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Samenvatting.

Ret onderzoek is een aanzet tot het opbouwen van een
adaptief regelsysteem voor experimentele doeleinden.
Hierbij is een synthese tot stand gekomen van algemene
begrippen en theorie op het gebied van de adaptieve
regelsystemen en bekende parameterschattingstechnieken.
Dit afstudeeronderzoek heeft zich voornamelijk toegespitst
op het schatten van de parameters van een thyristor
gestuurde gelijkstroommachine. Hierbij is gebruik gemaakt
van de resultaten van vorige afstudeeronderzoeken op
het gebied van de parameterschatting (lit.10).
Onderzocht zijn de problemen die zich voordoen bij het
realiseren van de schatting"met behulp van analoge
elementen zoals inverters,vermenigvuldigers en integratoren.
De meeste probleffien ontstonden bij het nauwkeurig afregelen
van de schakelingen en het aanpassen var. het schattings
netwerk aan de signalen beschikbaar aan de in-eL uitgeng
van het proc~s gevormd door de motor met sturing.
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Inleiding.

De opdracht ontstond door het bezoek van een aantal personen
van de groep meten en regelen aan de Interkama (meet- en
regeltechniek) in Dusseldorf' in november 1968.
Op deze tentoonstelling was een adaptief regelsysteem gereali
seerd. De opstelling was de realisatie van het werk van
G. humold en W. Speth. De theoretische achtergrond werd gele
verd door enige artikelen van P.C. Parks en J. 11ar~ik (IFAC,
Praag, 1.:2-17 juni 1967).
Het betrof hier de realisatie van een systeem, bestaande uit
een teruggekoppeld 2e orde proces met een PI-regelaar, dat

adaptief geregeld werd.

PA.AAMGTER
-f Sc HI\,T/ NGo ~

-t-

ADA1>T°Il'or

PI-REGElMR
2..€OROE.

X 0- V(HP1:) fROCES
P1:.

fig. I

In verscheidene industrieln (1) is een dergelijk proces te
vinden in de vorm van een thyristor gestuurde gelijkstroom
aandrijving (voor toerentalregeling).
Voorbeeld: In de papier- en textielindustrie. Bij gebruik van
lopende bandsystemen zonder einde treedt vaak het probleem op
het relatieve gelijklopen van twee op elkaar volgende aandrijf
groepen te regelen. Om het breken of opgevouwen worden van

het te verwerken materiaal te verhinderen(bijv. papier, textiel
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of kunststof) worden aan de nauwkeurigheid en de dynamische
eigenschappen van de regeling hogere eisen gesteld. Als het
materiaal dat bewerkt wordt aan processen onderworpen wordt
die een wisselende lengte van de baan bewerkstelligen dan
zorgt men bijv. voor een zogenaamde doorhang. Men regelt
dan vaak tussen de beide aandrijfgroepen via de doorhang een
der toerentallen •.
Zoln regeling ziet er dan als voIgt uit:

PIPI

fig. 2

Dit schema wordt nader besproken in hoofdstuk I.

Het is duidelijk dat we de regeling graag zodanig willen heb
ben dat het systeem optimaal (volgens een bepaald criterium)
regeert op stapvormige veranderingen in ns ' de instelwaarde.
Volgens het nader te bespreken criterium van Kessler- Whiteley
(dit is een voorschrift voor de vorm van de gewenste stapres-



ponsie) ZlJn er optimale waarden te berekenen voor de instel
ling van de regelparameters VenT als de regelaar voorgesteld
ka~ worden door V ( '+f~) (PI- regelasr)(lit.2).

p~

Vereist is dan echter dat de procesparameters bekend zijn.
Dit is de eerste moeilijkheid. Ret meten van de procesparame
ters is bij een thyristor gestuurde gelijkstroomaandrijving
moeilijk continu te verrichten.

De tweede moeilijkheid is dat de procesparameters gedurende
het in bedrijf zijn niet constant zullen zijn.
Een oplossing voor de eerste moeilijkheid is de parameters te
schatten volgens een bepaalde methode.
Een oplossing voor het tweede probleem is het systeem adaptief
te maken. Allereerst wordt nu ingegaan op het adaptief regelen
daar bij dit onderzoek het zwaartepunt op het adaptieve aspect

zal liggen.
Ret niet constant zlJn van de procesparameters geeft onzeker
heid die in klassieke regelsystemen gewoonlijk wordt vermlnderd
door het principe van de terugkoppeling toe te passen. Dit
voldoet zolang de relatieve parameter-veranderingen binnen
bepaalde grenzen blijven. We gaan er nu van uit dat dit in
ons geval niet zo is. In de proef-opstelling zullen we er
voor moeten zorgen dat de parameter-veranderingen groot zijn
zodat terugkoppeling niet meer voldoet.
Adaptief regelen is een oplossing. Een goede definitie van
het begrip adaptief is moeilijk te geven daar dit in de regel
literatuur een nogal subjectieve zaak is.
Een vrij ruime definitie wordt gegeven door J.G. Truxal (lit. 3):
Een adaptief systeem is een regelsysteem waarin de dynamische
eigenschappen van de regelaar doelbewust zo ontworpen zijn dat
ze te varieren zijn in overeenstemming met onvoorspelbare
varia ties van de toestandsvariabelen van het proces.
Ret fundamentele adaptieve systeem in aansluiting op de defi
nitie ziet er dan als voIgt uit:
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Algemeen schema van een adaptief rege1systeem.

fig. 3

De procesparameters worden bepaa1d (geschat), de inputsigna1en
worden gekarakterizeerd en de bes1issingscomputer se1ecteert
de rege1grootheden welke vo1doen aan het criterium gedurende
het optreden van variaties van de procesparameters.
Een ana10ge definitie wordt gegeven door V.I. Tchinaev (lit.l~:

Een auto-adaptief systeem is een systeem dat de eigenschap bezit
de karakterlstieken of de structuur van het variabe1e gedee1te
van de regelaar te kunnen wijzigen tijdens het in bedrijf zijn,
waarbij dan aan een bepaald criterium voldaan wordt. De proces
parameters mogen hierbij onderhevig zijn aan stochastische

externe invloeden.
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Er ZlJn twee belangrijke ond~rdelen te onderscheiden bij een

adaptief regelsysteem:

1. Het deel dat informatie verstrekt afhankelijk van de om

gevingscondities en het proces (identificatieelement).
2. Het uitvoerende deel. Dit berekent de uit te voeren actie

op de regelaar(bij dit onderzoek toegepast) of op het proces

zelf(perturbation systems~lit.5).

De verschillende functieblokken worden nu nader besproken.

1. De beslissingscomputer. Deze berekent of houdt in het
geheugen het criterium volgens welk het systeem optilliaal

werkt. Verder bepaalt dit element uit de gegevens die het

verkrijgt van de identificator en de siLnaal-en o~gevings

informatie de uit te voeren Betie. Het is dus te verdelen

in cen logisch deel en een uitvoerend deel.
2. Het identificatieelement. Dit moet gegevens verzamcleG

over de dynamische eigenschappen van het proces door middel

van schatting of meting.
De schatting kan zijn :a. totaal: men bepaalt karakteristieken

zoals impuisresponsie,overdrachtsfunctie of frequentie
karakteristieken in amplitude en fase (Bode).

b. partieel: llien bepaalt een karakteristiek van hog ere orde

of een factor zoals snelheid, oscillatie enz.

Bij dit onderzoek worden de cbefficienten van de differentiaal

vergelijking die de overdracht bepaalt geschat.

3. Signaalidentificatie. Hierin wordt de aard van de ingangs
signalen geanalyseerd en doorgegeven aan de beslissings

computer. Het kan zijn dat men bij verschillende ingangssigna

len ook verschillende criteria gebruikt.

4. De regelaar moet bestaan uit variabele elementen.

Het bij dit onderzoek gebruikte systeem is sterk vereen

voudigd. De computer is gereduceerd tot een analoog reken

netwerk. De signaalidentificator is niet aanwezig.

Verder is de verbinding aangegeven met b (weI bij perturbation

systems) weggelaten.(zie fig.3 en 4.)
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IIet identificatieelement bestaat hier uit een parameterschat
tingsnetwerk dat moet kunnen schatten onder bepaalde voor
waarden n.l. 1. Er mogen geen testsignalen gebruikt worden.
2. De schatting moet snel gebeuren • De gebruikte methode
is de z.g. "equation error method". Ret proees moet daartoe
lineair zijn en slechts langzaam met de tijd varieren • Bij
dit onderzoek is getracht het hele systeem op te zetten met
behulp van ana loge elementen.
De beslissingscomputer is hier een ana loge schakeling waarin
het criterium van Kessler ingebouwd is en die continu de
aanpassing van de regelpararr.eters verzorgt. De signaalidenti
fieetor is niet aanwezig. Bet resulterende systeem ziet er nu
als volgt uit:

Crit.

~~~k

INPU'T 0- Regelaar f------...-ttPro c e s me t------ll0~U_T-p....U,....TT
2

parameter p

~ Parame t er.1Ol.,..----,

schatter
14------1

fig. 4



Hoofdstuk 1.

1.1. Bet regelsysteem.

_ 10 _

De theorie.

Ret systeem (dat geregeid moet worden) bestaat uit een proces,
een PI-regelaar en parameterschattingsnetwerk.
Bet doel van de regeling is op stapvormige ingangssignalen zo on
vervormd mogelijke uitgangssignalen te verkrijgen.
Bet proces bestaat uit een thyristorstuureenheid en een geIijk
stroommotor (compoundschakeling).
De overdrachtsfunctie ziet er als voIgt uit:
H( ) 1 - y( p)
~ p = (1+pcr) pT - X(p)

met ~ en T ais onbekende parameters. (R(p) wordt in 1.1 .bereken~

We gaan ervan uit dat ~ en T niet of moeilijk direct meetbaar
zijn. Dit proces kan geschikt geregeid worden met een PI-regela~.

-{PI 1-- R( )= V(1+p't:)
p P't

Ret proces bevat een integrerende term. Ret is daarom noodzake
lijk een terugkoppeling aan te brengen. Ret systeem ziet er dan
ais voIgt uit:

spanning ?I PROCES toerental n
1------1""'-

Volgens een bepaaid criterium (lit.4) zijn dan de waarden van
V en 1:' ui t te drukken in 0" enTen bij de ze waarden werkt het
s:ysteem dan optimaal volgens dat criterium.
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Zoals reeds uit de inleiding bleek zijn de procesparameters
niet als constanten te beschouwen en wordt daarom de parame

terschatter ingeschakeld.

'-. Parameter
- R ~- , schatter

r-.

-{>-t PI PROCES

offizetting van T en<T in V en 1:

fig. 5

via het netwerk R worden de geschatte procesparameters omgezet
in de juiste regel-parameters.

De volgende punten moe ten dus goed in het oog worden gehouden.
1. De procesparameters zijn niet meetbaar daarom moet parame
terschatting worden toegepast.
2. Aan het optimerlngsvoorschrift voor de regelaar moet steeds
worden voldaan.
3. De schatting moet snel gebeuren.
4. De schatting moet plaats vinden gedurende het normale be
drijf van het systeem. Er mogen dus geen testsignalen gebruikt
worden.
5.De geschatte parameters moeten nog worden omgezet in de re
gelparameters. Dit gebeurt in het netwerk R.
6. Ret optimaliseren heeft alleen betrekking op de responsie
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van het systeem op stapvormige ingangssignalen. Dit houdt in
dat het systeem niet optimaal is voor stapvormige bela sting
variaties. (lit.,)
Vanuit het gezichtspunt van de regeling van groepen papierma
chines is dat te aanvaarden.

1.2. Werking van de thyristorgestuurde gelijkstroommotor en
bepaling van de overdrachtsfunctie H(p).

Ret proces bestaat uit een gelijkstroommotor merk Thrige.

t

De aansluitingen zijn gemaakt volgens het schema:

'.. .~STATORSPJIlNNING Us

SyM'BOU;N STAAN of MClTORI(LE~M£N.

'I

,:
I

I

F.t y 'tV...........-. [WJ]~Z

fig. 6
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Als energiebron wordt gebruikt een Simoreg stuureenheid,
merk Siemens. (lit. 6.)
Deze stuureenheid berust op het gebruik van thyristoren die het
voordeel hebben de sturing op een vrij efficiente manier te
verwezenlijken. (lit.23) (minder energieverliezen).
De stuureenheid met motor is op te vatten als een spannings
bron aangesloten op een weerstand, zelfinductie en gelijk
sparlningsbron.

L( afvlakspoel)
+L(rotorwindingen)

R(rotor+uitwendige R)

or------f
E(inductiespanning)

fig. 7

Ret geheel ziet er schema tisch als voIgt uit:

STURING L

~s

fig. 8
De stromen ZlJn piekvormig en moe ten door de spoel L nog

worden afgevlakt.
L= 34,5 mHo (lit. 19)
Nu een nadere uitleg van de werking van de thyristorsturing.

Door het toevoeren van een stroompuls aan de poort van een thy
ristor (zie tek.9)kan-deze geleidend gemaakt worden.
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fig. 9
pr inc ipeschema thyr istol'stur ing.

De thyristorkarakteristiek ziet er als volgt uit:

t
L

-,_:;tt
/'

fig. 10
I,V-karakteristiek van een thyristor.

Als we een stroompuls in de poort sturen hoeft V
1

niet tot
V1g verhoogd te worden om in gebied a terecht te komen. Als
V1 dan negatief wordt, wordt de thyristor weer niet geleidend.
Het tijdstip waarop de stroompuls op de. poort komt bepaalt dus
welk gedeelte van V1 doorgelaten wordt. Dit is het principe
van de faseaansnijding.

n 1~~

i zonder afvlakspoel

~ ,
\

\

\

\

\
\

--..J-::::-':::-::=--__.::::.J.;;;-\i""\--.--\ i 6'e In.-

t verloop van de spanning
over de motoraansluitingen.

"'~
Lt;:<fj\fr-F-1--+~. t

I
\ /.... _....

fig. 11
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De gemiddelde waarde van itna afvlakking met
een spoel is te regelen met amplitude vanV2 en aldus het
totale vermogen dat voor de motor beschikbaar is.
Gebruikte thyristoren: BSt H 0590 (45 A, 350 V) vermogens

thyristor.
Voor de vorming van de benodigde stroompulsen op het juiste
tijdstip is de volgende schakeling gebruikt in deSimoregeenheid:

+ U U
~---------.........

V=L~

rr"
J

unijunction

EB2

B1

r11

fig. 12
Schakeling van de pulsvormer in de Simoregeenheid.

i

De condensator e wordt steeds op£eladen via r 9 , re en r ce
(weerstand tussen emitter en collector). De weerstand r ce is
een functie van de basisstroom i b en dus ook van de spanning
V ~ •

.l.

De spanning over de condensator ziet er als volgt uit:
- Retvc = V0 (1 - e ) me t R = H (V1)

Dit opladen gaat door totdat de spanning U de waarde heeft
bereikt waarbij de unijunction geleidend wordt.

Door variatie van Vi is dus h en daarmede de oplaadtijd van
de condensator te varieren.
De unijunction werkt hierbij als een schakelaar.
Bet bovenstaande schema kan aldus vervangen worden door:
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fig. 13
Vervangingsschema van pulsvormer.

Door de schakelaar E wordt de C beurtelings opgeladen en ont
laden waarbij de stroompuls door de transformator T wordt
doorgegeven aan de thyristorpoort.

t- ((

(n-r1)t~
I ( n,.1 ) t 1 n:t 1pt1, I
I

I
I

I
-.t:I

j.
""~1.

1 2

fig. 14
Verloop van de spanning over C en het verloop van i 1 n.,c:.

De helling van de oplaadkarakteristiek wordt bepaald door de
:hC-tijd.

De stuureenheid wordt behoed voor te grote spanningen door
een diode n17 die de Vi begrenst. De puIs wordt iedere. halve
golflengte herhaald.

Gehele schema van de Simoregeenheid (lit. 6) zie blz. 17
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net

+

M(a)
Of R..

v._ Ins.

PI-regelaar

C::J~f.-~~~~"tegenkoppeling

I
I,,,
I

(

. t IJ.n erne I

tel'ugkoPJleling
rc:::}-f-~

fig. 15
Schema van de Simoregeenheid.

Dit is een toerentalregeling met terugkoppeling van de rotor
spanning die evenredig is met het toerental n.
Speciale voorzieningen:

a) de stroombegrenzing. Via r48/49 en r 32/ 33 wordt de kathode
van de diode N12 op ongeveer 6 V t.o.v. M(O) gehouden.
Wordt de rotorstroom groter dan wordt de spanning over 1r3
groter en via r 29/ 30 wordt de kathode-spanning op de diode
lager tot deze gaat geleiden en zo de spanning aan de ingang
van de stuureenheid begrenst.

b)1e1 en 1e2 zijn zeer snelle Silizedzekeringen voor max. 35A.
c) de I-R- compensatie. Via. de weerstand 1~3 wordt aan de instel-
waarde Vi ,nog een grootheid toegevoegd(U ).ns. s
De uitgangsspanning van het apparaat neemt toe met de belas-
tinge Ret toerental van de aangesloten motor blijft dan on
afhankelijk van de belastingsstroom.
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De motor wordt geregeld met een PI-regelaar. Er is een Pl-rege
laar gekozen om de dempingsfactor van het teruggekoppelde
systeem te kunnen beinvloeden.
Dit blijkt uit de volgende berekening:
De overdracht van het 'systeem in fig:16wordt bij een P-regeling

I

y()- 2 V:K P - P T~+pT+V

Als X(p) een stapvorming signaal is, is de responsie
ABC

y( p) =p+ P+P1+P+P2

- T± \)"-T;:'2--4-v--:cr--T-
met P1,2= 26T

X(p)
+ 1... Vr pT(1+po)

~-

yep)

fig. 16

2Voor T --4VcrT(8 is dit een stap met daarop gesuperponeerd
een gedempte sinus.

Fig. 17
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1
De dempingsfactor wordt nu bep~ald door ~,
en is niet door V te beInvloeden.

V( 1-1"p-r)Bij een PI-regeling is y(p)= 3 2
P 6T1: +p 1::T+pVT+V

waarbij V of~ de parameters van de regelaar in de reele delen
van Pi voorkomen omdat iedere co~fficient van de p-machten
V of 1: beva t.

In de oorspronkeiijke uitvoering van de Simoregstuureenheid
wordt de rotorspanning als referentie voor het toerental
gebruikt. Beter is het een tachogenerator te benutten van
wege de nauwkeurigheid en de snelheid.(lit.10)
Ret gewijzigde systeem ziet er dan ais voigt uit:

rv

~.............-.-------,

PI

referentiesoanning.

V ins tel ( ns )

fig. 18
Scherrill van toerentalregeiing met tachogenerator.

De tachogenerator geeft bij het maximaal toelaatbare toeren
tal (1500 o~./min) een spanning af van bO volt. Voor de re
geling is op de PI-ingang echter een spanning nodig van onge
veer 150 mV. De tachogenerator dient te worden afgesloten
met een belastingsweerstand(lit.10) van minstens 10 kll.
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Voor een nauwkeurige instelling is dan nodig 10 kUmet een pot.
meter van 25011 in serie •

.-----...,

loA:.n..

19

Afleiding van de overdrachtsfunctie van dit proces.
Een thyristorgestuurde gelijkstroommachine voor de regeling
van een toerental is gewoonlijk voor te stellen door het
volgende blokschema( lit • ..9)

- - - - - - - - - -~ Ir---- --- - ---
I

TRI
I
I

!<R.....------,

- - - - - - - fig. -20 - - - --
Blokschema van de toerentalregeling van fig.10.

MI is de belasting (koppel), Nm het toerental (spanning).
Ret omstippelde gedeelte bevindt zich in de Simoregstuureen
heid.

Ret systeem bestaat uit de volgende lussen.
1. een e.m.k. Ius
2. een ankerstroomlus
3. een toerentallus

De stroomregeling is sneller dan de spanningsregeling via de
e.m.k.-Ius daarom wordt de e.m.k.-Ius bij dynamische beschouwinger
meestal verwaarloosd.

Ns is de ingestelde spanningswaarde die het gewenste toerental
voorstelt. Nm is het aanwezige toerental door de tachogenerator
in de vorm van een spanning aangeboden. Ns-Nm=E, wordt als
ingangssignaal genomen voor de PI-regelaar.
De uitgang las van deze regelaar wordt aan de Simoreg aange
boden.
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De tweede lus heeft als uitgang de rotorstroom en als ingang

1a s - 1a •
Het systeem is nu te vereenvoudigen met behulp van de volgende
beschouwingen.
Neem eerst de stroomlus apart:

KR. Tc:

~"Q-L- ie lc-IA
F. Fsz., F3

fig. 21

De overdracht is

met h' KH1 (1+pTR1 )• 1
pTH1

1" ')
-pT= Kt.e t

'-

f Kfl3 = •
1+pTA

Benader de e-IT~cht met een 1° orde proces via:

1 = 1 1

epTt 1-+ pTt +p2Tt 2 -+. • • 1.,. PTt
2!

dit is te doen als we er van uitgaan dat de optredende frequen-
ties laag zlJn. f.(1+pTR1 ) 1
Eiermede wordt g1: = pTh 1 7(71-:-+-p;:;:;T-A')7'(7'"1+-:-p.....,T~t~)-

1+K( 1+pTh1 ) __1 _

pTR1 (1+pTA) (1+pT
t

)



"\ \

':':::'c.

_ K(1+pTB1 )
- pT

R1
(1+pTA)(1+pT t )+K(1+pTR1 )

Kies nu TEl =Tb en deel teller en noemer door 1+pTa . Hierdoor

wordt door de Pl-stroomrege1aar de orde beperkt.
1 1

= 2g1= pT (1+pT )+1 p TKT t +pTA+1
"RA t K "]:

1 1
1

P1.. A ... (DT + 1)
K • t

Veronderstel verder dat
volgende betrekkingen op:

, dan gaan de

1

pT t +1

toestand

In 1.3. zal blijken dat de tijdconstanten TA can Tt:. opgesteld
K

roogen VJorden tot een tijdconstante (dit a ls TAo e.n Tt: veel

kleiner zijn dan Tffi). TA + TI:::. =- T S K
K

De resulterende procesoverdracht~functie is nu:

F O(p)= 1 ,._1.1..---_
1+pT~ pTH
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Er ZlJn methodes om T en T rechtstreeks te meten uit des m
responsie op een stapfunctie van het teruggekoppelde systeem.
11eten aan het niet-teruggekoppelde systeem is niet mogelijk
gebleken bij dit systeem wegens het niet omkeerbaar zijn van
de stroom.
Bij de voorgaande berekeningen is een aantal vereenvoudigingen
doorgevoerd. Of het werkelijke proces precies een 2e orde
proces blijkt te zijn zal blijken uit de resultaten van de
parameterschatting.
Resultaat in blokschema:

fig. 22

1.3. Theorie van het symmetrisch optimum en de berekening van
de optimale regelparameters.

De situatie is nu zodanig dat het in 1.2. beschouwde proces
meestal deel uitmaakt van een groter geheel (zoals besproken
in de inleiding), waarbij het geregeld wordt door bijv. een
procesrekenmachine. We gaan er nu voorlopig van uit dat het
proces gevormd door de machine met sturing zo goed mogelijk
dient te reageren op de stuursignalen die uitgaan van de proce~

rekenmachine. Zo goed moglijk betekent dan dat de responsie
van het systeem op stapvormige ingangssignalen zo veel mogelijk
weer een stap dient te zijn.

Het criterium van Whitely-Kessler.

Dit criterium is gekozen omdat het een resultaat oplevert dat
ligt tussen dat van twee andere bekende criteria n.l. het
lineaire criteriuID en het kwadratische criterium(L,r.2en~)
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n,."
i

fig. 23

In de figuur hoort 3 bij het kwadratische criterium

De figuur geeft een stapresponsie van een 2e orde systeem.
1 en 3 leveren respectievelijk te sterk gedempte en te zwak
gedempte regelingen Ope (lit. 16)(Uber die Vorausberechnung
optimal abgestimmter Regel';'kreise Teil IIIC. Kessler Regelungs

technik 3. Jahrgang 1955 Heft 2. - 40).
Het criterium van Whiteley is te verduidelijken aan de hand
van het volgende plaatje:

.x
.. ~.

Tg
fig. 24

Hierin is een mogelijke stapresponsie geschetst van het te
onderzoeken systeem. Nu moet vOliens het criterium:

a. x< 5% van de totale h zijn.
b. Ta en Tb zo klein IDogelijk ziJn.
Iedere regeling die aan a. en b. voldoet noemen we optimaal
in de zin van Whiteley.
Voor een meer mathematische uitleg van dit criterium gaan we
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een voorwaarde opstellen voor de getransformeerde van het
teruggekoppelde systeem Fk (p). De eis is dat in een zo groot
mogelijk frequentiegebied F'k(P) ~ 1 is. F.ec,cp) ~ fC.-k:)·
Technisch wordt dit een laagdoorlaatfilter waarvan we de
grensfrequentie zo groot mogelijk proberen te krijgen.

~~)lL.."--=-.. ~""":-'.........--":...:.," " . . . .. . - . " "

t

~fig. 25

De eis wordt nu voor W-+O Fec,cw) ~ I

en d n F.kCw] -.0 n = IJ '1~ •••
cI w" IfotlF&.. W -r 0

Het is dUidelijk dat Fk(W) zo lang mogelijk 1 blijft als zoveel
mogelijk afgeleiden naar 0 gaan voor W~O.

We kunnen ook bekijken:

H((A})=F~(W)= F~j W )Fk(-jU»

'"'stel x=".f
~

d H(X)-.o ~=1,2, •••
dX~

Toepassing op een regelaar met algemene gedaante:

F'R ( P )::= a 0 + a 1P+ ••• + a lEP k
2p

en een proces met algemene gedaante:
1

F (p)= 2
PR I< bob b1P+b2P + ••• ~ n

stelO«(p)= Lan.pn en (3(P)=L b p •
o 0 n

Het open systeem is dan : F( p) = 0« p) _
2p.(3( p)

1
het teruggekoppelde systeem: Fk(p)= 1~ 2~~(p)

p{(p)

H(X) wordt F'k(jw).Fk(-·jW)= 2
1 , 4~(w )

= 1+h(cJ) met h(w~)= 0«( jW) .0(( - jw)

Ll( ( 2 ) = J~( jl,J) .(3C - j 1.) ..1[jW~( jw) • et( - j c.J) - jW~( - jW) .01..( jWU .
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VoorA(w")is nu te schrijven de reeks:
A ( W 2) =[( _1/-+ 1 • [A, . -ZA

'Z~+I • I

me t O'A=~ (- I ) " . Bi, . 0'1 ~ - ~ - I

n ~ 1 y,,= ct", + gn-1

n=o (0= a..o

De optimaliseringsvoorwaarden voor de functie h (w2) volgen

uit die voor H(W2).
d~h(w2)

W..." 0 r) ~ -+0 A. =0 , 1 , •••
d(W"")

Omdat p~ bezit ~(P)geen nUlpunt.

Het blijkt dan dat een voorwaarde om aan het criterium te vol
doen is dat

6k=O voor A=1 ,2, ••• , k-t1

Deze voorwaarden leveren een aantal vergelijkingen waaruit
de waarden van a k te berekenen zijn als functie van bi
(procesparameters). .

U-I L 0
De vergeiijkingen: L (--I) Bi. (QZA-i-J +01.,A-i-2)=O

o

Dit is uitgerekend voor het algemene geval. In het onderhavige
geval met een PI-regeiaar (ao~a1P) is na enig rekenwerk een

Gp
voorwaarde op te stellen die het gewenste resultaat

oplevert. i\h(~2)

Uit de vergelijking d (WZ)~ 0 voigt dat in de noemer
van Fk(p). Fk(-p) de cogfficiSnten van p2 en p4 nul moeten
zijn. Fk(p).Fk(-p) moet dus uitgerekend worden voor het geval
van een 2e orde proces met een PI-regeiaar.
De overdrachtsfunctie van het proces is

1
FpR(p)= pT(1+ptJ (1+p~

hierin is Teen grote tljdconstante en ~1 en ~2 zijn kleine
tijdconstanten.
De overdracht van de regelaar is
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v(1+Ptt:)
F'o(p)=F'Pf\(P)·F'H(P)=

T'tstel A=--=-=--V

Fk(p) is de overdracht van het teruggekoppelde systeem:

1+p 1:

1+ P A( 1+ p lj) ( 1+ PT:J

1+p "'(

en
1-p--C
c+d =

2 21-p x.
(aofb) .(cofd)

Dit uitwerken geeft in de noemer e~n pOl,noom in P

Als we hier de coefficienten van p2 en p uithalen

len levertdat de volgende relaties op:
( 1) A2+ 2At', '1"J.- 2A 'tit 2A-;t.= 0

(2) 2.l\-L:2=0

met 22 termm
en nUlstel-

De term in (1) met L J'l"2,.is te verwaarlozen (-r,en't"2. zijn klein).

Dan is het resultaat:
A2_ 2t(tj+'ti! =0 ", en L2,

op te tellen. In deze beschouwing kunnen we steeds de som van
de Kleine tijdconstanten nemen.
VerdeI' volgen uit deze twee relaties de voorwaarden voor de

optimale regelparameters. Stel cr =L./+ 't2-dan volgt:

"t' = 4 0
Ten V= 2(f-

Je regelparameters moe ten dus 20 ingesteld worden dat aan de
relaties (a) is voldaan, dan is tevens aan het criteriunl dat
opgesteld is voldaan(z.IE vB· BijL..AGE 6).

Het is nu duidelijk dat de procesparameterwaarden continu ter
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beschikking illoeten zijn on, aan ons doel te beantwoorden.

met q=2p

en Fo(q).F (~9=1o q

Fo is he~n1et teruggekoppelde systeem.

dat een Bode diagram oplevert dat er als volgt uitziet:

t
lFo\

'P't -:;0

-tao

Vanwege deze symmetrie wordt deze theorie de theorie van het
symmetrisch optimum genoemd l.

Ret systeem wordt zelf-adaptief gemaakt door de resultaten van
de parameterschatting via een netwerk waarin de berekende ver
houding tussen regel- en procesparameters geinstrumenteerd is
naar de regelaar te voeren.
Dit ziet er dan als volgt uit:
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P~RAl'1b.1E

t v

pT(I+pcr)

fig. 27

Boven de stippellijn bevindt zich het adaptieve gedeelte.

B - crT2,-

Dit is geinstrumenteerd.
1.4. Ret schatten van de procesparameters.
,

Voor de schatting van de parameters van het proces wordt gebruik
gemaakt van ee~attingstechniekdie in de groep M3ten en
Regelen reeds onderzocht is (lit. 17). (equation error method)
Van het proces waaraan geschat moet worden is in 1.2. de over
drachtsfunctie reeds afgeleid.
De structuur' is dus bekend.
De instrumentatieklassc die gekozen is, is de instrumentatie
van een fysisch model, waarbij de responsie van het model die
van het proces zo goed mogelijk dient te benaderen door middel
van automatische regeling van de _modelparameters. (impliciet
mathematische methode).
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x

n

PROCEE +.
- -+-..

~

1/EODEL..
I -r ..

" fig. 28
model parallel

een

1F(p)=
Berekening model:
Ret proces wordt voorgesteld door
Te schatten zijn de parameters A en B • Hiertoe wordt
model in serle met het proces gezet (compensatie).

e(p)=X(p).F(p).M(p)-X(p).

x(P) Y(p)
M(p) .f:.F(p)

"'~- -.ll.
e(p)

fig. 29

met een jUiste orde van de

, maar dit is technisch
differentierende elementen die

pA-tr p2B
NCr)

realiseerbaar.
het J:'esul taa t:

Een ideaal model zou zijn pA+p2B
moeilijk realiseerbaar wegens de
nodig zijn.
Een model van de vorm
noemer is wel
Dit leidt tot

.e.(p)(P)
I

y(P) "" p+a p"Z. -QAp~Bp2 N(p)

4 I

NCr) fig.3o

>(
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Door het juiste afregelen van M(p) is de fout e volgens een

bepaald criterium minimaal te rnaken, waarbij dan A=a en
B=b in het ideale geval.

In dit geval doet zich nog een complicatie voor doordat bij
de responsie yep) V~N X(p) op Fep) nog een term komt, namelijk

de niet te meten bela sting. Ter compensatie hiervan wordt
een derde parameter bijgeteld.

xCp)

I-N(P)

M(p)
NCp)

+

c

e.(p)

fig. 31

Uit de schatting zal blijken of de voorstelling van het proces
door het berekende tweede orde proces juist is. Eerst zal
namelijk geschat worden aan een proces dat exact 2e orde is
met parameters die de echte procesparameters van de motor bena
deren.
Indien het 28 orde model een benadering is zal er een zekere
fout voorkomen.
Als criterium is gekozen het minimaliseren van de even functie

2E=e (a,b,c,en,t).
De parameters a, b,en c van het model IDoeten automatisch
naar de juiste waarde geregeld worden. Dit gebeurt met de
gradientenmethode (steepest descent).
Hiervoor geld t:
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,,(t) de(t)
J .oB

1

( t) ue( t)
e .~B

2

(t) eleCt)
e .()V]

--~~- 2 dt

Hieruit zijn de afgeleiden te berekenen,
Er geldt

~e(p) X(p).-..2...-

a B1 = N(p)

de(p) _ X(p) .p2

C> B-- - N(p)
,:::

oe(p) _ 1
oB

3
-p-

Deze termen zijn te verkr1-~)en uit het volgende netwerk:

P N ) F-~~

X(p)1-----1

fig. 32

De Bi zijn nu te berekenen uit:
~

B1·(t)=-k·Ieoe dt+B.(o). 1=1,2,3.
1 ~" 1

Q.u.
1
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Deze Bi zijn dan te verkrijgen door e en de te vermenigvuldigen
C> Bl,.'en daarna te integreren.

>---.s~(~)

f il;. 33

(.c.) l -

X y

'-

i
~

. deep) -.1 de. (-t::) _
evenzo voor i=3, rna ar a angezlen 2> B~ -p is ae

3
- 1 en

kan de vermenigvuldiger worden weggelaten.

e~~
fig. 34

Nu hebben we B1 , B2 gevonden. Deze factoren worden vermenig-

vuldigd met resp. X(p).p X(p).p2
N(p) en N(p)

Dat geeft X(p). pB1 +p2B2 met N(p)=p2+1op+1oo
N(p)

Dit is precies het variabele filter waarvan werd uitgegaan.

IIet gehele procesparameterschattingsnetwerk ziet er r,u a Is

voIgt uit: zie bIz. 34.
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~----=~- yep)

g_.....

fig. 35

Als extra elernenten zijn er nog 2 laagdoorlaatfilters in de
schakeling opgenomen. Het doel hiervan zal blijken uit de
volgende beschouwing over het verloop in de tijd van de
parameters a en b •
De fout e ziet er in het tijddomein als volgt uit:

• ...x • .•
e(t)=au+bu+c-N(t)+ ~~L

••• ...... 1 " ••
rneti~u, ~=u· eni(t)=u ~(t)=A~(t)+B~(t)=AU+BU

Dit invullen in de formule voor e (t) geeft
• ••e(t)=(a-A)u+(b-B)u+(c-L1 )

• be· oe • dea=-k1e"a b=-k2ee>b c=-k3e~ (volgens steepest descent)

differentieren
~e •
- - (A"
~Q.. -

substitutie in

van e (t) naar respectievelijk
()e _ (;( Oe. _ 1

_ CJ (l - "'fi: -.. .
a, b en c heeft als resultaat:

a,b en c geeft:
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• • 2 • ... •a--k (a-A)u -k (b-B)uu-k (c-L )u- 1 1 1 1

. ".. ··2b--k (a-A)uu-k (b-B)u -k (c-L )u- 2 2 2 1

in matrixvorm: 1. .-
-"Kd' UU

1
1 • ··2

-ib = u
2
j. ..

- k u

Dit stelsel differentiaalvergelijkingen moet worden opgelost om

het verloop van a(t), b(t) en c(t) te vinden.
Wegens de niet-lineaire vor~ levert dit moeilijkheden Ope
Om toch enigszins een inzicht te verkrijgen kunnen we de vol
gende berekeningen benutten.
Schrijf de differentiaalvergelijking als volgt op:

a(t)+f(t).a(t)=g(t)
-2 -2 .'. ).met f(t)=u en g(t)=-Au +(b-B)uu+(c-L1 u

stel a(t)=p(t).q(t)" dit in a(t)--+
. -pq+pq+f .pq=g

q(p+fp)+pq=g

-t_f-fcr ).,(1:
o

Stel p+fp=o Dit levert een oplossing P(4:)= e met vveglating
van eventuele constante.

· j Sfd't',
dan pq=g en q=" g(~) ~fU.~L d1:') S f~2.cl"'C

a=pq wordt nu \e • • g("'C).e . d"'C
Hieruit is op te maken dat de snelheid van de regeling beinvloed
zal worden door- de term u2.Verder komen er (als men bijv.U=,,\SH,wt
neemt)via uu termen die de dubbele frequentie bevatten.
Om de dubbele frequenties te onderdrukken (en eventuele stoor
signalen van hogere frequentie) worden de laagdoorlaatfilters
gebruikt.



Uit de afstudeerverslagen van Driessen, Willemse en Krutzen

blijkt dat de parameters inderdaad volgens een e-macht met

daarop gesuperponeerd een s:i.nusvormig - signaal naar hun

eind~aarde gaan.

i .
~t-t)

fig. 36

Van deze kennis is gebruik gemaakt bij de instrumentatie van
de parameterschattingsschakeling.



Hoofdstuk 2. INSTRUHENTATIE

Het schatten van de benodigde procesparameters.

2.1. Schatting aan gesimuleerde opstelling.
De opzet is een model van het proces te maken en aan de hand
van dit model de parameterschattingsapparaten af te regelen.
Het model ~ordt gesimuleerd op een analoge rekenmachine.
De overdrachtsfunctie van het proces is voor te stellen door

1
F( p) = Ap2-tBP

Dit ziet er op de analoge rekenmachine als voIgt uit.

Een dergelijk proces levert in niet-teruggekoppelde toestand
( ) abc

een responsie y p ~p + p2 + i'-tPj
Hierin zit een term ~~die aanlelding geeft tot een rampfunctie.
De uitgangsspanning is door de gebruikte apparatuur echter
beperkt tot 10 volt.
Metingen aan het niet-teruggekoppelde systeem worden hierdoor
bemoeilijkt. Bij de motor zou deze rampfunctie een toenemend
toerental veroorzaken. Dit wordt echter begrensd door de inge
bouwde stroombegrenzing.
De metingen worden omdeze redenen dan ook steeds verricht
aan het teruggekoppelde proces (model).
Ter vereenvoudiging is begonnen met een P-regeling in de
terugkoppellus.
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xl.t)---t
I

A
13

fig. 29

Zoals reeds besproken is worden er bij de schatting geen
specifieke testsignalen gebruikt. Het signaal X2 dat op punt
2 verschijnt gedurende het normals bedrijf moet voldoende zijn
om de schatting te kunnen uitvoeren.
X2 volgt uit X1(t). Bij de proefopstelling is zoveel mogelijk de
realistische situatie nagebootst waarbij op punt 1 een gelijk
spanningssignaal met daarop gesuperponeerd st~pvormige veran
deringen optreden.
Dit signaal is hieronder afgebeeld.

XI(~)f 1-----'

fig. 30

Ter vereenvoudiging is bij het onderzoek gewerkt liet periodieke
stapvormige veranderingen rond hetzelfde niveau.

fig. 31
Het is eenvoudig uit te rekenen hoe het signaal er op de punten
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2 en 3 uitziet. (zie biz. 32. )

Op punt 3 heeft het signaal de volgende gedaante: (stapresponsie,

van systeem getekend voor PI-regeling.)
Bij P-regeling is aileen de afstandtte beinvloeden.

I

a. bij

~ij:) - -~_'"'::"'_-- -- - - --

t

fig. 32

---t fig. 33

Het signaal dat het resultaat is van het signaal getekend in
fig. 31 ziet er dus als voigt uit:

~(-t) ~I ~Ct) _

Deze gegevens ZlJn van belang voor de dimensionering en de op
bouw van de parameterschattingsapparatuur.

Ret signaal ~(t) vormt het ingangssignaal voor het filter dat

de noemer vormt met de afgeleiden van ca-, nameiijk ~ ==~ ) ~= ~

van belang zo
Dit is bij

Het is voor de sneiheid van de parameterschatting. ..
als reeds bleek dat Uen U zo groot mogeiijk zijn.
de gebruikte instrumentatie 10 volt.
Achter de uitgangen van' het noemerfilter moeten dus versterkers
geplaatst worden. (zie fig. 34)
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L(P)

l-----,y.cp)

NCp)

fig. 34

De extra inverter (zie34) dient om aan beide uitgangen

hetzeifde teken te verkrijgen.

Bij deze schakeling doen zich t~ee problemen voor.
1. Aileen de veranderingen rond het gelijkspanningsniveau h

(zie fig. 33. a.) leveren de benodigde informatie. Als nu .de
amplitude h1 van de stap erg klein is t.o.v. h is het nuttig

om Y1(p)reeds te versterken. Dit is niet mogelijk als bijv.
h = 9 volt en h1 = 0,09 volt vanwege de 10 volt-grens. Wei is
het mogelijk eerst het gelijkspanningsniveau weg te filteren
en dan h1 te versterken. (zie hiervoor ook biz "12.)

2. Door de aanwezigheid van de belastingsgrootheid L (p) is de
amplitude van h1 niet te voorspellen zodat de maximale waarden
van de versterkingsfactoren a 1 en a 2 niet van te voren ingesteld
kur.nen worden.
Bij een gesimuleerde opstelliug is dit geen probleem daar we
dan L(p) nul kunnen nemen en de procesparameters met enkele
potentiometers kunnen varH~ren (zie fig. 29).
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Bepaling van de waarden in volt van de geschatte procesparallie
terse (in de waarde van parameter c zijn we niet geInteresseerd.

--__---I }'RtV'Ccl------......-

Uit figuur 35 a,b volgt voor e =

fig. 35a

a1Pya a 2P2yb a x
ioN + 10N -~

met X=y(ap 2... bp)

Bij een goede regeling

0= f..a 1 pya _ YAPa~
\ 10N N~)

met als resultaat:
a=10a 3A b =10a 3B

a 1 a
2

8 1 en a 2 moesten zo groot mogelijk zljn. De waarden van A en B
zijn klein. Uit metingen aan de motor bleken er waarden van



42

resp. 0;3 sec. enoJo6sec.op te treden,

In verband met de nauwkeurigheid is het noodzakelijk voor a en
b grotere waarden te verkrijgen. Bijv. tussen 5 en 10 volt.
In de PI-regelaar is het mogelijk deze grote waarden weer met
een zodanige factor te vermenigvuldigen dat de tijdconstantes
weer de juiste waarden hebben.
Uit de formules voor a en b blijkt dat de factor a 3 zo groot
mogelijk moet worden om uit a en b redelijke waarden te krijgen.

a 1 en a 2 zouden klein moeten zijn, maarr"dat werkt dan weer
nadelig op de regelsnelheid zoals we reeds zagen.
Het versterken van de waarden a en b door middel van de factor
a 3 werpt weer problemen op dool' de aanwezigheid van het gelijk
spanningsniveau in het ingangssignaal van het proces.

---..---; PROC.ES 1-------

I
N(p)

a.~ x/(p)
N (p) fig. 37

Dit is weer gezelfde moeilijkheid als bij het andere

noemerfilter.
Een filter dat het gelijkspanningssignaal weefiltert is bijv.

fig. 35



Ret voordeel van dit filter is dat er geen fasedraaiing optreedt.

Het afregelen van de gebruikte schattingsapparatuur.

Om te controleren of de combinatie van noemerfilters, vermenig
vuldigers (lit. 10) en integrator met laagdoorlaatfilter
werkt is de volgende schakeling opgezet:

I

NcP>

/0 Jc..n.

e

fig. 39
,., {y\ 10kX

De waarde van a voigt uit e=~- Ak
100 (met a=-r A in k.n.J.

Van aile elementen is eerst de off-set spanning nul gemaakt met
behulp van de off-set-regelingen Zt.

Als nu de schakelaar in stand 1 wordt geplaatst moet a naar
nulgeregeld worden.

De spanning ongelijk nul die overblijft achter de integrator
wordt veroorzaakt door de gezamelijke overblijvende off-set-
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spanningen. ~-offset is naar nul te regelen door de offsetrege

ling Z3 van de vermenigvuldiger (grove regeling) en Z~ van de

integrator (fijne regeling).
Als dan de schakelaar weer in de stand 2 gezet wordt levert de
spanning a precies de waarde 100 die op minder dan 1% nauwkeurig

A
is.

Vervolgens is een dergelijke opzet toegepast voor het afregelen
van de schattingsapparatuur voor het 2e orde proces.
Vermeld moet nog worden dat het 2e orde proces op de ana loge
rekenmachine zoveel mogelijk gelijk gemaakt is aan dat van de
motor met sturing.
Hiertoe is eerst een stapresponsie bepaald van de motor met
P-regeling (zie grafiek 1. ).
Uit deze figuur zijn de waarden van G en T globaal te bepalen
(lit. 20). Deze waarden zijn ingesteld op de rekenmachine en

leverden een responsie op die behoorlijk in de buurt ligt van
die van de motor. (zie grafiek 2J ).
Voar de bespreking van de verschillen zie blz.~6.

De testopstelling wordt geleidelijk opgebouwd. Als eerste de
volgende schakeling:

- 1
I

~(.t)
I

x~) I
I

FROCES I

- -'

fig. 40

De schakelaar S in stand 2 en vervolgens de spanning x(t) aan

aarde. Met de off-set regelingen Zi de spanningen op c, d en e
nul maken. Deze off-set spanningen zijn kleiner dan, mV
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te waken.
Aan c, d en e ~ordt nu de rest van de schakeling aangesloten

(zie fig. 41).
c..

fig. 41

De schakelaar S ~ordt nu in de stand 1 gezet en a en b moe ten
dan een spanning nul opleveren. Met de off-set-regelingen,

Z1 ,Z3' z7en Z5 is een fijne afregeling te verkrijgen.

De afregeling is nu veel woeilijker dan bij de vorige opstel
ling voor 6en parameter omdat er interactie optreedt tussen de
twee parameters.
Vervolgens de schakelaar 5 weer in stand 2. De spanningen a
~n b geven nu de geschatte parameters zo nauwkeurig mogelijk
weer (zie grafiek 3 ) .
De schatting geschiedt in 5 a 15 sec. Deze tijd is te bein
vloeden met de k-factoren in d~ regellussen.
De te gebruiken laagdoorlaatfilters zijn te berekenen uit de
volgende schake ling en uit de gegevens verkregen over, de motor
in verband met de te onderdrukken frequenties. Deze zijn~oJsHz.

R R

-
f · 1. 2 •19. '+
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Ret feit dat de 2e weerstand h tevens ingangsweerstand is van

de integrator en de Rc-tijd van het filter bepaalt, geeft

moeilijkheden als we de integratieconstante willen veranderen.

Het kan daaroill nuttig zijn de laagdoorlaatfilters buiten het
netwerk aan te brengen bijv. voor de ingangen van de PI-regelaar.
De resultaten van de schatting zijn te zien in grafiek

De nam,'keur ighe id is 5 %.
De schattingsapparatuur is nu te gebruiken om de parameters

van de motor te gaan schatten. Hierbij _ doen zich de moeilijk
heden voor die reeds besproken zijn zoals de signaalniveau's
en maximaal maken van
Een nieuwe moeilijkheid is dat de stuureenheid een referent ie
niveauR heeft dat niet aan aarde gelegd kan worden (zie fig.15)
AIle apparatuur dient daarom vrij van aarde gelegd te worden
en als referentie R te krijgen.
Metingen kunnen aIleen verricht worden met apparatuur met een
differentiaalingang.
Om te controleren of de berekende regelaarparameters inderdaad
de optimale systeemresponsie veroorzaken zijn deze waarden in
gesteld en is de responsie opgenomen. Daarna is bij een aantal
andere waarden van V en 1: de responsie eveneens opgenomen.
(zie grafiek Li ).
Eet resultaat geeft inderdaad de meest gunstige responsie

voor de Voyr. en 't opT. die berekend zijn.

Tenslotte dient nog besproken te worden het verschil in stap
responsie van de motor en een ideaal 2e orde proces.
Geheel gelijk zullen de responsies waarschijnlijk nooit zijn
vanwege de toegepaste benaderingen in 1.2.
Een tweede oorzaak is het niet-omkeerbaar ZlJn van de stroom.
Door de constructie van de Eimoregeenheid is het bij een stap
op de ingang
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PI Jl'XA XA12.

fig. 43

,.,.
mogelijk dat het signaal Xa voor de tweede PI-regelaar posi-
tief wordt, hierdoor wordtXal negatief en dit betekent dat de
pulsvormer voor de thyristor ontsteking geen pulsen afgeeft,
waardoor de rotorstroom nul wordt. De machine bevindt zich
dan in een toestand van vrijlopen (geen aandrijvend koppel)
Dit is te zien in grafiek 5.
De responsie is hierdoor een vervormde sinus geworden die
een fout in de schattingsuitkomsten zal veroorzaken.

t i
JNGANG
(VOl-I]

-~

fig. 44

Een remedie tegen dit verschijnsel is het toepassen van een si~

nusvormig signaal IL.et een zeer lage frequentie zodat de motor
sneller is dan dit signaal en gedwongen wordt dit te volgen.
Tevens moet dan de amplitude van dat sinusvormig signaal niet
te groot zijn om het positief worden van het signaal voor de 2e

PI-regelaar te vermijden.

Dit is echter alleen voor experimentele doeleinden te gebruiken.
Voor normaal bedrijf bestaat een oplossing in het gebruik van
een schakelaar die elektronisch bediend wordt door het teken
van XAlen afhankelijk daarvan overschakelt op een andere groep
thyristoren zodat de rotorstroomomgekeerd kan worden.
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fig •. 45

Dit is met de Simoregeenheid niet IDogelijk.
Er zijn verschillende methodes voor de omkering o.a. via de
zojuist besproken stroomomkering, maar ook door middel van
statorveldomkering.

2.

fig.46
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