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Samenvatting.

G. v. Alphen; Asynchrone aandrijvingen voor tractie-toepassingen (1993, NL).

'In der Begrenzung zeigt sich der Meister' is een begrip dat bij tractie zeker z'n
geldigheid heeft. Begrenzingen in ruimte en gewicht zijn belangrijke construc
tieve aspecten die een rol spelen.
Het begrip heeft ook z'n geldigheid La.v. tractie-aandrijvingen. Is bij de commu
tator-machines de mechanische commutatie een begrenzende factor, zo is bij de
moderne draaistroomaandrijvingen de schakelsnelheid van de vermogenselectro
nische omvormer, t.a.v. de regelbaarheid, een beperkende factor.

Na de introductie van en de eerste ervaringen met draaistroomaandrijvingen in
tractie-aandrijvingen bij de N. V. Nederlandse Spoorwegen ontstond de behoefte
aan een verdere orientatie op het gebied van aandrijvingen met asynchrone
machines.

Voor toepassing van asynchrone machines in tractie-installaties, in het bijzonder
voor hoofdspoorwegen, zijn op het moment 3 verschillende regelingen beschik
baar. Tot de beschouwde regelingen behoren de spanning/slip-sturing en 2 zgn.
flux-georienteerde regelingen. Bij de flux-georienteerde regelingen is gekeken
naar een rotorflux-georienteerde regeling, alsook naar een statorflux-georienteer
de regeling. Om tot een gefundeerde voorkeur voor een van de regelingen te
kunnen komen is een vergelijking nodig. Dit afstudeerrapport geeft hier dan ook
een aanzet toe. Daarbij ligt de nadruk op de statorflux-georienteerde regeling. De
vergelijking vindt plaats door middel van een systeembeschrijving van de ver
schillende regelingen, in een en dezelfde notatievorm en een eerste simulatie
van de zgn. Direkte Selbstregelung. Simulatie heeft daarbij plaatsgevonLen met
behulp van het pakket PSI/e.

Hoewel in de bestudeerde literatuur bij tractie-toepassingen de voorkeur lijkt uit
te gaan naar de zgn. Direkte Selbstregelung, is verder onderzoek nodig om dit te
kunnen verifieren. Daarbij gaan de gedachten in eerste instantie uit naar een
uitbreiding van de simulatiemodellen om tot een vergelijking met de zgn.
'Transvektor'-regeling te kunnen komen.

Vanwege het feit dat de optredende krachten tussen wiel en rails hier het
grootst zijn, dienen, wat uitbreiding van de simulatiemodellen aangaat, zeker de
gewenste dynamische eigenschappen van de aandrijving in het gebied rond
stilstand meegenomen te worden.



Zusammenfassung.

G. v. Alphen; Asynchronantriebe fur Traktionsanwendungen (1993, NL).

«In der Begrenzung zeigt sich der Meister» ist ein Begriff der bei Traktion
bestimmt seine Gultigkeit hat. Begrenzungen in Raum und Gewicht sind wichti
ge konstruktive Aspekte die eine Rolle spielen.
Der Begriff hat auch seine Gultigkeit in Bezug auf Traktionsantriebe. 1st bei den
Kommutator-Maschinen die mechanische Kommutation ein begrenzender Faktor,
so ist bei den modernen Drehstromantrieben die Schaltgeschwindigkeit des
leistungselektronischen Umrichters, in bezug auf die Regelbarkeit, einen ein
schrankenden Faktor.

Nach der EinfUhrung von und den ersten Erfahrungen mit Drehstromantrieben in
Traktionsantrieben bei den N.V. Nederlandse Spoorwegen entstand das Bedurf
nis an eine weitere Orientierung auf dem Gebiet von Antrieben mit Asynchron
maschinen.

Fur die Anwendung von Asynchronmaschinen in Traktionsanlagen, besonders
fUr Hauptbahnen, sind momentan 3 unterschiedliche Regelungen verfOgbar. Zu
den betrachteten Regelungen gehoren die Spannung/Schlupfsteuerung und zwei
sg. flu~orientierten Regelungen. Bei den flu~orientierten Regelungen sind eine
rotorfluBorientierte Regelung wie auch eine statorflu~orientierte Regelung in Be
tracht genommen.
Um zu einem fundierten Vorzug fUr eine der Regelungen zu geraten ist ein
Vergleich notwendig. Diese DipJomarbeit gibt hierzu dann auch einen Ansatz.
Dabei wird die statorfluBorientierte Regelung betont. Der Vergleich findet mittels
einer Systembeschreibung der unterschiedlichen Regelungen in einer und
derselben Notierungsart, und einer ersten Simulation der sogenannten Direkten
Selbstregelung statt.

Obwohl es sich in der studierten Literatur bei Traktionsanwendungen heraus
stellt da~ die sogenannte «Direkte Selbstregelung» bevorzugt zu werden
scheint, sind weitere Verifikationsuntersuchungen notwendig.
Dabei gehen die Gedanken in erster Instanz nach einer Erweiterung dE.r Simula
tionsmodelle aus um zu einem Vergleich mit der sogenannten «Transvektor»
Regelung kommen zu kOnnen.

Wegen der Tatsache da~ die auftretenden Krafte zwischen Rad und Schienen
hier am groBten sind, sollen, in bezug auf die Erweiterung der Simulations
modelle, bestimmt die verlangten dynamischen Eigenschaften des Antriebs im
Gebiet um Stillstand mitgenommen werden.



Summary.

G. v. Alphen; Induction machine drives for traction applications (1993, NL).

«In der Begrenzung zeigt sich der Meister» is a concept that has its validity
certainly for traction. Limitations in space and weight are important constructive
aspects.
The concept also has its validity in connection with traction drives. Is in case of
commutating machines the mechanical commutation a restrictive factor, so in
case of the modern three-phase ac-drives the switching speed of the power
electronic converter builds a restrictive factor in connection with the
controllability.

After the introduction of and the first experiences with three-phase ac-drives in
traction drives at the N.V. Nederlandse Spoorwegen a need for a further
orientation in the field of drives with asynchronous machines arose.

For the application of asynchronous machines in traction installations, in
particular for main-line railways, 3 different control structures are available.
The voltage/slip-control and two so-called fluxorientated control strategies
belong to the considered regulations.
In case of the fluxorientated regulations a rotorfluxorientated regulation as well
as a statorflux orientated regulation had been considered.
In order to come to a wellfounded preference for one of these control structures
a comparison is necessary.
This thesis gives an initial impetus. The accent lies on the statorflux orientated
regulation. The comparison occurs by means of a system description of the
different regulations in one and the same notation form, and a first simulation of
the so-called "Direct Self-Control". Simulation took place with the help of the
programm PSI/e.

Although in the studied literature the so-called "Direct Self-Control" seems to be
preferred in case of traction application, a further investigation is necessary in
order to prove this. To achieve this, thoughts turn first of all to an extension of
the simulation models in order to come to a comparison with the so-called
"Transvektor"Control.

Due to the fact that the occurring efforts between wheel and rails here are the
highest, certainly the desired dynamic qualities of the drive in the area around
standstill in connection with the extension of the simulation modells have to be
considered.
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1. Aandrijvingen met variabel toerental.

Aandrijvingen met een in de tijd variabel toerental komen in de praktijk vaak
voor. Hoewel hier de nadruk wordt gelegd op toepassing voor tractie, komen
deze bijvoorbeeld ook voor in de proces- en assemblage-industrie (pompaandrij
vingen, robots, etc.).
Voor een belangrijk deel zijn de (hoog)dynamische aandrijvingen uitgevoerd met
behulp van commutatormachines; door verbeterde regelbaarheid van de draai
stroomaandrijvingen t.g.v. de ontwikkelingen in de micro- en vermogenselek
tronica is het mogelijk geworden om veel van deze aandrijvingen met behulp van
draaistroommachines te realiseren.

Ais gevolg van deze ontwikkelingen zijn in de loop van de jaren 70 de eerste
locomotieven met draaistroomaandrijving beproefd. De stand van de techniek
had daarbij tot gevolg dat veeI vermogenselektronische componenten noodzake
lijk waren bij de realisatie van het aandrijfsysteem. Door de ontwikkelingen op
het gebied van de vermogenselektronica (GTO's) is het aantal benodigde
vermogenselektronische componenten drastisch gedaald (van 480 bij de DB
E120 (1980) naar 144 bij de SBB Rh 460 (1987) [19)). De eveneens voort
schrijdende techniek op het gebied van de micro-elektronica is daarbij vanzelf
sprekend een voorwaarde geweest voor de ontwikkelingen op het gebied van de
hoogdynamische tractie-aandrijvingen (die een korte cyclustijd voor de regel
algoritmen benodigen). Hoewel het mogelijk is om zowel synchrone als asyn
chrone machines hiervoor toe te passen, lijkt de keuze te zijn gevallen op de
asynchrone machine.

Bij de toepassing van de asynchrone machine met kooirotor in een aandrijf
systeem ontstaat een zeer robuust en onderhoudsarm systeem (geen mechani
sche slijtage van commutator). Door het hogere vermogen van de machine, bij
eenzelfde inbouwgrootte, ontstaat bij tractie de mogelijkheid om bij draaistroom
aandrijvingen grotere vermogens toe te passen (de beschikbare inbouwruimte
kan beter benut worden).
Door de opbouw van de machine is deze tevens beter overbelastbaar en is een
groter toerentalbereik beschikbaar.

Tegenover deze voordelen moet wei opgemerkt worden dat de benodigde
investering in micro-elektronica, en bijbehorende regeltechniek, groter is dan bij
de aandrijvingen met commutatormachines. Daarbij moet de kanttekening
gemaakt worden dat door de betere regelbaarheid bij locomotieven een grotere
trekkracht gerealiseerd kan worden.

AI met al heeft de asynchrone aandrijftechniek de weg gevonden naar de
toepassing in verschillende tractie-vormen. Daarbij Iijkt de trend te zijn gegaan in
de richting van een aandrijfsysteem met spanningstussenkring, waarbij GTO's
als vermogenshalfgeleiders worden toegepast.
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2. Opbouw van een aandrijfsysteem met asynchrone machines.

Voor de toepassing van de asynchrone machine in een aandrijving met variabel
toerental is het noodzakelijk dat deze machine een 3-fasige voeding krijgt
aangeboden met een variabele frequentie en spanning. Door tussenschakeling
van vermogenselektronica tussen de energiebron en de machineklemmen wordt
het mogelijk om aan deze eis tegemoet te komen. Bij tractietoepassingen wordt
vaak voor de volgende oplossing gekozen (fig. 2.1).

fig. 2.', De asynchrone draaistroomaandrijving met spanningstussenkring.

De energie van de voeding, een diesel-generator-set of de bovenleiding (AC of
DC), wordt met behulp van een ingangsomvormer, gelijkrichter of chopper (die
in een aantal gevallen kan ontbreken), toegevoerd aan een gelijkspanningstus
senkring (fig. 2.2). In deze tussenkring is een condensatorbank opgenomen, die
pulsaties in de energiestroom kan opvangen.
Vanuit deze tussenkring vindt met behulp van een spanningsinvertor voeding
van de machine plaats.

fig. 2.2, De verschillende voedingsmogelijkheden bij tractietoepassing van asynchrone aandrijving.



- 9 -

Een bijkomend voordeel van deze methode is, dat (naast het wegwerken van
pulsaties in de energietoevoer) er een ontkoppeling is ontstaan tussen de
voedingsbron en de aan de machine toegevoerde energie. De terugwerking van
hogere harmonischen naar de voeding, vooral van belang bij voeding vanuit de
bovenleiding, wordt verminderd.
Een te hoge stoorstroom kan bij tractietoepassingen verstoring van de bevei
ligingsinrichtingen, welke voor een veilig verloop van het tractiebedrijf moeten
zorgdragen, veroorzaken'.

De invoering van draaistroomaandrijving, in het bijzonder bij uit de bovenleiding
gevoede tractie, bij de N.V. Nederlandse Spoorwegen is reden geweest voor dit
afstudeerwerk. Het feit dat er verschillende regelstrategieen bestaan om dit
soort aandrijvingen aan te sturen heeft bijgedragen aan de invulling van dit
afstudeerwerk.
Het doel van dit afstudeerwerk is dan ook om de twee belangrijkste regelstrate
gieen te beschrijven en te vergelijken. Dit laatste op grond van de (mathemati
sche) beschrijving en met behulp van simulatie.

Anno 1993 vindt bij de N.V. Nederlandse Spoorwegen treindetectie plaats m.b.v. een 75 Hz-signeal. Bij de
Deutsche Bundesbahn vindt dit plaats m.b.v. een 100 Hz-signea!.
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3. Specifieke eigenschappen van een tractie-aandrijving.

Om tot een systeemvergelijking te kunnen komen tussen de verschillende
gerealiseerde oplossingen, is het noodzakelijk vast te stellen wat de specifieke
kenmerken van tractie-aandrijvingen zijn.

3.1 Rijweerstand.

Hoewel triviaal, maar de bedoeling van een tractie-aandrijving is nog altijd om
een massa (de trein dus) te versnellen en in beweging te houden. In sommige
gevallen wordt daarbij elektrisch geremd, recuperatief danwel dissipatief.
Afhankelijk van de treinsoort worden verschillende eisen gesteld aan maximale
snelheid en trekkracht. Voor een reizigerstrein geldt dat vlot versneld moet
kunnen worden, maar bovenal dat bij hogere snelheden de snelheid ook gehand
haafd moet kunnen blijven. Voor een goederentrein daarentegen geldt, dat een
grote massa versneld moet kunnen worden bij lage snelheden.
Deze beweging wordt echter tegengewerkt door
- de luchtweerstand,
- de rolweerstand &
- de baanweerstand.

F = F +F +F
"'trlfin "'lucht "'rol "'Nan

3.1

Hierbij kan de luchtweerstand kwadratisch afhankelijk van de snelheid worden
verondersteld en de rolweerstand als evenredig met de snelheid worden aange
merkt.
Ais voorbeeld zij hierbij de weerstandsformule voor de loc DE 6400 met een
goederentrein gegeven2

• Hierin zijn de lucht- en rolweerstand verwerkt. Voar de
baanweerstand in bogen en op hellingen dient nog een toeslag gegeven te
worden.

= G1 *(9.16+0.111*v)+0.424*(v+10)2

+ Gg *(11.77+4.415*10-3 *(V+10)2)

met: 3.2

F = treinweerstand (N)
"'tr.in

G] = massa van de lac (80 ton)

Gg = massa van de goederentrein (ton)

v = treinsnelheid (kIn/h)

De in de formule gegeven waerden zijn hierbij niet bindend. Daarnaast dient opgemerkt te worden dat deze
formule geldt voor een zgn. goederentrein algemeen.
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Bij een gegeven kracht-snelheidskarakteristiek voor een bepaalde tractie-installa
tie, rest bij elke snelheid een krachtoverschot dat gebruikt kan worden om de
trein verder te versnellen en/of variaties in de luchtsnelheid en/of variaties in de
baanweerstand op te vangen. Ter iIIustratie geeft figuur 3.1 de kracht-snel
heidskarakteristiek van de NS DE-lac serie 6400 met daarbij eveneens de trein
weerstand van een goederentrein ingetekend.

F IkN]

2001-----...

160

100

60

.............................................................................................
0'---'-_.1....---L._...l...----L._...J..----1_....1.------J~~_'----L._...L-----.J

o 10 20 30 40 60 eo 70 80 90 100 110 120 130 140
v (km/h)

- Trekkracht········ Goederen 1000 ton

fig. 3.1, De trekkracht-snelheidskarakteristiek veer NS DE 6400.

3.2 Bedrijfsgebieden.

In het algemeen kan bij de toepassing van asynchrone machines in tractie een
onderverdeling gemaakt worden in 3 bedrijfsgebieden (fig. 3.2). Daarbij is het
als vanzelfsprekend mogelijk om in deellast te werken.

Flux

Pmax
I
I
I,

Tklp :........................................,
"."., '.
I '.

i \. Us

II snelheid III

fig. 3.2, Onderverdeling in bedrijfsgebieden veer een asynchrene aandrijving bij tractie.
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I: Nominale flux

Oit gebied loopt van stilstand tot het nominale toerental. Het flux-niveau
(Flux) in de machine heeft hierbij de nominale waarde. In dit gebied moet
dan ook de verhouding tussen de effectieve waarde van de statorspan
ning (U.) en de snelheid constant gehouden worden. Het koppel (Tmax)

wordt begrensd door de maximale kracht die op de rails kan worden
overgebracht.

II: Constant vermogen

In dit gebied wordt de machine in veldverzwakking bedreven en werkt de
invertor met pulstal 1. Het koppel wordt hierbij begrensd door het maxi
male vermogen (Pmax) dat de installatie kan leveren.

III: Gereduceerd vermogen

Het vermogen dat de machine nog kan leveren daalt onder het maximale
vermogen van de installatie. Het maximale koppel wordt hier gegeven
door het kipkoppel (Tkip)' Oit gebied zal men echter in het algemeen
proberen te vermijden.

Pmax -v const. .... ltv

Tmax const. .... ltv -1tv2

Us -v const.

Tkip const. .... ltv2

Flux (ip) const. ....1tv

Tabel 3. 1, Verloop van de belangrijkste grootheden als functie van de snelheid.

II I II I III

3.3 Aandrijfsysteem.

Zoals uit het vorige hoofdstuk gebleken is, valt het aandrijfsysteem in een aantal
deelsystemen op te splitsen:

- voedend systeem,
- ingangsomvormer,
- tussenkring,
- tractie-omvormer,
- tractie-machine.
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Oaarbij komt nog het mechanische gedeelte:

- overbrenging,
- koppeling,
- wiel-rail-contact.

Bij tractie zijn het aanzettijdverJies en de maximaIe snelheid factoren die aan de
dimensionering van de tractie-installatie ten grondslag Iiggen; bij hoogvermogen
locomotieven is daarnaast het maximaIe vermogen dat het voedend systeem kan
leveren een belangrijke beperkende factor (Oit is vooral van belang bij voeding
met 1500 VOC). In dit stadium van het onderzoek komt dit tot uiting in het
maximale vermogen dat de tractie-omvormer aan de tractie-machine kan
leveren, de tussenkringspanning wordt hierbij verondersteld constant te zijn.
Voor wat betreft het mechanische deel van de aandrijving, zal aileen rekening
worden gehouden met het wegvallen van de wrijving tussen wiel en rail en dus
de ontkoppeling tussen treinmassa en het aandrijvende systeem. Daarbij doet de
gesimuleerde aandrijving zich voor als een systeem waarbij slechts op een as
een tractie-machine aanwezig is. Het dynamisch gedrag van het mechanische
deel wordt dan ook verder buiten beschouwing gelaten.

In werkelijkheid is de opbouw van een individueel aangedreven as (hier gegeven
voor de OE 6400) als voigt samengesteld (fig. 3.3).

3
5

fig. 3.3, Opbouw van de aandrijving van een individueel aangedreven as, zoals bij de DE6400.

Oe tractie-machine (1) drijft via een klein tandwiel (2) een groot tandwiel (3)
aan. Oit is op de as (4) naast het eerste wiel (5) aangebracht, dat via de as met
het tweede wiel (6) verbonden is.
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3.4 Tractie-omvormer.

Bij de beschouwing van het dynamische gedrag van de regeling, zal ook het
schakelende karakter van de invertor mee in beschouwing genomen moeten
worden.
Uitgaande van de principiEHe werking van een 3-fasige brug-invertor, kan de
invertor opgebouwd worden gedacht m.b.v. 3 schakelaars met wisselcontacten
(fig. 3.48

).

'.

i

fig. 3.4·, Principiele opbouw van de invertor. fig. 3.4b
, De GTO-invertor.

Op de plaats van elk van de schakelaars moet dan in werkelijkheid een GTO met
anti parallel geschakelde diode worden gedacht (fig. 3.4b

). Afgezien van commu
tatieverschijnselen, wordt hiermee een beeld verkregen van de spanningsvor
ming door de invertor.

Het feit dat er voor elke invertor-tak 2 schakeltoestanden mogelijk zijn, heeft tot
gevolg dat er 8 schakeltoestanden kunnen worden onderscheiden. Twee van
deze 8 combinaties leveren een 'nul'-spanning, vanwege het feit dat in deze
gevallen de fase-klemmen op dezelfde rail liggen (De machine heeft dan geen
spanning aan de klemmen).

Door combinatie van verschillende fasespanningen in een tijdsinterval kan de
grootte van de grondharmonische in de spanningsvorm be'lnvloed worden. De
mogelijkheden tot modulatie worden echter beperkt door de met de fysische
eigenschappen van de GTO's samenhangende vertragingstijden alsook door de
met de schakelfrequentie samenhangende warmte-ontwikkeling in de GTO's.
Hierdoor ontstaat er een beperking in de schakelfrequentie en dus in de moge
lijkheid om het aandeel van de hogere harmonischen in de spanning door
modulatie te onderdrukken. Dit alles heeft tot gevolg dat het bij lagere snelhe
den mogelijk is om de grondharmonische in de spanning een groot aandeel te
laten hebben. Bij de hogere snelheden neemt het aandeel van de hogere
harmonischen in de spanning toe (fig. 3.5), hetgeen dan ook in de stroomvorm
tot uiting komt.
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fig. 3.5, Schakeltoestanden van een invertortak bij twee verschillende snelheden.

In de praktijk wordt bij GTO-invertoren vaak gekozen voor een gemiddelde
schakelfrequentie van zo'n 200 Hz (maximaal zo'n 600 a 700 Hz). De vraag hoe
de invertor te modelleren voor simulatie komt in hoofdstuk 5 aan de orde.

3.5 Tractie-machine.

Zoals reeds vermeld richt deze studie zich specifiek op de spanningsgevoede
asynchrone machine met rotorkooi.
Bij de beschouwing wordt uitgegaan van een machine (met poolpaartal 1)
waarvoor de aannamen gelden:
- de wikkelingen zijn symmetrisch en sinusvormig over het statoroppervlak

verdeeld,
- met betrekking tot de rotor wordt geen rekening gehouden met stroomver

dringing en wervelstroomverliezen,
- de weerstanden en inductiviteiten worden in eerste instantie verondersteld

constant te ~ijn.

Daarbij wordt verder nog aangenomen dat het voedende systeem symmetrisch
is.
De werkelijke opbouw van de asynchrone machine met kooirotor zal hieraan
slechts in benadering kunnen voldoen.

fig. 3.6, De asynchrone machine met kooirotor van de DE6400 in z'n behuizing.
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4. Ruimtevectoren & coordinaatstelsels.

Alvorens simulatiemodellen van machine en omvormer op te stellen is het van
belang om de voorkomende grootheden aan een met de machine verbonden
referentie-coordinatensysteem te koppelen.

4.1 Ruimtevectoren.

Om de beschrijving van de machine bij toestandsovergangen te vereenvoudigen
wordt vaak gewerkt met de zgn. ruimtevectoren, i.p.v. de grootheden voor de
afzonderlijke fasen.
Een ruimtevector3 is gedefinieerd als een complexe grootheid in een ruimtelijk
referentie-coordinatensysteeem. Hierbij geeft de lengte van de vector de
amplitude van de grootheid weer en de hoek de ruimtelijke orientatie t.O.V. de
referentie-as.

as

y

fig. 4.1, Definitie van de kenmerken van een ruimtevectoL

Bij de 3-fasige invertor geeft de lengte van de vector de maximaIe waarde van
de fasespanning weer en de hoek de positie t.O.V. de stator-referentie-as.

Voor een symmetrisch driefasig stelsel wordt een ruimtevector gedefinieerd als

met

. 2lf
J-

a ::: e 3

Hierbij wordt de lengte van de vector gelijk aan de amplitude van de fasegrootheden.
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4.2 Referentiestelsels bij de asynchrone machine.

Bij de asynchrone machine kunnen, door de opbouw van de machine, 3 referen
tiestelsels4 onderscheiden worden:
- stator-coordinaten,
- rotor-coordinaten,
- flux-coordinaten.

-s
Us

flux-as

cps
~:::::-__-l..-_t-_-I-_---.-_-..L r:..:o~t~or-as

fig. 4.2, Ligging van de referentiestelsels.

Daarbij geeft het subscript aan in welk deelsysteem de grootheid optreedt. Het
superscript geeft daarbij aan welk coordinaatsysteem als referentie wordt
gebruikt. Voor de statorspanning wordt daarbij de hoekaanduiding a gebruikt om
de ruimtehoek aan te geven.

Bij het stator-coordinatenstelsel is hierbij aangenomen, dat de positie van fase a
als referentie-as dient. De hoek van een vector t.O. v. deze referentie-as wordt
aangeduid met OS. De referentie-as van het rotor-coordinatenstelsel heeft een
positie QB t.o.v. de stator-referentie-as. Een vector in het rotor-coordinatenstelsel
heeft een hoek B" t.O.V. dit stelsel.
Ais voorbeeld van de notatie van een ruimtevector vaIt te denken aan de
statorspanningsvector DB (zie fig. 4.2). Er geldt nu:

-s
Us = 4.1

4.2

Zoals later zal blijken is de invoering van een rotorflux-coordinatensysteem
voordelig bij voeding met sinusvormige grootheden.

zie bijlage 4 (symbolenlijst) voor indices van de referentiestelsels.
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In dat geval gaan de grootheden die voor de koppelvorming van belang zijn, in
het rotorflux-coordinatensysteem, over in constante waarden, als er sprake is
van een stationaire toestand. In dit referentiestelsel wordt de hoek van bijv.
(wederom) de statorspanningsvector weergegeven door:

4.3

Hierbij maakt het referentiesysteem een hoek tps t.O.V. het stator-referentiesys
teem en een hoek tpr t.o.v. het rotor-referentiesysteem.

Daardoor is echter de afgeleide naar de tijd niet aileen afhankelijk van de
amplitude-variatie van de vector, maar ook van de variatie van de ruimtehoek in
de tijd.

Voorbeeld:

4.4
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5. Modellering van de asynchrone machine & invertor.

5.1 Machine.

Bij het vergelijken van de verschillende, in ogenschouw genomen, regelstrate
gieen voor asynchrone aandrijvingen bij tractie, is het noodzakelijk een model
van de tractie-machine ter beschikking te hebben.

Uitgaande van de aannamen (zoals reeds vermeld in hfdst. 3) dat
- de wikkelingen symmetrisch en sinusvormig over het oppervlak zijn verdeeld,
- met betrekking tot de rotor geen rekening wordt gehouden met stroomver-

dringing en wervelstroomverliezen,
- de weerstanden en inductiviteiten in eerste instantie worden verondersteld

constant te zijn
en dat het voedende systeem symmetrisch is, ontstaat het volgende stelsel
vergelijkingen5

:

5.1

d -r
dt \11k o 5.2

VS
- VS -;-8 5.3

S - 1 + Las~s

V~ = vi -;-r 5.4+ Lak~k

v~ = MU! +
-;-y) 5.5~k

T = 2 (R (~ ) drY) TTy
el 2 2.,.1 5

Hierbij betekent de complexe schrijfwijze dat er sprake is van ruimtevectoren.

5.6

5.7
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Uitgaande van dit stelsel, waarbij het poolpaartal gelijk aan 1 wordt veronder
steld, wordt het onderstaande simulatieschema6 voor de asynchrone machine
gevonden (fig. 5.1).

""iT=;------------,

Tel

~}o-----------«>--------------'

fig. 5.1, Simulatie-schema voor de asynchrone kooirotormachine met p = 1.

In dit schema is uitgegaan van een spanningsgevoede machine in rotorflux
georienteerde co6rdinaten. De voorkeur is hierbij uitgegaan naar een spannings
gevoede machine op grond van het feit dat, bij tractie, aan voeding middels een
spanningsinvertor de voorkeur wordt gegeven.

Uitbreiding van dit schema naar een machine met een willekeurig poolpaartal p
levert figuur 5.2 [12].

R
""iT=;-------------,

tt }o-------------0<)---------------'

fig. 5.2, Simulatie-schema voor de asynchrone kooirotormachine met een willekeurig poolpaartal.

De afleiding van dit schema uit de vergelijkingen wordt gegeven in bijlage 1.



- 21 -

5.2 Invertor.

Zoals reeds in hoofdstuk 3 vermeld, wordt uitgegaan van een 3-fasige twee
punts wissel richter. Deze invertor wordt gevoed vanuit de tussenkring met
spanning Ud • Daarbij ontstaat de mogelijkheid om 6 spanningsvectoren aan de
machine op te drukken. Bovendien bestaat er de mogelijkheid om een 'nul'
vector op te drukken.
Door koppeling van de invertor aan de machine ontstaat, bij keuze voor het
stator-coordinatenstelsel, figuur 5.3.

2

(3a---~--------='~
3

4

fig. 5.3, Statorspanningsvectoren.

In de figuur zijn ingetekend de
- spanningsvectoren,
- aa- en Ba-assen, alsook
- Bb- en Bc-assen.

6

5

~ I
1 + - - lIT
2 + + - -Wr
3 - + - (fr
4 - + + lEl

5 - - + lGl

6 + - + jil

De a-as van het met a&B aangeduide carthesisch coordinatenstelsel valt hierbij
samen met de magnetische voorkeursrichting van de stator-a-fase.
De in de ruimtelijke figuur met 1 tim 6 aangeduide spanningsvectoren zijn in de
schakeltoestandstabel en de bijbehorende grafische weergave terug te vinden.
Daarbij is aangegeven op welke spanningsrail elk van de fasen (a,b,c) moet
liggen 0111 de betreffende spanningsvector op te drukken.
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Het invertor-model moet dus 6 verschillende spanningsvectoren kunnen geven,
die onderling 60° verschoven zijn, alsook een 'nul'-spanningsvector.
De grootte van deze spanningsvector is gelijk aan de maximale grootte van de
spanning in de a-fase. Deze bedraagt 2/3 Ud [8].
De grondharmonische van de gekoppelde spanning bij voeding met een invertor
bedraagt hierdoor (bij pulstal 1) Ugek.eff = ../61n U d •

Op deze wijze is voor de invertor het model ontstaan in figuur 5.4. De keuze
van de spanningsvector hangt hierbij at van de gewenste wijze van aansturen.

S
a,b,c

I
I'nul'
I
I

Vector
keuze

fig. 5.4, Het invertor-model in de simulatie.

5.3 Coordinatentransformatie t.b.v. koppeling aan machine-model.

Aangezien het invertor-model in stator-coordinaten is opgebouwd en het
machine-model in rotorfluxcoordinaten, dient er nog een transformatie plaats te
vinden. Daardoor wordt koppeling van de modellen mogelijk.

Zoals reeds aangegeven in hoofdstuk 4 geldt

dtnS
Aangezien ,. in het model bekend is,

dt

gehaald worden.

5.8

kan hieruit q>s d.m.v. integratie

De componenten us
w en usb kunnen dan bepaald worden als zijnde

U
W

s

IUsl cos (a:-q>S)

= IUsl sin(a:-q>S)
5.9

Hetgeen leidt tot figuur 5.5, waarin het blok P(olair)/C(arthesisch) de ontbinding
verzorgt van de spanningsvector in rotorflux-georienteerde componenten.
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bIUsl Us
p

exS ext
C urs~

-

cps

L • scp

fig. 5.5, Ontbinding van de invertor-vector in rotorflux-coordinaten.

Een combinatie van deze componenten kan nu ingezet worden t.b.v. een
simulatie van een regeling.
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6. Overwegingen bij een systeemvergelijking.

Om Gberhaupt tot een systeemvergelijking van de verschillende regelingen te
kunnen komen, zal eerst de werking van deze regelingen aan de orde moeten
komen. Daarnaast zullen ook criteria aangelegd moeten worden, alsmede een
waarnemingsplatform gekozen worden, om tot een vergelijk te komen. Deze
criteria zul/en dan voort moeten vloeien uit de gewenste eigenschappen van een
tractie-aandrijving.

6.1 Toegepaste regelingen.

Er kan bij de verschil/ende regelprincipes, die ingezet worden bij tractie, een
onderscheid gemaakt worden tussen:

- spanning/slip-sturing &
- flux-georienteerde regelingen.

Daarbij zijn de flux-georienteerde regelingen weer onder te verdelen in:

- rotorflux-georienteerde - &
- statorflux-georienteerde regelingen.

Problemen bij de regeling.

Hoewel bij de beschouwingen in dit verslag een constante magnetiserings
inductiviteit wordt gebruikt, speelt in werkelijkheid de verzadiging een rol.
Vandaar dat deze, t.b.v. de regeling, voorgetabelleerd dient te zijn7

•

Bij de slip-regeling is bovendien de totale instelling van slip en stroom voor
getabelleerd als functie van snelheid en te leveren koppel en/of vermogen.

De flux-georienteerde regelingen hebben als probleem het feit dat de grootte en
richting van de flux bekend dienen te zijn. Aangezien deze zeer moeilijk te meten
is, moet deze normalerwijze berekend te worden uit de meetbare machine
grootheden.
De bepaling van de flux uit de statorspanning en -stroom voldoet goed bij
toerentallen groter dan zo'n 10% van het nominale toerental [24]. Bij lagere
toerentallen is de bepaling via het zgn. u-i-model te onnauwkeurig en zal de
bepaling ondersteund moeten worden door het toerental van de machine in de
berekening te betrekken (zgn. i-n-model).

De berekening van de flux vindt hierbij m.b.v. een zgn. observer plaats, op

Vaak gebeurt dit voor een doorsnee machine. De individuele machines zullen meer of minder van dit gedrag
afwijken.
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grond van een machine-model. Bij dit machine-model kan uitgegaan worden van
de spreiding aan de beide machine-zijden of wordt deze naar een machine-zijde
omgerekendB

• Daarbij blijkt dat door de fabrikanten van de rotor- en statorflux
georienteerde regelingen een ander vervangingsschema wordt aangenomen.
Meer hierover bij de beschrijving van de individuele regelingen.

Bedrijfsgebieden.

Bij de beschrijving van de verschillende regelingen, is het verstandig om het
schakelende karakter van de invertor, in samenhang met de rest van het
vermogensdeel, in het achterhoofd te houden.

Verder is bij tractie van belang dat de asynchrone machine ontworpen is voor
een nominaal bedrijfspunt. Bij dit punt wordt de machine gevoed met nominale
spanning en met nominale flux bedreven. Voorbij dit punt neemt bij gelijkblijven
de spanning de flux-grootte af met de toename van het toerental. Wat overigens
ook een daling van het kip-koppel tot gevolg heeft. Tractie-installaties worden
voor het overgrote deel van de tijd in dit bedrijfsgebied bedreven.

Om de vergelijking enigzins te vereenvoudigen komen de 3 verschillende
regelprincipes overeen met de oplossingen, zoals op dit moment verkrijgbaar,
afkomstig van 2 fabrikanten.

6.2 Spanning/slip-sturing - ABB.

De spanning/slip-sturing van de asynchrone machine, zoals door ABB (oorspron
kelijk BBC) uitgevoerd, gaat uit van het quasi-stationair gedrag van de asynchro
ne machine. Hierbij wordt de spanning evenredig met het toerental opgeregeld.

Bij de spanning/slip-sturing, zoals O.m. wordt toegepast bij de NS DE6400,
wordt uitgegaan van een regeling om de flux, vanaf stilstand tot aan het
nominale toerental, constant te houden. In veldverzwakking blijft vervolgens de
spanning constant en daalt de flux met toenemende snelheid (zie ook fig. 3.2.),
De gewenste statorfrequentie wordt daarbij bepaald door het sommeren van de
actuele rotoras-frequentie en de gewenste slip-frequentie.
Het regelen '(an de flux-grootte vindt plaats door de spanning evenredig met de
statorfrequentie op te regelen. Compensatie voor de spanningsval over de
statorweerstand vindt plaats met behulp van de statorstroom-grootte.

Zie bijlage 2 veer deze emrekening.
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w'

• T'
w=-T (CJ••)

mu

i'··
f•Ii'

PWM S•.b.c

temp

fig. 6.1, Regelstructuur voor de spanning/slip-sturing.

De gewenste waarden van slip-frequentie en statorstroom zijn daarbij voor
getabelleerd als functie van het toerental en de gewenste belastingtoestand
(koppel of vermogen). Deze waarden kunnen uit de, voor de machine geldende,
verbanden gehaald worden.

Uitgaande van een lineaire machine geldt (in rotorflux-georienteerde coordinaten)
in stationaire toestand

·b
~s 6.1

Verder geldt, omdat illb .L illW

. _J(.W) 2 ( • b) 2
~s - ~s + ~s

Invullen van 6.2 in 6,3 geeft

6.2

6.3

. . b
~s = ~s 1 + (~ Lk)2

dt Rk

6.4
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Zodat voor de rotorflux geldt

1 + (~ Lk)2
dt Rk

Wat het koppel aangaat geldt

3 MII•• w
Tel =-P-'t'k~s

2 L k

Invul1en van 6.1 en 6.2 in 6.6 levert

Wat m.b.v. 6.4 overgaat in

Tel = ;pM2 1 + (~~rUk ~:l
dt Rk

6.5

6.6

6.7

6.8

In de gebieden II & III rnoeten de stuurkarakteristieken echter mede bepaald
worden met behulp van de statorspanningsverglijking. In deze gebieden is n.!.
regeling van de stroom niet meer mogelijk en moet van een gegeven stator
spanning worden uitgegaan.

Uitgaande van 6.5 en 6.8, aangevuld met de statorspanningsvergelijking in de
gebieden II & III, kan de regeling opgezet worden. Oit leidt dan tot figuur 6.2 8

&b

voor de karakteristieken C1 & C2.

Slip-Iraq. StatorSlroom

_____~ ,50'1,

r~_~ ~__~_---,__ 205:

100'1,

stlelheld snelheld III

fig. 6.2", Stuurkarakteristiek C1 (Slip-freq.). fig. 6.2 b
, Stuurkarakteristiek C2 (I,).
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Bij de bepaling van de karakteristieken is uitgegaan van de indeling in bedrijfsge
bieden zoals gegeven in figuur 3.2. In gebied I is daarbij sprake van constant
koppel en in gebied II van constant vermogen. In gebied III loopt daarbij de
100%-lijn tegen de vermogensbegrenzing van de machine (t.g.v. de daling van
het kipkoppel) aan.

Een probleem is dat het regelen van de gewenste stroomwaarde slechts
mogelijk is bij constante flux (d.w.z. onvoldoende regelbaarheid van de invertor
bij de hogere snelheden).

6.3 Rotorflux-georienteerde regeling - SIEMENS.

Met de ontwikkeling van de rotorflux-georienteerde regeling is in het begin van
de jaren zeventig begonnen. Hierbij vindt de regeling van het koppel en de flux
separaat plaats, zoals bij een onafhankeliik bekrachtigde gelijkstroommachine.

Deze met 'Transvektor'-regeling aangeduide regeling, die door Siemens op de
markt gebracht wordt, neemt de hoek tussen rotorflux- en statorstroom-vecto
ren als uitgangspunt voor de koppelregeling.

De achterliggende gedachte bij deze regeling is de hoge dynamica van de
geregelde gelijkstroommachine. Daarbij zijn stator- en ankerflux in hoge mate
ontkoppeld en worden deze grootheden (bij voorkeur) apart geregeld.

Door dit analogon toe te passen op de asynchrone machine, ontstaat een
regeling die de rotorflux constant houdt. De koppel-regeling vindt dan plaats
door, ruimtelijk gezien, de loodrecht op de rotorflux staande component van de
statorstroom te regelen. Dit door de rotorflux-positie als referentie-as te kiezen
voor het coordinatenstelsel.

Machine-model.

In het vervangingsschema van de machine wordt aile spreiding naar de stator
zijde gerekend. Hierdoor wordt de rotorflux bepalend voor het koppel.
De koppel-uitdrukking wordt daardoor (in rotorflux-coordinaten):

6.9

Aangezien het hierbij noodzakelijk is om grootte en positie van de rotorflux te
weten, dienen deze waarden met behulp van een observer uit de meetbare
machine-grootheden bepaald te worden. Het zgn. u-i-model voor deze observer
kan gevonden worden door het invullen van formule B1.1 in B1.12.
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6.10

De volledige observer ziet er schematisch als voigt uit (figuur 6.3). Hierin is
sprake van een u-i-model ondersteund door een i-n-model. Deze ondersteuning
is, zoals reeds eerder aangegeven, noodzakelijk bij lage toerentallen.

Afleiding observer Transvektor-regelung.

Bij de onderstaande afleiding wordt uitgegaan van vervangingsschema 2 uit bijlare 2.

Statorspanningsvergelijking:

dWZ'
+

dt

TR VEK 1

Deze vergelijking geeft de afgeleide van de statorflux

Rotorspanning svergelijking:

TR VEK 2

= 0 TR VEK 3

M.b.v. de uitdrukking voor de statorstroom

7"I
~s =

-I'lJrk
M'

- I• I
~k TR VEK 4

geeft dit de afgeleide van de rotorffux

TR VEK 5
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Transformatie van stator- naar rotorcoordinaten en terug

TR VEK 6

TR VEK 7

De integraalvormen van de vergelijkingen TR_VEK 2 en TR_VEK 5 geven de twee delen van de
observer, zoals in fig. 6.3 getekend. Daarbij wordt de berekende waarde van de rotorflux uit het i-n
model gebruikt om het u-i-model te corrigeren. Dit m.b.v. van de factor Kp , welke onafhankelijk van
het toerental is.

fig. 6.3, De observer behorende bij de rotorflux-georienteerde regeling.

Koppel-regeling.

- Voorsturing.

Uitgaande van de koppel-uitdrukking (6.9) kan de koppelvormende component
van de statorstroom berekend worden .

• 10'
~ =s 6.11

De daarbij behorende rotorslip-frequentie wordt gegeven door formule 6.12.

~
dt

R;}1 i;= ----
L k

'" k

6.12
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De bijbehorende statorspanningshoekfrequentie wordt daarbij gegeven door de
hoeksnelheidsvoorwaarde (6.13).

~
dt

= ~ +pwdt as
6.13

Daarmee zijn de basisformules voor de koppelregeling gegeven. De rotorflux zal
echter ook geregeld moeten worden. Daar deze regeling uitgaat van een
constante rotorflux geldt formule 6.14.

• b
~s = 'Ilk

M
6.14

De grootte van de rotorflux is daarbij een functie van de (hoek)snelheid en is isb
via de magnetiseringskromme met de flux verbonden.

- Regeling stroomcomponenten.

Aangezien aileen sturing van de gewenste grootheden niet voldoende is, worden
deze waarden bijgeregeld9

• Hierbij worden de uitgangsgrootheden van de
observer gebruikt. Het verschil tussen gewenste en berekende grootheden
wordt met behulp van PI-regelaars bijgeregeld. De instelling hiervan vindt plaats
op basis van het zgn. "symmetrische optimum". Door de introductie van deze
ondersteunende regelaars ontstaat figuur 6.4 (het blok ontkoppeling komt
verderop aan de orde).

l Flux Observer

fig. 6.4, Regelstructuur vaar de ratarflux-georienteerde regeling.

De beschrijving is hierbij gebaseerd op 16,15] en niet op de recentere publicatie [7].
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- Bepaling spanningscomponenten (ontkoppeling).

Deze twee stroomcomponenten worden gebruikt om met behulp van de stator
spanningsvergelijking (B1.13) de invertor aan te sturen. Voor de bepaling van de
spanningscomponenten gaat deze over in formule 6.15.

dIt M dilit~ =R i' + oL __8 + --- + R(2E..) .ErOL it + R(2E..).Er M;r;t
s s S S dt L

k
dt 2 dt s s 2 dt L

k
'I' k

6.15

Uitgaande van een constante waarde voor de rotorflux vervalt de afgeleide naar
de tijd voor de amplitude van de rotorflux. Bovendien wordt ook de afgeleide
naar de tijd van de amplitude van de statorstroom verwaarloosd. Formule 6.15
gaat hiermee over in formule 6.16.

[U:]· = R [i:]· + oL~ [-i sW

]. + -!i.Er [0]"
W s. W 5 dt . b L dt 11' k

Us ~s ~s k

6.16

Deze vergelijking is in matrix-notatie geschreven, zodat eenvoudig valt in te zien
dat figuur 6.5 deze vergelijking weergeeft.

i b • R + Ub's-----,----.I s f--------o------ s

'w" + + u w •
Is --+-------,---{ Rs f---+-er-+----o-+-- s

6.)"
s

.
CJs-----t-<-lfTI

fig. 6.5, Bepaling van de statorspanningscomponenten uit de statorstromen.

Ten aanzien van het gedrag van het totale systeem blijft de sturing van de
invertor zelf een belangrijke factor.
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6.4 Statorflux-georienteerde regeling - ASS.

Na de ontwikkeling van de spanning/slip-sturing is er door het samenwerkings
verband tussen ABB en de technische universiteit Bochum gewerkt aan een
betere'O regeling voor de asynchrone machine. Hierbij is niet uitgegaan van een
separaat uitgevoerde f1ux- en koppelregeling, maar van het karakter van de
asynchrone machine zeit. Daarbij is bovendien het schakelende karakter van de
invertor als uitgangspunt genomen.

De als 'Direkte Selbstregelung' (DSR) aangeduide regeling, die door ABB op de
markt wordt gebracht, gaat uit van het schakelende karakter van de invertor. De
actuele waarde van de flux, welke bepaald wordt met behulp van een observer,
wordt hierbij gebruikt om de invertor aan te sturen. Bij het regelen van het
koppel wordt niet vereist dat de grootte van de flux constant blijft. Bij dynami
sche overgangen wordt zelfs van een flux-verandering gebruik gemaakt om een
verandering van de hoek tussen stator- en rotorflux te bewerkstelligen. Om de
principiele werking van de DSR duidelijk te maken wordt begonnen met de
werking van de regeling in het veldverzwakkingsgebied.

Machine-model.

In het vervangingsschema van de asynchrone machine kan de spreiding naar
een machinezijde toegerekend worden. Bij de DSR vindt deze omrekening naar
de rotorzijde plaats. Hierdoor wordt de statorflux bepalend voor het koppel.

Op grond van deze veronderstelling kan in de observer de statorflux berekend
worden door integratie van de statorspanning na aftrek van de ohmse span
ningsval over de statorweerstand (deze vergelijking geeft het u-i-model).

6.17

Daardoor geldt voor het actuele koppel:

6.18

De observer die deze grootheden berekent zij gegeven in figuur 6.6. Hierin is
(net als bij de rotorflux-georienteerde regeling) sprake van een u-i-model onder
steund door een i-n-model.

10 Een vergelijk met de rotorflux-gaorienteerde regaling moet echter wei gedaan worden om dit te kunnen staven.
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Afleiding observer Direkte Selbstregelung.

Bij de onderstaande afleiding wordt uitgegaan van vervangingsschema 3 uit bijlage 2.

Statorspanningsvergelijking:

-8 = R 7"s + cf1f:
Us s~s dt

Deze vergelijking geeft de afgeleide van de statorflux

Rotorspanningsvergeliiking:

DSR 1

DSR 2

// - "Rki{ +
....:r.r;r"
UWk

dt
= 0 DSR 3

in statorcoordinaten

Elimineren van de rotorstroom en de rotatie uit deze vergelijking geeft

Er geldt dus voor de afgeleide van de rotorflux

o

DSR 4

DSR 5

DSR 6

DSR 7
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Statorstroom:

Uit het vervangingsschema kan daarnaast ook nog de statorstroom uit de toestandsgrootheden
worden berekend.

-81/ -8

"'k - 'Irs
£"ok

Hetgeen gelijk is aan

DSR 8

(
1 )-811

- - 'Irk
£ "ok

DSR 9

De observer welke nodig is voor de bepaling van de statorflux wordt nu gegeven door de integraal
vormen van de vergelijkingen DSR 2 en DSR 7. Samen met vergelijking DSR 9 leidt dit tot figuur 6.6
voor de observer. Hierin wordt de uitdrukking voor de statorstroom gebruikt om de nauwkeurigheid
van de observer te vergroten. De berekende statorstroom wordt hiertoe vergeleken met de gemeten
statorstroom en het verschil wordt via een toerental-afhankelijke P-regelaar als correctie gebruikt.

••

+

+
1¢====r.X======:()<~=== u:

fig. 6.6. De observer behorende bij de statorflux-georienteerde regeling.
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DSR in veldverzwakking.

De invertor heeft de maximale uitsturing bereikt (geen spanningsvariatie moge
lijk) en regeling van het koppel kan nog slechts plaatsvinden met behulp van de
hoeksnelheid van de statorspanning. Hoewel in feite de grootte van de slip
dynamisch wordt geregeld, orienteert de regeling zich naar de statorflux.

De invertor wordt gestuurd met pulstal 1 wat tot gevolg heeft dat de statorflux,
ruimtelijk gezien, een zeshoekige baan beschrijft. Verwaarloost men de span
ningsval over de statorweerstand, dan wordt het verloop van de fluxbaan
gegeven door:

;r.s J-s'fIs = Us dt

Ruimtelijk ziet dit er uit als in figuur 6.7.

fig. 6.7, De baan van de statorflux in veldverzwakking.

ex

6.19

Hierbij hoort in de stator-a-fase het volgende spannings- en flux-verloop als
functie van de tijd (fig. 6.B).

fig. 6.8, Verloop van spanning en statorflux in de stator-a-fase.
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Wordt echter gekozen voor een ruimtelijke projectie van de statorflux op de as
loodrecht op de fase-oll-as, de fase-BII-as, dan valt het volgende vel loop te
constateren (fig. 6.9).

fig. 6.9, De projectie van de statorflux op de stator-B.-as.

Aangezien de machine wordt verondersteld symmetrisch te zijn en hetzelfde
geldt voor de invertor, is figuur 6.9 geldig voor elke fase. De loodrechte com
ponent van de flux in elke fase bereikt dus een maximum. Oit maximum komt
overeen met de grootte van de flux (en dus met de gemiddelde hoeksnelheid
van de statorspanning). De gemiddelde hoeksnelheid van de statorspanning
wordt hierbij gegeven door formule 6.20".

6.20

Als de schakeltoestanden van de invertor-fasen en de projecties van de stator
flux op de B-assen bij elkaar in een figuur (fig. 6.10) worden gezet, dan wordt
duidelijk dat het verloop van de B-as-fluxen de mogelijkheid geeft om met behulp
van hysterese-comperatoren de invertor aan te sturen.

fig. 6.10, Invertor schakeltoestanden en statorflux in de B-fasen.

11 Zie bijlage 3.
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Dit leidt dan tot het schema uit figuur 6.11, waarbij de gemiddelde hoeksnelheid
van de statorflux (en dus eveneens de hoeksnelheid van de statorspanning)
geregeld wordt door de flux~(hysterese-)groottete varieren.
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~ "rj Hyslereseo <,c ",,, - comDeratoren" ...
~ ~-is" "/Ita KB Sa... :<

[f
Dr88i

0 "/Ifb Kb richliol Sbr::r
Ul "/I!c

keuze
(1) K Sc..,
-<
(1)..,

T
1/1"

~
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fig. 6.11, De DSR invertor-aansturing voor het veldverzwakkingsgebied.

De eigenlijke regeling, die nodig is om de gewenste flux-grootte (of eigenlijk de
mate van veldverzwakking) uit de gewenste koppel-grootte te bepalen, bestaat
uit een PI-regelaar, die werkt op grond van het berekende koppel en het ge
wenste koppel, en een feed-forward-schakeling, die de stationair gewenste
waarde van de slip berekend aan de hand van het gewenste koppel en het
actuele toerental.

8epaling van het veldverzwakkingsgetaJ.

Voor het veldverzwakkingsgetal y geldt

y = .Sg'

.SgN
6.21

Door combineren met vergelijking 83.1 gaat dit (voor Rs ~O) over in

6.22
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Hierin is Olpg de topwaarde van de grondharmonische van de statorspanning over
de statorzelfinductiviteit na aftrek van het spanningsverlies over de statorweer
stand.

6.23ku

De factor ku kan bepaald worden door

.:11 Ud - I J?scos'Ps
1t

De spanningsval over de statorweerstand kan worden benaderd [81 met behulp
van

Pas = pc.>asT • .. 3Us I scos'P s

pc.>asT •
- Iscos'P = --==

3Us

6.24

Invullen hiervan in formule 6.23 leidt tot

ku = 6.25

1t 2R
met k = s

6UdN

De factor I kns I uit formule 6.22 is opgebouwd uit een toerental-aandeel en
een slip-frequentie-aandeel.

kns = kn + knr = pWas + WI
W N WN

6.26

Ter bepaling van kns zal dus de rotorslip-frequentie berekend moeten worden.

Voor het stationaire koppel geldt [211

T· = y 2 Tk ~in (26) 6.27

De hoek 8 (tussen stator- en rotorflux (zie ook bijlage 2)) is hierin gegeven door

~( W LI! )
6 = arctal1 ~fak 6.28
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Combineren van 6.27 en 6.28 levert

6.29

Met behulp van een Taylor-reeksbenadering geldt [8]

6.30

met

"_ V R]c
k 1 - '12-,-,--.,;,...--

La]cCA) NT]c N

R"
k 3 = Y. " k 3

LokCA)NTk N

In grafische vorm leidt dit tot figuur 6.12 voor de regeling. Daarbij vindt de
berekening van ,,/ plaats door vermenigvuldiging van V met de nominale waarde.
l/lN .

6.31

Bovendien wordt de waarde van de slip-frequentie begrensd om te voorkomen
dat een te hoog koppel wordt gevraagd en de machine instabiel wordt.

T

T

N nom.........&rd._

fig. 6.12, Opbouw van de koppel-regeling in veldverzwakking.

Om het dynamisch gedrag te verbeteren is ondersteuning van een regelaar
nodig. Hiervoor is dan ook een PI-regelaar opgenomen. Voor deze PI-regelaar
geldt bovendien dat de versterking aan het veldverzwakkingsgetal wordt
aangepast om de totale versterking constant te houden.
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DSR in het gebied tussen 30% en 100% van het nominale toerental.

In dit bedrijfsgebied wordt de statorflux wederom over een zeshoekige baan
gevoerd. De (tussenkring)spanning, die door de invertor aan de machine aange
boden wordt, zal nu gemiddeld in de tijd lager moeten zijn dan in veldverzwak
king om te voorkomen dat de flux boven de nominale waarde uitstijgt. Dit
vanwege het feit dat de feitelijke waarde van de spanning leidt tot een te hoge
gemiddelde hoeksnelheid van de statorflux.

Een te hoge gemiddelde hoeksnelheid van de statorflux zou leiden tot een te
grote koppel-opbouw (vergroting van de hoek tussen stator- en rotorflux).
Vandaar dat de invertor in dit bedrijfsgebied, naast de hysterese-regeling van de
flux, wordt aangestuurd met behulp van een hysterese-regeling op het koppel
(fig. 6.13).
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~ '/It- K.
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Dr....

0 ,,!b Kb richtinc
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CJ... -----...j

temp -----...j

Ud--~

i: ------1
i'• ---------...j

T

,,--------t--------'

.T .-j

t.':oppelYraa.a

fT·
fT~:IL~

fig. 6.13, De DSR-regeling.

Zodra het koppel aan de bovenzijde buiten de hysterese-band valt, wordt een
van de beide 'nul'-spanningsvectoren aan de machine aangeboden. Hierdoor zal
het koppel afnemen. Ais het koppel vervolgens aan de onderzijde buiten de
hysterese-band valt, wordt de voor de afschakeling bestaande situatie hersteld
(fig. 6.14).

fig. 6.14, Het verloop van het koppel en aan-/afwezig zijn van spanning op de machine-klemmen.
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Voor dit bedrijfsgebied geldt dat in elke schakeltoestand door het schakelen van
slechts een tak van de invertor de 'nul'-spanningsvector opgedrukt wordt.

Zoals aangegeven in formule 6.20 geldt voor de gemiddelde hoeksnelheid van
de statorflux (bij pulstal 1) dat

1t aus 6.20

Voor nominale flux geeft deze formule de nominale hoeksnelheid van de
statorflux.

<..> -N - 6.32

Verder geldt dat de rotorflux met een constante hoeksnelheid (gelijk aan de
gemiddelde statorspanningshoekfrequentie) ronddraait.

<..> = ~ +P<">
s dt as

6.33

Daar de machine in dit bedrijfsgebied met nominale flux wordt bedreven geldt
dat

6.34

Dat de gemiddelde hoeksnelheid van de statorflux begrensd kan worden met
behulp van het berekende koppel voigt uit het onderstaande. Daarbij wordt
uitgegaan van een onbelaste machine.

Het koppel voigt uit de hoek tussen stator- en rotorflux (8). Daardoor geldt voor
de koppelpulsaties12 [24)

ATd - 2sin6 ( t) 6.35

Bij de toename van het koppel ten gevolge van de aangelegde spanning geldt
(sin x wordt daarbij benaderd door x)

6.36

12 ~Td is hierbij de relatieve grootte van het dynamische koppel ten opzichte van het stationaire kipkoppeL
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Voor de afname van het koppel (geen spanning aangelegd) geldt

Daarbij wordt verder verondersteld dat

Combineren van de vergelijkingen 6.36 tim 6.38 geeft figuur 6.15.

fig. 6.15, Het verloop van het koppel met de aan· en uittijden van de spanning.

De periodetijd Tp wordt daarbij gegeven door

6.37

6.38

Tp = t 1 + t 2

I:.Td=
2 (<J>N - <J>s)

6.39

Uit het combineren van formule 6.39 met 6.38 voigt voor de momentane
schakelfrequentie (waarbij de omschakeling tussen de sectoren niet is mee
genomen)

f = -.l:.- (<J> - <J> ~J
p t S <J>

m N

6.40

Dat door deze koppelregeling de gemiddelde hoeksnelheid van de statorflux
wordt begrensd voigt uit figuur 6.16. Hierin is de projectie van de flux op een B
as geschetst.
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Toename flux zonder koppel-hysterese

\

{3

fig. 6.16, Verloop van de statorflux-projectie op een l!.-as.

In het ruimtelijk beeld wordt dit teruggevonden (getekend voor ~~n zijde) in de
getekende punten op de flux-baan (De punten in de ruimtelijke figuur symbolise
ren die intervallen uit de tijdsfiguur waarin de r!l-flux constant blijft).

Door het op- en afschakelen van de spanning duurt het langer voordat de r!l-flux
de waarde lPN bereikt en naar de volgende sector wordt omgeschakeld. Hiermee
is de gemiddelde hoeksnelheid van de statorflux omlaag gebracht.

Met de toelaatbare koppel-variaties, en dus met de hysterese-breedte, wordt de
schakelfrequentie van de invertor in de hand gehouden. Een voorbeeld van
toepassing van deze mogelijkheid is het feit dat bij nadering van het nominale
werkpunt de minimale aan- en uittijden van de vermogenselektronische compo
nenten een beperkende factor gaan vormen. Daardoor zal de schakelfrequentie
omlaag moeten en ontstaat een noodzakelijk grotere koppelvariatie.

Aanloop.

Voor het gebied vanaf stilstand tot aan ca. 30% van het nominale toerental [24]
geldt dat de daalsnelheid van het koppel (t.g.v. afschakeling van de spanning) te
klein wordt, zodat hier extra maatregelen noodzakelijk zijn. Deze maatregelen
maken de regeling echter nodeloos ingewikkeld. Daarom wordt in dit gebied
gebruik gemaakt van niet gesynchroniseerde pulsbreedtemodulatie (PWM) van
de invertor met maximale schakelfrequentie [8]. De statorflux beschrijft daarbij
een cirkelvormige baan.
De grootte van de flux wordt hierbij door een regelaar constant gehouden. Door
voorsturing van de verandering van de fluxhoek uit toerental en slip, aangevuld
met een koppelregeling, wordt de hoeksnelheid van de flux-vector geregeld.
Het resulterende regelschema zij gegeven in figuur 6.17 13

•

13 Voor aen beschrijving van de regaling rond stilstand zij verder verwazen naar (8).
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fig. 6,17, Regeling bij lage toerentallen.

Overzicht DSR.

Zoals geschetst valt de DSR op te splitsen in 3 deelgebieden. Elk van deze
gebieden heeft z'n eigen karakteristieke kenmerken. De invloed op koppel
variaties en tussenkringstroom, alsmede de vorm van de statorflux, volgens
opgave van de fabrikant [5) zijn gegegeven in figuur 6.18.
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fig. 6.18, Het verloop van de belangrijkste grootheden bij DSR.
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In hoofdstuk 7 zal nader ingegaan worden op de DSR in het veldverzwakkings
gebied. Hierbij komen de dynamische responsie van het koppel en de invloed
hierop van parameter-variaties aan de orde.

6.5 Aanbevelingen om te kunnen komen tot een vergelijking.

Om een vergelijk van de regelingen te kunnen maken zullen de grootheden
gedefinieerd moeten worden, die maatgevend zijn voor een vergelijking. De
belangrijkste grootheden zijn:

- koppel,
- motorstroom,
- tussenkring-stroom.

De nauwkeurigheid van instellen (koppelfout) en mogelijkheid tot snelle variatie
van het koppel (stijgtijd, insteltijd, overshoot) vormen het uitgangspunt van
beoordeling. Hierbij kunnen de effecten in de tussenkring als extra voorwaarden
worden meegenomen.
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7. Simulatie van de regelingen.

Om tot een beoordeling van de prestaties van de verschillende regelingen te
kunnen komen is simulatie een bruikbaar hulpmiddel. Hiertoe heeft met behulp
van het simulatie-pakket PSI implementatie plaatsgevonden. Daarbij is geen
beperking opgelegd ten aanzien van de maximale schakelsnelheid van de
omvormer. Daaruit voortvloeiend kan voor de DSR een ideaIe omvormer (d.w.z.
schakelsnelheid onbeperkt) als uitgangspunt genomen worden. Voor het
veldverzwakkingsgebied dient echter voor aile regelingen een pulstal gelijk een
als uitgangspunt genomen te worden.

7.' Globale opzet van de simulaties.

Bij de flux-georienteerde regelingen heeft de observer een belangrijke invloed op
de prestaties van de regeling. Vandaar dat er bij de simulaties gebruik is
gemaakt van een machinemodel ter weergave van de werkelijke tractiemachine
met daaraan gekoppeld een observer ter berekening van de machine-interne
grootheden. Dit geeft de mogelijkheid om de invloed van parameter-variaties bij
de verschillende regelingen te kunnen bestuderen.

Vooruitdenkende naar een eventuele experimentele opzet van een vergelijk, lijkt
het voorlopig de beste aanpak om uit te gaan van een machine met een vast
toerental waarbij gekeken wordt naar de dynamische responsie van het koppel
bij verschillende toerentallen14

•

In dit hoofdstuk is het resultaat weergegeven van een tweetal simulaties. Dit
betreft in beide gevallen de DSR. In paragraaf 7.4 is een koppelsprong weerge
geven in veldverzwakking (gebied II, hfdst. 3). In paragraaf 7.5 is eveneens een
koppelsprong weergegeven maar dan in het toerentalbereik waar sprake is van
de tweepuntsregeling van het koppel. Daarbij is gebruik gemaakt van de
machine-gegevens zoals vermeld in [12] (zie ook bijlage 7).

7.2 De aansturing van de invertor.

Bij het vergelijken van de flux-georienteerde regelingen ontstaat een probleem bij
de aansturing van de invertor.
De rotorflux-georienteerde regeling maakt gebruik van PWM-modulatie bij de
aansturing van de invertor.
De statorflux-georienteerde regeling daarentegen stuurt de invertor direct aan.

14 Experimenteel is dit te realiseren door een koppel-geregelde asynchrone machine te koppelen aan een
toerental-geregelde (gelijkstroomlmachine als belasting.
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Dit verschil komt tot uiting in het verloop van de gemiddelde schakelfrequentie
als functie van de frequentie van de grondharmonische van de statorspanning.
Ter iIIustratie is in fig. 7.1 a dit verloop geschetst voor de rotorflux-georienteerde
regeling en in fig. 7.1 b voor de statorflux-georienteerde regeling.

IT IT

..... . f.T.."'~x . 1---- -------.: .f.l:."!-'!x .

's

fig. 7.1·, Verloop van de schakelfrequentie
bij PWM-modulatie.

fs

fig. 7.1 b
, Verloop van de schakelfrequentie

bij de statorflux-georienteerde
regeling.

Bij PWM-modulatie is de schakelfrequentie afhankelijk van de statorfrequentie en
het zgn. pulstal.
Bij de statorflux-georienteerde regeling is de schakelfrequentie constant totdat,
op grond van de minimale aan- en uit-tijden van de vermogenselektronische
componenten, de maximaIe schakelfrequentie gereduceerd moet worden.
In veldverzwakking werken beide methoden met pulstal 1.

Aangezien de tijd voor de totale systeem-simulatie zoveel mogelijk beperkt dient
te worden, wordt hier in eerste instantie gekozen voor een pulstal 1 in veldver
zwakking en bij constante flux voor een ideale omvormer bij de rotorflux
regeling en een onbegrensde schakelfrequentie voor de statorflux-regeling.

7.3 Modellering van de observer.

Bij de modellering van de observer t.b.v. de regeling is uitsluitend gebruik
gemaakt van de statorspanningsvergelijking (u-i-model). Uit de Iiteratuur [24}
blijkt dat lJij toerentallen die groter zijn dan 10% van het nominale toerental deze
verwaarlozing toegestaan is.
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7.4 Simulatie DSR in veldverzwakking.

Een eerste simulatie van de beschreven regelingen met behulp van PSI heeft
plaatsgevonden voor DSR in veldverzwakking.
Het simulatiemodel valt hierbij uiteen in 3 delen:
- machine-model (fig. 7.2),
- observer-model + hysterese-schakeling (fig. 7.3),
- voorsturing + regeling (fig. 7.4).

,)o------------------~

PBlI[

IIIL

IlPIIIS

c

IS p

fig. 7.2, Machine-model.
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fig. 7.4, Voorsturing + regeling.
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Deze simulatie delen zijn terug te vinden in de figuren 5.2,5.4,5.5 & 6.11 &
6.12. Voor de observer zijn daarbij de vergelijkingen 6.17 & 6.18 gebruikt.
De in de figuren 7.2 tim 7.4 aanwezige naamgevingen zijn terug te vinden in de
tekst van het simulatie-model (in bijlage 5), zoals ge·implementeerd. De benodig
de gegevens betreffende de gebruikte machine zijn terug te vinden in bijlage 7.

Wat figuur 7.4 aangaat, daarin vindt de berekening van KU plaats aan de hand
van formule 6.25. De berekening van KNR vindt plaats met behulp van formule
6.30, de factoren K1 en K3 zijn daarbij constanten. De begrenzing in de factor
KNR (zie figuur 6.12) is bewust weggelaten, omdat hiermee reeds in MSOLL
rekening wordt gehouden.

Het feit dat hier bij simulatie van een tijdcontinue regeling wordt uitgegaan,
heeft tot gevolg dat er een numeriek probleem optreedt. Deze zgn. algebraTsche
Ius, welke is ontstaan door de terugkoppeling van GAMMA (zie figuur 6.12),
wordt 'gebroken' m.b.v. de blokken ALB & ALS15

•

Controle op de correcte werking van het model heeft plaatsgevonden m.b.v.
formule 6.20. Hierbij is de veronderstelling Rs = 0 in de observer gebruikt. Bij een
vaste instelling van PSOLL is hierbij de hoeksnelheid (WAS) van de as berekend.

Deze hoeksnelheid is te berekenen m.b.v. formule 6.20. De uitkomst van deze
berekening is in figuur 7.5 weergegeven door de doorgetrokken lijn. M.b.v. de
simulatie is daarna een onbelaste machine gesimuleerd met PSOLL = constant.
Hierdoor bereikt de machine het synchrone toerental dat bij deze instelling hoort.
De hierbij bereikte stationaire toestanden voor verschillende waarden van PSOLL
zijn eveneens in figuur 7.5 opgenomen.

15 Hierbij zij verder verwezen naar de handleiding behorende bij het simulatiepakket PSI.
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fig. 7.5, Vergelijk van berekende en gesimuleerde hoeksnelheden van de as.

Uit de vergelijking in figuur 7.5 wordt duidelijk dat de verwachte synchrone
hoeksnelheid in de simulatie inderdaad bereikt wordt. Hiermee bevestigen
theorie en simulatie elkaar.

Vervolgens is met behulp van het simulatie-model bestaande uit de figuren 7.2
tIm 7.4 de volledige regeling in veldverzwakking gesimuleerd. Om de invloed
van de regeling op de systeemgrootheden weer te geven is een koppelsprong
uitgevoerd. De gewenste sprong in het koppel was hierbij 35 Nm (hetgeen
overeenkomt met 48% van het nominale koppel) bij een vast toerental van 245
rad/sec (163%).

Uitgaande van een stationaire toestand op t = 0 en het optreden van de koppel
sprong op t = 50 msec wordt figuur 7.6 gevonden. Aangezien op het moment
nog de kennis ontbreekt t.a.v. de PI-regelaar instellingen, mag worden aangeno
men dat de responsie nog niet optimaal is.
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fig. 7.6, Responsie van het machine-koppel op een sprong in de gewenste koppelgrootte.
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Ais gevolg van de ingestelde koppelwaarde zal de voorsturing eveneens een
sprong vertonen. Om het dynamisch gedrag te verbeteren is de ondersteunende
PI-regelaar noodzakelijk. De gecombineerde werking van voorsturing en regelaar
leidt tot de gewenste waarde van de flux. Daarbij loopt deze na de sprong, in
eerste instantie, tegen de ingestelde begrenzing aan.
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0.7,....---------------------,
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fig. 7.7, Gedrag van gewenste flux bij de koppe/sprong.

Hoewel in figuur 7.7 de grootte van PSOLL een variatie toont t.g.v. de pendel
koppels die optreden (Te1(t)-Tel " ;CO), is in stationaire toestand de grootte van
PSOLL op de schakeltijdstippen telkens gelijk.

Het verloop van de B-fluxen, als gevolg van de momentane gewenste waarde is
weergegeven in figuur 7.8.
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fig. 7.8, Verloop van de ~-fluxen in de tijd.

Het eerder omschakelen van fase c als gevolg van de kleinere waarde van de
gewenste flux (d.w.z. het feit dat de Be-flux tegen de hysterese-grens aanloopt
(fig. 7.8)) heeft tot gevolg dat het koppel toe gaat nemen (figuur 7.9).
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fig. 7.9, Verloop van het koppel met de bijbehorende schakeltoestanden van de invertor.

Om tot een vergelijking met de rotorflux-georienteerde regeling te kunnen komen
is het nodig om naar het gedrag van de voor deze regeling kenmerkende
grootheden te kijken. Deze zijn dan ook in figuur 7.10 gegeven.

Daarin zijn de flux- en koppelvormende componenten van de stroom gegeven,
alsook de rotorflux IJlk' De ordegrootte hiervan ligt rond de 70% van de grond
harmonische van de statorflux16.

_11_AI --"-../.J==----IV-,81
r- 0.6

150t- _

0.4

0.3

0.2

0.1

-26
'---------'-------......J....----------'o

0.04 o.oe 0.06 0.07

t Isecl

- ISB ISW - PHIK

fig. 7.10, Verloop van de machine-grootheden in rotorflux-coordinaten.

Zoals verwacht neemt de rotorflux enigzins af (de hoeksnelheid van de stator
spanning is immers hoger). De fluxvormende component van de stroom neemt

16 In de onbelaste situatie geldt bij benadering



- 55 -

sterk af op het moment van koppel-vergroting. De nieuwe gemiddelde waarde
van deze stroomcomponent zal (na het verdwijnen van het overgangsverschijn
sel) uitkomen op een lagere waarde. De koppel-vormende component van de
stroom neemt, zoals te verwachten is, toe. De vraag is op welke wijze deze
grootheden verlopen bij de rotorflux-georienteerde regeling.

Wellicht ten overvloede, is in figuur 7.11 het verloop van de spanning over en
de stroom in de stator-a-fase weergegeven.
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fig. 7.11, Verloop van de statorspanning en de statorstroom van de stator-a-fase.

7.5 Hysterese-regeling van het koppel.

Een volgende simulatie van de DSR heeft betrekking op het toerentalgebied van
30% tot 100% van het nominaIe toerental. Uitgaande van het simulatie-model
uit paragraaf 7.4 kan ook voor dit bedrijfsgebied een simulatie worden opgezet
(bijlage 6).
Aangezien de grootte van de gewenste flux constant blijft, kan het deel uit
figuur 7.4 vervallen en wordt PSOLL een constante. Verder moet het model nog
uitgebreid worden met de tweepuntsregeling van het koppel.
Aan de hand van figuur 6.13 kan het simulatie-model worden uitgebreid met
figuur 7.12. Hierin dient het blok BNG om de uitgang van de hysterese om te
zetten naar het gewenste signaalniveau van US.

MELTOL
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MELSCHAT

+I----~I IT VRAAG BNG us

fig. 7.12, Model voor de tweepuntsregeling van het koppel.
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In de simulatie is daarbij een koppeltolerantie (MELTOl) van ± 2.5 Nm gehan
teerd. Dit leidt dan tot fig. 7.13, waarin op tijdstip t=50 msec een koppel
sprong van wederom 35 Nm (48%) is uitgevoerd. Daarbij bedroeg het toerental
50 rad/sec (33%). De hierbij gerealiseerde stijgtijd van het koppel komt overeen
met hetgeen op grond van Haun [14] verwacht mag worden.
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fig. 7.13, Responsie van het machine-koppel bij tweepuntsregeling.
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fig. 7.14, Verloop van de B-flux bij koppelsprong.

Op het moment dat er meer koppel gevraagd wordt, blijft de spanning langer op
de klemmen staan en neemt de B-flux gedurende een 'Iangere' tijd toe.
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Het verloop van de spanning over de stator-a-fase en de stroom in de stator
a-fase, als gevolg van deze regelwijze, zijn in figuur 7.15 gegeven.
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fig. 7.15, Verloop van spanning en stroom van de stator-a-fase.

In de spanningsvorm zijn daarbij de invloed van het omschakelen tussen de
sectoren (variatie in maximale amplitude) en het effect van de koppel-regeling
(aan/uit-schakelen van de spanning) te onderscheiden.

Interessant is verder het verloop van de bij de statorfasen behorende B-fluxen.
Zoals in figuur 7.16 weergegeven neemt de Be-flux even iets sneller toe (zie ook
fig. 7.14) op het moment van koppelvraag. Het langer ingeschakeld zijn van de
spanning heeft echter ook z'n invloed op fase b en fase c. De Bb-flux neemt
even iets sneller af, terwijl de Be-flux 'constant' blijft omdat deze in z'n interval
zit waar de grootte constant blijft.
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fig. 7.16, Verloop van de B-fluxen in een tijdsinterval rond het moment van koppelvraag.
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In het verloop van de ~b-flux en de ~c-flux valt in het 'constante' interval ook
duidelijk de invloed van de statorstroom (spanningsval over statorweerstand) te
onderscheiden. De amplitude van de flux neemt hier namelijk iets af.

Wederom is het bij deze simulatie de bedoeling dat een vergelijking met de
rotorflux-georienteerde regeling gemaakt kan gaan worden. Vandaar dat in de
figuren 7.17 en 7.18 het verloop van de grootheden is

b, is
w en tpk' op twee

verschillende tijdschalen, is weergegeven.
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fig. 7.17, Verloop van de be/angrijkste grootheden voor de rotorflux-georienteerde regeling in
het interval rond de koppelsprong.
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fig. 7.18, Verloop van de belangrijkste grootheden voor de rotorflux-georienteerde regeling
gedurende een aantal sectoren.
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Hoewel de rotorflux vrijwel constant is en de koppelvormende component van
de stroom toeneemt bij koppelvraag, is een vergelijking met de rotorflux
georienteerde regeling op deze gronden wellicht moeilijk te maken.

Dit vanwege het feit dat bij de DSR de statorflux over een ruimtelijk hexagon
wordt gevoerd en bij de TRANSYEKTOR-regeling het constant houden van de
magnetiserende component van de stroom belangrijk is.
Bij de TRANSYEKTOR-regeling beschrijft om deze reden de statorflux een
cirkelvormige baan (d. w.z. de amplitude van de statorflux blijft constant). Bij de
DSR daarentegen is deze amplitude niet constant.
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8. Conclusies & aanbevelingen.

Het in dit verslag beschreven afstudeerwerk is verricht om inzicht te verwerven
in de werkingswijze van een aantal regelstrategieen zoals die voor asynchrone
aandrijvingen bij tractie op het moment verkrijgbaar zijn. Daarbij het doel voor
ogen houdende om uiteindelijk tot een gefundeerde voorkeur voor een van de
regelingen te kunnen komen.

In hoofdstuk 6 zijn dan ook 3 regelstrategieen aan de orde gekomen:
- spanning/slip-sturing,
- rotorflux-georienteerde regeling,
- statorflux-georienteerde regeling.

Op grond van z'n beperkte regelbaarheid valt de spanning/slip-sturing af als
regeling voor tractie-toepassingen als er mede een vergelijking op grond van
dynamica gemaakt wordt.

Daardoor resteren voor een vergelijking nog de beide flux-georienteerde regelin
gen. Vandaar dat in hoofdstuk 5 de keuze is gevallen op een model voor de
asynchrone machine in rotorflux-coordinaten.

Zoals in hoofdstuk 7 beschreven is dit model gebruikt om een simulatie van de
statorflux-georienteerde regeling (Direkte Selbstregelung) op te zetten. Daarbij is
gekeken naar het gedrag van de regeling in twee bedrijfsgebieden te weten
veldverzwakking (gebied II, hfdst. 3) en het gebied van 30% tot 100% van het
nominale toerental (grootste deel gebied I, hfdst. 3). Daarbij is geen aandacht
besteed aan het snelheidsbereik rond stilstand, omdat dit nog verder uitgezocht
moet worden (zie [8,24] voor verdere studie betreffende dit gebied).
Verder is nog nader uitzoekwerk betreffende de beschreven rotorflux
georienteerde (Transvektor) regeling noodzakelijk.

Wat de uitgevoerde (en beschreven) simulaties aangaat, is er nog wei het een
en ander aan werk te verrichten. Naast een verbeterde instelling van de PI
regelaar voor de DSR in veldverzwakking, kan ook nog werk verricht worden
aan de modellering van de tussenkring. Hierbij valt met name te denken aan een
overdrachtsfunctie met een van de getrokken stroom afhankelijke spanning.
Er kan gesteld worden dat de simulaties al een duidelijk beeld geven van de
invloed van de regelingen op de verschillende machine-grootheden.

Hoewel in dit stadium van het onderzoek nog geen eindconclusie getrokken kan
worden, geeft de literatuur aan (zie [14,15]) dat de statorflux-georienteerde
regeling de voorkeur zou hebben boven de rotorflux-georienteerde regeling.
Om dit te kunnen verifieren is het nog wei noodzakelijk om de rotorflux
georienteerde regeling in een simulatie-model te implementeren.
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Er zou dan gekeken kunnen worden naar het dynamisch gedrag van de regelin
gen, maar daarnaast ook naar de parametergevoeligheid van de regelingen.
Oaarbij is waarschijnlijk wei een volledige implementatie van de observers nodig
(uitsluitsel hierover zal echter in de literatuur moeten worden gevonden).

Oaarbij blijft in bedrijfsgebied I (zie hfdst. 3) nog wei het probleem van de PWM
aansturing van de invertor bestaan. Oit geldt zowel voor de rotorflux
georienteerde regeling als voor de statorflux-georienteerde regeling rond
stilstand.

Verder bestaat er nog het probleem van discretisatie. In de beschouwingen in dit
verslag wordt een tijd- en amplitude-continue regeling verondersteld. In werke
lijkheid zijn deze regelingen echter digitaal gerealiseerd met behulp van digitale
signaalprocessoren. Oit heeft tot gevolg dat de regeling zowel tijd- als
amplitude-discreet is.

Het verdient dan ook de aanbeveling om het aspect van tijd-discretisatie mede in
de vergelijking te betrekken.

Naast het gedrag van het koppel als gevolg van variaties in het gewenste- en
het belastingskoppel, zijn bij uit de bovenleiding (of derde rail) gevoede tractie
de spanningsvariaties een belangrijke verstoringsfactor. De vraag die hierbij rijst
is of de beschreven regelingen direct uit een gelijkspanningsvoeding (via een
filter) gevoed kunnen worden of dat het beste tot voorschakeling van een
chopper over kan worden gegaan. Ook dit aspect zou onderwerp van verdere
studie kunnen zijn.

Ook de invloed van de machine tijdconstanten op het gedrag van de regelingen
zou een aspect van verder onderzoek kunnen zijn.
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BHlage 1

Afleiding van een simulatie-schema
voor de asynchrone kooirotor-machine.

Om het gedrag van de asynchrone machine onder invloed van de verschillende regelingen te
kunnen bestuderen is simulatie noodzakelijk. Voor deze simulatie zal een simulatiemodel van de
machine ter beschikking moeten staan. Hierbij moet naast aannamen t.a.v. het machine-gedrag,
eveneens een keuze worden gemaakt voor een referentie-coordinaten systeem.

Zoals reeds in hoofdstuk 5 vermeld, geldt het volgende stelsel vergelijkingen voor de asynchro
ne machine met kortsluitanker.

-s = R Ts + d .IrS

Us s s dt "t's

ilir
k

ilir L-;-Or
... = '1'1 + ok~ k

o B1.2

B1. 3

B1.4

WI MU! + it)

T = 2 (R (~) drY) TTy
el 2 2 "t'l s

B1. 5

B1.6

B1.7

Voor de afleiding van het machine simulatie-schema is gekozen voor het rotorflux-coordinaten
stelsel.

Het is verder bij de simulaties de bedoeling om inzicht te verkrijgen in het gedrag van de
statorstroom en de grootte van de flux gedurende transiente verschijnselen.

Uitschrijven van de statorspanningsvergelijking (81.1) in rotorflux-coordinaten levert

B1. 8
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Voor de stator- en rotorflux in rotorflux-coordinaten geldt

W: = W! + Lasi: = (Las+M) r: + Mi% = Lsi! + Mi%

en door combineren

B1.9

B1.10

M -;-t- -~L s
k

B1.11

Eliminatie van de rotorstroom uit (B1 .9) Ievert

Invullen van (B1 .12) in (B1.8) levert

B1.12

~ -t d -;-. M d ilit +R(_1t) dtnSoL i. M 1t dm s •u =R i +oLs dt~S +--'t'k ....=..:I:......L +-R(-) ...=..z-ilikS s s Lk dt 2 dt S S Lk 2 dt 'II

B1.13
Door combineren van de rotorspanningsvergelijking in rotorflux-coordinaten

B1.14

met de uitdrukking voor de rotorstroom (B1 .11), ontstaat de vergelijking

B1.15

zodat voor de afgeleide van de rotorflux geldt

Door het combineren van deze vergelijking met (B1 .13) ontstaat de vergelijking

~ = (R + Rk M
2

) r· + (JL -.E...- i· + R (~) ~ 0 L i.s s 2 s s dt S 2 dt S SLk

RJ!11ii'f + -.!:!....R (~) (~ _ ~)'Ir.
- L; 't' k L

k
2 dt dt 't' k

B1.16

B1.17
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Hetgeen kan worden omgeschreven in

= ut - R i \II - R (~) dcps oL i \II
s 0 s 2 dt B B

+ RxMW• - ....!iR(~)(~ - ~)W.
L; k L k 2 dt dt k

B1.1S

met Bl.19

Voor de uitdrukking van rotorflux in rotorflux-coordinaten geldt

Combineren met (B1.16) levert

B1.20

M . b
-1. 
't s

k
Bl. 21

met 'tk =
L k B1.22Rk

en

~ =
RxM i: Bl. 23----

dt Lk Wk

Dit levert voor het simulatieschema

fig. B1.1, Schematische voorstelling van het ontstaan van de rotorflux en de berekening van de rotorflux-frequentie.
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Het uitschrijven van (Bl.18) in rotorflux-coordinaten geeft

B1. 24

waarbij tevens de tijdconstante
aLs

'to = onderscheiden kan worden.
Ro

B1. 25

Voor de koppeluitdrukking (Bl.6) geldt dat deze uitgeschreven kan worden als

Tel = ~ (",ti s
w

- ",ri:)

wat overgaat in

T 3 M 11•• W
91 = 2" L 't'k~s

k

Op grond van de hoeksnelheidsvoorwaarde geldt dat

B1. 26

B1. 27

~=
dt
~
dt

+ (a) as B1. 28

Hiermee is het volledige simulatie-schema, voor het rotorflux-georienteerde asynchrone
kooirotor-machine-model, gevonden (fig. Bl .2).
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u·
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311 T••
~. 2L
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1.
I

CJ ..

II
Lx

fig. B1 .2. Het simulatie-schema voor de asynchrone kooirotor-machine.
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B1.29

De meeste machines hebben in werkelijkheid een poolpaartal p"¢ 1. Indien dit het geval is dan
geldt [12]

Tel = ~ P ~ tVxi:
k

Daardoor gaat figuur 81.2 over in figuur 81.3.

t:r~t-------------,

CJ ..
u :---o---ItJLT l--L-L-~-F.2.~l---_oo-T_.lo--l

i:
~-----'

l'kl--------------i50~-------------!

fig. B1 .3. Simulatie-schema voor een willekeurig poolpaartal p.

Omdat in aile gevallen de hoeksnelheidsvoorwaarde geldt, gaat de uitdrukking

(~-~) = <A> as
dt dt

over in

(~-~) = P<A>as
dt dt

en daarmee geldt

~ ~ + P<A>as
dt dt

Bl. 30

Bl. 31

Bl. 32
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BiiJage 2

Omrekening van de spreidingsinductiviteiten naar een machine
zijde.

Zoals in hoofdstuk 5 vermeld geldt voor de f1uxen in de machine het stelsel (82.1 & 82.2).

iliS _ iliS ~s

If's - 1f'1 + Las~ s B2.1

B2.2

Dit stelsel kan omgewerkt worden naar een stelsel waarbij aile spreiding naar de stator- of de
rotor-zijde wordt toegerekend.
Indien aile spreiding naar de stator-zijde wordt gerekend geldt stelsel (82.3 & 82.4).

iliS' iliS' I ~s
If's = 1f'1 + Las~ S

Wordt aile spreiding naar de rotor-zijde gerekend dan geldt stelsel (82.5 & 82.6).

iliS " _ iliS "
If's - 1f'1

B2.3

B2.4

B2.5

B2.6

80vendien moet in deze gevallen ook de waarde van Rk omgerekend worden en daarna de
waarde van Ik • Aantoonbaar is, dat I. en R. niet aan omrekening onderhevig zijn.

Schematisch ziet dit er uit als in figuur 82.1.

fig. 82.1, Ststionsire vervsngingsschems's voor de kooisnker-mschineo
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De omrekening van de inductiviteiten en de rotorweerstand kan plaatsvinden met behulp van
tabel 82.1 [21).

Tabel 82. 1, Coefficienten in de vervangingsschema's.

~I

Los = L s -M Rk = Rk
Lok = L k -M M=M

2
I M2

Los = oLs RIc = Rk-
I 0

L;
L ok =

M'
M2

= -
Lk

3
L" L 2= 0

Rf:os
Rk~=

{LSLk )
M2

L" L ---1 M"ok
M2 = L s

met 0 = (1-~)
LsLk

Daarbij geldt voor de stator- en rotorflux tabel 82.2.

Tabel 82.2, De grootte van de stator- en rotorfluxen in de vervangingsschema's.

~I

"'s = 'il 5 "'k = 'ilk

2
M

'iI~ = 'il s 'iI~ = -'ilk
L k

3

'iI~ "'s 'ilZ
L s= -'ilk
M

Ten behoeve van de verschillende regelschema's kunnen uit deze vergelijkingen een drietal
koppel-uitdrukkingen afgeleid worden.

Uitgaande van de vergelijking 82.7 wordt tabel 82.3 gevonden.

Tel = ~ (R (~) .Ir
a ) TTa

2 2 '1'1 s B2.7
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Tabel 82.3, De koppel-uitdrukkingen behorende bij de vervangingsschema's.

2

3

13M (1I.a; • lJ lI.lJ • a;) 3 M .1. . W
Tel = 2:P T 't'k~s - 't'k~s = 2:PT't'lc~S

lc lc

(veer het geval dat tpk als referentie is gekezen)



B3.1

- 72 -

Bijlage 3

Bepaling van de gemiddelde hoekfrequentie van de stator
spanning uit de B-flux.

De relatie tussen de grondharmonischen in de fasen van het machine-model met rotorzijdige
strooiing levert de uitdrukking voor de hoeksnelheid van de statorspanning (in de veronderstel
ling dat R.=O):

(CJ)) = Usg

1}t sg

Door invullen van de grondharmonische van de fasespanning bij invertor voeding in het
veldverzwakkingsgebied (pulstal 1) gaat deze uitdrukking over in:

B3.2

Nu zal aangetoond worden dat met behulp van de stator-B-flux deze relatie gevonden kan
worden. Hiermee zal dan het verband gegeven zijn tussen 11I.0 11 en (w.).

In de navolgende afleiding wordt verondersteld dat: R. = O.

De relatie tussen III.B en u.B is geschetst in figuur 83.1.

fig. 83.1, Hat varband tussan III: an u.&.

Een periode van de flux kan in 6 delen opgesplitst worden. Voor het interval van 1 naar 2 geldt:

B3.3

Deze relatie gaat over in:

B3.4
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Waaruit voigt:

6,'r·
T = ....:::...1.-

s a~

Omdat geldt:

alsook:

a! = 1/2/3 a;
wordt de uitdrukking voor de hoeksnelheid van de statorspanning:

En na rangschikking:

B3.5

B3.6

B3.7

B3.8

B3.9

Deze formule (83.91 kan naar formule (83.21 omgeschreven worden met behulp van de
grondharmonische van de B-flux.
Controle:
Voor deze grondharmonische geldt:

B3.I0

Zodat eveneens geldt:

B3.II

Invullen hiervan in (83.91 levert (83.21.

B3.I2

Wat inderdaad gelijk is aan:

B3.2

Daarbij ia. meegenomen dat geldt [8]:
"4 ;l U
Us =3 d B3.I3
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Bijlage 4

Symbolenlijst.

6 willekeurige hoek tussen twee richtingen
cps hoek tussen stator- & flux-as

cp' hoek tussen rotor- & flux-as
pS hoek tussen stator- & rotor-as
U spanning

stroom
1\1 flux
T koppel

L zelfinductiviteit
M mutuele inductiviteit
R weerstand
ud tussenkringspanning
(,) hoeksnelheid
f frequentie
y veldverzwakkingsgetal
t tijd
1: tijdconstante
t foutmarge

?z willekeurige grootheid x in
en

coordinaatstelsel y
deelsysteem z

coordinaatstelsel y:

statornulpuntskeuze
(indien niets vermeld

keuze voor a-fase)

s
r
tp

a
b
c

statorcoord inaten
rotorcoo rd inaten
rotorffuxcoord inaten

a-fase-as
b-fase-as
c-fase-as

deelsysteem z: s
k
I

statorgrootheid
rotorkooigrootheid
luchtspfeetgrootheid

voorb.
-,
Us de spanning in de stator gezien in het rotorcoordinatenstelsel
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Voor het rotorflux- alsook voor het statorcoordinatenstelsel wordt een bijbeho
rend carthesisch stelsel gebruikt met de aanduidingen

stelsel s evenwijdig aan coordinaat-as a
loodrecht op

" " " B

stelsel lIJ evenwijdig aan coordinaat-as b
loodrecht op " " "

w

voorb. .:" de projectie van de statorflux op de as loodrecht op de rich
ting van de stator-a-fase

Bij deze symbolen komen ook voor het superscript

gewenste waarde

en de subscripten

g

N

grondharmonische waarde

nominale waarde



Bijlage 5

MODEL: DSR HG.PSE

** structure and parameters of present model **
===============================================
Block Type Inputs/Comment ParI Par2 Par3
========================================================================
KNS
OVERG
HELP
ASSI
KHK
A
B
C
D
E
J
M
P
RO
RS
TO
TK
US
WAS
SHOW
MSOLL
KA
KB
KC

ABS
ALB
ALS
AT2
AT2
CON
CON
CON
CON
CON
CON
CON
CON
CON
CON
CON
CON
CON
CON
DPY
GEN
HYS
HYS
HYS

(P*WAS/301)+KNR
OVERGH
OVERGH,OVERG
USBI,USAI
ISW,ISB

WAS
35,0.2,0
PBETA/PSOLL
PBBETA/PSOLL
PCBETA/PSOLL

1. 000
1. 000

1.0000E-02

4.497
1.387

5.6000E-03
.1664
2.080
1.200

5.1300E-02
2.000
.4607
.2300

1. 2200E-02
.3083
325.7
245.0
.8500
.0000
1. 000
1. 000

-1.000

.1000

.1000
5.0000E-02
1.000
1.000
1.000

1. 000
5.000

1.0000E+08
1.0000E+08
1.0000E+08



1. 000

5.0000E-02

.2000

-5.0000E-021.0084E-03
16.52
1. 049

-.3655
-.5646

.4187
48.11
-.2000

0.01*(MELSCHAT-MSOLL)/OVERG
(XB/RO-ISB)/TO
(XW/RO-ISW)/TO
USALPHA-RS*ISALPHA
USBETA-RS*ISBETA
(M*ISB-PHIK)/TK
OPHIS
.005*(MELSCHAT-MSOLL)/OVERG
ASSI-PHIS
O*ISW/PHIK
OPHIR+P*WAS
KHK+PHIS
KU/KNS
SQRT(ISWA2+ISB A2)
IS*COS(ESS)
IS*SIN(ESS)
1.04*«(265E-06)*(MSOLL/OVERG»+(1.85E-09)*(MSOLL/OVERG)A3)
«1.5*US)-«774E-06)*P*WAS*MSOLL»/488.55
P*E*ISW*PHIK
MELSCHAT-MEL
1.5*P*(PALPHA*ISBETA-PBETA*ISALPHA)
GAMMAA2
(-SQRT(3)/2)*PALPHA-PBETA/2
(SQRT(3)/2)*PALPHA-PBETA/2

GAMMA* (0. 988+PREGEL+IREGEL)
(2*KB-KC-KA)/3
US*COS(ASSI)
US*COS(ASPHI)
US*SIN(ASSI)
(KC-KA)/SQRT(3)
US*SIN(ASPHI)
0.988*GAMMA
USB+A*PHIK+C*ISW*OPHIS
USW-P*B*PHIK*WAS-C*ISB*OPHIS

INL
INT
INT
INT
INT
INT
INT
LIM
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR
VAR

IREGEL
ISB
ISW
PALPHA
PBETA
PHIK
PHIS
PREGEL
ASPHI
OPHIR
OPHIS
ESS
GAMMA
IS
ISALPHA
ISBETA
KNR
KU
MEL
MELOELTA
MELSCHAT
OVERGH
PBBETA
PCBETA
PSOLL
USAI
USALPHA
USB
USBETA
USBI
USW
VOORST
XB
XW



Biilage 6

MODEL: HYS HG.PSE

** structure and parameters of present model **
======================:========================
Block Type Inputs/Comment Par1 Par2 Par3
========================================================================
ASSI
KHK
US
A
B
C
o
E
J
M
MELTOL
P
PSOLL
RO
RS
TO
TK
WAS
SHOW
MSOLL
KA
KB
KC
VRAAG

AT2
AT2
BNG
CON
CON
CON
CON
CON
CON
CON
CON
CON
CON
CON
CON
CON
CON
CON
DPY
GEN
HYS
HYS
HYS
HYS

USBI,USAI
ISW,ISB
VRAAG

WAS
35,0.2,0
PBETA/PSOLL
PBBETA/PSOLL
PCBETA/PSOLL
(MSOLL-MELSCHAT)/MELTOL

.0000
4.497
1. 387

5.6000E-03
.1664
2.080
1.200

5.1300E-02
2.500
2.000
.9880
.4607
.2300

1. 2200E-02
.3083
50.00
.8500
.0000

-1.000
-1.000
1. 000

-1.000

325.7

.1000
5.0000E-02
1. 000
1. 000
1.000
1.000

.0000

1. 000
5.000

1. 0000E+08
1.0000E+08
1.0000E+08
1.0000E+08



ISB INT (XB/RO-ISB)/TO 15.30
ISW INT (XW/RO-ISW)/TO -.8517
PALPHA INT USALPHA-RS*I SALPHA .6635
PBETA INT USBETA-RS*ISBETA .7860
PHIK INT (M*ISB-PHIK)/TK .6790
PHIS INT OPHIS 19.73
ASPHI VAR ASSI-PHIS
OPHIR VAR O*ISW/PHIK
OPHIS VAR OPHIR+P*WAS
ESS VAR KHK+PHIS
IS VAR SQRT(ISW~2+ISB~2)

ISALPHA VAR IS*COS(ESS)
ISBETA VAR IS*SIN(ESS)
MEL VAR P*E*ISW*PHIK
MELOELTA VAR MELSCHAT-MEL
MELSCHAT VAR 1.5*P*(PALPHA*ISBETA-PBETA*ISALPHA)
NEGTOL VAR MSOLL-MELTOL
PBBETA VAR (-SQRT(3)/2)*PALPHA-PBETA/2
PCBETA VAR (SQRT(3)/2)*PALPHA-PBETA/2 -..l

POSTOL VAR MSOLL+MELTOL \0

USAI VAR (2*KB-KC-KA)/3
USALPHA VAR US*COS(ASSI)
USB VAR US*COS(ASPHI)
USBETA VAR US*SIN(ASSI)
USBI VAR (KC-KA)/SQRT(3)
USW VAR US*SIN(ASPHI)
XB VAR USB+A*PHIK+C*ISW*OPHIS
XW VAR USW-P*B*PHIK*WAS-C*ISB*OPHIS
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Bii'age 7

Gegevens van de in de simulaties
gebruikte kooirotor-machine.

Deze gegevens zijn terug te vinden in [121.

Pnom 11 kW
cos IPnom 0.85
nnom 1440 omw/min

U. nom 220 V off

f. nom 50 Hz

Tol nom 73 Nm

Parameters:

R. 0.23 n
L., 76.7 mH

Rk 0.12 n
Lk 37.0 mH

M 51.3 mH
u 0.073
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