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Samenvatting. 

Van een synchrone machine met permanente magneten, voor toepassing in een 

voertuigaandrijving, is een simulatiemodel opgesteld ter bepaling van de elektrische 

verliezen bij klemspanningsvariatie. Er is een regeling ontworpen die door klemspan

ningsvariatie de verliezen in de machine minimaliseert. De regeling berust op een 

compromis tussen vermogensrendement en koppeloverbelastbaarheid. De verliezen 

worden niet tot het absolute minimum gereduceerd; daar staat echter tegenover dat de 

regling een belastingsvariatie foutloos verwerkt. In deellast van 25 % is het rendement 

met een factor 1,15 verbeterd. 



lijst met gebruikte symbolen 

Lijst met gebruikte symbolen. 

Kleine letters zijn momentele waarden, hoofdletters zijn kengrootheden (zoals bijvoor
beeld effectieve waarden). Pasoren worden aangegeven door de betreffende grootheid te 
onderstrepen. 

i,I [A] 

u,U [V] 

E [V] 

p [W] 

[Wb] 

[Wb] 

R [0] 

stroom 
Is -statorfasestroom 
Ih -bekrachtigingsstroom van de rotor 
1d-de d component van de stroom 
Iq-de q component van de stroom 

spanning 
U fase-fasespanning 
U fase,0-nullastfasespanning 
U x p-spanning waarbij de karakteristiek een bepaalde helling heeft , 
Urn-spanning waarbij de helling bepaald wordt 
Uh,U1,-hulpvariabele voor het bepalen van de helling 

spanning die door een flux geïnduceerd wordt 
EP door de rotorflux geïnduceerde spanning 

vermogen 
P0 P-het uit het net opgenomen vermogen 
Pre-de ijzerverliezen in de machine 
Pcu-de koperverliezen in de machhine 
Phirhet verliesvermogen veroorzaakt door de stroom 
P g -het luchtspleetvermogen 
Pas-het asvermogen 
P wr-het vermogensverlies ten gevolge van wrijving 
P verlies -de totale elektrische verliezen in de machine 
P mech-het totale mechanische vermogen. 
P x rhet betreffende vermogen per fase , 
Ph,P1,-hulpvariabele voor het bepalen van de helling 

magnetische circuit-flux 

door een circuit omvatte magnetische flux 

elektrische weerstand 
Rs-de weerstand die de stroomafbankelijke verliezen modelleert 



L [H] 

x [0] 

z [0] 

t [sec] 

w [rad.s-1] 

f [Hz] 

T [Nm] 

n [omw.min-1] 

p 

m 

[rad] 

[rad] 

€ [rad] 

[rad] 

lijst met gebruikte symbolen 

Re-de weerstand die de ijzerverliezen modelleert 

coëfficiënt van zelfinduktie 

reactantie 
Xd-dwarsreactantie 
xq -quadratuurreactantie 
X u -spreidingsreactantie 

impedantie 

tijdsaanduiding 

hoekfrequentie 

frequentie 

koppel 

toerental 

poolpaartal van de machine 

aantal fasen van de machine 

vermogensrendement 

omtrekscoördinaat 
as -statoromtrekscoördinaat 
ar -rotoromtrekscoördinaat 

hoek tussen de fasor van de fasespanning en de fasor van de 
poolradspanning 

hoek tussen de fasor van de fasestroom en de fasor van de 
poolradspanning 
fout bij numerieke benadering 

hoek tussen fasespanning en fasestroom 
<Ppm -hoek tussen spanningsfasor en de fasor van rotormagneetveld 
<Pd,</>q, hoek tussen de as van de statorspoel en de directe 
respectievelijk de quadratuur (magnetische) as van de rotor. 



Inleiding. 

Machines met permanente magneten worden de laatste jaren steeds meer gebruikt 

in toepassingen die voorheen gebruik maakten van conventionele gelijk- en wisselstroom

machines. Mede door het hogere rendement van een permanent magneetmachine lijkt deze 

machine geschikt voor toepassing in een elektrisch aangedreven voertuig. Een hoger 

rendement betekent dat men de beperkte energieinhoud van de energiebron van een 

dergelijk voertuig beter benut. 

Uit de literatuur is bekend dat de elektrische verliezen in draaiveldmachines 

atbankelijk zijn van de klemspanning. Regeling van de klemspanning lijkt daarom ook een 

goede manier om de verliezen te verkleinen. Synchrone machines hebben echter de 

eigenschap dat de overbelastbaarheid van de machine afneemt bij verlaging van de 

klemspanning; bij een te lage klemspanning kan de machine zelfs uit de pas vallen. 

Om tot een goede rendementsregeling te komen zal eerst een onderzoek gedaan 

worden naar de verliezen in een synchrone machine met permanente magneten. Met de 

resultaten van dit onderzoek zal een simulatiemodel gemaakt worden ter bepaling van de 

verliezen in de machine. Met behulp van het simulatiemodel en meetgegevens zal er een 

regeling ontworpen worden die vervolgens ook gerealiseerd zal worden. 
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hoofdstuk 1, model van een synchrone 111ilchine zonder ijzerverliezen 

1. Een vereenvoudigd model van een synchrone machine 
zonder ijzerverliezen. 

1.1 Vereenvoudigd model van een synchrone machine zonder ijzerver
liezen; model 1. 

Voor een synchrone machine met een constante gladde luchtspleet wordt vaak 

fig. 1.1a als vereenvoudigd model gebruikt. In dit model worden de ohmse verliezen in 

de stator gemodelleerd met behulp van de weerstand Rg. Het model zal verder aangeduid 

worden als model 1. 

+ lRs 

i 
JXl 

Fig l.la Vereenvoudigd vervangingsschema 
van een synchrone machine. 

Fig. l.lb Fasordiagram van fig. 1.1a. 
( Motorbedrijf ö < 0 ) 

Het vervangingsschema van fig. 1.1a is geldig voor een machine waarvan de stator

reactanties onafhankelijk zijn van de positie van de hoek a (de hoek tussen de stator en de 

rotor); de rotor kan dan worden gezien als een zuiver ronde, magnetisch goed geleidende 
cilinder (fig. 1.2). Het veld dat door de sinusvormige veronderstelde statorstroombeleg
ging wordt opgewekt is ruimtelijk gezien sinusvormig verdeeld langs de rotoromtrek. 

Voert men aan de statorfase a de stroom i 

i = I {i cos(wt + rb) (1.1) 

toe dan krijgt men de stroombelegging 

A(a,t) = -Asin(pa -wt-rp) (1.2) 
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lwofdstuk 1, nwdel van een synchrone machine zonder ijzerverliezen 

I 0::' 
1---. 

Fig 1.2 Machine met constante luchtspleet (t=O). 

De spanningsvergelijking van de machine wordt gegeven door vergelijking (1.3). 

U= (R+jX)l + ( -~) 

-E 
=.!!. 

j W YLpm w {/;pm j( cl>pm + _2,..) 
= = (--)e 

{i {i 
(1.3) 

In het fasordiagram van fig 1.1 b wordt .U langs de reële as gelegd. Indien de luchtspleet 

langs de statoromtrek niet meer constant1 is dan wekt de stroombelegging geen ruimtelijk 

sinusvormig verdeeld luchtspleetinduktieveld op. Men kan de machine nu niet meer goed 

beschrijven met de vergelijkingen van model 1. 

1 Dit is het geval bij synchrone machines met lichamelijke polen of met magneten verzonken in het opper
vlak van de rotor. 
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hoofdstuk 1, model van een synchrone TIUlchine zonder ijzerverliezen 

1.2 Uitgebreid model van een synchrone machine zonder ijzerverliezen; 
mode12. 

Model 2 is geldig voor machines waarbij de luchtspleet niet constant is. In de 
machine zijn twee assen te onderscheiden, de directe as (index d) en de dwars-as of 
quadrature-as (index q). De directe as valt samen met de magnetische as van de rotor (zie 
fig. 1.3). De q-as staat hier loodrecht op. 

d-as 

q;d 

Fig 1.3 d-en q-as van de machine (t=O). 

De berekening van het door de stator opgewekte magnetische veld wordt vereen
voudigd als men de stroombelegging splitst in twee orthogonale componenten waarvan de 
magnetische assen samenvallen met de d- en de q-as. Deze componenten worden 
aangeduid met Ad en Aq (fig. 1.3). 

Ad (o:,t) = -Ád sin(po:-wt-cf>d) 

Aq (o:,t) = -Áq sin(po:-wt-cf>q) 

A (o:,t) = Ad (o:,t) + Aq (o:,t) 

(1.4) 

De stroombeleggingen uit (1.4) kan men verkrijgen door de stroom I op de juiste 
manier te ontbinden in componenten in de d- en de q-richting. De centrale ontbindings
formule is (zie ook fig 1.4); 

1 = ei9 • e iO = cos(S)ei9 - jsin(9)ei9 (1.5) 

De met de statorwikkeling gekoppelde rotorflux i' pm induceert een spannmg ( -Ep) die 
samenvalt met de q-as. Het fasordiagram is getekend in fig. 1.5. 
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-js'lne ·e J8 

Fig 1.4 Ontbinding 
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hoofdstuk 1, model van een synchrone machine zonder ijzerverliezen 

Fig 1.5 Fasordiagram 

Ontbinding van de stroom I geeft (fig. 1.6): 

(1.6) 

1=1 +1d 
- :JJ. -

(1.8) 

Fig 1.6 Ontbinding I 

1 d : = - j l sine ei e (1.7) 

u 

',, q-as 

Fig 1. 7 Ontbinding U, getekend 
voor o < 0. 

Op eenzelfde wijze geeft ontbinding van de spanning !l (fig. 1. 7): 

!!_g_ : = U coso ei5 (1.9) ud := -jU sino ei5 (1.10) 

U=U +Ud 
- :::...!1 -

(1.11) 
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hoofdstuk 1, model van een synchrone machine zonder ijzerverliezen 

Indien de permeanties van de rotor in de d- en q- richting niet aan elkaar gelijk 

zijn is de coëfficiënt van zelfinduktie 4 afhankelijk van de positie van de rotor. Men 

splitst 4 op in twee coëfficiënten van zelfinduktie. De coëfficiënt van zelfinduktie met de 

permeantie in de d-richting noemt men 4d• die in de q-richting 4q· Verschil in 

permeantie kan bijvoorbeeld optreden door lichamelijke polen. 

De spanningsvergelijking wordt nu gegeven door (1.12); 

U = (R + jXu )l + jXhd ld + jXhq ~ + ( -~ ) 

Ontbonden in de verschillende componenten wordt de spanningsvergelijking 

{ 

Ud = Id R + jXu ~ + jXhq ~ 

!!_g_ = ~ R + jXu Id + jXhd Id + ( -~ ) 

en met de samenstelling 

resulteert dit uiteindelijk in 

xq = xa + xhq 

xd = xa + xhd 

{

!!_g_ = R ~ + ~ Xd ld + ( -~ ) 

U d = R ld + J Xq ~ 

Het elektrische vermogen wordt gegeven door (1.16). 

Pe =Re{ U·t..:_} =Re{ (Ud + !!_g_ )(~ + Id )*} = 
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hoofdstuk 1, model van een synchrone machine zonder ijzerverliezen 

Van het elektrische vermogen wordt het volgende deel omgezet in mechanische vermo
gen1: 

P mechf = w'ftpmlq + (Xhd - Xhq)ldlq 

= w'ftpmlq + (Xd - Xq)ldlq 

(1.17) 

Het gemiddelde elektromagnetische koppel2 dat door de statorstroombelegging op de 

rotor wordt uitgeoefend wordt gegeven door (1.18). Uit formule (1.16) volgt voor de 

stroom Iq de relatie (1.19). 

(1.18) 

(1.19) 

Voor R =0 kan men vergelijking (1.17) omschrijven naar de koppelvergelijking van een 
synchrone machine met m statorfasen waarin alleen de klemspanning U en de hoek ö (de 

hoek tussen de klemspanning U en -Ep) voorkomen. 

(1.20) 

De formule voor het luchtspleetvermogen wordt gegeven door (1.21): 

(1.21) 

Voor machines waarbij Xd niet gelijk is aan Xq kan uit de formule (B1.20) de hoek ö 
numeriek bepaald worden als de spanning U en het mechanisch vermogen P gegeven zijn. 

1 Hiermee is het vermogen bedoeld dat per fase wordt omgezet. 

2 Dit is het koppel per fase, het totale koppel vindt men door het koppel per fase te vermenigvuldigen met 
het aantal fasen, in dit geval 3. 
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hoofdstuk 1, model van een synchrone machine zonder ijzerverliezen 

1.3 Verschillende uitvoeringsvormen van synchrone machines met 
permanente magneten. 

Machines met permanente magneten worden de laatste jaren steeds meer gebruikt 

in toepassingen die voorheen gebruik maakten van conventionele gelijk- en wisselstroom 

machines. Mede door de ontwikkeling van de vermogenselektronische omvormers is het 

aantal verschillende typen machines met permanente magneten sterk toegenomen. In deze 

paragraaf zullen die typen machines besproken worden die als vervanging zouden kunnen 

dienen van een synchrone wisselstroommachine. Deze machine lijkt in combinatie met 

een elektronische omvormer ondermeer zeer geschikt voor toepassing bij tractiedoeleinden 

met vermogens tot 40 kW. Er zal vooral aandacht besteed worden aan de verschillende 

mogelijkheden van plaatsing van de magneten. De plaatsing van de magneten heeft veel 

invloed op de parameters van de machine. Er zal dan ook een indeling gemaakt worden 

aan de hand van de plaatsing van de magneten op de rotor. 

1.3.1 De magneten in de luchtspleet gemonteerd. 

De eenvoudigste manier van plaatsing van de magneten is de magneten op het 

rotoroppervlak te lijmen zoals weergegeven in fig. 1.8. De ruimte tussen de magneten kan 
men eventueel opvullen met een a-magnetisch materiaal. 

d-as 

Fig 1.8 Magneten op het rotoroppervlak gemonteerd. 

Deze constructiemethode is relatief goedkoop. Het lijmen van de magneten is echter vrij 

lastig. In plaats van lijmen kan men de magneten ook d.m.v. een niet-magnetische 

cilinder op de rotor klemmen. Bij het gebruik van een invertor in combinatie met een 

dergelijke machine kunnen de hogere harmonischen van het statordraaiveld wervelstromen 

induceren in de magneten of in een elektrisch geleidende klem-cilinder. Dit verschijnsel 

speelt vooral bij toepassing van moderne magnetische materialen met een betrekkelijk lage 

-8-



hoofdstuk 1, model van een synchrone machine zonder ijzerverliezen 

elektrische weerstand. 

Door de lage relatieve permeabilteit van de magnetische materialen ÛLr ~ 1 ,05) 

zal de effectieve luchtspleet van de machine groot zijn. De effectieve luchtspleet is echter 

langs de rotoromtrek vrijwel constant. Hierdoor zal permeantie in de richting van de d-as 

vrijwel gelijk zijn aan de permeantie in de richting van de q-as. De machine zal zich 

gedragen als een synchrone machine met een cilindrische rotor. De waarde van de 

inductiviteiten zullen echter kleiner zijn dan bij een synchrone machine van gelijke 

afmetingen. 

1.3.2 De magneten in het rotoroppervlak gemonteerd. 

Een variant van het op het rotoroppervlak plaatsen van de magneten is het in het 

rotoroppervlak verzinken van de magneten. Dit komt er in feite op neer dat men de 

ruimtes tussen de magneten opvult met hetzelfde materiaal waarvan de rotor gemaakt is. 

Een schematische dwarsdoorsnede ziet er uit zoals in fig. 1.9 is geschetst. 

d-as 

_______ q-as 

Fig 1.9 De magneten in de rotor verzonken. 

Deze constructie is mechanisch gezien iets stabieler dan het op het oppervlakte 

vast lijmen van de magneten. Men kan de 'tanden' die ontstaan door het verzinken van de 

magneten gebruiken om de magneten vast te klemmen. De tanden hebben verder nog als 

voordeel dat er een reluctantie koppel gecreëerd wordt. Bij een goed ontwerp en juiste 

sturing kan dit resulteren in een grotere elektrodynamische stijfheid van de machine. 

Doordat het rotoroppervlak afwisselend bestaat uit permanent magnetisch materiaal met 

een lage P.r en rotormateriaal met een hoge P.r zal de effektieve luchtspleet niet constant 

zijn. De permeantie in de richting van de d-as is kleiner dan de permeantie in de richting 

van de q-as. Dit betekent dat de dwarsreactantie Xq groter zal zijn dan de langsreactantie 

Xd. De waarde van Xd is constant, de dwarsreactantie Xq kan echter variëren met de 

statorstroom. De magnetische flux die door de q-component van de statorstroombelegging 

wordt opgewekt zal voornamelijk via de 'tanden' in de rotor de luchtspleet 'oversteken'. 

-9-



hoofdstuk 1, model van een synchrone machine zonder ijzerverliezen 

Dit heeft tot gevolg dat deze 'tanden' verzadigd kunnen worden. De waarde van Xq zal 

hierdoor sterk afnemen. Een veranderende Xq heeft invloed op het elektrisch gedrag van 
de machine. 

1.3.3 De magneten in de rotor gemonteerd. 

Een derde mogelijkheid van plaatsing van de magneten is het 'begraven' van de 

magneten in de rotor. Dit kan er uitzien zoals in fig 1.10 is geschetst. 

d-as d-as 

q-as 

Fig 1.10 Twee manieren om magneten in de rotor te begraven. 

Deze constructiemethode geldt als mechanisch stabiel omdat de magneten compleet 
beschermd zijn door rotormateriaal. Door de magneten radiaal in de rotor te monteren 

(fig. 1.10 rechts) kan men op het rotoroppervlak een hogere induktie krijgen dan op het 

oppervlak van de permanente magneten. In een dergelijke situatie spreekt men van flux

concentratie. De permeaotie in de richting van de q-as zal hoger zijn dan de permeaotie in 

de richting van de d-as. De ct-component van de luchtspleetflux zal nog steeds via de 

magneten door de rotor gaan, de q-component kan echter via de pool-schoenen van de 

rotor zijn weg vervolgen. Het beschermen van de magneten met poolschoenen heeft als 

nadeel dat de hogere harmonischen van het statorinductieveld inductiestromen kunnen 

induceren in de poolschoenen. 

Een belangrijk nadeel van een omvormer is dat de klemspanning van de machine 
nooit hoger mag worden dan de gelijkspanning van de voeding van de in vertor. De 

maximale snelheid die de machine kan ontwikkelen bij de maximale uitgangsspanning zal 

voornamelijk bepaald worden door de in de statorwindingen geïnduceerde spanningen. 

Men kan de resulterende statorspanning verminderen door de resulterende luchtspleetflux 
te verkleinen. Dit kan men bereiken door de ct-component van de statorstroombelegging 

zo te sturen dat het veld van de rotor tegengewerkt wordt. Het resultaat is dat men de 

machine bij een hoger toerental kan gebruiken. Een toename van de ct-component van de 
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hoofdstuk 1, model van een synchrone machine zonder ijzerverliezen 

statorstroom heeft echter een afname van de q-component tot gevolg omdat de totale 
statorstroom gelimiteerd is in verband met de koperverliezen in de stator. Dit gehele 
proces wordt veldverzwakking genoemd en kan bij alle drie de machines toegepast 
worden. Het makkelijkst is de toepassing echter bij het laatste type te realiseren omdat 
daar de reactanties het grootste zijn. 
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hoofdstuk 2, beschouwing van het rendement 

2. Beschouwing van het rendement van een synchrone 
machine met permanente magneten. 

Elektrische verliezen in een synchrone machine met permanente magneten worden 

voornamelijk veroorzaakt door de stator-koperverliezen en de ijzerverliezen in de stator. 

De stator-koperverliezen worden in het model 1 van fig. 1.1a en in model 3 van fig. 2.1a 

gemodelleerd met behulp van de weerstand Rs. Men kan de stator-koperverliezen mini

maliseren door de motor zodaning te sturen dat de stromen in de verschillende fasen van 

de machine "in fase" zijn met de door de flux geïnduceerde spanning -Ep (de stroom heeft 

in dit geval alleen een component Iq). In een dergelijke situatie is de verhouding koppel 
per ampere gemaximaliseerd. Bij deze methode houdt men echter geen rekening met de 

verliezen in het ijzer van de machine. 

De ijzerverliezen in de stator zijn in de voorgaande modellen 1 en 2 niet gemodel

leerd. In model 3 kunnen ze gemodelleerd worden door een weerstand Re: zie figuur 

2.1a. De spanning Vi over de weerstand Re komt overeen met de spanning die door de 
omvatte luchtspleetflux1 in de statorwinding wordt opgewekt. De ijzerverliezen bestaan 

uit hysterese- en wervelstroomverliezen. De hysterese-verliezen worden slechts bij bena

dering correct gemodelleerd door een weerstand. De bepaling van de weerstand Re en de 
induktiviteiten Ld en Lq zullen besproken worden in hoofdstuk 3. 

2.1 Optimaal rendementsbedrijf van de synchrone machine met perma
nente magneten. 

Bij bedrijf met constant uitgaand mechanisch vermogen is, bij verwaarlozing van 

de mechanische verliezen, het koppel van elektromagnetische oorsprong omgekeerd even

redig met de frequentie (toerental). Omdat de stroom Is nagenoeg2 evenredig is met het 

koppel zal het koperverlies omgekeerd kwadratisch evenredig zijn met de frequentie, Pcu 

= alvi. De ijzerverliezen daarentegen nemen ongeveer kwadratisch toe met de frequen

tie, P fe = fiw2• Bij een bepaalde frequentie is er een punt waarbij de som van de koper- en 
de ijzerverliezen minimaal is. Voor een machine die goed gerepresenteerd wordt door het 

schema van figuur 2.1 kan een dergelijk optimaal bedrijfspunt bepaald worden. 

1 de spreidingsflux van de stator is hierbij niet inbegrepen (hoofdveldflux). 

2 De machine wordt zo gestuurd dat de cosrp constant is, verder worden de mechanische verliezen verwaar
loosd. 

-12-



hoofdstuk 2, beschouwing van het rendement 

2.2 Afleiding optimaal bedrijfspunt van een synchrone machine met 
permanente magneten en ijzerverliezen; model 3. 

Deze afleiding is alleen geldig voor machines waarvoor geldt Lhd = ~q = Lh. 

Dit is het geval bij machines met een constante luchtspleet en een cilindrische, magnetisch 

goed geleidende rotor. De machine heeft behalve koperverliezen ook ijzerverliezen. Een 

dergelijke machine zal aangeduid worden als een model 3 machine. De totale verliezen 

per fase van een machine kunnen met behulp van de grootheden uit figuur 2.la en met 

formule 2.1 berekend worden. 

lm[LU} 

u 
+ 

u Re[ LU} 

Fig. 2.1a Model met ijzerverliezen, 
model 3. 

Fig. 2.1b Pasardiagram van figuur 2.1a. 

(2.1) 

Bij het optimale instelpunt is de som P verlies,f minimaal. 

De toestand van het vervangingsschema van figuur 2.1a kan geheel uitgedrukt 

worden door de fasoren -EP en de stroom I. De spanning -EP is de rotatiespanning, deze 

is evenredig met het toerental en dus ook met w. De stroom I is gedefinieerd als 

1=1 +ld 
- :Jl -

(2.2) 

De projectie van de fasoren ~ en lq op de d- en q-as wordt aangegeven met resp. Id en 

Iq. Voor de spanning Vi kan men schrijven: 

(2.3) 
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De statorstroom I8 wordt gegeven door (2.4). 

(2.4) 

De werkstroom of koppelproducerende stroom Iq wordt in termen van het vermogen per 

fase (P mech,f) gegeven door 

I = p mechj = p mechj 

q EP ( w t/lpm) 
(2.5) 

De toestand van de machine bij constant vermogensbedrijf (P mech f = constant) 
' 

kan uitgedrukt worden als funktie van twee variabelen, namelijkwen de blindstroomcom-
ponent van I ten opzichte van (-Ep) zijnde LJ. Indien men de formules (2.2) t/m (2.5) in 

(2.1) substitueert krijgt men (2.6). De verliesparameter B is gegeven in (2. 7) 

(2.6) 

+ 
p2 1.2 

({3 +{32) mech,rh 2{3P 
2 + mechj 

t/lp~s 

(2.7) 

Het optimale bedrijfspunt kan men nu vinden door het oplossen van de vergelijkingen 

(2.8) en (2.9). 

apverlies.f = 0 (2.8) 
aid 

a p verlies .t = 0 
aw 

(2.9) 

De vergelijkingen (2.10) en (2.11) geven de oplossingen van (2.8) en (2.9). Vergelijking 

(2.12) is ingevoerd vanwege de overzichtelijkheid. 

(2.10) 
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(2.11) 

met (2.12) 

Als men w en Id achtereenvolgens elimineert uit (2.10) en (2.11) krijgt men (2.13) en 

(2.14): 

I* = 
Lh p mech,f (2.13) d 

!J;pmRs IK 

(w * )2 = 
RsKP mech,f 

(2.14) 
!J;~m IK- p mech,f 

Deze vergelijkingen geven de waarden van Id en w waarvoor de verliezen minimaal zijn, 

substitueert men Id * respectievelijk w * in (2.6) dan krijgt men de verliezen in het optimale 

instel punt: 

Het maximale rendement is : 

= __ P_me_c_h,;;,...f __ 

p mech,f+ pverlies,f 

(2.15) 

1 
= --------~==== 

1 +2(f3+Vf3+rP) 

(2.16) 

Vergelijking (2.15) laat zien dat het totale verlies bij het optimale bedrijfspunt 

evenredig is met het uitgangsvermogen. Het resultaat is dat het maximale rendement 
onafhankelijk is van het uitgangsvermogen. Het optimale rendement is bij model 3 al
leen afhankelijk van de verliesparameter jJ. 
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i 
..__, 
c 
<V 
E 
<V 

D c 
(j) 
1.... 

i!! 
<0 
.~ 
x 
<0 0,5 E 

0 0,1 
f}--+ 

Fig. 2.2 Maximaal rendement als functie 13. 

2.3 Bedrijf onder niet optimale condities. 

Indien men de machine bij een bepaald toerental en een constant uitgangsvermo

gen wil gebruiken heeft men slechts de variabele ~ ter beschikking om de verliezen te 

minimaliseren. Immers door de keuze van het toerental heeft men w vastgelegd. Het 

verlies heeft een minimale doch geen optimale waarde voor de ~ gegeven in (2.10). Uit 

formule (2.10) blijkt dat de stroom~ waarbij de verliezen minimaal zijn, onafhankelijk is 

van de belastingstoestand van de machine. 

2.4 Andere typen synchrone machines met permanente magneten. 

Zoals eerder beschreven in hoofdstuk 1 zijn er synchrone machines met permanen

te magneten waarbij de waarde van Lh niet constant is als functie van de rotorpositie (als 

in model 1 en 3). Men splitst de waarde van Lh op in twee waarden, ~q en ~d' beide 

gerelateerd aan de magnetische assen van de machine. Lhd is de coëfficiënt van zelfinduk

tie in de richting van de d-as; deze waarde wordt bepaald door de permeantie in de rich

ting van de magnetische as. Lhq is de coëfficiënt van de zelfinduktie waarvan de perme

antie bepaald wordt loodrecht op de magnetische as. Voor een machine met koper- en 

ijzerverliezen geldt net als bij model 2 dat de stroom lq nu afhankelijk blijkt te zijn van 

de stroom~ (zie ook (1.19)). 

(2.17) 
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De afzonderlijke verliezen worden nu gegeven door de vergelijkingen (2.18) en (2.19). 

peut = Rs • [/s]2 = Rs • i}'d + Rs • l;q 

= RsUca+Ia)
2 

+ RsUcq+Iq)
2 

2 2 2 
pfet = [V;] /Re = Viti/Re +'V;q/Rc 

= (Xq/q)2._1 + (EP+Xala)2._1 
Re Re 

Het totale vermogensverlies wordt nu gegeven door de som van (2.18) en (2.19): 

Vergelijking (2.20) gedifferentieerd naar Id geeft vergelijking (2.21). 

(2.18) 

(2.19) 

(2.20) 

(2.21) 

Het rechterlid van de vergelijking (2.21) gelijkstellen aan 0 geeft een vergelijking van de 

4e orde in Id. De oplossing van deze vergelijking is analytisch zeer moeilijk te bepalen. 

2.5 Hoe de verliezen te minimaliseren? 

Uit formule (2.13) en (2.21) blijkt dat men zowel in de modellen 3 als 4 de varia

bele ~ kan gebruiken om de verliezen te minimaliseren. Men kan de waarde van de 

variabele de ~ op twee manieren beïnvloeden: 

1. Door het aan de klemmen opdrukken van de stromen lsd en lsq· Hiermee kan men 

~ beïnvloeden. De waarde van Isd en Isq voor een bepaalde gewenste 1<) kan men 

met een model bepalen. Het opdrukken van Isd en Isq staat bekend als een vecto
riële stroomsturing. 

2. Door de klemspanning in amplitude te variëren (scalaire spanningssturing). Het 

exacte verband tussen de amplitude van de klemspanning en 1<) is voor het model 
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van fig. 2.1a niet analytisch aan te tonen. Bij een vereenvoudigd model is dit 

echter wel mogelijk. 

Methode 2 is gemakkelijker te realiseren dan methode 1 omdat men slechts de 

amplitude van de spanning behoeft te veranderen. Het is niet noodzakelijk om de toestand 

van de machine (rotorhoek, flux etc.) te kennen zoals bij vectoriële stroomsturing. Om 

door middel van meting aan te tonen dat er een minimum in de verliezen is zal methode 2 

dan ook gebruikt worden. 
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hoofdstuk 3, Meting van de parameters 

3. Meting van de parameters. 

Het doel van deze metingen is aan te tonen of er inderdaad een klemspanning is 

waarbij de verliezen in de machine minimaal zijn. De meting kan op twee manieren wor

den uitgevoerd: 
1. Door een directe meting van de verliezen in de machine. Hierbij wordt het in-

en uitgangsvermogen gemeten, het verschil tussen ingangs-en uitgangsvermogen is 

het verlies. 
2. Door een indirecte meting van de verliezen. Hierbij worden de verschillende 

verliezen van de machine afzonderlijk bepaald. Door de afzonderlijke verliezen 

daarna weer op te tellen kan men de totale verliezen bepalen. 

Beide methoden hebben hun voor- en nadelen: 

Methode 1 heeft als nadeel dat men het uitgangsvermogen moeilijk nauwkeurig 

kan meten. Het voordeel is echter dat men de totale verleizen ongeacht hun ontstaanswijze 

als functie van de belasting en klemspanning direct meet. Deze methode kan men goed 
toepassen als de verliezen relatief groot zijn ten opzichte van het opgenomen vermogen. 

Indien men echter variaties in het verliesvermogen meet zal men er rekening mee moeten 

houden dat men een relatief grote meetfout maakt. 

Methode 2 heeft als voordeel dat men de belangrijkste afzonderlijke verliezen1 

nauwkeurig kan bepalen. Het nadeel hierbij is echter dat men niet alle afzonderlijke ver

liezen correct kan bepalen. 

Omdat de te verwachten variatie in de verliezen niet al te groot zal zijn is besloten 

om te meten volgens methode 2. Methode 1 zal alleen gebruikt worden om, zo mogelijk, 

de resultaten te verifiëren. 

De meetresultaten zullen de onbekende gegevens van het model moeten aanvullen 

opdat dit compleet is. Als model is model 4 gebruikt, dit is het model met de ijzerver

liezen waarbij Xd en Xq niet aan elkaar gelijk zijn. 

1 Niet alle verliezen zijn afzonderlijk te meten (zoals bijvoorbeeld oppervlakte en pulsatieverliezen). Er 
wordt geen rekening gehouden met de temperatuursinvloed van de verliezen. 
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+ 

u 

Fig. 3.1 Vervangingsschema model 4. 

3.1 De keuze van de machine. 

Als vervanging1 van de synchrone machine met permanente magneten is een wis

selstroommachine van het sleepringankertype gekozen. Door de rotor van deze machine te 

bekrachtigen met gelijkstroom gedraagt deze machine zich als een synchrone machine 

waarbij de magneten op de rotor zijn geplaatst. De eigenschappen van deze machine 

zullen echter niet geheel overeenkomen met die van een synchrone-machine met perma

nente magneten. Een oorzaak hiervan is de effectieve grootte van de luchtspleet, deze is 

veel kleiner dan bij een in grootte vergelijkbare machine met permanente magneten . 

.. 
A 

Fig. 3.2 Bekrachtiging van de rotor. 

11 . ,:zl 

+ 

1 Tijdens de afstudeerperiode was er in de gewenste vermogensklasse en het gewenste toerengebied geen 
geschikte machine met permanente magneten beschikbaar. 
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hoofdstuk 3, Meting van de parameters 

De verliezen zullen echter ongeveer dezelfde afuankelijkheid van de klemspanning verto

nen. De bekrachtiging van de rotor is uitgevoerd zoals in figuur 3.2 is weergegeven. 

Verdere gegevens (voor asynchroon bedrijt) van de machine staan vermeld op bijlage 1. 

3.2 Bepaling van de verschillende verliezen van de machine. 

De verliezen van een synchrone machine zijn onder te verdelen in vier groepen 
(onderverdeling volgens [6]): 

1. verliezen in de bekrachtigingsketen; 

2. verliezen die nagenoeg onafuankelijk zijn van de belasting; 

3. van de belasting afuankelijke verliezen; 

4. bijkomende verliezen. 

Omdat we een synchrone-machine met permanente magneten willen simuleren 
worden de bekrachtigingsverliezen buiten beschouwing gelaten. 

De verliezen die nagenoeg onafuankelijk zijn van de belasting zijn onder te verde-
len in vier verliezen: 

2a. ijzerverlies; 

2b. wrijvingsverlies in de lagers; 

2c. ventilatieverliezen; 
2d. verliezen door borstelwrijving. 

De verliezen 2b, c end kan men meten door de te testen machine als generator te schake
len en onbelast en onbekrachtigd aan te drijven op het nominale toerental met behulp van 

een tweede machine. Van deze tweede machine, een pendelgenerator, worden het aan
drijfkoppel en het toerental gemeten zodat het toegevoerde vermogen bepaald kan worden. 

Dit toegevoerde vermogen is gelijk aan som van de verliezen 2b t/m 2d. De ijzerverliezen 

kan men bepalen door de meting nogmaals uit te voeren maar nu bekrachtigt men de 

machine wel. Door de verliezen 2b t/m 2d van het totale toegevoerde vermogen af te 

trekken krijgt men de ijzerverliezen 2a. Door de bekrachtigingsstroom te variëren en de 

klemspanning van de te testen machine te meten kan men de ijzerverliezen als functie van 
de fasespanning voor een onbelaste machine bepalen. 

De van de belasting afuankelijke verliezen worden gevormd door de joulse verlie

zen (I2R) in de statorwikkelingen. De bijkomende verliezen (afuankelijk van de belasting) 

zijn de verliezen in de magnetische keten van de machine die veroorzaakt worden door de 

statorstroom, en het extra bijkomende verlies in de wikkelingen. Deze verliezen kan men 
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bepalen door de onbekrachtigde machine kort te sluiten en vervolgens zodanig te bekrach
tigen dat er aan de klemmen de gewenste stroom gaat lopen. Het belastingsatbankelijke 

verlies (bij een vrijwel onverzadigde machine) kan men nu bepalen door het aan de as 

toegevoerde vermogen te verminderen met de verliezen 2b t/m 2d. 

Met de meetopstelling van fig. 3.3 kunnen de hierboven vermelde metingen wor

den uitgevoerd. 

L2' 
LÏ L3' 

synchr. 
machine 

Instelbare asbe last i ng 

pendel
generator belast1ng 

Fig. 3.3 De te testen synchrone-machine met bijbehorende belasting. 

3.3 Meetresultaten 

3.3.1 Klemspanning. 

net 
L1 L3 

L2 

Om een idee te krijgen van de grootte van de bekrachtigingsstroom van de syn
chrone machine is eerst de nullastkarakteristiek van de synchrone machine bepaald; de 

gebruikte machine is immers bedoeld voor asynchroon bedrijf1• Men meet de spanning 

1 De naamplaatgegevens van de machine staan vermeld op p.Bl.l 
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Vi. Dit is gedaan door de machine met twee verschillende toerentallen aan te drijven en 
de bekrachtigingsstroom te variëren van 0 tot de maximale waarde van 12 A. De verkre
gen resultaten staan vermeld in bijlage 2, tabel I. De meting is uitgevoerd voor toerental

len van 1000 en 1500 omw./min1• Aan de grafiek fig. B2.1 is duidelijk te zien dat ver

zadiging al optreedt bij een bekrachtigingsstroom van 6A. De verzadiging kan optreden in 
het statorijzer en in het rotorijzer. 

3.3.2 Uzerverliezen 

Vervolgens zijn de ijzerverliezen gemeten zoals eerder omschreven in de paragraaf 
3.2. Dit is gedaan bij variabele bekrachtigingsstroom en variabel toerental. De resultaten 
staan vermeld in bijlage 2 in de tabellen III en V. Uit tabel V blijkt dat de ijzerverliezen 

toenemen bij hogere fasespanningen. Dit was te verwachten omdat de fasespanning bij 
constante frequentie evenredig is met de door de statorwindingen omvatte flux v. Deze v 
is een maat voor de luchtspleetflux "P. De flux 1/t veroorzaakt in het statorijzer zowel 
wervelstroomverliezen als hysterese-verliezen. Indien er geen verzadiging is zijn de hyste
rese-verliezen evenredig met de amplitude van "P, de wervelstroomverliezen zijn zonder 
verzadiging evenredig met "P2. Bij verzadiging is de eerstgenoemde relatie niet meer 
geldig. Met behulp van tabel III kan men de verliesweerstand Re van fig. 3.1. bepalen. 
Dit doet men m.b.v. formule 3.1. 

R = c (3.1) 

Het resultaat voor n= 1500 omw.min-1 staat vermeld in tabel VI, bijlage 2. De verlies
weerstand blijkt spanningsatbankelijk te zijn. Dit duidt erop dat de verliezen niet alleen 
evenredig zijn met "P2• De oorzaak hiervan zijn de hystereseverliezen. Bij de afleiding van 
het model in hoofdstuk 2 is men er ten onrechte van uit gegaan dat de hystereseverliezen 
nul zijn. 

3.3.3 De belastingsathankelijke verliezen. 

De belastingsatbankelijke en de bijkomende verliezen zijn gemeten door middel 
van een kortsluitmeting. De resultaten staan vermeld in tabel VII bijlage 2. Deze verlie
zen blijken bijna evenredig te zijn met Is2• Dit betekent echter niet dat de verliezen zuiver 

1 Voor de bepaling van de grootheden van de machine is steeds uitgegaan van een frequentie van 50Hz. 

-23-



hoofdstuk 3, Meting van de parameters 

ohms zijn, de weerstand van één fase is namelijk 1.6 0, dit zou een veel kleiner verlies 

moeten geven. De stroom !8 veroorzaakt een magnetisch veld en dit zorgt voor de extra 

verliezen. De verliezen kunnen in het model 4 van fig. 3.3 verwerkt worden in de weer

weerstand R8• 

(3.2) 

3.3.4. De waarde van de reactantie Xd en Xq. 

Indien men de spanning Vi bij nominale Ib en bij open klemmen (nullast) kent en 

men weet de stroom Is bij kortgesloten klemmen en nominale Ib dan kan men uitrekenen 

hoe groot de reactantie Xd is. Men moet hiervoor echter weten hoe de verdeling tussen 

hoofdveld-en spreidingsveldreactantie is1• Berekeningen geven als uitkomst; 

xd = 85 o. 

De waarde van Xq is bepaald volgens de negatieve bekrachtigingstest. Deze me

thode staat beschreven in [7]. Het resultaat Xq = 99 0. Deze waarde ligt dicht in de 

buurt van de waarde van Xd, volgens de theorie [8] is de te verwachten Xq bij een ma

chine met cilindrische rotor echter kleiner dan Xd. Een mogelijke oorzaak van deze afwij

king is de invloed van de verzadiging op de waarde van de reactanties. 

3.3.5 Samenvatting van de waarden van de parameters. 

Met de meetresultaten zijn de parameters bepaald zoals eerder omschreven. Het 

resultaat staat vermeld in de volgende tabel. 

R = s 3.26 0 xd = 85 0 

R = c 785 0 x = q 99 0 

Ev= 200 V 

1 De verhouding xhd: xu wordt geschat op 0.85: 0.15. 
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4. Het rekenkundig verliesmodel 

Met de grootheden zoals die door de metingen zijn bepaald kan men het model 4 

voor de synchrone machine invullen. Uit dit model volgen dan de verliezen bij een be

paalde fasespanning en het maximaal te leveren koppel bij gegeven klemspanning. In 

hoofdstuk 2 is reeds gebleken dat, indien men de verliezen in een synchrone machine wil 

berekenen, men de grootheden Id en Iq moet kennen. Uit hoofdstuk 1 blijkt dat deze 

grootheden zelfs voor een ideale synchrone machine1 slechts in het speciale geval 

Xd =Xq analytisch te bepalen zijn, indien de klemspanning U en het koppel Te gegeven 

zijn. Voor de situatie dat Xd niet gelijk is aan Xq moet men een numeriek algoritme 

toepassen. 

4.1 Beschrijving algoritme. 

Het gebruikte algoritme is eerder gepubliceerd in [4]. Het algoritme bepaalt op een 

iteratieve wijze de waarde van Id en Iq bij een gegeven klemspanning en luchtspleetver

mogen. Deze methode zal aangeduid worden als rekenkundig verliesmodel 1. Als uit

gangspunt kiest men Id = 0 en gebruikt men vergelijking (2.17) om de waarde van Iq te 

bereken. Vervolgens worden de onderstaande vergelijkingen opgelost om een nieuwe Id te 

vinden. Men gaat zolang door totdat de verandering van Id kleiner wordt dan E; E bepaalt 

de nauwkeurigheid waarmee Id wordt uitgerekend. 

(2.17) 

(4.1) 

(4.2) 

(4.3) 

1 R = oo en R =0 c s 
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(4.4) 

(4.5) 

(4.6) 

(4.7) 

nee-(1.19) 
(4.8) 

Ja-stop 

Indien ( 4. 8) als resultaat stop oplevert dan kan men vervolgens de verliezen bere

ken met de formule (2.1). Het algoritme werkt voor het grootste gedeelte van het werk

gebied vrij goed. Er doet zich echter een probleem voor bij kleine klemspannningen. 

Formule (4.6) kan dan niet meer toegepast worden omdat Usd groter wordt dan U
8

• Het 
algoritme levert dan geen oplossing meer. Om dit verschijnsel te onderzoeken zijn de 

vergelijkingen nog op een andere manier doorgerekend. Deze methode zal aangeduid 

worden als rekenkundig verliesmodel 2. Dit model gebruikt grotendeels dezelfde formules 

als verliesmodel 1; echter mu worden de stroom Id en het vermogen P als constanten 

aangenomen. Vervolgens worden de vergelijkingen opgelost wat resulteert in een waarde 

voor de klemspanning en de opgenomen stroom. 

aanname doen voor Id 

(2.17) 

(4.1) 
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(4.2) 

(4.3) 

(4.4) 

(4.5) 

(4.9) 

(4.10) 

Indien men de uitkomsten van de rekenmodellen 1 en 2 met elkaar vergelijkt 

(bijlage 2 tabel Xill) blijkt dat op het punt waar het rekenkundig verliesmodel 1 geen 

oplossing meer levert de spanning Usq klein wordt ten opzichte van Usd. Het verliesmodel 

2 vindt voor andere waarden van Id negatieve waarden Usq waarbij de klemspanning nog 
kleiner wordt. Het verschil tussen de laagste klemspanning die met het verliesmodel 1 

gevonden is en de spanning die met het verliesmodel 2 berekend is bedraagt bij asbelas

tingen tot 800 W ongeveer 1 V. Boven de 800 W wordt het verschil groter. Verder is nog 

op te merken dat bij het punt waarbij de klemspanning minimaal is de hoek tussen de 

spanning Vi en de spanning -EP niet gelijk is aan de hoek waarbij het maximale koppel 
geleverd kan worden. Indien men stroomsturing toepast zal men deze hoek wel kunnen 

realiseren. Als men spanningssturing toepast en men verlaagt de klemspanning tot onder 

de minimale waarde die bij een bepaalde belasting hoort valt de machine uit de pas. 
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4.2 Te verwachten meetresultaten. 

4.2.1 Het maximale asvennogen. 
Het maximale asvermogen is dat vermogen dat de machine bij een bepaalde klem

spanning nog net kan leveren zonder uit de pas te vallen. Bij een fasespanning van 

218 V1 voorspelt het rekenkundig verliesmodel 1 een maximaal asvermogen van 1330 -

W. Het rekenkundig verliesmodel 2 waarbij Id gevarieerd wordt voorspelt een maximaal 

asvermogen van 1405 W. Bij de uitgevoerde meting bleek het maximale asvermogen 

1335 W. Indien men hierbij het wrijvingsverlies van 85 W optelt levert dit een maximaal 

luchtspleetvermogen van 1420 W. Hoewel de uitkomst van het rekenkundig verliesmodel 
1 beter overeenkomt met de meting verdient het toch de voorkeur om niet het rekenkun

dig verleismodel 1 te gebruiken voor de voorspelling van het maximale asvermogen om

dat men weet dat dit model een afwijkende waarde geeft voor de lage fasespanningen. 

4.2.2 Vergelijking van de voorspelde verliezen met de meetwaarden uit de directe 
meting. 

V oor de voorspelling van de verliezen is het rekenkundig verliesmodel 2 gebruikt. 

Dit model functioneert in het normale werkgebied goed. De verliezen die uit het model 
volgen kan men vergelijken met de waarden van de verliezen die men verkrijgt uit een 
directe meting. De directe meting is uitgevoerd voorasvermogens van 200, 400, 600, 800 

en 1000 W. De gegevens staan vermeld in bijlage 2 in de tabellen VIII t/m XII. Voor de 

verschillende asbelastingen zijn de resultaten weergegeven in fig. 4.1. 

Uit fig. 4.1 mag men concluderen dat het rekenkundig verliesmodel 1 de verliezen 

redelijk voorspelt. Bij de karakteristiek van 1000 W wordt de afwijking echter vrij groot. 

Gezien de vorm van de andere karakteristieken is het waarschijnlijk dat deze afwijking 

veroorzaakt wordt door meetfouten. De andere karakteristieken volgen de vorm van de 

theoretische verlieskarakterisiek vrij goed (zie de karakteristieken voor 600 en 800 W 

asbelasting). Het grillige verloop van de meetwaarden van de karakteristieken duidt op 

meetfouten. Uit de metingen is te constateren dat de verliezen minimaal zijn bij een klem

spanning die dicht bij de kritische spanning ligt. Met kritische spanning wordt hier de 

spanning bedoeld waarbij de machine bij een constant uitgangsvermogen en een constante 

snelheid uit de pas valt. 

1 De fasespanning waarbij het maximaleaskoppel gemeten is bedroeg 218 V. 
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Fig. 4.1 Verschillen tussen meting en rekenkundig verliesmodel 1 . Gemeten bij n=1500 
• -1 omw.mm . 

De doorgetrokken lijn in de figuren is een curve-fit van de meetwaarden volgens de kleinste kwadraten methode 

op een tweedegraads polynoom. 
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4.3 Mogelijke modelfouten. 

In de rekenkundige verliesmodellen is gebruik gemaakt van parameters die con

stant zijn. Bij de bepaling van de weerstand Re is echter al opgemerkt dat de weerstand 

Re spannings en frequentieafuankelijk is. Voor Re is de waarde van Re bij een fasespan

ning van 200 V gekozen. Indien men de spanningsafuankelijkheid in het rekenkundig 

verliesmodel zou verwerken dan zouden de verliezen die het model voorspelt bij fasespan

ningen onder de 200 V, lager uitvallen. Boven de 200 V zouden de verliezen echter fors 

groter worden. 

Eerder is aangenomen dat de verhouding Lu:~d gelijk is aan 0,15:0,85. Indien 

men Lu echter kleiner kiest (Lhd en Lhq worden dan groter) dan zullen de verliezen van 

het model iets toenemen over het gehele gebied. De invloed van verzadigingsver

schijnselen van het ijzer op de reactanties Xd en Xq zijn niet meegenomen in dit model 

omdat deze naar verwachting vrij klein zullen zijn. 

Conclusies. 

Indien men de 'gladgestreken' meetwaarden bekijkt (fig.4.1 de ononderbroken lijn) 

dan kan men vaststellen dat de verlieskrommes een min of meer parabolisch verloop 

hebben. Het minimum van de verliezen manifesteert zich bij fasespanningen die vlak bij 

de kritische spanning liggen. 
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5. De opzet van de regeling. 

5.1 De regelstrategie. 

De regeling heeft als doel de verliezen van de te regelen synchrone machine te 

minimaliseren. Als regelparameter wordt de klemspanning gebruikt. Een probleem bij de 

verlaging van de klemspanning van een synchrone machine is het uit de pas vallen van de 

synchrone machine bij een te lage klemspanning. Dit moet ten alle tijde voorkomen 

worden, zeker als men de regeling in een voertuig wil gebruiken. 

Als men de gemeten verliezen als functie van de klemspanning bekijkt (fig.5.1) 

kan men constateren dat de klemspanning waarbij de machine uit de pas valt afhankelijk 

is van de asbelasting. De spanningen waarbij bij de verschillende asbelastingen de 

verliezen minimaal zijn zijn voor de gebruikte machine ongeveer gelijk aan de spanning 

waarbij de machine uit de pas valt. De spanning waarbij de machine uit de pas valt wordt 

de kritische spanning genoemd. Men kan het "optimum-rendementsregeling" algoritme 

zoals gepubliceerd in [1] niet gebruiken. Dit algoritme is gebaseerd op de veronderstelling 

dat men de klemspanning zover kan verlagen totdat de verliezen weer merkbaar toene

men. Als men die toename constateert dan gaat men de spanning verhogen. Nadat weer 

een toename geconstateerd is, kan men de spanning weer laten dalen totdat men het 

minimum weer paseert. Uit de karakteristieken van fig. 5.1 blijkt dat men zo'n algoritme 

hier niet kan toepassen; de machine valt uit de pas als men de klemspanning zover 

verlaagt dat de verliezen weer merkbaar toenemen. De karakteristieken zijn gebaseerd op 

de karakteristieken zoals ze met het rekenkundige verliesmodel 1 uit hoofdstuk 4 bepaald 

ZIJn. 

Figuur 5.1 laat zien dat de karakteristiek in de buurt van de minimale verliezen 

vrij vlak verloopt. Een verandering in de klemspanning zal de verliezen dan maar weinig 

doen veranderen. De afgeleide van de verlies-spanningskarateristiek is dan klein. Dit geldt 

voor alle karakteristieken (200, 400, 600 en 800 Watt asbelasting). In fig. 5.1 is voor 

elke karakteristiek de spanning aangegeven waarbij de afgeleiden naar de spanning van de 

desbetreffende karakteristiek gelijk zijn. Bij een grotere asbelasting is de bijbehorende 

klemspanning ook groter. 

Een veilige waarde van de klemspanning bij een gegeven asbelasting kan men 

vinden door de klemspanning van de machine naar een waarde te regelen waarbij de 

afgeleide een bepaalde minimum waarde heeft. De spanning behorende bij deze afgeleide 
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Fig. 5.1 Verlieskarakteristiek en afgeleide bij 1500 omw.min-1. 

zal U x p genoemd worden. Hoe groter men de afgeleide kiest, des te verder is men ver-
' 

wijderd van de spanning waarbij de machine uit de pas valt. De grootte van de afgeleide 

is een compromis tussen het minimaliseren van de verliezen en de overbelastbaarheid van 

de machine. Bij een kleine afgeleide hoort een klemspanning Ux,P die dicht in de buurt 

ligt van de spanning waarbij de machine bij een bepaalde belasting uit de pas valt. Bij een 

toename van de asbelasting zal de machine snel uit de pas vallen. Als men de afgeleide 

groter kiest dan heeft men hier minder last van, de verliezen zijn dan echter voor de 

gebruikte machine niet minimaal. 

5.2 Praktische uitvoering van de regeling. 

Voor de uitvoering van de regeling is een omvormer nodig waarvan de uitgangs

spanning op de gewenste waarde ingesteld kan worden. De frequentie van de omvormer 

moet hierbij constant blijven, de te regelen machine mag immers niet van het ingestelde 

toerental afwijken. Verder moet het uitgaande vermogen van de omvormer gemeten 

kunnen worden. Het regelalgoritme wordt in software geïmplementeerd, als hardware 

wordt een IBM XT1 gebruikt met analoge 1/0 kaart2. Deze kaart maakt het mogelijk het 

1 Dit is een mogelijke maar geen noodzakelijke uitvoeringsvorm. 
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door de te regelen machine opgenomen elektrisch vermogen en de fasespanning door 
middel van twee meters1 met analoge uitgangen in de computer in te lezen. De uitgangen 

van de kaart kunnen gebruikt worden om de omvormer te sturen. De omvormer is hier 
niet gerealiseerd als een vermogenselektronische invertor doch als een synchrone 
generator. Deze generator wordt aangedreven door een gelijkstroom machine. Hiermee 
kan men de uitgangsfrequentie van de spanning van de synchrone generator regelen. De 
uitgangsspanning van de synchrone generator kan men instellen door de bekrachtigings

stroom van de synchrone generator te regelen. Het schema van de opstelling is getekend 
in fig. 5.2. 

Omvormer Regelaar Machine met belasting 

L1' 

L2' belastmg 

Fig. 5.2 Principeschema van de opstelling. 

5.2.1 Het rendementsregelalgoritme en het beveiligingsalgoritme. 

In paragraaf 5. 1 is al geschetst hoe het algoritme er uit zou kunnen zien. V oor een 

praktische realisatie moet het algoritme nog verder aangekleed worden. Het belangrijkste 
onderdeel van de regeling is het bepalen van de helling van het vermogensverlies
spanningskarakteristiek. Hoe men de helling van de karakteristiek in het punt Um bepaalt 

2 merk TECMAR, type LABMASTER. 

1 Norma AC/DC Power Analyzer D5135 
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wordt toegelicht met fig. 5.3. Er wordt aangenomen dat de asbelasting van de te regelen 

machine constant is. 
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Fig. 5.3 Bepaling van de helling van de P verlies ( U klem ) karakteristiek. 

Men regelt de spanning van de omvormer naar de waarde van Uh; bij deze waarde van de 

klemspanning wordt vervolgens het ingaande elektrisch vermogen Ph bepaald. Vervolgens 

wordt de klemspanning verlaagd tot de waarde U1• Het verschil tussen Uh en U1 mag niet 

te groot zijn, de machine kan anders uit de pas vallen1• Bij deze waarde wordt het 

ingaande elektrisch vermogen P1 bepaald. Uh en U1 zijn dusdanig gekozen dat Urn hier 

midden tussen ligt. De helling van de karakteristiek in het punt (Uh+ U1)/2 = Urn wordt 

benaderd met (5 .1). Omdat het uitgaand mechanisch vermogen constant is verondersteld is 

de bepaalde helling gelijk aan de helling van de vermogensverlies-spanningskarakteristiek. 

(5.1) 

Als de afgeleide van de karakteristiek groter is dan de gewenste waarde dan wordt de 

waarde Urn met een bepaalde en beperkte stapgrootte verlaagd. Vervolgens wordt in dit 

nieuwe punt Urn weer de helling van de karakteristiek bepaald. Als de helling kleiner is 

dan gewenst dan maakt men de spanning Urn groter. Men blijft de verlieskarakteristiek als 

het ware afzoeken totdat men de juiste helling vindt. 

Het regelprogramma moet behalve het voorgaande rendementsregelalgoritme 

kunnen uitvoeren ook in staat zijn om een plotselinge toename van het gevraagde 

uitgangsvermogen te verwerken. Dit kan gebeuren door te meten of het opgenomen 

1 Een veilige waarde van de stapgrootte is de maximale toegestane spanningsafwijking van de machine, bij 
deze regling is gekozen voor 10 V verschil tussen Uh en U1• 
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vermogen meer toeneemt dan op grond van de rendementsregeling verwacht mag worden. 

Indien men constateert dat het vermogen te sterk toeneemt dan loopt men het risico dat de 

machine uit de pas gaat vallen. Om dit te voorkomen moet men de klemspanning ineens 

tot de maximale spanning van de omvormer laten toenemen. Als deze maximale waarde 

bereikt is kan men de rendementsregeling weer opnieuw opstarten. 

In het regelprogramma is ook een spanningsregelingsalgoritme opgenomen dat er 

voor zorgt dat de uitgangsspanning van de omvormer steeds op de juiste waarde ingesteld 

wordt. Deze regeling wordt verder niet meer toegelicht. 

Het regelprogramma. 

In fig 5.4 is het stroom-diagram van het complete regelprogramma geschetst. Het 

programma doorloopt steeds een lus. Het belangrijkste blok update wordt elke keer 

doorlopen. 

Als de regeling opgestart wordt dan wordt de regelaar geïnitialiseerd door het blok 

init_regelaar; de gewenste helling van de karakteristiek wordt ingesteld evenals de 

parameters voor de spanningsregeling. 

Vervolgens wordt getest (alarm ?) of er een alarm is gegeven. Een alarm wordt 

gegenereerd als de vermogenstoename te groot is of als de spanning Uh groter wordt dan 

de maximale uitgangsspanning van de omvormer. Indien er een alarm is dan komt men 

terecht in start _regeling. 
Start_regeling zorgt ervoor dat de regeling begint met Uh = 210 V, zijnde de 

maximale uitgangsspanning van de omvormer bij 50 Hz. Hierbij wordt ook het vermogen 

Ph gemeten. De variabele richting wordt gezet zodat de rendementsregeling weet in welke 

richting de karakteristiek afgezocht moet worden. Start _regeling wordt verlaten nadat aan 

de spanningsregelaar de eerst volgende waarde van de fasespanning U1 bekend gemaakt is 

en het alarm uitgezet is. 

Vervolgens komt men terecht in update. Update verzorgt behalve het lezen van de 

ingangen van de I/0 kaart en het schrijven naar de uitgangen van de I/0 kaart ook de 

spanningsregeling van de omvormer en de bewaking van de vermogenstoename. Indien de 

vermogenstoename te groot is, wordt er een alarm gegenereerd. 

Na update komt men terecht in het blok schrijven. Dit blok verzorgt ter controle 

het schrijven van de gemeten ingangswaarden naar het scherm van de computer. 

Na het blok schrijven wordt getest of er door update een alarm gegenereerd is. 

Indien de test negatief is wordt getest of de klemspanning de waarde heeft die door het 

rendements-regelalgoritme gewenst wordt. 
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Fig. 5.4 Stroom-diagram van het totale regel-algoritme. 
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Indien de klemspanning een aantal sample-momenten achter elkaar de juiste 

waarde (bijvoorbeeld 12 maal) heeft dan wordt het blok rendementsregelalgoritme 
doorlopen. Dit algoritme berekent de helling van de karakteristiek en neemt de beslissing 

of de zoekrichting gewijzigd moet worden. Het aantal sample-momenten dat men wacht 

op de juiste waarde van de klemspanning bepaald mede de snelheid van de regeling. 

Indien het blok rendementsregelalgoritme niet wordt doorlopen wordt het blok 

dummy doorlopen. Dit blok zorgt voor een tijdsvertraging die ongeveer even groot is als 

de tijdsduur van het blok rendementsregelalgoritme. 
Het blok delay zorgt voor een extra vertraging zodat de spanningsregeling met de 

gewenste sample-tijd werkt. 

Vervolgens wordt er getest of er een toets is ingedrukt. Indien dit het geval is 

wordt het programma gestopt, anders wordt de lus weer opnieuw doorlopen. 

De turbo-pascal-code van het programma is afgedrukt op bijlage 3. 

5.3 Meetresultaten. 

V oor de eerste meting is een gewenste helling van de opgenomen vermogen-span
ningskarakteristiek gekozen van 6 W per 10 V. Dit betekent dat indien men de klemspan

ning 10 V verandert het opgenomen vermogen met 6 W varieert. 
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Fig. 5.5 Regeling met een helling van 6 W/ 10 V. Constante asbelasting 
Pas = 300 W(n= 1500 omw.min-1). 
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Omdat het uitgangsvermogen constant wordt verondersteld betekent een variatie in het 
opgenomen vermogen een variatie in het verliesvermogen. Het resultaat is te zien in 

fig. 5.5. Het is duidelijk te zien dat het opgenomen vermogen kleiner wordt naarmate de 

klemspanning daalt. Verder kan men constateren dat het rendemenstregelalgoritme na 

verloop van tijd continu rond een bepaalde waarde (150 V) blijft zoeken naar de juiste 

afgeleide. 

288.8 

tol 158.8 c -c 
c 

"' "' lol .. ., ... 
: ~ 188.8 

"' .... .. ., 
"' 58.8 

TIME 

Fig. 5.6 Helling 4,5 W I 10 V, constant uitgangsvermogen 
Pas= 300 W (n=1500 omw.min-1). 
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Bij de tweede meting is de helling ingesteld op 4,5 W per 10 V. Het resultaat is te zien in 

fig. 5.6. De uiteindelijke spanning (120 V) waaromheen de het rendementsregelalgoritme 

gaat regelen ligt lager dan bij fig. 5.5. 

Bij een derde meting is de helling weer ingesteld op 6 W I 10 W. Nadat de 

regeling zich ingesteld heeft is het gevraagde uitgangsvermogen stapvormig veranderd van 

280 W naar 560 W. Het is in fig 5. 7 goed te zien dat het beveiligingsalgoritme hierop 

reageert door de klemspanning maximaal te maken en daarna de regeling weer opnieuw 

op te starten. 
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Fig. 5. 7 Stapvormige verandering van de as belasting van 280 W naar 560 W, 
helling is 6 W/ 10 V (n= 1500 omw.min-1). 
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Fig. 5.8 Stapvormige verandering van de asbelasting van 280 W naar 560 W, 
helling 4,5 W/ 10 V (n= 1500 omw.min-1). 
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In fig. 5.8 is de belastingsstap nog een keer gedaan maar nu met een helling van 

4,5 W/ 10 V. Het is weer goed te zien dat bij een kleinere helling de fasespanning kleiner 

wordt. De verschillende belastingstoestanden van de machine komen tot uiting in een 

verschil tussen de waarden van de fasespanning waaromheen de rendementsregeling gaat 

regelen. Bij een grotere helling is de uiteindelijke fasespanning groter. Doordat de 

ijzerverliezen bij een hogere spanning dominant zijn, zijn de belastingstoestanden 

moelijker van elkaar te onderscheiden. Dit is te zien in fig. 5. 7; de uiteindelijke 

fasespanning blijft bij de verschillende belastingstoestanden nagenoeg constant. 

5.4 De regeling bij een ander toerental. 

Voor een voertuigaandrijving zal de regeling ook moeten werken bij een andere 

toerentallen dan 1500 omw.min-1. Om deze reden is de rendementsregeling ook onder

zocht bij 1000 omw.min-1• Figuur 5.9 geeft de opgenomen vermogen-spanningskarakteris

tiek bij n = 1000 omw. min-1. Deze karakteristiek vertoont ongeveer het zelfde verloop als 

bij n=1500 omw.min-1, bij lage klemspanningen loopt de karakterstiek echter iets 

vlakker. Het rendementsregelalgoritme zou bij een dergelijke karakteristiek ook moeten 

werken. 

Om de regeling bij een lager toerental goed te laten functioneren moet er echter 

een kleine aanpassing plaats vinden; de spanningen die in het systeem voorkomen zijn een 

faktor 2/3 kleiner geworden (de poolradspanning Ep is met een factor 1000/1500 

afgenomen). De aanpassing is gerealiseerd door alle in het rendementsregelingalgoritme 

voorkomende absolute waarden met een faktor 2/3 te vermenigvuldigen. Het resultaat is 

te zien in fig. 5.10, de belasting is stapvormig veranderd van 270 W naar 440 W. 
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Fig. 5.9 Opgenomen vermogen-spanningskarakteristiek bij n = 1000 omw. min-1. 
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Fig. 5.10 Stapvormige verandering van de asbelasting van 270 W naar 440 W, 
helling is 4,5 W/ 10 V (n=1000 omw.min-1). 
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Conclusies en aanbevelingen. 

Conclusie. 

Met het onderzoek is bevestigd dat de elektrische verliezen van de gebruikte 

synchrone machine afhankelijk zijn van de klemspanning. Bij het onderzoek is een 

synchrone machine met permanente magneten gesimuleerd met behulp van een sleepring

ankermachine. Bij de gebruikte machine blijken de ijzerverliezen dominant te zijn; de 

klemspanning waarbij de totale verliezen minimaal zijn is nagenoeg gelijk aan de spanning 

waarbij de machine uit de pas valt. 

De regelstrategie, waarbij de klemspanning naar een waarde wordt geregeld 

waarbij de verlies-spanningskarakteristiek een bepaalde helling heeft, voorkomt het uit de 

pas vallen. De gerealiseerde regeling werkt foutloos. In deellasten van 25% en 50% zijn 

bij de gebruikte machine rendementsverbeteringen van 10 respectievelijk 5% gerealiseerd. 
Door de beschikbare (machine)omvormer is de rendementsregeling trager ge

worden dan bij de beoogde toepassing van een vermogenselektronische omvormer; dit is 
voor de tractietoepassing waarbij deze regeling ondergebracht is in een buitenlus van een 

cascade regeling geen emstig bezwaar. 

Aanbevelingen. 

Voordat een aandrijfsysteem onder regiem van deze regeling toegepast kan worden 

in een voertuig moet er nog onderzoek worden verricht naar de volgende onderwerpen: 

1. De regeling dient geïmplementeerd te worden met behulp van een geschikte 

vermogenselektronische omvormer; dit zal de snelheid van de regeling sterk 

vergroten. Indien men het aan de omvormer toegevoerde vermogen gaat meten kan 
men de verliezen in het totale aandrijfsysteem (omvormer en machine) minimalise

ren. Deze uitbreiding is eenvoedig te realiseren. 

2. De regeling dient toegepast te worden op een echte synchrone machine met 
permanente magneten. Hiervoor zal men de parameters van de machine op de in dit 

verslag beschreven wijze moeten bepalen. Verder dient men mogelijke demagnetisa

tie van de machine te onderzoeken. Tijdens de afstudeerperiode was er bij de vak

groep in de gewenste vermogensklasse en het gewenste toerengebied geen geschikte 
machine met permanente magneten beschikbaar. 

3. Het laatste onderwerp is het combineren van de rendementsregeling met een 

hoog dynamische regeling, bijvoorbeeld een veldgeoriënteerde regeling. De rende

mentsregeling moet als het ware om de dynamische regeling heen gebouwd worden. 

Hiervoor is het noodzakelijk dat er eerst een hoog dynamische regeling gerealiseerd 

wordt. 
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Naamplaatgegevens van de onderzochte machine: 

Fabrikant: 

Type: 

nnom: 

Pnom: 

sta tor: 

rotor: 

Baumuller Nurnberg 

ODS 21-54A - IP44 
1420 omw.min-1 

3kW 

220/380 V 50 Hz 

12,317,8 A coscb = 0,83 

150 V 11,8 A 

Gegevens machine, bijlage 1 

Bovenvermelde gegevens hebben alleen betrekking op bedrijfssituaties waarbij de machine 

als asynchrone machine gebruikt wordt! 
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Meetresultaten, bijlage 2 

Meetresultaten 

1. Nullast fasespanning als functie van de bekrachtingingsstroom. 

Door de machine aan te drijven met een constant toerental en de bekarachtigings
stroom te variëren is de spanning U fase 0 bepaald 

' 

Tabel I. De nullastfasespanning 

~ Ufase,O Ufase,O Ib Ufase,O Ufase,O 
(A) (V) (V) (A) (V) (V) 

n = 1000 n = 1500 n = 1000 n = 1500 

0.0 0.00 0.00 7.0 130 192 

1.0 24.6 39.1 8.0 137 200 

2.0 55.3 78.5 9.0 141 206 

3.0 75.8 114 10.0 145 212 

4.0 98.4 143 11.0 148 216 

5.0 113 166 12.0 151 220 

6.0 123 183 

Opgewekte spann1ng 
als functie van de bekrachtigingsstroom 

250 r----------------------------. 

G 200 
en c 
c c 

150 (Ij 
n 

-+- 1500 omw/min 
(j) 

<IJ ...... 100 ::L 

·-- + ·-- 1000 omw/min 

<IJ 
3: 
<IJ en 

50 n 
0 

bekrachtigingsstroom (A) 

Fig. B2.1 Nullastfasespanning als functie van de bekrachtigingsstroom 
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2. Bepaling van de afzonderlijke verliezen 

De metingen zijn uitgevoerd met een bekrachtigingsstroom die in stappen van 2 A ver

hoogd is van 0 tot 12 A. De statorstroom is nul: de machine is elektrisch in een nullastsi

tuatie. Dit is gedaan voor toerentallen tot 1600 omw/min. Uit de gemeten gegevens is 

vervolgens het ijzerverlies berekend zoals omschreven in hoofdstuk 3. 

Tabel 11. De wrijvingsverliezen 

n Tas pwrijving 

omw.min·1 Nm w 

0 0.0 0.0 

200 0.37 7.7 

400 0.42 18 

600 0.48 30 

800 0.48 40 

1000 0.49 51 

1200 0.49 62 

1400 0.5 73 

1600 0.52 87 

Tabel 111. Uzerverliezen 

Pre IJzerverlies Pre (W) 

omw.min·1 lb=O.O Ib=2.0 lb=4.0 lb=6.0 lb=8.0 Ib=lO lb=12 

0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

200 0,0 2.3 9.0 9.8 13 17 20 

400 0,0 3.5 17 22 30 39 47 

600 0,0 4.7 26 35 46 59 75 

800 0,0 7.0 34 50 69 87 107 

1000 0,0 9.5 47 69 92 117 140 

1200 0,0 13 57 88 117 147 175 

1400 0,0 18 69 109 144 177 214 

1600 0,0 23 81 126 166 209 252 
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De gemeten nullastfasespanning Urase 0 bij de verschillende toerentallen en 
' 

bekrachtigingsstromen (dit is een andere meting dan onder B2.1 ): 

Tabel IV. nullast-fasespanning van de machine 

Urase,O Gemeten fasespanning (V) 

n lb=O.O lb=2.0 lb=4.0 lb=6.0 ~=8.0 ~=10 ~=12 

omw.min-1 

0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

200 0.0 10 19 24 28 30 30 

400 0.0 20 39 50 55 60 62 

600 0.0 30 58 75 82 87 91 

800 0.0 41 76 99 109 116 121 

1000 0.0 50 97 124 135 149 151 

1200 0.0 60 116 148 163 173 180 

1400 0.0 70 135 172 188 201 209 

1600 0.0 80 155 197 215 228 238 

Omdat de synchrone machine bij de netfrequentie een toerental heeft van 1500 

omw.min-1 is het ijzerverlies en de fasespanning ook nog eens bepaald bij dit toerental. 

Tabel V. Meting bij n = 1500 omw.min-1 

Gemeten grootheden bij 1500 omw.min-1. 

lb=O.O lb=2.0 lb=4.0 lb=6.0 lb=8.0 lb=10 Ib=12 

Pre (W) 0 21 61 113 152 188 231 

Urase,O (V) 0 77 136 181 200 213 224 

Met de gemeten en berekende grootheden uit tabel 111 is de verliesweerstand "Re uit 

fig. 1.3 berekend volgens formule (3.1). Het blijkt dat deze weerstand spanningsaf

hankelijk is. De waarden zijn vermeld van de weerstand zijn vermeld in tabel VI. 

-B2.3-



Meetresultaten, bijlage 2 

Tabel VI. De berekende verliesweerstand Re bij n=1500 omw.min-1 en Is= 8 A. 

Berekend met formule 3.1. 

Ufase,O (V) 11
77 I 137 I 181 200 I 213 224 

Re (0) 11 867 I 916 I 869 789 I 723 651 

De kortsluitmeting leverde de volgende resultaten op: 

Tabel VII. Kortsluitmeting (n= 1500 omw.min-1) 

ft, (A) 3.4 6 8 10 12 

Is (A) 1 1.8 2.35 2.95 3.5 

pbij (W) 11 39 54 86 100 

3. Vergelijking meting met rekenkundig verliesmodel. 

De directe meting van de invloed van de klemspanning op de verliezen leverde de 

resultaten op zoals vermeld in de tabellen VIII t/m XII. (n = 1500 omw.min-1 , 

Is= 8 A). In de tabellen staan ook de resultaten zoals die verkregen zijn met behulp van 

het rekenkundige verliesmodel 1. 

Tabel VIII. Directe meting vergeleken met rekenkundig verlismodel 1 (Pas = 200 W). 

Pas u fase Is p verlies 1/ 

(W) (V) (A) (W) 

Gemeten Model Gemeten Model Gemeten Model 

200 220 0.75 267 266 0.4283 0.4292 

200 211 0.75 0.74 240 254 0.4545 0.4405 

200 202 0.67 0.73 226 242 0.4695 0.4525 

200 194 0.74 0.74 203 232 0.4963 0.4630 

200 185 0.85 0.77 195 221 0.5063 0.4751 

200 177 0.96 0.80 190 212 0.5128 0.4854 

200 167 1.07 0.86 182 201 0.5236 0.4988 
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200 160 1.18 0.91 180 194 0.5263 0.5076 

200 150 1.3 0.99 174 185 0.5348 0.5195 

200 141 1.38 1.07 178 178 0.5291 0.5291 

200 133 1.48 1.15 168 172 0.5435 0.5376 

200 125 1.56 1.23 161 166 0.5540 0.5464 

200 113 1.67 1.35 157 159 0.5602 0.5571 

200 105 1.74 1.44 156 155 0.5618 0.5634 

200 96 1.82 1.55 153 151 0.5666 0.5698 

200 91 1.86 1.61 147 149 0.5764 0.5731 

200 84 1.93 1.70 145 147 0.5797 0.5764 

200 79 1.98 1.76 145 146 0.5797 0.5780 

200 73 2.03 1.85 149 145 0.5731 0.5797 

200 67 2.11 1.94 147 145 0.5764 0.5797 

200 63 2.15 2.00 143 144 0.5831 0.5814 

200 57 2.22 2.12 147 145 0.5764 0.5797 

200 53 2.29 2.22 148 146 0.5747 0.5780 

200 48 2.39 140 0.5882 

Tabel IX. Directe meting vergeleken met rekenkundig verliesmodel 1 (P as=400 W). 

Pas u fase Is p verlies 1/ 
(W) (V) (A) (W) 

Gemeten Model Gemeten Model Gemeten Model 

400 220 1.26 1.07 279 269 0.5891 0.5979 

400 211 1.10 1.07 255 257 0.6107 0.6088 

400 202 1.05 1.07 237 245 0.6279 0.6202 

400 194 1.09 1.09 227 235 0.6380 0.6299 

400 185 1.17 1.12 221 224 0.6441 0.6410 

400 177 1.25 1.16 206 215 0.6601 0.6504 
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400 167 1.36 1.22 210 205 0.6551 0.6612 

400 160 1.45 1.27 201 198 0.6656 0.6689 

400 150 1.53 1.35 195 190 0.6723 0.6780 

400 141 1.63 1.43 184 183 0.6849 0.6861 

400 133 1.72 1.51 193 177 0.6745 0.6932 

400 125 1.79 1.59 180 172 0.6897 0.6993 

400 113 1.91 1.73 175 166 0.6957 0.7067 

400 105 2.00 1.84 183 162 0.6861 0.7117 

400 96 2.12 1.98 184 160 0.6849 0.7143 

400 91 2.18 2.07 182 159 0.6873 0. 7156 

400 84 2.29 2.22 175 159 0.6957 0.7156 

400 81 2.36 2.31 174 160 0.6969 0.7143 

400 79 2.44 2.39 180 161 0.6897 0.7130 

Tabel X. Directe meting vergeleken met rekenkundig verliesmodel I (Pas = 600 W). 

Pas u fase Is pverlies ." 

(W) (V) (A) (W) 

Gemeten Model Gemeten Model Gemeten Model 

600 220 1.40 256 273 0.7009 0.6873 

600 211 1.43 1.41 237 261 0.7168 0.6969 

600 202 1.39 1.43 223 249 0.7290 0.7067 

600 194 1.40 1.46 220 240 0.7317 0.7143 

600 185 1.47 1.50 211 230 0.7398 0.7229 

600 177 1.53 1.55 205 221 0.7453 0.7308 

600 167 1.63 1.62 196 211 0.7538 0.7398 

600 160 1.68 1.68 189 205 0.7605 0.7453 

600 150 1.79 1.77 184 197 0.7653 0.7528 

600 141 1.89 1.87 178 191 0.7712 0.7585 
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600 133 1.97 1.97 175 186 0.7742 0.7634 

600 125 2.09 2.09 173 183 0.7762 0.7663 

600 113 2.32 2.33 180 1.0000 0.7692 

Tabel XI. Directe meting vergeleken met rekenkundig verliesmodel 1 (Pas = 800 W). 

pas u fase Is pverlies fl 

(W) (V) (A) (W) 

Gemeten Model Gemeten Model Gemeten Model 

800 220 1.93 1.75 292 280 0.7326 0.7407 

800 211 1.84 1.78 255 268 0.7583 0.7491 

800 202 1.79 1.82 255 256 0.7583 0.7576 

800 194 1.79 1.86 237 247 0.7715 0.7641 

800 185 1.88 1.92 237 238 0.7715 0.7707 

800 177 1.94 1.99 227 236 0.7790 0.7722 

800 167 2.00 2.09 218 221 0.7859 0.7835 

800 160 2.10 2.17 217 216 0.7866 0.7874 

800 155 2.19 2.24 219 213 0.7851 0.7897 

800 150 2.25 2.32 217 210 0.7866 0.7921 

800 146 2.32 2.40 209 209 0.7929 0.7929 

800 141 2.37 2.51 210 208 0.7921 0.7937 

800 139 2.46 2.57 210 208 0.7921 0.7937 

-B2.7-



Meetresultaten, bijlage 2 

Tabel XII. Directe meting vergeleken met rekenkundig model (Pas = 1000 W). 

Pas U fase Is Pverlies 1/ 
(W) (V) (A) (W) 

Gemeten Model Gemeten Model Gemeten Model 

1000 220 2.36 2.14 313 288 0.7616 0.7764 

1000 211 2.28 2.19 278 277 0.7825 0.7831 

1000 202 2.18 2.26 263 267 0.7918 0.7893 

1000 194 2.25 2.33 242 259 0.8052 0.7943 

1000 185 2.31 2.43 232 251 0.8117 0.7994 

1000 177 2.38 2.55 221 245 0.8190 0.8032 

1000 174 2.36 2.61 214 243 0.8237 0.8045 

1000 170 2.48 2.69 207 242 0.8285 0.8052 

1000 167 2.54 2.78 207 241 0.8285 0.8058 

Tabel XIII. Vergelijking tussen de twee verschillende rekenkundige verliesmodellen. Het 

asvermogen is 600 W. 

verliesmodel 2 verliesmodel 1 

Id usd usq pverlies US p verlies 

(A) (V) (V) (W) (V) (W) 

-2 -107 31.9 180.1 111.6 180.1 

-2.2 -106.2 14.8 182 107.2 182 

-2.25 -106 10.6 182.9 106.5 182.9 

-2.3 -105.8 6.2 183.9 106 * 

-2.35 -105.6 2 185.1 105.7 * 

-2.4 -105.4 -2.3 186.4 105.5 * 

-2.45 -105.3 -6.5 187.9 105.5 * 

-2.5 -105.1 -10.8 189.5 105.6 * 

* het algoritme levert hier geen oplossing. 
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listing van het pascal programma voor de regeling, bijlage 3 

program handbediening; 

Uses crt,proced; 

const start chan :byte = 1; {geeft het eerste te lezen kanaal aan ) 
eind_ëhan :byte = 3; {geeft het laatste kanaal aan ) 

{de tussenliggende kanalen worden gelezen) 
lgpa :byte =16; {aantal waarden voor het lopende gemiddelde ) 
vermogen_chan :byte = 3; {geeft het kanaal aan waarmee het vermogen ) 

{wordt gemeten ) 
toeren_chan :byte = 2; {geeft het kanaal aan waarmee het toeren· ) 

{tal wordt gemeten ) 

spanning_chan :byte = 1; {geeft het kanaal aan waarmee de spanning ) 

{gemeten wordt ) 

type in_data = array[0 •• 3] of integer; 

var stop : boolean; 
c : char; 
chan:byte; 

20 bunker_teller:byte; 
dunmy: integer; 
exit vertraging:integer; 
lees:vertraging:integer; 
inlees, {er worden maximaal 4 kanalen ingelezen) 

25 in offset, { bij ingang opgeteld geeft 0, offset) 
loPend_gemid_data { het lopend gemiddelde van de ingangen) 

30 

35 

40 

45 

50 

55 

:in_ data; 
in bunker {bunker voor opslag van de laatste meetwaarden) 

- :array[0 •• 32l of in_data; 
in_geconv, 
in_conv 

{geconverteerde ingangswaarden) 
{conversie waarden voor de ingangen) 

:array[O •• 3] 
uit_conv, 

of real; 

uit geconv 
{conversie waarden voor de uitgangen) 

{geconverteerde uitgangswaarden) 
- :array[0 •• 1] of real; 

uit_laatst_geschr, 
uit_te_schr, 
max_uit, 
min_uit, 
delta_uit, 
uit_ offset 

:array [0 •• 1] of 
eenheden 

: array [0 •• 3] of 
e,e_oud,uit,uit_oud:real; 
u_regelaar_aan:boolean; 
ki,kp,a,b,ci:real; 
U soll,U ist:real; 
ai'arm:boolean; 

dP_max:real; 

{$1 C:\TP5\hk\TP4incl.pas) 

procedure init; 

uitgang) 
) 
) 
) 

) 
) 

{laatste weggeschreven waarde naar 
{nog weg te schrijven waarden 
{maximale waarde van de uitgang 
{minimale waarde van de uitgang 
{maximale verandering van de uitgang 
{offset voor de uitgangen 

integer; 
{array met eenheden 

string[3]; 
{variabelen voor spannings PI regelaar 
{geeft aan of de spanningsregelaar aan 
{parameters PI regelaar 

) 

) 

is ) 
) 

{geeft aan of er noodzaak is tot het maxi·) 
{mal iseren van de klemspanning ) 
<het maximale toegestane verschil tussen ) 
{het gemeten vermogen en het lopend gemid.) 

{file met de routines van LABMASTER) 

60 var i,j:integer; 
begin 

exit_vertraging:=200; 
lees_vertraging:=200; 
max_uit[Ol:=3160·2047{2960) ;max_uit[1l:=1760·2047; 

65 min_uit[0]:=·2046 ;min_uit[1J:=·2046 
delta uit[Ol:=2000;delta uit[1]:=30 
uit_läatst_geschr:=min_uTt; {de uitgangen op een waarde zetten> 
uit_te_schr:=uit_laatst_geschr; 
writeda(O,uit_te_schr[OJ); 

70 writeda(1,uit_te_schr[1]); 
in_offset[01:=12; 
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in_offset[1]:=10; 
in_offset[2]:=11; 
in_offset[3] :=12; 

75 uit_offset[0]:=2046; 
uit_offset[1] :=2046; 
in_conv[Ol :=10/2048; 
in_conv[1] :=300/2048; 
in_conv[2]:=(10/2048)*(1500/5.551); 

80 in_conv[3] :=400/2048; 
uit_conv[Ol :=10/4096; 
uit_conv[1] :=10/4096; 
eh[Ol:=' '; { eh is een array [0 •• 3] of string[3] en is} 
eh[1l:=' V'; { gedefinieerd in de unit preeed.pas } 

85 eh[2l:='rpm'; {De procedure uitvoer menu gebruikt eh om voor} 
eh[3]:=' W '; {een kanaal de eenhedën aan te geven } 
for i:=O to 7 do { in_bunker vullen met 0 } 

for j:=O to 3 do 
in_bunker[i,jl:=1024; 

90 for i:=O to 3 do { lopend gemiddelde initialiseren } 
lopend gemid data[il:=O; 

bunker tëller:;O; 
e:=O;e=oud:=O;uit:=O;uit_oud:=O; 
U_regelaar_aan:=false; { zet de spanningsregelaar uit } 

95 dP max:=10; 
alarm:=false; 

end;{init} 

100 procedure lopend_gemid( chan:byte ); 
{Deze procedure berekent het lopend gemidddelde van de in de in bunker } 
{opgeslagen relevante waarden behorende bij het geselecteerde ingangschan. } 

var j,som:integer; 
105 begin 

som:= lgpa div 2; {kunstje om met div een afgeronde waarde i.p.v. } 
{een afgekapte waarde te krijgen } 

for j:=O to (lgpa-1) do {j selecteerd het aantal metingen} 
som:=som+in bunker[j,chanl; 

110 lopend_gemid_data[chanl :=(som div lgpa); 
end;{lopend_gemid} 

procedure update; 
115 {verzorgt inlezen en wegschrijven van data naar LABMASTER, schrijft nieuwe } 

{ informatie naar het scherm } 

var chan:byte; 
verschil:integer; 

120 dP:real; 
x:byte; 

begin {eerst de ingangen_lezen} 
for chan:=start chan to eind chan do 

inlees[chan]:;readad(chan,dummy)+in offset[chanl;{lezen van de ingangen} 
125 in_bunker[bunker_teller]:=inlees; {metingen bewaren om het lopende } 

{gemiddelde te berekenen } 
bunker_teller:=bunker_teller + 1; {het bepalen van de plaats waar de vol-} 

{gende meetwaarden bewaard worden } 
if bunker_teller =lgpa then bunker_teller :=0; 

130 lopend_gemid(vermogen_chan); 
lopend_gemid(toeren_chan); 
lopend_gemid(spanning_chan); 
if U regelaar aan then {spanningsregelaar} 

begin -
135 u_ist:=inlees[spanning_chan]*in_conv[spanning_chanl; 

e:=U_soll-U_i st; 
uit:=ci*uit oud+a*e·b*e oud· {PI regelaar} 
uit oud:=uit; - ' 
e_oud:=e; 

140 uit te schr[O] :=trunc((uit/10)*4096 - 2047); 
x:=~ermogen_chan; 
dP:=(inlees[xJ-lopend_gemid_data[x] )*in_conv[xl; 
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if dP > dP max then alarm:=true; 
if uit te schr[Ol>max uit[Ol then 

begin - -
uit_te_schr[Ol:=max_uit[Ol; 
uit_oud:=Cuit_te_schr[0]+2047)*10!4096; 

end; 
if uit te schr[Ol<min uit[Ol then 

begin - -
uit_te_schr[O]:=min_uit[O]; 
uit_oud:=Cuit_te_schr[0]+2047)*10!4096; 

end; 
end 
else uit_oud:=Cuit_te_schr[0]+2047)*10!4096; 

if alarm then 
begin 

u_soll :=210; 
uit te schr[Ol:=max uit[Ol; 
uit-oud:=Cuit te schr[0]+2047)*10!4096; 

end; - - -
{wegschrijven van data naar de DAC's} 

for chan:= 0 to 1 do 
begin {testen of de uit te geven waarden toegestaan zijn} 

165 if uit_te_schr[chanl>max_uit[chan] then uit_te_schr[chan] :=max_uit[chan]; 
if uit_te_schr[chanl<min_uit[chan] then uit_te_schr[chan] :=min_uit[chan]; 

{ervoor zorgen dat de uitgang geen grotere stap maakt dan delta uit} 
verschil:=uit te schr[chan]-uit laatst geschr[chanl; -
if abs(verschÏl>>delta_uit[chan] -

170 then 
begin 

if verschil<O 
then 

begin 
175 writeda(chan,uit_laatst_geschr[chan]-delta_uit[chanl); 

uit laatst geschr[chanl:= 
+ uTt laatst geschr[chan]-delta uit[chanl; 

end - - -
el se 

180 begin 
writeda(chan,uit_laatst_geschr[chanl+delta_uit[chanl); 
uit laatst geschr[chan]:= 
+ uTt laatst geschr[chan]+delta uit[chanl; 

end; - - -
185 end 

el se 
begin 

writeda(chan,uit te schr[chan]); 
uit laatst geschr[chanl :=uit te schr[chanl; 

190 end; - - - -
end;{for} 

end;{update} 

procedure schrijven; 
195 {Zowel de laatst ingelezen waarde als het lopend gemiddelde worden wegge- } 

{schreven naar hun schermpositie. De te schrijven waarden worden eerst ge- } 
{converteerd naar de gewenste grootheid. Na afloop uitvoer_win geselecteerd } 

var chan:byte; 
200 begin 

uitvoer_win; 
for chan:= start chan to eind chan do {schrijven van de ingangswaarden} 

begin - -
gotoxy(4,3+2*chan); 

205 write((inlees[chanl)*in_conv[chan]:8:2); 
end; 

gotoxy(14,3+2*vermogen_chan); 
write((lopend_gemid_data[vermogen_chan])*in_conv[vermogen_chan]:8:3); 
gotoxy(14,3+2*toeren_chan>; 

210 write((lopend_gemid_data[toeren_chan])*in_conv[toeren_chanl :8:3); 
for chan:=O to 1 do {schrijven van de uitgangen} 

begin 
gotoxy(12, 13+2*chan); 
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write((uit laatst geschr[chanl+uit offset[chan])*uit conv[chanl:8:4); 
215 gotoxy(22,Ï3+2*chän>; - -

220 

write((uit_laatst_geschr[chan]+uit_offset[chan]):6); 
end; 

end;{schrijven} 

procedure verander_uitgang_manueel; 

var d:char; 
stop:boolean; 

225 chan:byte; 

procedure uitgang_omhoog(channo:integer;stap:integer); 
begin 

uit_te_schr[chan]:=uit_te_schr[chan]+stap; 
230 end;{uitgang_omhoog} 

procedure uitgang_omlaag(channo:integer;stap:integer); 
begin 

uit_te_schr[chan] :=uit_te_schr[chan]·stap; 
235 end;<uitgang_omlaag} 

240 

begin 
geef_spanning_uit_menu_h; 
chan:=O; 
stop:=false; 
repeat 

if keypressed then 
{ scannen van de ingangen} 
{er is een toets ingedrukt} 

245 

250 

begin 
d:=readkey;delay(10); 
case d of 

1 01 : chan:=O; 
'1': chan:=1; 
'd': uitgang_omlaag(chan,2); 
'D': uitgang omlaag(chan,50); 
'u': uitgang-omhoog(chan,2); 
'U': uitgang-omhoog(chan,50); 
else stop:=true; 

end;<case} 
end; 

255 menu_win; 
gotoxy(21,12>;write(chan:2>; 
update; schrijven; 
delay(lees_vertraging); 

unti l stop; 
260 menu_win; clrscr; invoer_win; 

end; 

procedure geef_uitgangwaarde_op; 

{ welke toets? } 

{ deze procedure vraagt de gebruiker een uitgang te selecteren, } 
265 < en vervolgens om de gewenste uitgangsspanning in te geven. } 

{Voor het daadwerkelijk veranderen van de uitgangen (het schrijven } 
< naar de da converters) moet men optie 1 of 2 uit het hoofdmenu gebruiken.} 

var s:string; 
270 a,b:real; 

chan:byte; 
c:char; 
stop1,stop2:boolean; 

275 procedure lees_waarde; 
var 

OK:boolean; 
chan:byte; 
code: integer; 

280 a: real; 
begin 

write('~elke uitgang veranderen? ( 0,1 )'); 
chan :=2; 
while chan = 2 do 
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285 

290 

295 

300 

305 

310 

begin 
c:=readk.ey; 
case c of 

'0' : chan:=O; 
'1 1 : chan:=1; 

end;{case} 
end;<whi Le} 

ok.:=false;writeln; 
repeat 

listing van het pascal programma voor de regeling, bijlage 3 

write('geef de spanning '); 
readln(s); <lees string in} 

{$R-} 
val ( s, a, code); 
if (code<>O) then OK:=false else OK:=true; <numerieke waarde ?> 

{$R+} 
if OK then 

if (a<10) and (a>=O) {waarde tussen 0·10?} 
then uit te schr[chanl:=trunc(a*409.6)-uit offset[chanl 
else ok.:;false; -

if not(ok.) 
then 

writeln('Een foute waarde,probeert u het nog eens '); 
until ok; 
clrscr; 

end;{leeswaarde} 

begin 
menu_win; clrscr; 
gotoxy(1, 1);write('uitgangswaarde opgeven'); 
gotoxy(1,3);write('de te schrijven uitgangswaarden zijn:'); 

315 stop1:=false; 
repest 

menu win; 
for ëhan:=O to 1 do {schrijven van de uitgangen} 

begin 
320 gotoxy( 1 , 5+chan); 

write( 1 dac' ,chan:2,': '); 
write((uit te schr[chan]+uit offset[chanl)*uit conv[chanl:8:4,' V'); 

end;{for} - - - -
invoer_win;clrscr; 

325 write('wilt U een waarde veranderen j/n'>; 
stop2:=false; 
repeat 

c:=readk.ey;delay(10); 
case c of 

330 1 j': begin writeln; lees_waarde;stop2:=true; end; 
'n': begin clrscr; menu_win; clrscr; stop1:=true;stop2:=true; end; 

end;{case} 
until stop2; 
until stop1; 

335 end; 

procedure control; 

var helling,afgeleide,Ph,Pl,Uh,Ul,eps:real; 
340 x, richting, i, teller ,aantal_goed: integer; 

dummy,verschil:real; 

345 

350 

355 

c:char; 
stop:boolean; 

begin 
control menu; 
k.i:=0.1S;k.p:=o.o2; 
a:=k.p*(1+k.i);b:=k.p;ci:=1;<=kp;> 
dP max:=2; 
eps:=0.4; 
aantal goed:=16; 
afgeleide := 1.5/10; 
u_regelaar_aan:=true; 
stop:=false;alarm:=true; 
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360 

365 

370 

375 

380 

385 

390 

395 

400 

405 

410 

415 

420 

425 
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repeat 
if alarm then {opstarten} 

begin 
u_soll:=210; 
repeat 

update; 
schrijven; 
if keypressed then stop := true; 
delay(80); 
x:=spanning_chan; 
verschil:=(U_ist-lopend_gemid_data[x]*in_conv[x]); 

until (abs(verschil)<eps) or stop; 
Uh:=lopend_gemid_data[spanning_chan]*in_conv[spanning_chanl; 
Ph:=lopend_gemid_data[vermogen_chan]*in_conv[vermogen_chanl; 
teller:=O; 
richting:=-1; u_soll:=200; 
alarm:=false; 

end;<if // opstarten} 

update; 
schrijven; 
if not alarm then 

begin 
x:=spanning_chan; 
verschil:=(U_ist-lopend_gemid_data[xl*in_conv[x]); 
if abs(verschil)<eps 

then teller:=teller+1 
else teller:=O; 

if teller=aantal_goed then 
begin 

if richting >0 then 
begin 

Uh:=lopend_gemid_data[spanning_chan]*in_conv[spanning_chanl; 
Ph:=lopend_gemid_data[vermogen_chanl*in_conv[vermogen_chanl; 

end 
el se 

begin 
Ul:=lopend_gemid_data[spanning_chan]*in_conv[spanning_chanl; 
Pl:=lopend_gemid_data[vermogen_chan]*in_conv[vermogen_chanl; 

end; 
helling:=(Ph-Pl)/(Uh-Ul-0.0001); 
if helling< afgeleide then 

begin 
richting:=1; 
Ul:=lopend_gemid_data[spanning_chan]*in_conv[spanning_chanl; 
Pl:=lopend_gemid_data[vermogen_chanl*in_conv[vermogen_chanl; 
U soll:=U soll+10; 

end- -
el se 

begin 
richting:=-1; 
Uh:=lopend_gemid_data[spanning_chan]*in_conv[spanning_chanl; 
Ph:=lopend_gemid_data[vermogen_chan]*in_conv[vermogen_chanl; 
U soll:=U soll-10; 

end; -
invoer win;clrscr; 
writeln<' helling :' ,helling:6:3, 'U_soll :',U_soll:8:2>; 

end 
el se 

begin {dummy voor een nagenoeg gelijke tijdsvertraging} 
for i:= to 4 do 
dummy:=lopend_gemid_data[spanning_chanl*in_conv[spanning_chanl; 

dummy:=(9.5-dummy)/(4-2); 
if dummy < 0 then dummy:=-dummy; 
if dummy < 0 then dummy:=-dummy; 

end; 
end; {not alarm} 

if keypressed then 
begin 

c:=readkey; 
delay(10); 
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stop:=true; 
end; 

delay(60); 
430 unt i l stop ; 

U regelaar aan := false; 
end"'i<procedure control} 

435 procedure u_control; 

var stop:boolean; 
c:char; 

440 procedure init_control; 
begin 

ki:=O. 15;kp:=0.02; 
a:=kp*(1+ki);b:=kp;ci:=1;<=kp;} 
U regelaar aan:=true; 

445 end; -

begin 
in i t_control; 
U control menu; 

450 U-soll:=O"'i 
stop:=false; 
repeat 

update; 
schrijven; 

455 i f keypressed then 
begin 

c:=readkey; 
delay(5); 
case c of 

460 '0':U soll:=O; 
1 11 :U-SOll :=50; 
'2':U-soll:=100; 
'3':U-soll:=150; 
'4':U=soll:=200; 

465 'S':stop:=true; 
's':stop:=true; 

end;<case} 
end;{if} 

delay(60); 
470 unti l stop; 

delay(100); 
U regelaar aan:=false; 

end"'i -

475 procedure nullen; 

480 

var stop :boolean; 
c:char; 

begin 
menu win; 
clrscr; 
writeln(' leg de ingangen aan massa '>; 
writeln; 

485 

490 

495 

stop:=false; 
repeat; 

invoer win; 
clrscr"'i 
write('Welke ingang nullen? (0,1,2,3, sof s STOP)'); 
c:=readkey ; 
case c of 

'0' in offset [0] := -readad(O,dummy); 
'1' in-offset[1l := -readad(1,dummy); 
'2' in-offset [2] := -readad(2,dummy); 
'3' in=offset [3] := -readad(3,dummy); 
's' stop:=true; 
'S' stop:=true; 

end;<case} 
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clrscr; 
update;schrijven; 

500 unti l stop; 
end;{nullen} 

procedure exit; 
begin 

505 exit menu; 
U regelaar aan:=false; 
uTt_te_schr[1l :=min_uit[1l; 
repeat 

update; 
510 schrijven; 

delay(exit vertraging); 
until uit_laatst_geschr[1]=min_uit[1l; 
uit_te_schr[Ol :=min_uit[O]; 
repeat 

515 update; 
schrijven; 
delay(exit vertraging); 

until uit laatst geschr[Ol=min uit[Ol; 
end;{exit} - - -

520 
begin 

initlabmaster;init; 
clrscr; dummy :=0; 

{hoofdprogramna} 
{de twee initialisatie routines} 

525 

530 

kader; ti tel; 
hoofdmenu;update_menu; 
invoer_win; 
stop:=false; 
repeat 

if keypressed then 
begin 

c:=readkey;delay(10); 
case c of 

'1': begin nullen; hoofdmenu; end; 
'2': begin verander_uitgang_manueel;hoofdmenu; end; 

535 '3': begin geef_uitgangwaarde_op;hoofdmenu; end; 
'4': begin control;hoofdmenu; end; 
'5': begin u_control;hoofdmenu;end; 
'6': writeln(#7); 
'7': writeln(#7); 

540 '9': writeln(#7); 
'0': begin exit;hoofdmenu;stop:=true;end; 

end;{case} 
end;{if keypressed} 

unti l stop; 
545 window(1,1,80,25); 

clrscr; 
end. 

{hoofdmenu} 

################################################################################ 

unit proced; 

interface 

5 var eh:array[O .. 3] of string [3]; 

procedure kader 
procedure titel 
procedure menu win 

10 procedure uitvoer_win 

-B3.8-



listing van het pascal programma voor de regeling, bijlage 3 

15 

20 

25 

procedure invoer win 
procedure hoofamenu 
procedure update_menu ; 
procedure geef_spanning_uit_menu_h; 
procedure control_menu 
procedure U control menu 
procedure exit_menu-

implementation 

uses 
Crt; 

procedure kader; 
var i :byte; 
begin 

window(1, 1,25,80);clrscr; 
inc(windmax,512); {om scrollen 
gotoxy(1, 1); for i:=2 to 80 do write(CHRC205>>; 
gotoxy(1,3); for i:=2 to 80 do write(CHRC205)); 
gotoxy(1,22>; for i:=2 to 80 do write(CHRC205>>; 
gotoxy(1,25>; for i:=2 to 80 do write(CHRC205>>; 

tegen te gaan } 
{ horizontaal } 

30 

35 

40 

45 

for i:=2 to 24 do begin gotoxy(1,i);write(CHRC186>>; 
gotoxy(80,i);write(CHR(186)); 

end; 
for i:=4 to 22 do begin gotoxy(42,i);write(CHR(186)); end; 
gotoxy(1,1);write(chr(201));gotoxy(80,1);write(chr(187>>; 
gotoxy(1,3);write(chrC204));gotoxy(80,3);write(chr(185)); 
gotoxy(1,22>;write(chrC204));gotoxy(80,22>;write(chr(185)); 
gotoxy(1,25);write(chr(200));gotoxy(80,25>;write(chr(188)); 
gotoxyC42,3);write(chrC203)); 
gotoxy(42,22);write(chr(202)); 
dec(windmax,512); 

end;{kader} 

procedure titel; 
begin 

window(2,2,79,2); 
gotoxy(1,1); 

50 write(' Programma voor handbediening van LABMASTER'); 
end; 

procedure menu_win; 
begin 

55 window(5,5,40,21); 
end; 

procedure uitvoer_win; 
begin 

60 window(45,5,79,21); 
end; 

procedure invoer_win; 
begin 

65 window(2,23,79,24>; 
end; 

procedure hoofdmenu; 
begin 

70 menu win;clrscr; 
writeln;writelnC'hoofdmenu'>; 
writeln('---------');writeln; 
wri teln( '1 "nullen'"); 
writeln('2 uitgangsspanningen veranderen '>; 

75 writeln('3 uitgangsspanning opgeven '>; 
writeln('4 optimum rendementsregeling'); 
writeln('5 spanningsregelaar'); 
writeln('6 ••. '); 
writeln('7 ... '); 

80 writeln; 
writeln('O Stop'>; 
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end; 

procedure update_menu; 
85 begin 

uitvoer_win;clrscr; (ga naar de rechter scherm helft} 
gotoxy(1,1);write('Spanning op input:'); (menu schrijven} 
gotoxy(1,3>;write('0 ');gotoxy(31,3);write(eh[0J); 
gotoxy(1,5);write('1 ');gotoxy(31,5);write(eh[1J); 

90 gotoxy(1,7);write('2 ');gotoxy(31,7);write(eh[2J); 
gotoxy(1,9);write('3 ');gotoxy(31,9);write(eh[3J); 
gotoxy(1,11);write('Spanning op uitgang'); 
gotoxy(1,13);write('uitgang 0 :'); 
gotoxy(1,15);write('uitgang 1 :'); 

95 invoer win; 
end;(update_menu} 

procedure geef_spanning_uit_menu_h; 
begin 

100 menu_win; clrscr; 
gotoxy(1,1);write( 'uitgeven van spanningen via'); 
gotoxy(1,2);write( 'dac 0 en 1'); 
gotoxy(1,4);write( ' 0 selecteer dac 0'); 
gotoxy(1,5);write( ' 1 selecteer dac 1'); 

105 gotoxy(1,7);write( ' u uitgang omhoog, kleine stap'); 
gotoxy(1,8);write( ' U uitgang omhoog, grote stap'); 
gotoxy(1,9);write( ' d uitgang omlaag, kleine stap'); 
gotoxy(1,10);write(' D uitgang omlaag, grote stap'); 
gotoxy(1,12);write('geselekteerde dac: '); 

110 gotoxy(1,16);write('een andere toets dan 0,1,d,u is stop'); 
invoer win; 

end;(geef_spanning_menu} 

procedure control menu; 
115 begin -

120 

menu_win;clrscr; 
writeln('optimaal rendements regeling'); 
writeln('gebaseerd op afgeleide U-P '); 

end; 

procedure u_control_menu; 
begin 

menu_win;clrscr; 
writeln('Spanningsregelaar'>; 

125 writeln('----------------- 1 ); 

writeln; 
writeln('toets aktie'); 
writeln('----------------- 1 ); 

writeln(' 0 U= 0 V'); 
130 writeln(' 1 U 50 V'); 

writeln(' 2 U= 100 V'); 
writeln(' 3 U= 150 V'); 
writeln(' 4 U= 200 V'); 
writeln; 

135 writeln(' s,S stop '>; 
end;(U_control_menu} 

procedure exit menu; 
begin -

140 menu win;clrscr; 
writeln('EXIT PROCEDURE');writeln('============='); 
writeln;writeln('Alle uitgangen naar minimale waarde'); 

end;(geef_spanning_uit_menu_u;} 

145 
end. 
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