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Samenvatting. 

SAMENVATTING 

Een voertuigaandrijving met synchrone wisselstroom-machines met permanente magneten 
biedt perspectieven, vanwege het rendement en de compactheid. Aspecten van een 
veldverzwakkingsregeling voor permanent-magneet-machines, in het bijzonder het 
rendement en het maximale rotortoerental, zijn aan een onderzoek onderworpen. 

Het veld in de luchtspleet van een permanent-magneet-machine kan indirect verzwakt 
worden door de fasehoek tussen het rotor- en statorveld te regelen. Voor de genoemde 
voertuigaandrijving met een veldverzwakkingsregeling moet een speciale permanent
magneet-machine worden toegepast. Om een hoog aanloopkoppel te verkrijgen moet de 
inductiviteit in de richting van de dwars-as groter zijn (ca. vier maal) dan de inductiviteit 
in de richting van de directe-as. Om veldverzwakking over een groot toerenbereik te 
realiseren, moet de door de statorwikkelingen omvatte, uitsluitend door de rotor (magne
ten) veroorzaakte flux (de rotorflux) ongeveer gelijk zijn aan de door de statorwikkelingen 
omvatte, uitsluitend door de statorstromen veroorzaakte flux (de statorflux). 

Van een permanent-magneet-machine met veldverzwakkingsregeling is een simulatiemodel 
gemaakt. Met behulp van een gerealiseerd simulatieprogramma kunnen de prestaties van 
een permanent-magneet-machine in het veldverzwakkingsgebied geschat worden. Een 
veldverzwakkingsregeling is ontworpen en gerealiseerd. Met metingen is aangetoond dat 
met veldverzwakking vergroting van het rotortoerental tot meer dan drie maal het 
nominale toerental van de gebruikte machine - een sleepringankermachine - mogelijk is. 





Lijst van gebruikte symbolen 

Lijst van gebruikte symbolen. 

Momentane waarden worden aangegeven met kleine letters. Kengrootheden zoals, 
effectieve waarden, worden aangegeven met hoofdletters. Pasoren worden aangegeven met 
onderstreepte letters. 

i, I [A] 

u, U [V] 

E [V] 

p [W] 

T [Nm] 

[Wb] 

stroom 
I - statorfasestroom 
Imax - maximale toegestane waarde van de statorfasestroom 
Im - magnetiseringsstroom 
IK - kortsluitstroom 
Ib - rotorbekrachtigingsstroom 
Id - de d-component van de statorfasestroom 
Iq - de q-component van de statorfasestroom 
Iset - instel- of streefwaarde voor de statorfasestroom 

spanning 
U - statorfasespanning 
U max - maximale waarde van statorfasespanning 
U d - de d-component van de statorfasespanning 
uq -de q-component van de statorfasespanning 
uset - instel- of streefwaarde voor de statorfasespanning 

geïnduceerde spanning 
EP - de door de rotorflux in een statorwikkeling geïnduceerde spanning 

vermogen 
P e - actief elektrisch vermogen 
P v - vermogensverlies 
Pij - vermogensverlies in het ijzer 
P w - vermogensverlies van mechanische oorsprong (ten gevolge van 

wrijving en ventilatie) 

koppel 
Te - koppel van elektromagnetische oorsprong 
T kip - kipkoppel van de machine 
T max - maximaal koppel van de machine 

de door een circuit omvatte magnetische flux 
Vtpm - de door het statorcircuit omvatte flux opgewekt door de perma

nente magneten van de rotor 
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Lijst van gebruikte symbolen 

R 

L 

x 

f 

w 

p 

m 

[0] 

[H] 

[0] 

[Hz] 

[rad/s] 

[rad] 

elektrische weerstand 
R

8 
- de statorweerstand 

R' - "weerstand" ten behoeve van het modelleren van het resistieve deel 
van de verzwakking van de poolradspanning als gevolg van de niet
constante luchtspleet 

R1 - weerstand ten behoeve van het modelleren van de ohmse verliezen. 
R2 - weerstand ten behoeve van het modelleren van de ijzerverliezen 

veroorzaakt door het hoofdveld. 
R3 - weerstand ten behoeve van het modelleren van de frequentie

afhankelijke verliezen. 

coëfficiënt van zelfinductie 
L - synchrone inductiviteit van het statorcircuit 
Ld - synchrone inductiviteit in de d-richting 
Lq - synchrone inductiviteit in de q-richting 

reactantie 
X - reactantie van het statorcircuit 
xd - dwarsreactantie 
X - quadratuurreactantie 
X~ - "reactantie" ten behoeve van het modelleren van het reactieve deel 

van de verzwakking van de poolradspanning als gevolg van de niet
constante luchtspleet 

zowel de frequentie van de elektrische wisselgrootheden als de omwente
lingsfrequentie van de as 

hoekfrequentie (elektrisch en mechanisch). 

poolpaartal van de machine 

aantal fasen van de machine 

omtrekscoördinaten 
a

8 
- statoromtrekscoördinaten 

ar - rotoromtrekscoördinanten 

[rad] hoek tussen de fasor van de fasespanning en de fasor van de 
poolradspanning 
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[rad] 

'Y [rad] 

g [m] 

Lijst van gebruikte symbolen 

hoek tussen de fasor van de fasespanning en de fasor van de statorstroom 

hoek tussen de fasor van de poolradspanning en de fasor van de 
statorstroom 

rel uctantieparameter 

effectieve luchtspleetwijdte 
g0 - gemiddelde effectieve luchtspleetwijdte 
g 1 - minimale effectieve luchtspleetwijdte 
g2 - maximale effectieve luchtspleetwijdte 
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Jinleiding 

1 Inleiding 

Omdat de energie-inhoud van een batterij beperkt is, is het voor "off-line" elektrische 
tractie wenselijk dat de elektrische energie zo efficiënt mogelijk wordt omgezet in 
mechanische energie. Evenzo geldt voor de remenergie het omgekeerde. 

Als aandrijfsysteem voor een voertuig biedt een vermogenselektronische omvormer 
(bijvoorbeeld een invertor) in combinatie met een elektrische machine met permanente 
magneten (pm-machine) hiertoe perspectieven (zie figuur 1.1). 

batterij 

_L 

T 

omvormer pm-machine 

beperkte energie beperkte uitgangs- beperkte statar-
inhoud spanning stroom 

Last 

figuur 1.1: Schematische weergave van het beoogde aandrijfsysteem. 

Van een pm-machine wordt verwacht dat deze een goed rendement zal hebben en compact 
zal zijn, vergeleken met andere mogelijke machines voor elektrische tractie. Het is al 
aangetoond [A] 1 dat een pm-machine bij een gegeven snelheid een minimaal verlies vertoont 
bij een bepaalde klemspanning. Het is dus mogelijk de verliezen in die machine te 
minimaliseren door de klemspanning van een machine te regelen. 

Omdat de uitgangsspanning van vermogenselektronische omvormers begrensd is, is het 
wenselijk dat het resulterende veld in een pm-machine verzwakt kan worden om het 
rotorhoekfrequentiebereik te vergroten. Bij een pm-machine kan uiteraard niet het exciterende 
veld verzwakt worden maar alleen indirect het resulterende veld in de luchtspleet 

Dit onderzoek moet uitwijzen wat de mogelijkheden van veldverzwakking zijn met 
betrekking tot het rendement, de maximale rotorhoekfrequentie en de grootte van het 
vermogensverlies, dat met deze methode gepaard gaat. Daarnaast moet duidelijk worden 
welke parameters bij veldverzwakking het rendement, de thermische begrenzing en de 
begrenzing van stabiliteit van een pm-machine bepalen. 

Eerst zal onderzocht worden wat de thermische grenzen en de stabiliteitsgrenzen bij 
veldverzwakking van een pm-machine zijn (hoofdstuk 2). Daarna zullen de verliezen van een 
machine beschouwd en gemeten worden (hoofdstuk 3). Met die resultaten zal een simulatie
model van deze machine worden gemaakt (hoofdstuk 4). Aan de hand van dit model zal een 
regeling ontworpen en gerealiseerd worden, ten einde de theorie ten aanzien van 
veldverzwakking en het simulatiemodel te verifiëren alsook het overschrijden van de 
thermische grenzen en stabiliteitsgrenzen te voorkomen (hoofdstuk 5). 

1 H.B.M.Kemkens: "Een maximaal rendementsregeling voor een voertuigaandrijving met permanent
magneet-machines". 
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2 De werking van een pm-machine 

2 De werking van een pm-machine 

2.1 Model bij constante luchtspleetwijdte. 

Een eenvoudig elektrisch model van een synchrone machine is gegeven in figuur 2.1a. Dit 
vervangingsschema zal verder aangeduid worden als model 1. Model 1 is geldig voor 
machines waarvan ondermeer: de effectieve luchtspleetwijdte constant is en de statorstroom
belegging ruimtelijk een zuivere sinusvorm heeft. De statorreactanties zijn dus onafhankelijk 
van de positie van de rotor. 

lm{LIJ} 

Rs X 
I 

+ I + 

I1 -Ep 

figuur 2.1a: Vereenvoudigd vervangingsschema van 
een synchrone machine (model 1)1 

figuur 2.1b: Het fasordiagram 
van model 1. 2 

In figuur 2.1 staat Rs voor de statorweerstand, X voor de statorreactantie, U voor de 
statorklemspanning, I voor de statorstroom en EP voor de door de rotor in de statorwikkeling 
geïnduceerde spanning (e.m.k.). 

De spanning-stroom-vergelijking van de machine wordt gegeven door (2.1). 

11 = (R + jX)l + ( -E.) 
s p 

(2.1) 
"ö de/ "ö met -E = <..> • 11• • e1 = E · el -P 't'pm p 

In deze formule is 1/;pm de effectieve waarde van de door de rotor veroorzaakte flux die door 
de statorwikkeling wordt omvat. 

Met behulp van figuur 2.1 en formule (2.1) kan de spanning-stroom-vergelijking op de 
volgende manier met algebraïsche grootheden geschreven worden: 

(2.2) 

Hierin staat I voor de waarde van de statorfasestroom. 

2 

In het schema is de e.m.k. aangegeven met een "gestuurde spanningsbron" -Ep. 

In motorbedrijf geldt o < 0, o is de hoek gemeten van de spanningsfasor naar de e.m.k.-fasor; 
lP is de hoek gemeten van de spanningsfasor naar de stroomfasor en is voor voorijlende stroom positief. 
Alle hoeken in de positieve mathematische richting (linksom) zijn positief. 
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2 De werking van een pm-machine 

Het gemiddelde elektromagnetisch koppel dat een machine met poolpaartal p en m aantal 
fasen in een quasi-stationaire toestand levert is gelijk aan: 

U ·I cos( r.p) - 12 R
8 T, = p·m· ------

<.o> 

Als de statorweerstand verwaarloosd wordt, dan geldt voor de statorstroom: 

11. -E def 
1=-+-P =I +l 

jX jX m K 

(2.3) 

(2.4) 

Im is de magnetiseringsstroom: dit is de stroom die door de statorspoel vloeit als de rotor niet 
bekrachtigd is. -IK is de kortsluitstroom: dit is de stroom die door de statorspoel vloeit als 
de statorklemmen van de bekrachtigde machine zijn kortgesloten. 

Aangenomen wordt dat bij een bepaalde hoekfrequentie w0 de grootte van de gegenereerde 
e.m.k. gelijk is aan de statorklemspanning. 

(2.5) 

Voor hoekfrequenties w kleiner of gelijk aan de hoekfrequentie w0 is het elektromagnetisch 
koppel constant. Dit hoekfrequentiegebied is in figuur 2.2 aangegeven met situatie 0. 
In dit hoekfrequentiegebied is de klemspanning een functie van de hoekfrequentie, en wel op 
de volgende manier: 

(2.6) 

lm 
l Tkip( (A)) 

De waarde van de magnetiseringsstroom, de 
kortsluitstroom en het elektromagnetisch kipkoppel 
kan dan op de volgende manier berekend worden: 

figuur 2.2: Blondeldiagram en kip
koppellijn bij niet be
grensde stroom en R8 = 0. 
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situatie 0: <.o> ~ <.o> 0 

I = U = \Ir pm = !.{ï l 
m X L 2 0 

I = EP = "'pm ::;: !.{ï l 
K x L 2 0 

(2.7) 

I=~ I0 
1 p; A 

T kii <.o>) = p . m . '$ pm 2 V 2 lo = T kip 



2 De werking van een pm-machine 

De waarde van de magnetiseringsstroom en de kortsluitstroom is in situatie 0 constant en 
daarmee ook de waarde van de statorstroom behorende bij het kipkoppeL 
De statorstroomfasor waarbij de waarde van het koppel gelijk is aan de waarde van het 
kipkoppel in situatie 0, wordt aangegeven met Jo. De waarde van het elektromagnetisch 

kipkoppel is constant en gelijk aan de maximale waarde van het kipkoppel tlip 
(Tkip(w) = tlip). Situatie 0 wordt daarom ook wel het constant koppelbereik genoemd. 

Voor hoekfrequenties w groter dan w0 is de klemspanning constant en gelijk aan U0. Deze 
situatie is in figuur 2.2 en figuur 2.3 aangegeven met situatie 1. Het eindpunt van de 
statorstroomfasor is in figuur 2.3 aangegeven met de letter A. 

figuur 2.3: Blondeldiagram bij situa
tie 1 met onbegrensde 
stroom en R8 = 0. 

situatie 1: w i!: w 0 

1
1 Wo Uo Wo Wpm 
--.- = -·--

111 w Xo w L 

Jfc = EP = Wpm = !{i l 
X L 2 o 

1 = ~~2 +Ifc
2 

= 112 10 ~ 1 +(:of 
I Wo 1 p; Wo .;.. 

T ki ( w) = - p · m • $' -v 2 l = - 1 .., 
P U> pm2 0 U> .up 

(2.8) 

De waarde van de kortsluitstroom is constant, maar de waarde van de magnetiserings
stroom is een functie van de frequentie en nadert naar 0 als de rotorhoekfrequentie naar 
oneindig gaat. De waarde van de statorstroom behorende bij het kipkoppel is dus een functie 
van de hoekfrequentie en nadert naar de waarde van de kortsluitstroom als de hoekfrequentie 
naar oneindig gaat. 

Omdat de magnetiseringsstroom een functie 
van de hoekfrequentie is, schuift het middelpunt 
van de Blondelcirkel langs de imaginaire as naar 
boven en ligt in de oorsprong als de 
rotorhoekfrequentie oneindig hoog is. 
De waarde van het kipkoppel is dus omgekeerd 
evenredig met de hoekfrequentie. De 
karakteristiek van de waarde van het kipkoppel 
als functie van de rotorhoekfrequentie is terug te 
vinden in figuur 2.6. 
Vaak is de waarde van de statorstroom begrensd. 
De maximale waarde van de stroom Imax is in 
het algemeen kleiner dan I0• De maximale 
waarde van de statorstroom wordt bepaald door 
bijvoorbeeld de thermische grenzen van de 
machine. 
Het Blondeldiagram van de machine bij stroom
begrenzing is gegeven in figuur 2.4. 

- 9 -

Im c 

1l Re 

situatie 1: w - 4\.u 

figuur 2.4: Blondeldiagram en maxi
maal koppellijn bij stroom
begrenzing en R8 =0. 



2 De werking van een pm-machine 

De waarde van het maximale koppel is kleiner dan de waarde van het kipkoppeL De 
maximale waarde van het elektromagnetisch koppel kan op de volgende manier berekend 
worden: 

(2.9) 

In situatie 0 is de hoek ~t'rnax constant, en daarmee dus ook de waarde van het elektromagne
tisch koppel. Het eindpunt van de statorstroomfasor is in figuur 2.4 aangegeven met de letter 
B. In situatie 1, is de hoek ~t'max een functie van de rotorhoekfrequentie. De maximale 
waarde van het elektromagnetisch koppel is dus een functie van de rotorhoekfrequentie w. 

Als de statorstroom begrensd is op een waarde kleiner dan lf:iV2·I0, dan is de 
rotorhoekfrequentie van de machine begrensd. Bij maximale rotorhoekfrequentie is de waarde 
van het elektromagnetisch koppel gelijk aan nul en bevindt het eindpunt van de 
statorstroomfasor zich in punt C. 

Zoals in figuur 2.5 is aangegeven zijn de statorstroomfasor 1rnax en de kortsluitstroomfasor 
1'K dan in fase. Beide zijn in tegenfase met de magnetiseringsstroomfasor 1' m· De maximale 
hoekfrequentie wrnax die bij een bepaalde maximaal toegestane waarde van de stroom bereikt 
kan worden, volgt uit formule (2.8) en is te berekenen met behulp van formule (2.10). In 
deze formule komen alleen maar scalaire grootheden voor, want het in fase zijn kan vertaald 
worden in het optellen en het in tegenfase zijn kan vertaald worden in het aftrekken van de 
desbetreffende scalaire grootheid. 

lm situatie 1: w <!: w 0 

lmax = 1; - I~ 
Re 

Wmax 

Wo 

figuur 2.5: Blondeldiagram bij stroombegrenzing, 
maximale hoekfrequentie en R8 = 0. 

lo 

{i 

1 -

Wo lo 
lmax 

10 ---·- ~-' 
Wmax {i {i 

1 

Imax{i (2.10) 

lo 

Met behulp van het programma Matlab zijn enkele koppel-hoekfrequentie-krommen 
berekend bij verschillende waarden van de maximale stroom ~ax· Voor deze simulatie wordt 
uitgegaan van een machine waarvan de statorweerstand R8 gelijk aan nul is. Uit formule (2.2) 
en (2.3) volgen de vergelijkingen die in het simulatieprogramma zijn gebruikt: 

{ 
Im(U - jwL ·lmax·eilf - w Wpm ·ei6

) = 0 

Re(U - j w L ·Imax ·eilf - w lJI pm ·ei6
) = 0 

U· /max cos( q>) 
T = p ·m ·-~.,.__ __ 

e W 

- 10-

(2.11) 



2 De werking van een pm-machine 

Door voor een bepaalde hoekfrequentie het imaginaire en het reële deel van de in formule 
(2.11) gegeven spanningsvergelijking nul te stellen, volgt een oplossing voor de hoek o en 
de hoek tp. Door de hoek 'P in te vullen in de koppelvergelijking, kan de waarde van het 
koppel bij deze hoekfrequentie berekend worden. 

De koppel-hoekfrequentie-krommen bij verschillende waarden voor de maximale stroom 
Imax zijn weergegeven in figuur 2.6. Het koppel is genormeerd op de topwaarde van het 
kipkoppel van de machine (tkip ). Deze waarde is gelijk aan de waarde van het koppel in 
situatie 0 (zie formule (2. 7)). 

1 

0.8 
~ 

<~ 

.......... 0.6 
~ 

0.4 

0.2 

0 

Tld.p• ldplwppel van de machine 
' ' ' 

----------------------- .· . 
,\ ' 

............. :.\ .......... :TmaA: bij_I",;x = .. 10 . 

'-\\, _.·· 

\ •. · Tmmc bij lmax = ,iio . 
" ·-·-----·-·-·-·-· \. 

~'~, . ~,, .. Tmmc kij Imax-. O.S7 Jo 

'\ .• \ --'-.,: 
' '\ 

Tmmc: bij lmax = %Io 
' '. ·\-.. ·,_. 

'''''''''''' '''''''''''' '~-.... ·\·': '''' :-~ - TmtliC bij. lmax •- ~1ö- -------- -

0 

-------~"' 
\ 

-~: 

\' 
: \ '-' 

..............•.. \ ''''''''' \ ':, 

\ 

1 

\ • \ 

2 

\ 

\ 

----------··· 

3 4 5 6 
cv/wo 

figuur 2.6: Maximaal koppel-hoekfrequentie-krommen bij verschillende begrenzingswaar
den van de stroom Imax (resp. 0.25 10, 0.5 10, 0.57 10 , 0. 71 10 en lo). 

De kromme "T max bij Imax = Ia" is een kromme die hoort bij een elektrisch stationaire 
toestand, maar in mechanisch opzicht bij een constant lastkoppel is de machine in deze 
toestand instabiel. De waarde van de statorstroom is in dit geval in het veldverzwakkings
gebied (situatie 1) groter dan de waarde van de stroom voor het leveren van het kipkoppel 
Oo > I(Tkip), zie formule (2.8)). 

Uit formule (2.10) en figuur 2.6 blijkt dat de maximaal bereikbare hoekfrequentie vergroot 
kan worden door de verhouding van de maximale stroom Omax) of het kipkoppel tot Ia te 
verkleinen. De waarde van de stroom 10 kan verkleind worden door de coëfficiënt van 
zelfinductie (de inductiviteit) van de statorwikkeling te vergroten. 

De totale inductiviteit kan vergroot worden door de inductiviteit van het hoofdveld te laten 
toenemen. Dit kan gerealiseerd worden door een machine te kiezen waarvan: de luchtspleet 
relatief klein is of het actieve oppervlak van de statorspoel relatief groot is. Het actieve 
spoeloppervlak wordt bepaald door het produkt van de windingswijdte en ideële lengte en het 
zijdelingse gleufoppervlak. 

De totale inductiviteit van de stator kan ook vergroot worden door de "inductiviteit" van 
het spreidingsveld te vergroten. Dit kan onder andere gerealiseerd worden door het toevoegen 
van een externe spoel, of een machine te kiezen met bijvoorbeeld relatief diepe gleuven, of 
lange spoelkoppen. 
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2 De werking van een pm-machine 

De vergelijkingen voor het berekenen van de magnetiserings- en kortsluitstroom bij 
verandering van de inductiviteit van de statorwikkelingen met een schalingsfactor a zijn 
gegeven in formule (2.12). 

x a. = a ·X = a ·c..> ·L (a > 1) 

situatie 0: situatie 1: 

[ma. 
Wpm 10 I (&)0 • 1J1 pm (&)0 10 

= --- ]ma. = ----
a·L (&) a·L (&) a.fï a.fï (2.12) 
Wpm Io Wpm 10 

]ka. 
I --- ]ka. --

a·L a.fï a·L a.fï 

Het effect van het veranderen van de inductiviteit op het kipkoppel als functie van de 
hoekfrequentie is aangegeven in figuur 2.7. In deze figuur zijn de krommen weergegeven bij 
vergroting van de inductiviteit met 25 % (a = 1.25) en 50 % (a = 1.5). Alle koppel
waarden zijn genormeerd op de topwaarde van het kipkoppel bij onveranderde inductiviteit 
(a = 1). 

1 

0.8 
. \ 

----- ---.-------------- ' 

·Tkip• bij a = 1,25 

0.4 

0.2 - - - - - -,.._~- .... : - - -

--- ---- :.-=.-=.--

0 
0 1 2 3 4 5 

W/Wo 
figuur 2. 7: Kipkoppel-hoekfrequentie-krommen bij variatie van de inductiviteit 

(a = 1, 1.25 en 1.5). 
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2 De werking van een pm-machine 

Het blijkt dus dat het vergroten van de inductiviteit een negatieve invloed heeft op de 
waarde van het kip koppel. Bij vergroting van de waarde van de inductiviteit wordt de waarde 
van het kipkoppel kleiner voor iedere waarde van de hoekfrequentie w. 

De invloed van het veranderen van de inductiviteit op de maximale hoekfrequentie is te 
bepalen met behulp van formule (2.10) en is gegeven in formule (2.13). 

wmax 1 

almax{i 
1----

(2.13) 

Het blijkt dus dat a zo gekozen moet worden dat a·Imax .. v'2 ongeveer gelijk is aan Jo, om 
optimale veldverzwakking mogelijk te maken (de rotorhoekfrequentie is dan onbegrensd). 

Om meer inzicht te krijgen in de waarde van het maximale koppel als functie van de 
hoekfrequentie bij verandering van de inductiviteit zijn met behulp van het programma 
Matlab, uitgaande van formule (2.11), enkele koppel-hoekfrequentie-krommen gegenereerd. 
De krommen zijn gegeven in figuur 2.8 tot en met figuur 2.12. In deze figuren zijn de 
waarden van het maximale koppel als functie van de rotorhoekfrequentie weergegeven van 
een machine waarvan de stroom begrensd is op (lmax gelijk aan) respectievelijk Jo, 1/tV2 · 10, 

0,57· 10, 1/2 • 10 en IA· 10 bij vergroting van de inductie met 25 % en 50 %. 

1 

0.8 
_ -T mmc bij a = 1 

0.4 

0.2 

0 
0 1 2 3 4 5 6 

cufcuo 
figuur 2.8: Maximaal koppel-hoekfrequentie-krommen bij Imax = 10 en variatie van de 

inductiviteit (a = 1 en 1,25). 
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2 De werking van een pm-machine 

1 

0.8 

~ 
<~ 

' 0.6 
~ 

0.4 

0.2 

0 

:\ 
:Tnam: bij a = 1 

-----------------------~\ \ T nam: bij a = 1,25 

0 

. Tnam: bij a= 1,5 
---------- -'- '.-- -\--

: \ 
\ 

\ 
\ ~-

'• .... 
_____ \ ____ -_::·<::.· ---- ---- ---------------

\ 

1 

'. 
\ 

\ 
\ : 
\: 

2 

. ----.----- :~.-

' '· 

3 4 5 6 
cv/ cv o 

figuur 2.9: Maximaal koppel-hoekfrequentie-krommen bij Imax = 112"V2·I0 en variatie van 
de inductiviteit (a = 1, 1,25 en 1,5). 

1 ~----~------~------~------~------~----~ 

0.8 

~ 
<~ 

' 0.6 
~ 

0.4 

0.2 

Tmax ,bij a= 1 

TmtlX ,;bV tr. ~-1,~5: 

0 ~------~------~------~------~----~~~----~ 
0 1 2 3 4 5 6 

cv/ cv o 
figuur 2.10: Maximaal koppel-hoekfrequentie-krommen bij Imax = 0,57· I0 en variatie van 

de inductiviteit (a = 1, 1,25 en 1,5). 
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4 5 6 
W/W0 

figuur 2.11: Maximaal koppel-hoekfrequentie-krommen bij Imax = 1h · 10 en variatie van de 
inductiviteit (a = 1, 1,25 en 1,5). 

1 

0.8 

~ 
<E--i 
' 0.6 
~ 

0.4 

0.2 
\_ 

... \:-,. 
\ .. 
\ \ 

\ I 

\ I 

. Tnw.; bij a = 1 

T nuuc bij a = 1,25 

Tnuuc bij a = 1,5 

1 ·, 0 L-----~----~~~ _____ _L ______ _L ______ ~----~ 

0 1 2 3 4 5 6 
W/Wo 

figuur 2.12: Maximaal koppel-hoekfrequentie-krommen bij Imax= 1A · I0 en variatie van de 
inductiviteit (a = 1, 1,25 en 1,5). 
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2 De werking van een pm-machine 

Uit figuur 2.8 tot en met figuur 2.12 blijkt dat de waarde van het maximale koppel 
afhankelijk is van de inductiviteit. Als de statorstroom begrensd is op een waarde die kleiner 
is dan Vzv'2· 10, dan heeft vergroting van de inductiviteit totdat a· Imax gelijk is aan Vzv'2· 10 
een gunstig effect op de waarde van het maximale koppel als functie van de hoekfrequentie 
in het veldverzwakkingsgebied. Vooral bij hoge hoekfrequenties neemt de maximale waarde 
van het koppel toe bij vergroting van de inductiviteit. Dit resulteert ook in een hogere 
maximale hoekfrequentie. Bij lage hoekfrequenties zoals in situatie 0, is de waarde van het 
maximale koppel iets kleiner als de inductiviteit groter is. 

Kortom, vergroting van de inductiviteit heeft een negatief effect op de waarde van het 
kipkoppel, maar heeft een gunstig effect op de waarde van het maximale koppel van een 
stroombegrensde machine. 
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2 De werking van een pm-machine 

2.2 Model bij niet-constante luchtspleetwij dte. 

2.2.1 Vectorsturing in het d-q-vlak. 

Tot nu toe is de effectieve luchtspleetwijdte (g) van de pm-machine constant veronder
steld. Echter de permeabiliteit van de beoogde magneten1 is ongeveer gelijk aan die van 
lucht. Voor het magnetisch veld kan dus de plaats die door de permanente magneten 
wordt ingenomen beschouwd worden als een "spoel gevuld met lucht". Hierdoor is de 
inductiviteit van de machine afhankelijk van de positie van de rotor. Voor meer informa
tie over de waarde van de inductiviteit als functie van rotorpositie wordt verwezen naar 
bijlage I. 

Om het veld in de luchtspleet van de machine te kunnen beschrijven, wordt gebruik 
gemaakt van de "Park-transformaties". Volgens deze theorie kunnen in een machine twee 
magnetische assen worden onderscheiden: een directe as, afgekort d-as en een dwars-as of 
quadratuur-as, afgekort q-as. In een complex vlak wordt de positieve d-as zo gekozen dat 
deze samenvalt met de fluxfasor van de rotor (zie ook figuur 2.13). De q-as staat hier 
loodrecht op en is (elektrisch) 90° verdraaid in de mathematisch positieve richting 
(linksom). Met deze twee assen is het complexe d-q-vlak vastgelegd. In dit vlak kunnen 
spannings-, stroom- en flux-fasoren uitgezet worden. 

De spanning en stroom kan op verschillende manieren orthogonaal ontbonden worden, 
een algemene afleiding is terug te vinden in bijlage II. In dit hoofdstuk is de afleiding van 
de ontbindingsmetbode beschreven, die in dit verslag wordt gehanteerd. 

lm{LilJ 

1/lpm 

I 

d-asf 

I 
/ 

I 

... 
&{Lil} 

'," 
q-as 

figuur 2.13: Het fasordiagram ontbonden in de directe- en quadratuurrichting. 

'Y is de hoek gemeten van de positieve q-as naar de stroomfasor. ö is de hoek gemeten 
van de spanningsfasor naar de positieve q-as. <p is de hoek gemeten van de spanningsfasor 
naar de stroomfasor en is gelijk aan 'Y + ó. 

Er wordt naar gestreefd het elektrische vermogen, het elektromagnetisch koppel als 
ook de elektrische evenwichtsvergelijkingen (spanningsvergelijkingen) van de machine te 
kunnen beschrijven met louter orthogonale componenten. Daarom worden de fasoren van 
de statorstroom en de klemspanning ontbonden zoals is weergegeven in formule (2.14). 

magneten op basis van zeldzame aarden, zoals NdFeB met 1-'r = 1,05 
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2 De werking van een pm-machine 

{

IJ.= Il.cos(ö)e •itJ-j II.sin(ö)e •iö 

l = l cos( y) e -iv + j l sin( y) e -ir 

(2.14) 

De scalaire componenten worden zo gedefinieerd. dat de referentierichting van de 
stroom Id respectievelijk Iq en de referentiepolariteit van de spanning Ud respectievelijk 
U q aanleiding geeft tot actief elektrisch vermogen welke door de machine wordt opgeno
men (motorconventie). 
Stel de spanningsfasor wordt op de volgende manier als een scalaire grootheid uitgedrukt: 

Il=U 

Substitutie in formule (2.14) levert: 

IJ. Ucos(ö)e •itJ j Usin(ö)e •iö = 

=!1 +IJ. 
q d 

(2.15) 

(2.16) 

De definitie van de orthogonale componenten van de spanningsfasor in de d- en q
richting CU:q en .IL!) is terug te vinden in formule (2.17) en de definitie van de scalaire 
grootheden (Uq en Ud) in formule (2.18). 

U e•iö 
q 

-jUd e+i& 
(2.17) { 

Uq = Ucos(ö) 
ud = Usin(ö) 

De spanning is op de volgende manier in scalaire componenten uit te drukken: 

(2.18) 

(2.19) 

Stel de stroomfasor wordt op de volgende manier in scalaire grootheden uitgedrukt: 

1 = Ie •i<r•tJ) 

Substitutie in formule (2.14) levert: 

1 = Icos(y)e •if> + jisin(y)e •i6 

= 1 + 1 
q d 

(2.20) 

(2.21) 

De definitie van de orthogonale componenten van de stroomfasor in de d- en q-richting 
(Id en lq) is terug te vinden in formule (2.22) en de definitie van de scalaire grootheden 
(Id en Iq) in formule (2.23). 

{ 

1 = I e•if> 
q q 

I = -J·I e•il> 
-d d 

(2.22) 
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2 De werking van een pm-machine 

De stroom is op de volgende manier in scalaire componenten uit te drukken: 

(2.24) 

Als de inductiviteit van de machine wordt gesplitst in een inductiviteit in de d-richting 
Ld en een inductiviteit in de q-richting Lw dan kan de algemene spanningsvergelijking 
van de machine geschreven worden als in formule (2.25). 

(2.25) 

Als alle spanningen en stromen gerelateerd worden aan de d- en q-as, dan kan de 
spanningsvergelijking uit formule (2.25) geschreven worden als in formule (2.26). 

[Ud] [ Rs -wLql [/dl [ 0 I 
uq = wLd Rs . Iq + WlJrpm 

(2.26) 

Het door de machine opgenomen actief elektrische vermogen, omschreven in d- en q
componenten volgt uit formule (2.19) en (2.24): 

Pe = m ·Re {ll·l*} = 

= m ·Re{(Uq - j Ud)e +ja ·(Jq + jl)e -ja} = 
(2.27) 

m·Re{U/q + Udld + j(U/d Udl)} = 

= m ·(U/q + Udld) 

Door combinatie van formule (2.26) en (2.27) volgt een uitdrukking voor het elektrische 
vermogen in orthogonale componenten Id en Iq van de statorstroom, alsook in de waarde 
van de statorstroom I en de hoek 'Y. 

(2.28) 

( 
w(L -L) ) 

= m · w Wpmlcos(y) - ~ q J2sin(2y) 

Evenzo kan het vermogen uitgedrukt worden in de orthogonale spanningscomponenten U d 

en Uq, alsook in de waarde van de statorklemspanning U en de hoek ó. Hierbij worden de 
verliezen over de statorweerstand buiten beschouwing gelaten. 

- w ( -Ud -Ud (U -ww m> ) P = T - = m · w 1Jr -- + w (L - L ) -- · q P = 
e e p pm wL d q wL wL 

q q d 
(2.29) R = O· s , 
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2 De werking van een pm-machine 

De lengte van de spanningsfasor U is te berekenen met behulp van formule (2.26). 

(2.30) 

Als de statorweerstand buiten beschouwing wordt gelaten, dan volgt uit formule (2.30): 

U = J<wtpm + (i)Ldld)2 + ((i)Ç Liq)2 

(2.31) 

~ is de reluctantieparameter van de machine; deze is bij een machine met een constante 
effectieve luchtspleet gelijk aan 1 en bij een pm-machine over het algemeen groter dan 1. 

Stel dat de waarde van de stroom begrensd wordt op Imax· Als de waarde van de 
stroom gelijk is aan Imax• dan ligt het eindpunt van de stroomfasor in het complexe d-q
vlak op een cirkel. De stroomlimiet-cirkel wordt beschreven door formule (2.32). 

(2.32) 

Deze stroomlimiet-cirkel is in figuur 2.14a, figuur 2.14b, figuur 2.14c en figuur 2.14d 
aangegeven met een streep-stiplijn. In deze figuren zijn de trajectoriën van de 
statorstroom uitgezet in het d-q-vlak. Hierbij is de q-as in verticale richting uitgezet en de 
d-as in horizontale richting. 

Stel dat de waarde van de klemspanning begrensd wordt op Umax· Als de waarde van 
de spanning gelijk is aan Umax• dan ligt het eindpunt van de stroomfasor in het complexe 
d-q-vlak op een ellips (spanningslimiet-ellips). Uit formule (2.31) volgt de vergelijking 
voor de spanningslimiet-ellips: 

($".. +Ld/)2 + (~LdJ/ " (U: r (2.33) 

Spanningslimiet-ellipsen voor verschillende waarden van Umax• w, ~. l/lpm en Ld zijn 
weergegeven in figuur 2.14a, figuur 2.14b, figuur 2.14c en figuur 2.14d met een 
onderbroken lijn. 

Als parameter voor de spanningslimiet-ellips kan men ook de verhouding van de 
spanning Umax tot de hoekfrequentie w beschouwen. In de voornoemde situatie 0 is dit 
van belang, daar die verhouding doorgaans constant gehouden wordt. 

In figuur 2.14a tlm d zijn ook enkele karakteristieke punten (Al tot en met A4) en 
trajectoriën ("Tmax" en "P max") getekend. De verklaring voor deze karakteristieke punten 
en trajectoriën volgt later. 
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2 De werking van een pm-machine 

wl < w2 < w3 

figuur 2.14a: Trajectoriën van de stroomfasor bij ~ = 1 en lfpm = 1/2 • Ldimax· 

= 

Tmax = 

pmax = 

Al = 

A2 = 

A3 = 

A4 = 

de stroomlimiet-cirkel; trajectorie van de statorstroom, waarbij de 
waarde van de statorstroom I constant en maximaal is. 
de spanningslimiet-ellips; trajectorie van de statorstroom, waarbij de 
waarde van de klemspanning U constant en maximaal is bij verschillende 
hoekfrequenties wx (x = 1, 2, 3). 
Trajectorie van de statorstroom I voor maximaal koppel bij variatie van 
de waarde van de stroom. 
Trajectorie van de statorstroom I voor maximaal vermogen waarbij de 
klemspanning gelijk is aan zijn maximale waarde en de waarde van de 
stroom een functie is van de hoekfrequentie. 
Instelpunt van de stroomfasor voor maximaal koppel bij maximale 
statorstroom en klemspanning bij hoekfrequentie w = w1. 

Instelpunt van de stroomfasor voor maximaal vermogen bij maximale 
statorstroom en klemspanning bij hoekfrequentie w = w2. 

Instelpunt van de stroomfasor bij maximale hoekfrequentie bij maximale 
statorstroom en klemspanning bij hoekfrequentie w = w3; het koppel 
heeft de waarde nul. 
Instelpunt van de stroomfasor bij oneindig hoge hoekfrequentie. 
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I 

/ 
/ 

fTmaxJ 

' 
---- ~~-.~ 

{UIM:i wl)} ; situatie 0 
cul < cu2 < cu3 

figuur 2.14b: Trajectoriën van de stroomfasor bij ~=2 en lfpm= 1/2·Ldlmax 

fTmaxJ Iq 
fPmaxJ 

/{lmaxJ 

~--- < 
' 

-------

/ ~ 

/ / Al 
/ 

I \ 

\ 
\ ) 

"" \ / 

/"' " / 
~ '· -----
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--
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figuur 2.14c: Trajectoriën van de stroomfasor bij ~ =2 en lfpm = 312 · Ldlmax 
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- ----I flmaxl 

'· 

I 
/ 

tul < tu2 < tu3 

figuur 2.14d: Trajectoriën van de stroomfasor bij ~ =2 en 1/;pm = Ldimax 

Beschrijvina: punt "Al" en trajectorie "Tmax": 

De waarde van het elektromagnetisch koppel dat in de machine ontwikkeld wordt, is te 
berekenen met behulp van formule (2.28). Voor het elektromagnetisch koppel uitgedrukt 
in d- en q-componenten van de stroom (ld en Iq) geldt: 

Te = m ·p · ('llpmlq + w (Ld - Lq)ldlq) (2.34) 

Het elektromagnetisch koppel kan als volgt uitgedrukt worden in de waarde van de 
statorstroom I en de hoek -y: 

(2.35) 

Het elektromagnetisch koppel is opgebouwd uit een bekrachtigingskoppe1 (afhankelijk 
van 1/;pm en Iq) en een reluctantiekoppel (afhankelijk van Ld, Lq, Id en Iq). Het koppel is 
onder andere een functie van de hoek 'Y en de waarde van de reluctantieparameter van de 
machine. De waarde van het elektromagnetisch koppel als functie van de hoek 'Y bij 
verschillende waarden van de reluctantieparameter ~ is weergegeven in figuur 2.15. 
Hierbij is de waarde van 1/;pm' I en Ld gelijk aan 1 gekozen. 
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2 De werking van een pm-machine 

De absolute waarde van het koppel van een machine met constante luchtspleet is 
maximaal als de hoek 'Y gelijk is aan oo (of een veelvoud van 1r). Als de luchtspleet niet 
constant is en ~ groter is dan 1, dan treedt het maximale koppel op bij een hoek -y1 die 
groter is dan oo. De hoek waarbij het koppel maximaal is (-y1) nadert naar ?r/4 als de 
reluctantieparameter ~ naar oneindig gaat. Als het elektromagnetisch koppel maximaal is 
en de hoek 'Y dus gelijk is aan -y 1, dan is de stroomfasor gelijk aan I1(Id 1,Iq1). 

Te 2~-----------------------,----------------------~ 

rflp• : 1 : Tkip, (=4 / _,.__ y'Te bij 'f.q = 4 Ui, !=4 
- I - - - 1 - - - - - ~ - - - - T ~ ~ -(=2 - - ./ - - - - -,~ - - - :- - - - - - - - - - -

L" - 1 , T kip 
1 

/; - .. ~ ' ' Te bij Lq - 2 Ui, !-2 
1 - - - - - - - - - - - ,_ - - - - -Qp-> 1"!' / - - - - - ~~ - - 1- - - - - - - - - - -

\ 

I /? '' \T~ bij Lq = Ld, !=1 
----------- r--- --- ~ -.--------- ~,- ,-----------

,.-.,., I ~ ! ~· I 

/ / \ 

0~--~/----~~~~--~~/--~--~~-----'~~~--------~ 
/ '-, / 

-1 

/, "' I '·...., _.".• 

• " I ·-·-· --.'-r--- ---,----------
' / , .. 

I - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
I 

-t_ ..<., ..<., I \ 
~ ...... ,..... \ 

,. .,. ,. I , \ 

- ""'- -c<'\ -..- - - - - ,- \ ,- - - - - - - - -
\ \\ \\ \ ' - ~ ~ 

I ' 
- - - - - - - - - - - 1- - ~- - ~ - - - - -

\ ;; 
\ .... - ... , /' 

- - - - - - - - - - - '- - - - ~ - - - - ~ -
I "'-. / 

·, __ ./ 

~L-----------~-----------L----------------------~ 

-1r 0 

----• .. r 
figuur 2.15: Het koppel als functie van de fasehoek 'Y bij constante stroom I. 

De hoek 'Y 1 kan berekend worden door differentiatie van het koppel naar de hoek 'Y, bij 
gebruikmaking van formule (2.35), en deze vergelijking gelijk aan nul te stellen. 

(2.36) 

Hierbij geldt dat het koppel maximaal is als 0 ~ -y1 ~ 7r/4, dus 0 ~ sin(-y1) ~ 1/zv2. 
Daarnaast moet de hoek -y1 gelijk aan nul zijn als geldt ~ = 1. De (globaal) maximum 
waarde van het elektromagnetisch koppel treedt op als de hoek -y1 gelijk is aan: 

Yt =sin-I (+wpm- Jw;m+8(1-f.)2L;/2] 
4(1- f.)Ldl 

met: 
ld1 = -/·sin(y1) Iq1 = /·cos(y1) 

(2.37) 

Uit formule (2.37) volgt dat de waarde van de hoek -y1 een functie is van de waarde 
van de statorstroom. Door combinatie van formule (2.35) en (2.37) kan de waarde van 
het maximale koppel van een pm-machine berekend worden. 
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2 De werking van een pm-machine 

Het eindpunt van de stroomfasor I1(Id 1,Iq1) in het complexe d-q-vlak bij variatie van de 
waarde van de stroom I is in figuur 2.14a t/m d aangegeven met de kromme "Tmax". De 
trajectorie "T max" beschrijft dus het eindpunt van de stroomfasor in het complexe 
d-q-vlak als de waarde van het elektromagnetisch koppel maximaal is, bij variatie van de 
statorstroom. 

Door in formule (2.37) de maximale waarde van de statorstroom in te vullen volgt het 
eindpunt van de stroomfasor in het complexe d-q-vlak bij maximale statorstroom, als het 
elektromagnetisch koppel maximaal is; het eindpunt van de stroomfasor I1(Idl>Iq1), bij 
maximale statorstroom, is in figuur 2.14a t/m d aangegeven met "Al". Het punt "Al" 
geeft dus het eindpunt van de stroomfasor in het complexe d-q-vlak aan, als het elektro
magnetisch koppel dat de pm-machine kan leveren (Teb'1)) maximaal is. 

Uit figuur 2.15 blijkt dat de waarde van het maximale koppel vergroot kan worden 
door de reluctantieparameter ~ te vergroten. Uit formule (2.35) volgt dat de maximale 
waarde van het elektromagnetisch koppel ook vergroot kan worden door l/lpm• Imax of Ld 
te vergroten. 

Berekenin~: w behorende bii een bepaalde instellin~:: 

De maximale hoekfrequentie waarmee de machine kan roteren bij een bepaalde hoek 'Y, 
statorstroom l(ld,lq) en klemspanning U volgt uit formule (2.33); herschreven luidt deze: 

u u 
~ = = (2.38) 

Door in formule (2.38) 'Yl en Imax in te vullen kan de maximale hoekfrequentie van het 
constant-koppelbereik als functie van de statorklemspanning bepaald worden. Het koppel 
is constant als de statorstroom en de hoek 'Y constant zijn. Uit de bovenstaande formule 
volgt dan dat het koppel constant op zijn maximale waarde kan worden gehouden bij 
toenemende hoekfrequentie, door de statorklemspanning evenredig met de hoekfrequentie 
te doen toenemen. 

De klemspanning is in het algemeen begrensd en hiermee dus ook het constant-koppel
bereik. De hoekfrequentie w1 waarbij het elektromagnetisch koppel en de klemspanning 
maximaal is, kan berekend worden door de waarde van de maximale klemspanning in te 
vullen in formule (2.38). De spanningslimiet-ellips uit formule (2.33) voor een hoekfre
quentie gelijk aan wl' is in figuur 2.14a t/m d aangegeven met umax<wl). 

Het constant-koppelbereik kan vergroot worden (verhogen van w1) door de reluctantie 
parameter ~ te verkleinen, de maximale waarde van de statorstroom te verkleinen of door 
l/lpm te verkleinen. Hiermee wordt echter ook de maximale waarde van het elektromagne
tisch koppel verkleind. Een betere manier om het constant-koppelbereik te vergroten is de 
maximale klemspanning te vergroten. 
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2 De werking van een pm-11Ulchine 

Beschriivin2 punt "A2" en trajectorie "P max": 

Als de klemspanning maximaal is, geldt in het algemeen voor de stroomfasor in het 
complexe d-q-vlak (zie formule (2.33)): 

(2.39) 

Het actief elektrisch vermogen van een machine is onder andere een functie van de 
klemspanning en de hoek ó (zie formule (2.29)). De hoek ó, waarvoor het vermogen als 
functie van de spanning maximaal is, kan bepaald worden door differentiatie van het 
vermogen naar de hoek ó en deze vergelijking gelijk aan nul te stellen. 

(2.40) 

Met de oplossing van deze vergelijking kan het eindpunt van de stroomfasor I2(Id2,Iq2) 
in het complexe d-q-vlak voor maximaal uitgangsvermogen bepaald worden. De boven
staande vergelijking heeft maar één oplossing voor de cosinus van de hoek ó, waarvoor 
geldt dat Id2 gelijk is aan -!/lpm/Ld (~Id = 0) als ~ gelijk is aan 1. Het vermogen is 
maximaal als de stroomfasor I2(Id2,Iq2) gelijk is aan: 

Id2 = - Vpm - il.Id 
Ld 

met 
0 

il.ld = -ÇlJipm + V(Ç1Jipm)2 +8(Ç -1)2(UmvJw)2 

4(~ -l)Ld 

(2.41) 

~ 1 

Uit formule (2.41) volgt dat de waarde van I2(Id2,I ~ een functie is van de hoekfre
quentie. Het eindpunt van de stroomfasor I2(Id2,Iq2) in het complexe d-q-vlak bij variatie 
van de hoekfrequentie is in figuur 2.14a t/m d aangegeven met de kromme "P max". De 
trajectorie "P max" beschrijft dus het eindpunt van de stroomfasor in het complexe d-q-vlak 
als de waarde van het elektrisch vermogen maximaal is, als functie van de hoekfrequen
tie, waarbij de klemspanning maximaal is. 
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2 De werking van een pm-machine 

Uit figuur 2.14a t/m d blijkt dat, bij begrenzing van de stroom, er een punt in het 
complexe d-q-vlak is waar de trajectorie van het maximale vermogen "P max" de stroomli
miet-cirkel "Imax" snijdt, mits geldt dat 1/;pm ~ ImaxLd. Dit snijpunt is in figuur 2.14a t/m 
d in de voorkomende gevallen aangegeven met "A2". Het punt "A2" geeft dus aan waar 
het eindpunt van de stroomfasor in het complexe d-q-vlak zich bevindt, als de 
statorstroom en de klemspanning maximaal zijn en bovendien het elektrisch vermogen 
maximaal is. 

De hoekfrequentie waarbij het elektrisch vermogen maximaal is (w2) kan bepaald 
worden door in formule (2.38) de waarde van Id2 en Iq2 in te vullen. De spanningslimiet
ellips die bij deze hoekfrequentie hoort, is in figuur 2.14a t/m d aangegeven met 
umax<w2). 

Beschrijvine punt "A3" en punt "A4": 

Als 1/;pm > Imax:Ld dan is de rotorhoekfrequentie begrensd. De maximale rotorhoek
frequentie wordt bereikt als de hoek 'Y gelijk wordt aan 90° en dus de stroomcomponent 
Iq gelijk aan nul wordt. Het eindpunt van de stroomfasor in het complexe d-q-vlak bij 
maximale rotorhoekfrequentie, is in figuur 2.14c en d aangegeven met punt "A3". De 
waarde van het elektromagnetisch koppel is dan gelijk aan nul (zie figuur 2.15). 

De maximale hoekfrequentie w3 volgt door in formule (2.38) Iq gelijk aan nul en Id 
gelijk aan Imax te stellen. Voor de maximale rotorhoekfrequentie w3 geldt: 

(2.42) 

Het hoekfrequentiebereik van de machine is onbegrensd als 1/;pm = ImaxLd. De trajec
torie "P max" raakt de stroomlimiet-cirkel "Imax" als de rotorhoekfrequentie oneindig hoog 
is (zie figuur 2.14d). Dus als geldt dat 1/;pm = Imax:Ld dan is het elektrische vermogen van 
de machine maximaal als de rotorhoekfrequentie oneindig hoog is. 

Als 1/;pm > Imax:Ld, wordt het vermogen in het veldverzwakkingsgebied begrensd door 
de maximale stroom en spanning. De spanningslimiet-ellips waarbij de hoekfrequentie 
maximaal is, is in figuur 2.14c aangegeven met umax<w3). 

Als 1/;pm < Imax:Ld en de stroom wordt constant gehouden op zijn maximale waarde (en 
dus niet gestuurd wordt volgens de "P max"-trajectorie), dan is ook in dit geval de rotor
hoekfrequentie begrensd. Het eindpunt van de stroomfasor in het complexe d-q-vlak bij 
maximale hoekfrequentie is in figuur 2.14b aangegeven met punt "A3". Wordt echter de 
waarde van de stroom gestuurd volgens de maximaal-vermogenstrajectorie "P max", dan is 
de rotorhoekfrequentie niet begrensd. Het eindpunt van de stroomfasor in het complexe d
q-vlak als de rotorhoekfrequentie oneindig groot zou worden, is in figuur 2.14b aangege
ven met punt "A4". 
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2 De werking van een pm-machine 

Conclusie: 

De koppel-hoekfrequentie-karakteristiek kan verdeeld worden in drie gebieden: 

1. Het constant-maximaal-koppelbereik (voor 0 < w < w1), hier situatie 0 genoemd. 
De waarde van de stroom is constant en gelijk aan zijn maximale waarde Imax· 
Daarbij is ook de hoek 'Y constant. De verhouding U/w wordt constant gehouden. 
De waarde van de spanning is dus variabel (U :s; Umax) bij variatie van de rotor
hoekfrequentie. Het instelpunt van de stroomfasor in het d-q-vlak is in figuur 2.14a 
t/m den figuur 2.16a tlm d aangeven met "Al". 

2. Het constante-stroom-, constante-spanningsbereik (voor w1 < w < w2). De waarde 
van de spanning is gelijk aan zijn maximale waarde Umax· De stroom is eveneens 
gelijk aan zijn maximale waarde Imax· De hoek 'Y varieert als functie van de 
hoekfrequentie. In het d-q-vlak beweegt het eindpunt van de stroomfasor over de 
stroomlimiet-cirkel van punt "Al" naar "A2" bij het toenemen van de rotorhoekfre
quentie. Het elektrisch vermogen van de machine neemt toe en het elektromagne
tisch koppel neemt af, bij toenemende hoekfrequentie. 

3. Het maximaal-vermogensbereik (voor w > w2). De spanning is gelijk aan zijn 
maximale waarde U max en de waarde van stroom is variabel (I :s; Imax), evenals de 
hoek 'Y. Het eindpunt van de stroomfasor beweegt in het d-q-vlak over de trajectorie 
"Pmax" van punt "A2" naar punt "A4" bij toenemende rotorhoekfrequentie. Zowel 
het elektrisch vermogen als het elektromagnetisch koppel van de machine neemt af 
bij toenemende rotorhoekfrequentie. 

Ter verduidelijking zijn van de voorbeelden uit figuur 2.14a tlm d de koppel-hoekfre
quentie- (Te-w), de vermogen-hoekfrequentie- (Pe-w), de spanning-hoekfrequentie- (U-w) 
en de stroom-hoekfrequentie-krommen (1-w) gegeven in figuur 2.16a t/m d. In deze 
figuren is met een vette lijn ook het traject van het eindpunt van de stroomfasor in het d
q-vlak aangegeven bij machinesturing volgens de drie gebieden zoals die hierboven 
beschreven zijn. 
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300- Te(iv) 

6>/WJ 

figuur 2.16a: Het eindpunt van de stroomfasor in het d-q-vlak en de Te-w-, Pe-w, U-w en 
l-w-krommen bij ~=1 en lfpm= 1h·Ldimax· 

6>/WJ 

figuur 2.16b: Het eindpunt van de stroomfasor in het d-q-vlak en de Te-w-, Pe-w, U-w en 
I -w-krommen bij ~ = 2 en 1f pm = 1h · Ldlmax 

/ 

\ 

/ 
/ 

160,---

figuur 2.16c: Het eindpunt van de stroomfasor in het d-q-vlak en de Te-w-, Pe-w, U-w en 
l-w-krommen bij ~=2 en lfpm= 3/ 2·Ldlmax 
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I 

/ 
/ 

figuur 2.16d: Het eindpunt van de stroomfasor in het d-q-vlak en de Te-w-, Pe-w, U-w en 
l-w-krommen bij ~ =2 en 1/lpm = Ldlmax 

Als 1/lpm < ImaxLd (zie figuur 2.16a en figuur 2.16b) dan worden alle drie de gebieden 
doorlopen. De rotorhoekfrequentie is onbegrensd, als de machine gestuurd wordt volgens 
de "P max" -trajectorie. Het elektromagnetisch koppel is maximaal als de rotorhoekfrequen
tie kleiner is dan w1• Het elektrisch vermogen van de machine is maximaal als de 
rotorhoekfrequentie gelijk is aan w2. Als in gebied 3 (w > w2) de rotorhoekfrequentie 
toeneemt dan neemt het elektrisch vermogen af. Het vermogen gaat naar nul als de 
hoekfrequentie naar oneindig gaat. 

Als 1/lpm > ImaxLd (zie figuur 2.16c), dan wordt gebied 1 helemaal doorlopen en 
gebied 2 gedeeltelijk. Het elektromagnetisch koppel is maximaal als de rotorhoekfrequen
tie kleiner is dan w1• In gebied 2 beweegt de statorstroom fasor van punt "A 1" naar punt 
"A3" in het d-q-vlak, bij toenemende hoekfrequentie. De rotorhoekfrequentie is begrensd 
op w3• Aanvankelijk neemt het elektrisch vermogen toe bij toenemende hoekfrequentie, 
maar daarna neemt het vermogen af en is gelijk aan nul als de rotorhoekfrequentie gelijk 
is aan w3 • Gebied 3 wordt dus helemaal niet doorlopen. 

Als 1/lyp. = ImaxLd (zie figuur 2.16d) dan is het elektrisch vermogen maximaal als de 
rotorhoekfrequentie oneindig hoog is (w2 = oo ). Het elektromagnetisch koppel is 
maximaal als de rotorhoekfrequentie kleiner is dan w1• Alle drie de gebieden worden 
doorlopen, echter gebied 2 is oneindig groot (w1 < w < oo) en gebied 3 wordt doorlo
pen als de rotorhoekfrequentie oneindig hoog is. De rotorhoekfrequentie is dus onbe
grensd (w3 = oo). Kortom de karakteristieke punten "A2", "A3" en "A4" in het d-q-vlak 
vallen samen. 
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2 De werking van een pm-machine 

2.2.2 Het simulatiemodel. 

Voor het simuleren van een synchrone machine met niet-constante effectieve lucht
spleetwijdte, wordt gebruik gemaakt van het model dat gegeven is in figuur 2.17. 1 

+ 

11 -Ep 

figuur 2.17: Vervangingsschema van een synchrone machine met niet constante lucht
spleet (model 2). 

Dit vervangingsschema zal verder aangeduid worden als model 2. Het niet-constant zijn 
van de effectieve luchtspleet wordt gemodelleerd door een toegevoegde "weerstand" R' en 
"reactantie" X', in serie met het statorcircuit van model 1. Met dit model kan met behulp 
van relatief simpele formules het gedrag van de machine gesimuleerd worden. 

De algemene spanningsvergelijking uit formule (2.25) kan ook op een andere manier 
geschreven worden: 

Jl. lR + jXdl + jX 1 + (-E.) = 
s d q q p 

= lRs + jXq(ld + lq)+ J(Xd - Xq)ld + (-EP) = 

= lRs + jXql + j(l- ~)Xdld + ( -E.) 

(2.43) 

De vergelijkingen uit formule (2.43) zijn verduidelijkt met twee fasordiagrammen, 
gegeven in figuur 2.18a en figuur 2.18b. 

De spanningsvergelijking van model 2 is op de volgende manier te schrijven: 

(2.44) 

met: 

(2.45) 

Het niet constant zijn van de luchtspleet kan opgevat worden als een versterking of 
verzwakking van de poolradspanning (-.Ep). In de bovenstaande formule is een spannings
fasor .Ea gedefinieerd. Dit is de fasor die de versterkte of verzwakte poolradspanning 
weergeeft. 

1 Theorie volgens A. Consoli, uit artikel "lnterior type permanent magnet synchronous motor analysis 
by equivalent circuits". 
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2 De werking van een pm-machine 

lm{LII} lm{LJJ} 
d-as d-as 

q-~ I q-as I 

Re{LIIJ RefLllJ 

J/lpm .1/lpm 

-Ep 

figuur 2.18a : Het fasordiagram van 
model 2 met Id en Iq. 

j(l-()Xdld Ea 

figuur 2.18b : Het fasordiagram van 
model 2 met j(l-~)Xk. 

De versterking of verzwakking van de 
poolradspanning kan beschreven worden 
door een spanningscomponent in fase met de lm{LIIJ 
statorstroom en één hier loodrecht op, ofwel 
door een "resistief" deel en aangegeven met 
R' en een "inductier• deel aangegeven met-
X'. Dit is verduidelijkt met een fasordia- q-as 

gram, gegeven in figuur 2.18c. -

d-as 

I 

Uit formule (2.45) volgt dat de verster--------'-f~<-+-----------Re--{LIIJ 
king of verzwakking van de poolradspanning 
op de volgende manier met R' en X' kan J/lpm 

worden beschreven: 

met: 

R 1 = - (1- ~)Xdsin(y)cos(y) 

x' = (1- ~)Xdsin2(y) 

(2.46) 

(2.47) 

Ea 
IR' 

figuur 2.18 : Het fasordiagram van 
model 2 met R' > 0 en 
X'< 0. 

De nieuwe parameters R' en X' zijn zuiver rekenkundige grootheden, zij kunnen niet 
gemeten worden. Deze parameters zijn een functie van de frequentie, de hoek 'Y en de 
inductiviteit in de d- en q-richting. Ze kunnen zowel positief als negatief zijn (afhankelijk 
van de reluctantieparameter ~ en de hoek -y). 

De spanningsvergelijking uit formule (2.44) wordt na correctie met R' en X': 

11 = (R
8
+jX)l + (R 1+jX1)1 + (-E) (2.48) 

Door gebruik te maken van de modellering met R' en X' kan het "per fase" model 
gehandhaafd blijven en hoeft geen gebruik te worden gemaakt van transformaties voor het 
simuleren van de machine. Ook kunnen de verliezen van de machine op deze manier 
eenvoudig gemodelleerd worden, maar hierover later meer. 
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2 De werking van een pm-machine 

Simulatieresultaten: 

Met behulp van model 2 zijn enkele simulaties uitgevoerd. Stel dat de parameters zo 
worden gekozen dat bij een hoekfrequentie van w1 (maximale frequentie waarbij het 
maximale koppel geleverd kan worden) geldt -Ev = Umax· 

Voor het genereren van de maximaal koppel-hoekfrequentie-krommen is gebruik 
gemaakt van de volgende set vergelijkingen (zie ook formule (2.47) en (2.48), let wel 
cp = 'Y + ó). 

Im(U- (jXq + R 1 + jX'}·Imax·ej11 - w·wpm·ej6
) = 0 

Re(U- (jXq + R1 + jX'}·Imax·ej11 - w·wpm·ej6
) = 0 

R1 = -(1-Ç)Xd·sin(cp -ö) ·cos(cp -ö) 

x' = (1- ~)Xd·sin2(cp- ö) 

U ·/ma:x.cos(cp) 
T = m ·p · ---==.:..__ __ 

e (J) 

(2.49) 

In figuur 2.19 zijn de karakteristieken van het koppel als functie van de hoekfrequentie 
weergegeven, bij verandering van de inductiviteit in de d- en q-richting. Hierbij wordt de 
waarde van zowel de spanning als de stroom constant gehouden op de maximale waarde. 

1 
\~. Xd=100, Xq=50, ( = 0,5 
•\~ 
:\ ~~ 
. \ ~' Xd=/00, Xq=70, ("' 0,7 

.... '~ '~ \, . 

•·. \ ', ·"', Xd=/00, Xq=80, (= 0,8 
: ·. \ '-;.'\. 

·· ... ·.,_ '., "'xXd=100.Xq=90 l = 09 
' ' ,, , , ~ , 

'·. ,\ ~ . 

' . '~;~ Xd~100, Xq=100, { = 1 
'· ' '~ ""' : 

'~~ · Xd=BO, Xq=/00, ( = 1,25 
'.::~ ,. 

··--·-....... 
.......... 

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

'·. 0~--------------------------~------------~------------~ 

0 1 2 3 4 

figuur 2.19: Het maximale koppel Te als functie van de hoekfrequentie w, bij verschil
lende waarden van de reluctantieparameter ~ en verwaarlozing van de 
statorweerstand. 
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2 De werking van een pm-TrUJchine 

Verondersteld wordt: ~ax = 10 = U/(w1L ) = ~pm/Lq. De maximale hoekfrequentie 
van de rotor volgt uit formule (2.42) en is bij deze instelling gelijk aan: 

(a)l Ç ·wt 
(2.50) (a)max = = --

1 - Ld ç -1 
Lq 

Omdat de waarde van de stroom voor alle hoekfrequenties constant wordt gehouden, is 
alleen voor het geval dat ~pm = Ldlmax (dus in dit voorbeeld Ld = Lq) de hoekfrequentie 
van de rotor niet begrensd. 

Als ~pm < Ldlmax zou het hoekfrequentiebereik ook onbegrensd zijn geweest als de 
waarde van de stroom bij hoge frequenties gestuurd zou worden volgens deP max-trajecto
rie. Echter, omdat de waarde van de stroom constant wordt gehouden, is de hoekfre
quentie begrensd op de waarde die berekend kan worden met behulp van formule (2.50). 
Als ~pm > Ldlmax dan is de rotorhoekfrequentie in ieder geval begrensd. 
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3 Meting van parameters. 

3 Meting van de parameters. 

3.1 Keuze van de machine en opstelling. 

Het doel van de bij dit onderzoek verrichte metingen is aan te tonen dat veldverzwakking 
mogelijk is en wel zonder al te veel rendementsverlies. 

Bij de vakgroep was tijdens de afstudeerperiode geen voor veldverzwakking geschikte 
synchrone permanent-magneet-machine beschikbaar. Als vervanging van de synchrone machine 
met permanente magneten is een wisselstroom-machine van het sleepringankertype gekozen 1. 

In dit verslag is deze vervangende machine daarom aangeduid als de "pm-machine" 2• Door 
de rotor van deze machine te bekrachtigen met gelijkstroom gedraagt deze machine zich als 
een synchrone machine waarvan de magneten op de rotor zijn geplaatst (op dezelfde wijze 
als in [A]3). 

De eigenschappen van deze machine komen niet geheel overeen met een echte synchrone 
pm-machine. De effectieve luchtspleetwijdte van deze machine is constant en klein vergeleken 
met een vergelijkbare synchrone pm-machine. Als de statorstroom en de rotorbekrachtigings
stroom nominaal zijn, blijkt dat de statorflux van deze machine veel groter is dan de rotorflux 
(Voor optimale veldverzwakking moet de rotorflux ongeveer gelijk zijn aan de statorflux, zoals 
in het vorige hoofdstuk is aangegeven). Toch is het mogelijk het resulterende veld in de 
luchtspleet te verzwakken, door de statorstroom in te stellen op een veel kleinere waarde dan 
zijn nominale waarde en de bekrachtigingsstroom constant op zijn maximale waarde te houden. 
Het rotorblik is dan net niet verzadigd. 

Voor het genereren van de driefasige klemspanning van de "pm-machine" is een roterende 
omzetter gebruikt. De frequentie van de klemspanning kan hiermee gevarieerd worden van 
0 tot 55 Hz, terwijl de spanningsamplitude gevarieerd kan worden van 0 tot 150 V. Het 
schema van de gehele opstelling is weergegeven in figuur 3.14• 

De amplitude en frequentie van de klemspanning van de "pm-machine" kan gestuurd worden 
door vanuit een computer (PC) twee stuurbare voedingen aan te sturen. Voor het bepalen van 
de klemspanning, de statorstroom en het elektrische ingangsvermogen van de pm-machine 
is gebruik gemaakt van geavanceerde vermogensmeters ("Norma Power Analyser"). 
Meetwaarden kunnen ingelezen worden in de PC via een IEEE communicatiebus. 

2 

3 

4 

De kenplaatgegevens van deze machine zijn te vinden in bijlage JIJ. 

De opstelling en een schematische weergave van de realisatie van de bekrachtiging is te vinden in bijlage 
IV. 

H.B.M. Kemkens: "Een maximaal rendementsregeling voor een voertuigaandrijving met permanent
magneet-machines", 

Een lijst van de gebruikte apparatuur, met een korte uitleg is terug te vinden in bijlage N. 
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Omvormer 

figuur 3.1: Schematische weergave van de meetops telling. 

De "pm-machine" is mechanisch belast door een gelijkstroom-machine, waarvan de 
rotorklemmen zijn aangesloten op een weerstandsbank. De statorstroom van deze gelijkstroom
belastingsmachine is op een constante waarde ingesteld. 

Door de weerstand aan de klemmen van de gelijkstroom-belastingsmachine te regelen, kan 
het as-koppel van de "pm-machine" ingesteld worden. De waarde van de stroom door deze 
weerstand is direct een maat voor de waarde van het as-koppel van de "pm-machine". 

De rotorhoekfrequentie van de synchrone "pm-machine" is bepaald met behulp van een 
tachogenerator op de as van de roterende omzetter. V oor het bepalen van het as-vermogen 
van de "pm-machine", is de tachospanning en de belastingstroom door de weerstand aan de 
klemmen van de gelijkstroom-belastingsmachine gemeten met behulp van een tweede "Norma 
Power Analyser". 
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3.2 De metingen aan de "pm-machine" 

Bij alle metingen is de rotorbekrachtigingsstroom van de "pm-machine" constant gehouden 
op een waarde van 10 A. Bij deze bekrachtigingsstroom is de rotorflux !/lpm ongeveer gelijk 
aan 0,69 Wb. Dit is bepaald door de geïnduceerde spanning aan de statorklemmen te meten, 
waarbij de as met een variabele rotatiesnelheid werd aangedreven. Hierbij geldt dat de waarde 
van de geïnduceerde spanning gelijk is aan de rotorhoekfrequentie maal de gekoppelde 
rotorflux (w·!/lpm). De resultaten van deze meting zijn terug te vinden in bijlage V. 

Het ingangsvermogen kan direct worden bepaald met behulp van de "Norma Power 
Analyser". Om de waarde van het uitgangsvermogen (as-vermogen) met een PC momentaan 
te kunnen bepalen, worden de rotorstroom van de gelijkstroom-belastingsmachine en het 
rotortoerental van de roterende omvormer gemeten. Het as-vermogen van de gelijkstroom
belastingsmachine (en dus ook die van de "pm-machine") kan als volgt geschat worden: 

(3.1) 

Hierbij staat Ir-gm voor de rotorstroom, Is-gm voor de statorstroom, was voor de rotorhoek
frequentie, Rr-gm voor de rotorweerstand en G voor de elektromechanische omzetconstante 
van de gelijkstroom-belastingsmachine. 

In bijlage VI zijn de resultaten terug te vinden van de meting van de waarde van de 
rotorstroom door de gelijkstroom-belastingsmachine als funktie van de asbelasting. Uit deze 
meetresultaten volgt dat het as-vermogen van de "pm-machine" redelijk goed benaderd kan 
worden met de volgende formule: 

(3.2) 

Hierin staat f voor de rotoromwentelingsfrequentie. De benadering, formule (3.2), wordt 
tijdens metingen aan de "pm-machine" gebruikt om de waarde van het uitgangsvermogen 
(momentaan) te bepalen. 

De mechanische verliezen van de "pm-machine" met belasting worden voornamelijk 
veroorzaakt door wrijving. Uit metingen is gebleken dat het wrijvingsverlies (P w) van de 
geteste "pm-machine" met belasting beschreven kan worden dooreen constant wrijvingskoppel 
maal de rotorhoekfrequentie. Voor het wrijvingsverlies geldt: 

P =T·w ::::075·1t·f 
w w as ' 

(3.3) 

Het ingangsvermogen en het uitgangsvermogen van de geteste "pm-machine" is bepaald 
bij variërende as-belasting en rotorhoekfrequentie, waarbij de waarden van de klemspanning 
en statorstroom van de "pm-machine" constant zijn gehouden. De metingen zijn herhaald voor 
verschillende waarden van de statorstroom en -klemspanning van de "pm-machine". 
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De metingen zijn als volgt uitgevoerd: de draaiende "pm-machine" werd belast, vervolgens 
werd de statorklemspanning van de "pm-machine" ingesteld op haar streefwaarde. 
Tegelijkertijd werd de rotorhoekfrequentie zo ingesteld dat ook de statorstroom van de "pm
machine" gelijk was aan zijn streefwaarde. Wanneer de waarden van de statorklemspanning 
en de statorstroom ongeveer gelijk waren aan hun streefwaarden, werd het ingangsvermogen 
en uitgangsvermogen van de "pm-machine" gemeten. 

De meetwaarden zijn terug te vinden in bijlage VII. De instelwaarde van de klemspanning 
is gevarieerd van 50 V tot 150 V en die van de statorstroom van 1,9 A tot 2, 7 A. 

In figuur 3.2 zijn de gemeten waarden bij Uset= 50 V en Iset= 2,7 A verwerkt in een 
koppel-frequentie-karakteristiek en een vermogen-frequentie karakteristiek weergegeven. De 
frequentie wordt gevarieerd door de belasting te varieren. Hierbij wordt de waarden van de 
statorklemspanning en de statorstroom constant op hun streefwaarden gehouden. 
Uit figuur 3.2 blijkt dat de nominale frequentie fnom van de "pm-machine" (dit is de minimale 
frequentie van het veldverzwakkingsgebied) ongeveer gelijk is aan 12Hz en dat de maximale 
frequentie fmax (meting bij nullast) gelijk is aan ongeveer 41 Hz. Uit metingen aan de geteste 
"pm-machine" blijkt dus dat veldverzwakking tot meer dan drie maal het "nominale toerental" 
(het minimale toerental van het veldverzwakkingsgebied) mogelijk is. 
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figuur 3.2: Koppel-frequentie- en vermogen-frequentie-krommen bij Uset=50 V en 
lset=2,7 A. 

Uit de metingen blijkt dat de verliezen van de "pm-machine" toenemen als de 
rotorhoekfrequentie toeneemt bij constante klemspanning en statorstroom. Het rendement van 
de machine neemt dus af in het veldverzwakkingsgebied. Dit is geïllustreerd in figuur 3.3 
met het rendement als functie van de rotoromwentelingsfrequentie bij U set= 50 V en 
lset= 2,7 A. 
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figuur 3.3: Koppel-rendement-krommen bij U set = 50 V en lset = 2, 7 A. 

Het rendement van deze geteste "pm-machine" in het veldverzwakkingsgebied is slecht. 
Het grootste deel van de verliezen wordt veroorzaakt door eerder vermelde wrijving. Als de 
rotoromwentelingsfrequentie gelijk is aan 40Hz, dan is het wrijvingsverlies gelijk aan 188 W. 
De rest van de verliezen (circa 50 W) zijn ijzerverliezen en ohmse verliezen in de "pm
machine". 

In het volgende hoofdstuk zijn de verliezen van de gebruikte "pm-machine" uitgewerkt en 
is aangegeven hoe de pm-machine gemodelleerd kan worden. 
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4. De machineparameters en simulaties 

4 De machineparameters en simulaties 

4.1 De verliezen van een pm-machine 

In dit hoofdstuk zijn de verliezen van een pm-machine beschreven. De elektrische 
verliezen in een synchrone machine met permanente magneten worden voornamelijk 
veroorzaakt door de stator-koperverliezen (ook wel joulse of ohmse verliezen genoemd) 
en de ijzerverliezen in het ijzer van de rotor en de stator door hysteresis en 
wervelstromen. De verliezen in een pm-machine kunnen verdeeld worden in drie groepen: 

1. de mechanische verliezen (P w); 
2. de koperverliezen (P ohm); 

3. de ijzerverliezen (Pij). 
Voor het modelleren van de elektrische verliezen van een pm-motor worden drie 
verliesparameters geïntroduceerd: 

- R1 ten behoeve van het modelleren van de ohmse verliezen P ohm; 

- R2 ten behoeve van het modelleren van de ijzerverliezen veroorzaakt door het 
hoofdveld Pij, 1; 

- R3 ten behoeve van het modelleren van de frequentie-afhankelijke verliezen Pij,2. 

Deze verliesparameters zijn zuiver rekenkundige grootheden. 
Het verlies-vermogen P v is gelijk aan het verschil tussen het ingangsvermogen Pin en 

het uitgangsvermogen Puit· De verliezen kunnen dus weergegeven worden met de 
volgende formule: 

(4.1) 

In deze paragraaf zijn de verliezen en de verliesparameters beschreven. 

De mechanische verliezen: 
De mechanische verliezen bestaan uit ventilatie- en wrijvingsverliezen. Bij de geteste 

"pm-machine" zijn de mechanische verliezen ongeveer evenredig met de rotorhoek
frequentie (zie hoofdstuk 3). Met andere woorden het mechanische verlies-koppel Tw van 
de "pm-machine" wordt constant verondersteld. 

De koperverliezen: 
Door de ohmse weerstand van het statorcircuit ontstaan verliezen als gevolg van een 

stroom door deze weerstand. Deze verliezen zijn evenredig met de waarde van de stroom 
in het kwadraat (P). De koperverliezen zijn dus constant bij een constante statorstroom. 
De koperverliezen kunnen per fase (P ohm r) op de volgende manier gemodelleerd worden: 

' 
met R1 = constant (4.2) 

Hierbij is R1 de "weerstand" ten behoeve van het modelleren van de ohmse verliezen. De 
waarde van R1 wordt onafhankelijk van de statorstroom, de klemspanning en de 
rotorhoekfrequentie verondersteld. 
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De iizerverliezen: 
De ijzerverliezen Pij ontstaan door wervelstromen en hysteresis in het rotorblik, het 

statorblik en in de permanente magneten van de rotor (de beoogde magneten zijn immers 
elektrisch geleidend). De ijzerverliezen ten gevolge van een inductieveld B zijn ongeveer 
gelijk aan: 

(4.3) 

Hierin staat w voor de hoekfrequentie. De parameters Kw en Kh worden constant 
verondersteld. 

Het veld in de machine kan gesplitst worden in: 
- statorveld; Vts = I· L; 
- rotorveld; Vtr = Vtpm· 

Het resulterende veld in een pm-machine is de vectoriële som van het stator- en rotor
veld. Het deel van het resulterende veld dat bijdraagt aan de koppelvorming van de pm
machine, wordt hoofdveld genoemd. Een (klein) deel van het statorveld draagt niet bij aan 
de koppelvorming van de machine; dit deel van het veld wordt hier statorlekveld 
genoemd. Beide delen van het veld zijn verantwoordelijk voor een deel van de verliezen 
in een pm-machine. 

Voor de waarde van het hoofdveldBals functie van de klemspanning U geldt: 

U ::: w ·ljr - w ·B (4.4) 

Uit formule (4.3) en (4.4) volgt voor de ijzerverliezen Pij,l veroorzaakt door het 
hoofdveld: 

(4.5) 

Als de klemspanning constant is nemen de ijzerverliezen veroorzaakt door het 
hoofdveld af bij toenemende hoekfrequentie. De ijzerverliezen Pijl,f veroorzaakt door het 
hoofdveld kunnen op de volgende manier per fase gemodelleerd worden: 

u2 
p =--· 

iilJ JS(w) ' 
w met JS(w) = -----

K11 ·w + K 11 
w h 

(4.6) 

Hierin staat parameter R2 voor de "weerstand" ten behoeve van het modelleren van de 
ijzerverliezen veroorzaakt door het hoofdveld. 

De verliesparameter R2 is een functie van de rotorhoekfrequentie. Als nu K"w·w veel 
groter is dan K\, dan kan R2 constant worden verondersteld. 
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Naast het hoofdveld zorgt het lekveld vooral bij een hoge hoekfrequentie voor extra 
verliezen. De grootte van het lekveld is een functie van de statorstroom en de synchrone 
statorinductiviteit (L· 1). Ook het lekveld veroorzaakt wervelstroom- en hysteresisverliezen 
in het rotorblik, het statorblik en in de permanente magneten van een pm-machine. De 
grootte van de verliezen veroorzaakt door het lekveld zijn afuankelijk van de 
rotorhoekfrequentie; daarom worden deze verliezen frequentie-afuankelijke verliezen 
genoemd. 

Van de frequentie-afuankelijke verliezen wordt verondersteld dat deze evenredig zijn 
met de hoekfrequentie in het kwadraat. Voor deze frequentie-afuankelijke verliezen wordt 
aangenomen: 

(a) 
met ~(w) = -----

K111 ·w + K 111 
w h 

(4.7) 

Hierin staat verliesparameter R3 voor de "weerstand" ten behoeve van het modelleren van 
de frequentie-afuankelijke verliezen. Als K'"w·w veel groter is dan K'\ dan kan R3 
constant worden verondersteld. 

Normaal worden de frequentie-afuankelijke verliezen verwaarloosd, maar bij metingen 
aan de geteste "pm-machine" bleken deze niet verwaarloosbaar te zijn bij veldverzwak
kingsbedrijf. Bij een constante statorstroom en constante klemspanning, bleken namelijk 
de elektrische verliezen toe te nemen bij verhoging van de rotorhoekfrequentie. Meer 
informatie over deze verliezen is te vinden in paragraaf 4. 3. 

Als de mechanische verliezen buiten beschouwing worden gelaten en de verlies
parameters R1, R2 en R3 constant worden verondersteld, dan kunnen de verliezen Pv,f per 
machine-fase op de volgende manier in een formule worden weergegeven: 

p =12·R + U2 + (wL/)2 
VJ 1 ~ R3 

(4.8) 

Met behulp van de bovenstaande formule kunnen de verliezen in een pm-machine 
benaderd worden. In de volgende paragraaf is de modellering van een pm-machine 
beschreven. 
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4.2 Modellering van een pm-machine met verliezen 

Het model van een pm-machine met niet constante luchtspleet, model 2, kan uitgebreid 
worden met de parameters R1, R2 en R3, ten behoeve van modellering van de verliezen 
van een pm-machine1. Dit model zal verder aangeduid worden met model 3 en is 
weergegeven in figuur 4.1. 

I 

+ 

-Ep 

figuur 4.1: Vervangingsschema van een synchrone machine met niet constante lucht
spleet en verliezen (model 3). 

De spanning-stroom-vergelijking van de machine volgens model 3 ziet er als volgt uit: 

Het verlies P v f in een pm-machine volgens model 3 is per fase gelijk aan: 
' 

2 

u2 
p =- + 

vJ ~ 
·R + 1 

(R1 +jX,+-*l 
RI + R3 + jXq 

(4.9) 

2 

(4.10) 
·~ 

Als er van uit wordt gegaan dat R1 veel kleiner is dan R2 en R3, Xq veel groter is dan R1 
en veel kleiner dan R3 en dat U/R2 veel kleiner is dan I, dan kan formule (4.10) 
vereenvoudigd worden tot: 

(4.11) 

Deze formule lijkt veel op formule (4.8). 

Bij gebruikmaking van formule (4.9) en (4.10) kan met behulp van het programma 
Matlab een pm-machine met verliezen gesimuleerd worden. Het simulatieprogramma is te 
vinden in bijlage VIII. 

1 Theorie volgens Consoli, uit artikel "lnterior type permanent magnet synchronous motor analysis 
by equivalent drcuits ". 
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Om meer inzicht te krijgen in de mogelijkheden van een pm-machine met veld
verzwakkingsregeling is een voorbeeld van een voor tractie geschikte pm-machine 
beschreven. 

Voorbeeld: 
Er wordt uitgegaan van een pm-machine waarvan zowel de waarde van de statorklem

spanning als de waarde van de statorstroom constant wordt gehouden. Het resulterende 
veld van de machine wordt verzwakt door de hoek tussen statorfluxfasor (de waarde van 
de statorflux is constant want de statorstroom is constant) en de rotorfluxfasor (de waarde 
van de rotorflux is constant) te sturen. Dit wordt gerealiseerd door bij vermindering van 
het as-koppel de rotorhoekfrequentie te vergroten. 

Er wordt uitgegaan van een driefasige pm-machine die geschikt is voor tractie. Het 
maximale ingangsvermogen van de machine is ongeveer 12 kW, bij een maximale fase
spanning U = 200 V en een maximale statorstroom Imax = 20 A. L is ongeveer vier 
maal groter dan Ld en de rotorflux 1/lpm is gelijk aan 0,5 Wb. Om veldverzwakking over 
een groot toerengebied mogelijk te maken moet Ld ongeveer gelijk zijn aan 20 mH. 

Stel dat het verlies van de pm-machine bij nominaal toerental (w1 = 25·2'1' rad/s) 
ongeveer 9 % is. Daarvan is ongeveer 5% koperverlies en iets meer dan 3 % ijzerverlies, 
veroorzaakt door het hoofdveld. De overige verliezen worden veroorzaakt door wrijving 
en frequentie-afuankelijke verliezen. Voor de verliesparameters geldt: 

R1 = 1200·0,05/(3· I2) = o,5 n 
R2 = 3·U2/(0,03*1200) = 300 ü 
R3 = 3·(50·7r·20·0,08)2/(0,02·12000) = 10000 n 
Tw = 0,6 Nm (dus voor een drie-fase machine per fase gelijk aan 0,2 Nm). 

(De waarde van het maximale vermogen is ongeveer gelijk aan het vermogen dat in een 
kleine elektrische auto kan worden gëinstalleerd. De waarde van de klemspanning en de 
maximale statorstroom is willekeurig gekozen. De waarden van de rotorflux en de 
reluctantieparameter komen overeen met de in de literatuur genoemde waarden ([E]). De 
waarde van de inductiviteit is vervolgens zo gekozen dat veldverzwakking over een groot 
frequentiegebied mogelijk is. De verliezen en het rendement van de machine zijn 
afgestemd op de in de literatuur genoemde waarden en op verliezen zoals die bij een 
vergelijkbare synchrone wisselstroommachine in de stator optreden). 

De simulatieresultaten zijn te vinden in figuur 4.2. In deze figuur zijn de 
karakteristieken te vinden van het ingangsvermogen, uitgangsvermogen, elektromagnetisch 
koppel, rendement en de uitgesplitste verliezen als functie van de frequentie afgebeeld. 
Het blijkt dat met deze machine vergroting van het frequentiebereik door veldverzwakking 
met meer dan 7 maal het nominale toerental (fnom = 25 Hz) mogelijk is. Het rendement 
van de machine in het veldverzwakkingsgebied wordt naast wrijvingsverliezen vooral 
bepaald door de frequentie-afuankelijke verliezen. De frequentie-afuankelijke verliezen 
nemen namelijk kwadratisch toe met het toerental. Het rendement blijft in het 
veldverzwakkingsgebied redelijk constant (vermindering < 10 %) bij verhoging van het 
toerental tot ongeveer 5 maal het nominale toerental (f :::; 125 Hz). Bij verdere verhoging 
van het toerental (f > 125 Hz), neemt rendement snel af. Het ingangsvermogen wordt 
dan kleiner door de slechter wordende arbeidsfactor en, met name, de frequentie
afuankelijke verliezen nemen verder toe. 
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Om een indruk te krijgen van de invloed van de verschillende verliesparameters op het 
rendement van de gesimuleerde pm-machine zijn enkele karakteristieken gegenereerd bij 
verandering van de verliesparameters. Bij alle simulaties is de waarde van de statorstroom 
Imax en statorklemspanning U constant verondersteld. 

In figuur 4.3 zijn de waarden van het uitgangsvermogen Puit• het rendement TJ en de 
ohmse verliezen P ohm als functie van de frequentie weergegeven, bij variatie van de 
"weerstand" R1 (de parameter ten behoeve van het modelleren van de ohmse verliezen). 
Hierbij is de waarde van R2 gelijk aan 300 n en de waarde van R3 gelijk aan 10000 n. 
De waarde van R1 is gelijk aan achtereenvolgens 0.5, 1 en 2 n. 

Het ingangsvermogen als functie van de frequentie van de pm-machine is nagenoeg 
onafhankelijk van de waarde van R1 en dus van de waarde van de ohmse verliezen van de 
machine. Bij vergroting van "weerstand" RI> nemen de ohmse verliezen van de machine 
toe en wordt het rendement over het gehele veldverzakkingsgebied slechter. 

In figuur 4.4 zijn de waarden van het in- en uitgangsvermogen, de ijzerverliezen Pij,l 

veroorzaakt door het hoofdveld en het rendement als functie van de frequentie weerge
geven bij variatie van de "weerstand" R2 (parameter ten behoeve modellering van ijzer
verliezen, veroorzaakt door het hoofdveld). De waarde van R1 is gelijk aan 0,50 en R3 is 
gelijk aan 10000 n. De waarde van R2 is gelijk aan achtereenvolgens 300, 150 en 75 n. 

De ijzerverliezen Pij,l ten gevolge van het hoofdveld worden onafhankelijk van de 
frequentie verondersteld (in werkelijkheid nemen deze verliezen in het veldverzwak
kingsgebied af bij toenemende frequentie). Het ingangsvermogen als functie van de 
frequentie is afhankelijk van de waarde van R2 en dus van de waarde van de 
ijzerverliezen veroorzaakt door het hoofdveld. Het frequentiebereik waarin veldverzwak
king gerealiseerd kan worden, wordt kleiner bij het toenemen van deze ijzerverliezen (dus 
bij afnemen van R2). 

In figuur 4.5 zijn de waarden van het uitgangsvermogen, het rendement en de 
frequentie-afhankelijke verliezen Pij,2 als functie van de frequentie weergegeven, bij 
variatie van de "weerstand" R3 (de parameter ten behoeve van het modelleren van de fre
quentie-afhankelijke verliezen). De waarde van R3 is gelijk aan achtereenvolgens 10000, 
5000 en 2500 0. Daarbij is de waarde van R1 gelijk aan 0,5 0 en R2 is gelijk aan 300 0. 

Het ingangsvermogen als functie van de frequentie wordt niet beïnvloed door de 
frequentie-afhankelijke verliezen. Het toenemen van deze verliezen (verkleinen van R3) 

zorgt ook voor verkleining van het veldverzwakkingsgebied, want als de rotorhoek
frequentie in de buurt van zijn maximale waarde komt, bestaan de verliezen voor een 
groot deel uit frequentie-afhankelijke verliezen. Als de frequentie-afhankelijke verliezen 
toenemen neemt het rendement bij verhoging van het rotorhoekfrequentie nog sneller af. 

Conclusie: 
Als de frequentie in de buurt komt van zijn nominale waarde, wordt het rendement van 

een pm-machine vooral bepaald door de ohmse verliezen (P ohm; R1) en de ijzerverliezen 
veroorzaakt door het hoofdveld (Pij,l; R2). 

Als de frequentie bij veldverzwakking in de buurt komt van zijn maximale waarde, dan 
wordt de snelheid waarmee het rendement van de gesimuleerde pm-machine afneemt naast 
de wrijvingsverliezen vooral bepaald door frequentie-afhankelijke verliezen (Pij,2; R3). 

De grootte van het frequentiebereik waarin veldverzwakking bereikt kan worden, wordt 
sterk beïnvloed door de grootte van het ijzerverlies veroorzaakt door het hoofdveld 
(Pij,l; R2). Het ingangsvermogen als functie van de frequentie is in het veldverzwak
kingsgebied afhankelijk van de ijzerverliezen veroorzaakt door het hoofdveld (R2). 
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4.3 Modellering van de geteste machine 

Alle vergelijkingen die in deze paragraaf zijn beschreven hebben betrekking op het 
veldverzwakkingsbedrijf van de geteste "pm-machine" bij constante statorstroom en 
statorklemspanning. Het resulterende veld van de geteste "pm-machine" wordt verzwakt 
door de hoek tussen statorfluxfasor (de waarde van de statorflux is constant want de 
statorstroom is constant) en de rotorfluxfasor (de waarde van de rotorflux is constant) te 
sturen. Dit wordt gerealiseerd door de rotorhoekfrequentie te variëren bij varierende 
belasting. 

Met model 3 kan de geteste "pm-machine" worden gemodelleerd. Voor de 
gesimuleerde machine geldt echter dat het veld in de luchtspleet van de machine klein is 
in vergelijking met nominaal bedrijf als asynchrone machine, dus kan het verlies ten 
gevolge van het hoofdveld, door wervelstromen en hysteresis verwaarloosd worden 
(R2 = oo ). Ook is de effectieve luchtspleetwijdte van de geteste "pm-machine" constant 
(R' = 0 en X'= 0). De reactantie X van de "pm-machine" is gelijk aan w· L, waarbij L 
staat voor de synchrone statorinductiviteit. Het verliesmodel van de geteste "pm-machine" 
is weergegeven in figuur 4.6. Dit model zal aangeduid worden als model 3b. Met 
model 3b zijn de elektrische verliezen van de geteste "pm-machine" gemodelleerd. 

R3 

+ 

Jl -Ep 

figuur 4.6: Model van de geteste "pm-machine" met verliezen (model 3b). 

Voor de spanning-stroom-vergelijking van de "pm-machine" volgens model 3b geldt: 

~(R1 + jCJ)L) 
1· + ( -E. ) 

RI +~ + jCJ)L p 
u (4.12) 

Het verlies P v f in de geteste "pm-machine" volgens model 3b is per fase gelijk aan: , 

+ (/· J(R1(R1 +~)+(cuL)2)2 + (~·cuL)2 ]
1

. R, (4.13) 

(Rl + ~)'1 + ( cu L)z 

Met behulp van de meetgegevens uit bijlage VII en door simulaties met behulp van het 
programma Matlab is een schatting gemaakt van de parameters R1 (ohmse verliezen), R2 
(frequentie- afhankelijke verliezen) en L (de synchrone statorinductiveit). 
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Uit de simulaties bleek dat de inductiviteit L van de geteste "pm-machine" het best 
gemodelleerd kan worden door de volgende formule: 

L ::: 0,07 ·I + 0,008 [H] ; 1,9 A ~ I ~ 2, 7 A (4.14) 

De gemodelleerde statorinductiviteit neemt dus toe als de statorstroom toeneemt. 
Ten behoeve van het modelleren van de ohmse verliezen van de geteste "pm-machine" 

(zie formule (4.2)) moet parameter R1 gelijk zijn aan: 

R1 = 0,75 [ Q] (4.15) 

De frequentie-afhankelijke verliezen van de geteste "pm-machine" bleken bij constante 
statorstroom en -klemspanning nagenoeg evenredig te zijn met de rotorhoekfrequentie (zie 
formule (4. 7)). Daarnaast bleken de verliezen afhankelijk te zijn van de waarde van de 
statorstroom en klemspanning. Bij toenemende klemspanning bleken de frequentie
afhankelijke verliezen ook toe te nemen. Ook bleken de frequentie-afhankelijke verliezen 
meer dan evenredig met de waarde van de statorstroom in het kwadraat toe te nemen. 
Kortom de parameter R3 ten behoeve van het modelleren van de frequentie-afhankelijke 
verliezen van de geteste "pm-machine" moet zowel stroom- als spannings-afhankelijk zijn. 
De som van de relatieve fout van de waarde van de verliezen volgend uit model 3b ten 
opzichte van de gemeten waarden van de verliezen bleek minimaal te zijn als voor R3 
geldt: 

R3 = (12 -1,9)·U + (1-1,9)·500 [Q]; 1,9 A ~ I ~ 2, 7 A (4.16) 

Naast elektrische verliezen heeft de geteste "pm-machine" ook mechanische verliezen. Uit 
metingen is gebleken dat de mechanische verliezen evenredig zijn met de rotorhoek
frequentie, zoals dat ook al in paragraaf 4.1 is beschreven. De mechanische verliezen zijn 
gelijk aan Tw·w, waarbij geldt dat Tw gelijk is aan 0,75 Nm. 

De totale verliezen van de geteste "pm-machine" kunnen dus als volgt als functie van 
de klemspanning, de statorstroom en de rotorhoekfrequentie worden beschreven (zie ook 
formule (4.1)): 

Pv=Pw + pohm +pij = 

=P + 3 ·P + 3 ·P 
T., RI ~ 

=0,75 ·w +3 ·0,75 ·12 +3· (w ·(0,071 +0,008) ·1)2 
(12 - 1 ,9) . u+ (I- 1 ,9) . 500 

1,9A ~I~ 2,7A 
50V ~ U ~ 150V 

(4.17) 

Dus bij constante statorstroom en -klemspanning nemen de verliezen van de geteste "pro
machine" toe bij verhoging van de frequentie. 

De simulatieresultaten zijn te vinden in bijlage IX. In deze bijlage is de waarde van het 
ingangsvermogen en het uitgangsvermogen weergegeven als functie van de 
rotorhoekfrequentie. Daarnaast zijn in deze karakteristieken ook de gemeten waarden 
uitgezet. Met behulp van het simulatiemodel zijn enkele in- en uitgangsvermogen
frequentie-krommen gegenereerd bij verschillende waarden voor constante statorstroom en 
stator klemspanning. Deze krommen zijn weergegeven in figuur 4. 7a t/m c. 
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figuur 4. 7a: Vermogen-frequentie-krommen van de gesimuleerde "pm-machine" bij een 
constante klemspanning U van 150 V. 
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figuur 4. 7b: Vermogen-frequentie-krommen van de gesimuleerde "pm-machine" bij een 
constante klemspanning U van 100 V. 
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figuur 4. 7c: Vermogen-frequentie-krommen van de gesimuleerde "pm-machine" bij een 
constante klemspanning U van 50 V. 

- 53 -



4. De T1Ulchineparameters en simulaties 

De met behulp van het simulatieprogramma berekende waarden van het in- en 
uitgangsvermogen van de geteste "pm-machine" als functie van de rotorhoekfrequentie 
komen goed overeen met de gemeten waarden. Als de frequentie in de buurt komt van 
zijn nominale waarde, wijkt het gemeten ingangsvermogen maximaal 20 W af van de 
waarde die met model 3b wordt bepaald. Daarnaast wijken de gemeten maximale waarden 
van de frequentie maximaal 3 Hz af van de met model 3b bepaalde waarden van de 
maximale frequentie van het veldverzwakkingsgebied. Met behulp van model 3b kunnen 
de prestaties van de geteste "pm-machine" geschat worden. 

Door het gebruik van roterende omzetters is de frequentie van de geteste "pm
machine" begrensd op ongeveer 55 Hz. De minimale rotorhoekfrequentie van het 
veldverzwakkingsgebied (w1) is een functie van de klemspanning (zie tabel 4.1). Als de 
klemspanning groter wordt, wordt de minimale rotorhoekfrequentie evenredig veel groter. 

De grootte van het frequentiegebied waarin veldverzwakking mogelijk is (als de 
maximale hoekfrequentie kleiner is dan 55 Hz), is een functie van de waarde van de 
statorstroom. Als de waarde van statorstroom gelijk is aan 2, 7 A, is de grootte van het 
veldverzwakkingsgebied maximaal. Bij afnemende statorstroom wordt het veldverzwak
kingsgebied kleiner. De grootte van het veldverzwakkingsgebied, gerelateerd aan w1 is 
onafhankelijk van de klemspanning (zie tabel 4.1). 

Tabel 4.1: De minimale (f 1) en maximale (fmax) frequentie van het veldverzwakkings
gebied bij variatie van de streefwaarden van de klemspanning en statorstroom. 

U= 50V U=lOOV U= 150 V 

Imax [A] f1 [Hz] fmax [Hz] f1 [Hz] fmax [Hz] f1 [Hz] fmax [Hz] 

1,9 11 - 22 35 34 53 

2,1 11 21 22 42 34 -

2,3 11 26 22 50 34 -

2,5 11 32 22 - 34 -

2,7 11 42 22 - 34 -

Conclusie: 
Met behulp van het gemaakte simulatiemodel van de geteste "pm-machine" zijn de 

mogelijke prestaties van de machine goed te schatten. 
De waarde van de minimale rotorhoekfrequentie van het veldverzwakkingsgebied (w1) 

is een functie van de waarde van de statorklemspanning en is nagenoeg onafhankelijk van 
de waarde van de statorstroom van de geteste "pm-machine". 

De grootte van het veldverzwakkingsgebied gerelateerd aan de waarde van w1, is 
afhankelijk van de waarde van de statorstroom en is onafhankelijk van de waarde van de 
klemspanning. 

Om de empirische formules ter bepaling van de verliezen fysisch te kunnen 
onderbouwen, moet nader onderzoek verricht worden. 
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5 De regeling. 

5. De regeling 

5.1 De regelstrategie 

De regeling heeft ten doel veldverzwakking van een synchrone machine mogelijk te 
maken. Bij deze regeling moet het uit de pas vallen van de machine te allen tijden 
voorkomen worden. 

Door aansturing via de PC, kunnen de amplitude en frequentie van de drie-fase 
ingangsspanning van de "pm-machine" geregeld worden. De ingangsparameters: de stator
klemspanning en de statorstroom, kunnen via een analoog-digitaal-omzetter en een 
"IEEE"-ingangskaart ingelezen worden. 

Zoals uit de voorgaande hoofdstukken is gebleken kan het veld van een "pm-machine" 
verzwakt worden door de hoek tussen de rotorfluxfasor en de statorfluxfasor te sturen. 
Dit wordt gerealiseerd door het as-koppel te verkleinen en tegelijkertijd de 
rotorhoekfrequentie van de machine te vergroten, bij constante ingangsstroom en 
ingangsspanning. 

De regeling moet er dus voor zorgen dat als het as-koppel verandert, de hoekfrequentie 
en de klemspanning zo worden geregeld, dat deingangsspanning en ingangsstroom van de 
machine gelijk blijven aan de ingestelde streefwaarden en aldus het veld in de luchtspleet 
van de machine verzwakt wordt. 

In een accu-gevoede elektrische aandrijving wordt de maximale klemspanning bepaald 
door de gebruikte accu en/of omvormer (zie Inleiding). In een aandrijving voor een 
elektrische auto is de klemspanning van de aandrijvende machine dus nagenoeg constant. 

De warmteafvoer van een pm-machine is begrensd. Daarom moet de statorstroom van 
deze machine begrensd worden, om oververhitting te voorkomen. 

De totale regeling bestaat uit een spanningsregeling om de constante (batterij) 
tussenkringspanning te simuleren en een stroomregeling om oververhitting van de 
(gesimuleerde) machine te voorkomen. De regeling is schematisch weergegeven in 
figuur 5.1. 

spanningsregeling stroomregeling 

figuur 5. 1 : Schematische weergave van de regeling. 
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5 De regeling. 

Bij de meetopstelling zoals die gepresenteerd is in hoofdstuk 3, wordt de "pro
machine" niet gevoed door een accu, doch door een roterende omzetter. De uitgangs
spanning simuleert een accuspanning en moet daartoe op een constante waarde worden 
ingesteld. De uitgangsspanning van de roterende omvormer is een functie van de 
frequentie en de stroom. De waarde van de ingangsspanning van de "pro-machine" moet 
dus geregeld worden. De waarde van de spanning kan gestuurd worden, door de 
bekrachtiging van de generator van de Ward-Leonard-omvormer (EM3060, zie bijlage IV) 
te sturen. 
De statorstroom van de geteste "pro-machine" kan gestuurd worden door de 

rotorhoekfrequentie te sturen. De rotorhoekfrequentie kan gestuurd worden door de 
gelijkspanning Urreq. aan de ingang van de Ward-Leonard-omvormer (EM3060) te sturen. 
Hiermee wordt het toerental van de roterende omvormer ingesteld en daarmee de 
frequentie van het uitgangssignaal. 

Om een constante accuspanning te simuleren moet de spanningsregeling een snelle 
regeling zijn. Bij iedere verandering die door de stroomregeling gestuurd wordt, wordt de 
spanning opnieuw eerst naar zijn vaste waarde geregeld. Dit proces van veranderen van 
de stroom en regelen van de spanning, wordt herhaald totdat de waarde van de 
statorstroom gelijk is aan zijn streefwaarde. 

Voor deze regeling is een computerprogramma geschreven. De opbouw van dit 
programma is beschreven in de volgende paragraaf. 
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5.2 De opbouw van het programma. 

In de programmeertaal Turbo-Pascal is een programma geschreven waarmee de in de 
vorige paragraaf beschreven regeling in een PC is geïmplementeerd. De Turbo-Pascal
code van het programma, genaamd "UI-regel.pas" is terug te vinden in bijlage X. In 
figuur 5.2 is het "flow-chart"-diagram van de totale regeling weergegeven. 

In dit "flow-chart"-diagram kunnen vier blokken worden onderscheiden. Allereerst zijn 
er blokken weergegeven in de vorm van een ellips. Deze blokken staan voor de 
handelingen buiten het programma: in dit geval het einde of begin van het 
regelprogramma. Ten tweede zijn er rechthoekige blokken afgebeeld: deze blokken geven 
de acties weer. Daarnaast zijn er blokken in de vorm van een ruit: deze geven een 
sprongactie tezamen met een criterium weer. Een vierhoek met schuine zijden geeft de in
en uitvoerhandelingen (1/0) weer. 

Initialiseren: 
Als de regeling wordt opgestart, wordt de PC met meetapparatuur geïnitialiseerd door 

het blok "initialiseer". Dit blok bestaat uit het initialiseren van de Norma
vermogensanalysator en het instellen van de uitgangen op hun startwaarde. Het 
initialiseren van de Norma's bestaat uit het opgeven van de meetwaarden welke uitgelezen 
moeten worden, het instellen van de versterkingsfactoren en het opgeven van het 
meetbereik. De uitgangen van de "Labmaster"-kaart worden zo ingesteld dat de 
uitgangsspanning maximaal is en dat de machine begint te draaien met een kleine 
hoekfrequentie. 

Het initialiseren van de Norma's is in het programma geprogrammeerd in de procedure 
"IEEEinit". Het instellen van de uitgangen van de Labmaster-kaart bestaat uit twee 
"writeda" commando's. 

Instellen parameters: 
Vervolgens worden de constante waarden waarop de klemspanning (UseJ en de 

statorstroom Clset) van de "pm-machine" moeten worden geregeld ingesteld door het blok 
"instellen parameters". Vanaf het toetsenbord kunnen de streefwaarden van de 
statorklemspanning Uset en de statorstroom Iset van de "pm-machine" ingevoerd worden. 

De streefwaarde van de spanning is begrensd op minimaal 50 V en maximaal 150 V. 
Bij lage frequentie is het niet mogelijk de uitgangspanning van de roterende omvormer 
voldoende groot te maken dan (daarom maximaal 150 V). Vanwege de begrensde 
stabiliteit van de PI-regelaar (zie blok "verander U") voor het regelen van de 
ingangsspanning van de "pm-machine" is het niet mogelijk de streefwaarde van de 
spanning kleiner te maken dan 50 V. 

De voedingsbron begrenst ook de streefwaarde van de statorstroom op 1,9 A. Vanwege 
stabiliteit van de "pm-machine" is veldverzwakking alleen mogelijk als de streefwaarde 
van de statorstroom wordt ingesteld op een waarde die kleiner is dan 2, 7 A. 

Het instellen van de streefwaarden is in het programma geprogrammeerd in de 
procedure "instellen". 
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5 De regeling. 

Begin 

U:= Umax 

tabiliteit in gevaar 
ja 

verander I 

nee 
I in bereik ? 

Einde 

figuur 5.2: Het "flow-chart"-diagram van het totale computerprogramma. 
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Opstarten machine: 
Bij het initialiseren is de "pro-machine" al opgestart. Door het blok "opstarten 

machine", kan de spanning en de frequentie van het ingangssignaal van de machine met 
de hand gestuurd worden. De statorklemspanning en de statorstroom van de "pro
machine" wordt met de hand ingesteld op (stabiele) waarden, waarna de regeling over kan 
worden genomen door de automatische regelroutine van het computerprogramma. 

Als de machine uit de pas dreigt te vallen wordt ook overgeschakeld naar deze 
handbedieningsroutine; hier over meer bij het bespreken van het blok ''stabiliteit in 
gevaar?". 

Het handmatig opstarten van de machine is in het programma geprogrammeerd in de 
procedure "handbediening". 

Inlezen meetwaarden: 
Nadat de machine met de hand is ingesteld, worden de meetwaarden via de Norma's 

en de IEEE-bus ingelezen in de PC. Als bij het inlezen van de meetwaarden een "under
range" wordt gedetecteerd wordt het meetbereik stapsgewijs verkleind. Als een "over
range" wordt gedetecteerd wordt daarentegen het meetbereik stapsgewijs vergroot. Dit 
bijstellen van het meetbereik wordt herhaald tot dat het teken "in-range" wordt gegeven. 

Na deze automatische kalibratie worden de meetwaarden ingelezen in het programma 
en naar het scherm geschreven. Op het scherm worden de volgende grootheden 
weergegeven: de fasespanning, de statorstroom, het ingangsvermogen, de stroom door de 
belastingsweerstand, de rotorhoekfrequentie, het uitgangsvermogen, het rendement en de 
geschatte waarde van de sinus van de hoek ó. Bij iedere inleesactie worden deze waarden 
gegeven. 

Het inlezen van de meetwaarden is in het programma geprogrammeerd in de 
procedures "IEEElees" (voor het uitlezen van de Norma's) en "meetwaarden" (voor het 
aanroepen van "IEEElees" en het schrijven van de grootheden naar het scherm). 

Stabiliteit in .:evaar ?: 
Voor het veranderen van de ingangsspanning of hoekfrequentie wordt eerst 

gecontroleerd of de stabiliteit van de machine in gevaar komt. Zo moet het uit de pas 
vallen van de machine voorkomen worden. De stabiliteit wordt gecontroleerd door de 
sinus van de hoek ó te schatten. Bij deze schatting wordt uitgegaan van de volgende 
formules: 

U (R+jU>L)·l + (-E.) 
p 

Re{ U} = R·lcos(cp) - U>L ·/sin(cp) + U> lJrpmcos(ö) = U 

lm{ U} = R·lsin(cp) + U>L·lcos(cp) + U>ljrpmsin(ö) = 0 

(5.1) 

Hierin staat I voor de gemeten statorstroom en 1/;pm voor de constante rotorflux. (De 
parameters Ren L zijn rekenkundige grootheden). 
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V oor de hoek f/> geldt: 

cos(q>) 
pin 

U· I 
(5.2) 

sin(q>) = .rn 
Hierin staat Pin voor de gemeten waarde van het ingangsvermogen van een van de 
machinefasen en U voor de gemeten waarde van de fasespanning. In het veldverzwak
kingsgebied geldt dat de hoek <p groter is dan 0 (zie hoofdstuk 2). De sinus van de hoek <p 

is dus groter dan 0. 
Door combinatie van formule (5.1) en (5.2) volgt voor de sinus van de hoek ó: 

sin(ö) = 
R·ffl + 

P. 
Ü) L. ____!!!. 

u (5.3) 

(i) Wpm 

De stabiliteit van de "pm-machine" komt in gevaar als de sinus van de hoek ó groter 
wordt dan zijn maximale waarde. De maximale absolute waarde van sin(ó) is bij dit 
onderzoek ingesteld op 0,97. Dit komt overeen met een hoek ó van -76°. 

Door metingen is bepaald bij welke hoekfrequentie de stabiliteit in gevaar komt bij 
bepaalde streefwaarden voor de statorstroom en de statorklemspanning van de geteste 
"pm-machine". Uit metingen is gebleken dat de sinus van de hoek ó in de buurt van de 
0,97 goed geschat kan worden als voor de parameters R en L de volgende waarden 
worden genomen: 

R = 1,38 [ Q] ; 
L = (0,58 - 0,125 ·I) [H] ; 

(De parameters Ren L zijn rekenkundige grootheden!) 

1,9A ~I~ 2,7A 
50V ~ U~ 150V 

(5.4) 

Als de absolute waarde van de sinus van de hoek ó groter is dan de ingestelde maximale 
waarde (in dit geval 0,97), wordt overgegaan op een beveiligingsroutine. De beveiligings
routine bestaat uit het maximaliseren van de uitgangsspanning en het overschakelen op 
handbediening. Met de hand kan vervolgens de machine zo ingesteld worden dat de 
machine niet meer uit de pas kan vallen bij een kleine verandering van de klemspanning 
of de rotorhoekfrequentie. Hierbij moet er wel op gelet worden dat de machine niet als 
nog uit de pas valt. Dit kan gecontroleerd worden aan de hand van de sinus ó, die op het 
scherm wordt afgedrukt. 

Dit blok is in het programma geprogrammeerd in de procedure "beveiliging". 
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Verander U: 
Als de gemeten spanningswaarde U gemeten niet binnen het bereik van de ingestelde 

spanningswaarde Uset plusminus een gedefinieerde onnauwkeurigheid ~U ligt 
(Uset-~U < Ugemeten < Uset+~U), dan moet de waarde van de spanning veranderd 
worden. De spanning wordt met een (discrete) PI-regelaar geregeld. De versterkingsfactor 
~ en de integratieconstante Ki zijn proefondervindelijk vastgesteld. De overdracht van 
deze regelaar ziet er als volgt uit: 

uk = uk-1 + KP ·(ek -ek-1) + T·ek = 

= uk-1 + (KP +K;·T)ek -KP ·ek-l 

met: 
uk = het ingangssignaal bij de kde bemonstering 

c k = het uitgangssignaal bij de k de bemonstering 

ek = uk - ck , het foutsignaal bij de kde bemonstering 

T = bemonsteringstijd 
K; = integratieconstante = o.os 

T 

KP = versterkingsfactor = 0.005 

(5.5) 

De maximale verandering van de uitgangsspanning per bemonsteringspenode is 
begrensd om instabiliteit van de regeling te voorkomen. 

De spanningsregeling is traag (bij een stap van 100 volt duurt het ongeveer 1 minuut 
voordat de spanning binnen het opgegeven bereik ligt), maar voor iedere ingestelde 
spanningswaarde Uset is deze regeling stabiel. Aan de snelheid van de regeling zijn geen 
eisen gesteld. 

Het regelen van de spanning is in het programma geprogrammeerd in de procedure 
"regelen" (waarin overigens ook het blok "verander I" is geprogrammeerd). 

Verander 1: 
Als de gemeten stroomwaarde !gemeten niet binnen het bereik van de ingestelde 

stroomwaarde Iset plusminus een gedefinieerde onnauwkeurigheid ~I ligt 
Osec~I < !gemeten < Iset +~1), dan moet de waarde van de statorstroom veranderd 
worden. Als de waarde van de stroom te klein is, dan wordt de rotorhoekfrequentie 
vergroot en als de waarde van de statorstroom te groot is, wordt de hoekfrequentie 
verkleind. De tijd tussen twee veranderingen van de stroom, ofwel de bemonsteringstijd, 
is niet constant. Daarom kan voor het regelen van de stroom geen gebruik worden 
gemaakt van een discrete PI-regelaar. Er is gekozen voor een verandering van de 
statorstroom die een functie is van het verschil tussen de ingestelde stroomwaarde en de 
gemeten stroomwaarde. Deze verandering is gelijk aan: 

verandering I = 50 ·(/set- Igemeten)2 + 5 "I (/set- [gemeten) I (5.6) 

De maximale verandering van de uitgangsstroom per bemonsteringspenode is 
begrensd, om instabiliteit van de regeling te voorkomen. 
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5 De regeling. 

Door het gebruik van een roterende omvormer is de statorklemspanning van de geteste 
"pm-machine" een functie van de frequentie. Na iedere verandering van de statorstroom 
wordt de spanning opnieuw bijgestuurd. De snelheid van de regeling is daarom een 
functie van de ingestelde streef waarden voor de stroom en spanning. De totale 
responsietijd van de machine met regeling bij een stap van 100 V en 1 A is ongeveer 3 á 
5 minuten. Echter aan de snelheid van de regeling zijn geen eisen gesteld. 

Het regelen van de stroom is geprogrammeerd in de procedure "regelen" (waarin 
overigens ook het blok "verander U" is geprogrammeerd). 

Schrijven waarden: 
Met deze routine worden alle ingelezen waarden naar het scherm geschreven. 

Daarnaast wordt ook de melding "IN RANGE" naar het scherm geschreven. Deze routine 
wordt uitgevoerd, als zowel de gemeten spanning als stroom in het ingestelde bereik ligt. 

Dit blok is in het programma geprogrammeerd door een schrijfactie aan het einde van 
de procedure "regelen". 

Stoppen?: 
Als zowel de stroom als de spanning binnen de ingestelde bereiken liggen, dan kan de 

regeling gestopt worden door het indrukken van een willekeurige toets. De rotorhoek
frequentie wordt dan in stappen teruggeregeld naar nul. 

Dit blok is in het programma geprogrammeerd in de procedure "stoppen". 

De meetresultaten van de regeling zijn terug te vinden in bijlage VII. Deze regeling 
maakt veldverzwakking van de geteste "pm-machine" mogelijk. Daarnaast wordt het uit 
de pas vallen van de "pm-machine" voorkomen. Er is dus voldaan aan de eisen die aan de 
regeling gesteld zijn. 

Het trage regelgedrag is vooral toe te schrijven aan de (bewust) gebruikte roterende 
omzetters, voedingen en meetinstrumenten. Echter aan de snelheid van de regeling zijn 
geen eisen gesteld. 
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Conclusies en aanbevelingen 

Conclusies en aanbevelingen 

Conclusies: 

Voor een voertuigaandrijving (tractie) met veldverzwakkingsregeling moeten speciale 
permanent-magneet-machines worden toegepast. Om een hoog aanloopkoppel te verkrij
gen moet de synchrone inductiviteit van een pm-machine in de richting van de dwars-as 
groter zijn dan die in de richting van de directe-as. Om veldverzwakking over een groot 
frequentiebereik te realiseren, moet de rotorflux (de magneetflux) ongeveer gelijk zijn aan 
de statorflux (de ankerflux). 

De prestaties van het aandrijfsysteem kunnen verbeterd worden door de waarde van de 
klemspanning of de maximale statorstroom te vergroten. Hiermee wordt het aanloop
koppel van de machine vergroot en kan veldverzwakking over een groter frequentiebereik 
gerealiseerd worden. Als de inductiviteit in de d-richting verkleind, of de rotorflux 
vergroot wordt, neemt het aanloopkoppel toe doch verkleint daarentegen het veldverzwak
kingsgebeid. 

Met (literatuur)onderzoek, simulaties en metingen is aangetoond dat veldverzwakking 
mogelijk is bij een als synchrone machine met constante bekrachtiging toegepaste 
sleepringanker-machine. Deze sleepringanker-machine (de "pm-machine") is gebruikt ter 
simulatie van een pm-machine. 

Met behulp van een gerealiseerd simulatieprogramma kunnen van een aandrijfsysteem 
met pm-machines de prestaties in het veldverzwakkingsgebied geschat worden. Uit 
simulaties van een voor tractie geschikte pm-machines is gebleken dat het veldver
zwakkingsgebied zich, met niet al te grote afname van het rendement, tot meer dan vijf
maal de nominale hoekfrequentie kan uitstrekken. 

Met metingen is aangetoond dat met veldverzwakking vergroting van het toerental van 
de "pm-machine" tot meer dan driemaal het nominale toerental mogelijk is. Het vermogen 
dat verloren gaat door wrijving is in verhouding tot het ingangsvermogen van de "pm
machine" groot. 

Voor het testen van de "pm-machine" is een veldverzwakkingsregeling gerealiseerd en 
met succes beproefd. De regeling is echter traag omdat (bewust) gebruik wordt gemaakt 
van trage meetapparatuur en roterende omzetters. 

Aanbevelingen: 

Een voertuigaandrijving met permanent-magneet-machines biedt perspectieven, maar 
voordat een aandrijfsysteem met veldverzwakkingsregeling voor tractie toegepast kan 
worden, zal nader onderzoek verricht moeten worden: 

De regeling moet geïmplementeerd worden met behulp van een geschikte vermogens
elektronische omvormer en snelle meetapperatuur. Daarnaast moet deze regeling getest 
worden op een voor tractie geschikte wisselstroommachine met permanente magneten. 

Bij dit onderzoek is de dynamica van het aandrijfsysteem geheel buiten beschouwing 
gelaten. Er zal een dynamische vectorregeling ontworpen moeten worden, waarbij de 
stroomvector wordt gestuurd volgens de drie gebieden die in dit verslag in hoofdstuk 2 
zijn beschreven. Deze vectorregeling, gestuurd door een veldverzwakkingsregeling, kan 
gecombineerd worden met een betrekkelijk trage rendementsregeling. 
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Bijlage 1: Berekening van de statorinductiviteit bij een niet constante luchtspleet. 

Bijlage 1: Berekening van de statorinductiviteit bij een 
niet constante luchtspleet 

In deze bijlage is een voorbeeld uitgewerkt van het berekenen de statorinductiviteit in de 
rl-richting (Ld) en in de q-richting (Lq) van een permanent-magneet-machine met een niet
constante effectieve luchtspleetwijdte. Verondersteld wordt dat de verdeling van de windingen 
over de omtrek van de stator een zuivere sinusvorm beschrijft. Daarnaast wordt uitgegaan 
van een zuiver radiaal veld in de luchtspleet van de machine. Door deze aannamen kan met 
berekeningen een schatting gemaakt worden van de statorinductiviteit in ded-en q-richting. 
Als voorbeeld van de berekening van de inductiviteit in de d- en de q-richting wordt 
uitgegaan van een tweepolige semi-vierfasige machine die schematisch is weergegeven in 
figuur I. a. In deze figuur is ook de effectieve wijdte (g) van de luchtspleet als functie van de 
plaats op de omtrek (ar) gegeven. 

j; 

directe-as 

g 

stator 
·~ 

quadratuur-as 

.~ do 
-------- L_--_------------------'---1 - ------- -----fg~--- -~0---- 9"2 

i 

_:JJ -3Tr -Tr -k 
p 4p 2p 4p 0 

figuur I.a: Weergave van een doorsnede van een pm-machine en een karakteristiek van de 
effectieve luchtspleetwijdte als functie van de hoek ar. 
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Bijlage 1: Berekening van de statorinductiviteit bij een niet constante luchtspleet. 

De volgende constanten worden gedefinieerd: 

def 8t + 82 
8o = 

2 
(1.1) 

De effectieve wijdte van de luchtspleet als functie van de hoek g(ar) = g0 - d(ar) kan 
beschreven worden met behulp van een Fourierreeks. Hierbij is d(ar) een Fourierreeks, die 
de afwijking van de luchtspleet van haar gemiddelde waarde als functie van de hoek ar 
beschrijft. 

De functie d(ar) is een even functie en vertoont verschuivingssymmetrie over een hoek 
van ?r/(2·p). De Fourierreeks bestaat dus uit louter cosinus termen van even rangorde. Voor 
de functie d( ar) geldt dus: 

4 
d(a,) = - d0 

1t 
L a2Jc ·cos(2k·p ·a,) 
k=O 

De constanten a2k kunnen op de volgende manier berekend worden: 

4 I I I t
lt 

a2Jc = - d(a,)cos(2kpa,) da, = 
1tfp 

,=0 lt lt 

{ 
- -
4p 2p 

= ? d0 • f,cos(2kpa~) da~ - d0 • j cos(2kpa~) 
tz,=O ~ 

4p 

- -
4 do 14p 12p 

= J!.. ·- sin(2kp a,)l. - sin(2kp a ,)1 . 
{ 

lt lt} 
1t 2kp 0 ~ 

Voor d(ar) geldt dus: 

4 
d(a,) = d0 -

1t 

4p 

.. r sin(k~) 
l.J k 

2 
·cos(2kp a,) 

k=I 
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(1.2) 

(1.3) 
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Bijlage 1: Berekening van de statorinductiviteit bij een niet constante luchtspleet. 

Uit formule (I.4) volgt een uitdrukking voor de effectieve wijdte van de luchtspleet als 
functie van de hoek ar. 

.. r sin(k~) l 
f.J k 

2 
·cos(2kpa) 

k=l 

(1.5) 

Met behulp van de bovenstaande formule kan het radiale veld in de luchtspleet van de 
machine kwalitatief beschreven worden. 

Er wordt uitgegaan van de volgende stroombelegging op de stator: 

(1.6) 
b • 

+i ·Z ·cos(pa:) s s s 

Uit ar = as - 8 volgt voor de beschrijving van de statorstroombelegging ten opzichte van 
de rotor: 

Asa = -isai~sin(pa:r)cos(p6) + cos(pa:r)sin(p6)) 

Asb = +isbz~cos(pa:r)cos(p6) - sin(pa:r)sin(p6)) 

(1.7) 

Ieder van de in formule (I. 7) beschreven stroombeleggingen zijn te ontbinden in twee 
orthogonale, ten opzichte van de rotor stilstaande, fictieve stroomdichtheidsgolven. Elk van 
die staande golven wordt teweeg gebracht door een, wederom fictieve sinusvormige 
dradenbelegging: 

Asa = (isacos(p6))( -Zssin(pa:r)) + (-isasin(p6))( +Zscos(pa:r)) 

Asb = (isbsin(p6))( -Zssin(pa:r)) + (isbcos(p6))( +Zscos(pa:r)) 
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Bijlage I: Berekening van de statorinductiviteit bij een niet constante Juchtspleet. 

Ten opzichte van het rotorcoördinatensysteem worden nu twee orthogonale assen d en q 
gedefinieerd. Deze assen vormen de magnetische assen van de fictieve, ten opzichte van de 
rotor stilstaande, statordraden verdelingen: 

(1.9) 

.......... 
~ ... 

~ 
~ 
~ ..... 
~ 

'"t:S c N"l 
I 

11 
"!;:S"l 
N d ;: cos(p8) i: sin(p8) d 

.......... 
~ ... -i: sin(p8) i: cos(p8) 
~ 

~ ~ 
~ 

cN"l 
... 
u 

"""l 
N 

Opdat de fictieve stroomverdelingen van de stator stilstaan ten opzichte van de draaiend 
gedachte rotor, moeten de fictieve statordradenverdelingen gevoed worden door stromen 
waarvan de grootte wordt bepaald door de draaiingshoek e; de relaties waaraan die stromen 
moeten voldoen zijn in de bovenstaande figuur aangegeven. 
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Bijlage I: Berekening van de statorinductiviteit bij een niet constante luchtspleet. 

In de luchtspleet van de machine wordt een zuiver radiaal veld verondersteld. Deze veronder
stelling is slechts geoorloofd indien de wijdte van de luchtspleet klein is ten opzichte van de 
poolsteek. 
Het statorinductieveld in de luchtspleet van de machine is te ontbinden in twee orthogonale, 
ten opzichte van de rotor stilstaande, fictieve inductievelden. Voor het statorinductieveld in 
de luchtspleet van de machine geldt bij benadering: 

{ 
B: = B

8
d(Î

8
°) + B

8
q(Ï

8
°) 

Bsb = Bsd(is') + Bsq(is'J 

(1.10) 

waarbij de waarden van de orthogonale componenten van het statorinductieveld gelijk zijn 
aan: 

·a 
1 s 

cx, 

B:((,)=i
8
°COS(p8) P+f.L~ (-z.sin(p«~))a d«: 

,• g(«,) 
.,. .. " 

(I.ll) 

cx, 
P+n 

q • a . a • r-o ( ~ I )a d I B8 (l4 )= -~. sm(p8) r---;- Z
8
cos(p«,) «, 

,~g(«,) 
•,-«10 

(1.13) 

«, 

·b 
1 s 

B d(.b., .b • (p8)P+f.Lo( Z~ • (p '))ad I s ls J=ls SUl ~~- ssm «, a., 

.;.:~«,) 

(1.12) 

(1.14) 

o:r0 moet zodanig gekozen worden dat de gemiddelde waarde van de inductie langs de hele 
omtrek van de statorboring (de luchtspleet) nul is: 

(1.15) 
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Bijlage 1: Berekening van de statorinductiviteit bij een niet constante luchtspleet. 

Invullen van g(ar) (zie formule (1.5)) geeft voor de component van het statorinductieveld met 
een magnetische as in de d-richting ten gevolge van de stroom i

5
a (teweeg gebracht door 

bekrachtiging van uitsluitend de stator-a-fase): 

.. , 
~ • I 

-lloZssm(p ex,) I 

( 

d E~ sin(k~) l a dex, 
0 4 2 I 80 • 1 - - -J ·cos(2kp ex,) 

8o 1t k 
ll:=ll.o kzJ 

.. , 

-ll0 ai a J 1 ( do 4 =- - 8 is cos(p6) · sin(p ex,)· 1 +- -J 

& p &1t 
I 

a:,=cziCJ 

- l sin(k~) 
2 I I E k ·cos~pa) da, • 

1=1 

do 
mits-<1 

8o 

llo ais .a ( d0 4 E• sin(k ;) (cos((2k+l)pex,) _ cos((2k-1)pex,))] 
= --- ., cos(p6) cos(pex) + -..... · -----'-

g0 p s ' g0 1t k 2·(2k+l) 2·(2k-1) 
kzl 

(1.16) 

Het statorinductieveld met een magnetische as in de d-richting ten gevolgen van de stroom 
i8 a kan op deze manier berekend worden mits de waarde van g0 veel groter is dan die van 
d0 (zie formule (1.1)). 
De grondharmonische, aangegeven met index 1, van de component van het statorinductieveld 
met een magnetische as in de d-richting ten gevolge van de stroom i

5
a is gelijk aan: 

(1.17) 

Uitgedrukt in de hoek a 5 kan formule (1.17) op de volgende manier geschreven worden: 

Op de zelfde manier kan de component van het statorinductieveld met een magnetische as in 
de q-richting ten gevolge van de stroom i8a berekend worden. 
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Bijlage 1: Berekening van de statorinductiviteit bij een niet constante luchtspleet. 

c, 

110 a Za a J , [ do 4 "' --i. sin(p6) · cos(pa,) · 1 +- _, 
Ko P Ko 1t 

I 
u,.=a:/'0 

.. l sin(k~) 
2 I I L k ·cos()kpo,) do, • 

t=l 

do 
mits-< 1 

Ko 

llo ais .a . [ . d0 4 L"' sin(k ~) (sin((2k+l)pa.;J + sin((2k-1)p«;J)] 
---·-• sm(p6) sm(pa.;J + --' • ----::... 
Ko P • Ko 1t k 2 ·(2k+ 1) 2 ·(2k-1) 

A:-1 

(1.19) 

Het statorinductieveld met een magnetische as in de q-richting ten gevolgen van de stroom 
i

8
a kan op deze manier berekend worden mits de waarde van g0 veel groter is dan die van 

d0 (zie formule (1.1)). 
De grondharmonische, aangegeven met index 1, van de component van het statorinductieveld 
met een magnetische as in de q-richting ten gevolge van de stroom i8a is gelijk aan: 

(1.20) 

Uitgedrukt in de hoek a
8 

kan formule (!.20) op de volgende manier geschreven worden: 

( 
IJ.o aZs isa] ( 1 + do.!) .!.(cos(pa.) - cos(pa. 2p6)) (1.21) 
Co P Co 1t 2 s s 
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Bijlage /: Berekening van de statorinductiviteit bij een niet constante luchtspleet. 

De grondharmonische van het totale statorinductieveld ten gevolge van de stroom is a als 
functie van de hoek as kan berekend worden met behulp van de formule (1.17) en (1.20). 

( 
1-Lo a Zs . a] ( do 2 l = - -- zs cos(pcx.) - - - cos(pcx.s -2p6) 
go P go 1t 

De wikkelingen van de stator zijn zuiver sinusvormig over de omtrek van de stator verdeeld; 
alleen de grondharmonische van het statorinductieveld draagt bij tot de koppelvorming. De 
gekoppelde flux in de d-richting ten gevolge van de grondharmonische van de component van 
het statorinductieveld met een magnetische as in de d-richting te weeg gebracht door bekrach
tiging van uitsluitend de stator-a-fase is bij benadering gelijk aan: 

= Lda . a ss . zs 

(1.23) 

De statorinductiviteit in de d-richting (ten gevolgen van de grondharmonische van de 
component van het statorinductieveld met een magnetische as in de d-richting te weeg 
gebracht door de stroom i

8
a) is dus bij benadering gelijk aan: 

(1.24) 
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Bijlage I: Berekening van de statorinductiviteit bij een niet constante /uchtspleet. 

De gekoppelde flux in de q-richting ten gevolge van de grondharmonische van de component 
van het statorinductieveld met een magnetische as in de q-richting te weeg gebracht door 
bekrachtiging van uitsluitend de stator-a-fase is bij benadering gelijk aan: 

3w 
+-

2p 

J B8)cx~)sin(pcx~)la dcx~ = 
I n 

Cll =--
s 2p 

= ~o.1tal (aisl2 isa (- do.!sin(2p6)l = 
8o P P 8o 1t 

= Lqa . a 
ss • ls 

De statorinductiviteit in de q-richting (ten gevolgen van de grondharmonische van de 
component van het statorinductieveld met een magnetische as in de q-richting te weeg 
gebracht door de stroom i8a) is dus bij benadering gelijk aan: 

(1.26) 

Op de zelfde manier kunnen de waarde van de inductiviteit in de d- en q-richting te weeg 
gebracht door bekrachtiging van uitsluitend de stator-b-fase berekend worden. 
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Bijlage 1: Berekening van de statorinductiviteit bij een niet constante luchtspleet. 

De componenten van de gekoppelde flux zijn gelijk aan (uitgedrukt in een matrixvorm): 

<t>~ (1- do ~cos(2p8)l do 2 . a ---sin(2p8) l.s 

• ~0 1tal( ai, r go 1t go 1t 
:::; -----

<t>! 
do 2 (1 +do ~cos(2p8)l .b go p p 

---sin(2p6) ls 
go 1t go 1t (1.27) 

Door e = 0 in te vullen in vergelijk formule (1.27) vol~en de waarden voor Ld (de totale 
inductiviteit in de d-richting) uit de gekoppelde flux cp8 in de d-richting en Lq (de totale 
inductiviteit in de q-richting) uit de gekoppelde flux cp

8
q in de q-richting: 

L tJ;f L da(6 :::; 0) 
d ss 

(1.28) 

De op deze wijze berekende waarde voor de inductiviteit in ded-en de q-richting (Ld en Lq) 
is een schatting van de werkelijke waarde daarvan. 

Er is van uitgegaan dat de verdeling van de windingen over de omtrek van de stator een 
zuivere sinusvorm beschrijft. In praktijk is dit niet het geval. Hierdoor draagt niet alleen de 
grondharmonische van het veld in de luchtspleet van de machine bij tot de koppelvorming 
van de machine. Daarnaast is uitgegaan van een zuiver radiaal veld in de luchtspleet van de 
machine. Echter in een pro-machine is de effectieve luchtspleetwijdte niet klein ten opzichte 
van de poolsteek. Het veld kan dus niet zuiver radiaal worden verondersteld. Ook is de 
gemiddelde luchtspleetwijdte &>niet veel groter dan de afwijking van de luchtspleetwijdte van 
zijn gemiddelde waarde do, waardoor de benadering in formule (1.16) en (1.19) onnauwkeurig 
is. Bijvoorbeeld voor een machine waarvoor geldt dat g2 = 4·g1 wordt door deze benadering 
al een fout gemaakt van maximaal 60 % in de berekening van het statorinductieveld (bij deze 
waarde voor g1 en g2 is de berekende waarde voor Lq 2,2 maal zo groot als de berekende 
waarde voor Ld). 
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Bijlage IJ: Orthogonale ontbindingen. 

Bijlage 11: Orthogonale ontbindingen 

Inleiding 

V oor het beschrijven van het veld in de luchtspleet van een machine met een niet constante 
effectieve luchtspleetwijdte wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde "Park-transformaties". 
Met behulp van deze transformaties worden alle fasoren beschreven in een d-q-stelsel. Hier 
volgt een algemene afleiding. 

In het algemeen geldt voor orthogonale ontbindingen in een complex vlak: 

1 = eix ·e -jx = (cos(x) + jsin(x)) ·e -jx = (cos(x) - jsin(x)) ·eix (11.1) 

De hoek x is volledig willekeurig te kiezen 1. 

Met behulp van bovenstaande formule kunnen fasoren ontbonden worden m twee 
orthogonale componenten in ieder willekeurig complex vlak. 

Voor een algemene ontbinding van fasoren in d- en q-componenten geldt: 

11 
~I 

11 +11 
q d 

(11.2) 

1 
~I 

1 + I 
q -d 

(11.3) 

Er wordt naar gestreefd het elektrische vermogen, het elektromagnetisch koppel als ook 
de elektrische evenwichtsvergelijkingen (spanningsvergelijkingen) van de machine te kunnen 
beschrijven met louter orthogonale componenten. Dit betekent dus dat in deze vergelijkingen 
geen hoekverdraaiingen voorkomen. 

Het complexe schijnbaarvermogen is op de volgende manier te bepalen: 

s. = 11·r = 
e 

= {11q + 11d} ·{1q + 1d} * = (11.4) 

= (JJ.. 1* + 1l 1*) + (JJ.. 1* + u 1*) 
qq dd qd dq 

Voor het actiefvermogen geldt: 

1 de positieve mathematische richting is linksom 
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Bijlage 11: Orthogonale ontbindingen. 

Ontbindingen: 

Er passeren hier vier combinaties van ontbinden van de stroom- en spanningsfasoren 
behandeld. De verschillende manieren van ontbinding onderscheiden zich in de tekens van 
de hoeken; mogelijke ontbindingen van stroom en spanning zijn dan: 

{ 

ll = ll.cos(ö)e +i~-jlJ..sin(ö )e +i
6 

. (11.6) 

1 = 1 cos(y n)e +n.-j 1 sin(y n)e +n. 

{

ll = ll.cos(ö )e -i6 + j ll.sin(ö )e -i6 (11.7) 

1 = 1 cos(y n)e -iY. + j 1 sin(y n)e -i"t. 

{ 

ll = ll.cos(ö) e +~ 6 -j ll.sin( ö) e ~i 6 (11.8) 

I= I cos(y)e -n + j I sin(y)e -n 

{ 

ll = ll.cos(ö)e -~6 + jll.sin(ö)e ~i6 (11.9) 

I= I cos(y)e +JY-j I sin(y)e +JY 

De ontbindingshoeken o en 'Y (en )'7 ) zijn vooralsnog volledig willekeurig te kiezen. Dit 
betekent dat de spannings- en stroomfasoren naar ieder willekeurig te kiezen orthogonaal 
stelsel kunnen worden getransformeerd. Voor de hoeken 'Y en 'Y 

7 
geldt de volgende relatie: 

(11.10) 

De fasoren U en I worden normaliter ontbonden ten opzichte van een zelfde coördinaten
systeem, voor de hoeken 'Y en o geldt dan de volgende relatie: 

IY + öl = q> (11.11) 

De hoeken worden zo gekozen dat de uitdrukking voor het vermogen bestaat uit louter 
orthogonale componenten. De orthogonale componenten worden zo gekozen dat een 
makkelijk hanteerbaar vergelijkingen stelsel ontstaat (hierover meer op pagina 7). 

Als de hoeken voor het transformeren van de fasoren niet geschikt gekozen worden, 
ontstaat een ongewenste complexe vermogensuitdrukking, zoals uit het volgende voorbeeld 
blijkt. 
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Bijlage 11: Orthogonale ontbindingen. 

Ontbinding volgens formule (II.6) met complexe vermogensuitdrukking: 
Gesteld dat: 

{

11 = u 

1 = I·e-i<r•a> 

Substitueer dit in formule (II.6); voor de spanningsfasor volgt dan: 

1l = U cos( ö) e •i a - j U sin( ö) e •i a = 

=Jl +Jl 
q d 

(11.12) 

(11.13) 

De definitie van de orthogonale spanningscomponenten in de d- en q-richting CJlo en !4.) is 
terug te vinden in formule (II.14) en de definitie van de scalaire grootheden in (ÎI.15). 

{ 
llq = 

Jl = 
d 

U e•ia 
q 

-jUd e•ia 
(11.14) { 

Uq = Ucos(ö) 

Ud = Usin(ö) 

De spanning is op de volgende manier uit te drukken: 

Substitueer formule (II.l2) in formule (II.6); voor de stroomfasor volgt dan: 

= I ei<n -r> e -i<r •ö) ·( cos(1t - y) - jsin(1t - y) ) = 

= Icos(y)e-i(2r+ö) + jisin(y)e-i<2v•a) = 

= 1 + 1 
q d 

(11.15) 

(11.16) I 

(11.17) 

De definitie van de orthogonale spanningscomponenten in de d- en q-richting Gq en LJ) is 
terug te vinden in formule (II.18) en de definitie van de scalaire grootheden in (II.19). 

I e -i(2y+a) 
q 

-jid e -i<2r•ö) 
(11.18) 

De stroom is op de volgende manier uit te drukken: 

II - 3 

{ 
Iq = Icos(y) 

Id = -Isin(y) 
(11.19) 

(11.20) 1 



Bijlage ll: Orthogonale ontbindingen. 

Als de uitdrukkingen voor de spanning uit formule (11.16) en voor de stroom uit formule 
(11.20) worden gesubstitueerd in de vermogensuitdrukking gegeven in formule (11.5), dan 
volgt een uitdrukking voor het vermogen in d-q-componenten. Voor het vermogen, uitgedrukt 
in d-q-componenten geldt: 

Pe = Re{.U·l*} = 

=Re{ (Uq- jUd)e+i"·( (Iq- jid)e-i<2y+ö>r} (11.21) 

= Re{ ( (U/q + Udld) + j ·(U/d- Udlq) ]·ei(2y +Zö> } 

Het blijkt dus dat de keuze van de hoeken in dit geval niet leidt tot een eenvoudige 
hoekonafhankelijke uitdrukking (met louter d-q-componenten) voor het actief elektrisch 
vermogen. 

In de volgende paragrafen zijn de uitwerkingen terug te vinden van de ontbindingen die 
wel tot het gewenste resultaat leiden. Van vier mogelijke transformaties wordt aangegeven 
hoe de spannings- en stroomfasoren ontbonden kunnen worden in orthogonale componenten 
in een willekeurig orthogonaal stelsel. Na de wiskundige uitwerkingen volgen de 
verschillende fasordiagrammen van de transformaties. Als laatste zal een stelsel 
vergelijkingen voor het berekenen van het vermogen opgesteld worden. 
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Ontbinding volgens: 
formule ill.6l 

Kies: 

11=U 

Substitueer dit in formule (11.6): 

11 Ucos(ö)e•ja- jUsin(ö)e•j"= 
=11 +11 

q d 

(11.22) 

(11.23) 

Ontbinding in orthogonale componenten levert: 

{ 
11 q = uq e +ja (11.24) 

11d = -jUd e+ia 

Hierbij worden de grootten van de orthogonale 
componenten (U q en U d) als volg gekozen: 1 

{ 
uq = Ucos(ö) (ll.25) 
Ud = Usin(ö) 

Bijlage 11: Orthogonale ontbindingen. 

formule (ll.7) 
Kies: 

11=U 

Substitueer dit in formule (II. 7): 

11 = Ucos(ö)e-ja + jUsin(ö)e-ja = 

=11 +11 
q d 

(11.32) 

(11.33) 

Ontbinding orthogonale componenten levert dan: 

{ 

11 U e-ia 
q q 

Jld = -jUd e-ja 
(11.34) 

Hierbij worden de grootten van de orthogonale 
componenten (Uq en Ud) als volgt gekozen: 1 

{ 
Uq = Ucos(ö) (ll.35) 

ud = - Usin(ö) 

De spanning is op de volgende manier uit te De spanning is op de volgende manier uit te 
drukken: drukken: 

Kies: 
(11.27) 

Substitueer dit in formule (II.6): 

1 = I {cos(y ,) -jsin(y ,)} eiY,.ei<r+a) = 

= -Icos(y
11
)e+jll+ jisin(y

11
)e+ill (11.28) 

= Icos(y)e +ja+ jisin(y)e +ia= 
= 1 + 1 

q d 

Ontbinding in d- en q-fasoren levert dan: 

{ 

1 = I e•ja 
q q 

1d = -jid e +ja 

(11.29) 

Hierbij worden de grootten van de orthogonale 
componenten (Iq en Id) als volgt gekozen: 1 

{ 
Iq = I cos( y) (II.30) 
Id = -Isin(y) 

(11.3 

Kies: 
(11.37) 

Substitueer dit in formule (II. 7): 

1 = /{cos(y
11
)+ jisin(y

11
)}e-ir,.e-i<v+a)= 

I cos( y lf) e -ia - j I sin( y ,.) e -ja = (11.38) 

= Icos(y)e -ja- jisin(y)e -ja= 

= 1 + 1 
q d 

Ontbinding in d- en q-fasoren levert dan: 

{ 

1 = I e-ja 
q q 

I = -J·I e-ja 
-d d 

(11.39) 

Hierbij worden de grootten van de orthogonale 
componenten (Iq en Id) als volgt gekozen: 1 

{ 
Iq = Icos(y) (II.40) 
Id = Isin(y) 

De stroom is op de volgende manier uit te De stroom 1s op de volgende manier uit te 
drukken: drukken: 

1 = (Iq - jid)e+ia (11.31)11' ----1-=-(I_q __ -J-.Id-)e---ili--"""':'(1=1--:.4~1)~ 

1 
Voor meer uilleg hierover zie pagina 11 - 8. 11-5 



Bijlage 11: Orthogonale ontbirulingen. 

Ontbinding volgens: 
formule ill.8) 

Kies: 

11=U 

Substitueer dit in formule (11.8): 

11 = Ucos(ö)e+iö- jUsin(ö)e+iö = 
=11 +11 

q d 

(11.42) 

(11.43) 

Ontbinding in orthogonale componenten levert: 

{ 
11q = uq e +iö (11.44) 

11d = -jUd e+iö 

Hierbij worden de grootten van de orthogonale 
componenten (Uq en Ud) als volgt gekozen: 1 

{ 
Uq = Ucos(ö) (ll.45) 

ud = Usin(ö) 

formule (11.9) 
Kies: 

11=U 

Substitueer dit in formule (11.9): 

11 = U cos( ö) e -i ö + j U sin( ö) e -i ö = 

=11 +11 
q d 

(ll.52) 

(11.53) 

Ontbinding in orthogonale componenten levert: 

{ 

Jl = U e-iö 
q q 

11d = -j ud e -jö 
(11.54) 

Hierbij worden de grootten van de orthogonale 
componenten (Uq en Ud) als volgt gekozen: 1 

{ 
Uq = Ucos(ö) (ll.55) 
ud = - Usin(ö) 

De spanning is op de volgende manier uit te De spanning is op de volgende manier uit te 
drukken: drukken: 

Jl. = (Uq - j Ud)e +iö (11.46)11 U = (Uq - jUd)e-iö (11.56)1 

Kies: Kies: 
1 =I e+ifll =I e+i(y+ö) (11.47) 1 =I e+ifll =I e-i(y+ö) (11.57) 

Substitueer dit in formule (11.8): Substitueer dit in formule (11.9): 

1 = I{cos(y)- jisin(y)}e+iYe-i(y+ö)= 1 = I{cos(y)+ jsin(y)}e-iYei(y+ö)= 

= Icos(y)e +iö + jisin(y)e +jö = 
= 1 + 1 

q d 

(11.48) = Icos(y)e -iö- jisin(y)e -jö = (11.58) 
= 1 + 1 

q d 

Ontbinding in d- en q-fasoren levert dan: 

{

1 = I e +iö 
q q 

I = -J'I e +jö 
-d d 

(11.49) 

Hierbij worden de grootten van de orthogonale 
componenten (lq en ld) als volgt gekozen: 1 

{ 
Iq = Icos(y) (II.50) 
Id = -Isin(y) 

Ontbinding in orthogonale componenten levert: 

{

1 = I e -iö 
q q 

I = -,·I e-iö 
-d d 

(11.59) 

Hierbij worden de grootten van de orthogonale 
componenten (lq en ld) als volgt gekozen: 1 

{ 
Iq = Icos(y) (II.60) 
Id = Isin(y) 

De stroom is op de volgende manier uit te De stroom is op de volgende manier uit te 
drukken: drukken: 

1 = (Iq - jid)e+iö (11.51)1 r-~-----1-=_(_Iq---ji-d)_e __ ,-.ö---(1-1.-6---.1)1 

1 
Voor meer uilleg hierover zie pagina 11 - 8. 11-6 



Bijlage 11: Orthogonale ontbindingen. 

De fasordiagrammen. 

De positieve d-as wordt zo gekozen dat deze samen valt met fluxfasor van de rotor. De 
positieve q-as staat hier loodrecht op, dus 90° verdraaid in de mathematisch positieve richting 
ten opzichte van de d-as. 

De hoeken zijn zo gedefinieerd dat voor iedere ontbinding het vermogen uitgedrukt kan 
worden in louter orthogonale componenten. De hoek cp is de hoek gemeten van de 
spanningsfasor naar de stroomfasor. De fasor ·agrammen van de verschillende ontbindingen, 
zoals die gegeven zijn in formule (II.6), (II.7) (II.8) en (II.9), zijn hier onder weergegeven. 

lm{Lil} 

d-asl 

I 
I 

I 

Re(LilJ 

figuur II.l: Fasordiagram bij ontbinding 
volgens formule (II.6). 

'Y is de hoek gemeten van de positieve q-as 
naar de stroomfasor. ó is de hoek gemeten van 
de spanningsfasor naar de positieve q-as. 
'Y T is de hoek gemeten van de stroomfasor naar 
de negatieve q-as. 

lm{Lil} 

d-asl 

I 
I 

I 

Re(LilJ 

figuur II.2: Fasordiagram bij ontbinding 
volgens formule (II. 7). 

'Y is de hoek gemeten van de stroomfasor naar 
de positieve q-as. ó is de hoek gemeten van de 
positieve q-as naar de spanningsfasor. 
'Y T is de hoek gemeten van de negatieve q-as 
naar de stroomfasor. 

lm{Lil) 

1/lpm 

d-asl 

I 
I 

I 

Re{LilJ 

figuur II.3: Fasordiagram bij ontbinding volgens 
formule (II. 8) 

'Y is de hoek gemeten van de positieve q-as 
naar de stroomfasor. ó is de hoek gemeten van 
de spanningsfasor naar de positieve q-as. 

lm{Lil) 

1/lpm 

d-asl 

I 
I 

I 

Re{Lil) 

figuur II.4: Fasordiagram bij ontbinding volgens 
formule (II.9) 

'Y is de hoek gemeten van de stroomfasor naar de 
positieve q-as. ó is de hoek gemeten van de 
positieve q-as naar de spanningsfasor. 
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Bijlage /l: Orthogonale ontbindingen. 

Uitdrukkingen voor vermogen en spanning. 

Door een geschikte keuze van de orthogonale componenten (zie voor de spanning formule 
(11.25), (11.35), (11.45), (11.55) en voor de stroom formule (11.30), (11.40), (11.50), (11.60) ) 
worden algebraïsche spannings-en stroom-vergelijkingen verkregen die makkelijk te hanteren 
zijn. De componenten worden zo gekozen dat de referentierichting van de stroom ld 
respectievelijk lq en de referentiepolariteit van de klemspanning Ud respectievelijk Uq 
aanleiding geeft tot actief elektrisch vermogen welke door de machine wordt opgenomen 
(motorconventie). Door deze keuze kan op een eenvoudige manier een elektrisch vervan
gingsschema worden gemaakt voor de d- en q-component van de spanning (zie figuur 11.5). 

Afgezien van de richting van de hoek o, zijn de uitdrukkingen voor de spannings- en 
stroomfasoren, beschreven met orthogonale componenten en een hoekverdraaiing, voor de 
vier gekozen ontbindingen gelijk voor de spanning (zie formule (11.26), (11.36), (11.46) en 
(11.56)) en voor de stroom (zie formule (11.31), (11.41), (11.51) en (11.61) ). De reactantie van 
de machine kan onderscheiden worden in een reactantie in de d-richting Xd en een reactantie 
in de q-richting Xq- Hieruit volgt de algemene spanningsvergelijking van een machine: 

11 = lR + jXdld + jXJq + (-EP) (11.62) 

Hierbij staat -Ep voor de door de rotorbekrachtiging in de stator opgewekte e.m.k .. Deze 
spannings-component is gericht langs de q-as (zie formule (11.63) en (11.66)). De 
spanningsvergelijking in orthogonale componenten is ontbonden volgens de eerder 
aangegeven ontbindingsmethoden. 

Ontbinding volgens formule (11.6) en (11.8) Ontbinding volgens formule (11. 7) en (11.9) 
Voor de door de rotorbekrachtiging in de stator Voor de door de rotorbekrachtiging in de stator 
opgewekte e.m.k. geldt: opgewekte e.m.k. geldt: 

-E = w•1• ·e ... i 6 
-p 't'pm 

(11.63) -E = w ·•· ·e -ja -p 't'pm 
(11.66) 

De spanningsvergelijkingen zijn gelijk aan (zie De spanningsvergelijkingen zijn gelijk aan (zie 
formule (11.24), (11.29), (11.44) en (11.49)): formule (11.34), (11.39), (11.54) en (11.59): 

{ 

Uqe~6 =lqei
6 ~ + j Xd( -j Ide16

) + wlJ1pmei
6 

-,·U e16 = -J· I e16 R +J" X I e16 
d d q q 

(11.64) 

{ 

Uqe -16 = Iqe -ja R. + j Xd( -j /de -~6 ) + wlJipme -ja 

-,·u e-16 = -,·1 e-16 R+J"X I e-16 
d d q q 

(11.67) 

De algebraïsche spanningsvergelijkingen zijn De algebraïsche spannningsvergelijkingen zijn 
gelijk aan: gelijk aan: 

{ 

Uq = IqR + Xdld + wlJipm 

Ud = IdR - X/q 

11- 8 
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Bijlage JJ: Orthogonale ontbindingen. 

De spanningsvergelijkingen, beschreven in orthogonale componenten (ofwel d-q
componenten), zijn voor beide ontbindingen gelijk. Deze vergelijkingen kunnen op de 
volgende manier in een matrixvorm geschreven worden: 

(D.69) 

De gekoppelde gelijkstroomvervangingsschema's van de orthogonale spanningscomponenten 
zijn gegeven in figuur 11.5. 

figuur 11.5a: Vervangingsschema van de rl
component van de spanning. 

figuur 11.5b: Vervangingsschema van de q
component van de spanning. 

Het actief elektrisch vermogen kan met behulp van formule (11.5) bepaald worden. 

Pe =Re{ {(Uq -jUd)e±i6}·{(Iq -jld)e±i6}*} 

= Re{ (U/q + Udld) + j(U/d - Udlq) } (D.70) 

Het teken behorende bij de hoek o in formule (11. 70) is afhankelijk van de gekozen 
ontbindingsmethode. 

Het actief elektrisch vermogen kan op de volgende manier uitgedrukt worden in 
orthogonale stroomcomponenten: 

pe = U/q + Udld 

= (Rlq + Xdld + w Vpm)lq + (Rld - X/q)ld 

= w Wpmlq + (Xd - Xq)ldlq + (1: + 1;)R 

11- 9 
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Bijlage 11: Orthogonale ontbindingen. 

Het elektrisch vermogen, uitgedrukt in de waarde van de statorstroom I en de hoek 'Y, bij 
ontbinding volgens formule (II.6) en (II.8) is gelijk aan: 

w (L -L) 
P = w 1}1 /cosy - d q / 2sin2y + / 2 R e pm 2 

(11.72) 

Het elektrisch vermogen, uitgedrukt in de waarde van de statorstroom I en de hoek 'Y bij 
ontbinding volgens formule (II. 7) en (11.9) is gelijk aan: 

w(L - L) 
'-' "' /cosy + d q / 2sm· 2y + 12 R ~ ~pm 2 (11.73) 

Evenzo kan het vermogen uitgedrukt worden in orthogonale spanningscomponenten. 
Omdat het verlies over de statorweerstand (PR) uitgedrukt in spanningscomponenten 
ingewikkeld is, wordt dit verlies buiten beschouwing gelaten. 

Bij ontbinding volgens formule (II.6) en (11.8) is het vermogen op de volgende manier uit 
te drukken in een klemspanning U en een hoek ó: 

-u -u (U -wv ) p = (a) 1}1 __ d + (X _X ) __ d • q pm 
e pm X d q X X 

q q d 
(11.74) 

U . U2 (Ld 
= -wv --smó - sin2ó 

pm w Ld 2 w LdLq 

Bij ontbinding volgens formule (II. 7) en (II.9) is het vermogen op de volgende manier uit 
te drukken in een klemspanning U en een hoek ó: 

U U2(Ld-Lq) . 
P = w 1}1 --sinó + sm2ó 

e pm w Ld 2 w LdLq 
(11.75) 
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Samenvatting: 

{ 

ll = ll.cos(ö)e +iö-jll.sin(ö)e +iö 

1 = 1 cos(y 1t)e +irK_j1sin(y 1t)e +ir,. 

{ 
Uq = Ucos(ö) 

Ud = Usin(ö) 

{ 
Iq = /cos(y) 

Id = -/sin(y) 

lm{Lll} 

d-asf 

I 
I 

I 

Re{Lll} 

U U2(L -L) 
P · ö d q sm' 2ö =- <.> lJr -- sm - ---~ 

e pm <.> Ld 2<.> LdLq 

Bijlage 11: Orthogonale ontbindingen. 

{ 

ll = ll.cos(ö)e +~ö-jll.sin(ö)e +~& 

1 = 1 cos(y)e -n + j 1 sin(y)e -n 

{ 
Uq = Ucos(ö) 

ud = Usin(ö) 

{ 
Iq = /cos(y) 

Id = -/sin(y) 

lm{Lll} 

1/lpm 

d-asf 

I 
I 

I 

Re(L11J 

<.> (L -L) 
P = <.> lJr /cosy- d q / 2sin2y + / 2 R e pm 2 
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Bijlage II: Orthogonale ontbindingen. 

Vervolg samenvatting 

{ 

11. = ll.cos(ö)e -i6 + jll.sin(ö )e -i6 

1 = 1 cos(y ")e -jy,. + j 1 sin(y ")e -jy,. 

{ 
Uq = Ucos(ö) 
ud = - Usin(ö) 

{ 
Iq = /cos(y) 
Id = /sin(y) 

lm{Lll} 

d-asl 

I 
I 

I 

Re{Lll} 

{ 

11. = ll.cos(ö )e -~ 6 + jll.sin(ö)e -~ 6 

1 = 1 cos(y)e •n-j1 sin(y)e •n 

{ 
Uq = Ucos(ö) 
Ud = -Usin(ö) 

{ 
Iq = /cos(y) 
Id = /sin(y) 

11- 12 

lm{Lll} 

1/lpm 

d-asl 

I 
I 

I 

Re{LllJ 



Bijlage lil: De naamplaatgegevens. 

Bijlage 111: De naamplaatgegegevens 

Hier volgen de naamplaatgegevens van de onderzochte wisselstroom-machine: 

fabrikant Eaumuller Numberg 
type ODS 21-54A- IP44 

nnom 1420 omw/min 

pnom 3kW 

stator : A I * 
unom 220 I 380 V fnom 50 Hz 

In om 12,3 I 7,8 A cos tp 0,83 

rotor : 
Unom 150 V 
Inom 11,8 A 

Bovenvermelde gegevens hebben uiteraard betrekking op bedrijfssituaties waarbij de machine 
als asynchrone machine wordt gebruikt ! 
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Bijlage IV: Meetopstelling en gebruikte apparatuur. 

Bijlage IV: Meetopstelling en gebruikte apparatuur. 

Omvormer 

''p.m. machine" 

Proces 

EM697 
EM698 

Figuur IV.a: Schematische weergave van de meetopstelling met gebruikte apparatuur. 

Re~:elen en meten: 
Voor het instellen, regelen en meten wordt gebruik gemaakt van een AT/PC. De 
computer-programma's zijn geschreven in de programmeertaal Turbo Pascal (zie 
hoofdstuk 5). 
De rotatiesnelheid van de machine wordt bepaald met behulp van een tacho-generator, die 
aan de as van de roterende omzetter (EM 3060 en EM3120) is bevestigd. De tachospan
ning wordt ingelezen met behulp van een "Norma Power Analyser" en een "IEEE kaart", 
evenals de andere parameters: de fasespanning, de fasestroom en het ingangsvermogen 
van de "pm-machine" en de rotorstroom van de gelijkstroom-belastingsmachine. 
De driefasige voedingsspanning van de "pm-machine" is regelbaar in frequentie en 
amplitude, door aansturing van twee regelbare voedingen (EM 1698 en EM 1829). 

Belastin~:: 
De mechanische belasting van de "pm-machine" bestaat uit een gelijkstroommachine 
(EM3069), waarvan de veldspoel met een constante gelijkstroom is bekrachtigd en waar
van de rotorklemmen zijn aan gesloten op een regelbare weerstand (EM697 en EM698). 
De stroom door deze weerstand wordt gemeten. Deze stroom is een directe maat voor het 
askoppel van de "pm-machine". 
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Bijlage IV:Meetopstelling en gebruikte apparatuur. 

Bekrachtieine: 
De bekrachtigingsstroom van de "pm-machine" is ingesteld op een vaste waarde en deze 
wordt geleverd door een Ward-Leonard-set (GM I van lessenaar UMI KRW 6 met de 
reg.nr. 1-7004-142, in Figuur IV.a aangegeven met "bekrachtiging"). Om de permanente 
magneten te simuleren worden de drie rotorfasen bekrachtigd op een wijze als aangegeven 
in de onderstaande figuur. 

~ 

I 

+ 

B c 

C' rotor 

Figuur IV.b: Schematische weergave van de rotorbekrachtiging van de "pm-machine". 

Hierin staat I voor de constante gelijkstroom en A, B en C voor de drie rotorfasen. De 
stroom door de rotor B- en C-fase wordt ingesteld met twee instelbare weerstanden. De 
waarden van de stroom door de B- en C-fase zijn beide gelijk aan de helft van de waarde 
van de stroom door de rotor A-fase. 

Output: 
naam 
fabrikant 
reg.nr. 
Opmerking 

Labmaster 
Scientific Solution inc. (1985) 
EM 1797 

Van deze uitgangskaart worden twee digitaal analoog converters (ct-a-omzetters met een 
resolutie van 12 bits en een uitgangsspanning van -10 V .. + 10V) en de bijgeleverde soft
wareroutines gebruikt. Om het commando writeda (het schrijven van een waarde naar de 
digitaal-analoog-converter) te gebruiken, moet de routine TP4incl. pas aangeroepen 
worden. De twee digitaal-analoog-converters worden gebruikt voor het instellen van de 
stuurspanning van de twee regelbare voedingen. 

Input: 
naam 
fabrikant 
reg.nr. 
Opmerking 

PC IEEE 488 general purpose interface board 
IOtech inc. (1989) 
EM 1940 

Deze inputkaart wordt gebruikt om de meetwaarden in te lezen. De kaart is aan te sturen 
als een I/0 kanaal door gebruik te maken van de bijgeleverde software. De software 
bestaat uit het bestand "IEEEIO. TPU". Door aanroepen van dit bestand kunnen in het 
Pascal-programma de commando's "IeeeOut" en "Ieeein" worden gebruikt, voor 
respectievelijk het inlezen en uitvoeren van gegevens. 
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Meten van 

naam 
fabrikant 
reg.nr. 
Opmerking 

Bijlage IV: Meetopstelling en gebruikte apparatuur. 

fasespanning, fasestroom, ingangsvermogen, belastingsstroom en 
tachospanning. 

Norma power analyser D5135 
Norma 
EM 2084 en EM 2085 

Met deze meetinstrumenten kunnen via een shunt de effectieve waarde ("TRUE-RMS
V ALUE") of gemiddelde waarde ("Main-value") van een stroom bepaald worden. 
Daarnaast kan via een directe ingang de effectieve waarde ("TRUE-RMS-VALUE") of 
gemiddelde waarde ("Main-value") van een spanning bepaald worden. 
Via een analoog-digitaal-omzetter worden analoge meetsignalen omgezet in digitale 
signalen met een "nauwkeurigheid" van 12 bits. Via de IEEE-488-bus is het mogelijk de 
meetwaarden van de a-d-omzetter uit te lezen. Daarnaast is het mogelijk via deze bus de 
Norma-analysator automatisch te kalibreren. Ook kunnen alle parameters met betrekking 
tot meetwaarden omvorming of meetbereik via deze bus ingesteld worden. Tevens kan de 
Norma zelf geadresseerd worden, zodat meerdere Norma's op één bus kunnen worden 
aangesloten. De communicatie verloopt traag, de meetwaarden zijn ongeveer om de 1 
seconde uitleesbaar. 

Instellen frequentie met een Ward-Leonard-omvormer 
Inleiding De Ward-Leonard-omvormer (reg.nr. EM 3005) wordt aangestuurd door 

een voeding (EM 1829), waarmee de waarde van de uitgangs-gelijkspan
ning (Ufrequentie) gevarieerd kan worden. Deze spanning bepaalt mede 
het toerental van de omvormer (EM3120 - EM3060) en daarmee de 
frequentie van de "pm-machine". De omvormer is in Figuur IV.a 
aangegeven met hulp-omvormer. 

Net 

EM 3005 

+ U(jrequentie) -

Figuur IV.c: Schema van de hulpomvormer waarmee de frequentie geregeld kan worden. 
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Bijlage IV:Meetopstelling en gebruikte apparatuur. 

Instelbare voedin~: 
naam TCR 30 Power Supply 
fabrikant Electrooie Measurement inc. 
reg.nr. EM 1829 
Opmerking 
Deze instelbare voeding kan een uitgangsspanning leveren van 0 tot 400 V en een 
uitgangsstroom van 0 tot 10 A. 

De voeding wordt aangestuurd met een stuurspanning van 0 tot 5 V. Volgens de fabrikant 
zal bij een stap van het uitgangsvermogen van 30 % van zijn maximale vermogen, na 
75 ms het uitgangsvermogen ten hoogste 2 % afwijken van zijn eindwaarde. 
Door aansturing van deze voeding kan de frequentie van het ingangssignaal van de "pro
machine" geregeld worden. 

naam 
fabrikant 
reg.nr. 
Opmerking 

door het regelen van de bekrachtiging van de generator 
(EM3060) met een regelbare voeding. 

Servowat DCP-260/60 
Servowat 
EM 1697 

Deze gestuurde voeding kan een uitgangsspanning leveren van -60 V tot +60 V en een 
uitgangsstroom van -10 A tot + 10 A. De voeding wordt aangestuurd met een spanning 
van -10 V tot + 10 V. Het frequentiebereik van het uitgangssignaal is 0 tot 100Hz. 
Door aansturing van deze voeding wordt de amplitude van het ingangssignaal van de "pro
machine" geregeld. 
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Bijlage V: Bepaling van de rotorflux 

Bijlage V: Bepaling van de rotorflux. 

In deze bijlage is aangegeven hoe de waarde van de door rotorbekrachtigingsstroom 
veroorzaakte flux welke door de statorwikkelingen wordt omvat, is bepaald. Deze flux wordt 
bij dit onderzoek de rotorflux genoemd. 

Bij deze meting is de rotorbekrachtigingsstroom gelijk aan 10 A. De "pm-machine" wordt 
aangedreven door de gelijkstroommachine die met de as aan de testmachine is gekoppeld. 
Naast een spanningsmeter is aan de statorklemmen van de "pm-machine" niets aangesloten. 

V oor de door de rotorflux in de stator geïnduceerde spanning geldt1: 

(V.l) 

Hierin staat 1/lpm voor de effectieve waarde van de rotorflux en EP voor de gemeten 
klemspanning. Door nu de rotoromwentelingsfrequentie te variëren en de klemspanning te 
meten, kan de rotorflux bepaald worden. De gemeten waarden zijn terug te vinden in de 
onderstaande tabel. 

bepaling van de waarde van de rotorflux: 

f [Hz] Ep [V] 1/lmn [Wb] 

0 0 -

20 87 0.692 

25 109 0.694 

30 130 0.690 

35 152 0.691 

40 173 0.688 

45 195 0.690 

50 216 0.688 

gemiddeld 1/lpm: 0.690 

De karakteristiek van de gemeten spanning als functie van de rotorhoekfrequentie is terug te 
vinden in Figuur V.a. 

Uit deze figuur blijkt dat er inderdaad een lineair verband bestaat tussen de geïnduceerde 
spanning en de rotorhoekfrequentie. De flux kan dus berekend worden met formule (V.1). 
Hieruit volgt dat de rotorflux 1/lpm gelijk is aan 0,69 Wb. 
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Bijlage V: Bepaling van de rotorjlux. 
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Figuur V.a: De geïnduceerde spanning als functie van de frequentie, ter bepaling van 1/lpm· 
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Bijlage VI: Uking van de meetopstelling. 

Bijlage VI: IJking van de meetopstelling. 

Om de waarde van het uitgangsvermogen (asvermogen) met een PC momentaan te kunnen 
bepalen, worden de rotorstroom van de gelijkstroommachine en het rotortoerental gemeten. 
Het asvermogen van de gelijkstroommachine (en dus ook die van de "pm-machine") kan 
namelijk geschat worden met behulp van de volgende formule: 

(VI.l) 

Hierbij staat Ir-gm voor de rotorstroom, Is-gm voor de statorstroom, was voor de 
rotorhoekfrequentie, Rr-gm voor de rotorweerstand en G voor de elektromechanische 
omzetconstante van de gelijkstroom-belastingsmachine. 

De ohmse verliezen van de gelijkstroom-belastingsmachine worden gemodelleerd met een 
weerstand Rr-gm· De waarde van de rotorweerstand wordt als constant verondersteld, evenals 
de waarde van de statorstroom. De wrijvingsverliezen in de gelijkstroommachine worden 
gerekend tot de totale wrijvingsverliezen van de "pm-machine", deze verliezen worden 
besproken in het hoofdstuk 4. 

Om het asvermogen uit de waarde van de rotorhoekfrequentie en de rotorstroom van de 
gelijkstroommachine te kunnen bepalen is de machine op twee verschillende manieren geijkt: 

1. met behulp van een rekstrookmeetbrug; 
2. met behulp van een koppelstok. 

In Figuur VI.a is een schematische weergave van de meetopstelling voor het meten van het 
askoppel van de "pm-machine" afgebeeld. 

Koppe tok 

T' as 

Figuur VI.a: Schematische weergave van de opstelling voor het ijken van de machine. 

De koppelstok is bevestigd aan het statorhuis van de gelijkstroommachine. Deze behuizing 
is draaibaar opgesteld. Het koppel wordt met behulp van de koppelstok bepaald door bij 
belasting het reaktiekoppel van het statorhuis, dat gelijk is aan het askoppel, te compenseren 
door een gewicht aan het einde van de koppelstok aan te brengen. De "momentarm" is 
ongeveer 0,87 meter lang. Door met een gewicht aan het einde van de koppelstok het 
statorhuis in evenwicht te brengen, is het koppel met een nauwkeurigheid van ± 0,2 Nm 
bepaald. 

Vooral als het koppel klein is, is het koppel met deze meetmethode niet nauwkeurig te 
bepalen. Daarom is ter controle ook nog een meting uitgevoerd met een rekstrookmeetbrug. 
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Bijlage VI: Uldng van de meetopstelling. 

Het nulpuntsverloop (de offset) van de meetversterker voor het versterken van het signaal 
van de rekstrookmeetbrug is na iedere meetcyclus geminimaliseerd. Temperatuursinvloeden 
worden bij de volgende meetmethode niet gecompenseerd. 

Uit metingen is gebleken dat het asvermogen van de "pm-machine" redelijk geschat kan 
worden met behulp van de volgende formule: 

(VI.2) 
2 

:;: 4, 79j· Jr-gm + 0,80 · Jr-gm 

Van formule (V1.2) is gebruik gemaakt om het asvermogen van de "pm-machine" te bepalen 
bij de metingen. 

In de tabellen aan het einde van deze bijlage zijn naast meetwaarden ook de met behulp 
van formule (VI.2) geschatte waarde voor het asvermogen weergegeven. De parameters 
Is-gm ·G en Rr-gm worden zo gekozen dat de relatieve fout van de geschatte waarden ten 
opzichte van de gemeten waarde minimaal is. 

Conclusie: 
Aangezien zowel bij metingen met de koppelstok als bij metingen met de rekstrookmeetbrug 
de fout in de orde grootte van 5 % ligt, zijn beide meetmethoden gebruikt om formule (VI.2) 
af te leiden. 

Ukin& met koppelstok: 
Met behulp van een koppelstok, met aan het einde een gewicht (massa) is het askoppel bepaald 
voor verschillende waarden van de rotoromwentelingsfrequentie en ingangsvermogen (Pin). 
Uit het askoppel en de frequentie kan het asvermogen bepaald worden (P as(gemeten~· Deze 
waarde wordt vergeleken met de waarde die volgt uit formule (V1.2) (P as(geschat)). De relatieve 
fout van de geschatte waarde t.o.v. de gemeten waarden is bepaald. 

1~=0.8 0 ls-gm·G = 1.54 

Meting met koppelstok bij een frequentie van ± 49Hz. 

pin [W] lr-gm [A] Massa [g] f [Hz] p as(gemeten) p as(geschat) fout[%] 
[W] [W] 

571 1.32 270 49.0 354 314 11 

677 1.83 340 49.2 447 438 2 

790 2.30 435 49.1 571 551 4 

890 2.76 525 49.1 689 662 4 

1007 3.25 615 49.1 807 780 3 

1130 3.79 710 49.1 932 912 2 

1248 4.28 790 49.1 1037 1031 1 

1369 4.1~ 880 49.3 1160 1161 0 
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Bijlage VI: IJking van de meetopstelling. 

Meting met koppelstok bij een frequentie van ± 40 Hz 

pin [W] lr-gm [A] Massa [g] frequentie p as(gemeten) p as(\V]hat) fout [%] 
[Hz] [W] 

528 1.71 325 40.0 347 333 4 

640 2.30 430 40.1 460 450 2 

746 2.91 530 40.0 567 570 1 

859 3.50 640 39.9 683 685 0 

989 4.17 760 39.7 806 815 1 

1112 4.81 890 40.0 952 949 0 

Meting met koppelstok bij een frequentie van ± 30 Hz 

pin [W] lr-gm [A] Massa [g] frequentie p as(gemeten) p as(geschat) fout[%] 
[Hz] [W] [W] 

258 0.75 210 30.1 169 110 35 

369 1.55 340 30.1 274 228 17 

473 2.36 480 29.9 384 346 10 

593 3.16 620 30.1 499 468 6 

722 4.06 770 30.0 617 602 2 

869 5.10 940 30.0 754 761 1 

1006 5.96 1100 30.2 888 899 1 

1142 6.81 1255 30.1 1010 1029 2 

Meting met koppelstok bij een frequentie van ± 20 Hz 

pin [W] lr-gm [A] Massa [g] frequentie p as(gemeten) p as(geschat) fout [%] 
[Hz] [W] [W] 

215 1.2 240 20.1 129 118 9 

331.5 2.51 480 20 257 248 3 

455 3.68 700 20.1 376 369 2 

607 5.15 970 20.1 521 522 0 

761 6.79 1250 19.9 665 691 4 
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Bijlage VI: IJking van de meetopstelling. 

Meting met koppelstok bij een frequentie van ± 10Hz 

pin [W] lr-gm [A] Massa [g] frequentie p as~emeten) pastwJhat) fout[%] 
[Hz] W] 

106 1.19 270 10.3 74 60 19 

174 2.72 550 10.1 148 139 6 

292 4.99 920 9.9 243 259 -6 
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Bijlage VI: IJking van de meetopstelling. 

Ukine met rekstrookmeetbrue: 
Door het bepalen van de spanning over de rekstrookmeetbrug (U brug) is het askoppel bepaald 
voor verschillende waarden van de rotoromwentelingsfrequentie en ingangsvermogen (Pin). 
Uit het askoppel en de frequentie kan het asvermogen bepaald worden (P as(gemeten~· Deze 
waarde wordt vergeleken met de waarde die volgt uit formule (VI.2) (P as(geschat)). De relatieve 
fout van de geschatte waarde t.o.v. de gemeten waarden is bepaald. 

Rr-gm = 0.8 n ls-gm·G = 1,54 

Metingen met rekstrookjes bij een frequentie van ± 50Hz 

pin [W] ~-gm [A] f [Hz] Ubrug [V] P as(gemeten) p as(geschat) fout 
[W] [W] [%] 

304.0 1.34 50.0 9.10 353 326 8 

397.0 1.76 49.9 11.10 429 427 0 

500.0 2.22 49.9 13.20 511 540 6 

596.5 2.68 49.9 17.93 694 653 6 

702.6 3.15 50.0 21.11 818 770 6 

799.0 3.60 50.0 23.65 917 881 4 

901.5 4.10 49.9 26.56 1027 1003 2 

990.0 4.53 49.9 29.93 1158 1110 4 

Metingen met rekstrookjes bij een frequentie van ± 40Hz 

Pin [W] lr-gm [A] f [Hz] Ubrug [V] P as(gemeten) p as(geschat) fout 
[W] [W] [%] 

202.6 1.11 39.9 6.82 211 215 2 

303.0 1.68 40.0 11.04 342 327 4 

396.0 2.21 40.1 14.57 453 433 4 

502.0 2.84 40.0 17.83 553 556 1 

600.0 3.42 39.9 21.35 660 670 1 

703.0 4.04 40.1 25.04 778 797 2 

800.0 4.65 40.1 28.92 899 919 2 
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Bijlage VI: IJking van de meetopstelling. 

Metingen met rekstrookjes bij een frequentie van ± 30 Hz 

pin [W] ~-gm [A] f [Hz] Ubrug [V] p as(gemeten) p as(geschat) fout 
[W] [W] [%] 

102.0 0.75 30.1 4.50 105 110 4 

200.6 1.49 30.0 10.00 233 218 6 

299.1 2.27 30.0 14.59 339 334 2 

403.5 3.12 30.0 19.53 454 461 1 

500.2 3.94 29.9 24.55 569 582 2 

614.0 4.94 29.9 32.60 756 734 3 

658.6 5.44 29.5 34.94 799 800 0 

Metingen met rekstrookjes bij een frequentie van ± 20Hz 

pin [W] ~-gm [A] f [Hz] Ubrug [V] p as(gemeten) p as(geschat) fout 
[W] [W] [%] 

100.7 1.15 19.9 8.12 125 112 11 

208.4 2.47 20 15.74 244 244 0 

298.5 3.65 20.1 24.17 377 366 3 

402.3 5.2 19.9 33.86 522 522 0 

Metingen met rekstrookjes bij een frequentie van ± 10Hz 

pin [W] lr-gm [A] f [Hz] Ubrug [V] p as(gemeten) p as(geschat) fout 
[W] [W] [%] 

50.5 1.22 9.94 8.64 67 60 10 

100.5 2.75 10 17.89 139 139 0 

148.7 4.45 10.1 28.93 227 233 3 
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Bijlage VII: Metingen bij veldverzwakking. 

Bijlage VII: Metingen bij veldverzwakking. 

Bij verschillende streefwaarden U set voor de spanning en streefwaarden Iset voor de 
stroom wordt de belasting en de rotorhoekfrequentie gevarieerd, startende vanuit nullast. 
Hier volgen de gemeten waarden voor de statorstroom, klemspanning, rotoromwentelings
frequentie, ingangsvermogen, uitgangsvermogen en rendement. 

METINGEN BIJ Iset = 2, 7 A: 

Uset = 150 V, Iset = 2,7 A 

lset [A] Uset [V] f [Hz] pin [W] puit [W] '17 [%] 

2.66 149.6 54.7 1107 884 80 

2.76 149.9 50.1 1213 1017 84 

2.76 149.8 44.6 1227 1059 86 

2.74 149.5 40.2 1225 1075 88 

2.75 149.5 34.5 1201 1065 89 

Uset = 100 V, lset = 2,7 A 

lset [A] Uset [V] f [Hz] pin [W] puit [W] '17 [%] 

2.66 99.5 53.5 601 351 58 

2.64 100.1 53.4 619 374 60 

2.71 99.4 53.1 680 442 65 

2.75 99.5 49 726 516 71 

2.75 100.1 45.5 760 573 75 

2.75 100.2 40.4 790 618 78 

2.75 100.1 37.7 806 654 81 

2.72 100.1 35.5 795 652 82 

2.71 99.6 33.4 793 661 83 

2.72 99.5 31.5 801 684 85 

2.75 99.6 30 820 706 86 

2.75 99.5 27.9 820 724 88 

2.75 99.5 26.2 820 729 89 

2.72 99.5 23.7 789 707 90 

2.73 99.4 21.9 741 653 88 
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Bijlage VII: Metingen bij veldverzwakking. 

Uset = 50 V, lset = 2,7 A 

lset [A] Uset [V] f [Hz] pin [W] puit [W] 17 [%] 

2.64 49.5 33.2 273.6 133.7 49 

2.68 49.5 29.2 318.0 196.9 62 

2.72 49.5 25.3 370.2 265.5 72 

2.7 49.5 21.6 373.8 285.0 76 

2.73 49.5 20.1 390.0 307.0 79 

2.69 49.5 17.6 372.5 301.7 81 

2.69 49.5 15.5 388.0 325.0 84 

2.69 49.6 14.1 394.5 341.8 87 

2.69 49.6 13 395.6 350.0 88 

2.72 49.5 12 400.6 364.9 91 
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Bijlage VIl: Metingen bij veldverzwakking. 

METINGEN BU Iset = 2,5 A: 

U set = 150 V, Iset = 2,5 A 

Iset [A] Uset [V] f [Hz] pin [W] puit [W] ,., [%] 

2.45 150.4 53.9 967 636 66 

2.55 149.5 52.7 1074 745 69 

2.55 149.7 49.3 1099 799 73 

2.54 149.7 45.7 1073 815 76 

2.52 149.5 43.9 1098 856 78 

2.55 149.7 42.8 1141 925 81 

2.55 150.0 40.2 1147 950 83 

2.55 150.0 37.5 1145 966 84 

2.55 150.1 33.6 1101 930 84 

2.50 149.5 ~- 0 :u .. 1020 845 83 

Uset = 100 V, Iset = 2,5 A 

Iset [A] Uset [V] f [Hz] pin [W] Puit [W] ,., [%] 

2.47 99.5 53.0 568.0 345 61 

2.55 100 46.6 690.9 498 72 

2.56 99.9 43.2 710. 534 75 

2.56 100.5 40.5 715.5 545 76 

2.52 99.5 34.8 728.1 589 81 

2.53 99.5 31.6 745.2 625 84 

2.51 99.6 29.7 745.8 633 85 

2.56 99.8 27.8 766.2 662 86 

2.48 99.6 25.8 738.6 642 87 

2.56 99.5 23.5 745.2 657 88 

2.55 99.9 22.2 726.3 633 87 

2.54 99.6 21.7 715.5 627 88 
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Bijlage VII: Metingen bij veldvenwakking. 

Uset = 50 V, lset = 2,5 A 

lset [A] Uset [V] f [Hz] pin [W] puit [W] '17 [%] 

2.54 49.6 30.4 134.1 0 0 

2.55 49.6 30.2 239.9 109 45 

2.48 50.3 27.2 278.8 163.2 59 

2.55 50 25.1 332.1 227.3 68 

2.55 49.5 23.1 336.0 240 71 

2.54 50.5 22.1 351.6 269 77 

2.55 49.6 20.3 351.6 271.1 77 

2.53 49.5 18.6 355.8 281.6 79 

2.47 49.5 16.3 351.9 289.4 82 

2.54 49.5 15.2 371.7 315.6 85 

2.54 49.5 14 374.0 326 87 

2.5 49.5 13.3 370.5 325.6 88 

2.52 49.5 12.6 372.0 330.4 89 

2.46 49.5 11.8 362.0 326.1 90 

2.49 49.5 10.9 360.0 325.3 90 
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Bijlage VII: Metingen bij veldverzwakking. 

METINGEN BU Iset = 2,3 A: 

Uset = 150 V, Iset = 2,3 A 

!set [A] Uset [V] f [Hz] pin [W] puit [W] l1 [%] 

2.29 149.6 54.0 908 690 76 

2.35 149.5 49.3 1012 820 81 

2.35 149.7 45.0 1047 880 84 

2.35 149.8 40.6 1055 914 87 

2.35 149.5 35.8 1035 902 87 

Uset = 100 V, !set = 2,3 A 

!set [A] Uset [V] f [Hz] pin [W] puit [W] l1 [%] 

2.26 100.2 49.0 223 0 0 

2.25 99.5 42.2 399 213 53 

2.34 99.5 39.6 530 364 69 

2.33 99.8 34.8 608 466 77 

2.33 99.5 30.4 660 546 83 

2.32 99.5 25.7 691 597 86 

2.31 99.5 23.8 689 605 88 

2.35 99.5 22.4 680 593 87 
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Bijlage VII: Metingen bij veldverzwakking. 

Uset = 50 V, lset = 2,3 A 

lset [A] Uset [V] f [Hz] pin [W] puit [W] lJ [%] 

2.31 49.5 25.1 113 0 0 

2.32 49.5 25.0 175 72 41 

2.35 49.7 24.2 230 130 57 

2.35 49.7 22.6 248 156 63 

2.35 49.5 20.4 283 200 71 

2.32 49.5 18.1 294 226 77 

2.35 49.6 16.6 320 262 82 

2.29 49.5 15.3 317 263 83 

2.32 49.7 14.7 334 282 85 

2.35 49.5 14.0 340 291 86 

2.33 49.5 13.0 345 304 88 

2.29 49.5 12.0 336 300 89 

2.30 49.5 10.9 335 300 90 
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Bijlage VIl: Metingen bij veldverzwakking. 

METINGEN BU lset = 2,1 A: 

Uset = 150 V, Iset = 2,1 A 

Iset [A] Uset [V] f [Hz] pin [W] puit [W] 11 [%] 

2.06 149.6 56.4 666 423 64 

2.15 149.6 52.1 826 617 75 

2.12 149.5 49 831 627 75 

2.08 149.5 45.1 857 676 79 

2.14 150.1 42.5 940 778 83 

2.15 149.9 38.9 965 823 85 

2.13 149.9 36.3 958 819 86 

2.15 149.6 33.8 923 778 84 

Uset = 100 V, Iset = 2,1 A 

Iset [A] Uset [V] f [Hz] pin [W] puit [W] 11 [%] 

2.05 100.1 41.7 189 0 0 

2.15 100.0 41.4 379 201 53 

2.14 99.5 36.5 456 308 68 

2.15 100.0 34.9 515 372 72 

2.15 99.9 31.8 555 436 79 

2.14 99.7 29.7 582 472 81 

2.075 99.5 23.9 619 533 86 

Uset = 50 V, Iset = 2,1 A 

lset [A] Uset [V] f [Hz] pin [W] puit [W] 11 [%] 

2.13 50.1 20.7 92 0 0 

2.15 49.5 20.0 135 47 35 

2.13 49.5 19.3 169 85 50 

2.15 49.7 18.6 197 118 60 

2.13 49.5 15.5 264 207 78 

2.1 49.5 13.7 289 240 83 

2.09 49.5 12.3 303 266 88 

2.09 49.5 11.4 310 278 90 

VII- 7 



Bijlage VII: Metingen bij veldverzwakking. 

METINGEN BU lset = 1,9 A: 

Uset = 150 V, Iset = 1,9 A 

lset [A] Uset [V] f [Hz] pin [W] puit [W] 17 [%] 

1.87 149.5 53.4 247 0 0 

1.91 149.6 50.2 516 299 58 

1.94 149.9 46.7 695 501 72 

1.95 149.9 44.9 739 555 75 

1.95 149.7 39.8 839 690 82 

1.93 149.5 35.0 858 719 84 

Uset = 100 V, lset = 1,9 A 

lset [A] Uset [V] f [Hz] pin [W] puit [W] 17 [%] 

1.86 100.2 34.2 158 0 0 

1.90 100.5 33.1 273 129 47 

1.94 99.5 31.1 351 218 62 

1.91 99.5 30.0 427 307 72 

1.94 99.5 27.6 522 419 80 

1.85 99.6 24.4 549 462 84 

1.95 99.5 23.2 580 496 86 

1.93 99.5 22.0 557 470 84 
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Bijlage Vll/: Het simulatieprogramtnil. 

Bijlage VIII: Het simulatieprogramma 

% programma simulati.m (25- 5- '94) 
% Met behulp van dit programma kunnen de koppel- en vermogens-frequentie 
% krommen van een pm-machine met niet constante luchtspleetwijdte en met 
% verliezen bepaald worden. Hierbij wordt uitgegaan van model 3 met verlies
% parameters Rl, R2 en R3. 

clear t Pin Puit Pvl Pv2 Pv3 Pv4 Te gamma delta fi Id Iq rend 
global Uw Lq Ld psi Imax Rl R2 R3 
%_constante waarde voor klemspanning en statorstroom ________ _ 

Imax = 20; 
u = 200; 

% ... de verliesparameters ......................................................................... . 
Rl = 0.5; 
R2 = 300; 
R3 = 2500; 

% ... startwaarde voor hoekfrequentie ........................................................... . 
w = 23*2*pi; 

%_overige constanten definitie _________________ _ 
psi = 0.5; % flux van de permanente magneten 
Ld 0.0196; % înductiviteit in de d-rîchting 
Lq 0.0786; % inductiviteit in de q-richting 
Pt = 100; % startwaarde vermogen 
k = 1; % beginwaarde teller 
delta = -1; % beginwaarde hoek delta 
gam = I; % beginwaarde hoek gamma 
% ------- routine voor bepalen van krommen ------------------------------------------------
while Pt > 5 & w/(2*pi) < 500 , 

t(k) w/(2*pi); 
oplos = fsolve('simufunk' ,[delta gam]'); 
delta oplos(l); 
gam oplos(2); 
phi gam + delta; 
Pin(k) abs(U*Imax*cos(phi)); 
Pvl(k) w*0.6/3; 
Pv2(k) U"2/R2; 
Pv3(k) abs(R3/(Rl + R3 + j*w*Lq)*(Imax *exp(j*phi)-UIR2))"2*Rl; 
Pv4(k) abs((Rl +w*Lq)/(Rl + R3+j*w*Lq)*(lmax*exp(j*phi)-U/R2))"2*R3; 
Puit(k) = Pin(k) - Pvl(k) - Pv2(k) - Pv3(k) - Pv4(k); 
Te(k) Puit(k)/w; 
rend(k) Puit(k)/Pîn(k); 
gamma(k) = gam; 
fi(k) phi; 
del(k) = delta; 
Id(k) -Imax*sin(gam); 
Iq(k) Imax*cos(gam); 
gam gamma(k); 
Pt Puit(k); 
k k + 1; 
w w +pi; 

end 
%-----------------------------------------------------------------------------------------------------
plot(O,O,t,Pin,t,Puit,t, lOO*abs(Te)); 
grid; 
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Bijlage VIII: Het simulatieprogramma. 

% programma simufunk.m (25 - 5 - '94) 
% Dit is de spanning-stroom-vergelijking behorende bij model 3 
% Door het oplossen van dit stelsel vergelijkingen kan in het 
% programma simulati.m voor een waarde van de hoekfrequentie w de 
% waarde van de hoek fi (a(l)) en de hoek gamma (a(2)) bepaald worden. 

function q = oplos(a); 
q = zeros(2, 1); 

% berekenen van formule 

q(l)=real(U-(Imax*exp(j*(a(l) +a(2)))-U/R3)*((Rl + j*w*Lq)*R2/(j*w*Lq + Rl + R2))-w*psi*exp(j*a(l)) ... 

+ w*(Ld-Lq)*(Imax*exp(j*(a(l) + a(2)))-U/R3)*(sin(a(2))*cos(a(2))-j *sin(a(2)t2) ); 

q(2)=imag(U-(Imax*exp(j*(a(l) +a(2)))-U/R3)*((Rl + j*w*Lq)*R2/(j*w*Lq + Rl + R2))-w*psi*exp(j*a(l)) ... 

+ w*(Ld-Lq)*(Imax*exp(j*(a(l) + a(2)))-U/R3)*(sin(a(2))*cos(a(2))-j*sin(a(2)t2) ); 
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Bijlage IX: De simulatieresultaten 

Bijlage IX: De simulatieresultaten 

Met behulp van het simulatieprogramma gepresenteerd in bijlage VIII en het programma 
Matlab, zijn enkele vermogen-frequentie-krommen gegenereerd. De waarden van het in- en 
uitgangsvermogen als functie van de frequentie, volgend uit de simulaties van de geteste "pm
machine", zijn bepaald voor verschillende streefwaarden voor de statorspanning en 
statorstroom van de "pm-machine". 

In deze karakteristieken zijn ook de gemeten waarden (zie bijlage VII) verwerkt. De waarde 
van het ingangsvermogen is in de karakteristieken aangegeven met een kruisje en de waarde 
van het uitgangsvermogen is in de karakteristieken aangegeven met een sterretje. 
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Bijlage X: Het regelprogrammll. 

Bijlage X: Het regelprogramma. 

Program Ulregel; 
{ programma UI-regel.pas } 
{ Dit programma is een onderdeel van het afstudeerproject met als titel: } 
{ "Een veldverzwakkingsregeling voor een voertuigaandrijving met permanent-magneet- } 
{ machines". } 
{ student : Paul Arts } 
{ hoogleraar : prof.dr.ir. A.J.A. Vandenput } 
{ mentor : ir. R.W.P. Kerkenaar } 
{ afstudeerdatum : 30 juni 1994 } 
{ } 
{ Het programma heeft als doel veldverzwakking van de te regelen "pm-machine" } 
{ (in dit geval een wisselstroommachine van het sleepringanker type) mogelijk te } 
{ maken. Hierbij moet het uit de pas vallen van de machine ten alle tijden voorkomen } 
{worden. } 
{ Het programma is als volgt opgebouwd: } 
{ Na het initialiseren van de regeling en de meetinstrumenten, volgt het via het } 
{ toetsenbord ingeven van de streefwaarden van de spanning en stroom. Vervolgens } 
{ wordt de machine met de hand ingeregeld, waarna de regeling over wordt genomen } 
{ door de "PC". De regeling bestaat uit een "snelle" discrete PI-regelaar voor het } 
{ regelen van de spanning. De stroom wordt geregeld door het sturen van de } 
{ frequentie. De verandering van de frequentie is een functie van verschil tussen de } 
{ gemeten waarde en de streefwaarde van de statorstroom. Met deze regeling wordt } 
{ zowel de stroom als de spanning op hun streefwaarden geregeld. Voordat de waarde } 
{ van de stroom of spanning veranderd wordt, wordt eerst de stabiliteit van de machine } 
{ gecontroleerd, om het uit de pas vallen van de machine te voorkomen. De regeling } 
{ kan gestopt worden als zowel de waarde van de spanning als de stroom binnen het } 
{ opgegeven bereik liggen, door het aanraken van een willekeurige toets. } 

Uses crt, graph, ieeeio; {ieeeio voor gebruik van IEEE-routines } 

const {Adres instelling voor IEEE488 bus. } 
NORMA1: string = '01'; {adres van de eerste Norma} 
NORMA2: string = '02'; {adres van de tweede Norma } 

const sinus_delta_max = 0.97; 
delta_U = 0.5; 
delta I = 0.05; 
max_eps_U = 10; 
max_eps_I = 0.5; 
U max da 1400; 

: string; 

{maximale waarde van sinus(ó) } 
{maximale afwijking spanning [V] } 
{maximale afwijking stroom [A] } 
{maximale stap in de spanning } 
{maximale stap in de stroom } 
{maximale (digitale) waarde voor het aansturen van de spanning} 

var Response, Reading 
schrijf_da 
spanning, stroom, 
toerental, belasting, 

: array [0 .. 1] of integer; 

vermogen _in, vermogen_ uit, 
rendement, dummy, 
sinus_ delta, 
U_ set, I_ set 
stop, stabiliteit 

: real; {streefwaarden voor de spanning en de stroom} 
: boolean; 

{$I c: \labmaste\tp4incl. pas} {tp4incl.pas voor gebruik van Labmaster-routines } 
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Bijlage X: Het regelprogramma. 

{ IEEE procedures voor het instellen van de Norma Power Analysers. } 

procedure IEEEinit; 
begin {Verldaring TEXT -codes zie hfdstk 11 Handleiding NORMA} 

writeln(IeeeOut, 'OUTPUT ', NORMA1, ';REN;LLO;T0.12'); 
writeln(IeeeOut, 'OUTPUT ', NORMA1, ';SU+ 1;RU280;COU'); 
writeln(IeeeOut, 'OUTPUT ', NORMA1, ';SI +0.050;R110;COI'); 
writeln(IeeeOut, 'OUTPUT', NORMA1, ';Y;NU;NI;P'); 

writeln(IeeeOut, 'ENTER ', NORMA1); 
readln(Ieeein, Reading); 

writeln(IeeeOut, 'OUTPUT ', NORMA2, ';REN;LLO;T0.12'); 
writeln(IeeeOut, 'OUTPUT ', NORMA2, ';SU+ 1.2743;RU17;COU'); 
writeln(IeeeOut, 'OUTPUT ', NORMA2, ';SI +0.8012;R110;COI'); 
writeln(IeeeOut, 'OUTPUT', NORMA2, ';Y;MU;MI,P'); 

writeln(IeeeOut, 'ENTER ', NORMA2); 
readln(Ieeeln, Reading); 

end; {IEEEinit} 

{instellen spanningskanaai} 
{instellen stroomkanaal} 
{over/underload, RMS spanning, } 
{RMS stroom} 

{instellen tachospanningskanaal} 
{instellen belastingsstroomkanaal} 
{ over/underload, mean tachospan-} 
{ ning, mean belastingsstroom } 

{IEEE procedure voor het uitlezen van de meetwaarden van de Norma Power Analysers 
{ plus automatische callibratie 

} 
} 

procedure IEEElees (dev: string; var stroom, spanning, vermogen: real); 
var 
code: integer; 
signal_level: string; 
ok: boolean; 
begin 

ok:= false; 
repeat 
writeln(IeeeOut, 'ENTER', dev); 
readln(Ieeeln, response); 
signal_level := copy(response, 1, 1); 
case signal_level[1] of 

'@': 

begin 
ok:= true 

end; 
'A': 

begin 

{Verklaring @/0-codes zie hfdstk 11.6, Handleiding NORMA} 

writeln(IeeeOut, 'OUTPUT', dev, ';B1U'); 
end; 

'B': 
begin 

writeln(IeeeOut, 'OUTPUT', dev, ';BOU'); 
end; 

'C': 
begin 

writeln(IeeeOut, 'OUTPUT', dev, ';B1U'); 
end; 
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'D': 
begin 

writeln(leeeOut, 'OUTPUT', dev, ';Bll'); 
end; 

'E': 
begin 

writeln(leeeOut, 'OUTPUT', dev, ';BlU;Bll'); 
end; 

'F': 
begin 

writeln(leeeOut, 'OUTPUT ', dev, ';BOU ;B 11'); 
end; 

'G': 
begin 

writeln(IeeeOut, 'OUTPUT', dev, ';BlU;Bll'); 
end; 

'H': 

'1': 

'J': 

begin 
writeln(leeeOut, 'OUTPUT ', dev, ';BOl'); 

end; 

begin 
writeln(leeeOut, 'OUTPUT ', dev, ';BOI;B 1 U'); 

end; 

begin 
writeln(leeeOut, 'OUTPUT ', dev, ';BOI;BOU'); 

end; 
'K': 

begin 
writeln(leeeOut, 'OUTPUT ', dev, ';BOI;B lU'); 

end; 
'L': 

begin 
writeln(leeeOut, 'OUTPUT ', dev, ';B ll'); 

end; 
'M': 

begin 
writeln(IeeeOut, 'OUTPUT ', dev, ';B ll;B lU'); 

end; 
'N': 

begin 
writeln(leeeOut, 'OUTPUT', dev, ';Bll;BOU'); 

end; 
'0': 

begin 
writeln(leeeOut, 'OUTPUT ', dev, ';B ll;B lU'); 

end; 
end;{case} 

until ok; 

Bijlage X: Het regelprogramma. 

val(copy(response, 7, 10), spanning, code); {toekennen spanningswaarde} 
val(copy(response, 22, 10), stroom, code); {toekennen stroomwaarde } 
val(copy(response, 37, 10), vermogen, code); {toekennen vermogenswaarde} 

end; {IEEElees} 
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Bijlage X: Het regelprogramma. 

{ Procedure voor het instellen van de streefwaarde van de spanning U_ set en 
{ de streefwaarde van de stroom I_ set 

procedure instellen; 
begin 

clrscr; 
gotoxy(l,lO); write('geef de instelwaarde van de spanning op (50 < U_set < 150 [V]): '); 
readln(U _set); 
gotoxy(l,l2); write('geef de instelwaarde van de stroom op (1,9 < I_ set < 2,7 [A]) : '); 
readln(I _set); 

end; {instellen} 

{ Procedure voor het berekenen van de sinus van de hoek ó en de waarde van 
{ sin(ó) wordt naar het scherm geschreven. 

procedure bereken sinus delta; - -

var R, L, psi : real; 
P, U, w, I: real; 
sinus_d : real; 

begin 
psi := 0.69; 
R := 1.38; 
L : = 0.58 - 0.125*stroom; 
IEEElees(normal ,I, U ,P); 
w : = 2 *pi *toerental; 
if sqr(I)- sqr(P/U) > 0 
then sinus_d: = abs( (R*sqrt(sqr(I)-sqr(P/U))+w*L*P/U)/(w*psi)) 
else sinus_ d : = 0; 
gotoxy(1,20); write('SIN(ó) = ',sinus_d:3:2,' '); 

end; {bereken_ sinus_ delta} 

{ Procedure voor het inlezen van de meetwaarden en het afdrukken van de meetwaarden 
{ op het scherm. 

procedure meetwaarden; 
begin 

IEEElees(normal,stroom,spanning,vermogen_in); 
IEEElees(norma2,belasting,toerental,dummy); 
vermogen_in : = 3*vermogen_in; 
vermogen_ uit : = (pi*1.54*belasting*toerental + 0.8*belasting*belasting); 
rendement : = vermogen_ uit/vermogen _in * 100; 
clrscr; 
gotoxy(l2, 15); write('spanning = ',spanning:6: 1 ,' [V]'); 
gotoxy(l2,16); write('stroom =',stroom:6:3,' [A]'); 
gotoxy(12,17); write('toerental =',toerental:6:2,' [Hz]'); 
gotoxy(12,4); write('belasting = ',belasting:6: 1); 
gotoxy(12,6); write('vermogen IN = ', vermogen_in:6: 1); 
gotoxy(l2,8); write('vermogen UIT = ',vermogen_uit:6: 1); 
gotoxy(l2, 10); write('RENDEMENT = ',rendement:4:2); 
gotoxy(60,15); write('U_set = ', U_set:4:2); 
gotoxy(60,16); write('I_set = ', I_set:4:2); 
bereken_ sinus_ delta; 

end; {meetwaarden} 
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Bijlage X: Het regelprogramma. 

{procedure voor het handmatig bedienen van de machine tijdens het opstarten 
{van de machine en als de stabiliteit van de machine in gevaar komt 

procedure handbediening; 

var d: char; 
chan: byte; 
stop_ run : boolean; 

{sub-procedure voor het ophogen van een kanaal met een instelbare stap} 
procedure uitgang_ omhoog(kanaal: integer; stap: integer); 

begin 
schrijf_ da[kanaal]: =schrijf_ da[kanaal] +stap; 
writeda(kanaal, schrijf_ da[kanaal]); 

end; {uitgang_ omhoog} 

{sub-procedure voor het verlagen van een kanaal met een instelbare stap} 
procedure uitgang_ omlaag(kanaal:integer;stap:integer); 

begin 
schrijf_ da[kanaal]: =schrijf_ da[kanaal]-stap; 
writeda(kanaal, schrijf_ da[kanaal]); 

end; {uitgang_ omlaag} 

begin 
repeat 

chan:=O; 
stop_ run: = false; 
stop: = false; 
if keypressed then {er is een toets ingedrukt} 
begin 

d: =readkey;delay(IO); { welke toets? } 
casedof 

'8' : uitgang_omhoog(0,2); 
'2' : uitgang_ omlaag(0,2); 
'6' : uitgang_omhoog(l,2); 
'4' : uitgang_omlaag(1,2); 
'0' : stop_ run : = true; 

el se 
begin 

stop_ run : = true; 
stop : = true; 

end; 
end;{case} 

end; 
meetwaarden; 
gotoxy(20,25); write('(spanning, da-waarde ',schrijf_ da[O],' '); 
gotoxy(50,25); write(' frequentie, da-waarde ',schrijf_ da[l],' )'); 
gotoxy(lO,l); write('HANDBEDIENING'); 
gotoxy(30,22); write('spanning omhoog = 8, omlaag = 2;'); 
gotoxy(25,23); write('hoekfrequentie omhoog = 6, omlaag = 4; EINDE = 0 '); 

until stop_ run; 
end; {handbediening} 
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Bijlage X: Het regelprogramma. 

{ Als de stabiliteit van de machine in gevaar komt, wordt overgeschakkeld 
{ naar deze procedure. De spanning wordt op zijn maximale waarde ingesteld 
{ en er wordt overgeschakeld op handbediening. 

procedure instabiel; 
begin 

schrijf_ da[O] : = U_ max _ da; 
writeda(O,schrijf_ da[O]); 
handbediening; 

end; {instabiel} 

{V oordat de stroom of spanning wordt veranderd wordt gecontroleerd of de 
{stabiliteit van de machine niet in gevaar komt. Dit wordt gedaan aan de 
{hand van de waarde van de sinus van de hoek ö. Met deze procedure wordt 
{de waarde van de sinus van de hoek ö berekend en naar het scherm geschreven 

procedure beveiliging; 

var R, L, psi : real; 
P, U, w, I : real; 

begin 
psi := 0.69; 
R := 1.38; 
L : = 0.58 - 0.125*stroom; 
IEEElees(normal,I,U,P); 
w : = 2*pi*toerental; 
stabiliteit : = TRUE; 
if (sqr(l)-sqr(P/U)) < = 0 
then sinus delta : = 0 
el se 
begin 

sinus_ delta : = (R *sqrt( sqr(l)-sqr(P /U)) + w*L *P /U) I (w*psi); 
if sinus delta > sinus delta max - - -
then instabiel 
el se 
begin 

gotoxy(l ,20); write('SIN(ö) = ',sinus_ delta:3:2,' '); 
end 

end 
end; {beveiliging} 
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Bijlage X: Het regelprogramma. 

{ Dit is de procedure voor het regelen van de waarde van de spanning met een 
{ PI-regelaar en het regelen van de stroom op hun streefwaarden. Eerst wordt de 
{ spanning bijgeregeld, vervolgens wordt de stroom veranderd, waarna de 
{ spanning weer wordt bijgeregeld. Dit wordt herhaald totdat zowel de stroom 
{ als de spanning gelijk zijn aan hun streefwaarden plusminus een 
{ gedefinieerde onnauwkeurigheid. 

procedure regelen; 

var 
e, e_oud, uit, uit_oud, U_oud 
a, b, ei, kp, ki 
in_range, in_range_U, in_range_I 
eps 
uitgang, stap 

begin 
ki : = 0.08; kp : = 0.005; 
U_ oud : = spanning; 
a : = kp*(l + ki); 
b := kp; 
ei : = 1; 
in_ range : = false; 
uit_oud := schrijf_da[0]/2047; 
e _oud : = (U_ set - U_ oud)*a/b; 
repeat 

repeat 
repeat 

: real; 
: real; 
: boolean; 
: real; 
: integer; 

{integratieconstante en proportionele versterking} 

{oude uitgangswaarde voor spanningssturing} 
{verschil tussen setwaarde en stuurwaarde } 

meetwaarden; {inlezen meetwaarden} 
gotoxy(10,1); write('AUTOMATISCHE REGELING'); 
U_ oud : = spanning; 
e:= U_set- U_oud; 
if e > max _ eps _U {begrenzing stap van spanningsuitgang} 
then e := 10 
el se; 
uit:= ci*uit_oud + a*e- b*e_oud; 
beveiliging; 
schrijf_da[O] := trunc (uit* 2047); 
writeda(O , schrijf_ da[O]); 
delay(O); 
e_oud := e; 
uit_ oud : = uit; 
if abs (U_ set - U_ oud) < = delta_ U 
then in _range_ U : = true 
el se in _range_ U : = false; 
gotoxy (0,14); 

until in _range_ U; 
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{nieuwe uitgangswaarde voor spanningssturing} 
{controleren stabiliteit} 
{waarde voor schrijven naar da_uitgang} 
{schrijven waarde naar Labmaster} 

{controleren of de spanning in bereik ligt} 

{herhalen tot spanning in ingesteld bereik ligt} 

} 
} 
} 
} 
} 
} 



Bijlage X: Het regelprogramma. 

in_range_I := false; 
meetwaarden; 
gotoxy(IO,l); write(' AUTOMATISCHE REGELING'); 
eps : = stroom - I_ set; 
if abs(eps) > max_eps_I 
then stap : = 20 
else stap : = trunc(SO*eps*eps + IO*abs(eps)); 
beveiliging; 
if eps > delta_I 
then 

begin 
schrijf_da[l]: = schrijf_da[l]- stap; 
writeda(l, schrijf_ da[ 1 ]); 

end 
else if eps < -delta_I 

then 
begin 

{begrenzing stap van stroomuitgang} 

{instellen stap van stroom} 
{controleren stabiliteit} 
{verlagen frequentie als stroom te groot is} 

{verhogen frequentie als stroom te klein is} 

schrijf_da[l]: = schrijf_da[l] + stap; 
writeda(l, schrijf_da[l]); 

end 
el se in_ range_ I : = true; 

until in_range_I; {stoppen als stroom in ingestelde bereik ligt} 
meetwaarden; 
gotoxy(IO,l); write('AUTOMATISCHE REGELING'); 
delay(SOO); 
if abs(spanning-U _set) < delta_ U {nogmaals controleren of spanning in bereik ligt} 
then in _range : = true 
el se in _range : = false; 

until in_ range; {stoppen als spanning en stroom in ingestelde bereik liggen} 
end; {regelen} 

{ Procedure voor het terugregelen van de frequentie naar 0 en het nul-stellen 
{ van de spanning als de regeling gestop wordt 

procedure stoppen; 
begin 

repeat 
schrijf_da[l] := schrijf_da[l]- 10; 
delay(300); 
writeda(l ,schrijf_ da[l]); 

until (schrijf_da[l] < 0); 
writeda(O,O); 

end; {stoppen} 
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Bijlage X: Het regelprogramma. 

{ .. HET HOOFDPROGRAMMA ............................................................................................. } 

begin {main} 
writeda(O,O); 
writeda(l ,0); 
clrscr; 
IEEEinit; 
instellen; 
schrijf_da[O] : = 1500; writeda(O,schrijf da[O]); 
schrijf_da[1] := 100; writeda(l,schrijf_da[1]); 
stop : = false; 
handbediening; 

repeat 
meetwaarden; 
regelen; 

until keypressed; 

stoppen; 
end. {main} 

{nul-stellen spanningsnitgang} 
{nul-stellen frequentieuitgang} 

{instellen Norma Power Analysers} 
{instellen streefwaarden van spanning en stroom} 
{schrijf startwaarde spanning} 
{schrijf startwaarde frequentie} 

{opstarten machine met de handbediening} 

{inlezen meetwaarden} 
{regelen spanning en stroom} 
{stoppen als toets wordt ingedrukt} 

{ terugregelen van de frequentie en nul-stellen spanning} 
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