingen waarbij niet het
schakelend karakter wordt gebruikt. Omdat de statorflux ook op een directe manier wordt geregeld,
is er ook geen zogenaamde spanninglfrequentie regeling noodzakelijk die bij verschillende
frequenties zorgt voor een constante flux.

Een andere conclusie is dat de regelingen eigenlijk zeer eenvoudig zijn waarbij enkel gegevens
over de statorflux en koppel nodig zijn.

Het belangrijkste van de directe koppelregelingen zijn de regeling van de statorflux zodat deze in de
stator ronddraait. en de zorg om positieve en negatieve stappen op de slipsnelheid te creêren. Het
grootste verschil tussen de directe koppelregeling van Takahashi en de directe koppelregeling van
Depenbrock is de manier waarop de statorflux wordt geregeld. Voor de regeling van het koppel
heeft Takahashi de betere methode. Met zijn methode kan zelfs vloeiend overgegaan worden naar
een andere rotordraairichting. Deze koppelregeling zou ook in de directe koppelregeling van
Depenbrock kunnen worden toegepast.
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HOOFDSTUK 3

UIl-MODELLEN.

Bij de regelingen uit hoofdstuk 2 worden de statorflux en het elektrisch koppel gebruikt. Metingen
van deze grootheden zijn duur en zijn vaak mechanisch niet stevig genoeg. Daarom worden deze

grootheden met een UIl-model bepaald. Het Uil-model gebruikt hiervoor de klemspanningen.
klemstromen en geschatte machineparameters (fig. 3.1). Met geschatte machineparameters wordt

hier bedoeld parameters van de machine die eenmalig of online worden bepaald.

's----I
Fig. 3.1

-I-----'Is

UI-model 1-----~

I-----mel

Schematische weergave
Uil-model.

In [Depenbroek, 1988J en [Takahashi. 1986] zijn dergelijke modellen beschreven. In het kader van
een meerjarenproject op de vakgroep EMV is men bezig met een onderzoek naar UIl-modellen die
kunnen worden toegepast in veldgeoriënteerde draaistroomaandrijvingen. In [Van der BurgtJ wordt
een Uil-model omschreven waarmee de stator1Jux kan worden bepaald. Op een eenvoudige manier
kan dit model ook worden toegepast om het koppel te bepalen.

Bij de bespreking van de regeling in hoofdstuk 2 was de statorweerstand verwaarloosd. Dit was
gedaan om het gedrag van de statorflux te bestuderen als een asynchrone machine door een

invertor wordt gevoed. Voor de regeling betekent dit niet dat deze statorweerstand ook mag worden
verwaarloosd. In de modellen moet wel met een statorweerstand rekening worden gehouden.

3.1 Uil-model gebruikt door Depenbrock.

Bij het UIl-model dat door Depenbrock wordt gebruikt. wordt uitgegaan van de stator1lux in het
tweedimensionale statorvlak. In het tweedimensionale statorvlak is de statorflux te bepalen met:

di: = u. _ ; ,. = j.
dt • ... ,

met r. de modelwaarde van de statorweerstand.

(3.1)
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Voor de spanning en stroom geldt:

(3.2)

(3.3)

In integraalvorm kan voor (3.1) geschreven worden:

(3.4)

Hieruit zijn via een cartesisch-polaire transformatie de grootte en de hoek van de statorflux te
bepalen. De statorflux kan dus met de geschatte statorweerstand. de klemspanningen en de
klemstromen worden bepaald.

Het elektrische koppel is te bepalen met:

m = [R!!..):L $) T ,$ =.T.·fi s2 _ .T. s2/.f" ·\2 ... · ...... '1' ••
(3.5)

In fig. 3.2 is het blokschema van dit Uil-model gegeven. In het artikel wordt verder niet op het UIl·
model ingegaan.

1--...;;!....-------I----------IXI------'

II-~-----I--+---------lx1---+---0+--- m.l

Uso ~1 t s
usb

usc

~
~2 ;:

Fig. 3.2 Uil-model gebruikt door Depenbrock.

In het Uil-model kan gebruik worden gemaakt van een door meting bepaalde waarde voor de

statorweerstand. Door temperatuurvariaties zal de statorweerstand in de machine varîêren. Als de
waarde van de in het UIl-model gebruikte statorweerstand van de weJ1<elijke statorweerstand afwijkt,
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zal de met het Uil-model bepaalde statorflux ook afwijken van de werkelijke statorflux. Uitgaande
van een stationaire toestand met sinusvormige signalen is aan te tonen dat, vooral bij lage
frequenties, de met het UIl-model bepaalde statorflux van de werkelijke statorflux kan afwijken. Bij
sinusvormige spanningen kan voor de statorspanningsvector worden geschreven:

(3.6)

In stationaire toestand is de hoek tussen deze spanningsvector en de statorstroomvector constant
(e....). Dit heeft tot gevolg dat voor de statorstroomvector geschreven kan worden:

[
"COS(wt+ E~]

I· -
, - I.sin(<.>t+ t~

Ingevuld in (3.1) leidt dit voor de afgeleide van de werkelijke statorflux tot:

en voor de werkelijke statorflux:

(3.7)

(3.8)

_r.[ ~Sin(<.>t+t~] + Ic:]
-..!.cos(<.>t+ e:i C...

(3.9)

Met de statorspanning uit (3.6) en de statorstroom uit (3.7) is de afgeleide van de statorflux in het

UIl-model:

(3.10)

en voor de in het Uil-model bepaalde statorflux:

(3.11)

Er wordt vanuit gegaan dat de startwaarden (C) van de werkelijke en met het UI/·model bepaalde

statorflux met elkaar overeenkomen. SChrijven we voor de in het UIl-model gebruikte

pagina 29



het toepassen van een Uil-model voor directe koppelregeling van een asynchrone machine.

waarde -van de statorweerstand

(3.12)

dan is het verschil tussen de werkelijke en de met het Uil-model bepaalde statorflux

•- llljl:'j _[1JT:'] [+:']_ 4r,. sln(t.>t+e:,> 14. - - - --I
• '2 a2 .T.12 t.>' ~llljl, V. '1', -cos(e,,)t+e.J

Dit is een vector met een lengte (absolute waarde):

(3.13)

(3.14)

In fig. 3.3a is een met het Uil-model bepaalde statorflux gegeven. Om het uiteinde van deze
statorfluxvector is een cirkel getrokken met een straal gelijk aan de lengte van de vector uit (3.13).
Op deze cirkel bevindt zich het uiteinde van de werkelijke statorflux. De straal van deze cirkel is
evenredig met M. en is èn omgekeerd evenredig met w.

0.7rr---.----r---..----,..---,

a

0.6

0.5

~o.•
ei..........
~0.3

0.2

0.1

oO~-O::-'.2-:---=;O.~4==O;;:.:;:6==O;;:.8~=:J1.0
lol [p.u.}

b

Fig. 3.3 - De fout van de statorflux gemaakt door het U/I-model.

(3.15)

In fig. 3.3b is de straal van de cirkel uit tig. 3.3a gegeven als functie van ro. Hierbij is uitgegaan van
machinegegevens uit bijlage I, een maximale afwijking van de statorweerstand van 50% en een

absolute waarde voor de statorstroom (iJ van 1 lp.u.].

4'. :: ±0.015 [p.u.]

i, :: 1.0 [p.u.]

In fig. 3.3b is te zien dat de fout van de statortlux bij zeer lage frequenties naar oneindig gaat. Het

model is dus bij afwijkende statorweerstand niet bruikbaar bij lage frequenties. Omdat bij lage
frequenties de fout naar oneindig gaat, zal zelfs bij kleine afwijking van de statorweerstand de fout
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in de statorflux groot zijn.
Een ander nadeel van het model uit fig. 3.2 is dat deze gevoelig is voor meetruis. Door de meetruis

zullen de uitgangen van de integratoren gaan driften. Ook wordt een verkeerde startwaarde niet
door het model gecorrigeerd.

3.2 U/I-model gebruikt door Takahashl.

Takahashi gebruikt voor zijn regeling in eerste instantie hetzelfde UIl-model als Depenbrock. Dit

model is door Takahashi zo aangepast dat de statorweerstand minder invloed heeft op de met het

UIl-model bepaalde statorflux.

Om bij het bepalen van de statorflux geen hinder te hebben van de variatie van de statorweerstand,
wordt uitgegaan van de machinevergelijkingen die zijn geschreven in het coördinatenstelsel dat
t.o.v. de rotor stilstaat. De machinevergelijkingen in rotorcoördinaten zijn {zie ook (2.3) en (2.4»:

(3.16)

De statorflux geschreven in rotorcoördinaten is:

(3.17)

Samennemen van de tweede vergelijking uit (3.16) en vergelijking (3.17) geeft voor de statorflux in

rotorcoördinaten in het Laplace domein:

Met:

.' 11 -
(3.18)

(3.19)
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leidt dn tpt:

Volgens vergelijking (3.20) is de statorllux dus met de volgende vergelijking te bepalen:

(T.T.J("'.,)-1' 1---,;.;....;...-=--p+
+' = R(p'). (T.l.J't (i+i '.R(-p').I'

, (M' "SJ •
-·"p+1

'It

(3.20)

(3.21)

Zoals te zien is. is het op deze manier bepalen van de statorflux van meerdere machineparameters

afhankelijk en een meting van de rotorhoek is noodzakelijk. Deie machineconstanten kunnen weer
met metingen worden bepaald. De machineconstanten I, 10 , en ~k zijn constant (te veronderstellen).
De rotorweerstand rk is. net als de statorweerstand r,. afhankelijk van de temperatuur. Wijkt de
waarde van de in dit machinemodel gebruikte rotorweerstand van de werkelijke rotorweerstand af,
dan zal de met het UIl-model bepaalde statorllux ook afwijken van de werkelijke statorllux.
Uitgaande van een stationaire toestand met sinusvormige signalen is aan te tonen wat voor een
fout in het bepalen van de statorflux dit model maakt als de rotorweerstand gaat variêren. Bij
sinusvormige spanningen en in stationaire toestand kan de statorspanningsvector weer geschreven
worden als (3.6) en de statorstroom als (3.7). Met (3.9) is te zien dat de hoek tussen de statorspan
ningsvector en de statorfluxvector (o,'tfS

) in stationaire toestand constant is. Dit leidt ertoe dat de
statorflux te schrijven is als:

(3.22)

Omdat het niet uitmaakt in welk coördinatenstelsel de gemaakte fout wordt bepaald en vergelijking
(3.20) in rotorcoördinaten iets eenvoudiger is als in statorcoördinaten. wordt deze vergelijking in

rotorcoördinaten herschreven. Hiervoor moet de vergelijking over een hoek -p' gedraaid worden.

(3.23)

---~-- "'"
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Als de vectoren uit deze vergelijking worden uitgeschreven. leidt dit tot twee lineaire vergelijkingen:

met

A(rJ = (/+/oJ(/+/oJ-/
2

(1+/oJrk

8(rJ = (/+I"J
rk

De werkelijke statorflux is dus te schrijven als:

w~ A(rJp+1 [/COS(c.>t+E~-P')]= (/+1 J
w'; B(rJp+1 "/.tsin(c.>t+E~-P')

De in het UIl-model bepaalde statorflux (vergelijking (3.21» is te schrijven als:

Schrijven we voor de in het UIl-model gebruikte waarde van de rotorweerstand

dan is het verschil tussen de werkelijke en de met het model bepaalde statorflux

{
A(rJP+1 A(r -t1rJP+1} [COS(c.>t+E~-P')

= (/+1.,) _ k I,
B(rJp+1 B(rk-t1rJp+1 sin(c.>t+E~-P')

(3.24)

(3.25)

(3.26)

(3.27)

(3.28)

(3.29)
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Dit is een vector met een lengte:

I" '1 _ /+/ IA(rJp+1 _ A(r..-ArJp+1 11 -
I"t, - ( oJ 8(rJp+1 B(r,,-ArJp+1 • (- ~t.1)

(3.30)

Om deze vergelijking in het frequentiedomein te schrijven moet voor de Laplace operator genomen

worden:

(3.31)

Bij constante belastinghoek e/' is (CJ).p') namelijk de hoekfrequentie van de statorstroom in het

rotorcoördinatenstelsel (zie ook (3.29)). In het frequentiedomein schrijven van (3.30) leidt daarom

tot:

A('k-ArJ ..((,,)-p') +1

8('k-ArJ ..((,,)-{>')+1
(3.32)

o

0.7r--......-----,.--~--.,....---.

.................
00!:---:0.-:"2......L.......,0::'-.4-:----.0.L,.6.--~O'";;.8~--.',.0

lol [p.u.]

b
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0.7 r--...,.-----,.--,.---.........---,
.-mode' Depenbrock
i /fn0de, Takoho8hl

0.8

0.5 .

A1"k-+O.03

t.rK--O•03

o O=--0~.""2-....,O,.....4,.-----,O~.&:----::0L:.8~--:-J,.0

(lol-pi) [p.u.]

0.2

0.1

0.5

0.&

';;0.4
ei.

?S. 0.3

Fig. 3.4 Fouten gemaakt door de UI/-modellen.

De fout die wordt gemaakt heeft dus weer een cirkel om het uiteinde van de met het model

bepaalde statorflux tot gevolg (zie fig. 3.3a). De afwijking van de statorflux is echter nu een functie
van de slipsnelheid (ro.pS). In fig. 3.4a is de afwijking van de statorflux gegeven als functie van de

slipsnelheid. Hierbij is uitgegaan van machinegegevens uit bijlage I, een maximale afwijking van de

rotorweerstand van 50% en een absolute waarde voor de statorstroom (is) van 1 [p.u.].



I c 1.82 [p.u.)

'". =0.09 [p.u.)

ItIk = 0.09 [p.u.)

ft =0.059±0.030 [p.U.]

I, c 1.0 [p.u.)

UI/-modellen.

(3.33)

In fig. 3.4a is te zien dat de fout van de statorflux nu niet naar oneindig gaat. Daarom kan dit model
in ieder geval bij lage frequenties al beter toegepast worden dan het UIl-model dat door Depen
broek wordt gebruikt. In fig. 3.4b is de fout uitgezet als functie van 00. Ook is de fout van het model
dat door Depenbrock wordt gebruikt hierin weergegeven (stippellijn). Bij alle grafieken horen
dezelfde waarde van de statorstroom. Met de variatie van de rotorhoeksnelheid (p') verplaatst de
grafiek uit fig. 3.4a zich over de ro-as. Uit fig. 3.4 is bekend wat de maximale fout is die door het
model van Takahashi (vergelijking (3.21») kan worden gemaakt.
Als de slipsnelheid niet bekend is kan van deze maximale fout worden uitgegaan. In het uiteindelij
ke model dat door Takahashi wordt gebruikt, wordt voor lage frequentie de vergelijking uit (3.21)
toegepast en voor hoge frequenties het model dat ook door Depenbrock wordt toegepast. Bij hoge
frequenties is namelijk de fout die door het model dat door Depenbrock wordt toegepast. kleiner
dan de maximale fout van het model voorgesteld door (3.21). In fig. 3.5 is het schema weergeven
dat de statorflux bij lage frequenties met vergelijking (3.21) bepaalt en bij hoge frequenties met
vergelijking (3.4).

verg. (3.21) I--------.J ~':--'------'
p'-----ool

'----------'

+
+

Fig. 3.5 Gecompenseerde statorflux bepaler.

Bij lage frequenties is de overdracht van het meest rechtse blok uit fig. 3.5 (eerste orde filter) gelijk
aan 1 (ofwel pTc.(1). Omdat bij lage frequenties de afgeleide van de statorflux klein is. staat op de
uitgang van het filter het resultaat van de statorflux uit het blok met vergelijking (3.21). Bij hoge
frequenties is de overdracht van het filter gelijk aan 11pTc (ofwel pTc..1). Het filter is voor hoge
frequenties dus een integrator. De absolute waarde van de overdracht wordt bij hoge frequenties
kleiner. Op de uitgang van het filter wordt het resultaat van de statorflux uit het blok met vergelijking
(3.21) weggefilterd. Bij de hogere frequenties wordt zo de statorflux met het model bepaald dat ook
door Depenbrock is toegepast.
De waarde van de constante Tc bepaalt het kantelpunt van het filter. Deze waarde bepaalt daarom
ook tot welke frequentie de statorflux met vergelijking (3.20) wordt berekend en vanaf welke
frequentie de statorflux op de manier van Depenbrock wordt berekend.
In (Ohtani.1992] en [Bonanno, 1994] wordt voor het bepalen van de flux in de kortgesloten
rotorwikkeling een soortgelijke constructie toegepast. Met analyse is gebleken dat voor het beste
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het toepassen van een Uil-model voor directe koppelregeling van een asynchrone machine.

resultaat de tijdconstante Tc gelijk moet worden genomen aan de tijdconstante van de kortgesloten

wikkeling (TJ.

(3.34)

Het filter is een teruggekoppelde integrator (zie fig. 3.6). Hiermee wordt tevens bereikt dat de
integrator (nu dus ondergebracht in het filter) niet gaat driften door meetruis en dat een ver1<eerde

startwaarde wordt gecorrigeerd.

Fig. 3.6 Filter uit Uil-model van Takahashi afge

beeld als teruggekoppelde integrator.

(3.35)

3.3 U/I-model door Van der Burgt.

Van der Burgt heeft een UIl-model in het stator1luxcoördinatensysteem uitgewerkt. Ook hij start met

vergelijking (3.1) maar transformeert deze naar het statorfluxcoördinatenvlak.

A.....
_01_". + SOf!!.).t. = ut. _ r ft·

dt ql ". .,2· • ..,

Met .t' = [:'1. is (3.35) te schrijven als:

{

.f. = u••, _ rit.' =st,'V, , ,., ,

w.fÏl: = u:~ -r/:~ = S:s2

In integraalvorm is dit:

Het koppel is in statorfluxcoördinaten gelijk aan:

m., = [R(~)1jJ:'Ji:' =111/:~

(3.36)

(3.37)

(3.38)



U/I-modellen.

In fig. 3.7 is het hieruit af te leiden UIl-model schematisch weergegeven.

U. I:' rt-'
uab VR
Uac 1:2 ...

m.1

'sa u:'
~

IV

Ïsb
1'.

VR
lsc uts2 ëjS2 - 0

+ 0

"s

~
'::'s

fis fis

~s

Fig. 3.7 UIl-model in statorfluxcoördinaten.

In het model van fig. 3.7 worden twee integratoren zonder terugkoppeling gebruikt. Om het driften
van de integratoren ten gevolge van meetruis te voorkomen en om verkeerde startwaarden te
corrigeren, wordt een terugkoppeling toegepast zoals in fig. 3.8 is aangegeven. Voor een uitgebrei

dere behandeling zie [Van der Burgt] en [Janssen. 1993].

-sI its
'uso IS

Usb VR
Usc ..

mei

lso u~l 15

Ïsb VR

'sc ~s2 ~ts2 -
+

-s

li
":'s

"s 9ls

t?s

Fig. 3.8 UIl-model in statorfluxcoördinaten met terugkoppeling (d).

pagina 37
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Voor de terugkoppelconstante 'd' wordt genomen (zie [Janssen,1993]):

1 BIs cP: < -0.1

d = 0 BIs -0.1 < cP: < 0.1

-1 BIs 0.1 < cP:

(4.39)

Door dit model wordt bij het bepalen van de statorflux weer een fout gemaakt als de gebruikte
waarde van de statorweerstand (1.) afwijkt van de werkelijke statorweerstand (r.). Om na te gaan in
welke mate de met het Uil-model bepaalde statorflux van de werkelijke statorflux afwijkt, wordt er
weer uitgegaan van een stationaire toestand met sinusvormige spanningen en stromen. In het
vectordiagram uit fig. 3.9 is aangegeven hoe de fout in de met het Uil-model bepaalde statorflux
ontstaat.

___.........,,=--~;==::=:.__....s.:::..L ~ "",91

Fig. 3.9 Gemaakte fout bij afwijkende statorweerstand
in het U/I-model.

De werkelijke in de- stator geïnduceerde spanning is gelijk aan:

(3.40)

De geïnduceerde spanning is de afgeleide van de statorflux. Deze statorflux staat daarom in het

vectordiagram loodrecht op deze spanning. De lengte van de statorfluxvector is evenredig met de
lengte van de vector van de geïnduceerde spanning en omgekeerd evenredig met de hoeksnelheid

waarmee de geïnduceerde spanning in de stator ronddraait.
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Uil-modellen.

In het Uil-model wordt de geïnduceerde spanning bepaald met:

(3.41)

Als de in het Uil-model gebruikte waarde van de statorweerstand afwijkt van de werkelijke stator
weerstand, dan komt de geïnduceerde spanning uit het Uil-model niet met de werkelijke geïndu
ceerde spanning overeen (fig 3.9). De in het Uil-model bepaalde geïnduceerde spanning is de
afgeleide van de statorflux uit het Uil-model. Deze statorflux staat loodrecht op de in het Uil-model
geïnduceerde spanning. De lengte van de statorfluxvector uit het Uil-model is evenredig met de
lengte van de in het Uil-model bepaalde geïnduceerde spanningsvector en omgekeerd evenredig
met de hoeksnelheid van deze spanning in het statorcoördinatenstelsel. In stationaire situatie is In
het statorcoördinatenstelsel de hoeksnelheid van de geïnduceerde spanning uit het Uil-model gelijk
aan de hoeksnelheid van de werkelijke geïnduceerde spanning. Het Uil-model maakt in het bepalen

van de statorflux een fout die in fig. 3.9 is aangeduid met Ä'I'•.

Bij het Uil-model uit deze paragraaf wordt van dezelfde vergelijkingen uitgegaan als bij het

Uil-model dat door Oepenbrock is toegepast (§3.1). Het Uil-model dat door Depenbrock is gebruikt
maakt echter gebruik van de vergelijkingen in statorcoördinaten. Het Uil-model uit deze paragraaf
maakt daarentegen gebruik van de vergelijkingen in statorfluxcoördinaten. Voor de onderlinge stand
en lengte van de verschillende vectoren maakt het niet uit in welk coördinatenstelsel het vectordia
gram wordt afgebeeld. Daarom hebben beide modellen hetzelfde vectordiagram tot gevolg. De fout

die door het U/I-model uit deze paragraaf wordt gemaakt bij het bepalen van de statorflux is
daarom gelijk aan de fout die door het Uil-model uit §3.1 wordt gemaakt. Deze fout gaat bij lage
frequenties naar oneindig toe (zie ook fig. 3.3).

3.4 De drie Uil-modellen op een rijtje.

De belangrijkste eigenschappen van de drie Uil-modellen, die in dit hoofdstuk zijn behandeld, zijn in

tabel 3.1 nog eens op een rijtje gezet.

Tabel 3.1 De belangrijkste punten van de drie Uil-modellen uit dit hoofdstuk.

Gebruikt of Uitgegaan van verge- Maatregelen Maatregelen Rotorhoek

beschreven lijkingen in: tegen afwijkende tegen drift t.g.v. meting

door: statorweerstand. meetruis. noodzakelijk.

Oepenbrock statorcoördinaten nee nee nee

Takahashi statorcoördinaten en ja ja ja

rotorcoördinaten

Van der Burgt statorfluxcoördinaten nee ja nee

Dat er geen maatregelen zijn genomen tegen een afwijkende statorweerstand. wil nog niet zeggen
dat deze modellen niet kunnen worden toegepast. Deze modellen kunnen wel degelijk worden

toegepast voor aandrijvingen met hogere toerentallen.
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Het model moet daarentegen wel bestand zijn tegen meetruis. Alleen in het ideale geval is er

namelijk -geen ruis.
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HOOFDSTUK 4

ANALYSE.

In hoofdstuk 2 zijn twee directe koppelregelmethoden uitgewerkt. In hoofdstuk 3 zijn drie Uli
modellen uitgewerkt die eventueel zouden kunnen worden toegepast met deze twee directe
koppelregelmethoden. We zullen ons vanaf nu concentreren op de Improved Flux Acceleration
Method uit [Takahashi. 1986] in combinatie met het U/I-model dat in [Van der Burgt] is uitgewerkt.

In dit hoofdstuk wordt deze regeling nader geanalyseerd. Als eerste wordt het gedrag van het
koppel (§4.2) en van de statorflux (§4.3) geanalyseerd. In §4.4 wordt gekeken wat de invloed is van
de twee constanten elf en em uit de regelaar op het gedrag van de machine. Aan de hand van deze
analyse is een aantal punten opgesteld waar rekening mee moet worden gehouden bij het kiezen
van beide constanten.

Bij de analyse is er in eerste instantie van uit gegaan dat de statorflux en het elektrisch koppel
precies kunnen worden bepaald. In de simulaties is dit heel eenvoudig gerealiseerd door gegevens
van de machine te gebruiken en niet van een U/I-model. Het Uil-model heeft dan geen invloed op
de bevindingen. In §4.5 wordt pas gekeken wat de invloed van het U/I-model is op de regeling.

Voor de analyse zijn de computerprogramma's FORCEPS' en MATLAB gebruikt. Met FORCEPS is
de werking van de gehele regeling gesimuleerd. Met MATLAB zijn vooral details uitgewerkt. Om
deze analyse uit te voeren zijn mathematische modellen nodig. In de eerste paragraaf zullen deze
modellen worden gegeven.

4.1 Mathematische modellen.

4.1.1 Asynchrone machine.

De directe koppelregeling is een op de statorflux georiënteerde regeling. Daarom kan voor de
analyse het beste vergelijkingen worden toegepast die in statorfluxcoördinaten zijn geschreven. In
bijlage 11 zijn deze vergelijkingen afgeleid. Op de volgende pagina zijn de belangrijkste formules nog

eens gegeven.

I FORCEPS staat voor Field ORientation in C tor Educalional Purposes. Het is een programma dat op de vakgroep EMV is
ontwikkeld om veldgeoriênteerde regelingen te simuleren.
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De dynamica van de statorflux wordt beschreven met:

dV. : u."-r I."
dt • ...

De twee statorstroomcomponenten worden beschreven met:

(4.1)

(4.2)

..I'••'ui, 1 ••,--=-u
dt 1'0"

'.+(a'+1)'~' .•', . ' .•12 ,~'""';;"'---1 + cp.' + __ .1.
1'0" r. I' 20, 'fO.

(4.3)

Met:

I' = _1
(1+oJ

,;' : 1 r
(1 +0,)2 k

a' = (1+o,)(1+oJ-1

(4.4)

(4.5)

(4.6)

en de relatie tussen de verschillende hoeksnelheden:

Het elektrisch koppel wordt omschreven met:

m., : tIJ;:12

en de hoeksnelheid van de rotor:

(4.7)

(4.8)

(4.9)

Verder is nog van belang de relatie tussen de vectoren in statorcoördinaten en de vectoren In
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statorfluxcoördinaten die gegeven zijn met:

(4.10)

4.1.2 Spanningsinvertor.

Oe spanningsinvertor wordt voorgesteld met drie wisselschakelaars die tussen de '+' en de '.' rail
schakelen (fig. 4.1 a). De vaste contacten van de drie wisseJschakelaars worden op de drie
klemmen van de asynchrone machine aangesloten. De drie wisselschakelaars kunnen in twee
standen worden gezet. De invertor kan daarom op 8 (23

) manieren geschakeld worden. Deze
schakelstanden van de invertor zijn in fig. 4.1 b weergegeven.

I I I
8 eee

2 C(!~
I I r

4 c\'-
6 ~c>-

,~c(
3 ~C!(

I I I
5 cc;"-

7 CC'"-
I I I

+

r r
lJ---:....-.~TLI __

a b

Fig. 4.1 Invertor voorgesteld met drie wisselschakelaars (links) met rechts de
mogelijke schakelstanden.

In bijlage 11 is de relatie afgeleid tussen de spanningen in de semivierfasige machine en de
spanningen op de drie uitgangskIemmen van de invertor t.o.v. de '.' rail. In matrixvorm is deze
relatie gegeven met:

u" 2 -1 -1
• 3 3 3 UM/

U~ = 0 1 __1 Ubn
(4.11)

• V1 V1
UsO 0 0 0

u",

Waarin de variabele uso opgevat kan worden als een sterpuntspanning in het driefasensysteem.
Deze variabele is noodzakelijk om spanningen uit het semivierfasensysteem terug te transformeren
naar het driefasensysteem. Bij het ontbreken van deze variabele zou er geen eenduidige relatie zijn
tussen het semivierfasensysteem en het driefasensysteem. Voor de transformatie van het
semivierfasensysteem naar het driefasensysteem mag deze variabele '0' worden gesteld. Deze

spanning is voor de analyse verder niet van belang.
In tabel 4.1 zijn bij de verschillende standen van de invertor de bijbehorende spanningen op de
uitgangskIemmen van de invertor t.o.v. de '-' rail en de spanningen in de semivier1asige machine
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gegeven.

Tabel 4.1 Mogelijke spanningen met de invertor.

Schakelstand ua. Ub• U... U 0' u 12
UlO0 0

1 Udc: 0 0 2/3Udc: '/3Udc: 0

2 Udc: Udc: 0 '/3Udc: '/~3Udc: 0

3 0 Udc: 0 .'/3Udc: '/~3Udc: 0

4 0 Udc: Udc: .2/3Udc: 0 0

5 0 0 Udc: .'' 3Udc: .'/~3Udc: 0

6 Udc 0 Udc: '/3Udc: .1/~3Udc: 0

7 Udc Udc: Udc: 0 0 0

8 0 0 0 0 0 0

Met deze tabel is na te gaan dat met de invertor de spanningsvectoren zijn te realiseren die in fig.
2.4b weergegeven zijn. De lengte van de spanningsvector (uJ is:

u = !udc$ 3
(4.12)

De relatie tussen de statorstromen in het semivierfasensysteem en het driefasensysteem is in
[Blaschke.1991] gegeven met:

IN 1 -1 _1 I"2 2 ,
l$b = 0 ~ -~

.$2 (4.13)
2 2 "

I.e 1 1 1 ÎsO

Hierin stelt de stroom iso de stroom loodrecht op de assen s1 en s2 voor (stroom in de richting van
de rotoras). Deze wordt bij de transformatie van het semivierfasensysteem naar het driefasensys
teem verder gelijk aan 0 gesteld.

4.1.3 Discrete regeling.

Bij het simuleren van de regelmethode is er rekening mee gehouden dat de regeling met een
digitale regelaar wordt gerealiseerd. In de digitale regelaar wordt de regelcyclus met een constante
periodetijd. steeds maar herhaald. In zo'n regelcyclus moeten met het U/I-model de statorflux en het
koppel bepaald worden en met het regelalgoritme de schakelstand van de invertor. Om aJle
opdrachten uit te kunnen voeren in één regelcyclus is bij de realisatie de periodetijd ingesteld

100~sec.
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4.2 Het koppel nader bekeken.

Een belangrijke grootheid bij een aandrijving is het elektrisch koppel. Het is vaak gewenst dit koppel
snel te regelen (hoogdynamische regeling). De directe koppelregeling van Takahashi is hiervoor
ontworpen.

-0.2-0.2

1.2
p·=0.1 [p.u.]

1.2
p"S. 0.9 [p.u.]

1.0 1.0
mer mei-

0.8 meI 0.8

7 "'":'
:J

ei. 0.6 ~ 0.6.....
• •?0.4 ?0.4

~0.2 ?O.2

-0.40~-~5:---~'0:----,,"=5----=2'="0-~25

t (ma.c]
o (loog toerental)

-0.40~-~5:---~10:---':-':5"----=2"':-0-~25

t [ma.c]
b (haC>C;l toerental)

Fig. 4.2 De invloed van het toerental op het gedrag van het koppel.

In fig. 4.2 zijn de resultaten weergegeven van een tweetal simulaties die het verloop van het koppel
laten zien bij twee verschillende rotorhoeksnelheden als op het gewenste koppel een positieve en
een negatieve stap wordt geplaatst. Uit de resultaten kunnen de volgende punten worden
opgemerkt.

• Het koppel neemt bij hogere toerentallen langzamer toe dan bij lagere toerentallen. De
snelheid waarmee het koppel afneemt is zowel bij een laag als hoog toerental zeer groot.
In fig. 4.2a is te zien dat voor de koppelregeling de schakelfrequentie voor de koppelre
geling bij hoge koppels groter is dan bij lage koppels.

• In het koppelverloop bij lage toerentallen is een duidelijker onderscheid te maken in
toenemende en afnemende koppels dan bij hoge toerentallen.

Om deze resultaten nader te analyseren is de afgeleide van het elektromagnetisch koppel bepaald
en nader bestudeerd. In §4.2.1 is deze afgeleide bepaald. In §4.2.2 is gekeken naar de variabelen
die invloed hebben op deze afgeleide. In §4.2.3 en §4.2.4 is de invloed van de verschillende
factoren bepaald op de afgeleide van het elektrisch koppel. Bij de conclusies zal nog eens naar de
resultaten uit fig. 4.2 worden teruggeblikt.
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4.2.1 De afgeleide van het elektrisch koppel.

Het elektromagnetisch koppel is in statorfluxcoördinaten te beschrijven met twee variabelen:

mlll '" 1jI'. 1:12

De afgeleide van het elektromagnetisch koppel is met de produktregel te schrijven als:

dmlll '" .1. di:12
+ ,.12~.

dt '1', dt • dt

(4.14)

(4.15)

De grote van de statorflux "'. en de component van de statorstroom loodrecht op de statorflux i:az

kunnen voor de afgeleide van het elektromagnetisch koppel worden opgevat als twee weegfactoren.
Als weegfactor kan de statorflux die tussen twee cirkels wordt geregeld. constant worden veronder
steld. De gewenste waarde van de statorflux wordt bij het regelen van het koppel namelijk constant
gehouden. De variabele i;",2 bepaald dan het elektromagnetisch koppel. De twee afgeleiden uit
(4.15) zijn uit de modelvorming van de asynchrone machine bekend. Ze zijn hieronder nog eens
gegeven:

dljr. '" u."-r 1."
dt • r.

Met:

. r • • ••
CP."'CP.-P

Voor de hoeksnelheid van de statorflux in de stator geldt:

(4.16)

(4.17)

(4.18)

••cp. '"
(4.19)

Vergelijking (4.16) is eenvoudig voor te stellen met het elektrisch schema uit fig. 4.3a. De netto

spanning die overblijft als de spanning over de weerstand ri van de aangelegde spanning u."·'
wordt afgetrokken. verandert de grootte van de statorflux.
Door vergelijking (4.17) aan beide zijden van het '=' teken met lo'te vermenigvuldigen is ook deze

vergelijking met een elektrisch schema voor te stellen.

(4.20)

De eerste term uit (4.20) stelt een spanning over een lekinductiviteit in de richting van de ",s2-as

voor. De term tussen de accolades stelt een veld in de richting van de ",s1-as voor, die met de
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hoeksnelheid <p: voor een geïnduceerde spanning in de richting van de 'Vs2-as zorgt. Oe laatste
term stelt een spanning over een weerstand voor t.g.v. de stroom i:~. In fig.4.3b is het elektrische
schema van vergelijking (4.20) weergegeven.
Oe geïnduceerde spanning veroorzaakt de verandering van de stroomcomponent j••~. Hoe groter
deze spanning des te sneller verandert de stroom. Oe geïnduceerde spanning is evenredig met de
slipsnelheid ~:. Via de vergelijkingen (4.18) en (4.19) is te zien dat deze slipsnelheid met de
spanning U;"'2 is te beïnvloeden. Daaruit volgt dat de stroom i.·s2 met de spanning u:~ is te
beïnvloeden.

.+&1
Is

r rs

u+s1
s

L
a

Fig. 4.3

Q1:
dl

b

De equivalente elektrische schema's van: a) vergelijkingen (4.16) en b)
vergelijking (4.20).

4.2.2 De factoren die invloed hebben op de afgeleide van het elektrisch koppel.

De twee afgeleiden uit (4.16) en (4.17) zijn van de spanningscomponenten u:SI en U""·2. de
stroomcomponenten is",sl en i.""2, de statorflux 1jf., de rotorhoeksnelheid pS en van verschillende
machineconstanten. Om de afgeleide van het koppel numeriek te analyseren wordt in deze
paragraaf bekeken hoe groot de verschillende variabelen kunnen zijn. Voor de machineconstanten
worden de gegevens van bijlage I gebruikt.

de spanningscomponenten us'l'st en u s
llfs2

•

Oe twee spanningscornponenten u:SI en u:'2 zijn afhankelijk van de lengte van de statorspan
ningsvector en van de hoek tussen de statorspanningsvector en de statorflux (zie ook fig. 2.7).

Bij de schakelstanden 1 tlrn 6 uit fig. 4.1 b is de lengte van de statorspanningsveetor gelijk aan

(vergelijking (4.12»):

u = !udc
• 3

(4.21)
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11

•

11 11

Fig. 4.4· De variatie van de hoek tussen de statorflux en de statorspanning.

Voor de regeling van een linksdraaiende statorflux wordt in ieder hoekstuk geschakeld tussen twee
schakelstanden (§2.2.2). Één schakelstand voor een toenemende grootte van de statorflux en één
schakelstand voor een afnemende grootte van de statorflux. In fig. 4.4a is t.O.v. de statorflux de
statorspanning weergegeven die in hoekstuk 11 zorgt voor een afnemende grote van de statorflux.
De hoek tussen de statorflux en de statorspanning (ex."s) varieert hier tussen de 900 en 150°. In fig
4.4b is t.o.v. de statorflux de statorspanning weergegeven die voor een toenemende grote van de
statorflux zorgt. De hoek tussen de statorspanning en de statorflux varieert hier tussen de 30° en
90°. De hoek tussen de statorflux en de statorspanning kan dus variêren tussen de 30° en 150°.

Voor een rechtsdraaiende statorflux vinden we een soortgelijk resultaat. We zullen ons bij de
analyse beperken tot een linksdraaiende statorflux.
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(4.22)

analyse.

De twee componenten van de statorspanningen u,·" en u"·s2 zijn als functie van de hoek gelijk aan:

u·" = U cos(a·~~ , • I

Bij de schakelstanden 7 en 8 uit fig. 4.1 b is de lengte van de statorspanningsvector O. Beide
spanningscomponenten zijn dan ook gelijk aan O.

de statorflux '"S'

De gemiddelde waarde van de statorflux (gewenste waarde) wordt hier bij de koppelregeling
constant verondersteld. Voor de gewenste waarde is de nominale waarde genomen ('I', =1 [p.u.]).
Deze nominale waarde ontstaat in de machine als deze bijvoorbeeld op een gewoon driefasennet
met nominale spanning en nominale frequentie wordt aangesloten. De fasespanningen van dit net
zijn te schrijven als:

uSlJ = D"sin«,.)~

u", = D"sin«,.)t- 4,,)
3

Met (4.11) wordt dit in het twee dimensionale statorstelsel:

l
u "1 [D"{-!Sin«,.)~ -.!sin«,.)t- 4")-.!sin«,.)t- 2")}

I 3 3 3 3 3

u!12 = û.,{...!..sin«,.)t-~) - _1sin«,.)t- 2")}
• v'J 3 v'3 3

= IÛsfSin«o)~]
Û"eos«,.)~

Met:

dt: =u'-r.I'
dt •• •

(4.23)

(4.24)

(4.25)

waarin bij de nominale frequentie en nominale spanning de term ri, kan worden verwaarloosd, volgt

voor de statorflux:

I = - ~:cos«,.)ncmt)] + [c 11']
., Q !12

~sin«,.) t) C
"'_ nom

(4.26)

In stationaire toestand zijn de constanten (1' en C'2 0 en voor de waarde van de nominale
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statorflux in het tweedimensionale coördinatenstelsel volgt:

(4.27)

Met u.fnom = 1 lp.u.] en <Onom =1 lP.u.] volgt de nominale statorflux.

de stroomcomponenten is'4/
S1 en is

llIs2
•

Het koppel is evenredig met de component van de statorstroom loodrecht op de statorflux (i:~. Bij
een koppel dat varieert tussen 0 en 1 (p.u.] varieert deze stroom tussen de 0 en 1 [p.u.] bij een
constante gemiddelde nominale flux. Analyse wordt daarom uitgevoerd bij verschillende waarden
voor deze stroom.
Hoe groot de andere component van de statorstroom (is··') kan zijn, is met een simulatie bepaald.
In fig. 4.5 is het resultaat van deze simulatie weergegeven. Tijdens de simulatie zijn de grenzen van
de statorflux (1:...) veranderd van 1% naar 10%. Bij simulaties bleek namelijk dat de rimpel van de
statorstroomcomponent i:·' een toenemende rimpel vertoonde bij een toenemende rimpel in de
statorflux. In §4.3 wordt hierop verder ingegaan. Analyse wordt daarom ook bij verschillende
waarden van i....·' uitgevoerd.

pl.O.S [p.u.]

Fig. 4.5

de rotorhoeksnelheid pS.

001
t rl.e]

Simulatie regeling Takahashi voor

een waarde van i."·'.

De analyse moet natuurlijk uitgevoerd worden bij verschillende rotorhoeksnelheden. In tegenstelling
tot de draairichting van de statorflux wordt er wel gekeken naar een linkse en rechtse draairichting
van de rotor. Dit is gedaan omdat bij een linksdraaiende statorflux (~.I > 0) en een rechtsdraaiende

rotor ((). <0) de slipsnelheid (~.1 nog groter kan worden dan wanneer de draairichtingen aan elkaar
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analyse.

gelijk zijn (zie ook (4.18». In het elektrische vervangingsschema uit fig. 4.3b leid dit tot een grote
geïnduceerde spanning die vervolgens weer kan leiden tot een grote di."'·2/dt.

4.2.3 Het gedrag van de afgeleide van het elektrisch koppel bij ronddraaiende
statorflux.

In deze paragraaf wordt de afgeleide van het elektrisch koppel numeriek geanalyseerd in de situatie
dat met de schakelstanden 1 t/rn 6 van de invertor, de statorflux in de stator wordt rondgedraaid.
Voor deze analyse worden eerst beide afgeleiden uit (4.15) numeriek geanalyseerd.

Tabel. 4.2

Uitgangswaarden voor analyse afge-

leide elektrisch koppel

...,
0.5 [p.u.]I•

• .,02 0.0 [p.u.]I.

Ijl. 1.0 [p.u.]

p' 0.5 [p.u.]

Udc 1.73 [p.u.]

Machine parameters Bijlage I

In tabel 4.2 zijn de waarden van de verschillende variabelen weergegeven waarvan in eerste
instantie is uitgegaan. Door per keer één variabele te variêren is de invloed van de verschillende

variabelen op de beide afgeleiden uit (4.15) bepaald.
Beide afgeleiden zijn bepaald door deze als functie van de hoek a."'· uit te zetten. De hoek is hierbij
niet van 30° t/m 150° gevarieerd maar van 30° t/m 90°. Ten opzichte van 0.:·=90° is de spanning
u:·' namelijk een oneven functie (sinus) en de spanning U.,,·2 een even functie (cosinus). Omdat de
invloed van de term r.i:" uit (4.16) zeer klein is (r.=0.058), is de afgeleide van de statorflux:

(4.28)

Dit is t.O.v. 0.:'=90° bijna een oneven functie.
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Omdat de invloed van de term r,i,""2 uit (4.19) ook klein is, volgt met vergelijking (4.18) voor vergelij
king (4.11):

(4.29)

= u.sln(lX:~ {.. _ it.,} _ .,{ v. _lt.,} _a'+1.!r,"it12
lIJ, 1'0" P 1'0" a' I' k •

Dit is t.o.v. a,·'=90° bijna een even functie is. Bij een hoekvariatie van a,"" tussen 30° en 90°
kunnen daarom al de belangrijkste conclusies worden getrokken. Vanwege de symmetrie zijn de
resultaten weergegeven als functie van (90° - a,·') «7tl2 - a:'».

12r-----------.---.....,

o

2......
:i
~ 0

il~
-2

-1.0

-0.5

0.0

===--=:::::-------""'" 0.5

1.0

Fig. 4.6

-40~----~----~~_.....J
0.5 1.0

~ _«'/I. [rad]
2 •

Afgeleiden met rotorhoeksnelheid

p' als parameter.

Met de resultaten uit fig 4.6 is te zien wat de invloed is van de rotorhoeksnelheid op de beide
afgeleiden. Te zien is dat de afgeleide van de grootte van de statorflux toeneemt bij een toene
mende waarde van (7rl2 - a,·'). Dit komt omdat de spanningscomponent u,·" hier sinusvormig
toeneemt (zie (4.28». De rotorhoeksnelheid heeft op de afgeleide van de grote van de statorflux
geen invloed. Dit was ook wel te verwachtel1 omdat in vergelijking (4.16) de rotorhoeksnelheid p'
niet als variabele voorkomt.

De afgeleide van i,""2 neemt bij een toenemende (7tl2 - a,"") af. Dit komt omdat de spannings
component U.",,2 hier volgens een cosinus afneemt (zie (4.22»). Via de vergelijkingen (4.19), (4.18)
en een constante rotorhoeksneJheid, is af te leiden dat daardoor de slipsnelheid (<p.') afneemt. Door
deze afnemende slipsnelheid wordt de geïnduceerde spanning uit fig. 4.3b kleiner. Dit heeft tot
gevolg dat de spanning over de lekinductiviteit uit fig. 4.3b afneemt waardoor de afgeleide van de
stroom ;,"'12 ook afneemt.
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Ook bij toenemende p' neemt de afgeleide van de stroom i,"2 af. Dit komt omdat de slipsnelheid
ook hierbij afneemt (zie (4.18», waardoor de geïnduceerde spanning uit fig. 4.3b ook kleiner wordt.
-Een samenkomst van omstandigheden (grote p' en kleine a:' kan leiden tot een negatieve
slipsnelheid. De geïnduceerde spanning wordt daardoor ook negatief en dit kan leiden tot een
negatieve afgeleide voor i,,,'2.

4r------....-----........-----.

2

.....
::i
Do.....

Fig. 4.7

.,.1 [ ](. -0.0 p.u.
1.1l8 -0.5[p.u.]

1·1 [ ]1. -1.0 p.u.

0.5 1.0

!!_a,Ys [rad]
2 •

Afgeleiden met i;415
' als variërende

parameter.

Met de resultaten uit fig. 4.7 is te zien wat de invloed van de stroom i."" is op de afgeleiden. De
dikke lijn geeft aan dat de drie grafieken dicht op elkaar liggen maar niet precies met elkaar
overeenkomen. Daaruit volgt dat de stroom invloed heeft op de afgeleide van de statorflux. De
invloed is echter zeer gering. Dat deze stroom invloed heeft is ook met (4.16) te zien. Doordat de
statorweerstand klein is, is de invloed op de afgeleide van de statorflux klein.

De stroom i.'" heeft ook invloed op de afgeleide van i:,2. Met het vervangingsschema uit fig. 4.3b
is dit te verklaren met het resulterend veld dat, samen met de slipsnelheid <P,'. voor de geïnduceer
de spanning zorgt.. Door de stroom i:" wordt het resulterend veld kleiner waardoor de geïnduceer
de spanning ook kleiner wordt. Bij een grote hoek (7tl2 - a:') is de invloed kleiner. Dit komt omdat
de slipsnelheid bij constante rotorhoeksnelheid afneemt als de hoek (7tl2 • a:' kleiner wordt.
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4r-----......----.......-----.

Fig. 4.8

2

1a2 [ ]lá -0.0 p.u.
1a2 [ ]la -0.5 p.u.

182te -1.0 [p.u.]

0.5

!!.- a.va [rad]
2 a

Afgeleiden met i.'11$2 (koppel) als

variërende parameter.

Met fig. 4.8 is te zien wat de invloed van de stroom i,"I'2 is. De stroom i,"I'2 heeft op de afgeleide van
de statorflux geen invloed. Dat was ook wel in te zien met vergelijking (4.16) waarin de stroom ;."s2
niet als variabele voorkomt.
De stroom i,"'52 heeft wel invloed op de afgeleide van i:·2. Dit heeft twee oorzaken. Ten eerste heeft
de stroom invloed op de hoeksnelheid van de statorflux (zie vergelijking (4.19)). Via de slipsnelheid
heeft dit gevolgen voor de geïnduceerde spanning uit fig. 4.3b. Een grotere i:·2 veroorzaakt een
kleinere hoeksnelheid van de statorflux en daardoor een kleinere slipsnelheid. Een grotere stroom
heeft daardoor een kleinere geïnduceerde spanning tot gevolg. Een andere oorzaak is de
spanningsval over de weerstand uit fig. 4.3b. Een grotere stroom heeft over de weerstand een
groter spanningsval tot gevolg. De spanning over de lekinductiviteit neemt door beide factoren af,
waardoor de afgeleide van i,·'2 kleiner wordt. De invloed van de stroom i,"I'2 op de afgeleide van
deze stroom is bij a:$=90° net zo groot als bij a:$=30°. M.a.w. de invloed van de stroom i:s2 is
onafhankelijk van de hoek (7tl2 - a:j.

Samengevat kan worden dat de hoek a,"$ de grootste invloed heeft op de afgeleide van de
statorflux. De afgeleide van de stroom i,"'$2 is hoofdzakelijk van de slipsnelheid afhankelijk. Deze
slipsnelheid wordt bepaald door de rotorhoeksnelheid en de hoeksnelheid van de statorflux. De
hoeksnelheid van de statorflux hangt weer af van de component van de statorspanning loodrecht op
de statorflux.
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analyse.

Met (4.15) is nu het gedrag van de afgeleide van het elektrisch koppel af te leiden. Bij een klein
koppel (i:.2",0) geldt voor de afgeleide van het elektrisch koppel:

dm di..s2., .
dl • 1lI.fjt

Met 'fT, ongeveer constant (regeling van de statorflux vindt plaats binnen twee cirkels). is de
afgeleide van het koppel dan evenredig met di,··2Idt. Bij hoge toerentallen is deze afgeleide klein
waardoor het koppel minder snel toeneemt dan bij lage toerentallen.

Bij een groter koppel 0."'2>0) is de afgeleide van het koppel:

~ ~••s2 . . "".
urn., ::: .1.~ + /.112_01 '1'_,
dl '1'. dl ' dl

(4.31)

Bij een groter koppel heeft de afgeleide van de statorflux meer invloed op de afgeleide van het
koppel. Oe statorfluxregeling bepaalt of de afgeleide van de grootte van de statorflux positief is of
negatief (toenemende of afnemende grootte van de statorflux). Het regelen van het koppel gebeurt
daarom met de afgeleide van de stroom i."'2. Oe afgeleide van de grote van de statorflux heeft op
de afgeleide van het koppel eigenlijk alleen maar een storende invloed.

4.2.4 Het gedrag van de afgeleide van het elektrisch koppel bij een stopgezette
statorflux.

In deze paragraaf wordt de afgeleide van het elektrisch koppel numeriek geanalyseerd in de situatie
dat met de schakelstanden 7 en 8 van de invertor, de statorllux wordt stilgezet. Deze schakelstan
den worden ook wel de nulstanden genoemd. Bij deze nulstanden zijn beide componenten van de
statorspanning 0. Met (4.19) volgt bij een U.",2=0 voor de hoeksnelheid van de statortlux in de

stator:

••112. , ',l,
ep ::: ---

, 11'.
(4.32)

Bij nullast (i,··2=0) staat de statortlux stil. Omdat de statorweerstand '. klein is. staat de statorllux bij
een koppel bijna stil. Deze situatie zal verder wel aangegeven worden met een stilstaande

statortlux.
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Tabel. 4.3

Uitgangswaarden analyse afgeleide

elektrisch koppel bij stopgezette

statorflux

...,
0.5 [p.u.]I,

• .,02
0.0 (p.u.]I,

'1', 1.0 [p.u.]

p' o [p.u.]

Udc n.v.t.

Machine parameters Bijlage I

In tabel 4.3 zijn de waarden van de verschillende variabelen weergegeven waarvan in eerste
instantie is uitgegaan. Door per keer weer één variabele te variêren is de invloed van de verschil
lende variabelen op de beide afgeleiden uit (4.15) bepaald. Omdat nu de beide afgeleiden niet
tegen de hoek (7tl2 - a/IS) kunnen worden uitgezet (althans d~ heeft geen zin), worden de afgelei
den uitgezet tegen de hoeksnelheid van de rotor. In de vorige paragraaf is namelijk gebleken dat de
rotorhoeksnelheid de meeste invloed had op de afgeleide van de stroom i;<lS2

•

t·, [ )l8 -0.0 p.u.
Y.1 [ ]t. -0.5 p.u.

Va'I.á -1.0 [p.u.]

-5

,...,
:i

~Ol'lr""'"-"""------"""----'"
il;;

-2

-,

,...,
:i
ei.

N ......,-3
~lD;;
'ä

-4

Fig. 4.9

-~-~:;---~:-----::'-:;;----;:;!-;:-"""
1) 0.2 o.~ 0.8 0.8 '.0

p' [p.u.]

Afgeleiden met i."'" als parameter.
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Bij de schakelstanden 7 en 8 is de spanningscomponent u."'" ook nul. Voor de afgeleide van de
9rote van de statorflux volgt daarom:

~. 2 -r ,."dt ••
(4.33)

Omdat de statorweerstand klein is, is ook deze afgeleide klein. In fig. 4.9 is dit ook te zien. Alleen
de dikke lijn op de as waartegen de hoeksnelheid van de rotor is uitgezet, wijst erop dat de
afgeleide van de statorflux iets van 0 afwijkt.

Uit de resultaten die in fig. 4.9 zijn weergegeven, blijkt dat de rotorhoeksnelheid ook bij eén
stilstaande statorflux een grote invloed heeft op de afgeleide van de stroom ;.",52. Dit is weer te
verklaren met de slipsnelheid cP,' die bij een stopgezette statortlux gelijk is aan:

• r ••
lp, '" -p (4.34)

Bij een grotere hoeksnelheid van de rotor wordt daardoor de geïnduceerde spanning uit fig. 4.3b
meer negatief. Daardoor wordt de spanning over de lekinductiviteit /,(1' groter, waardoor de afgeleide
van de stroom i:'2 toeneemt (maar nu negatief).
De invloed van de stroom i."·' op de afgeleide van de stroom i."'52 is weer te verklaren met het
resulterend veld dat samen met de slipsnelheid voor de geinduceerde spanning uit fig. 4.3b zorgt.
Bij een grotere i.v" wordt het resulterend veld kleiner waardoor de geïnduceerde spanning kleiner
wordt. Deze geïnduceerde spanning is evenredig met de slipsnelheid, waardoor de invloed van ;:S'
op de afgeleide van i,v52 afhankelijk is van de rotorhoeksnelheid.

".2 ]t. -a.a[p.u.
1'.2 [ ]lá -o.S p.u.

fia218 -1.0[P.u.]-2

....
:i

~o------..---.......-------.
il:u

-1

....
::i

('Ij ~I' -3
;..~
'ij

-4

-5

Fig. 4.10

-fU.,.----=--=----=-....,.---=--=----:J'::--~lJ 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
p' [p.u.]

Afgeleiden met i;"'2 als parameter.

Uit vergelijking (4.33) was al bekend dat de afgeleide van de grootte van de statorflux niet van de
stroom ;."52 afhankelijk is. Uit fig. 4.10 blijkt dat de stroom i,·52 wel invloed heeft op de afgeleide van
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het toepassen van een Uil-model voor directe koppelregeling van een asynchrone machine.

de stroom i;"s2. De oorzaken hiervan zijn dezelfde als die bij een draaiende statorflux uit de vorige
paragraaf (zie verklaring .bij tig, 4,8). Relatief gezien heeft de stroom i,·S2 bij lage toerentallen meer
invloed op de afgeleide van de stroom is.s2 dan bij hoge toerentallen.

Samengevat kan worden dat bij de twee nulstanden van de invertor de afgeleide van de statorflux
zeer klein is. De afgeleide van de stroom loodrecht op de statorflux (i:s') wordt veroorzaakt door
een geïnduceerde spanning in de richting van de 'l's2-as. Het is hier niet aangetoond. maar met
(4.19) en (4.34) is eenvoudig in te zien dat deze geïnduceerde spanning negatief is als de
hoeksnelheid van de rotor positief is. en positief als de hoeksnelheid negatief is. Hoe groter de
hoeksnelheid van de rotor. des te groter de geïnduceerde spanning en des te groter de afgeleide

van de stroom i:s2.

Met (4.15) is het gedrag van de afgeleide van het elektrisch koppel bij de nulstanden af te leiden.
Omdat de afgeleide van de statorflux zeer klein is, volgt voor de afgeleide van het elektrisch koppel:

dm di ts2
til •

Cit ,. ~·tit

Met '1', ongeveer constant, is de afgeleide van het koppel evenredig met de afgeleide van de stroom
i,·S2. Bij hoge toerentallen is deze afgeleide groot waardoor het koppel sneller verandert dan bij lage

toerentallen.

4.2.5 Conclusies.

De belangrijkste conclusie die hier kan worden getrokken is dat de responsiesnelheid voor het
koppel afneemt bij hogere toerentallen. Dit komt omdat bij grotere hoeksnelheden de slipsnelheid
kleiner is, waardoor de afgeleide van de component van de statorstroom loodrecht op de statorflux
minder snel verandert. Bij de negatieve stap veranderde het koppel in fig. 4.2 bij zowel een hoog
toerental als bij een laag toerental zeer snel. Dit is het gevolg van de speciale Schmitt-trigger die

voor de koppelregeling wordt gebruikt (§2.3). Door het grote (negatieve) verschil tussen het
gewenste en het werkelijke koppel, laat de regeling van Takahashi de statorflux t.o.v. de draairich
ting van de rotor in tegengestelde richting rond draaien. Hierdoor is de slipsnelheid zeer groot

negatief. waardoor het koppel zeer snel afneemt.

De invloed van de stroom i,,,,s2 op de afgeleide van deze stroom bij een stilstaande statorflux (fig.
4.10) is de reden dat de schakelfrequentie voor de koppelregeling bij grote koppels hoger is dan bij
kleine koppels (fig. 4.2a). Bij ps=O.1 [p.u.] is de afgeleide van de stroom i;,,52 bij i:,2=0 ongeveer -0.5

en bij i:52=1.0 [p.u.] ongeveer -1.0. Bij kleine koppels veranderd het koppel dus langzamer dan bij
grote koppels waardoor de schakelfrequentie bij grote koppels hoger is dan bij kleine koppels. Dat
het verschil in fig. 4.2a duidelijk te zien is. komt omdat de invloed van de stroom i,·52 bij lage

toerentallen relatief groot is.

Dat het koppel bij een hoger toerental grilliger is dan bij een laag toerental heeft twee oorzaken. Bij

een klein koppel. als voor de afgeleide van het koppel geldt:
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(4.36)

(4.37)

heeft alleen de afgeleide van de stroom i,·52 invloed op de afgeleide van het koppel. Omdat bij
draaiende statorflux en hoge toerentallen de afgeleide van de stroom i,··2 ook negatief kan worden
(fig. 4.6). is het verloop bij hogere toerentallen en klein koppel grillig. Bij een groter koppel waar
voor de afgeleide van het koppel geldt:

dm. '" .1. di:$2 + 1.112 dW.
dt "'dt ' dt

speelt de afgeleide van de statorflux ook een rol. Vooral bij hoge toerentallen, als de afgeleide van
de stroom i,··2 bij een draaiende statorflux klein is, heeft de afgeleide van de statorflux een
merkbare invloed op de afgeleide van het elektrisch koppel.

4.3 De statorflux nader bekeken.

In deze paragraaf wordt de statorflux nader geanalyseerd. Het zal hier hoofdzakelijk gaan om de
invloed van de statorweerstand. In §2.1.1 is het gedrag van de statorflux al uitvoerig besproken
waarbij de statorweerstand is verwaarloosd. Om de invloed van de statorweerstand te verklaren
wordt in §4.3.1 eerst naar de gemiddelde rotatiesnelheid van de statorflux gekeken. De invloed van
de statorweerstand hangt hier namelijk nauw mee samen.

4.3.1 Snelheid waarmee de statorflux in de machine ronddraait.

Bij de regeling van de statorflux wordt er altijd voor gezorgd dat de statorflux zo snel mogelijk kan
ronddraaien in de stator. Voor het regelen van het koppel wordt de statorflux in de stator stilgezet.
De gemiddelde rotatiesnelheid van de statorflux neemt hierdoor af.

Bij een draaiende statorflux veranderd het koppel minder snel bij een snel draaiende rotor dan bij
een langzaam draaiende rotor. Voor de regeling van het koppel tussen twee niveaus zijn de
periodes waarin de statorflux in de stator rond wordt gedraaid. daarom langer bij een snel draai
ende rotor dan bij een langzaam draaiende rotor. Bij een stilstaande statorflux daarentegen
verandert het koppel bij een snel draaiende rotor sneller dan bij een langzaam draaiende rotor.
Voor de regeling van het koppel tussen twee niveaus zijn de periodes waarin de statorflux in de
stator stil wordt gezet daarom korter bij een snel draaiende rotor dan. bij een langzaam draaiende
rotor. Daaruit volgt dat de statorflux in de stator langzamer ronddraait als de rotor ook langzamer

ronddraait.
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4.3.2 Invloed van de statorweerstand op het traject van de statorflux.

In §2.1.1 waar de statorweerstand is verwaarloosd. geeft de vector van de aangelegde statorspan
ning de richting van de stator1luxverandering aan. Nauwkeuriger wordt de stator1luxverandering

beschreven met:

(4.38)

Deze vector geeft de werkelijke stator1luxverandering aan en is afhankelijk van de statorweerstand
en de statorstroom.

In fig 4.11 zijn twee trajecten weergegeven van de statorflux die met simulaties zijn bepaald. Beide

simulaties zijn uitgevoerd zonder koppel en een waarde voor e. van 10%. Zoals te zien is beschrijft
de stator1lux bij deze waarde voor &", ook een hexagoon. net als bij de directe koppelregeling van

Depenbrock. Bij deze e. is duidelijk de invloed van de statorweerstand te zien. In fig. 4.11 a is te
zien dat de richtingen waarin de statorflux verandert redelijk goed overeenkomen met de richtingen
die de statorspanningsvectoren aangeven (spanningsvectoren als in fig. 2.4). In fig. 4.11 b is te zien
dat de richting waarin de stator1lux verandert, niet met de richting van de spanningsvector
overeenkomt. De hexagoon die de stator1lux beschrijft, is t.o.V. de hexagoon uit fig. 4.11a verdraaid
(maar staat wel in de statorcoördinatenvlak stil).
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Fig. 4.11 Invloed van de statorweerstand op het traject van de statorflux

(e.=10%, m.,"=O).

Om dit te verklaren wordt de totale fluxverandering (vergelijking (4.38» opgedeeld in twee aparte

fluxveranderingen. Één fluxverandering t.g.v. de aangelegde statorspanning en één
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fluxverandering t.g.v. de spanning over de statorweerstand.

(4.39)

dt~ =r ,.
dt ...

De eerste verandering is alleen aanwezig als de invertor in één van de eerste zes schakelstanden
is geplaatst (fig. 2.4). De tweede term is daarentegen bij alle schakelstanden aanwezig. De stator
stroom blijft namelijk ook lopen als de invertor in één van de nulstanden is geschakeld. De tweede
term krijgt daarom meer invloed op het verloop van de statorflux als de periodes waarin de invertor
in één van de twee nulstanden is geschakeld t.O.v. de periodes waarin de invertor in één van de
andere zes schakelstanden is geschakeld. lang zijn. Dit is de reden waarom de statorweerstand

alleen bij lage toerentallen invloed heeft op het traject van de statorflux.
Dit is overigens ook weer afhankelijk van het elektrisch koppel. Bij lage toerentallen en toenemende

koppels worden de periodes dat de invertor in een nulstand wordt gezet. namelijk korter (zie
verklaring van tweede opmerking bij fig. 4.2a). Bij een groter koppel neemt daardoor de invloed van

de tweede term uit (4.39) weer af.

Vooral bij lage toerentallen en kleine koppels verandert de statorflux in een andere richting dan
eerst verwacht. De statorfluxregeling werkt daarom niet bij extreem lage toerentallen (p·=0.05xp·-J
en lage koppels. Resultaten uit fig. 4.12 laten dit zien. De statorflux blijft wel in de stator ronddraai
en maar deze wordt niet meer tussen de twee cirkels in geregeld. De problemen treden op zodra
de hexagoon die de statorflux beschrijft 300 verdraaid is t.o.v. de ideale stand. De hoekpunten van

de hexagoon worden dan niet meer bepaald omdat de statorflux de buitenste cirkel heeft bereikt.

maar omdat de statorflux in een ander hoekstuk terecht komt.
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i.i) j-
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Fig. 4.12
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Invloed van de statorweerstand op het traject
van de statorflux bij extreem laag toerental (ps.

=0.01 [p.u.], e~=10%, me'*=0).

4.4 De in de regelaar in te stellen waarden Cv en Cm'

In de regelaar die bij de directe koppelregeling van Takahashi wordt gebruikt. moeten twee
waarden worden ingesteld die de rimpel op de amplitude van de statorflux (e.,) en de rimpel op het
koppel (e",) bepalen. In deze paragraaf zal aan de hand van simulaties worden aangegeven wat de
invloed van deze twee parameters is op grootheden uit de machine. Aan de hand daarvan worden
punten gegeven waar rekening mee moet worden gehouden bij het bepalen van deze twee
waarden.
De keuze van de twee variabelen bleek geen enkele invloed op elkaar te hebben. De twee
variabelen kunnen daarom onafhankelijk van elkaar worden gekozen. In §4.4.1 is gezocht naar
aandachtspunten voor het instellen van e~. In §4.4.2 wordt gezocht naar aandachtspunten voor het
instellen van enr

4.4.1 Aandachtspunten voor het instellen van e
lll

•

Met de waarde van e., wordt de rimpel op de amplitude van de statorflux bepaald. In §4.2.2 hebben
we gezien dat de rimpel op de statorflux invloed heeft op het deel van de statorstroom in de richting
van de statorflux (i;4IS1). Om na te gaan op welke grootheden e., nog meer invloed heeft zijn een
aantal simulaties uitgevoerd.
Simulaties zijn uitgevoerd bij twee waarden voor e.. (e.. =1% en e.. = 10%) Het koppel en toerental
zijn twee grootheden die in de aandrijving een belangrijke rol spelen en die kunnen variêren. De
simulaties zijn daarom uitgevoerd bij verschillende koppels en verschillende toerentallen. Het
toerental bleek geen invloed te hebben op de punten waar rekening mee moet worden gehouden
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bij het instellen van ev' Daarom zijn hier alleen de simulaties weergegeven bij twee verschillende
koppels en een rotorhoeksnelheid van 0.5 (p.u.).
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Fig. 4.13 Simulatieresultaten regeling van Takahashi (e.=1%. &m=10%,

p'=O.5[p.u.j en m./=O).
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Fig. 4.14 Simulatieresultaten regeling van Takahashi (e.=10%. em=10%.

p·=O.5[p.u.] en m./*=O).

pagina 64



analyse.

In fig. 4.13 en fig. 4.14 zijn de simulatieresultaten weergegeven bij een rotorhoeksnelheid p' van 0.5
[p.u.] en zonder koppel (m./=O). Bij het vergelijken van de resultaten uit de figuren 4.13 en 4.14
kunnen de volgende punten worden opgemerkt.

a) Er is een duidelijk verschil te zien tussen beide trajecten van de statorflux. Dit is wat met e.
wordt ingesteld. Bij e.=1% is het aantal keren dat voor de statorflux geschakeld wordt groter

dan bij e.=10%. M.a.w. de schakelfrequentie neemt toe als e. kleiner wordt.
Verder kan nog opgemerkt worden dat een grotere t. geen zin heeft. Als e. nog groter zou
worden genomen, heeft dit weer een hexagoon tot gevolg (e", zou zelfs nog kleiner kunnen
worden genomen).

b) Bij e",=1% beschrijft de statorstroomvector een cirkelvormig traject. Bij &",=10% is dit traject
stervormig.

c) Bij het weergeven van de statorstroom in statorfluxcoördinaten ontstaat de zogenaamde
stroomvis (zie [Veltman,1993]). Hoe groter e",. des te breder wordt deze stroomvis.

d) De rimpel op een fasestroom (is,,) is bij e",=1% kleiner dan bij e",=10%. Daardoor is het
maximum van de statorstroom bij grote e", groter.

e) Een duidelijk verschil is te zien in het verloop van de amplitude van de statorflux als functie
van de tijd. Het koppelverloop laat zien dat e., nagenoeg geen invloed heeft op het koppel.

f) Het koperverliezen in de machine (P,) is bij t",=1% kleiner dan bij e",=10%. In de tijd gezien
ontstaan pieken in de dissipatie.

In fig. 4.15 en fig. 4.16 zijn de simulatieresultaten weergegeven bij een rotorhoeksnelheid p' van 0.5
[p.u.] en een koppel m.,.=1 [p.u.]. Bij het vergelijken van de figuren 4.15 en 4.16 kunnen, naast de
opmerkingen betreffende de figuren 4.13 en 4.15, de volgende punten worden opgemerkt,

c) Omdat er nu een koppel wordt geleverd is de statorstroomcomponent loodrecht op de
statorIlux (i."'s") ongelijk aan O. De stroomvis is daarom omhoog gegaan.

d) Bij de. grote e., is de rimpel op de statorstroom weer groter. Relatief gezien is de rimpel nu

kleiner dan in de situatie zonder koppel.
f) Het totale verlies in de machine (P,) is met koppel groter dan zonder koppel. Bij e.=10%

ontstaan, in de tijd gezien, pieken in de dissipatie. Oe gemiddelde dissipatie blijft echter

ongeveer gelijk.

Er volgen dus een .tweetal punten waar rekening mee moet worden gehouden bij het instellen van

e.,

• Bij het kiezen van e. moet rekening gehouden worden met de maximum schakelfrequentie
en de verliezen in de invertor.
Ook moet er rekening mee worden gehouden dat bij een grotere rimpel op de amplitude
van de statorstroom, de maximum fasestromen ook toenemen. Deze fasestroom moet ook

door de schakelende halfgeleiders lopen.
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Fig. 4.15 Simulatieresultaten regeling van Takahashi (e.=1%, em=10%,
p~=O.5 [p.u.) en m,,,"=1 lp.u.]),
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4.4.2 Aandachtspunten voor het instellen van em'

Met de waarde &m wordt de rimpel van het elektrisch koppel bepaald. Zo'n rimpel is geoorloofd
omdat de rotor (met werktuig) een bepaalde massatraagheid heeft. Als de rimpel niet al te groot is.
is op de as van de machine hiervan nauwelijks nog wat terug te vinden. Hoe groot de rimpel op het
koppel mag zijn, hangt van de massatraagheid af en van de eisen voor de aandrijving.

Om na te gaan wat de invloed van de te kiezen &m is op de grootheden uit de machine. zijn
simulaties uitgevoerd bij twee waarden voor em (e m =10% en t m .. 40%). Deze simulaties zijn weer
bij verschillende koppels en verschillende toerentallen uitgevoerd. Zowel het koppel als het toerental
hadden nauwelijks invloed op de selectie van de aandachtspunten voor het instellen van e",.
Daarom zijn hier alleen de resultaten gegeven bij mtt/"=O en p.= 0.5 (p.u.]. .
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Fig. 4.17 Simulatieresultaten regeling van Takahashi (e.=1%, em=10%,

p·=O.5 lp.u.) en m./=O).
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Fig. 4.18 Simulatieresultaten regeling van Takahashi (e.=1%, em=40%,

pS=O.5 lp.u'] en m./=O).
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Bij de vergelijken van de resultaten uit de figuren 4.17 en 4.18 kunnen de volgende punten worden
opgemerkt.

a) De verschillende I:m heeft geen invloed op het statorfluxtraject.
b) De statorstroomvector beschri~t wel een ander traject. Hier zijn echter geen conclusies uit

te trekken.
c) Bij het weergeven van de statorstroom in statorfluxcoördinaten ontstaat weer de stroomvis.

Hoe groter I:m' des te hoger wordt deze stroomvis.
d) Bij een grotere rimpel in het koppel, is de rimpel in de fasestroom ook groter.
e) In het verloop van het koppel is duidelijk de invloed van em te zien. In beide figuren zijn ook

de twee niveaus aangegeven (stippellijnen) waartussen het elektrische koppel moet worden
geregeld. In tig. 4.18e wordt het koppel keurig geregeld tussen de twee niveaus. Het lijkt
hier of de niveaus niet worden bereikt, maar dit komt doordat niet alle punten uit de
simulatie zijn geregistreerd. In fig. 4.17e wordt het koppel niet zo keurig tussen de twee
niveaus geregeld. Dit heeft te maken met de tijddiscrete regeling. Doordat niet continu
wordt geregeld, vinden overshoots plaats. Bij de statorfluxregeling hadden we hier geen last
van omdat de statorflux veel minder snel kan veranderen dan het koppel (zie §4.2). Bij het
kiezen van E m moet daarom met het tijddiscrete regelen rekening worden gehouden. Het
heeft namelijk geen enkel nut om Em kleiner te maken als de overshoot eigenlijk de rimpel
op het koppel bepaalt.

f) De koperverliezen in de machine (P,) nemen bij een groter koppelrimpel toe. Hier is de
simulatie bij groter koppel niet weergegeven. maar bij grotere koppels is het extra verlies
t.g.v. de keuze van Em verwaarloosbaar.

Er volgen een drietal punten waar rekening mee moet worden gehouden bij het instellen van I:nr

• De maximale rimpel op het koppel wordt bepaald door de massatraagheid van de rotor en
het aangekoppelde werktuig èn de eisen van de aandrijving.
Er moet ook weer rekening worden gehouden met de maximale schakelfrequentie en de
schakelverliezen in de invertor. Omdat het elektrisch koppel sneller kan veranderen dan de
grootte van de statorflux, zal in het algemeen de schakelfrequentie van de koppelregeling
bepalender zijn dan de schakelfrequentie van de statorfluxregeling.
De minimum waarde wordt bepaald door de tijdsduur van een regelcyclus in de digitale
regelaar en. het maximum waarmee het koppel kan toenemen.

4.5 Regeling met U/I-model en asynchrone machine.

Tot nu toe is er bij de analyse van uitgegaan dat de statorflux en het koppel precies konden worden
bepaald. De gegevens over de statorflux en het koppel werden in de simulaties direct uit de
asynchrone machine betrokken. In deze paragraaf wordt het Uil-model uit fig. 3.8 gebruikt om de

statorflux en het koppel te bepalen (fig. 4.19).
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Fig. 4.19 Blokschema van regeling met UI-model.

De bedoeling is om met deze analyse na te gaan of de regeling blijft functioneren met het
UIl-model. In §4.5.1 wordt dit gedaan als de modelwaarde van de statorweerstand overeenkomt
met de werkelijke waarde. In §4.5.2 wordt nagegaan in hoeverre het model kan worden toegepast
als de modelwaarde van de statorweerstand van de werkelijke statorweerstand afwijkt.

4.5.1 Het gedrag van de regeling als de modelwaarde van de statorweerstand
overeenkomt met de werkelijke waarde.

De belangrijkste grootheid die met het U/I-model wordt bepaald is de statorflux (deze moet namelijk
bekend zijn om het koppel te bepalen). In fig. 4.20 is weergegeven het verloop van de statorflux die

met het Uil-model is bepaald. het daarbij horende verloop van de werkelijke statorflux en het
verschil tussen de werkelijke statorfluxhoek en de statorfluxhoek die met het model is bepaald bij
;'8=0.5 [p.u.]. In fig. 4.20b is te zien dat de statorflux die in het UIl-model wordt bepaald binnen de
twee niveaus wordt geregeld. De werkelijke statorflux (fig. 4.20a) slingert daarentegen rond de
gewenste waarde. Ook slingert het verschil tussen de statorfluxhoek die in het model is bepaald en
de werkelijke statorfluxhoek (fig. 4.20c). Deze slingeringen blijven echter begrenst. De grote
uitschieters in fig. 4.20c hebben niets met de regeling te maken maar met de manier waarop de
verschillende hoeken in het simulatieprogramma worden weergegeven. De hoeken worden namelijk

weergegeven tussen ·21t en 21t. Als de ene hoek eerder de grens 21t heeft bereikt dan de andere

hoek. is van de eerste hoek al 21t afgetrokken en is het verschil bijna 21t.
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Fig. 4.20 Simulatieresultaten van de statorlluxregeling
bij ~5=0.5 {p.u.], r.=0.029 {p.u.] en,.,
r.=0.029 lp.u.].

In fig. 4.21 zijn de trajecten van de met het UIl-model bepaalde statorflux en de werkelijke statorflux
in het statorvlak weergegeven. Het middelpunt van het cirkelvormige traject dat door de statorflux
uit het Uil-model wordt beschreven, ligt op het nulpunt van het statorvlak. Het middelpunt van het
cirkelvormige traject dat door de werkelijke statorflux wordt beschreven, is t.o.v. dit nulpunt iets

verschoven. Deze verschuiving wordt veroorzaakt door de terugkoppeling in het Uil-model, die een
verkeerde startwaarde en fouten t.g.v. meetruis moet corrigeren. Deze terugkoppeling filtert echter
ook een gedeelte van de statorflux weg die wel degelijk aanwezig kan zijn.
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Simulatieresultaten van de werkelijke statorflux
(doorgetrokken lijn) en de met het U/I-model bere
kende statorflux (stippellijn) in het statorvlak.

In fig. 4.22 is het werkelijke koppel en het met het Uil-model berekende koppel weergegeven bij
p·=O.5 [p.u.]. Het koppel dat met het Uil-model wordt bepaald, wordt tussen de twee ingestelde
niveaus (me," en me,*-e"J geregeld. Het werkelijke koppel vertoont daarentegen een kleine
slingering. Dit komt doordat de grootte van de statorflux rond de gewenste waarde slingert. De
hoekfrequentie van de slingering in het elektrisch koppel is gelijk aan de mechanische hoeksnelheid
van de rotor. Het gemiddelde van het werkelijke koppel komt wel overeen met het gemiddelde van
het koppel dat met het Uil-model is bepaald. Het is afhankelijk van de aandrijving en van de
massatraagheid of dit toelaatbaar is of niet.
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Fig. 4.22

pagina 74

Vergelijking tussen het werkelijke koppel en het koppel zoals in het U/

model bepaald is.



analyse.

Ook bij andere toerentallen (li' tussen 0.05 [p.u.] en 1 [p.u.]) leidden de simulaties tot dezelfde
bevindingen. Naar lagere toerentallen is niet gekeken omdat met de IFAM, de statorflux bij te kleine

toerentallen niet meer goed wordt geregeld (§4.3.2).

In fig. 4.23 zijn de simulatieresultaten van het met het Uil-model bepaalde koppel en het werkelijke

koppel bij een stap op het gewenste koppel gegeven. In deze simulaties zien we dat het elektrisch
koppel dat met het Uil-model bepaald is, het werkelijke koppel goed blijft volgen.
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Fig. 4.23 Het werkelijke en het met het UI-model bepaalde koppel bij een stap op

het gewenste koppel.

4.5.2 Het gedrag van de regeling als de modelwaarde van de statorweer
stand niet overeenkomt met de werkelijke waarde.

(4.40)

De rnodelwaarde van de statorweerstand en de werkelijke waarde zullen in het algemeen niet met

elkaar overeenkomen, omdat de statorweerstand in de machine is nogal gevoelig is voor tempera

tuurvariaties. De temperatuursafhankelijkheid wordt gegeven door ([Van Pelt,1982]):

R - R 1+u(7;-2O)
2 - '1 +u(7; -20)

met R, de weerstandswaarde bij temperatuur Tl (in [K)), R2 de weerstandswaarde bij temperatuur

T2 (ook in [Kl) en (X de temperatuurscoëfficient bij 20°C. De temperatuurscoêfficient van koper

bedraagt bij 20°C: 0.0038 [Kl De statorweerstand bij 150°C is dus anderhalf maal zo groot dan bij

20°C.

De statorweerstand kan van tevoren bepaald worden en als vaste waarde in het UI/-model gebruikt

worden. Door temperatuurvariatie kan de modelwaarde van statorweerstand behoorlijk van de
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werkelijke waarde afwijken. De statorweerstand van de machine kan ook online worden bepaald
(bepalen y.an de statorweerstand als de machine draait). Ook dan is het denkbaar dat. door
meetfouten e.d.• de online statorweerstand van de werkelijke weerstand afwijkt. Het Is daarom
belangrijk om te weten hoe de regeling zich gedraagt. als de modelwaarde van de statorweerstand

van de werkelijke waarde afwijkt.

In fig. 4.24 zijn de simulatieresultaten weergegeven met betrekking tot de statorfluxregeling indien
de modelwaarde van de statorweerstand groter is dan de werkelijke waarde. In het begin wordt de

statorflux die in het UIl-model bepaald wordt keurig rond de gewenste statorflux geregeld. De

werkelijke statorflux daarentegen slingert op rond de gewenste waarde. evenals de fout in de hoek.
De opslingering wordt zo groot dat de regeling niet goed blijft werken.
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Fig. 4.24 Simulatieresultaten van de statorfluxregeling

bij "s= ~5 lp. u.), r,=0.029 lp. u.} en
;'=0.044 lp.u.}.

In fig. 4.25 is het verloop van de met het UIl-model bepaalde statorflux en de werkelijke statorflux In

het statorvlak weergegeven. Het is de bedoeling dat de statorflux In de machine een cirkelvormig
traject beschrijft met het middelpunt op het nulpunt van het statorstelsel. De statorflux die in het
model is bepaald beschrijft dit cirkelvormig traject. De werkelijke statorflux beschrijft echter een

cirkelvormig traject. waarvan het middelpunt van het nulpunt van het statorstelsel wegloopt. Dit komt
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door een de-component in de statorspanning. Als het middelpunt van het cirkelvormige traject te ver
van het nulpunt van het statorvlak af komt te liggen, kan de regeling niet meer goed functioneren.
In werkelijkheid kan de grootte van de statorflux echter niet zoveel toenemen als In de simulaties
van fig. 4.24 en fig. 4.25. In de simulaties is namelijk geen rekening gehouden met verzadiging. De
afstand tussen het nulpunt van het statorvlak en het middelpunt van het cirkelvormige traject wordt
door verzadiging begrenst. Vanwege het instabiel karakter is deze situatie verder niet relevant.
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o

'.0

0.5
~

::i
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-1.0 -0.5 0 0.5 '.0
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b

Fig. 4.25 Traject van de met het UI-model bepaald statorflux en de werkelijke statorflux

bij p·=0.5 lp.u.]. r.=0.029 lp.u.] en ;'=0.044 lp.u.].

In fig. 4.26 zijn de simulatieresultaten gegeven indien de mode~Naarde van de statolWeerstand
kleiner is dan de werkelijke waarde. Te zien is dat de werkelijke statorflux en het werkelijke
elektrische koppel slingeren. Deze slingering wordt echter niet groter dan hier aangegeven en is
kleiner dan de slingering van de werkelijke statorflux en het werkelijk koppel bij r. = r•. De regeling
van de statorflux en het koppel is dus stabiel. Het gemiddelde van de werkelijke statorflux is echter
kleiner dan het gemiddelde van de met het UIl-model bepaalde statorflux. Daardoor is ook het
gemiddelde van het werkelijke elektrische koppel kleiner dan het gemiddelde van de met het un
model bepaalde koppel. Het verschil tussen de grootheden uit het UIl-model en de werkelijke
grootheden wordt groter bij lagere toerentallen. De regeling houdt op te werken bij p. < 0.1 [p.u.).
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Fig. 4.26 Gesimuleerde statortluxen en koppels bij ;"=0.5 lp.u.]. r,=0.029 lp.u.] en

,/;=0.015 lp.u.].

Naar aanleiding van deze resultaten is ook de situatie gesimuleerd als de modelwaarde van de
statorweerstand gelijk aan nul wordt genomen. De simulaties zijn in fig. 4.27 weergegeven. Te zien
is dat het koppel nog nauwelijks een slingering vertoont. Deze regeling is dus het stabielst. De
gemiddelde waarde van het werkelijke koppel wijkt daarentegen het meeste van de gemiddelde
waarde van het werkelijke koppel af.
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Fig. 4.27 Gesimuleerde statorfluxen en koppels bij p'=0.5 [p.u.], r.=0.029 [p.u.] en

"r,=O.O lp.u.].

4.5.3 Conclusies.

De regeling in combinatie met het UIl-model is alleen stabiel als de modelwaarde van de stator
weerstand kleiner of gelijk is aan de werkelijke statorweerstand. Bij een modelwaarde van de stator
weerstand die groter is dan de werkelijke statorweerstand is de regeling instabiel. Bij het gebruik
van een constante waarde voor de statorweerstand in het UIl-model kan deze waarde daarom het
beste worden bepaald bij een koude machine.
Als de modelwaarde van de statorweerstand overeenkomt met de werkelijke statorweerstand,
slingert het werkelijke elektrische koppel. Wordt de modelwaarde van de statorweerstand kleiner
genomen dan de werkelijke statorweerstand. dan neemt de slingering in het werkelijke elektrische

koppel af. Het verschil tussen het gemiddelde van het werkelijke elektrische koppel en het met het

UIl-model bepaalde koppel neemt daarentegen toe.
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4.6 Samenvatting.

De responsiesnelheid van het koppel op een stap, is vooral bij lage toerentallen zeer groot. Bij
hogere toerentallen neemt deze responsiesnelheid af.
Het ver100p van de statorflux wordt vooral bij lage toerentallen beïnvloed door de statolWeerstand.
De spanning over deze weerstand heeft bij lage toerentallen zelfs zoveel invloed, dat bij lage
toerentallen de statorfluxregeling niet meer goed kan functioneren.

De regeling in combinatie met het U/I-model is alleen stabiel als de modelwaarde van de stator
weerstand kleiner of gelijk is aan de werkelijke statolWeerstand. Hoe kleiner de modelwaarde van
de statolWeerstand, des te stabieler de regeling. Het verschil tussen het koppel dat met het UII
model bepaald wordt en het werkelijke elektrische koppel wordt dan wel groter.
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HOOFDSTUK 5

REALISATIE.

De regeling van Takahashi die gebruik maakt van het U/I-model uit [Van der Burgt) is gerealiseerd.

In fig. 5.1 is de realisatie schematisch weergegeven. Voor de realisatie is apparatuur die reeds

beschikbaar was. In §5.1 wordt de apparatuur verder besproken.

De regeling zelf is ondergebracht in een digitaal systeem. Dit digitale systeem is opgebouwd rond

een Digitale Signaal Processor (DSP). Om de oSP de instructies uit te laten voeren die nodig zijn

voor de regeling is een programma in assembly geschreven. De opbouw van dit DSP-programma

wordt in §5.2 besproken.

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

OS?

invertor

I______J

I
IL......,.., _
dIgitaal systeem

n-O/O

IPC

variabele
de-voeding

L _
convertor

Fig. 5.1 Schematische weergave van het gerealiseerde systeem.

5.1 Gebruikte apparatuur.

5.1.1 Convertor.

De convertor zoals eerder weergegeven in fig. 2.1 is gerealiseerd met een gelijkspanningsvoeding

en een invertor zoals in fig. 5.1 is aangeduid. De variabele voeding zet de spanning uit het

driefasennet om in een gelijkspanning die te variêren is tussen 0 en 500 [V]. De invertor is een

modulair opgebouwde driefaseninvertor van 5 [kVA). Als schakelende halfgeleiders zijn in deze

invertor IGBT's (1000V, 25A) gebruikt. Deze IGBT's worden via 6 glasvezels aangestuurd.
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5.1.2 Digitaal systeem.

Het digitale systeem is opgebouwd rond een DSP van Texas Instruments (type TMS320C30). Het

totale systeem is opgebouwd met een DSP kaart, een analoge kaart en een digitale kaart die

ondergebracht zijn in een rek.

Op de DSP kaart is naast de DSP o.a. een hoeveelheid RAM geheugen (16k) aangebracht. In dit

geheugen wordt het DSP programma geladen en kunnen variabelen uit het DSP'programma

worden opgeslagen. Het programma wordt via een interface vanuit de PC geladen.

Op de analoge kaart bevinden zich een achttal Analoog/Digitaal convertors (AID convertors) en een

achttal DigitaaVAnaloog convertors (DIA convertors). Met de acht AID convertors kunnen acht

analoge signalen synchroon worden ingelezen. Hierbij moet gedacht worden aan het, in het digitale

systeem, inlezen van signalen uit metingen en wenswaarden. Het omzetten van de analoge

signalen naar de digitale waarden gebeurt met een frequentie die met het DSP programma is

ingesteld. Als de analoge signalen omgezet zijn naar de digitale waarden, wordt vanaf de analoge

kaart een interruptsignaal naar de DSP gestuurd.

Met de DIA convertors kunnen analoge signalen naar buiten worden gevoerd om deze bijvoorbeeld

op een oscilloscoop weer te geven (in fig. 5.1 zijn deze DIA convertors niet weergegeven). Een

analoge uitgang veranderd op het moment dat er door de OS? naar geschreven wordt. Het bereik

van de ingangen en uitgangen is van -10 [V] tot 10 [Vl.

Op de digitale kaart kan een aantal glasvezels worden aangesloten waarmee een aantal digitale

signalen ingevoerd en uitgevoerd kunnen worden. De digitale uitgangen worden gebruikt om de

IGBT's van de invertor aan te sturen.

5.1.3 Fasestroommeting.

Voor de fasestroommetingen zijn stroomsensoren (LEM-modulen) gebruikt die reeds in de invertor

aanwezig zijn. Deze sensoren zetten de stromen om naar spanningen die galvanisch zijn geschei

den van het hoogspanningscircuit van de invertor. De overzetverhouding van deze omzetting

bedraagt 1,03 [VIA]. Metingen hebben aangetoond dat de bandbreedte van de stroomsensoren

zeer groot is. Deze sensoren kunnen daarom voor de realisatie van de regeling worden toegepast.

Bij de realisatie is gebruik gemaakt van stroommetingen in twee fasen (isa en isJ. Met de eerste wet

van Kirchhoff (stroomwet) volgt dan voor de derde fasestroom (isJ:

(5.1)
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5.1.4 Fasespanningmeting.

In de invertor worden de spanningen tussen de verschillende fasen gemeten. Via isolatieversterkers
worden deze spanningen omgezet naar een lagere spanning. De stapresponsie van deze opnemer

is een e-macht met een tijdconstante van 140J.lsec. Deze tijdconstante is te groot voor het correct

meten van het schakelend gedrag van de invertor. Daarom is deze meetmethode niet gebruikt.

Het probleem is opgelost door de spanning van de tussenkring te meten. Met deze tussenkring

spanning en de schakelstanden (die bij de regeling bekend zijn) zijn de fasespanningen te bepalen.

De tussenkringspanning varieert veel minder dan de uitgangsspanningen van de invertor en is dus

beter te meten. Deze meting is gerealiseerd met een transfoshunt (LEM LV200AW/2). De

transfoshunt meet galvanisch gescheiden van het hoogspanningscircuit een stroom en zet deze om
naar een spanning. De spanning in de tussenkring wordt via de twee weerstanden aan de '+' en '.'

rail omgezet naar een stroom zoals weergegeven in fig. 5.2 is weergegeven (Iaagohmige ingangs

impedantie van de transfoshunt). De overzetverhouding van deze omzetting is: V(uit/V(in)=O.017 [VNJ.

+de

0
I

+15V

GNO ~ LEIO
V(I~ LV 200 A.W/2

-15V

-V(uit)-

~
-de I

n)

Fig. 5.2 Meting van de tussenkringspanning met

een stroommeting.

Met de drie schakelstanden en de tussenkringspanning kunnen de spanningen op de drie uitgangen

t.o.v. de '-' rail van de tussenkring (uan• uón en ucJ worden bepaald. Met deze spanningen kunnen

dan de fasespanningen (usa' u.ó en Usd worden berekend zoals in bijlage 11 is afgeleid. De relatie

tussen de drie uitgangsspanningen t.O.v. de '.' rail en de fasespanningen van de machine wordt

gegeven door:

2 1 -!
u.. 3 3 3 UIIII

u#) -1 2 -1 ,ubn
(5.2)= 3 3 3

U6C -1 1 2 Um
3 3 3
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5.2 Het OSP-programma.

De structuur van het OSP programma is in fig. 5.4 weergegeven (zie ook fig.2.15 voor het
blokschema en bijlage IV voor de source Iisting). Voor deze structuur is gekozen omdat de tijd
tussen het in het digitale systeem inlezen van de metingen en het naar de invertor sturen van
nieuwe schakelstanden zo kort mogelijk is. Met het interruptsignaal van de analoge kaart wordt de
regelcyclus gestart. Voor de periodetijd van de regelcyclus is 100 J.lsec genomen. Binnen deze tijd
kunnen namelijk alle instructies uit het OSP-programma worden uitgevoerd. In fig. 5.3 is het
tijdschema van de regelcyclus weergegeven met de belangrijkste acties.

begin regelc)'clus (interupt)

{

bcpolen von het koppel

r
koppelreQellnQ (Schmilt-trIQQer)
bepolen von de nieuwe schokelstonden voor invertor

r
nieuwe schakelstanden noor invertor sturen

{
bepalen van de statorfluxr slatorfiux regelinQ (Schmitt-triggor)

I I
o I'Scc 10 I'se.

,..inde regelc)'clus

I

100 !"Sec

Fig. 5.3 Tijdschema DSP programma met regeling volgens Takahashi.

Om de periode tussen het begin van de regelcyclus en het naar de invertor sturen van de nieuwe
schakelstanden zo kort mogelijk te houden. moet in de periode tussen het naar de invertor sturen
van nieuwe schakelstanden en het einde van de regelcyclus zo veel mogelijk werk worden verricht.
Omdat in de tussenkring een grote condensator aanwezig is, is over een aantal regelcyclussen
gezien. de tussenkringspanning constant te veronderstellen. Daarom is het mogelijk om met de
tussenkringspanning, die gemeten is voordat de invertor in een andere stand is gezet. en de
nieuwe schakelstanden, in de regelcyclus de statorspanning na het schakelen van de invertor te
bepalen. Met deze spanningen en de statorstromen, die gemeten zijn vlak voordat de regelcyclus is
gestart zijn gemeten. wordt de statorflux voor de volgende regelcyclus bepaald. Met de statorflux
voor de volgende regelcyclus is dan al de stand van de Schmitt-trigger voor de fluxregeling en het
hoekstuk waarin de statorflux zich bevindt, te bepalen voor de volgende regelcyclus.

Om het koppel te berekenen zijn gegevens over de statortlux en de statorstroom nodig. Omdat de
statorstroom pas bekend is als de regelcyclus is begonnen. moet het berekenen van het koppel in
de periode tussen het begin van de regelcyclus en het naar de invertor sturen van de nieuwe
schakelstanden gebeuren. Met het koppel kan de stand van de Schmitt-trigger voor de koppelrege
ling worden bepaald om vervolgens met de schakeltabel de nieuwe schakelstand van de invertor te
bepalen.

In de volgende paragrafen worden de belangrijkste blokken uit het OSP-programma behandeld
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de nieuwe stonden van de schakelaars
in de invertor

stuur via de digitale kaart de schakelende
halfgeleiders in de invertor aan

haal spanningsmeting en gewenste
amplitude van de atotorflux van analoge kaart

Bereken de stotorflux voor de
volgende cyclus

bepaal uitgang van de Schmitt-trigger
voor de stotarfluxregeling

realisatie.

Fig. 5.4 Structuur van het DSP-programma met de regeling van Taka

hashi.
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5.2.1 Bepalen van het elektrisch koppel.

In het DSP programma wordt het koppel bepaald met:

(5.3)

De statorflux is al uit de vorige regelcyclus bekend (hier komen we in §5.2.5 nog op terug). Het deel

van de statorstroom loodrecht op de statorflux (i."'s~ moet nog worden berekend. Hiervoor worden

eerst de twee statorstroomcomponenten uit het tweedimensionaal statorvlak bepaald met de twee

gemeten fasestromen. De relatie tussen de fasestromen in het driefasensysteem en de stromen in

het tweedimensionale statorvlak wordt gegeven door (zie bijlage 11):

,.' 1 _.!.

-ij
i,.

• 2
1sb=

.~ ~ -~ .'s 0
2 2 '6(;

(5.4)

Met (5.1) volgt:

""j. 1 1 -i] . i,.
2

isb
(5.5)

.~ 0 ~ -~'. 2 2 -(l..+1.tJ

Hiermee is de relatie af te leiden tussen de stromen uit het tweedimensionaal vlak en de twee

fasestromen:

(5.6)

Door deze stroom over een hoek ~: te roteren wordt de statorstroom in statorfluxcoördinaten

bepaald (de hoek ~: is in de vorige regelcyclus bij het berekenen van de statorflux is bepaald).

(5.7)

In het DSP programma worden hiervoor eerst de cosinus- en sinus waarde van de hoek ~:

bepaald.
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realisatie.

5.2.2 Bepalen van de stand van de Schmitt-trigger voor het regelen van het
koppel.

In fig. 5.5a is de Schmitt-trigger weergegeven die gebruikt is voor het regelen van het koppel. De
Schmitt-trigger heeft drie standen. In fig. 5.5b is de structuur van het DSP programma gegeven
waarmee deze Schmitt-trigger is gerealiseerd.

ja

jo

schmitUarq

a

ja

schmitLtorq
=1

b

schmitWorq
=0

schmitUorq
-0

Fig. 5.5 De Schmitt-trigger voor de koppe/regeling (a) en de structuur van
het programma waarmee deze Schmitt-trigger is gerealiseerd (b).

5.2.3 Bepalen nieuwe schakelstanden van de invertor.

Met de informatie van de Schmitt-trigger voor de koppelregeling, de SChmitt-trigger voor de regeling
van de statorflux en het hoekgebied waar de statorflux zich bevindt, worden de nieuwe schakelstan
den van de invertor bepaald. Dit is gedaan door tabel 2.2 in het geheugen te plaatsen, zoals
schematisch is aangegeven in fig. 5.6.
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vector 2

vector 7

vector 9

vector 3

vector 8

vector lS

vector 3

_L----:::

basisodres -

--
vector 7

vector 4

Fig. 5.6 De in het geheugen opgeslagen scha
kelpatronen.

In de geheugenplaatsen zijn niet de gewenste spanningsvectoren geplaatst maar de daarbij
horende schakelpatronen. Deze schakelpatronen zijn als binaire getallen in het geheugen geplaatst.
Een bit van zo'n getal geeft aan of een schakelaar in ('1') of uit ('0') moet worden geschakeld. Het
schakelpatroon is als volgt opgebouwd:

bit 0 schakelaar in tak A aan de '+'-rail
bit 1 schakelaar in tak A aan de '-'-rail
bit 2 schakelaar in tak B aan de '+'-rail
bit 3 schakelaar in tak B aan de '-'-rail
bit 4 schakelaar in tak C aan de '+'-rail
bit 5 schakelaar in tak C aan de '-'-rail

(5,8)

Een schakelpatroon wordt met behulp van absolute adressering uit het geheugen gehaald. Hierbij
wordt gebruik gemaakt van het adres waar het eerste schakelpatroon in staat (het basisadres). Het
absolute adres wordt bepaald met:

adrss schsks/patroon = basisadrss + 6x(h06kstuk-1)

+ 3xschmitcnux

+ (schmItCtotq+1)
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realisatie.

5.2.4 Bepalen van de statorflux.

Oe statorflux wordt bepaald met het Uil-model uit [Van der Burgt] (zie §3.3). Hiervoor wordt eerst de

statorspanning in het statorfluxcoördinatenstelsel bepaald met (zie ook bijlage 11):

(5.9)

Door deze spanningsvector over een hoek -f9: te roteren wordt de statorspanning in statorflux
coördinaten bepaald (de hoek li': is in de vorige regelcyclus bij het berekenen van de statorflux

bepaald).

(5.10)

Hiervoor worden weer de cosinus- en sinus waarden gebruikt die ook voor de rotatie van de

statorstroom zijn toegepast (§5.2.1). Samen met de statorstroomvector in statorfluxcoördinaten kan

de statorflux met bijbehorende hoek t.O.v. het statorstelsel bepaald worden.

Om de hoek van de statorflux te bepalen moet een deling worden uitgevoerd. In de instructieset

van de gebruikte OSP zijn instructies aanwezig om twee getallen op te tellen, af te trekken en te

vermenigvuldigen. In de instructieset is geen instructie aanwezig om een deling uit te voeren.

Hiervoor wordt daarom een bestaande subroutine toegepast. De integraties gebeuren eveneens

met een bestaande subroutine. Het nadeel hiervan is dat een deling meer tijd in beslag neemt dan

een vermenigvuldiging.

5.2.5 Bepalen van de stand van de Schmitt-trigger voor het regelen van de
statorflux.

In fig. 5.7a is de Schmitt-trigger weergegeven die bepaalt of de statorflux moet toe- of afnemen. In

fig. 5.7b is de structuur van het OSP-programma gegeven, waarmee deze Schmitt-trigger is

gerealiseerd.
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"rnltLllu"

Fig. 5.7
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HOOFDSTUK 6

METINGEN.

Om de simulatieresultaten te controleren zijn een aantal metingen uitgevoerd. Hierbij is gebruik

gemaakt van een 2.2 [kW] asynchrone kortsluitankermachine waarvan de gegevens in bijlage V zijn

gegeven. Voor de belasting is een afzonderlijk bekrachtigde gelijkstroommachine toegepast.

In de eerste paragraaf is bekeken of de statorflux en het elektrisch koppel die met het UI·modei

worden bepaald ook in werkelijkheid zo worden geregeld zoals in de simulaties is bepaald. Hierbij is

voor de modelwaarde van de statorweerstand de waarde genomen bij een temperatuur van 25°C.

Een meting van het stationaire koppel met een koppelmeter als functie van het gewenste koppel
ontbreekt natuurlijk niet. Ook is het verloop van het met het Uil model bepaalde koppel bij een stap

op de gewenste waarde geregistreerd om na te gaan of het koppel ook in de praktijk snel wordt

geregeld.

In de laatste paragraaf van dit hoofdstuk zijn de meetresultaten weergegeven die aantonen dat de

regeling instabiel is als de modelwaarde van de statorweerstand groter is dan de werkelijke waarde.

6.1 Het gemeten verloop van de met het UI-model bepaalde statorflux en
koppel.

Bij het meten van het verloop van de met het UIl-model bepaalde statorflux en koppel zijn de

instellingen uit tabel 6.1 gebruikt.

Tabel 6.1 gebruikte instel

lingen

parameter instelling

UdC 500 [V]

e" 5%

cm 20%

'. 0.04 [p.u.]

Voor de modelwaarde van de statorweerstand is een kleiner waarde genomen dan de waarde van

de statorweerstand zoals met de parameter identificatie is gevonden (zie bijlage V). Dit is gedaan

omdat bij een modelwaarde van de statorweerstand gelijk aan de met de parameter identificatie

bepaalde statorweerstand het koppel zeer onrustig was (koppel slingerde). Dit is direct een

aanwijzing dat de regeling stabieler is als de modelwaarde van de statorflux kleiner is.

In fig. 6.1a is het verloop van de met het Uil-model bepaalde statorflux in het statorvlak afgebeeld.

In fig. 6.1b is de grootte van de statorflux en het elektrisch koppel uit het UI-model weergegeven als
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functie van de tijd. Het gewenste koppel dat bij deze twee metingen hoort bedraagt 0.5 [p.u.] bij een

rotorhoeksnelheid van 0.5 [p.u.]. In fig. 6.1 ~ien we dat de statorflux binnen de twee cirkels wordt

geregeld en dat het koppel eveneens tussen de twee niveaus wordt geregeld. Bij te hoge

toerentallen wordt het koppelverloop grillig net als in de simulatieresultaten uit fig. 4.2b.

..

o.OoL------'-----L-----'----=-'o.o',
t [sec]

b

0.6 ....,.... '. . . • .'. • • • •

0.2 ..

. . .
0.8 .. ".. " "." .

1.2.------r-----,.----,---.....,

..... • • I'

1,.0~ J!\.:.. 'F'\ /~.j.,-:-1:+~
.... . ~~. . 1:-It

1.0-1.0 -0.5 0 0.5

-t:' [p.u.]
a

0.5

1.0

-1.0 .:.... : ,,-,"~_:.:_:_._-,.':.... : .

-0.5

Fig. 6.1 Gemeten waarden uit het U/I-model: (a) statorflux in statorvlak en (b) grootte

van de statorflux en het koppel als functie van de tijd.

Om te controleren of met de regeling het koppel ook daadwerkelijk goed wordt geregeld, is in

stationaire toestand bij twee verschillende toerentallen het koppel aan de as bepaald. Voor de twee

toerentallen zijn niet al te hoge waarden genomen, zodat we bij de metingen geen Jast hebben van

het grillig karakter van het koppel. Het gemiddelde van het koppel ligt zodoende precies in het

midden van de beide koppelgrenzen. In tabel 6.2 zijn de resultaten van deze meting gegeven.
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metingen.

Tabel 6.2a Gewenst, gesimuleerd en gemeten koppel bij p'=0.2 [p.u.].

referentie simulatie gemeten berekend

m.,· m.;=m.,·-'hcm mol m • m.r=mp+m""", mol..
[p.u.] [p.u.] [p.u.] [Nm] [Nm] [p.u.]

0.2 0.1 0.1 0.63 0.88 0.093

0.4 0.3 0.3 2.52 2.77 0.293

0.6 0.5 0.5 4.44 4.69 0.496

Tabel 6.2b Gewenst,gesimuleerd en gemeten koppel bij p''''0.5 [p.u.].

referentie simulatie gemelen berekend

m.,· m.,·..m.,··'hcm m., m.... m.Fmp+mwrijv mol
[p.u.] [p.u.] [p.u.] [Nm] [Nm] [p.u.]

0.2 0.1 0.1 0.66 0.94 0.099

0.4 0.3 0.3 2.52 2.80 0.296

0.6 0.5 0.5 4.47 4.75 0.503

Metingen zijn uitgevoerd bij een gewenst koppel (m..,Î tot 0.6 [p.u.]. Met de beschikbare meetappa

ratuur (koppelmeter) kon namelijk geen groter koppel worden gemeten. De referentiewaarde voor

het koppel is 9.45 [Nm] (zie ook bijlage V).
Bij het berekenen van het elektrisch koppel is rekening gehouden met het wrijvingskoppel van de

asynchrone machine. Bij ps:0.2 [p.u.] bedraagt deze 0.25 [Nm] en bij pS=0.5 [p.u.]: 0.28 [Nm]. Het

elektrisch koppel is gelijk aan:

(6.1)

Het elektrisch koppel wordt geregeld tussen de twee niveaus m..,· en m..,·-cm- Het ideale gemiddelde

van het elektrisch koppel ligt daarom bij:

(6.2)

Met de resultaten uit tabel 6.2 kan worden geconcludeerd dat het koppel goed geregeld wordt.

In fig. 6.2 is de stapresponsie van het koppel dat met het Uil-model is bepaald, gegeven. Te zien is

dat bij hoge toerentallen de responsiesnelheid groter is dan bij lage toerentallen. In fig. 6.2a is ook

duidelijk te zien dat de schakelfrequentie voor de koppelregeling bij een klein koppel (voor de stap)

kleiner is dan bij een groot koppel (na de stap). Verder is nog te zien dat het koppel bij hoge

toerental/en grilliger verloopt dan bij een lage toerentallen. Deze resultaten komen precies overeen

met de simulaties uit §4.2.
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-0.40~-----:::-0.~OO"""5:------=0~.0"""1-----=0--:J.O' 5
t [aec]
o

0.0150.005 0.01
t [aec]

b

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

1.2 ••.••• : .•••••••••••••

1.0
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~
•• 0.2
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.....
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•IE 0.8

·• ,. .. .. .. .. .. .. ,e .. .. .. .. .. ..
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· ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Met.. .. .. , .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. ..
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~
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-0.2 . . • . . • :- • • • • . .:. . . . . • .
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:i m:'
~0.8

•IE 0.6

Fig. 6.2 Gemeten stapresponsie van het koppel uit het UIl-model bij (a) {l=O.5 lp.u.]
en (b) ps=O.8 lp.u.].

6.2 Metingen aan de instabiele regeling.

Om aan te tonen dat de regeling daadwerkelijk instabiel is als de modelwaarde van de stator

weerstand groter is dan de werkelijke waarde. is een aantal metingen uitgevoerd. In §6.2 is al

opgemerkt dat het koppel schommelt als de modelwaarde van de statorweerstand met de waarde

overeenkomt met de waarde die met de parameter identificatie is bepaald v.==rJ. Voor een rustig

koppel, is voor de modelwaarde van de statorweerstand een kleinere waarde genomen.

Als de regeling instabiel is. is het middelpunt van het cirkelvormige statorfluxtraject t.o.v. het nulpunt

van het statorvlak verschoven. Door het verzadigingsverschijnsel wordt de afstand tussen het

middelpunt van het statorfluxtraject en het nulpunt van het statorvlak begrenst. Op de grootte van

de statorflux heeft dit een slingering tot gevolg zoals dat in fig. 4.22 al eens was aangegeven. In het

instabiele geval zal deze slingering groter zijn.

Bij fig. 4.5 was al opgemerkt dat een grotere rimpel op de grootte van de statorflux, een grotere

rimpel op de statorstroomcomponent i;"5' tot gevolg heeft. Om aan te tonen dat de regeling instabiel

is, als de modelwaarde van de statorweerstand groter is dan de werkelijke waarde en stabiel is, als

de modelwaarde van de statorweerstand kleiner is dan de werkelijke waarde, is de statorstroom

component is•
s

' gebruikt.
In fig. 6.3 zijn de meetresultaten van de statorstroom in het statorfluxvlak weergegeven. In deze

meetresultaten zien we dat de statorstroorncomponent i:s
, bij Y,>rs meer varieert dan bij ?:<r•. De

statorstroomcomponent i:52
bli~t in beide situaties tussen dezelfde grenzen variêren. Daaruit

concluderen we dat de regeling instabiel is als de modelwaarde van de statorweerstand groter is

dan de werkelijke waarde.
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Fig. 6.3 Gemeten statorstromen in statortluxcoördinaten bij (a) r; = 0.7 lp. u.] en (b) r:=
0.4 lp.u.]' Beide resultaten bij pS = 0.5 lp. u.].

6.3 Conclusies.

De conclusie kan getrokken worden dat de metingen met de simulaties overeenkomen. De regeling

werkt en is instabiel als de modelwaarde van de statorweerstand groter is dan de werkelijke

waarde.

pagina 95



het toepassen van een Uil-model voor directe koppelregefing van een asynchrone machine.

pagina 96



HOOFDSTUK 7

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN.

Voor een directe koppelregeling van een asynchrone machine is een spannings/stroom-model
toegepast die de statorflux en het elektrisch koppel bepaalt. Dit spannings/stroom-model is
afkomstig van het promotieonderzoek "spannings/stroom-modellen voor veldgeoriênteerde regelin
gen van een draaistroomaandrijvingen".

De twee directe koppelregelingen: "Direct Selt Control" en "Improved Flux Acceleration Method" zijn
bekeken en met elkaar vergeleken. Beide regelingen zijn gebaseerd op hetzelfde principe waarbij
wordt uitgegaan van het schakelend karakter van de invertor. De schakelfrequentie kan daardoor
laag worden gehouden. De regelalgoritmen van deze regelingen zijn verder zeer eenvoudig en de
responsiesnelheid van het koppel is hoog. Bij de analyse is echter wel gebleken dat de responsie
snelheid afhankelijk is van het toerental. Het grote verschil tussen de twee directe koppelregelingen
is de manier waarop de statorflux in de machine ronddraait. Bij de Direct Self Control beschrijft de
statorflux in het statorvlak een zeshoekig traject. Bij de Improved Flux Acceleration Method
beschrijft de statorflux in het statorvlak een traject tussen twee cirkels.

De belangrijkste conclusie uit het onderzoek is dat de regeling in combinatie met het toegepaste
spannings/stroom-model uit het promotieonderzoek redelijk werkt, bij een niet te laag toerental. De
regeling, in combinatie met het toegepaste spanningslstroom-model, is echter alleen stabiel als de
modelwaarde van de statorweerstand kleiner of gelijk is aan de werkelijke waarde. Als de model
waarde van de statorweerstand gelijk is aan de werkelijke waarde, dan slingert het werkelijke
koppel rond het gewenste koppel (de regeling is net stabiel). De regeling wordt stabieler als de
modelwaarde kleiner wordt genomen. Voor een zo stabiel mogelijke regeling, moet de modelwaarde
gelijk aan nul worden gemaakt. Het nadeel hiervan is dat, vooral bij lage toerentallen, de met het
spannings/stroom-model bepaalde koppel nogal van het werkelijke koppel kan afwijken.

Bij de regeling in combinatie met het spannings/stroom-model, wordt de met het spannings/stroom
model berekende statorflux goed tussen de twee limietcirkels geregeld. Het middelpunt van het
traject, dat door de- met het spannings/stroom-model bepaalde statorflux in het statorvlak wordt
beschreven, ligt op het nulpunt van het statorstelsel. De reden dat de grootte van de werkelijke
statorflux en het werkelijke koppel slingert (net stabiel), is dat de werkelijke statorflux in het
statorvlak een cirkelvormig traject beschrijft, met een middelpunt dat t.O.v. het nulpunt is verscho
ven. Deze verschuiving wordt veroorzaakt door de in het spannings/stroom-model toegepaste
terugkoppeling. Deze terugkoppeling zorgt ervoor dat de statorflux die met het spanningsIstroom
model wordt bepaald, rond het nulpunt van het statorvlak blijft draaien. Dat de statorflux die met het
spannings/stroom-model wordt bepaald op deze manier rond het nulpunt blijft draaien, wil echter
nog niet zeggen dat de werkelijke statorflux ook rond dit nulpunt draait. Bij het promotieonderzoek
moet hier verder naar worden gekeken.
Ook moet de invloed van een afwijkende waarde van de statorweerstand worden gereduceerd. Uit
hoofdstuk 3 blijkt namelijk dat bij lage frequenties de fout die door het spannings/stroom-model kan
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worden gemaakt, zeer groot kan worden. Het toegepaste spannings/stroom-model kan daarom niet
worden _gebruikt bij bijvoorbeeld een aanlopende machine.

Bij een verder onderzoek, met betrekking tot de "Improved Flux Acceleration Method", zou de
regeling in een snelheidsregeling kunnen worden toegepast (via een terugkoppeling van de
rotorhoeksnelheid). Hierbij moet met name gekeken worden naar de invloed van de voor de
koppelregeling toegepaste Schmitt-trigger. Het gemiddelde van het elektrisch koppel komt bij de
"Improved Flux Acceleration Method" namelijk niet overeen met het gewenste elektrische koppel
(me,i. Bij de snelheidsregeling kan eventueel ook gebruik kunnen worden gemaakt van veldverzwa
king. Door veldverzwaking toe te passen, kan de statorflux (en de rotor) sneller in de stator
ronddraaien.
Verder kunnen nog metingen worden uitgevoerd om alle verliezen (in invertor en in de machine) in
kaart te brengen. Bij de analyse waarbij punten zijn opgesteld voor het instellen van de regelaar
constanten em en e", is al wel gekeken naar de invloed van beide constanten van de koperverliezen
in de machine, maar nog niet naar de ijzerverliezen in de machine en de schakelverliezen in de
invertor.
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BIJLAGE I

MACHINEPARAMETERS 1.

De machine parameters die in deze bijlage zijn gegeven, zijn afkomstig uit [Takahashi,1986]. Met

deze gegevens zijn de simulaties uit de hoofdstukken 2 t/rn 4 uitgevoerd.

parameter SI [p.u.]

u, 127 [V] 11('2

i, 4.92 [A] 21)(2

P 1.5 [kW] -

'. 0.5 en] 0.029

'k 1.0 en] 0.058

I 0.1 [H] 1.825

los 0.005 [H] 0.091

10k 0.005 [H] 0.091

P 2 -

met:

[<u>l,. =180 [V]

[<i>l'eI =10.44 [A]
[<a>},. =1 [rad] (met a iedere willekeurige hoek)
[<CJJ>1,. =314 [rad/sec] (met Cl) iedere willekeurige hoeksnelheid)

[<t>l,. = 3.18 [msec]
[<r>},. = 17.24 [0]
[<1>1,. =0.055 [H] .
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BIJLAGE IJ

AFLEIDING MATHEMATISCH MODEL
ASYNCHRONE MACHINE EN INVERTOR.

Vergelijkingen van een asynchrone machine in statorfluxcoördinaten.

De directe koppelregeling is een op de statorflux georiênteerde regeling. Daarom kan voor de

analyse het beste vergelijkingen worden toegepast die in statorfluxcoördinaten zijn geschreven. Met

deze vergelijkingen kunnen dan op een directe manier de grote en de hoek van de statorflux in de

stator en het elektromagnetisch koppel worden bepaald. Voor dit model wordt uitgegaan van de

vergelijkingen (uit hoofdstuk 2) (2.3) tlm (2.5). Door het invullen van de vergelijkingen uit (2.4) in

(2.3) en de resulterende vergelijkingen met (2.12) tlm (2.15) naar statorfluxcoördinaten te transfor

meren volgt:

(BII.l)

o '" /f.~ + 1~'DI~)f'.~
dt "'\2 ~

+ (/+/a,Jd;S + (/+/a,Jlj>~i)Jts + rl/

De vectoren in deze vergelijking zijn uit te schrijven als:

(BII.2)
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het toepassen van een U/I-model voor directe koppelregeling van een asynchrone machine,

Daarmee volgen voor (BII.1) de volgende vier vergelijkingen:

(BII.3)

De statorflux is te schrijven als:

Met de vectoren uitgeschreven geeft dit:

(BII.4)

[~.] • (/+/.J [;:J + I ~: •
(/+loJI:,t + 11:"

(/+I"Ji:
82

+ li:
82

(BII.5)

Met vergelijking (BII.5) volgt voor de stroom in de kortgesloten rotorwikkeling, loodrecht op de

statorflux:

, ts2 _ 1+/0 , -ts2
k - --I-I,

Daarmee volgt voor (BII.3):

(j't.' (j'."
u~" = (/+/ ,_'_,_ +~ + r ,."

, o~ dt dt ",
ts2 (I / , • ••~st " , ••,' ••s2u, = + ,,~'P;t, +''P ;tk + r,t,

(BII.6)

(BII.7)

Uit vergelijking (BII.5) volgt voor de stroom in de kortgesloten rotorwikkeling, in de richting van de

statorflux:

(BII.8)

pagina 102



afleiding mathematische vergelijking asynchrone machine en invertor.

Hiermee is voor de eerste vergelijking uit (BII.7) te schrijven:

(BII.9)

Met de tweede vergelijking uit (BII.7) en vergelijking (BII.8) is voor de hoeksnelheid, waarmee de

statorflux in de stator rond draait. af te leiden:

Door de eerste vergelijking van (BII.7) te schrijven als:

di·" u·" (/+" di"" r_Ic_ = _11 "_111_'__ ....!.{41sf

dt I I dt I '

(BII.10)

(BII.11)

en deze samen met de term ikll/·' uit (BI1.8) in de derde vergelijking van (BII.7) in te vullen volgt:

Met:

en

d
·•

II

'
I. 1 ...,

--=-u
dl 1'0"

( , 1) " "r,. 0 + 'Ic •••, • ' ••112 'Ic
1'0' " + f9,1. + I' 2a 'V,

I' = _,
(1 +0,)

r~' = 1 r
(1+0,)2 Ic

0' = (1 +0,)(1 +0,)-1

(811.12)

(811.13)

(811.14)

Met de tweede vergelijking uit (BII.7) is voor ikll/·' ook te schrijven:

(BII.15)

Door dit in de vierde vergelijking in te vullen en gebruik te maken van de parameters uit (BII.13)
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is af te leiden dat:

Anders ordenen resulteert in:

Jlts2 {ts2 ,ts2 I_UI_._ = ,,~_1 ._-.!!... _/t.' _ o'+l.1,,";ts2
dt cp'.. /' , . • /", , /' k •cp. 0 lp. 0 0

{

ts2 ·ts2 I'= ., Us - r,J. 1 _ /t., _ 0 +l.1,";ts2
cP, • • /". , /' k •

CP. 0 0

Uit vergelijking (BII.10) volgt dat:

u.S2 _ ,1.S2, ",---'------'::...:....- = \jr•
• :I

CP.

Uiteindelijk geeft dit dan voor (BII.17):

ó·
ts2

{ }" ., \jr, ••', 0'+1 1 "·ts2
dt

= cP - - 1 - ---rk I
, /'0'· a' /' •

Met:

• r • s .•
cP,"cP,-p

(BII.16)

(BII.17)

(BII.18)

(BII.19)

(BII.20)

Het elektromagnetisch koppel is met grootheden uit statorfluxcoördinatenstelsel te schrijven als:

(BII.21)

Verder geldt nog voor de rotorhoeksnelheid de mechanische vergelijking:

(BII.22)

Deze vergelijking maakt het model van de asynchrone machine compleet.

De invertor.

Bij de modelvorming van de invertor wordt verondersteld dat de tussenkringspanning constant is. Er

wordt ook verondersteld dat de invertor ideaal is. Met deze veronderstelling is de invertor voor te

stellen met drie wisselschakelaars die tussen de '+' en de '-' rail schakelen (fig. BILla). De vaste
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afleiding mathematische vergelijking asynchrone machine en invertor.

contacten van de drie wisselschakelaars worden op de drie klemmen van de asynchrone machine
aangesloten. De drie wisselschakelaars kunnen in twee standen worden gezet. De invertor kan
daarom op 8 (~) manieren geschakeld worden. Deze schakelstanden van de invertor zijn in fig.
BII.1b weergegeven. In tabel BliJ zijn de spanningen op de drie uitgangskiemmen van de invertor
t.o.v. de '.' rail gegeven bij de verschillende schakelstanden van de invertor.

+

Fig. BII.1

1 ~a- 2 CC>_
I I

3 ~~( • I c~
(JI

r? r ~(j~5
I1 ~

6

Ubn 1 '" CCi
L _______J:___ cc~ I I I

7 8

I I I CC(
a b

Invertor met de mogelijke schakelstanden.

Tabel 8/1.1

Schakelstand uan ubn Ucn

1 Udc 0 0

2 Udc Udc C

3 0 Udc C

4 0 Udc Udc

5 0 0 Udc

6 Udc 0 UdC

7 Udc Udc UdC

8 0 0 0

pagina 105



het toepassen van een U/I-model voor directe koppelregeling van een asynchrone machine.

De betrekking tussen de spanningen in het driefasensysteem en het semi-vierfasensysteem is in

(Blaschke,1991J ~egeven als:

2 _1 -1
u" 3 3 3 u"•
u 12 0 1 -...!.. . ulb

(811.23)=• '" '"U.o 1 1 1 U.c
3 3 3

Hierin stellen U.8 ,U.b en u.c de (denkbeeldige) fasespanningen in de machine voor zoals in fig. BI1.2

aangegeven. In fig. BI1.3 is een statorspoel weergegeven als een serieschakeling van een

weerstand (r.), een lekinductiviteit (los) en een in de fasespoei geïnduceerde spanning (e.). We

spreken hier over een denkbeeldige fasespanning, omdat de machine ook in driehoek geschakeld

kan zijn. Een in driehoek geschakelde machine kan echter weer worden getransformeerd naar een

in ster geschakelde machine. De variabele uso kan opgevat worden als een sterpuntspanning in het

driefasensysteem. Deze variabele is om spanningen uit het semi-vierfasensysteem terug te

transformeren naar het driefasensysteem. Bij het ontbreken van deze variabel zou er geen

eenduidige relatie zijn tussen het semi-viertasensysteem en het driefasensysteem. Voor de

transformatie van het semi-viertasensysteem naar het driefasensysteem mag deze variabele '0'

worden gesteld. Deze spanning is voor de modelvorming verder niet van belang.

o -----------,---...,
+

Fig. 4.2 Schematische weergave van de stator in drie
fasen.

In fig. BI1.2 stelt n een denkbeeldig potentiaal voor. Hier wordt aangenomen dat dit potentiaal

hetzelfde is als het potentiaal van de '.' rail uit de invertor. De vergelijkingen die bij de spannin
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gen uit fig. BI1.2 horen zijn:

(811.24)

De spanningsvergelijking van iedere fase is:

(811.25)

met k =a,b,c.
Volgens de eerste wet van Kirchhof geldt voor de drie fasestromen:

(811.26)

Daaruit volgt:

(811.27)

Voor de gekoppelde fluxen in de verschillende statorspoelen kan geschreven worden:

(811.28)

De drie fasespoelen zijn identiek aan elkaar en 1200 van elkaar gedraaid. Door deze hoekver

draaiing zijn de deelfluxen in een spoel t.g.v. de stroom in een andere spoel:

Vab = VbbCOS(2;> = -iVbb VIIC = "'eeOOS(~> = -ivce

Vbe = VuCOS(~> = -ivu Vbc = veeOOS(~") = -ivce

Val = VuCOS(2;> = --iv. Veb = "'bbCOS(~> = --iVbb

Voor de som van de drie gekoppelde fluxen volgt dan:

(811.29)

(811.30)
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het toepassen van een Uil-model voor directe koppelregeling van een asynchrone machine.

De afgeleide van de som van de gekoppelde fluxen is daarom ook 0 en:

(BII.31)

Met (BII.25), (BII.26), (BII.27) en (BII.31) is voor de som van de drie fasespanningen daarom te

schrijven:

Invullen van de laatste twee vergelijkingen uit (BII.24) in (BII.32) geeft:

u.. + (ubn - u,J + (ucn - urJ = 0

Door de eerste vergelijking van (811.24) te schrijven als:

volgt voor (BII.33):

Ug + (ubn - (uan - ug}) + (ucn - (uan - ug}) = 0

Voor de fasespanning van fase a volgt hieruit:

(BII.32)

(BII.33)

(BII.34)

(BII.35)

(BII.36)

Op eenzelfde manier kunnen de andere fasespanningen als functie van de invertorspanningen

geschreven worden. De drie fasespanningen als functie van de drie invertorspanningen zijn:

2 1 1
U = -u --ubn--u

sa 3 411 3 3 cn

1 2 1
U-'- = --u +-Ubn--U

XI 3""3 3Ql

In matrix vorm is dit:

2 1 1

Ug 3 3 3 Uan

Usb -1 2 _1 Ubn= 3 3 3

UIIC
1 -..!. 2 Ucn
3 3 3

n~nin~ 10R

(BII.37)

(BII.38)



afleiding mathematische vergelijking asynchrone machine en invertor.

Met (811.23) en (811.38) zijn de fasespanningen als functie van de invertorspanningen t.O.v. de '.' rail

te schrijven als:

Met tabel Bll.l en (811.39) is na te gaan dat met de invertor inderdaad de spanningsvectoren zijn te

realiseren die in fig. 2.4b weergegeven zijn. De lengte van een spanningsvector (us) is:

u = !Udc
• 3

(811.40)

De relatie tussen de statorstromen in het semi-vierfasensysteem en het driefasensysteem is in

[Blaschke.1991] gegeven als:

ÎSII
1 1 -.1. • :r1

2 2 '.
IsIJ = 0 v'! _v'! .:r2 (811.41)

2 2 '.
l.e 1 1 1 isO

Hierin stelt de stroom iso de stroom loodrecht op de assen sl en s2 voor (stroom in de richting van

de rotoras). Deze wordt bij de transformatie van het semi-viertasensysteem naar het driefasensys

teem verder gelijk aan 0 gesteld.
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het toepassen van een U/I-model voor directe koppelregeling van een asynchrone machine.

pagina 110



BIJLAGE 111

SIMULATIEPROGRAMMA REGELING
TAKAHASHI.

Voor de simulatie van de regeling is het simulatieprogramma FORCEPS gebruikt. In deze bijlage is
het gedeelte van het simulatieprogrammma gegeven waarin het totale systeem beschreven is.

'* xxxxxx XY~V'>J<~X xxxxxx xxx.xxx xy.x.xxx ;lXv.:'J0: :/~·:XXX.'I( *'
'* xx xx y.x xx xx xx xx x'( xv x..": *1

'* XXX)( xx xx x.xxx xx xxxx :·:x.':.x......::·: :·xx,x.'\.x *'
'* xx xx xx xx xx xx :0: xx .'1(;-; *;,- xx >:.':.'\.;;'>'-'; Y_X xx XY-'iX<X :<X):.v~.~< Z.:~: :,:x:":'y,:·:x *1,- 0',- Field ORientation in C for Eèucation.-:sl r"U:: r,c'S-=:S * ,I,- 0/

I- Vers ion 1. 2. DBeemoor 1992 ° i,- ° /,- ay R. de Jong

'*,-,,,,-

BLOCKS.C

defines bleeks and inter-bleek eemmunicatlen
for simulating Takahashi

ay J.G.T. vd Werf

0/

*/

*/

*'*/

*/

linelude °globext.ho
linclude <math.h>

,
1*
/*

I
I-

use this funetien at end ef sampling-period
to givo2 new values to integrator·outputs

0/

*/

0/

*'*/

void update_states(voidl
(

int x:
forex=l:x<=MAX_STATES;X.+/

state[x)=new_state[x);
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het toepassen van een U/I-model voor directe koppelregeling van een asynchrone machine.

{"

J"
J"
J'
J"

integr"t-eln. input. factor);

integrate integrator n by input and factor
use Adams-Bashforth-2 method

'{

"/.. /

"/
"{

void integratelint n,float input,float factor)
(

new_state(n)=state[n]+dtJ2.0"l3.0"input-bak[nj )"factor:
bak[nl=input;

J' if n is angle. "begrens" between -TWO_PI and TWO_PI "/

ifln>MAX_SKALAR){
if(new_stateln]>TWO_PIlnew_state[n)-=TWO_~I;

else iflnew_state[n]<-TWO_PIlnew_state[n]+=TWO_PI:

/"
J"
J"
/"

ditf (n. input);

di fferent iate

"/

"/
'/
'/

float difflint n.iloat inputl
(

float temp;

temp=! input - old_diit Inll/dt;
old_diffln]=input:
returnltemp) ;

J"
J"
J"
J"

pocallenght.angle,"x."y) ;

polair-carthesian transformation

"/
"/
"{

'/

void poealfloat length. float angle.
float "x.float "yl

'x=length"coslanglel:
"y=length"sinl~ngle):
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Simulatieprogramma regeling Takahashi.

J"
J"
J
J-

capolx,y,·l~nght,-angle';

carthesian-polair transformation

'/

'J
-J
'J

void capo(float x.float y.
float -length.float -ang1e)

'1ength=sqrt(x'x+y"y) ;
ifffabs(x)<O.OOOOll

if(x>Olx=.OOOOOl;
else x=-.OOOOOl;

-angle=atan2(y.x):

Spanningen van de invert er t.o.v. de '-' rail
transformeren naar spanningen over spoelen
(ster geschakeld)

J
/.

J
J
J
J
JO

InvUtoSpoeIUlu_an.u_bn.u_cn
·U_8. ·u_b, ·u_c)

:inputs
:outputs

-/
0J

'J
'J
'/

'/

'J

vold InvUtoSpoelU I float u_an. float u_bn. float u_,:r"
float ·u_a, float "u_b. i laat ·u_G:

- O.3333~~~u_c~;

O. )33~J~·l.l __ ..:n~
O.t.ç·t·êt·,,,u CII;

O.666667·u_an - O.333333·u_bn
-O.333333·u_an • O.666667·u_bn
-O.333333"u an - O.333333·u_bn •

Transformatie van 3 dimensionale spanning naar 2
dimensionale spanningsstelsel.

J"
J.

J'
J'
J.

J'

TU_3_2!u_a,u_b,u_c
·u_sl,·u_s2,·u_sO)

:inputs
:outputs

0J
0J

'/

'J
'/

0J

void TU_3_2( float u a,float u b,tloat u_c,
float °u_sl,float °u_s2, float °u_sO;

12'u_a - 'J_b - u_c I J3;

lu_b - u_c)/1.73~OSl;

(u_a. u b + u_cl!3:
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het toepassen van een U/I-model voor directe koppelregeling van een asynchrone machine.

Transformatie van 3 dimensionale stroom naar 1
dimensionale stroomstelsel.

I"
I"
I"
I"
I"
I"

TI_3_lli_a.i_b.i_c
·i_sl,·i_s2t·i~60}

:inputs
;outputs

"I
"}

"I
"I
"I
"I

/ •••••••••••••••••••••••••• ** •••••••••••••••••••••••••••••••••••• /

void TI_3_l( float i_a. float i_b.float i_co
float "i_sI. float "i_s2.float "i_sO)

"i_sI
"i_sl
"i_sO
I

i a - (i_b + i_cl/l:
1.73l0SI"li_b - i_cI/2:
i_a + i_b + i_c;

Transformatie van 1 dimensionale spanning naar 3
dimensionale spanningsstelsel.

I"
I"
I"
I"
J"
I"

TU_l_3Iu_s_sl.u_s_s2.u_s_sO
·u_sa.*u_sb.*u_scl

:inputs
:outputs

'I
"I
"I
"I
"I
'/

void TU_l_31 float u_s1.float u_s2.floa~ usO.
float 'u_a,float 'u_b,iloat ·u_cl

u_sI + usO;
(-u_si + 1.7J20S1*u s~l/~ ~ u 80:
(-u_si - 1.732051*u s~)/2 + usO;

Transformat ie van 2 dirr,ensiona Ie st rOOm rlaar
dimensionale stroomstelsel.

I"
J"
I"
I"
I"
I"

TI_2_3Ii_s_s1. i_s_s2. i_5_s0
*i_sa,*i_sb,*i_sc)

:inputs
:outputs

'I
'I
'/

"I

'I

'I

void TI_l_31 float i_s1.float i_s2.iloat i_sO.
float 'i_a. float ·i_b.iloa~ 'i_Cl

Cl. 3). 333 ;.• i ~ '_';
+ O.333333-i_s0;

• 0. 333333' 1 50;
1 s1/1.7~~OSl

i_s2/1. 7320S1

0.6666P'i .;1
-0.333333'i_51
-0.333333'i_sl -
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Simulatieprogramma regeling Takahashi.

Twee gemeten klemspanningen omzetten naar
tweedimensionaal statorvlak

I"
I"

'"
I"
I"
I"

UUVWtosls~lu_l,u_2

·u_s 1, ·u_s2)
: inputs
:outputs

"t
"t
"I
"I
"t
"t

void UUVWtosls2( float u_l, float u_2.
float "u_sI,float "u 52)

I
float u_a;
float u_bi
float U_Cl
float u_sQ;

InvUtoSpoeIUlu_l.u_2.0,&u_a.&u_b.&u_c);
TU_3_2(u_a.u_b.u_c.u_sl.u_s2.&u_sO);
}

Twee gemeten klemstromen orr,zetten naar
twee dimensionaal statorvlak.

t"
t"
I"
t"
I"
I"

lUVWtosls2! i_a. i_b
·i_sl,·i_s~l

:inputs
:outputs

"t
" t

, I

• I

, I

void IUVWtosls21 ilo", i_a. float i_b.
flc.~r: "i_sl.float "'i ~~:

t
float i_c. i_sQ;

i c = -i_a - i_b;
TI_3_2!i_a. i_b.i_c. i_slo i_s2.&i_sO);
J

I
I
I"
I'
I'
t'

Inverterl Schakelaárl.::>chak~laar.':;.3ch~~:-31o:1.:t{3:irlputS t/

"u_an. ·u_bn. "u_cn~ ;OIJt.pIJts 1!'

Spanning~n van da i nVoSrt-=r aft ..). v . .j~ '-' ra i ~ 11,'

naar spanniflgen in s~mivi~rtasig~ nl~cllirl~ .;
"t

void Inverterl int Schatelaarl.int Schakelaar2.int SchakelaarJ.
float ·lJ_an,floar: "u_bn,float "u_cn)

schakelaarl " u_dc;
Schakelaar2 " u_de;
Schakelaar3 ' u_dc;
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het toepassen van een Uil-model voor directe koppelregeling van een asynchrone machine.

StatorfluxOri~ntedAMI u_s. álpha_s.
lil_eH

See (vdwerf J

:inputs
.:-outputs

"I
")

"I

"I
"I

void StatorfluxOrientedAMlfloat u_s.float alpha_s.
float ·phiP_s_s.float "phiP_s_r.
float "i_s. float '~ta_s.float 'm_ell

I' variabelen zijn bij algemene declaratie gedefinieerd voor weergave
float u_s-psl;
float u_s-ps2:

'I
float fluxP_s:
float iP_s_psl:
float i P_s-ps2;
float eps_s_s;

'phiP_s_s = lu_s_ps2 - r_s'stateIS_i_s_ps2J I/stát~[S_flux_s):

iflfabsl·phiP_s_sl<O.OOOOll
ifl'phiP_s_s>OI 'phiP_s_s=.OOOOOl:
else ·phiP_s_s=-.OOOOOl;

'phiP_s_r = 'phiP_s_s - state{S_rhoP_sJ:
iP_s-psl = u_s_psl/ll_acc'si9_aCCJ + 'phiP_s_r'st8t~!s_i_s_ps21 •

stateIS_flux_s)'r_k_accacc/lsi9_8Cc'I_8cc'l_acçl .
stat~ [s_i_s_ps 1 J' I r _s.r_y._acc:acc" : s ig_äCC. 1 .0)' (l_€lcc"" s ig_.::scc' :

iP_s_ps2 'phiP_s_r*lstat';'[S_flu:·:_sl'" Il_ace ' Sig_áCÇ) - stat';'[S_i_s_psll J
- stat~[S_i_s_ps~)·{ (sig_~cc + 1.01~r_k __ accaccl/(1_acc*sig_accl:

fluxP_s u_s.psl· r_s'srat-3IS_1_S_psl I:

integrateIS-phi_s_s.'phiP_s_s.l.OI;
integrateIS_i_s_psl.iP_s_psl.l.OJ:
integrateIS_i_s_ps2.iP_s_ps2.1.01;
integrateIS_flux_s.fluxP_s.l.OI;
om_el = stateIS_flux_s)'state{S_i.s_ps2]:
capo(state[S_i_s_psl).state(S_i_s_ps2J.i_s.&~ps_s_sl;

'beta_s = eps_s_s + stateIS_phi_s.s);

I'
I'
I"
I'

Mechanical I m_el. m_Iast) : inputs

See [Vand,;,nput)

, .'
'/

, I

void Mechanicallfloat m_el.float m_lastl
(

integrateIS_rhoP_s.m_el-m_last._thetal:
integrateIS_rho_s.state[S_rhoP_sl.l.O);
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Simulatieprogramma regeling Takahashi.

I' UI_modelli_s_sl_mes.i_s_s2_mes.u_s_s2_mes.u_s_s2_mes
I' 'ps i_s_nlod. 'phi_ss_mod)
I'
I' See IJosvdSurgtJ
1*

:inputs '1
:outputs'l.,

°l
°l

void UI_model (float i_s_mes.float beta_s_mes.float u_s_mes.float alpha_s_mes.
float °flux_s_obs.float °phi_s_s_obs.float °m_el_obs.
float 'phiP_s_s_obsl

{

float fluxP_s_obs:
float u_s-psl_obs;
float u_s-ps2_obs:
float e_B-ps1_obs:
float e_s-ps2_obs;
float i_s_psl_obs;
float i_s-ps2_obs;

poea (i_s_mes. beta_s_nles-state (S_phi_s_s_obs J • I.< ;_s_>,s l_obs. i, i_s_ps2_obs) :
poea(u_s_mes.alpha_s_mes-state[S-phi_s_s_obsJ.~u_s_psl_obs.&u_s_ps2_obsl:

e_s-psl_obs u_s_psl_obs - r_s_est ° i_s_psl_obs:
fluxP_s_obs = e_s-psl_obs;
e_s-ps2_obs = u_s_ps2_obs - r s_est • i_s_ps2_obs:
°phiP_s_s_obs = (e_s_ps2_obs - Id' t lu~:F'_s_obs ) I rst ~T: '" I~~_ tI '.J:<_s_,)bs ) :
integrate(S_flux_s_obs. fluxP_s_obs.Contl'QlD"llay·j .én:
integrate (S-phi_s_s_obs. 'phiP_s_s_obs. Cont roH·",)~!· i . ()} ;

'flux_s_obs = new_stateIS_flux_s_obsl:
°phi_s_s_obs = new_stateIS_phi_s_s_obsJ:
°m_el_obs = i_s_ps2_obs ' new_stat.;! IS_f 1u:·:_s_cbs I:
}

/t Takahashi(i_s_sl_m.as.i_s_s:!_mes.u_s_sl_mes.u_s_s::::_mes : inputs -/
,. -u_s_sl,-us_s_s21 :outputs -;
I'
I'
I'

See [Takahashi artikel]
'I
, 1

° 1

void Takahashilfloat flux_s_obs.tloat phi_s_s_vbs.tloaT: m_"'l_C'bs.
int 'SehTakLint ·SehTar.:.int '~"('hT"~::<'

float koppelfout.fluxfout.Hoek:
int vector:
1° koppelsignaal en fluxsignaal :ijn i~ GLOBALS ged~tinie~rd ":

Hoek = phi_s_s_obs:
if (Hoek < flo,-PI/611 Hoek = Ho'" I: " 12"H_F'l);
if (Hoek < (M_PI/61) Ho",k = Ho",k + 12"M_PII:
koppel fout = m_el_des - m_el_obs:
fluxfout = flux_s_des - flux_s_obs:

1° sehmidttrigger voor de flux °l
if (fluxfout >= epsilon_flux) fluxsignaal = 1:
else if lfluxfout <= -epsilon_flux) fluxsignaal 0;
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het toepassen van een U/I-model voor directe koppelregeling van een asynchrone machine.

It schmidttrigger voor het koppel ./
if (koppel fout >= ~psilon_ml

kOPPille..ignil.il.À = 1;
else

if (koppel fout <= -epsilon_ml
koppelsignaal = -1;

else
if (koppel fout < Ol

if (koppelsignaal == -1)
koppelsignaal -1;

else
koppelsignaal 0;

else
if (koppelsignaal == 11

koppelsignaal 1;
else

koppelsignaal 0;

I t bepaling hoekgebied ·1
if (IHoek > M_F'I161 & (Hoek <= 3*M_PIIEd)

{

if (hoekgebied .- 11
(

hoekgebied = 1;
fluxsignaal = 1;
)

if (fluxsignaal == Ol
(

if (koppelsignaal == -11 vector = f;
else if (kopp~lsignaal == Ol v~ctor 7;
else I· kopp~lsignaal = I t, v~ctor = 4;
}

else
{

iE (koppelsignaal == -I) vector = I;
else if Ikoppelsignaal == Ol vector 8;
else I· koppelsignaal = 1 */ vector = 3;
I

}

else iE ((Hoek> 3*M_PI/61 & (Ho~k <= S*M_F'I/~!:

{

iE Ihoekgebied .- 21
I
hoekgebied = 2;
fluxsignaal = I;
J

iE Ifluxsignaal Ol
{

if (kopp~lsign",,1 == -11 v-:,ctor = I;
else if Ikopp~lsignaal == Ol v~ctor ~;

else 1* koppelsignaal = I ti vector = S;
I

else
{

if (koppelsignaal == -11 vector = 2;
else if (koppelsignaal == Ol vector 7;
else It koppelsignaal = 1 *1 vector = 4;
)
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else if «Hoek> 5°M_PI/6) & IHoek <= 7*M_PI/611
{

if lhoekgebied .- 31
{

hoekgebied = 3;
fluxsignaal = 1;
I

if (fluxsignaal == Ol
{

if lkoppelsignaal == -1) vector = 2;
else if lkoppelsignaal == Ol vector 7;
else JO koppelsignaal = 1 °l vector = 6;
I

else
{

if (koppelsignaal == -11 vector = );
else if lkoppelsignaal == 0) vector 8;
else 1° koppelsignaal = 1 *1 vector = 5;

•else if (Hoek> 7°M_PI/61 & (Hoek <= ]OM_Pl/bIJ
(

if (hoekgebied .- 4)
(

hoekgebied = 4:
fluxsignaal = 1;
)

if (fluxsignaal == 0)
{

if lkoppelsignaal == -1) vector = j;

else if I koppelsign""l == 0 i V8Ct('1 c .'.;

else 1° koppelsignaal = 1 °l vector = I;
)

else
(

if (koppelsignaal == -11 vector = 4:
else if lkoppelsignaal == Ol vector 7,
else 1* koppelsignaal = 1 °l vector = 6;
)

Simulatieprogramma regeling Takahashi.
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else if «(Hoek> 9*M_PI/6) & (Hoek <= 11*M_PI/611
(

if 1noekgebied T= ~)

{

hoekgebied = 5;
fluxs ignaa 1 = 1;
I

if (fluxsignaal == Ol
{

if lkoppelsignaal == -11 vector = 4:
elsa if lkoppelsignaal == Ol vector 7:
else J* koppelsignaal = 1 *1 vector = 2;
I

else
{

if (koppelsignaal == -11 vector = 5;
else if lkoppelsignaal == Ol vector 8.
else 1* koppelsignaal = 1 *1 vector = I.
I

I
else if (Hoek> 11*M_PI/6) & IHoek <= 13*M_PI/61 I

{

if (hoekgebied .- 61
{

hoekgebied = 6;
fluxs ignaa 1 = I;
I

if (fluxsignaal == Ol
(

iE lkoppelsignaal == -I' vector = :.;
else it lkoppelsignaéll == Ol v""ctr.>r ~;

else 1* koppeisignB81 = 1 *1 vector = );
I

else
(

iE lkoppelsigna"ll == -1) v€ctor = 6;
else if (koppelsignaal == Ol vector 7:
else 1* koppelsignaal = 1 *1 vector = 2.
)

)

if lvector -- I) ( *SchTakl = I. *SchTak:: = 0 ~SchTak:~ = 0
else it (vector ~l ( *SchTal:l I; 'll'SchT:d: 1: ~.3chT':st .J; ~

else it (vector 3) ( *SchTakl 0: 'll'S":hTaK 1 ; w::>chT;,r. ~Î; l

else it (vector 41 {*SchTakl 0; 'll'S~hTak 1 : ... Sc hTid: 1: I

else it (vector ~. I {*SchTakl 0; *SchTal: 0; .. Sc hTësl: 1; I

else it (vector 61 '*SchTéll:l 1; 'll'SchT-:'1t: ,J; 'Ot .::'r: rl';'-:11: 1; I

else if (vector 71 , *SchT"lkl I; *SchTBI: 1 ; *:'.:chT.;;: 1 ; I

else if (vector 81 I *SchTakl 0; *SchTak i) ; ·SçhT~.~ Q; I

n~nin~ 1?n



Simulatieprogramma regeling Takahashi.

/*
/*

/.

/*

simulat<!ll "/
intercon~ction of bloeks "/
interconection-variables are global lfor graph interfl */

*/

simulate( )
{

if (ControlDelayCounter >= ControlDelayl
{ControlDelaycounter = I.}

else
(ControlDelayCounter += I.)

if (ControlDelayCounter == 11
f

/* gemeten
u_ac_mes
u_bc_mes
i_sa_mes
i_sb_mes

waarden "/
U_dil - u_en;
IJ_bn - IJ_cn j

i_sa:
i_sb.

/* feedback variabies "/
if IphiP_s_s_obs > 0.1/

( d = -d_abs.)
else

if (phiP_s_s_obs < -0.1)
(d d_abs;)

else
(d O.O;}

UUVWtosls2 I u_ac_m-:s. u_be_mes, &u_s_S 1_01-:8 ..~.lJ_:::._ s~_nl"::':2. I ;

I UV'Wt os 152 ( i_séI_mo::!s. i_sb_m-:s. & i_s_s l_nl~~. ie i _.::·_::.... ~_nl-?s i :

capo (u_s_s I_mes, u_s_s2_moas. tA-U_S_fTl-2S • .:'.t-:s 1pba_~_rh-=~- ; :

capo ( i_s_s l_m.as. i_s_sL_m-as. & i_s_nl-=5. ~ ~t .:t_S_rT(~s , ;
UI_model (i_s_m-es. b~cä_5_m~~.1.J_e_m-es. á lpba_s_Il'~~.. & f lUA_s_obs. !..phi_s_s_obs. &m_eI_obs, &phiP_s_s_obs) ;

/* weergave bepaalde statorflux in statorvlak "/
poca ( f lux_s_obs. phi_s_s_obs. & f lux_s_s I_obs. & i lu:·:_s_s2_obs I ;

/* dit stuk schakelt het UI-model uit voor de regeling.
De regeling vindt dan plaats mBt de waarden uit de machin;, */

if lUI <= 0.5)
(

poca (state [S_f 1ux_s I . state [S_ph i_s_s J •., i 1U:·:_' •. :; I_(,bs. ,f 1u:·:_ s_s ~ __0t-·S l ;
flux_s_sl_obs += 0.1;
flux_s_s2~obs += O.I.
capo(flux_$_sl_obs.flux_s_s2_obs.'llu~_s_obs.&phl_E_s_obSI;

m_el_obs flu\ ~ obs • st&t~IS_i_~_~s~j;

)

/' levering spanning via inv~rtBr */

Takahashi(flux_s_obs.phi_s_s_obs.m_~1_obs.&Tókl.~Tak2.&Tak3i;

InverterITakl.Tak2.Tók3.&u_an.&u_bn.&u_cnl;
InvUtoSpoelU(u_an.u_bn.u_cn.&u_sa.&u_sb.&u_sel;
}
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1* Model van een asynchrone machine */
1* van driefasenspanning *1
'fU_3_2Iu_"S8. u_sb. u_sc. «u_s_sl. &u_s_s2. &u_s_sOl;
capolu_s_sl.u_s_s2.&u_s.&alpha_sl:
StatorfluxOrientedhM(u_s.alpha_s.&phiP_s_s.&phiP_s_r.&i_s.&bet8_s.&m_el);
poca(state[S_flux_s).state[S-phi_s_s).&flux_s_sl.&flux_s_s2);
pocali_s.beta_s.&i_s_sl.&i_s_s21;
TI_2_3Ii_s_sl.i_s_s2.0.&i_sa.&i_sb.&i_scl;
1* naar driefasenstroom en elektrisch koppel *1

if (state[S_rhop_s] > 0.01
{m_wrijv m_los + stateIS_rhoP_sJ*wrijv_coeff:

eIsa
(m_wrijv om_los + state[S_rhoP_sJ*wrijv_coeff:

rn_last = state[S_rhoP_s);
Hechanicallm_el.m_last+m_wrijvl:

Ista~.;,I:3_flu~:_sJ - Il.l_sigsl·stat.;,IS_i_s_pslJ )/1;
1(1+1_sigsl/ll'stateI5_i_s_ps~J;

(li_k_psl * i_k_psll + (i_k_ps2 * i_y._ps211*r_y.i
(li_s_sl * i_s_sll + li s s~ * is s211'r s;
P_rotor + P stator;

I·Cu dissipation */
/*

i_us l
i_k-ps2
P_rotor
P_stator
P_dis

*1

update_statesl);



BIJLAGE IV

DSP PROGRAMMA REGELING TAKAHASHl.

Bij het maken van het DSP programma is gebruik gemaakt van vele reeds aanwezige subroutines.
Het betreft hier de subroutines voor bijvoorbeeld een deling, een vectorrotatie. het lezen of schrijven
van een analoog signaal en het schrijven van een digitale waarde naar de digitale kaart om de
invertor aan te kunnen sturen. Deze subroutines worden hier niet gegeven. Hier is allen het
hoofdprogramma gegeven dat een idee moet geven hoe de regeling in DSP is gerealiseerd.

takahash.asn, : control methode ot Takahashi w1th '-'I-mod~l from
Jos vld Burgt and switching tabl~ in memory

TI320C30 cod~

author : J.G.T. vld Werf
date 04-06-94

Hain coda autornaticaly ~al1~d att~l initi~lis~tiçr:

• application indep~ndent

'--- initialisation : reset and interrupt vectors lapplication ind~p~ndent\

.include pOScinit.asm

macro definit ions tor global namo?s lappl iC6t: iorl ind.:::p~nd-=r.r. i

.include globdet.asm

*--- include mathlib tor casting purpo::;;.;~. ié:spplicFJ':i,)n irld~fl'-:'J,cl~IH:

.include mathlib.asm

*--- input-output data migrätiofl through Av::::: l-:1p[;lica.tinJ"l illd~~p~nd-=n,: i

.include p06.asm

'--- input-output data migratien through iully digiti::ed board
.include p09.asm

• application d~pendent

* •• *.**.*.* ••••• * •• ~••• * ••••

'--- auxiliary (globall variables tor prog1'am i kw iapplicatlon dep~r,d8nt)

.data
definei sample. 40~ timer p~riod. 40~ == IOOus
define sample-pu. 3.1415927e-2 Itimer perlod)'IOOpi
define _sample-pu. 31.830989 lpu tim.;> == 1112pi·:.01 s.;,c

'--- block definitions and macros describing th~ ~~chin'"

.include blocks.asm

'--- interrupt services (application d~p8ndent)

.include isrl.asm

'--- switching table for takahashi
.include swtable.asm

.------------ beginning of code segment ---------------------

.--- all program code should be insert~d "ft~r this point ----
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PROGRAM.: LOP

set sample
LOl
LOl
STI
LOF
STF
LOF
STF

. t~xt

PllOG.FAM~DP

time
@TOPER,ARO
@sample,RO
RO, "ARO
@sample_pu,RO
RO,@dt
@_sample-pu,RO
RO,@_dt

;start of program code
;label PROGRAM defined at pOSboot.asm

;timer 0 period register
,desired period
;AO and OA conv start at _flanc
;@sample-pu == integration step

XOR IF,IF

;---

lus:
loop from

LOl
XOR
OR
IDLE

conv to canv
EINTl, IE
IF,IF
GIE,ST

,enable ext int 1 only (comes from ADel
;reset int request occurence bits
;enable execution interrupt
;wait interrupt I, then execute ISRI

lalmostl nothing h~pp~ns inside ISRI
at return IEII == OOH & GIE-bit == 0

;r~set int bits. always do tb-:st ~

;--- put new states as quick as possible to digitai output
;--- therefore we need the currents for the tcrque
,--- import measeruded currents ------------.- '" -----'.-------.

point_to pOb_bl
import @i_s_a_mes,ch2,Bcimp_lS0~

import @i_B_b_m~s.chJ,Bcimp_lS02

the transtorm~tion to ~

LDF @i_s_a_mes,RO
NEGF RO
MPYF O.S.RO
LDF @i_s_b.mes.RI
NEGF RI
ADDF RO.RI
MPYF @SQR3.Rl
MPYF 3.0.RO
STF RO,@i_s_sl
STF Rl,@i_s_s2

~-dim~nsion-:sl iran,~ -_ ..

;current is detili~d in g~rl~rbtor notation
,RO = 1/~ 1 S ó

,RI = i 5 t,

:curr~nt is dBfin8d Ir: g~n~rator notation
;Rl 1/2 '_s_a + ; s b
;RI i_s2 sqrl3) ;1;2 1 sa- i 5 bi
;RO i sI = 1 1;2 i 5 ó

,--- Rotation to stótorflux coordinótes ---
;--- cos_neg and sin_neg have been calculated ~iter update stat es

vr @cos_neg,@sin_neg,@i_s_sl.@i_s_s~.i_E_tsl_c)bs.i._s_fF~_ob~
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:--- calculate torqu~ --
LOF Gi_s_ts2_obs,RO
MPYF @Sflux_s_obs.RO
STF RO,@tor~em_obs

: ••• Takahashi control methode
:--- Schmitt-trigg~r for torque
torg LOF Gtorq_em_des.RO

SUBF Gtor~em_obs,RO

CMPF Geps_torg,RO
BP hitorq
NEGF RO
CMPF Geps_torq,RO
BP lotorq
CMPF O.O.RO
BP nte
LOl @schmitt_torg,RI
CMPl I.RI
BZ table
B zetorq

nte LOl @schmitt_torq,Rl
CMPI -l,RI
BZ table
B zetorq

hitorq LOl I.RI
STl Rl,@schmitt_torq
B table

zetorq LOl O,RI
STl Rl.8schmitt_torq
B table

lotorq LOl -I,RI
STI RI,Qschmitt_torq

:--- switching table
table LOl @angl~area,JRO

SUBl 1. IRO
MPYI 6,IRO
LOl @schmitt flux.IRI
MPYl 3,IRI
AOOl lRl,IRO
AOOl @schmitt_torq,lRO
AOOI 1. IRO

LDl @Aswitchtable.ARO
LOl ·.AROIIROl,R7
B putvect

contro!

: RO = tor~em' - tor~em-

nte negative torque error

~bs ddr~s 6·ldnglaár~ö - 1)
... J ·schrr. 1tt f lu):
ot" schmitt_torq +

; --------------- ---- ----- ------ ------ -- - ----

;write pattern to optical communication

putvect STI R7,~pattern_now

point_to p09
out_switch_state @patter~_now
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;--- Now get all the ot her measured signals and calculate new values for flux and pattern.
point_to p06_bl
import 'lu_dc_mes. chl d.~iml2-tS~J
import @rhoO_s_mes.ch4.scimp_1SSO
import @flux_s_des.ch5.scimp_2S00
import 'lrhoO_s_des.ch6.scimp_2S00
import @torq_em_des.ch7.scimp_2S00
import @onoff.chS.seimp_lOSO

;--- offset in m_el'
LOF @torq_em_des.RO
SUBF 1. O. RO
STF RO.@torq_em_des

;--- offset in rho.s·
LOF @rhoD_s_des.RO
SUBF l.O. RO
STF RO.@rhoO_s_des

;--- de voltage is measured negative
LOF @u_dc_mes.RO
NEGF RO
STF RO.I!U_dc_mes

At SV input. rho.s·

0.0

0.0

R6 )

(r-=~lJlr.: ln P":.jget u bn

get output voltages u_ac and IJ_OC trom de v')l~"éle and switchpanern
LOl @pattern_now.RO get u es" tr-"sult 1<",1<4,
LOl RO.Rl
ANO 002H.Rl
BP Azero
LOF @u_dc_",es. R4
B u_b
LOF O.O,R4
LOl RO.Rl
ANO OeH.Rl
BP Bzero
LOF @u_dc_mes.RS
B u_c
LOF O.O,RS
LOl RO.Rl
ANO 20H.Rl
BP Czero
LOF @u_dc_",es. R6
B volt
LOF 0.0.R6

; ---

Czero

;--- Hodel for statortlux amplitude and angle ---
the transformation of the voltage to a :-dimensional trame ---

volt HPYF @TWOTHlRD.R4 ;R4 :/3' u an
HPYF @ONETHlRD.R5 ;RS l/J' u bn
HPYF @OtlETHlRD.RO> ; Ro> 1/3' u en
SUBF RS.?4 ;R4 2/3' u_an - liJ' u_bn
SUBF R6.R4 ;R4 :/J' u an - 1/3 • u bn - liJ' u_cn
SUBF R6.RS ;RS 1/3' u_bn - liJ • u_cn
HPYF @SQR3. R:, ; RS sqr (3) IJ • I u bn - u en I u_s_32
STF R4.@u_s_sl
STF RS.@u_s_s2
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;--- Then the UI-model with feedback d --
feedback constants ladaptivel

LDF @phiD_ss_obs,RO
CMPF 0.1. RO
BP grpl : greater than 0.1
NEGF RO
CMPF 0.1. RO
BP lopl lower than -0.1
LDF O.O,RO
STF RO,@d
B flux

grpl LDF @d_abs,RO
STF RO,@d
B flux

lopl LDF @d_abs,RO
NEG" RO
STF RO,@d
B flux

;--- Check for statorfluy.. It
flux LDF @Sflux_s_obs.R7

BP posilu:<
NEGF R7
STF R7,@Sfluy._s_obs
LO" @Sphi_ss_obs,R~

CMP.. @PI. p.~

BP minFl
AODF @PI, p'~.

ST" R6.~Sphi_ss_obs

B posflux
min?I SUB" @PI,R~

STF R6.@Sphi_ss_obs
posflux CMPF @THREE,R7

BN smalthr
LOF @THREE,RS
STF RS,@Sflu:,_s_obs
B veet rot

smalthr CMPF 0.01,R7
BGE veetrot
LDF O. Ol. R7
STF R7,@silux_s_obs

has to be positive, > 0.0 and < 3.0 ._-

j.l!!.l=-~ (",r nlinus pi ft:'l st~torflu:·: angle

~ompare flux with 3.0
Smáll~r th-=fl Thro?~

Flu:o: is corr-:ct
com~are ilu, ~ith 0.01

Rotation to statorflux coordlrlat~~

sin_neg and cos_rl~g álr~~dy c~lcul~t~d tl'l :'.JJ t·~rlt~

vectrot vr l~c(ls_neg.~s i o_n-::g, I~U._S._s1 • I!U_:;;_;',,~ • \..I_S_ i :31_obs. u_s_ r: s':::_obs

; - - - em f vo I t "ges - - .
LDF @u_s_fsl_obs,R4
LDF @u_s_fs2_obs,RS
LDF @i_s_fsl_obs,R6
LDF @i_s_is2_obs,R7
HPYF @r_s_est,R6
HPYF @r_s_est.P.7
SUBF R6,R4
SUBF R7,RS

R6
R7
R4
RS

r_s_est • i_s_fsI_obs
r_s_est • i s is~_obs

",,_s_fsI obs u_s_fsl obs - r_s_est • i_s_fsl_obs
~_s_fs~ obs u S 152 obs - r s ~st * i s fs2_obs

;--- statorflux with feedback
LDF R4,P.6 R6 for later use
integrate Sfluy._s_obs. R4 .ONE
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;--- statorflux angle in statorcoordinates with feedback --
MPYF lid, R6
....OOF R6--R5
div RS,@5flux_s_obs output to RD
LOF RD,R4
STF RD,@phiO_ss_obs
integrate Sphi_ss_obs,R4,ONE

update states to new values
update_states

:--- calculate sin end cos values for coordinate transformations
LOF QSphi_ss_obs,R7
sin R7 : output of sin function to RD
NEGF RD
STF RO,@sîn_neg
cos R7 output of cos function to RO
STF RO,Qcos_neg

:--- for visualisation on scoop (statorfluxl --
LOF @sin_neg,R4
NEGF R4
poca @Sflux_s_obs,@cos_neg.R4,flu~_F_El_o~s,flu~_s_S:_9b.

;'" Takahashi control methode '"
first Schmitt-triggers

; --- flux ---
LOF @ilux_s_des,RO
5UBF @Sflux_s_obs,RO RO=flu~ s'
CMPF @eps_flu~.RO

BF h ighfl
NEGF RO
CMPF @eps_ilu~,RD

BLE angle
LDl O,RI
STl RI,@schmitt_ilux
B angle

highfl LOl I,RI
STl Rl. @scl1mltt flu}:

;--- angle ---
angle LOF @Sphi_ss_obs,RO

BP angles
AOOF @'fWO_F'I, RD

angles SUBF iONE3IXTH_PI.RO
BF AngleA
: fluxvector in F
LDl 6,RI
B eer.rect

AngleA SUBF @ONETHIRD_Pl,RO
BP AngleB
; fluxvector in A
LOl 1. Rl
B correct

AngleB SUBF @ONETHIRO_PI,RO
BP AngleC
; vecter in.B
LOl 2, Rl
B correct
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AngleC SUBF @ONETHlRD_Pl.RO
BP AngleD
; vector in C
LDl 3.Rl
B correct

Ang1eD SUBF @ONETHlRO_Pl,RO
BP Ang1eE
; vector in °
LOl 4.Rl
B correct

Ang1eE SUBF @ONETHlRD_Pl,RO
BP Ang1eF
; vector in E
LOl 5,Rl
B correct

Ang1eF ; vector in F
LOl G,Rl

---- in Rl now the new angl~area where th~ statarflux is

DSP programma regeling Takahashi.

correct CMPl
BEQ
STl
LOl
STl

einde NOP

@anglê!órea,Rl
einde
RI.@ang1earea
1, Rl
Rl. @schmitt_f lIJ:<

;---------------------------------------
;write aoa1og signals

.include e~port.asm

:---------------------------------------------------
;tha cyc1e is now iinished ...

BR lus

:--------------~----------------------------_.
. end
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het toepassen van een U/I-model voor directe koppelregeling van een asynchrone machine.
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BIJLAGE V

MACHINEPARAMETERS 2.

De machine parameters die in deze bijlage zijn gegeven, zijn van de machine uit de meetopstelling.

Het gaat hier om een asynchrone machine van het fabrikaat 'Srook Crompton'.

Machineplaatgegevens.

grootheid

Pnam 2.2 [kW]

U/nom 220 [V]

i/nam 4.5 [A]

fnom 50 [Hz]

cos lp 0.86

P 2

nnom 2850 [omw/min]

Referentiegrootheden.

[<u>],trI = 311 [V]
[<i>},e/ = 9.55 [A]

[<f>},e/ =32.58 [nI
[<O.>],e/ = 1 [rad]

[<O»},e/ = 314 [rad/sec]

[<bJ,trI =3.18 [msec]
[<I>J,e/ =0.104 [H]
[<m>],eI = 9.45 [Nm]

(met ex iedere willekeurige hoek)

(met Cl) iedere willekeurige hoeksnelheid)

Machineparameters bepaald met parameteridentIficatIe.

van ongeveer 25°C.pp

parameter [p.u.]

'. 0.053

r" 0.037k

I' 3.670

(J' 0.044

ueze parameters zIJn oe aala Ol een motonem eratuur
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