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Door de NS ~s aan de THE het volgende voorgelegd als voor 
beide partijen interessant onderwerp voor één of meerdere afstudeerders: 
"Bij toepassing van draaistroomtractie op gelijkstroomnetten wordt ge
woonlijk gebruik gemaakt van gecompliceerde schakelingen om de grote 
spanningsvariaties van de bovenleiding op te vangen en om het probleem 
van de harmonischen in de retourstroom, die de circuits van de spoor
beveiliging kunnen beÏnvloeden, op te l~ssen. 
Momenteel worden drie verschillende systemen toegepast: 
- Ingangsfilter en ingangschopper die een tussenkring met constante 

spanning voeden, gevolgd door één of meerdere invertoren die de 
motoren regelen. 

- Ingangsfilter en ingangschopper, die een tussenkring met variabele 
spanning en constante stroom voeden, gevolgd door zgn. "Phasenfolge"
invertoren. 

- Groot ingangsfilter zonder ingangschopper, waardoor de invertoren 
v~a dit filter direct met de bovenleidingsspanning verbonden zijn. 

Een vergelijkende studie tussen deze drie systemen ten aanzien van de 
dimensionering van de componenten, alsmede de technische voor- en 
nadelen wordt door NS dringend gewenst geacht." 

Uit de eerste gesprekken met de begeleider van de kant van NS ~s gebleken 
dat ~n eerste instantie de eigenschappen van de aandrijving zelf centraal 
moeten staan, terwijl het netgedrag later aan de orde kan komen. Voor het 
gedrag van de aandrijving ~s vooral de adhesiebenutting van groot belang. 
De gewenste hoge trekkrachten ~n locomotieven van hoog vermogen vereisen 
een optimale benutting van de adhesie tussen wiel en rail. Hiervoor is 
het noodzakelijk dat de krachten tussen wiel en rail gelijkmatig verlopen. 
Door de gewenste harde koppeling in de overbrenging moet dan ook het as
koppel van de machine pulsarm zijn. 
Bij de gebruikelijke invertorsystemen Z~Jn spann~ngs- en stroomvormen ~n 
de machine niet sinusvormig. Gevolg ~s dat het elektromagnetisch koppel 
niet meer constant ~s, maar pulserend verloopt. 
Om tot een beoordeling van de draaistroomtractiesystemen te komen zal het 
onderzoek de volgende punten moeten om'Jatten: 
a. Berekenen en meten van de koppelvorm ~n een invertar-gevoede 

inductiemachine. 
b. Nagaan wat de mogelijkheden zijn om de koppelpulsaties te heinvloeden 

door middel van modulaties van de voedende stroom of spann~ng. 
c. Nagaan in hoeverre de grootte van de pulskoppels afhankelijk ~s 

van de gebruikte sturing. 
d. Nagaan in hoeverre de dimensionering en de opbouw van de inductie

machine samenhangt met het type invertor, ondermeer in verband 
met de koppelvorming. 
In de loop van het afstudeerproject zal nader worden bekeken of, gez1en 
de tijdsbesteding, dit laatste onderwerp nog aan de orde kan komen. 

Docenten : Prof. Dr.Ir. J.G. Niesten, 
Prof. Ir. J.A. Schot. 

Mentor : van NS-zijde Ir. J.F.M. Kitzen. 

Adviseur : Ir. W.J. de Zeeuw. 
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Bij een vergelijkende studie tussen de verschillende gelijkspanning
draaistroom-tractiesystemen zijn in eerste instantie de eigenschappen van de 
aandrijving centraal gesteld. In verband met de noodzakelijke optimale be
nutting van de adhesie tussen wiel en rail bij locomotieftractie met hoge 
vermogens, is een gelijkmatig verlopend koppel gewenst. Het afstudeerwerk is 
daarom gericht op een onderzoek naar het koppelverloop in inductiemachines 
die worden gevoed uit een invertor. 
In principe staan 2 invertortypen ter beschikking: 
- invertor die gevoed wordt uit een tussenkring met constante stroom en 

variabele spanning (stroominvertor); 
- invertor die wordt gevoed uit een tussenkring met constante spanning; 

spanningsregeling gebeurt door middel van pulsbreedte modulatie (PBM-invertor). 
Bij beide invertortypen kunnen twee vormen van bedrijf worden onderscheiden. 
De eenvoudigste bedrijfsvorm is die, waarbij iedere machinewikkeling per 
halve periode met één blok stroom of spanning wordt gevoed. In verband met de 
noodzakelijke spanningssturing (bij de PBM-invertor) of vanwege de wens om de 
koppelvorm te beÏnvloeden (bij de stroominvertor) kan pulsbreedte modulatie 
worden toegepast, waardoor de voedende stroom of spanning wordt gepulst. 
Voor beide invertortypen zijn berekeningen van het elektromagnetische koppel 
gedaan. Hierbij is gebruik gemaakt van de beschrijving van een inductiemachine 
met behulp van Parkvectoren. Dit maakt het mogelijk om het aantal machine
vergelijkingen te reduceren. Daarnaast wordt ook de beschrijving van het 
voedende systeem sterk vereenvoudigd. 
Uit gedane berekeningen blijkt, dat vooral in het gebied met lage frequen
ties ( < 15 à 20 Hz) de elektromagnetische koppelvariaties bij voeding uit 
een PBM-invertor kleiner zijn dan bij voeding uit een stroominvertor. Ook 
bevat het elektromagnetisch koppel bij voeding uit een stroominvertor vooral 
sterke harmonischen met lage rangnummers, terwijl bij de PBM-invertor de 
overheersende harmonische iuist in het gebied met zeer hoge frequenties ligt. 
Voor hogere frequenties ( > 20 Hz) ontlopen beide systemen elkaar niet erg 
veel. Uitsluitend op grond van deze resultaten is men wellicht geneigd tot 
het trekken van de conclusie dat de PBM-invertor voor tractiedoeleinden beter 
zou voldoen dan de stroominvertor. Men diene echter te bedenken, dat er be
slist geen eenduidige conclusie terzake kan worden getrokken, alvorens de 
volgende belangrijke vragen beantwoord zijn: 
- Welke invloed heeft de mechanische overbrenging? Hoe moet de koppelvorm 

worden beoordeeld? 
- Wat is de invloed van de motor-parameters op het koppelverloop? Wat is 

de optimale aanpassing van de motor aan het type invertor? 
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1. Draaistroomtractie. 

sinds begin van de elektrische tractie (in 1879) is de serie-

commutatormotor de tractiemotor geweest, die in het overgrote deel van de 

aandrijvingen werd toegepast. De reden hiervoor is, dat tot de sterke 

opkomst van de vermogenselektronica de commutatormotor de motor was, 

die op betrekkelijk eenvoudige wijze geregeld kon worden. Deze regeling 

via \<Jeerstanden (bij de g.s.-commutatormotor) of via het 

schakelen van aftakkingen van de transformator (bij w.s.-commutatormotoren). 

De mogelijkheid tot regelen is onontbeerlijk bij tractie. 

Daarnaast heeft men echter al sinds het begin van deze eem<T pogingen 

om de draaistroom-inductiemotor als tractiemotor toe te passen. 

Vooral de kooiankermotor is omschreven als de ideale tractiemotor (o.a. 

lit. 1.1. en 1.2.). Als voornaamste voordelen wordt opgegeven: 

- robuuste, eenvoudige bouw van de motor; 

- kleinere en lichtere motor door het vervallen van de commutator; 

- met het vervallen van de commutator vervallen ook de voor de 

commutatormotor geldende beperkingen m.b.t. vermogen en toerental; 

- een aandrijving met een induktiemotor kan een grotere trekkracht 

leveren bij hoge snelheden, en kan ook bij zeer lage snelheden 

gedurende tijd een zeer hoge trekkracht leveren. Hierdoor 

wordt het mogelijk universele elektrische lokamotieven te bouwen. 

Bij gebruik van een induktiemotor als tractiemotor was men nu toe 

genoodz~kt om een ingewikkeld bovenleidingsysteem te gebruiken om de 

driefasen voeding te verzorgen. Dit driefasen-net had dan nog het nadeel 

van een vaste frequentie, waardoor snelheidsregeling slechts moeilijk te 

realiseren was (poolomschakeling en weerstanden in de rotorketen). Een 

andere mogelijkheid om. toch met een eenfase bovenleidingsysteem te volstaan, 

is gebruik van roterende omzetters voor de frequentieconversie. Dit 

leidt echter tot zeer omvangri en kostbare omzetters. 

De genoemde nadelen hebben een invoering van de induktiemotor als 

tractiemotor tot nu toe verhinderd. Bovendien moesten de weinige toepas

vrijwel uitsluitend beperkt blijven tot de lokomotief-tractie. 
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ne ontwikkeling van betrouwbare.vermogens-halfgeleiders heeft nieuwe 

ontwikkelingen in de tractie-techniek mogelijk gemaakt. Er zijn verschil

lende redenen aan te geven om deze nieuwe technieken in te voeren (zie 

o.a. lit. 1.3.). 

Op de eerste plaats is er een aantal functionele voordelen: 

- ne sturing van de tractiemotoren via vermog~ns-elektronische omzetters 

maakt een co~tinue regeling van het motorkoppel mogelijk. Hierdoor 

kan de adhesie-grens (tussen wiel en rail) optimaal worden benaderd. 

Vooral bij lokomotieftractie is dit erg belangrijk. In de spoorweg

bedrijven is de behoefte ontstaan aan universeel inzetbare lokomotieven. 

Enerzijds moeten deze bij lage snelheden gedurende lange tijd hoge 

trekkrachten kunnen leveren, waardoor zeer zware goederentreinen 

getrokken kunnen worden. naarnaast moeten ook, bij hogere snelheden 

dan nu het geval is, personentreinen getrokken kunnen worden. ne hoge 

eisen, gesteld aan deze lokamotieven maken een zeer goede benutting 

van de adhesie noodzakelijk. Dit kan niet worden verwezenlijkt met 

een lokomotief met de klassieke constructie van aanzetweerstanden en 

meerdere motorgroeperingen. 

- Motorsturing via vermogenselektronische omzetters maakt een verlies

arme sturing mogelijk en geeft de mogelijkheid tot recuperatief remmen. 

Vooral bij stadsverkeer (tram, metro) met korte halte-afstanden is een 

grote energiebesparing mogelijk (in de literatuur worden besparingen 

tot 25 à 30% aangegeven). Deze grotebesparing hangt vooral samen met 

de mogelijkheid remenergie terug te voeren in het net. Bij spoorweg -

tractie, met veel grote halte-afstanden, is daarom de mo~l~jkheid 

tot energiebesparing veel geringer, 

Naast deze functionele voordelen zijn er nog een aantal andere voordelen, 

die de vermogenselektronica interessant maken: 

Het gebruik van mechanische schakelaars wordt tot een minimum beperkt. 

Hierdoor kan hetarbeidsintensieve onderhoud aan bewegende delen 

aanzienlijk worden verminderd. 

Hoewel vermogensel?ktronica nu nog duurder is dan de conventionele 

techniek, is de verwachting dat dit op den duur zal veranderen. Dit 

hangt samen met de standaardisering van bouw-elementen die wordt 

bereikt met vermogenselektronica. 

- Vermogenselektroni~che sturingen zijn goed geschikt voor automatisering 
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De genoemde voordelen ~lden-algemeen bij het vervangen V?Jl de.conventionele 

schakel-installaties door choppers of gestuurde gelijkric})ters. De ver-

mogenselektronica maakt he...t echter ook mogelijk om nog een s verder te 

gaan, en ook de conunutatormotorde vervangen door de induktiemachine. 

Naast de reeds genoqmde voordelen van deze machine boven de commvtator

motor, zijn er nog een aantal andere poqitieve punten te noemen: 

- De hoge aanzettrekkracht kan door een draaistroomlokomotief 1'-lille-

lang 1mrden geleverd, ook stilstand. Vanwege het 

gevaar van schade door inbranden is dit bij de lokomotief met commu

tatormotoren niet mogelijk. 

- Ook bij tram en metro zijn voordelen aan te geven. Er is een nog 

sterkere reductie van mechanische schakelaars in het sterkstroom-

circuit dan al bij chopper-sturing mogelijk was. draaistroomtractie 

is ook een continue veldverzwakking mogelijk zonder gebruik van extra 

onderdelen. Bovendien is elektrisch remmen mogelijk tot stilstand. 

1.2. Draaistroomtractiesystemen. 

Voor een staploze regeling van een asynchJ?oonmachine is een gecombineerde 

spannings-en frequentieregeling noodzakelijk. Om dit te bereiken staan 

3 systemen ter beschikking, die op een gelijkstroomnet kunnen worden 

gebruikt (lit. 1.4.). 
1. 

1 .1 : 

Stroominvertor met 

ingangscho:pper. 

Dit gaat uit van een zg. stroominvertor. De ingangschopper 

voedt de tussenkring met een constante stroom en een variabele spanning. 

De spanningssturing van de motor hier met de ingangschop:per, 

de frequentiesturing me..t de invertor. De invertor heeft in dit systeem 

maar 1 functie en is mede daardoor eenvoudig van opbouw. 

In industriele toepassingen isde stroominvertor een veelgebruikt 

sys..teemt-voornamelijk voeding van afzonderlijke motoren. Voor tracti 

is dit systeem al op redelijk grote scha~l toegepast bij tram- en 

metrorij tuigen. 

In september 1975 is in Nürnberg een experimenteel tram-stel in bedrijf 

gesteld, uitgerust met een stroominvertor. Sindsdien in meerdere 

steden experimentele tram- of metrorijtuigen met een stroominvertor 

uitgevoerd (o.a. Wenen en zeer recent nog in Berlijn). Daarnaast zijn 
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ook al enkele metrobedrijven overgegaantot de aanschaf van 

series rijtuigen, o.a. in Nürnberg (lit. 1.5.) en München. 

Ook wordt door AEGde mogelijkheid onderzocht om stroominvertoren toe te 

bij lokomoti.eftractie. Hiertoe is een proeflokomotief gebouwd met 

2 tractiemotoren van elk 1,1 MW. De proeflokomotief is gebomrd voor 

voeding. een wisselstroomnet; dit betekent dat het principeschema van 

fig. 1.1 ook hier van toepassing is, waarbij dan de ingangschopper is 

verv~ngen door een puls-gelijkrichter. 

2. 
fig. 1.2: 

P:BM-invertor met 

ing~>1gs chopper. 

Eet tweede mogelijke aandrijfsysteem met inductiemotoren gaat uit van 

een pulsbreedtegemoduleerde invertor. Deze invertor wordt uit 

een tussenkring met constante spanning. De 

zowel de frequentiesbxring als de spanningss 

krijgt nu 2 functies: 

van de motor 

door de 

opbouw dan de stroominvertor. 

De ingangschopper heeft hier als taak de variaties van de lijnspanning 

op te vangen en de constante spanning in de te verzorgen. 

Bovendien maakt de ingangschopper het mogelijk de lijnspanning om te 

vormen tot een voor de motor en de invertor optimale tussenkringspanning. 

Dit systeem, met pulsbreedte modulerende (PBM-) invertor is tot nu toe 

vooral toegepast bij lokomotieftractie. Voor voeding uit een 

spanningsnet is er de proeflokomotief 1600P van NS t en een 

proefrijtuig van de e metro. Daarnaast zijn er enkele lokomo-

tieven voor wisselstroom-netten en diesel:-elektrische lokomotieven, 

gebouwd, waarbij dus de in fig. 1. 2 aangegeven ingangschopper is ver.:.. 

vangen door een 

te lokomotief een proe:flokomotief van de geweest, die in 

1972 in is gesteld (lit. 1.7.). Sindsdienzijn in 

Duitsland en Zwitserland enkele kleine series elektrische en 

elektrische lokamotieven met PBJ:.1-invertoren in gesteld, met 

als te ontwikkeling de serie van 5 lokamotieven E120 van de DB. 
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fig. 1.3: 

PBM-invertor zonder 

ingangschopper. 

Het derde systeem is een. vereenvoudigd.e uitvoering van het t1·mede 

systeem. Ook hier wordt als invertor een PBM-invertor gebruikt. Ile 

ingangschopper ve;c:v::alt hier echter'f waardoor de invertor, via een 

ingangsfilter, direct.met de lijnspanning wordt gevoed. I.le invertor 

krijgt hier dus ook de taak de variatics in de lijnspanning op te van

gen. Tiaarnaast moeten de invertor en de motor gedimensioneerd worden 

voor de lijnsparming; deze hoeft niet de optimale spanning te zijn. 

Tot nu toe is dit systeem nog slechts op betrekkelijk kleine schaal 

toegepast bij tram- en metrorijtuigen. In 1976 is in 

proefrijtuig bij de metro in bedrijf genomen. Tiaarnaast 

dit gaan invoeren bij het Rotterdams trambedrijf. 

een eerste 

met 

I.loor de NS is aan de vakgroep Elektromechanica gevraagd in het kader van 

een of meer afstudeeronderwerpen een vergelijkende stude te verrichten 

tussen deze 3 systemen t.a.v. de dimensienering van de componer1ten, 

alsmede de techr"ische voor- en nadelen. Bij een tecrmische vergelijking 

tussen de systemen spelen een aantal factoren een rol. Ileze kunnen 

ruwweg in 2 categorieën worden opgesplitst: 

A- Net-gedrag: 

een vergeli van de systemen kan men zi<:h afvragen in hoeverre 

een systeem geschikt is om gevoed te worden uit het 1500 V-net van de 

NS. Tiaarnaast moeten zeer zware eisen worden gesteld aan de terug

werking op het net, in verband met de beïnvloeding van de spoonreg

beveiliging •. 

B- Tractie-eigenschappen van het systeem: 

Hiervoor is adhesiebenutting van t belang. Ile gevraagde grote 

trekkracht vereis± een zeer goede benuttin€(' van de adhesie tussen wiel 

en ~ail; een pulsarm koppel (in het raakvlak tussen wiel en rail) is 

hiervoor noodzakelijk. 

Ook het dyx1amisch gedrag van de aandrijving is belangrijk, vooral 

met betrekking tot belastingsvariaties (veranderen van de rail

condities of slippen van een of meerdere wielen). 

I.Jaarnaast spelen bij de beoordeling van een aandrijving andere factoren 
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een grote rol, zoals de bedrijfszekerheid en de omvang van de installatie. 

1.3. Tractie-aandrijving met stroominvertor. 

Een stroominvertor schakelt in principe strooJllblokken met een breedte 

6..J t = 2 rr /3 op de. 1demrnen. van de machine. De sturing van de invertor is s 
vrij star; doven van een tak vindt plaats door het ontsteken van een vol-

gende tak. De stroom die wordt opgenomen is constant. 

Vanwege het niet~sinusvormige karakter van de voedende stroom zijn koppel

pulsaties niet te vermiäden. In-de.motorstroom komen, naast de grond

harmonische, stromen voor met harmonischen (6g ± 1).f (g = 1, 2, 3, •• ). 
s 

Deze paren van stroomharmonischen (6g +1).f en (6g- 1).f veroorzaken 
s s 

koppelharmonischen met frequenties 6g.f • Vooral de laagste koppel
s 

harmonische, 6.f , is zeer sterk. 
s 

Bedrijf bij lage frequenties is daarom alleen mogelijk als speciale 

maatregelen worden genomen om vooral de koppelharmonische met dè laagste 

frequenties te onderdrukken. Een van de mogelijkheden hiertoe is toepassen 

van pulsmodulatie van de stroom tot statorfrequenties van ongeveer 10 Hz. 

Door dit pulsen van de stroom wordt het oorspronkelijke blok van een 

breedte 2IT/3 (per halve periode) uitgesmeerd over de gehele breedte TI. 

Omdat het schakelen van de invertortakken niet onafhankelijk van elkaar gebe~rt, 

moet bij pulsstroomn1odulatie t.b.v de onderdrukking van koppelpulsaties 

zeer goed op de sturing worden gelet. Om te bereiken dat iedere motorfase 

dezelfde stroomvorm krijgt aangeboden (steeds over 1/3 periode verschoven) 

moeten de aansnijhoeken zeer nauwkeurig bepaald zijn. 

Bij pulsbedrijf wordt steeds een oneven aantal stroompulsen per halve 

periode gegeven. Bij modulatie met 3 stroompulsen per halve periode kan 1 

stroomharmonische volledigworden onderdrukt, bij modulatie met 5 stroom

pulsen kunnen 2 stroomharmonischen worden onderdrukt, en daarmee 1 

harmonische in het koppel. In proefinstallaties is het mogelijk gebleken 

tot 13 stroompulsen per halve period.,e te gaan. 

Op zich zijn koppelpulsaties niets -bijzonders bij trac-tie. Ook bij 

tractie met wis_selstroomcommutatormotoren treden koppelpulsen op met 

dubbele netfrequentie. Bij aandrijving met een, via een invertor gevoede 

motor, l1ebben de koppelpulsaties echter geen vaste frequentie. Ieder 

mechanisch systeem heeft zijn eigen resonantiefrequenties. Als de frequen

tie van een harmonische in het koppel hiermee samenvalt betekent dit een 

zeer grote belasting van de mechanische delen. Bij starre koppeling, en 
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dus resonantiefrequenties, het gehele toerental-gebied resonan~ 

ties te verwachten. 

Vooral bij voeding met stroominvertoren, met zeer s te:r:ke lage koppel

harmonischen, is het daarom ook noodzakelijk de resonantiefrequenties door 

het aanbrengen van elasticiteiten m.b.v. rubberpakketten zo mogelijk 

te , en wel dan Gx de aanloopfrequentie~ 

Het aanbrengen van grote elasticiteiten in de overbrenging heeft echter 

een nadelige invloed op het dynamisch gedrag. bij normaal bedrijf worden 

de elasticiteitengespannen en er wordt energie in opgeslagen. Als nu 

het wiel plotseling ontlast wordt dan komt deze energie op oncontroleer

bare wijze vrij. Het aanbrengen van elasticiteiten zal men daarom het 

liefst vermijden. B±j voeding van de tractiemotor via een stroominvertor 

is het echter onontkoombaar g~bleken, o.a. de GEAFLEX-koppeling bij de 

proeflokomotief van AEG (lit. 1.8.). 

De stroominvertor kan worden opgebouwd met middelsnelle thyristoren 

(hersteltijd 100 à 200Jls). Deze thyristoren kunnen sperspanningen 

verdragen en een hoge stroom voeren. De invertoren kunnen daarom, ook al 

vanwege de eenvoudige opbouw, uit een beperkt aantal halfgelei.ders \'lOrden 

samengesteld. Bij de proeflokomotief van AEG, met motoren van 1,1 11W, kan 

iedere n1otor worden gevoeduit 1 invertor. De invertor bevat per tak 

2 thyristoren in serie en 1 diode. Nen verwacht, dat de 2 thy-.cistoren in 

serie vervangen kurmen woroen door 1 element. Voor een invertor van 1,1 JVIW 

komt meridanuit op 6 thyristoren en 6 dioden, het absolute minimum. 

De motor vormt bij de stroominvertor een belangrijke component in sarnen

we:cking met de invertor. Bij connnutatie van de stroom tussen t-wee motor-

fasen ontstaan grote spanningspieken en zowel de motor de invertor 

moet hierop berekend zijn. Ter beperking van de spar..ningspieken wordt van 

de motor een kleine spreidings-zelfinduktie gevraagd. Een kleine 

spreiding is da~aast ook g~1stig voor de grootte vru1 het kipkoppel. 

Omdat de invertor echter een minimale stroom nodig heeft om te leurmen · 

commuteren, moet de magnetiseringsstroom van de motor g-root zijn. Dit 

leidt tot een grote luchtspleet. 
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In tegenstelling tot de stroominver+.or moe-L de PBI-1-inverto.r zowel de 

spa.nningssturing als de frequentiesturing van de motor verzorgen. De 

werking van de PBI-1-invertor berust op het periodiek afwisselend aan de 

+ en de - rail van de tussenkring schakelen van de motorklernmen. Omdat de 

PBM-invertor wordt gevoed uit een tussenlcring· met constante spanning, kan 

de spanningssturing alleen gebeuren als er per halve periode minstens 3 

maal wordt geschakeld, zie fig. 1.4. 

:b'ig. 1.4: Voorbeeld van het verloop van ûe klemspanning va.'"l 
de machine bij voeding u.it PBM-invertor. 

Als wordt geschakeld rue t de grondfrequentie, dcm is iedere mac.:hineklem 

steeds gedurende een halve periode met de positieve en een halve periode 

met de negatieve rail verbonden. De spanning kan da.o. niet meer worden 

geregeld. 

De invertor is vrij willekeurig stuurbaar, ieder invertortak kan onaf

hankelijk schakelen. De schakelpulsen van de invertor worden verkregen 

door een driehoekspanning van vaste grootte en een frequentie die een 

veelvoud is van de g~wenste motorfrequentie, te snijden met een modulerend, 

periodiek signaal van de gewenste motorfrequentie en overeenkomend met de 

ge·wenste waarde van de motorspanning. Als modulerend signaal wordt 

mees tal een sinus, trapezlüln of blok genomen. 

De g~bru.ikte sturing is doorgaans als volgt: 

- "cij zeer lage frequenties (tot ca. 20 Hz) wordt een constante 

se;hakelfrequentie gebruikt, de maximale schakelfrequentie van de 

invertor (vaak 180 à 200Hz). Dit betekent dat in het stuursysteem de 

driehoek-golf de maximale fl·equentie lrr·ijgt; 

- dan volgt een frequentiegebied,waarin de driehoek gesynchroniseerd 

wordt met de modulerende golf en een frequentie krijgt, die een geheel 

veelvoud is van de motorfrequentie. Als bij een bepaalde frequentie

verhouding Je maximale schakelfrequentie is ·oereikt, wordt overgegaan 

op een lagere frequentieverhouding; 
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tenslotte een frequentiegebied waarin 1vord t geschakeld met de motor

frequentie .. In dit gebied is dus de spanning constant en met toenemende 

frequentie moet de flux in de machine afnemen: het gebied met veld

verzwakking. 

De PEM-invertor schakelt dus spanningspulsen op de drie klemmen van de 

motor. Dit heeft een toe- en afnemen van de fasestromen tot gevolg. De 

stroompieken die hierbij ontstaan moeten door de invertor gecommuteerd 

kunnen worden. In verband met de dimensienering van de invertor en in ver

band met het optreden van puls-koppels neeft rnen het liefst een stroom die 

de sinusvom zo goed mogelijk benaderd. Daarom wordt van de motor een zo 

groot mogelijke strooi-induktiviteit verlangd, wat echter nadelig is voor 

de grootte van net kip-koppel. Als oplossing wordt daarom vaak gegeven 

smoorspoelen voor te schakelen bij lage snelheden (=lage motorfrequer::.ties). 

De FBM-,.invertor moet worden opgebouwd met snelle thyristoren (hersteltijd 

20 à 30;us). Deze snelle thyristoren kunnen, voor cellen van vergelijk

·bare afmetingen, ongeveeT 60 tot SCP/a van het vemogen van middelsnelle 

thyristoren aan. 

Omdat een PBivl-invertor ook moet worden voor2'.ien van circuits voor gedwongen 

commutatie en van zware kortsluitbeveiligingen, zijn deze invertoren altijd 

er omvangrijk en zwaar uitgevoerd. Daarnaast zijn ook de stuurcircuits voor 

een PBIVI-invertor, ondermeer vanwege de uetrekkelijk ingewikkelde sturing 

en de zware noodzaak tot beveiliging (kortsluitingen van de tussenkring) 

zeer omvangrijk. 

Als daarbij ook nog deinvertor niet uit een constante spanning wordtge~ 

voed, maar direct met de lijnspanning is verbo::1den (systeem 3), dan is 

nog een extra overdimensienering var::. de ir::.vertor nodig. De invertor moet 

immers enerzijds bereke::1d zijn op de maximale in het net optredende 

spanning, er::. anderzijds moet de volle stroom nog gecommuteerd ku_nnen 

wo:c:·cien bij de laagste spanning in het net. 

1.5. 'I'erugwerking op het net. 

Aan het netgedrag van de lokamotieven worden zeer hoge eisen gesteld. 

Onder geen enkele voorwaarde mag het voorkomen, dat harmonischen in de 

retourstroom de circuits van de spoorwegbeveiliging ·beinvloeden. Dit 

betekent,dat de grootte van de 75 Hz-component in de retourstroom aan ee!l 

maximale waarde is gebonden. 
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Daarnaast geeft het gebruiken van vermog·enselektronische componenten aan

tot radio-frequente storingen door het schakelen. Harmonischen 

in de stroom veroorzaken storingen in communicatieverbindingen, voor

namelijk door induktieve koppeling (lit 1.9.). 

Harmonischen in de lijnstroom worden voornamelijk veroorzaakt door: 

het voedingsstation, waar harmonischen ontstaan met een 6-voud vru2 

de netfrequentie, vanwege de geli.jkricbting, en haxmonischen met een 

tvreevoud van de netfrequentie, vanwege asymmetrieën; 

- de ingangschopper, door het schakelen van stromen/span..'lingen; 

- de invertor, die in de tus fluctuerende spanningen en stromen 

veroorzaakt, die via de ingangschopper terugwerken op het net. 

In 1977 heeft de NS enige tijd een met een draaistroonnnotor 

proeflokomotief ter beschikking , de î6ûOP. Netingen hieraan hebben 

aangetoond, dat op de tussenkringspanning harmonischen zijn gesuperponeerd, 

die veroorzaakt worden door terugwerking van de invertor. Deze harmonische 

veroorzaken in het net hal1Uonischen van gelijke frequentie, in grootte 

gereduceerd door de in~S"angschopper er; het filter. In bepaalde bedrijfe

kurmen deze harmonischen overeenkomen met de signaalfrequentie van 

het beveiligingssysteem. 

Hierbij is gebleken, dat reduktie van deze stoorstroom beter door speciale 

sturing van de chopper kan worden bereikt, dan door een voldoende 

dimensienering van het ingangsfilter. 

Alleen al op grond van de eisen m.b.t. de beïnvloeding van de spoorweg-

beveil is een ingangschopper een vereiste. Het als derde genoemde 

draaistroomsys waarbij de PBM-invertor direct aan het ingangsfilter 

is verbonden, komt daarom niet meer in aanmerking. In het verolg zal daar

om worden uitgegaan van systeem î, met stroominvertoren ingangschopper, 

en systeem 2, met PEN-invertor en inlSangschopper. 

Bij de î600P is aangetoond dat de stoerstremen in het net kunnen worden 

beïnvloed door een speciale sturing van de ingangschopper. Fierdoor is 

het mogelijk te voldoen aan de eis die wordt gesteld aan de grootte van 

de 75 Ez-component in de stoorstroom. De î600P was een lokomotief volgens 

systeem 2. Of ook bij systeem 1, waarbij de ingangschopper de stroom

tussenkring voedt, de mogelijkheid bestaat om de stoorstromen in het net 

te beïnvloeden is nog niet bestudeerd. 

In dit wordt hier niet verder op ingegaan. De tractie-eigenschappe 

van het systeem motor-invertor werden door NS in eerste instantie het 

belangrijkst • De verwachting is dat eventuele stoorproblemen wel 
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Om een vergelijking te maken tussen de twee mogelijke systemen voor 

draaistroomtractie, zijn in eerste instantie de eigenschappen van de 

aandrijving zelf centraal gesteld. Voor het gedrag van de aandrijving is 

vooral de adhesiebenutting van groot belang. De gewenste hoge tTekkrach

ten in lokemotieven van hoog vermogen vereisen een optimale benutting van 

de adhesie tussen wiel en rail. Hiervoor is het noodzakelijk, dat de 

krachten tussen wiel en rail gelijkmatig verlopen. 

Bij het gebruik van asynchrone motoren als tractiemotor zijn op het door 

de machine geleverde gemiddelde koppel koppelharmonischen gesuperponeerd. 

Deze harmonischen doorlopen, met verandering van de motorfrequentie, een 

groot frequentiegebied. De invloed van de koppelpulsaties met variabele 

frequentie is niet eenvoudig aan te geven. De aan de motor gekoppelde 

mechanische overbrenging vormt samen met het moeilijk te beschrijven 

wiel/rail contact een gecompliceerd mechanisch systeem. 

Koppelpulsaties kunnen in dit systeem op twee manieren problemen veroor

zaken: 

- door het aanstoten van resonanties, 

- door beïnvloeding van de adhesiebenutting. 

Bij het doorlopen van een breed frequentiespectrum is het bijna onvermij

delijk dat een resonantiefrequentie in het mechanisch systeem wordt 

aangestoten. Een remedie hiervoor is, om de resonantiefrequentie zeer 

laag te leggen. Dit kan door bijvoorbeeld m.b.v. rubberpakketten de 

koppeling zeer slap te maken. 

Het blijft echter zeer moeilijk de resonantiefrequenties van de overbren

ging te berekenen. Struikelblok hierbij is het ontbreken van een vaste 

verbinding tussen wiel en rail. Een goed inzicht in hetgeen er gebeurt 

in het contactvlak tussen wiel en rail ontbreekt ons nog. 

Daarnaast geeft ook het aanbrengen van een slappe overbrenging problemen. 

Zoals al eerder aangegeven wordt hierdoor het dynamisch gedrag van de 

aandrijving nadelig geïnvloed. Bij normaal bedrijf is in de elasticiteiter. 

een hoeveelheid energie opgeslagen. Als nu het wiel plotseling wordt 

ontlast dan komt deze energie op oncontroleerbare wijze vrij. 

In het algemeen kan gesteld worden dat dergelijke onbeheersbare effecten 

in verband met een goede en efficiënte controle op het slippen van wielen 

ongewenstzijn.Dit betekent dat het gewenst lijkt een harde koppeling in 
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de overbrenging aan te brengen. Om de krachtoverbrenging tussen wiel en 

rail gelijkmatig te laten verlopen, moet dan ook het askoppel van de 

motor pulsarm zijn. 

In dit verslag is het mechanisch systeem nog buiten beschouwing gelaten. 

Er is alleen een studie gemaakt van het koppel in invertar-gevoede 

inductiemachines. In het verslag wordt eerst een beschrijvingswijze van de 

inductiemachine gegeven, die geschikt is om koppelberekeningen bij voe

ding uit een invertor te doen. In de daarop volgende hoofd.stukken W0rden 

achtereenvolgens berekeningen en resultaten gepresenteerd van: 

-inductiemotor, gevoed uit een stroominvertor in blokbedrijf, waarbij 

de fasen per halve periode steeds één blok stroom toegevoerd krijgen; 

-inductiemotor, gevoed uit een stroominvertor, waarbij per halve 

periode meerdere stroompulsen aan de motorfasen worden toegevoerd; 

-inductiemotor, gevoed uit een spanningsinvertor, waarbij de motor

klemmen steeds gedurende een halve periode met de positieve spannings

klem en een halve periode met de negatieve spanningsklem zijn ver

bonden. Dit komt overeen met een PBM-invertor die wordt geschakeld 

met de motorfreQuentie; 

-inductiemotor, gevoed uit een PBM-invertor, waarbij de spanning aan 

de motorklemmen enkele malen per halve periode wordt geschakeld 

tussen de positieve en negatieve spanningsklem. 

In hoofdstuk 7 worden daarna deze resultaten naast elkaar gezet. Meting 

van het koppel moest in dit afstudeerwerk achterwege blijven. De tijd 

ontbrak om een adeQuate meetopstelling te realiseren. In hoofdstuk 7 

worden daarom ook in het kort resultaten van overeenkomstige onderzoeken 

beschreven. 
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2. Beschrijving van de induktiemachine. 

In dit verslag worden de resultaten getoond van berekeningen van 

koppels in een induktiemachine, die uit een invertor wordt gevoed. 

Om tot een overzichtelijke en niet te omvangrijke beschrijving van 

de machine te komen, is een aantal idealiseringen van de machine 

noodzakelijk. 

Bij de berekeningen zijn de volgende idealiseringen toegepast: 

- de machine is symmetrisch t.a.v. de drie wikkelingen, 

- de machineparameters zijn constant, 

d.w.z. geen temperatuurinvloeden op de weerstanden, 

verwaarlozing van de verzadiging , 

- ijzerverliez,en worden verwaarloosd, 

- de wikkelingen zijn sinusvormig verdeeld en geven ruimtelijk 

sinusvormig verdeelde stroombeleggingen en fluxen, 

- de rotorwikkeling wordt opgevat als zijnde een driefasen

wikkeling. Specifieke eigenschappen van een kooi-anker 

worden buiten beschouwing gelaten. 

2.1. De machine vergelijkingen. 

Bij het opstellen van de machinevergelijkingen wordt uitgegaan van 

tekenafspraken volgens fig. 2.1. 
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fig. 2.1: Schematische weergave van een 
induktiemachine. 
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Voor de stator gelden dan de volgende spanningsvergelijkingen: 

u., a = R i + ~ Cf) 
s ~a. oH Ts«. 

u'Sb - R . cl 
> 1sb 1-- cp b J.l:: s 

Ure - R . J 
i trc +- cp ol.t R 

En voor de rotor gelden de spanningsvergelijkingen: 

Ll.ra. = R, Lra. + ol: (j) ro.. 

u.,b ~r Lrb c1 = + J-r- cp·rb 

u,, = Rr Lrc: 4- ol cp 
ol.~ r<. 

(2.1.1a) 

(2.1.1b) 

(2.1.1c) 

(2.1.2a) 

(2.1.2b) 

(2.1.2c) 

De met een ~trikkeling gekoppelde flux, cp, komt tot stand door samen

~trerking van alle zes wikkelings-stromen. Voor de fluxen gelden de 

volgende uitdrukkingen: 

(2.1.3a) 

· tn ~) · ;rJ nr)] (n o ) . fr . R, 
-1- Ls.x\ Ur.>ltl- :1 + l<<. Cd.> tiJ+-:; t .Xr<,{r.c:r t,. -- ( f - - ( 

~ , "" 1 rb ?. re 

cp .-b = iJ i..,.,. CC::. {J • 2J ) t i$'b UP J + ~c ccr.,(J- V') J -
2 

i,~ + f1r-+ 2,..) t'rl,, - ;.- 1>, 

cp,.c; = 2,..[ ~a.C6)(J 2
;) +l-sb~:JJ+fJ) + 1~c c.n8 J - ; ,·,.~- ;r !~l, Jf,+P, )irc 

(2.1.3c) 

(2.1.4a) 

(2.1.4b) 

( 2.1.4c) 

Het elektromagnetisch koppel volgt uit J \./~ (zie o.a. 
dft 

lit. 2.1), waarin W', de complementaire magnetische veldenergie, in 
m 

dit lineaire geval volgt uit: 

I / 1 
• I ~ · 

Wm= ;:,- L L~.mk 
;.. K•1 T 

Voor het elektromagnetisch koppel geldt dan: 

Te =- p J .. r [ (l·ia. 1.~... + is b ,·,.1:, + Lsc ~rr ) f:lWl 9 -+ 

(isa lrb -+ L~b (re t l~c i,",., )l)iK> ( ~+ ~7f)+ 

(2.1.5) 
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2.2. Parkvektoren. 

Met behulp van de bovengenoemde vergelijkingen is het mogelijk een 

oplossing te vinden voor spanningen, stromen, fluxen en het koppel 

in de machine. Een bezwaar is, dat erveel vergeli~kinger1nodig zijn. 

Het is mogelijk de vergelijkingen nog te vereenvoudigen door het 

invoeren van Parkvektoren (Duits: Raumzeigers). 

:Bij de invoering van deze Parkvektoren gaat Kovacs (lit. 2.2.) ervan 

uit, dat niet zozeer de afzonderlijke fase-grootheden van belang zijn 

voor de beschrijving van een machine, maar een resulterende grootheid, 

die ontstaat door samenvoegen van de afzonderlijke fasegrootheden tot 

één machine-grootheid. De fasegrootheden kunnen elk weergegeven worden 

als vektoren in een vlak, loodrecht op de machine-as. In fig. 2.2 is 

dit gedaan voor de stromen ia' ib en i
0

• 

Im 

Fig. 2.2: Ontstaan van de Parkvektor I'uit de 
fasestromen ia' ib en i

0
• 

De vektoren van de fasestromen; aangeduid met Ia' Ib en Ic liggen in 

de richting van de as van de betreffende fasewikkeling. De resultante 

van deze drie stroomvektoren, de vektor I' kan worden opgevat als de 

resulterende machinestroom: 

I 
1 

= Ia. + I b + Ie 
Als nu dit machinevlak wordt opgevat als het complexe vlak, met de 
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reële as langs de as van fase a, dan kan voor de stroomvektoren worden 

geschreven: 

·flr 

=e 
J)) 

t . 
a. . l.c 

Voor de Parkvektor van de stroom, l, schrijft men dan 

I = f ( La. + a. i I. + a. • ~c ) 

])e factor 2/3 wordt ingevoerd om tot een "nette" uitdrukking voor 

het koppel te komen. naarnaast is door invoering van deze factor 

bereikt, dat de grootte van de fasestromen direkt kan worden gevonden 

door de Parkvektor te projecteren op de assen door de fasewikkelingen 

(lit. 2.2), althans indien de som van de drie fasestromen 0 is. Indien 

er wel een homopolair stroomsysteem is, moet dit bij de fasestroom 

extra in rekening worden gebracht. 

Voor de machinespanningen en -fluxen kunnen soortgelijke uitdrukkingen 

worden gegeven: 

U - ~ ( Ll~ + o. Llj, t O.l Uc) 

cP = t ( cp~ +0. cpb -ta.
2 cpc) 

In het stator-vlak, met de reële as langs de as van de stator a-fase 

geldt nu: 

Ook voor de rotor-grootheden kunnen dergelijke uitdrukkingen worden 

gegeven. Omdat deze gelden in het rotor-vlak, met de reële as langs 

de rotor a-fase, worden deze grootheden aangegeven met een accent: 

~; = f (U ra. + ct Urb + a. z Ll,.J 

J,.' =~( i.ro..-f a. Ll"b + a.z L·,.c.) 

"J....I 1{ I ) 
~( = 1 crra. .j. Cl cg~ + a cprc 

Met deze grootheden kunnen de drie stator-spanningsvergelijkingen 

(2.1.1) worden samengevat tot: 
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Voor de statorflux ~geldt dan (met uitdrukking (2.1.3)): 

G?s = ~ { cps-a. + o. <Ptb ~at cp~c ) 

= ~ [ L~ {is +i~.~- et ? - ~ ) + a L~L, (-a z ~ + 2f t2s6 - a. t ) ~Cl \c (_a?- o. t f ffstf,-.s-)~ 
o { . 1 t jt9 -i~ 18 -J9 1J z JS) + ~.... Lr a. · 1 ( e. t e + e +a e. + e + a e. + 

• 1 ( ~ js -l~ z Jt9 -l· ~ -J·J z .J·J)1l] 
+ I re ' i a. e +a. e +a.. e t e. t C1 e. + 0. e J 

Hierbij is gebruikt: Of) 9 

(2 2 2 f ) 8 i~(· ' l. ) = s+ s}r--/- o..- ,_sa} Js + ..lsr e. llra. +Cl-t,..~ +Q. Lrc 

= ( '1 o o ) ~ n 1 · j~ i ..ls Us;cs Is t Ï .X,.r -r e. 

ls Is + L,2. Ir' eJJ' met 

Op dezelfde wijze geldt voor de rotorspanningsvergelijkingen (2.1.2): 

UI ' J ~~ 
r = R, · Jr .j. JT ~r 

en voor de rotorflux A..._,· L I' L I _jS Wo == r _, -r .Q _ s e 

(met L,::: 12, + .Q,.u ) 

In deze vergelijkingen zijn de statorgrootheden steeds beschreven in 

het statorvlak, terHijl de rotorgrootheden zijn beschreven in het 

rotorvlak. Het is zinvol alle grootheden te beschrijven in één vlak, 

bijvoorbeeld het statorvlak. 

Hiertoe moeten de rotorgrootheden U', I' en cD' ,:rorden beschreven 
-T -r -r 

als Parkvektoren in het statorvlak. De assen van het stator- en het 

rotorvlak maken een hoek D met elkaar (zie fig. 2.1). Volgens 

fig. 2.3 volgt dan: 

- in het rotorvlak: T' = J ej"t. _,. 
I j9 

in het statorvlak: Ir J e j(J)l+t9) - = = I tZ 

()' jJ. 
_,... 

en ~r = r e. 

cpr ~· iJ = _r e 
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Fig. 2.3: Beschrjjving van rotorgrootheden 
in het statorvlak. 

En voor de fluxen: Ps- = L, Is -t L~ !r (2.2.3) 

(2.2.4) cpr = Lr Ir 1- L:r_ !l 

N.B. De flux ~ wordt in dit verslag aangeduid als de statorflux. De 
s 

statorflux is dus niet de flux die ontstaat door de in de 

statorwikkelingen lopende stromen, maar de totale flux die 

is gekoppeld met de statorwikkelingen. 

Hetzelfde geldt, mutatis mutandis, voor de rotorflux qpr. 
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2.3. Koppeluitdrukking in Parkvektornotatie. 

Ook de koppeluitd~~kking (2.1.5) kan m.b.v. Parkvektornotatie worden 

vereenvoudigd. Er geldt immers: 

/)iN\ (j. t 2
;) 

/)Wl(,J_l;) 

I ( J~ -J&9-) =. e.-e. 
2J - J. = _!_. (e.j(J+~)_ e_-j(~+'t)) _ I ( J. z -iJ.) -ïJ a.e -a.e. 

= 1 ( e.j{J- ~)_ e.-j(J._ V!)) = .-'.". (a~ej,J- a. e-J~} 
'2.J 1.J 

Voor het koppel kan dus geschreven worden: 

Ie=-
1\ 

p.l~r 
'2} 

Nu geldt voor de Parkvektor I: 

2 ( · ( I I . t) · ( I I r) · ) = 3 la. -1 -2-lîjVJ 16+ -Ï-2jV1 Lc = 

!1[(" I· I·) l·.r:(· 'J] = 3 la - i l b - i Ie .J. 2 j V '3 L b - 'c 

En dus 

])an: 1 =-e~~r[i ;L~-ÎI;ei~ -ÎJ •. ;I;"e-J~]"' 
2J 

=- _f_ r( ? J r:. Ir - J,; · Irl(] lj 



.... Technische Hogeschool Eindhoven 

Afdeling der elektrotechniek - Vakgroep elektromechanica 

(2.2.3) geeft dit: 

Te =- 2; .;[(~5-L~IJ.!:- Is·(~*-L.~;)] = 

= - lJ. I [ ~h · ~s)f - I~ · <Pr ~ 1 = 

blz. 25 van 

rapport nr. 

= f f · 3 m [ J s · <Ps"f] ( 2. 3 • 2) 

Invullen van L.c. Js = cli - L,. J,. ( 2. 2. 4) in koppeluitdrukking ( 2. 3 .1) 

geeft tenslotte: 

T = _.f...2.[(""~ L I-).I - (rh l I ).I IC.]= e 
2 
J 2 'j1. - r _ r _ r ~ - r _r _t 

" -,j ,'[ <1+' ;r, -ctv: J " 
= _ 2 p· 3"' [I,.. ct+~~] . 

2 I -

2.4. Machineparameters. 

(2.3.3) 

In eerste instantie is bij de berekeningen uitgegaan van de gegevens van 

een willekeurige machine die in het laboratorium op de TH aanwezig was. 

De kenplaat gegevens van deze inductiemachine (met gewikkelde rotor) zijn: 

p = 11 kW nom 
u = · 220 V I = 39 A 

nom nom 
380 V 21 A 

n = 1440 omw/min bij 50 Hz (2p = 4) nom 

De door meting bepaalde machineparameters zijn: 

R = 0,15 ohm, 1 = 0,027 henry r r 
R = 0,24 ohm, 1 = 0,057 henry 

s s 
1h = 0,037 henry , (J" = 0,11 

(6) 

(Y) 

De weerstanden zijn ·bepaald uit een spannings- en stroommeting over 

twee fasen; de zelfindukties zijn gemeten bij een frequentie van de 

meetstroom van 50 Hz. 

De in dit verslag gebruikte waarden van de machineparameters zijn 

ontleend aan lit. 2.3. 
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3. Koppel bij voeding uit een stroominvertor in blokbedrijf. 

De stroominvertor is een invertortype dat voor zijn belas een stroom-

bronvoeding vormt en ook uit een stroombron wordt gevoed met een stroom 

Id. In de tractiepraktijk wordt voedende stroombron gevormd door een 

regelbare spanningsbron (een chopper bij gs-spoorwegen) in serie met een 

grote smoorspoel. De stroom door de smoorspoel wordt de tussenkringstroom 

Id genoemd. In de berekeningen zal deze tussenkringstroom steeds constant 

worden genomen4 ~et principeschema van de stroominvertor is gegeven in 

fig 3.1 (zie o.a. ook lit. 3 ... 1.). 

u ca 

Fig. 3.1: Principeschema van de stroominvertor. 

Steeds zal in iedere brughelft slechts 1 tak in geleiding zijn, waarbij 

een kortsluiting van de tussenkring niet mag voorkomen. In de motor voeren 

steeds 2 statorwikkelingen stroom, behalve tijdens de commutatie, d.w.z. 

wanneer de stroom van een wikkèling overgaat naar de volgende wikkeling. 

De condensatoren c1 t/m c6 zijn bij deze commutatie noodzakelijke hulp

middelen, om zij het noodzakeli~ke. blindvermogen leveren. Deze condensatoren 

zijn steeds zo geladen, dat bij het ontsteken van een nieuwe thyristor de 

reeds geleidende thyristor een ne~tieve anode-kathode-spanning krijgt 

opgedrukt en daarmee wordt gedoofd. Omdat de condensatoren na het ontsteken 

van een nieuwe thyristor tijd de tussenkringstroom voeren, worden 
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zij omgeladen, waardoor ze weer ip staat zijn de nu geleidende thyristor 

te doven, wanneer een van beide andere thyristoren in de betreffende 

brughelft wordt ontstoken. De in serie met iedere thyristor opgenomen 

diode moet voorkomen dat de commutatie-condensatoren zich gaan ontladen 

over de machine wikkelingen. 

Een uitgebreide beschrijving van·het commutatieverschijnsel wordt gegeven 

in paragraaf 3.4. Vooralsnog wordt aangenomen dat de commutatie ideaal 

verloopt, d.w.z. op het moment dat de thyristor in een nieuwe tak wordt 

ontstoken, zal de volledige tussènkringstroom door de bij die tak behorende 

fasewikkeling worden overgenomen~ 

3.1. De statorstroom bij blokbedrijf van de invertor. 

In de eellVoudigste bedrljfstoestand van de stroominvertor zullen, gedurende 

î periode van de statorfrequentie, de drie takken van î brughelft achter

eenvolgens de stroom geleiden, steeds gedurende een evenlange tijd. De 
0 beide brughelften zullen î80 t.o.v. elkaar verschoven moeten schakelen. 

Het schakelpatroon éD de bijbehorende fasestromen zijn gegeven in fig. 3.2. 

Th 1 Th 2 j Th 3 Th 1 Th 2 j Th 3 
Th 6 Th 4 Th 5 Th 6 Th 4 Th 5 

l 'a 
rd 

IJSt 

IT 3n 

-Id 

ibr 
Id t---

4J, t 

-r 
d 

iJ Id r-

4-J,t 

-I 
d 

Fig. 3.2: Schakelpatroon en fasestromen bij stroominvertor. 
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De stroomverdeling over de fasen is steeds gedurende 1/6de periode het

zelfde; dit betekent dat de Parkvektor van de statorstroom steeds gedurende 

1/6de periode van de statorfrequentie constant is. Op het moment dat de 

stroom oommuteert naar een volgBnde fase 1 de Parkvektor 

TI/3 verder. 

aan 

I neemt gedurende 1 volledige periode 6 verschillende 
-s 

(fig. 3.3). 

Fig. 3.3: De 6 mogelijke 

Re 

van I • -s 

De van 1s is in iedere positie steeds 2.Id//3. 

3.2. Koppelberekeningen (ideale commutatie). 

over 

bij het berekenen van het koppel in de machine zijn de 

vergelijkingen (2.2.1) t/m (2.2.4). Hiermee kunnen fluxen en stromen in 

de machine worden berekend, waarna m.b.v. (2.3.2) of (2.3.3) het koppel kan 

worden berekend. 

Omdat de machine wordt met stromen, is op ieder moment 

u -s niet. De statorspanningsvergelijking (2.2.1) 

is daarom niet geschikt voor de berekening van de statorflux. 

bekend; 

De rotorketen, met een kooianker, is kortgesloten. dus U = o. Vergelijking 
-r 

(2.2.2) is daarom wel geschikt om de rotorflux te berekenen. 

tJr = 0= Kr I,+ cl~ <1+ - iPr ·Rif 
Uit (2.2.4) volgt: 1, = Ç ( ÇP,- LJ, JJ 
Als nu wordt aangenomen dat de machine met constante hoeksnelheid draait, 

dus d-8"/dt = constant, dan 
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d ~/d t =\i = p.W = w - w . = 2 rr f - 2 rr f m s r s r 

met: f = statorfrequentie, s 
f = rotorfrequentie, 

r 
w =mechanische hoeksnelheid (in rad/sec), 

m 
p = poolpaartal, 

w = 21Tf ' s s 
w =2TTf. 

r r 

Met deze uitdrukkingen voor I en dJ/dt kan verg. (2.2.2) nu als volgt 
-r 

worden geschreven: 

Als nu op t = 0 de Parkvektor van de statorstroom I naar de waarde I 1 -s -s 
springt, dan is de oplossing van deze differentiaal vergelijking voor t ~ 0: 

En voor I volgt hieruit (m.b.v. verg. (2.2.4)): 
-r 

(voor t ~ o). 

De vergelijkingen (3.2.1) en (3.2.2) zijn algemeen geldig als I -s 
t = t een vaste waarde I heeft: a -sa 

~ _J;.Li .( _(~-jv)(L~a.)) tf--{1: 1 ) _(~-ju){~-~,._) 
LV,--,.- I~ 1-e. +w ~rA. .e. 
- cJ, -~V 

Jr = ~ ( Pr - Le I sa-) 
r 

(voor t ~t ) • a 

(3.2.1) 

(3.2.2) 

vanaf 

In deze vorm zullen de relaties (3.2.1) en (3.2.2) in de verdere tekst nog 

vaker gebruikt worden. 

Een andere belangrijke grootheid is de statorspanning U • -s 
Uit de vergelijking voor de rotorflux dJ. (verg. 2. 2.4) volgt: -r 
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Dit invullen in de statorspanningsvergelijking geeft dan: 

R L LI L~ J J.. 
= S" I~ +(} s J.[, -S"-+ L ... J~ Y:J .. 

J. Als Is vast is, en dus iV Js = o , dan gaat deze uitdrukking, na invullen 

van de op de voorgaande pagina gevonden uitdrukking voor i ~ over in: 

~s = R~ J, + ~~ (J~ lt Is - {J,:-jv) eB) = 

=(Rs + (,_cr)llJ,)J,- :~ (J.~k\))<j),. (3.2.4) 

De Parkvektor I heeft steeds dezelfde grootte en verspringt steeds na 
-s 

1/6 van de statorperiode over een hoek rr/3. Dit betekent dat, als de 

stroomvoeding wordt beschouwd, steeds na 1/6de deel van de statorperiode 

weer dezelfde situatie binnen de machine wordt bereikt. De vektor I is -s 
a.h.w. periodiek met een frequentie 6f • s 
In de quasi-stationaire toestand zullen dan alle el.eJctrische verschijnselen 

(indien uitgedrukt als Parkvektor) zich steeds na 1/6de deel van de statar

periode herhalen, zij het dat zij wel steeds over rt/3 zijn gedraaid. 

Hiermee is het mogelijk een uitdrukking voor de flux cbro te vinden. 

Daarnaast is het van belang dat op de tijdstippen, waarop I verspringt, -s 
de flux cDr continu is. Als dus, op het tijdstip t = 1/6fs = rrj3LJ , I s -s 

d' TTh verspringt van de waarde Is 1 naar de waarde Is 2 = Is 1 • e. , dan moet 

gelden: 

~ cPr = ~ cP,. = 
!:f JT - ~"' ~ -

s<Vs l"'s 

Hieruit kan dan m.b.v. (3.2.1) worden afgeleid: 

A.. (~ rr) =~ l I (- _cJ,.-jv)7:,) +,.!.,. _(J.-iv\~ 
':!!r "'14 J · .e _<1 I e ~roe_ _ 

r-JV 

(3.2.5) 
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Door de uitdrukkingen voor eh , <D en !r uit te werken in hun reële en 
_r - ro 

imaginaire delen kan m.b.v. de koppeluitdrukking (2.3.3) een uitdrukking 

voor het koppel worden gevonden. In mijn berekeningen heb ik dit niet 

gedaan, maar in plaats daarvan heb ik waarden van 4t en J, door de 

computer laten uitrekenen en deze waarden ingevuld in verg. (2.3.3). 
De tekst van het programma waarmee deze berekeningen zijn gedaan is gegeven 

in bijlage C1. 

Omdat ik bij de berekeningen uit ben gegaan van een gewenste waarde voor 

het gemiddeld koppel, worden in het programma eerst genormeerde waarden 

voor P, en !r uitgerekend,. waarmee een genormeerd koppel gevonden kan 

worden. :Bij deze normering wordt uitgegaan van een genormeerde voedende 

stroomvektor I' met lengte 1. Uit de gemiddelde waarde van het genormeerde 
-s 

koppel en de gewenste waarde van het gemiddelde koppel kan dan de 

nodige waarde van ld en 1s worden gevonden. De normering is als volgt: 

I I = I I( 2. J_,) 
_s -~ /1 'fi Q. 

q,; = ctf!(L~. ~ rd) 
T I = I I( L.e.. . ~ I ') 
_r _r Lr fl Ql 

Door deze normering gaan de vergelijkingen (3.2.1), (3.2.5) en (2.2.4) 

over i~ 1 =- dr 
(" J,- p 

Als uitdrukking voor het genormeerde koppel T' kan nu worden genomen: 
e 

lé 
1 

= - 2 . '5m [ q( JJ = 

= -1. ~".[q:t'fL~-~ I41) • Ir/(~l.:, r~)J = 

= - _2.'] P· 'SM[d>/. I,]._l_,._ .·...!... ::; 
- - l~ -rct r 

__ l_r_. _!_.Te. 
Li_. rJ p 
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3.3. Resultaten van de koppelberekeningen (ideale commutatie). 

In fig. 3.4 is het verloop van het koppel en de fasestroom en -spanning 

gegeven. De be:r:ekening is gedaan voor de TH-machine, waarvan de gegevens 

zijn vermeld in paragraaf 2.4. 

lOO 

50 
L: 
z 

_j 0 
w 
n. 
n.. 
0 

-50 '<:: 

-lOO 

50 

er 25 

:L 
0 
0 0 er 
._.: 
(!) 

w 
(f) -2 5 er 
lL 

-50 -

300 

> 200 

Cl lOO z 
~ 

z 
z 0 -
er 
n.. 
(f) -l 00 
w 
U) -200 er 
lL 

-300 

2TT 

I 
2iT 

-+4 

Fig. 3.4: 
Koppel, fasestroom en 
fasespanning bij voeding 
uit een stroominvertor 
(ideale commutatie). 

f = 50 Hz s 
f = 2 Hz r 
T = 70 .Nm gem 
Id = 32,0 A 

De periodiciteit van het koppel met een frequentie 6.f is duidelijk hers 
kenbaar. De fasestroom heeft duidelijk de blokvorm, met blokken met een 

breed te w • t = 2 Tr /3 . s 
In de fasespanning vallen vooral de kleine sprongen op, die deze maakt. 

Deze sparmingssprongen zijn het gevolg van het wegvallen van de term 

R .i in de spanningsvergelijking op het moment dat de fasestroom naar s s , 
0 springt. Daarnaast is het opmerkelijk dat, als wordt afgezien van de kleine 

spanningssprongen, de fasespanning redelijk goed de sinusvorm benadert. 

Dit impliceert, dat de term d <P!> /dt in de statorspanningsvergelijking de 

sinusvorm benadert en dat dus ~~ met een redelijke nauwkeurigheid 

enkelvoudig harmonisch kan wordert.verondersteld. 
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Uit de berekeningen is verder gebleken, dat de koppelvorm nauwelijks 

afhankelijk is van de statorfrequentie f • Tiaarnaast is er wel sprake van s 
een sterke afhankelijkheid van de rotorfrequentie fr. Om deze samenhangen 

enigszins overzichtelijk te kunnen weergeven en om de mogelijkheid tot 

vergelijken te krijgen, zijn twee maatstaven ingevoerd aan de hand waarvan 

de koppelvorm kan worden beoordeeld. 

1. Tie in het koppel aanwezige barmonischen en de 5~ootte hiervan kunnen 

een maatstaf zijn. Koppelharmonischen zijn vooral belangrijk i.v.m. 

het al of niet aanwezig zijn van frequenties de resonanties kunnen 

aanstoten en met de mogelijkheid tot dempen van koppelharmonischen door 

de overbrenging. 

Voor een goede beoordeling is in dit geval ook kennis over het gedrag 

van de overbrenging noodzakelijk. Hoewel deze kennis hier ontbreekt, 

zijn enkele, voorzichtige uitspraken wel mogelijk; 

a: resonanties zullen over het algemeen bij niet al te hoge frequen

ties liggen, d.w.z. maximaal enkele tientallen Hz. Voor het 

aantstoten van deze frequenties zijn vooral de lage harmonischen 

bij lage statorfrequenties van belang. 

b: de overbrenging zal voornamelijk hoge frequenties redelijk tot 

goed dempen. Vooral de hoge harmonischen zullen dus weinig invloed 

hebben. 

2. Een tweede maatstaf is de rimpel, die hier wordt gedefinieerd als: 

rimpel == 

waarin: T max = 
T min = 
T = gem 

T - T . max mln 

de 

de 

T gem 

maximale 

minimale 

waarde die het koppel aanneemt, 

waarde die het koppel aanneemt, 

de gemiddelde waarde van het koppel. 

Tie rimpel is hiermee een maat voor de onregelmatigheid van het koppel. Voor 

een goede adhesie-benutting is een gelijkmatig verlopend koppel nodig. Tie 

rimpel geeft aan in hoeverre dè koppelvorm afwijkt van een in de tijd 

constant koppel. 

Tie koppelrimpel als functie van f , bij constante f , levert dan het beeld s r 
zoals getekend ir.L fig. 3. 5. Tiuidelijk komen hierin de eerder genoemde 

afhankelijkheden tot uiting, evenals deze tot uiting komen in het verloop 

van de koppelharmonischen als functie van f (in fig. 3.6 weergegeven bij 
s 

fr= 2 Hz). 
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100 rimpel (%) 

Fig. 3.6: 

f r~ 2 Hz 

. -- -·- -·- -·-·-- fr~ 3Hz 

f ~ (Hz) 
s 

De koppelrimpel als functie van f . 
s 

Koppelharmoriisc!len als functie van +' -'S 
bij f = 2 -:.lz. 
(1f =ramplitude van koppelharmonische). 

Deze zeer sterke afhankelijkheid van de rotorfrequentie is gegeven in de 

figuren 3.7 en 3.8. In fig. 3.7 is het verloop van de rimpel gegeven als 

functie van f (bij f = 50 Hz) en in r s 3.8 het verloop van de koppel-

harmonischen. 

100 
f rimpel(%) 

50 

o+---~~--~--.-~---r-

o 2 3 4 

Fig. 3.7: Koppelrimpel 

30 

20 

ff 
-·100% 
Tgem 

Fig. 3.8: Koppelharmonischen 

f = 50 Hz. s 
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Bij lage frequenties nemende rimpel en de amplitudes van de koppelharmoni

schen snel af met toenemende rotorfrequentie, maar bij hog~re frequenties 

wordt deze afname snel minder. Een rotorfrequentie van ongeveer 2 Hz, dus 

van ongeveer de nominale frequentie lijkt hier een optimale waarde met het 

oog op grootte van de rimpel. 

3.4. Beschrijving van de commutatie. 

Tot nu toe is er vanuit gegaan, dat de commutatie ideaal was, d.w.z. op 

het moment dat in een ·volgende tak de thyristor wordt ontstoken, zal de 

met die tak verbonden motorfase onmiddellijk de volledige tussenkringstroom 

overnemen. 

Uiteraard is dit geen reële situatie. De zelfinducties in de machine voor

komen, dat de fasestromen sprongvormig veranderen. De stroom zal dus niet 

momentaan van een fase naar de volgende springen, maar geleidelijk van de 

oude fase naar de nieuwe fase commuteren. In de normale toestand kunnen bij 

dit commutatieproces drie toestanden worden onderscheiden: 

- de thyristorcommutatie, 

2 - de condensatoromlading. 

3 - de diodencommutatie. 

Deze drie toestanden zullen hieronder nader worden beschreven. 

Er wordt uitgegaan van de situatie zoals is geschetst in fig. 3.9. Tak î 

en tak 6 van de invertor zijn in geleiding en alleen de motorfasen a en 

c voeren stroom. 

u 
(Q 

Fig. 3.9: Uitgangssituatie ·bij beschrijving 
van de commutatie. 
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In deze situatie geldt dus: ia= -Id 

ib = 0 

ie= Id 
-J rll/t" 

I.! t . 
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In deze situatie gelden voor c;t>, en [, de vergelijkingen (3.2.1) resp. 

(3.2.2). Er vanuit gaande dat I vanaf t = t in deze positie staat, geldt 
-s 0 

(met Pr {L.~") =c_Pro): 

,h _ J, LR { JJ,.jv){t-~o)) ,+.. _(Jr-iv){t-~.) 
~.±),. -~V J. 1- e. + '±'ro e. (3.4.1) 

dr-J 

J = _!_ ( cP, - L.~ I:s) 
-r Lr _r (3.4.2) 

(voor t ? \)· 

1. Thyristorcommutatie op t = t 1 : 

Als nu op t = t
1 

thr~istor 2 wordt ontstoken, dan zal thyristor 1 worden 

gedoofd indien de condensatorspanning u21 = u2 - u
1 

negatief is. In dat 

geval zal thyristor 1 iwners een negatieve anode-kathode-spanning opgedrukt 

krijgen en automatisch doven. Thyristor 2 zal de volledige tussenkring

stroom overnemen, die dan nog wel via de condensatoren c2 en c
1 

en diode 

D1 door de a-fase blijft gaan. 

De duur van deze thyristorcommutatie is zo kort, dat hij hier verwaarloosd 

kan worden Op t = t
1 

begint daarom ook de 2de fase van de commutatie, 

te weten de condensatoromlading. 

2. Condensatoromlading. 

Voor tijdstippen t ~ t 1 gaat de tussenkringstroom dus via thyristor- 2 en de 

condensatoren c2 en c
1 

nog steeds door fase a (fig. 3.10). Dit heeft 

twee gevolgen: 

a: De verdeling van de stroom over de motorfasen is nog steeds dezelfde 

als voor \ <: t ~ t 1 , dus Is heeft nog steeds dezelfde waarde. p, en Ir 
kunnen nog steeds worden berekend m.b.v. de formules (3.4.1) en 

(3.4.2). 

b: Daarrmast worden de condensatoren door de tussenkringstroom omgeladen 

en er geldt: 
J u1 I 

Jt = - - IJ c 

J. 
[;{2. = 

..!._ 
I.,t - c oU 
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u 
(Q 

[ 
1 

Fig. 3.10: Condensatoromlading. 
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(3.4.3) 

])e condensatoromlading in deze vortn, waarbij de volledige tussenkringstroom 

de condensatoren omlaadt, gaat dç>or tot op het moment, waarop de condensa

torspanning u21 .evenwicht maakt met de gekoppelde spanning Uab· 

Op dit tijdstip, t = t 2, geldt dan: 

U11 (LU= U,.J~:U+ i Ic~·n2.J,J = Ua.b 
!tb = lÁa.-u.b =liL[ ld~ a;~J]- ~ra2.. YsU~!J] 

= RA,[(,_~t).~s(~ .. tzll 

kan voor Uab worden geschreven (na invoering van (3.2.3)): 

~cub = ~ [ (,_o.z J{ ( Rs ~ (,,_ o-)LS'J,) J:s - ~: ( J,_Jv)cpr )] = 

[( l)[C I )·L J.) Lt ( (/,._li){{i-~.) = f<.e 1-a. Rs t(l-0" · s r J~ - 1.9,. J. Is 1- e- I ) + 
r 

- ~~ (J,_ jv)pro e-flr-jvlNl-~.)n = 
r 

= ~ [( t)[R ( )l I _(Jr-jv)U1-~0) Lt (J . )A. JJ,-Jv)U~,.Jo)J] 
r-ct s!s + 1-~ s r'Js 12 -Lr ,-(V 'f'ro€. 

(3.4.5) 
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3. Diodencommutatie. 
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Op t = t
2 

zijn de condensatorspanning u21 en de gekoppelde spanning Uab in 

evenwicht. Nu kan de diode in tak 2 in geleiding komen en de stroom zal 

omslingeren van fase a naar fase b. 

Als nu de stroom door fase a, isa' gelijk wordt gesteld aan - icom' dan 

zal deze icom afnemen van de waarde Id op t = t 2 tot de waarde 0 op t = t 3• 

Gedurende dit interval zal isb gelijk zijn aan -(Id- icom). 

u 
(Q 

Fig. 3.11: Diodencommutatie. 

[ 
1 

Tijdens de diodencommutatie zal de Parkvektor I zich verplaatsen: -s 

J, =~{in,. t atsb + 0.
1 i"~",) = Î (-a.+ a2

) Id. +~(-Ha.) i ,om -= 

- 2:. -{1'2. 'l. ( ) . -.r Irte. +- -1+C.. LCim\. 
V3 3 

Deze verplaatsing verloopt langs een rechte lijn (zie fig. 3.12): 

lm 

Re 

Fig. 3.12: Verplaatsing van I tijdens 
de diodencommutati]. 

(3.4.6) 
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Uiteraard gelden ook nu weer de eerder afgeleide machinevergelijkingen: 

}b cp, + (~-Jv)pr =~L1I~ 

1,. = ~' ( cp,. - L 2. L ) 

De oplossing van ~r , verg. (3.2.1) geldt hier echter niet meer, omdat !s 
niet meer constant is. Er moet daarom een extra differentiaalvergelijking 

worden opgesteld, waarmee i berekend kan worden. Deze differentiaal-oom 
vergelijking kan worden gevonden uit het evenwicht dat u

21 
en Uab maken. 

Zolang zowel diode 1 als diode 2 geleiden moet immers gelden u21 = Uab" 

(de dioden worden hier ideaal verondersteld, dus er is geen spanningsval 

over de diode als deze in geleiding is). 

Tijdens de diodencommutatie worden de condensatoren nog omgeladen met een 

stroom ter grootte i : 
com 

j u '2 . 
jf 21 = C LCim'l 

En uit u21 = Ua-6 = ~ f (,_a.t). ~s] volgt: 

U11 =~[(,_a.'l.f(lç~~{,-cs)LsJ,_)J"- ~~(Jr-jv)cpr+<>L~:~ IrJl = 

= R.- [ (,_o.' ). [{R~+ ~-6 )L~ Jr) Js - ~; {Jr_iv)pr + f {a-1/crls i~ iwrn}] 

want 
JI 2( )J. 

eH _r = 3 a.-1 M L""" 

Nu is ( 1_a1 )(a.-1)-= 0..-1_a.~+a~ = -3 dus 

U
11 

=RL [(,_a1
). f(Rs~ fr_6')Lrcfr )~s- ~(J,.-i")cp,}] -2a-L,.d~ iCNW1 

2 -jrtft 2 I ) · Daaruit volgt dan, met I = ;r. 1"J e + 1 ta-1 L(q{Y"\ 
--8 V1 

~ L~ =l;Ls f ~ [(,_o.l). [U?ri (,-c>)Lsjr )Js- ~~ (~-iv)Pr1J- u21 I = 

=-'- r ( R~ +(,_CS )L~J,. )(IJ- 2 ~W<vl)- ~[(,_a.~;. ~ {Jr- ;v )cPr] - U:u r 
2cr ls 1 r o -

Het is duidelijk dat door het in acht nemen van het commutatieverschijn

sel de situatie sterk is veranderd. In het geval van geïdealiseerde 

commutatie werd aangenomen, dat de Parkvektor I van positie veranderde --s 
op het moment dat een volgende thyristor werd ontstoken. De tijdstippen 

waarop dit gebeurt en het gedrag van I zijn bekend. --s 
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De toestand bij niet-ge~dealiseerde commutatie is anders (fig. 3.13). 

Fig. 3.13: Vergelijking geïdealiseerde en 
niet-geïdealiseerde commutatie. 

Ontsteekvolgorde 

Geidealiseèrde 
commutatie. 

niet
geidealiseerde 
commutatie. 

Jüs nu op t = t 1 thyristor 4 wordt ontstoken, dan zal de fasestroom i sa 
niet direct de waarde aannemen (zoals in het geval van ideale commutatie) 

maar zal nog enige tijd 0 blijven (de condensatoromlading, I verandert -s 
nog niet). 

Pas op t t 2 zal de stroom beginnen te cammuteren naar fase a (dioden

commutatie, I verplaatst), tot op t = de volledige tussenkringstroom -s 
door fase a gaat en de commutatie is beeindigd. Is heeft nu weer een vaste 

waarde tot op t = t 
1 

+ rr /3 . 0 s thyris tor 3 wordt on ts tok en. 

13ij de berekening zijn in eerste instantie alleen de tijdstippen t
1

+k. rrhu.Js 
uc,~cL~. De tijdstippen 

moeten berekend worden. 

en t
3 

en het verloop van Is tussen t 2 en t
3 

Bij de berekeningen zijn weer genonneerde vergelijkingen gehanteerd, 

is uitgegaan van een voedende stroom 'met een grootte 1. Voor de 

genormeerde \vaarden ' U' ' -s' "'_,' 41, ; u
2
•
1 

en i' geldt dan: oom 
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De vergelijkingen die de machine beschrijven gaan dan over in: 

a. condensatoromlading. 

b. diodencommutatie. 

Voor de genormaliseerde rotorstroom I' geldt: 
-r 

Uit de gemiddelde waarde van T', T' , en de gewenste gemiddelde waarde 
e gem 

van het koppel, T , volgt dan voor Id; wens 
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3.5. Koppelberekeningen (niet-geïdealiseerde commutatie). 

Bij de berekeningen voor het geval van geïdealiseerde commutatie werd uit

gegaan van het tijdstip t = 0, waarop een volgende 0ak van de invertor in 

geleiding werd gebracht, en de bij die tak behorende fase direct de vol

ledige stroom overnam. Vanaf dat moment stond ook I in een nieuwe positie. -s 
Met de randvoorwaarde dat op t = Tr/3 lJs d.e rotorflux Pr over een hoek Tr/3 

gedraaid moet zijn t.o.v. t = 0 en à.ezelfde grootte moet hebben, kan het 

koppel in de quasi-stationaire toestand worden berekend. 

In principe kan ook bij het rekenen met niet-geïdealiseerde commutatie 

de berekeningsvolgorde worden gekoppeld aan de ontsteektijdstippen van de 

thyristoren. Met kriJgt dan de volgende rekenvolgorde: 

I: t=t
1 

Een nieuwe thyristor wordt ontstoken, lg verandert echter nog 

niet. Uitgaande van een beginschatting voor ~en de condensator

spanning u
21 

kan het verloop van de rotorflux en de condensa

toromlading worden berekend. 

II: t=t
2 

])e diodencommutatie begint. Uit de differentiaalvergelijkingen 

(3.4. 7) t/m (3.4.9) kan het verloop van Pr , u21 
bepaald. 

en i worden com 

III: t=t
3 

lg heeft zijn nieuwe waarde bereikt en houdt die tot t1 = t
1

+1t/31Js 

'N"anneer een nieuwe thy:r-is tor wordt on ts tok en. 

Steeds kan I worden berekend uit 
-r 

1",. = -Ç (<P, - Li.. Is) 
waarna het koppel volgt uit 

~ ; - : f· rs"' ren*. IJ 
In de quasi-stationaire toestand zal iedere commutatie van de stroom 

tussen twee fasen hetzelfde verloop hebben. Het zal daarom weer voldoende 

zijn de berekeningen slechts voor de periode t
1 
ft{, t

1
+ ïl}3!4- te laten 

plaatsvinden. 

Op t = t 1+ Tr/3Ws zal dan wee:r moeten gelden: 

cP, a~~~) = cP. r~~). ej% 
_r )IJs _r 

Ujh 2!..) = - ll:u U,) 
7~ 

])e beginschattingen voor <P,. en u
21

, cpr ( t
1

) en u
21 

( t
1

) moeten iteratief 

worden bepaald m.b.v. deze randvoorwaarden. 

J'-1adeel van deze rekenmethode is, dat een goede eerste beginschatting moei

lijk te geven is. Omdat vru1af t=t
1 

de Parkvektor lg gedurende een nog 

onbekende tijd niet zal veranderen, is het njet mogelijk om op grond van 

bv. de formules voor de flux bij geïdealiseerde commutatie een gefundeerde 
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eerste beginschatting voor 4?, te geven. Ilaarnaast is ook een goede eerste 

beginschatting voor u
21 

zeer moeili,jk te geven. 

Ook is het moeilijk een goede en snelle corTectiemethode aan te geven voor 

'±f en u21 in het geval geen juiste beginschatting was gegeven. 

Een goede ·berekeningsmethode wordt echter gegeven door Kleinrath in 

lit. 3.3. Kleinrath geeft hierbij ook een goede correctiemethode aan om 

snel de juiste beginwaarden te vinden. 

Bij deze methode wordt het begintijdstip niet gekozen op t =t
1

, maar op 

t = t 2, het moment waarop de diodencommutatie begint. Het voordeel hiervan 

is, dat men nu kan uitgaan van slechts 1 beginwaarde, nl. een beginwaarde 

cPrA voor ÇP, op t = t 2• 

Op dit tijdstip geldt nameli~k exact: u21 = Uab· Er is dus nog geen 

sprake van een spanningsoverschot, dat een di /dt kan veroorzaken. 
-s 

M.b.v. verg. (3.4.5) geldt dan: 

:Ooor de beginschatting eb. ligt nu dus ook de beginschatting voor u21 op _rq 

t = t 2 vast. 

Op het nog onbekende tijdstip t = t
3 

zal de commutatie afgelopen zijn. 

Voor de periode t
3 
~ t { t 2+ n:/3Ws zal Is in de nieuwe positie staan. <Pr kan 

dan berekend worden met verg. (3.2.1). In de quasi-stationaire toestand 

zal dan weer moeten gelden 

Indien dit niet het geval is, zal een correctie op eR moeten woTden toe-
_rR 

gepast totdat men de juiste waarde heeft gevonden. 

Het voordeel van deze methode van Kleinrath is dat niet alleen voor 

slechts één grootheid een beginwaarde behoeft te worden berekend, maar ook 

dat er een eenvoudige correctiemethode bestaat, die al na een gering 

aa11.tal correcties het juiste n~sul taat geeft. 

:Oe oplosmethode is als volgt. 

Voor t 2 ~ t ~ t
3

, dus het gebied van de diodencommutatie geldt: 

1t p/ = J Is' -{d'r-tv)~' 
Tl -i% 1 (. ) I .{%( 2_ 2. • I ) 

-=. e + -3 a.-1 L, ___ = e 1- -aL, __ 
_ :r '""""' 1/1 _,.. 

Ilaaruit volgt dan: 

J_ À J. .j%_ J. 2.. ;% t ·I {f · )A-.' Tt'±'r = ,e - r fi' e-0 . aL~ - Or-p1 lj1-
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Laplace-transformatie van deze vergelijking geeft: 

rr I rk 1 I r -i%. r 2. z. -;"'%. r (. ) I t · ) 111 p 't'r- 'frA =- f clr e - cJr {; 0. e. CCIW'\ p - ldr-[li 'i",.. 

1.raarin: C[cpr'1 = 4Jr 

c r i~ f = rGAIWI < r) 
Terugtransformatie geeft: 

Op t = is de commutatie afgelopen, dus voor t
3 

{. t ~ t 2+ rr:/314 geldt: 

T l - -t%. . 
_s - e. =-i 

volgt m.b.v. (3.2.1): 

,-+., Ir rr ) Jr -i'%. 1 _{J,._ j~>)U: + 1~, JJ)) A-'{' ) J/,..jv){f:z. -+3~ J1) 
'-Vtr ( tz t

1
w :::- e. ll-e. + ~ t1 e , s 1 ." _r - o,. I V 

Jr ·irr.f'i.( JJ,..-jv)s~) J{') .f~-ju)(~ltJ~$-b) rl-,1 _(J,.iu),~ 
= -J-.- e.. 1- e s - r1 e f \.U e. 

r- dv _rl:l . 

nll cp,..'r de beginwaarde is (op t = t 2) voor het geval dat op t = t 2 de 
s·troom 

tussenkring'"onmiddellijk naar fase b comrnuteert, dus voor ideale 

commutatie, en 1!~~~ de exacte beginwaarde is voor niet-geïdealiseerde 

commutatie, dan kan dit beschTeven worden als: 

Voor de exacte oplossing van de rotorflux <b' geldt dan op t = t 2+ rr;/3W:s: 
_rli 
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Omdat voor p~ exact geldt (zie verg. (3.2.5)): 

--.lr__ -i~{ -fJ,-{v)Jh), ti>.' -f/,-jv)~~. _ A..• i% 
J. . e 1-e ... wne -l..JJ.re 
r-IV - _r 

en dus blijft erover: 

11 ,.~.., i~ ~U) jJ,.-iv)U~+1~ J1) A,~.. JJr-iv)-/"<vs 
u 'i"hJ e. to - Ó J e + u \frN e.. 
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:Oit leidt dan tot de volgende correctiemethode om de juiste waarde van 

ÇP;.A te -_,inden: 

- Uitgaande van de n-de beginschàtting cf>,;ilt.J wordt de rotorflux berekend. 

Als niet binnen de ges telde grenzen grenzen wordt voldaan aan de 

voorwaarde dat 

_,.h I (~ + TL ) - A-, i JT/3 
Y:1- 2. 3w, - \f..E"A~ e. 

dan wordt een nieuwe correctie ~1_t.uu berekend uit: 

:Oe nieuwe beginschatting wordt: 

m.EA,UH = çp,.I + .6 Pr.I.J+1 
- Als eerste beginschatting wordt genomen: 

PrFt:l, 1 = Prl 
In -bijlage C2 is het :programma gegeven, waarmee de koppelberekeningen 

voor machines, die gevoed worden uit een stroominvertor zijn gedaan. In 

het :progranuna wordt de commutatie berekend volgens de hier·boven beschreven 

methode. 

3.6. Rekenresultaten (niet-geïdealiseerde commutatie). 

In fig. 3.14 z~jn weer het verloop van ko:p:pel, fasestroom en -s:pamling 

gegeven, nu met niet-geidealiseerde commutatie. :Oe toestand komt overeen 

met die van fig. 3.5 en geldt dus voor de TH-machine uit :paragraaf 2.4, 

bij een gemiddeld ko:p:pel van 70 Nm en bij f = 50 Hz en f = 2 Hz. s r 
Bij de berekening van de commutatie is voor de grootte van de commutatie-

condensatoren c1 t/m c6 99)-tF genomen. :Oit komt overeen met de commutatie

capaciteiten in een in het laboratorium aanwezige Simovert-stroominvertor. 

Als een vergelijking wordt g·emaakt met fig. 3. 5, dan is het effect van 

de commutatie duidelijk te zien. Bij het overnemen van de stroom door de 

nieuwe fase groeit de fasestroom geleidelijk toe tot de waarde Id en neemt 

na afschakelen weer geleidelijk af. In de fases:pan:..1.ing treden grote 

:pieken o:p t.g.v. de commutatie. 
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3.14:· 

Koppel, fasest-room en 
fasespanning bij voedin 
uit een stroominvertor 
(niet-geïdealiseerde 
c01mnutatie). 

== == 50 Hz 

f == 2 Hz r 
'I' = 70 Nm gem 
Id = 32,2 A 

Als gevolg van de commutatie vertoont het koppel ook geen sprongen meer, 

maar het koppel groeit geleidelijk aan. De grootte van de koppelvariaties 

is sterk afgenomen. Dit blijkt ook u.i t 3.15, waarin de rimpel is 

uitgezet als func·tie van f bij constante f • s r 

100 j Rimp'"l (%) 

30 40 50 60 70 80 90 100 

Fig. 3.15: Koppelrimpel als functie van f • 
(Niet-geïdealiseerde commutati~) 



-.• = Technische Hogeschool Eindhoven 
Afdeling der elektrotechniek - Vakgroep elektromechanica 

blz. 47 van 

rapport nr. 

In tegenstelling tot het geval van geïdealiseerde commutatie, waar1Jij de 

rimpel onafhankelijk is van f , neemt nu de rimpel ongeveer lineair af met s 
f • Voor lage waarden van f is de rimpel vrijwel evengroot als bij geidea-s s 
liseerde commutatie, Bij d9ZE· lage f ,,en dus lange periodeduur, is de s 
conmutatietijd relatief kort. De stroom vorm lijkt dus sterk op de blokvorm 

met als gevolg ook een koppel overeenkomstig het koppel bij geïdealiseerde 

commutatie. 

Eenzelfde gedrag vertoont het verloop van de koppelharmonischen als functie 

van f (in fig. 3.16 gegeven voor f = 2Hz). s r 

25 fl100% 
Tgem 

20 

IS 

10 6f 
s 

12f 
s 

i-j--.--,,--,-~...,--..----,.::::=;:::==;=:i:..l 8 f s ......--,-
0 10 20 JO 40 50 60 70 80 90 100 f

8
-'>(Hz) 

Fig. 3.16: Koppelharmonischen bij f = 2 Hz. 
(Niet-geïdealiseerde comiliutatie). 

Bij lage frequenties zijn de harmonischen vrijwel even gToot als bij 

geïdealiseerde commutatie, maar met toenemende frequentie nemen de ampli

tudes van de harmonischen af. Hogere harmonischen beginnen eerder af te 

nemen dan de lagere harmonischen. 

In fig. 3.17 en ).18 is de afhankelijkheid van de roto:rfrequentie gegeven 

(bij f = 50 Hz). s 

100 f rimpel (%) 

50 

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

o 

Fig. 3.17: KoppelTiropel 

t f f 30 -T -100% 
gem 

20 

4 5 -f r(H.zl 

Fig. 3 .18_: Koppelharmonischen 

T.o.v. het geval met geïdealiseerde commutatie is de rimpel ongeveer met 

1/3 afgenomen. De afhankelijkbeid van de rotorfrequentie blijft "bestaan. 

Bij de koppelharmonischen valt op dat de harmonische met 6fs nauwelijks 
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is afgenomen t-;o.v. de geïdealiseerde commutatie. De harmonischen 12f en 
s 

18f zijn wel sterk afgenomen. De nog hogere hannonischen zijn vrijwel 
s 

volledig verdwenen. 

Uit deze resultaten blijkt dat de commutatie van de stroom een grote 

invloed heeft op de koppelvorm. H'ilt is dus niet zonder meer gerechtvaardigd 

met ideale commutatie te rekenen. Dit geldt vooral bij hogere sta·tor

frequenties (ongeveer f >10Hz), waarbij de commutatietijd een steeds s 
groter deel van de totale periadéduur in beslag gaat nemen.en de stroom 

daarmee een steeds "rondere" vorm gaat krijgen (zie fig. 3.19 voor 

f = 75 Hz en f = 2 Hz) • s · r 

50 

~ 

1/\ 1\ a: 25 -
~ 
0 
0 0 
ct: 

V'" ~ >-
(/) 

w 
(/) -25 a: 
LL.. 

-50 

Fig. 3.19: Fasestroom bij f = 75 Hz, 
' s f = 2 Hz (niet-geïdealiseerde 

cÖmmuta tie) • 

De maximaal toelaatbare duur van de diodencommutatie is 1/6de van de 

statorperiode. Bij langere duur van de commutatie gaan de verschillende 

diodenoommutaties elkaar overlappen en ontstaan er kortsluitingen in de 

invertor. 
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4. Koppel bij voeding uit een stroom:i..nvertor met gemoduleerde fasestroom. 

Bij een stroom.invertor die in blokbedrijf werkt, wordt de machine gevoed 

met stroomblokken die een breedte 2IT/3 hebben (zi€ o.a. fig. 3.2). In de 

machinestroom zijn daarom, naast de grondharmonische f ook bovenharmani-s 
schen aanwezig met frequenties ( 6k :± 1) .f • Vooral de lagere ha:m.onischen 

s 
hebben een zeergrote amplitude en veroorzaken koppelharmonischen met een 

grote amplitude. 

])eze koppelharmonischen zijn vooral storend als z.ij resonanties veroorza

ken in het mechanisch systeem. Bi_j tractieaandrijvingen zullen de resonan

ties vooral lage frequenties hebben. Omdat de laagste ko:ppelha:monische 

een frequentie heeft van 6:x: de grondharmonische, zal bij hoge waarden van 

de statorfrequentie nauwelijks gevaar bestaan, dat de koppelharmonischen 

resonanties aanstoten. Bij lage waarden van de statorfrequentie f bestaat s 
dat gevaar echter wel. 

])oor nu niet meer de machine t;e voeden met stroomblokken met een breedte 

2.T[/3, maar .in :plaats daarvan de stroom te moduleren door meerdere malen 

:per halve periode de fasestroom in en uit te schakelen, is het mogelijk 

het spectnun van de stroomharmonischen te veranderen en daarmee de koppel

harmonischen te beïnvloeden. ])e stroominvertor, Ç:~oals beschreven :tn het 

begin van hoofdstuk 3 (zie o.a. fig. 3.1) leent zich uitstekend voor deze 

wijze van moduleren van de stroom. 

Op ieder moment zijn de commutatiecondensatoren nl. zodanig geladen dat 

het mogelijk is de stroom te laten oommuteren naar elk van beide n:iet 

geleidende takken. Het is daarom niet strikt noodzakelijk de drie thyris

toren van een brughelft cyclisch te ontsteken, zoals is aangegeven in 

fig. 3.2. In :plaats van doorschakelen van de stroom naar de volgende motor

fase kan men de stroom ook terugschakelen naar de vorige motorfase. Ri.er

door is het moduleren van de stroom mogelijk. 

4. ·1. Besch:djving van de modulatie. 

Een voorbeeld van de modulatie TRn de stroom is gegeven in fig. 4.1. Aan 

de hand hiervan is de opzet van de modulatie duidelijk in te zien. 

In blokbedrijf zou o:p t.Jst = Tr/6 het positieve stroomblok in fase a begin:.r1.en. 

])e stroom wordt daarbij overgenomen van de c-fase. Bij modulatie van de 

stroom wordt echter al voor Wst = TI/6 de stroom door de a-fase overgenomen 

van de c-fase. Na een tijd ot wordt nu o:p t->) = rr/6 de stroom weer terug

geschakeld naa:r: fase c, en :pas o:p t..Jst = TI/6+ol wordt weer naar de a-fase 
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Fig. 4.1: 

Fasestromen bij 
moduleren van de 
stroom. 

In fig. 4.1 is duidelijk te herkennen dat dit proces zich afspeelt 

symmetrisch rond de tijdstippen waarop in blokbedrijf de stroom naar een 

volgende invertortak wordt doorgeschakeld. In dit voorbeeld werd 1 maal 

been en teruggeschakeld tussen oude en nieuwe fase. Het is ook mogelijk 

om dit vaker te doen. 

Om te bereiken dat in iedere fase hetzelfde stroomverloop optreedt, zij 

het steeds over u,t = 2Tr/3 verschoven, moet aan een aantal voo:rwaarden 

worden voldaan (zie ook lit. 4.1.): 

a - ])e stroom-tijd-integraal van het oorspronkelijke, 2Tr/3 brede, blok 

blijft onveranderd. Iedere fase krijgt dus gedurende een evenlange 

periode positieve en negatieve stroom toegevoerd. 

b- Er is altijd een oneven aantal pulsen per halve periode. Zowel aan 

d.e linkerzijde als aan d.e rechterzijde van het blok worden een 

evengroot aantal pulsen gemaakt. 

c - In het interval O~Wst ~Tr/3 komt voor iedere puls, die wordt gemaakt 

ook steeds een evengrote stroomleemte, die correspondeert met een 

overeenkomstige stroompuls in de voorgaande (of volgende) fase. 

d. - Het is alleen mogelijk om aan het oorspronkelijke stroomblok een 

stroompuls te ontnemen in het interval rrj6.t,w,t.<IT/3. ])eze komt terug 

als een stroompuls in het interval 0~ w,t ~ rr/6. Per fase wordt dus 

alleen gepulst in het interval 0~ qt ~ rr/3 aan het begin van het blok 

(en in het interval 2rr/3 ~ w, t .or aan het eind van het blok). Er is 

dus steeds een een traal stroomblok met een minimale breed te van Tl: /3. 
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Er is dus ook steeds slechts een interval met een breedte TI/3 

beschikbaar voor pulsen. Hierdoor wordt voorkomen dat overlap optreedt 

van Imlsen tussen twee invertortakken in de bovenste brughelft en 

pulsen tussen twee takken in de onderste brughelft. 

4.2. Het gedrag van de Parkvektor I bij moduleren van de stroom. -s 

Als de machine wordt gevoed uit een stroominvertor, die in blokbedrijf 

werkt, is het gedrag van de Parkvektor I zeer eenvoudig. De Parkvektor 
-s 

kent 6 vaste posities. Steeds verschuift de statorstroom na î/6de deel van 

de statorperiode over een hoek rr/3. Als wordt uitgegaan van geïdealiseerde 

commutatie, dan gaat deze verandering van I sprongvormig. In werkelijk-
-s 

heid verplaatst het eindpunt van de Parkvektor I zich tijdens de commu-s 
tatie in korte tijd langs een rechte lijn tussen de twee eindpunten. 

Dit eenvoudige gedrag van de statorstroom I heeft tot gevolg, dat een
-s 

voudige uitdrukkingen voor de rotorstroom Ir en de rotorflux ~r gevonden 

kunnen worden. 

Bij moduleren van de stroom wordt het gedrag van de statorstroom I inge--s 
wikkelder. Nog steeds zijn slechts de 6 eerder genoemde posities mogelijk, 

maar deze worden nu niet meer op volgorde doorlopen. In plaats daarvan zal 

nu gedurende enige tijd I tussen twee posities heen en weer springen, 
-s 

waarna in het volgende interval, als de stroom tussen twee andere fasen 

commuteert, tussen twee volgende posities. 

Ondanks het meer ingewikkelde gedrag van I blijft deze toch periodiek -s 
met 1/6de deel van de statorperiode, d.w.z. dat steeds blijft gelden: 

( ) ) 
jTC/3 

I~+~ =In-e 
_5 3c.Js -S 

(4.2.1) 

Dat deze randvoorwaarde ook nu nog geldt hangt direct samen met de eisen 

die gesteld worden aan het moduleren van de stroom. Hierdoor wordt in 

sterke mate de symmetrie van het stroomverloop bewerkstelligd. Dooc deze 

sterke symmetrie wordt iedere sprong van I , zoals die optreedt in blok--s 
bedrijf, omgezet in een steeds identiek gedrag van heen en weer springen 

van de Parkvektor I • 
-s 

Dit kan geïllustreerd worden aan de hand van fig. 4.1. Voor de intervallen 

O{W5t~Tr/6-oi. enn/6~(.)5t.{IT/6+o<, dus als er in de a-fase een stroomleemte 

optreedt, dan geldt: 

'2. I ( 2) Q. T -~ n;2. 
1:;1 = 3 J. -a.+a. =,c Je. 
- VJ 
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Voor de beide intervallen rr/6-o<{4t ~ rrj6 en rr /6+P<{CJ5 t !!:TC/3 geldt: 

I 2. ( ) 2. -~ n:j{, 
-'SJ. ="i IJ r.o- = Vi IJ e 

In deze periode (O.Swst~Tr/3) wordt de positieve stroom gepulst tussen de 

fasen a en c. In 3.1 komt dit neer op het heen en terugschakelen tussen 

tak 4en 6 van de invertor. In de hierop volgende periode wordt heen en terug 

geschakeld tussen fase b en c (negatieve fasestroom), dus tussen tak 2 en 3 

van de invertor. 

Voor de Parkvekto~ van de statorstroom geldt nu voor de intervallen 

rr/3 ~ W5t { 1!/ -"' en rc/2 ~ q t ~ 1l/2+ ot : 

I 2. ( 2. .j rtf6 "Tf/'J 
Is1 = 1 IJ J.a) =IJl TJ e = r~,e 6 

en voor de intervallen rr:/2-oLf.lJ.tt.rr/2 en o/2+..::$qt~ 2rr/3: 

'2. ( 2.) 2. j rr:Jt j nh 
Jsl =-;;-IJ 1-<:A. = v'3 I.,t e = :f:n e. 

Dit geldt steeds voor iedere periode k.1T/3 ~ Wst ~ (k+ 1). rr:/3 met k = 1 , 2, 3 ••• 

Van deze periodiciteit van I kan weer gebruik worden gemaakt om uitdruk-s 
kingen voor de rotorstroom en -flux te ontwikkelen. Dit zal 

paragraaf 4.4 • 

• • Modulatiemethoden. 

Voor het moduleren van de stroom zijn een aantal methoden bes 

in 

die 

voldoen aan de in paragraaf 4.1 gestelde voorwaarden. De verschillende 

modulatiemethoden verschillen in de keuze van de breedte van de pulsen en 

daarmee in hun invloed op de harmonische samenstelling van de stromen en 

het koppel. 

In deze zullen 2 modulatiemethoden worden behandeld. De eerste 

berust op het elimineren van bovenharmonischen uit de statorstroom, de 

andere heeft als doel via de keuze van de pulsbreedte het verloop van de 

fasestroom in de stator zodanig te maken dat de trapeziumvorm zo 

mogelijk wordt benaderd. 

A. Eliminatie van bovenharmonischen uit de statorstroom. 

Deze methode wordt aangegeven door Lienau en ï-'IÜller-Hellmann (li t. 4.1.). 

In de statorstroom van een machine, gevoed uit een invertor in blokbedrijf 

zijn naast de grondharmonische ook alle bovenharmonischen met frequenties 

6.gi 1 aanwezig (g ~ 1,2, •• ). De amplitudes van deze bovenharmonischen 

vast. 
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Bij modulatie van de stroom verandert de situatie. Als bijvoorbeeld het 

blok wordt opgedeeld in 3 afzonderlijke pulsen, zoals in fig. 4.î, dan 

blijft de harmonische samenstelling gelijk. De amplitudes van de harmoni

schen worden nu echter afhankelijk van de hoek ~. Men kan deze hoek nu 

zodanig kiezen, dat de amplitude van een van de harmonischen 0 wordt. Er 

is a.h.w. î vrijheidsgraad verkregen, waarmee dan î bovenharmonische kan 

worden geëlimineerd (zie hiervoor ook bijlage Aî). 

Bij opdelen van het blok in 5 pulsen (5-voudig schakelen) krijgt met 2 

vrij te kiezen hoeken en h~ermee kunnen twee bovenharmonischen worden 

geëlimineerd. Evenzo is het bij 7-voudig schakelen mogelijk 3 bovenharmoni

schen te elimineren. 

Een overzicht van de grootte van de harmonischen bij de diverse aantallen 

pulsen en de daarvoor benodigde breedte van de pulsen voor de onderdrukking 

van harmonischen is gegeven in bijlage Aî. 

In lit. 4.2. wordt deze methode beschreven door W. Lienau. De modulatievorm 

wordt afgeleid uit het vergelijken van een gelijkbenig trapezium met een 

stapfunctie met n stappen (zie.fig. 4.2). 

0 

o<, 
(I 

I I 

11 

0(1 
I 1 
I I 

1-

I (){J I 

I I 
0 0 

Fig. 4.2: Trapeziummodulatie. 

Het begintijdstip van de m-de puls, die een breedte ~m heeft, wordt 

gevonden uit: 

dus 

De breedte van deze puls wordt: 

__ m . _n /_'3 
11.-1 ll. 

Met deze wijze van moduleren wordt ook exact voldaan aan de gestelde 

voorwaarden. Een tabel van de breedte van de pulsen is gegeven in bijlage 

A2. 
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Voor koppelberekeningen bij pulsstro0m modulatie is het weer het eenvoudigst 

uit te gaan van berekening van de rotorflux en -stroom. Omdat ook nu weer 

het gedrag van de Parkvektor periodiek is met een frequentie 6.f , kan s 
ook nu weer volstaan worden met berekeningen gedurende 1/6de deel van de 

statorperiode. 

Indien de invertor in blokbedrijf werkt, kan men de staterfasestroom per 

halve periode beschrijven als een stroomblok gedurende een interval 2IT/3, 
met aan beide zijden een stroomleemte gedurende ~/6. 3ij het rekenen is het 

het meest praktisch om uit te gaan van de ontsteektijdstippen van de 

thyristoren. 

Als er wordt gemoduleerd, kan de fasestroom in de stator beschreven worden 

als een centraal stroomblok met een breedte van n/3, en aan weerszijden 

hiervan een gebied, met een breedte rrj3, waarin de stroom wordt gepulst. 

Het is nu het eenvoudigst de berekening te koppelen aan deze intervallen 

van rr/3. Gedurende deze intervallen wordt steeds de stroom gepulst tussen 

twee fasen. De Parkvektor I zal daarom 
~ 

springen (zie fig. 4.4). 

0 71/'3 -'"'st 
I I 
I 

r- I 
I I 

I ' I I 
I I 
I I 
I ·r-I I 
I I 
I I 
I I 

I 
I I 
I I 
I j 
I 

I 
I I I I 
I l 
I : I 

twee posities heen en terug 

Fig. 4.4: 
Stroomverloop gedurende 
1 berekeningsinterval. 

In het aangegeven interval 0~ 4t ~ Tr/3 kan een aantal deelintervallen worden 

onderscheiden waarin de Parkvektor steeds een vaste posi inneemt. 

De relaties (3.2.1) en (3.2.2) kunnen dus gebruikt worden om resp. de 

rotorflux en de rotorstroom te berekenen. Aan het en aan het eind 

van ieder (deel-) interval moet de rotorflux steeds continu zijn. Voor 

het k-de deelinterval, beginnend op t = tk_1 dan: 
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Een uitdrukking voor de rotorflux op t = 0 kan "JOrden gevonden uitgaande 

van de periodiciteit van het gedrag van de statorstroom; op t = n/3~,moet 

gelden: 

In bijlage B1 wordt afgeleid dat op het tijdstip tk, aan het eind van 

deelinterval k geldt: 

rk J. L [ ) k-~ 1 )L _(/,.jv)M.: j/,.jvHw:] 
~K = d.~ Is,l( + ( !s;~< - ~;"-< ·.~ 1-• e. - J.,., e + 
-· ,_1v •=1 

A.. Jir-i"H" 
-'"'fr-oe 

Hierin is: J-s,~ = statorstroom tijdens deelinterval k 

At:t = tk - tk-i 

(4.4.1) 

In deze uitdrukking is ook verwerkt dat er slechts twee waarden van de 

Parkvektor I kunnen optreden. Steeds geldt voor I . tijdens interval i: 
~ ~,l 

Is.i = ls;i-2 (4.4. 2) 
Als nu voor tk het tijdstip t = n/3~ wordt genomen, dan kan worden 

geschreven: 

cPr n =)~) = cpro e_{% = 
= J, U .. [r (T _I ) ~- 1 

( ) i -(J,:-iv)Mi I -fd-jvlib$] rh _(J..JA~, 
d. . si(+ -~~~ s,ll-4 :L -1 e - :s< e + I.Vroe 
r· t - , -• - L•1 - • -

Er zal gelden (zie fig. 4.4): 

I-s.K-1 = Is.1 
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Ook nu zijn de berekeningen weer uitgevoerd met genormeerde vergelijkingen. 

Hierbij is uitgegaan van een voedende stroom I' met grootte 1. -s 
Voor de genormeerde vergelijkingen geldt dan weer: 

Het genormeerde koppel volgt weer uit: 

1' = -J.. sm [ Q+'~ r:J = 

=-2.~. Sm [ct( I,]=~.~. Te 
2 Lt !~ - - f lt Il 

De berekening verloopt nu als volgt: 

- allereerst wordt de (genormeerde) beginwaarde van de rotorflux berekend. 

eb I = . 1 . Jr r;, [ i lf _(J,.jv) : -i~ ~1 ( )i -( lc-jv)Mil 
- ro el~ Jl.r-,·v) 2!... J. jv e - e 1 - IZ. • L -1 e -e. 1'-'s r-G .,, 

- vervolgens kan voor ieder deelinterval ~ het verloop van de rotorflux 

worden berekend uit de beginwaarde van p, voor dat interval, ~f_ 1 , en 

de statorstroom gedurende het interval: 

cp,_·w 

(voor \_1 ~ t ~ \). 

- voor de rotorstroom I' geldt steeds; 
-r 

I; = cp,· - Is:e 
Hieruit kan dan ook T' worden berekend. 

e 
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Moduleren van de stroom wordt in de praktijk alleen toegepast bij lage 

statorfrequenties (ongeveer f ~ îO Hz). De berekeningen zijn daarom alleen s 
uitgevoerd voor het frequentiegebied 0 { f (. îO Hz. In fig. 4.5 is het s 
verloop gegeven van koppel, fasestroom en -spanning bij = 5 Hz en 

= 2 Hz. De resultaten gelden weer voor de 'PH-machine, die is beschreven 

in paragraaf 2.4. 
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Fj g. 4.5: 
Koppel, fasestroom en 
fasespanning, 
3-voudig schakelen bij 
trapeziummodulatie. 

f = 5 Hz 
s 

f 2 Hz r 
T = 70 Nm gem 

= ,0 A 

rimpel 65,2% 

De periodiciteit van het koppel komt hierin duidelijk tot uiting, met 

grote sprongen van koppel op de tijdstippen dat de stroom tussen twee 

fasen commuteert. Vergeleken met blokbedrijf is de rimpel vergroot; bij 

blokbedrijf bedraagt de rimpel ongeveer 47% (vergelijk fig. 3.5). 
De benodigde tussenkringstroom, om bij f = 5 Hz en f = 2 Hz een koppel s r 
van 70 Nm te verkrijgen is bij deze modulatie iets groter dan bij blok-

bedrijf (3? A tègenover 32 A). Dit wordt veroorzaakt door het afnemen van 

de grondharmonische bij het moduleren van de stroom. In blokbedrijf is de 
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amplitude van de grondhamonische 1,103.Id; bij de toegepaste modulatie 

is deze amplitude 1,069.Id. In deze redenering is er vanuit gegaan dat de 

constante component in het koppel voomarnelijk wordt veroorzaakt door de 

grondhamonische van de stroom. Om eenzelfde gemiddeld koppel te krijgen 

moet daarom bij gepulst bedrijf de tussenkringstroom groter worden. 

In het nu volgende gedeelte zullen enige resultaten van berekeningen worden 

besproken. De resultaten zijn opgesplitst naar de twee besproken modulatie

methoden. Aan het eind van de paragraaf wordt een onderlinge vergelijking 

gemaakt en wordt vergeleken met de situatie bij blokbedrijf. 

A. Modulatie voor onderdrukking van stroomhamonischen. ---------------------------------------

De bovenhamonischen in het koppel hebben de frequenties 6k.f (k= 1,2,3 •• ) s 
De koppelhamonische met rangnummer 6k wordt in hoofdzaak bepaald door 

twee bovenhamonischen in de stroom: die met rangnummers 6k- 1 en 6k + 1. 

Door nu de pulshoeken zodanig te kiezen dat een of meerdere hamonischen 

worden onderdrukt, is het mogelijk koppelhamonischen sterk te veminderen 

of zelfs geheel te elimineren. 

25 frt .1oo% 
T gem 
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Fig. 4.6: Koppelhamonischen 
(geen eliminatie van 
stroomhannonischen). 
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Fig. 4.7: Koppelhamonischen 
(eliminatie van 5f ). s 

In fig. 4.6 zijn de koppelhamonischen als functie van f uitgezet voor s 
het geval van blokbedrijf. Daarnàast is in fig. 4.7 de overeenkomende 

grafiek gegeven voor het geval van 3-voudig schakelen, waarbij de 

hamonische 5f in de stroom werd geëlimineerd. De sterke toename van de 
s 

hamonischen 12f en 18f valt op. Deze toename hangt samen met de sterke s s 
vergroting van de bijbehorende stroomhamonischen: door het moduleren van 

de stroom is een lagere hamonische geëlimineerd, maar zijn enkele 

hogere hamonischen sterk in amplitude toegenomen. 

Het effect van het elimineren van de 5de hamonische uit de stroom 
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valt tegen; de koppelhannonische 6f is niet venninderd. s 
Deze 6de harmonische wordt niet alleen bepaald door de 5de harmonische in 

de stroom, maar ook door de 7de. Deze harmonische is door het elin1ineren 

van de 5de harmonische iets afgenomen. ne koppelharmonische 6f is opge-s 
bouwduit 2 golven: één die samenhangt met de stroomharmonische 5f en één s 
die samenhangt met 7f • Afhankelijk van de onderlinge faseverhouding kunnen s 
deze twee golven elkaar versterken of verzwakken. In de gegeven situatie 

waren de twee golven zodanig geörienteerd t.o.v. elkaar, dat eliminatie van 

een van de golven geen noemenswaardige invloed heeft op de som van deze 

golven. 

Een beter resultaat wordt verkregen door de 7de stroomhannonische te onder

drukken. Ook hier is weer sprake van een sterke toename van de hogere 

koppelharmonischen, maar daarbij komt hier wel een sterke afname van de 

koppelharmonische 6f • In dit geval wordt namelijk niet alleen de 7de s 
hannonische uit de stroom geëlimineerd, maar ook de 5de sterk verzwakt. 

(Zie fig. 4.8). 

15 ···-------------- ·-·-·- - -------18f
5 

10 
-:..:::.--:-_-. ~::::: ~ .::::.::-.::.:::-. -__-.:-_-::::-: ~ 
~s 24f5 

5 

o+-~---r--~-..--.--.--

0 2 4 6 8 10 f
5
(Hzl-

Fig. 4.8: 

Koppelharmonischen bij 
eliminatie van 7f 
(f = 2Hz). s 

r 

Uit fig. 4.9 blijkt de afhankelijkheid van de rotorfrequentie. ne sterke 

afhankelijkheid van f die optreedt bij blokbedrijf (kromme 1) is 
r 

vrijwel verdwenen bij modulatie met 3-voudig schakelen (krommes 2 en 3). 

Voor lage rotorfrequentie zal daarom wel vennindering van de 6de hannonische 

optreden, bij hogere rotorfrequenties niet meer. Ook blijkt uit deze 

grafiek, dat het beter is 7f en 5f uit de stroom te elimineren als een s s 
grote vermindering van de 6de koppelharmonische gewenst is. 

Eliminatie van de 11de of de 13de harmonische uit de stroom om de koppel

harmonische 12f te verminderen geven een ongeveer identiek beeld. s 
Ook hier is sprake van een sterke afname van deze harmonische met de 

rotorfrequentie in blokbedrijf. Bij modulatie is de afhankelijkheid veel 

minder. Eliminatie van 11f of 13f heeft vrijwel hetzelfde resultaat op s s 
de koppelharmonische 12f • Deze is sterk verminderd en wordt pas bij rotors 
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frequenties boven 5 Hz groter dan in het geval van blokbedrijf. 

20 

15 

10 

0 

f 
~-100% 
Tgem 

2 

4 

Fig. 4.9: 

Koppelharmonische 6f àls functie s van de rotorfrequentle. 

1 - blokbedrijf 
2 - eliminatie 5f 
3 - eliminatie 7fs 
4 - eliminatie 5fs en 7f s s 

Door eliminatie van de 11de of de 13de stroomharmonische worden ook de 

koppelharmonischen 6f en 18f enigszins verzwakt; de harmonische 24f s s s 
neemt echter sterk toe. 

Om een harmonische in het koppel vrijwel volledig te onderdrukken moeten 

twee stroomharmonischen worden geëlimineerd. Dit kan door 5-voudig 

schakelen. De resultaten van de eliminatie van 5f en 7f zijn gegeven in s s 
fig. 4.1 o. 

25 frel. koppel (%) 

20 

15 

10 

~------~----- ----- 12r 
5 

5 

0~-T=-9FT=F==T==~6~f~-
o 2 4 6 8 10 fs (Hz) 

Fig. 4.10: 

Koppelharmonischen bij eliminatie 
van 5f en 7f s s 

(rel. koppel is de amplitude van 
de harmonische, betrokken op het 
gemiddelde koppel T ). gem 

Inderdaad is de 6de koppelharmonische sterk onderdrukt, de direct daar

boven komende harmonischen zijn echter versterkt. Kromme 4 in fig. 4.9 

geeft de afhankelijkheid van de koppelharmonische 6f van f • De amplitude 
s r 

van de koppelharmonische is vrijwel constant. 

Door eliminatie van 11f en 13f kan de 12de koppelharmonische worden s s 
verzwakt. Ook wordt dan de 6de harmonische sterk verzwakt t.o.v. blokbedrij • 

Andere combinaties van geëlimineerde harmonischen geven een vrij constant 

beeld: de 6de en de 12de harmonische in het koppel worden redelijk ver-
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zwakt, en steeds in ongeveer dezelfde mate. Het verloop van de 18de en de 

24de harmonische hangt sterk af van de keuze van geëlimineerde stroom

harmonischen. 

Tenslotte is ook 7-voudig schakelen mogelijk, waarbij 3 harmonischen in de 

stroom geëlimineerd kurmen worden. eliminatie van de eerste 3 harmoni-

schen in de stroom, de 5de, 7de en 11de, ontstaat het beeld van fig. 4.11. 

25 

20 

15 

10 

5 

r rel. koppel (%) 

~--------------- 12fs 

0+-~--~~--~~--~ 
0 2 4 6 B 10 f5 (Hzl 

Fig. 4.11: 

Koppelhàrmonischen bij eliminatie 
van 5fs' 7fs en 11fs. 

(f = 2 Hz) 
r 

De 6de harmonische in het koppel is nu zo klein geworden, dat deze niet 

meer kan worden weergegeven. 

In fig. 4.12 is het verloop van de koppelrimpel aangegeven. De rimpel 

neemt toe met het aantal pulsen dat wordt 

weer nagenoeg onafhankelijk van f • s 

t. Verder is de rimpel 

100 

j rimpel (%) 

.-..~-· ·- ...... ,_." .... , -·· -· ·- .......... _. ·-·-
-·-·-·-·-·-·-·-·- -·-· ... ·-·-·-·-
..,._ ------ ___ ....,... _______ -·-

2 4 6 8 10 f s 

Fig. 4.12: 

Koppelrimpel (bij f = 2 
r 

-- geen eliminatie 
----- 3-voudig schakelen 
··-·-·- 5-voudig schakelen 
__ " ____ 7-voudig schakelen 

) 

Als tenslotte de rimpel wordt beschouwd bij 3-voudig sch~kelen (fig. 4.13) 

dan blijkt dat elke keuze van de te elimineren stroomharmonische leidt tot 

een grotere rimpel dan bij blokbedrijf. \<lel neemt de rimpel af met 

toenemend rangnummer van de geëlimineerde harmonische. 
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100 I rimpel (%) 
Fig. 4.13: 

Rimpel bij eliminàtie van één 
stroomharmonische. 

1 1 - eliminatie 5f 
60 3-3 2 - eliminatie 7f

8 

4 11f 3 - eliminatie 
40 

5 4- eliminatie 13fs. 
1. . t• s 5 - geen e 1m1na 1e. 

20 

0 
0 2 4 6 8 10 ~f ) s 

3. 

Ovk hier de rimpel toe met het toenemen van het aantal pulsen 

(fig. 4.14). 

100 

80' 

40 

20 

0 
0 

j rimpel (%) 

-::::::=:::=:::=::=::::::::=:=~ 
3 
2 

2 4 6 8 10 (Ez) 

bij trapeziummodulatie. 

1 - blokbedrijf 
2 - 3-voudig schakelen 
3 - 5-voudig schakelen 
4 - 7-voudig schakelen 
5 - 9-voudig schakelen 

JJe neemt toe met toenemend aantal pulsen, maar nog 

Bij 3-voudig schakelen is de ongeveer gelijk aan de rimpel bij 

eliminatie van 5f • Voor hogere schakeltallen wordt de rimpel echter kleine s 
dan bij een overeenkomend schakeltal in het geval van eliminatie van harmo-

nischen. 

Bij 3-voudig schakelen is de amplitude van de koppelharmonische 

afgenomen tot ongeveer 10% (is in blokbedrijf ongeveer 15 %). JJe 

amplitudes van de harmonischen met 1 , 18f en 24 zijn echter sterk s 
toegenomen (fig. 4.15). 
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Fig. 4.15: 

Koppelhannonischen bij 
trapeziummodulatie, 
3-voudig schakelen. 
(f = 2 Hz) 

r 

Bij toepassen van meer pulsen per halve periode neemt de amplitu~e van de 

koppelharmonische 6f nog slechts weinig af (tot ca. 6% bij 9-voudig 
s 

schakelen). Wel wordt met toenemend aantal pulsen steeds een volgende 

koppelharmonische extra in sterke mate verzwakt, tot bij 9-voudig schakelen 

de harmonischen 12f , 18f en 24 f kleiner zijn dan 5% (fig. 4.16). s s s 

20 i I rel. koppel (%) 

15 

10 

5 
6f5 

-~::...-~ :::·_:-__:::·~-~::::_:_-..:_·.::_:::::_-~:_:_:: 24fs 
0+---~----_--_·-~--~·--·--·,-•r--·-------r·--------·~-~18~fSrc~_2fs 

0 2 4 6 8 10 ___,f (Hz) 
s 

Fig. 4.16: 

Koppelharmonischen bij 
trapeziummodulatie, 
9-voudig schakelen. 
(f = 2 Hz) 

r 

Vooral bij lage rotorfrequenties is de rimpel sterk afhankelijk van f • r 
Bij 3-voudig schakelen bijvoorbeeld neemt de rimpel af van 120 % bij 

f = 1 Hz tot 65 % bij f = 2 Hz en 50 % bij f = 3 Hz. r r r 
Bij de koppelharmonischen komt deze sterke afhankelijkheid van f vooral 

r 
tot uiting bij de hogere harmonischen. J)e koppelharmonische 6f varieert s 
nauwelijks met fr (fig. 4.17). 
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Fig. 4.17: 
Koppelharmonischen als 
functie van de rotorfre
quentie.bij f 5 Ez. 
(3-voudig sch~kelen) 

Resumerend kan over de beide modulatiemethoden worden gesteld: 

3-voudig schakelen: Eeeft bij eliminatie van stroomharmonischen niet altijd 

het gewenste effect; niet in alle gevallen wordt ook de bijbehorende 

koppelharmonische in amplitude gereduceerd. Een beter effect 

geeft hier de trapeziummodulatie. De rimpel op het koppel is in 

beide gevallen nagenoeg gelijk. 

5-voudig schakelen: F~ermee kan bij eliminatie van stroomharmonischen één 

koppelharmonische (bijv. 6f ) volledig worden onderdrukt. Bij s 
trapeziummodulatie is het effect op de harmonische 6f veel minder, s 
maar wel is de rimpel kleiner. 

7-voudig schakelen: De koppelharmonische 6f kan hiermee volledig onderdrukt s 
worden, waarbij ook een sterke reductie van 12f bereikt kan worden s 
bij eliminatie van stroomharmonischen. trapeziummodulatie is 

ook hier het effect op het reduceren van koppelharmonischen minder, 

maar is wel de koppelrimpel kleiner. 

9-voudig schakelen: Bij eliminatie van stroomharmonischen is het niet meer 

mogelijk 2 koppelharmonischen volledig te onderdrukken. \Vel kan 1 

harmonische in het koppel volledig worden onderdrukt en 1 harmonische 

sterk worden gereduceerd. Bij trapeziummodulatie is ook r-ier ,.,reer 

de rimpel kleiner, maar blijven alle koppelharmonischen aanwezig, 

zij het in geringe mate (amplitudes kleiner dan 6% van het gemiddeld 

koppel). 
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In de voorgaande paragrafen is gerekend aan koppels in inductiemachines, 

die gevoed worden uit een stroominvertor met pulsstroornmodulatie. De 

commutatie van de stroom tussen twee motorfasen, die in dit geval meerdere 

malen o,ptreedt in het berekeningsinterval, is hierbij verwaarloosd. 

In hoofdstuk 3 is al gebleken dat de commutatie niet zonder meer verwaar

loosd mag worden. De s traomvorm in de motorfasen wordt sterk beïnvloed 

door dccornmutatie, en daarmee ook het koppel. Bij lage frequenties is er 

nauwelijks sprake van invloed van de commutatie op het koppel, maar met 

toenemende frequentie wordt deze invloed steeds groter. 

In de praktijk wordt het module:ren van de stromen alleen toegepast bij 

lage frequenties (f < 10 Hz). Bij een invertor in blokbedrijf is er bij s 
deze frequenties nog geen invloed van de commutatie. Bij modulatie van de 

stroom wordt er echter vaker gecomrnuteerd. Om de invloed hiervan na te gaan 

zijn enige berekeningen gedaan aan invertoren met pulsstroornmodulatie, 

waarbij de commutatie niet is verwaarloosd. 

Omdat niet tevoren bekend is, hoeveel tijd de commutatie in beslag neemt, 

moet de oplossing iteratief worden gezocht. Uitgaand van een beginschatting 

voor de te berekenen grootheden, wordt een periode doorgerekend. In de 

quasi-stationaire toestand is het verband tussen begin- en eindwaarde van 

de grootheid (hier: rotorflux Pr ) vastgelegd. Zolang niet aan deze voor

waarde is voldaan moet steeds een nieuwe beginschatting worden genomen, 

waarna een periode wordt doorgerekend. 

Voor berekeningen aan invertoren in ·blokbedrijf was er een eenvoudige 

correctiemethode mogelijk,. waardoor na een gering aantal iteraties een 

oplossing kan worden gevonden. Bij een invertor met pulsstroommodulatie is 

deze correctiemethode niet mogelijk. 

Het commutatieverschijnsel bij een invertor in blokbedrijf is nogmaals 

gegeven in fig. 4.18. 

Op de tijds tippen t = 0 en t = TI/31-Js wordt in een van de takken van de 

invertor een thyristor ontstoken. De stroom zal nu echter nog niet in de 

'bij de betreffende tak behorende motorfase gaan vloeien, maar nog enige 

tijd volledig in de vorige fase blijven (condensatoromlading). Pas na een 

tijd t zal de stroom beginnen te oommuteren naar de volgende fase. De 
a 

duur van·deze con®utatie (diodencornmutatie) bedraagt tb. 

In eerste instantie zijn zowel ta als tb onbekend. Voor de berekeningen is 
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0 

Fig. 4. î8: 

Oommutatie v~~ de fasè
stroom in blokbedrijf. 

echter niet van.belang. Alleen de diodencommutatie heeft ook binnen 

de machine invloed. De berekening wordt nu zo uitgevoerd, dat deze 

op t = en doorloopt tot t = Tr/3Ws +t • De berekening omvat nu twee a 
intervallen: 

- t ~ t ~ t +tb a a 
- t +tb4 t ~TC/3~+t a a 

, de diodencommutatie 

, een interval waarin de Parkvektor 

niet meer verandert. 

Dankzij deze relatief eenvoudige o:ps:pli in slechts twee rekenstappen 

de rotorflux <Pr en de conden-

3.4) is een eenvoudige en snelle 

en de op t = t bestaande relatie tussen 
a 

saterspanning U (zie hiervoor :paragraaf 
c 

oplosmethode mogelijk. deze oplosmethode wordt de gehele beschrijving 

en berekening van de condensatoromlading omzeild. 

In het geval dat pulsstroommodulatie wordt toegepast, is deze eenvoudige 

oplosmethode niet meer mogelijk. Dit wordt geïllustreerd aan de hand van 

fig. 4.î9. (De duur van het commutatieverschijnsel is hierbij sterk 

overdreven. ) 

Gedurende het inverval 0 ~ t s TI/3'4. wordt er nu meerdere malen gecommuteerd, 

waarbij ir1 het algemeen de duur van de condensatoromlading en de dioden-
toestand 

commutatie steeds anders zal zijn. De eenvoudige"'met slechts één dioden-

commutatie en één condensatoromlading in het berekende interval is niet 

meer van toepassing. De condensatoromladingen zullen ntl ook berekend moeten 

worden. 

De berekening zal nu moeten uitgaan van de tijdstippen die bekend zijn: 

t = 0, t = rt/3l.J:s en de ontsteektijdstippen van de thyristoren tijdens 

dit interval. 
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abc l!b c abc 
I I I 11 I I I I 

jUt----..._ 

0 
_, 

Fig. 4. î 9: 

Commutatie van de fase
stroom bij pulsstroom
modulatie. 

a - thyristor-ontsteking 
b - begin diodencommutati 
c - eind diodencommutatie 

Steeds zal niet alleen elke diodencommutatie, maar ook elke condensator

omlading berekend moeten worden. Als beginwaarde ::i.s nu niet alleen de 

rotorflux van belang. Er zal ook een beginwaarde van de condensato:r:-spanning 

vastgelegd moeten worden. eerder voor het blokbed:qjf gebruikte 

iteratieproces, waarbij een correctie op de beginwaarde van de rotorflux 

vJeTd bepaald, is hier niet meer bruikbaar. Er moet naar een andere 

methode worden gezocht. 

De toegepaste rekenmethode berust ook nu weer op de periodiciteit van het 

verloop van I • deelpe:r:-iode van rr./3f.J5 vertoont I steeds hetzelfde 
-13 --s 

verloop, steeds over rr:/3 verdraaid t.o.v. de voorgaande deelperiode. Voor 

de rotorflux heeft dit weer de consequentie, dat aan het einde van zo'n 

interval de Parkvektor 4+- over rr/3 is verdraaid t.o.v. de pos i tie aan het 

begin van dit inter..ral (in de quasi-stationaire toestand). 

Ook voor de condensatorsparuling U moet een randvoorwaarde woroen gevonden. 
c 

Deze is het eenvoudigst op te stellen als voor een rekenperiode (= een 

interval met een lengte 1t/3Ws ) dezelfde periode wordt genomen als eerder 

werd genomen voor berekeningen in paragraaf 4.4 (zie ook fig. 4.20). 

Nu de schakel tijdstippen symmetrisch rond rr/6 gelegen. Binnen dit 

interval valt ook één volledige periode van !:leen- en teru.gschakelen tussen 

twee fasen, waarbij de derde fase steeds dezelfde st:r:-oom voert. De Park-

vektor neemt birmen dit interval slechts twee waarden aan. 

In de quasi-stationaire toestand moet ieder interval hetzelfde verloop van 

fluxen en stromen geven. Iedere commutatie op de tijdstippen + k. Tt/3Ws 
n1oet ook steeds identiek verlopen, dus uitgaan van dezelfde spanning op 

de comn1utatiecondensatoren. Om dit te waarborgen moet aan 
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het eind van het gegeven interval (fig. 4.20) voor de condensatorspanning 

gelden: 

Uc {t = ~) = - Uc a = o). 
3W.S 

:Oi t is de randvoorwaarde waaraan de connnutatiespamüng moet voldoen. 

0 n/3 ~(..Jst-

ia I I 
Fig. 4.20: 

I ,...... r- I Stroomverloop 
I gedurende ~~n 
I I 

berekeningsinterval. 
I I 
i ta t, t-2. I 

ib I I 
I r- r--

I I 
I I 

I 
I 

I I 
i ( I 

I 
I I 
I I 

I I I 
I I 
I I 

I 
I I 

:Oe berekening verloopt nu als volgt: 

A - Er wordt een beginschatting gegeven voor de rotorflux en de conden

satorspanning, resp. rh en u o· ':fro c 
J3 - Tot aan t=t.

1 
(fig. 4. 20) verandert Is 

kunnen sPr en Ir worden berekend met de 

niet. 

niet. In dit deelinterval 

formules. U verandert hier 
c 

C - Op t=t
1 

wordt een volgende thyristor ontstoken. Nu begint de conden

satoromlading. I is nog steeds constant, dus d)., en I kunnen nog 
-s - -r 

steeds worden berekend met de formules. :Dit deelinterval duurt tot 

de condensatorspanning gelijk is geworden aan de gekoppelde machine

spanning (zie paragraaf 3.4). 
:0 - Nu, op t=t1 begint de diodencommutatie. Is verandert nu in de tijd. 

:Oe grootheden A-.. , I , U en de commutatiestroom moeten worden bere-'±'r -r c 
kend uit de differentiaal vergelijkinger .. Op t=t1 is de volledige 

tussenkringstroom door de nieuwe fase 5s overgenomen. De commutatie 

is afgelopen. 
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E - Tot t = t 2 is I. weer constant en kurmen cj), en I berekend worden -s _r -r 

uit de fonnules. 

F - Voor elke schakelhandeling moet deze volgord.e worden doorgerekend 1 

totaan t = rr /3Ws. Tian moet aan de randvoorwaarde zijn voldaan: 

rh(b=l[) 
Y:1- 3 w~ 

Indien dit niet het geval is, moet een nieuwe beginschatting worden 

gegeven, waa..-rna de gehele berekening weer vanaf A moet worden gedaan. 

Het rekenprogramma, waarin deze berekening is gedaan is gegeven in 

bijlage C4. 

4.7. Rekenresultaten (niet-gei"dealiseerde commutatie). 

Volgens de in de voorgaande paragraaf beschreven methode zijn een aantal 

berekeningen gedaan en de resultaten h"iervan zijn vergeleken met de 

rekenresultaten die verkregen worden ·bij geïdealiseerde commutatie. 

In fig. 4.21 zijn deze resultatèn naast elkaar gepresenteerd voor modulatie 

met 3-voudig schakelen, bij elirnh1atie van de stroomhannonische 5f • s 

ff (N rn) 
_.._ _______ ~- -~--~-12f

5 

~--·-·---·--1Bf5 ---·- . 6 
fs 

.. -··-··-··-··-···-··-··-··~··-··- ·-· 24f5 

14 jff (Nm) ~-- ~--- --
- -~- -~ 12f 

s 
12 

10 
-- _ _" __ ·-·-. ·----. • --&.. 

8 

6 

4 

2 

0+----r--~--~----~--,----r-- o~---r---.--~r---~--~--~--

0 2 4 6 8 10 UHz) 
" 

geïdealiseerde commutatie 

Fig. 4.21: Koppelhannonischen 

bij T = 70 Nm en gem 

0 2 4 6 8 

niet-geïdealiseerde commutatie 

bij 3-voudig schakelen (elim. 5f ) s 
f = 2 Hz. 

r 
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Uit deze beide grafieken blijkt al dat er geen significante verschillen op

optreden in de amplitudes vru1 de aangegeven ha:rmonischen. De rimpel, die 

ook bij niet-geïdealiseerde commutatie vrijwel onafhankelijk is van f , s 
is nauwelijks kleiner geworden (67% tegenover 70 %). Grote verschillen 

treden pas op bij nog hogere hannonischen. Door de conmutatie worden de 

"scherpe randjes" van de stroomblokken afgesneden. De conunutatie zelf 

duurt echter nog steeds zee:r. kort. Daai·om beeft dit alleen irwloed op de 

zeer hoge harmonischen in de stroom en als gevolg·daarvan worden alleen 

de zeer hoge harrüoniscben in het koppel beïnvloed. 

12 

-""-0 
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geïdealiseeTde commutatie niet-geïdealiseerde cormnutatie. 

F'ig. 4.22:Koppelbannoniscben bij 5-voudig schakelen (elim. 5f en 7f ) s s 
biJ"" T = 70 Nm en f = 2 Hz. gem r 

In fig. 4.22 is het overeenkomstige geval weergegeven voor 5-voudig 

schakelen met eliminatie van 5f en 7f uit de stroomhannonischen. Hier s s 
gelden weer dezelfde conclusies, waarbij moet worden opgemerkt dat de 

koppelhannonische 6f hier nog zeer sterk is afgenomen bij niet-
s 

geïdealiseerde cormnutatie. 

Verder komt in deze grafieken tot uiting dat de cornrhutatie toch wel een 

redelijk grote tijd in beslag neemt. Als de duur van de kortste puls 

minder wordt dan de totaal benodigde cormnutatietijd, kart boven die 

frequentie niet meer met de betreffende modulatie worden gewerkt. D5 t 

leidt ertoe dat voor frequenties groter dan 6 Hz niet meer geTekend kon 

worden bij niet-geïdealiseerde corrmmta tie. Bij rekenen met geïdealiseerde 
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Ook in de overige berekende gevallen (steeds met modulatie ter eliminatie 

van bovenharmonischen in de stroom) kwamen geen significante verschillen 

voor tussen de resultaten die werden gevonden bij geïdealiseerde commutatie 

en niet-geïdealiseerde commutatie. 

])e conclusies die gevonden werden bij geïdealiseerde commutatie blijven 

dan ook nog steeds geldig. 
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De spanningsinvertor wordt gevoed uit een spanningsbron en schakelt dan 

ook ;3panningsblokken op de klennnen van de machine. Om tot een adequate 

frequentiesturing van de machine te komen, moet de klemspanning varieren 

met de frequentie. :Bij een spanniné;"'Sinvertor wordt dit bereikt door de 

ingangsspaJIDing van de invertor te varieren met de schakelfrequentie van 

de invertor. De spanningsbron bestaat daarom doorgaans uit een chopper 

of gelijkrichter met daarachter in de tussenkring een grote condensato:r 

als ene:rgiebuffer. In de berekeningen wordt steeds de spanning over de 

condensator, Ud' constant verondersteld. 

Het principeschema van de spanni.ngsin.vertor is gegeven in fig. 5.1 • 

..t.u 
2 d 

Fig. 5.1: Principeschema van de 
spanni.ngsinvertor. 

In tegenstelling tot de stroominvertor waarbij steeds slechts 2 machine

klemmen voeding krijgen via de invertor, is bij de.spanningsinvertor 

steeds iedere machine klem ofwel met de positieve ofwel met de negatieve 

sparmingsklem van de tussenkring verbonden. 

5.1. De statorspanning. 

Door de spanningsinvertor worden de drie spamüngen cpa., cp~:, en Cfc (de 

fasespanningen van de invertor) op de klemmen van de motor geschakeld. 

Deze fasespanningen bedragen steeds gedurende een halve periode 

afwisselend ~Ud en ~Ud. Qnderling zijn ze 2IT/3 t.o.v. elkaar verschoven 

(fig. 5.2). 
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Fig. 5.2: Fasespanningen van de 
invertor. 
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geleidènde 
invertortakken. 

Uit deze fasespanningen van deinvertor kunnen de gekoppelde spanningen 

en de fasespanningen van de machine worden verkregen. 

Voor de gekoppelde spanningen geldt: 

Ua-b = u .... -IA.b = - ( cpq_ - cpb) 

U.bc = IJ.~- !Ác = - ( o/b - cpc ) 
U. co.. = U.c- Lla. =- (cpc - <:po.) 

Uit deze gekoppelde spanningen kunnen de fasespanningen van de machine 

worden verkregen, uitgedrukt in de fasespanningen van de invertor. 

Er geldt immers: 

Uo.-+ U b + U" = 0 

Hieruit volgt voor ~c: 

Ubc = l).b- U.c = Ub -(-U.a.-Llb) ~ Uo..+ 2 Ub 

JVIet 

3 U a. = IA. bc + 1 U.a...b 

volgt bierui t: 

Uo. = J {U bc + 1 U. a.b) = - + { 2 cpa.- CJ'b - cpc) 

Ub =} ( Ubc - Ua.b) = -i (2<:pb- cpCl-- cpc) 

Uc = - 1Áa_- Ub = - f ( 2 cpc -<pa.- cpb) 

Dit geeft het volgende verloop van de fasespanningen ua' ub en uc 

(fig. 5-3). 
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Voor de Parkvektüïr van de statorspanning, U , geldt dan: 
-s 

IJs=~ (ua.+O..Ub +a.llAc) = 
=-f(cpa.~ o..cp{. +a.cpc). 

Er zijn bij de spann ingsinvertor zijn 6 verschillenà_e conüüna ties van 

<pa., <pb en cpc mogeliJk (zie fig •. 5. 2). ~ kan dus 6 verschillende pos i ties 

innemen. Tieze zijn weergegeven in fig. 5.4. 

Im 

Re 

Fig. 5.4: Tie mogelijke posities van U • 
-s 
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Deze 6 posities worden periodiek doorlopen: steeds staat~ gedurende 

î/6 van een periode in een positie en springt dan naar de volgende positie, 

die een hoek IT/3 verder ligt. 

De lengte. van de spanningsvektor i·s steeds 2/3. Ud (ud is de tussenkring

spanning). 

5.2. Koppelberekeningen. 

Bij het berekenen van het koppel wordt weer uitgegaan van de machine

vergelijkingen (2.2.î) t/m (2.2.4): 

~s =R~Js +cl~ Ps (2.2.î) 

(2.2.2) 

(2.2.3) 

(2.2.4) 

Het blijkt het meest eenvoudig te zijn voor de koppelberekeningen I en ~ -s ~ 
uit te rekenen. Hiervoor zi~n 2 differentiaalvergelijkingen nodig. De 

eerste wordt gegeven door (2.2.î), cle tweede wordt gevonden door de 

uitdrukkingen voorT en <b., (2.2.3) resp. (2.2.4) in te vullen in -r _r 

(2.2.2): 

0 = Rr Jr + J~ cJ?r - J V Pr -= 

= Rr· L~ ( cps - Ls· Is) + J~ [L,.l~ (cps - Ls L)+ L1 J:s] + 

-Jv [Lr·L~(cp~ -Ls·Is)+L_g.J,] = 

= ( f~ -.i \i· Llr ) cP~ -( R,. LL~ + J. V ( L g, -~ )) I + ~ . ~ cP + ( Li: - ls .L,. ) · ~ I 5 
-"' 0 .€. - ~ L~ - s L-2-. eH - s L~ ot ~ -

Deze uitdrukking vermenigvuldigen met J,hjLr geeft de eenvoudigere 

schrijfwijze: 

o = ( ~ _ ! v) p, -( ~ + jv ( ,~~' -1)) l, I. + J~ <J>, + ( ~~ - 1) L,}. ;r, = 

= { dr -j lJ) Ps -( Jr - ;vo-J L ~ Is +ft Ps - a-l 5" J.i !s 

dr= _.& 
Lr 
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Oplossen van deze twee differentiaalvergelijkingen gebeurt via de 

Laplace-transfonnatie. 

Met: c1:Js ( t -= o) = <;P~o 
~'S (t =O) = 1 S'O 

C [ P~ l = LiJs 

C{J~t = Js 

worden de twee differentiaalvergelijkingen getransformeerd naar: 

~s =Rs Js +p lfJs -Pso (5.2.1) 

0 = (Jr_ jV) \.)Js- {Jr_J\tJ)Js + P ~s- Pso- crls (F Js -Jr") (5.2.2) 

Uit (5.2.1) volgt: 

Dit invullen in (5.2.2) geeft: 

( r.) I (..\!s R j +,+.. )-(J-ivtT)l+ ~·-Rs1s-o-L/pJs-Jso) 
0 = c!r- rv . p f - s s '±'so r a f 

0 = (Jr- ~\)). ( ~s- Rs ~.l t cpJ- (Jr- rt)(T) p ~s + ~5 - Rs p ~s - (} L/ F~ 7s -p IscJ) 

0= ( Jr_ dv). ~5 + ~s ~ (Jr- J v) Tso + Ier Ls I ~o- L,. ~s ( crp ~ + F ( Jr +Js-J va-) +Js ( clr-JV)) 

( Js ~ ~s) 
S' 

Hieruit volgt: 

Js = -~-. 1 . ( Ur-jv) ~s-+ Us + (Jr-}v)~sc +fcrls :!:so) 
cr s p2+pr-d~+ds_jv)+~(Jr_t) 

Nu worden de volgende variabelen ingevoeTd: 
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I = \Js +--'- [ (pe-cvt_ e_FI:)_ (Jr+(J,-jv)4_)so ( q,J _Pb) 
_s R y Rs Cf, CF Ls 'e - e + 

+ Lo (cye-'+~_ pe_fb)j 

voor t ~ O. 

Deze terugtransformatie is uitgewerkt in bi 
__:~_;;;;;:_ __ B2. 

Om een uitdrukking voor cDs te vinden vrord t als volgt te werk gegaan. 

Uit (2.2.1) volgt: 

J 
.:J,.I: p., -= lds - fZs !s 

Dit invullen in de tweede differentiaalvergelijking 

dus 

0 = (~- pl) cf?, (J(- jva-)Ls 

= (Jr_ Jv) p.,- (J,- jvv} 
{)- ' j Is + /d:s -l'sL -uL., eH Is = 

+ ~ s - () L > it J., (~ = R~ ) 
L., 

I''Iet uitdrukking (5.2.3) voor Is is ook fr bekend. Deze gegevens in 

invullen geeft de volgende uitdrQkking voor cDs 

(voor t ~ o) 

Deze berekening is nader uitgewerkt in bijlage B3. 

De vergelijkingen (5.2.3) en (5.2.4) zijn algemeen geldige uitdrukkingen 

voor de statorstroom en de statorflux voor het geval dat U vanaf t = 0 --s 
een vaste waarde heeft. In het volgende hoofdstuk zullen deze uitdruk-

kingen weer gebruikt worden. 
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Uitdrukkingen voor I en A-. kunnen gevonden worden uit de overweging -so ~~o 
dat bij de spanningsinvertor de spanningsvektor U steeds gedurende 1/6de 

-s 
van de periode in een vaste positie staat en daarna over rr/3 verspringt. 

In de quasi-stationaire toestand·zullen zowel de statorstroom als de 

statorflux aan het eind van zo'n interval over rr/3 gedraaid moeten zijn, 

maar dezelfde grootte moeten hebben. Op t = rt/3w~ = t 6 moet dus gelden: 

Is at) = I~"' e (/:1 

Ps atJ = c:Dso e j n;3 

Hier.bij is verondersteld dat U tussen t = 0 en t = IT/3Ws in een vaste -s 
positie staat. 

Nu is dus: 

I.. = -·0 

Om tot een uitdrukking voor ~o te komen wordt nu geschreven: 
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~ai) =@o ~irr;3 = 

d. . 
= f - JV • .;:!:_s ll + 

dr- O)} Rs - 5 
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+ 1 a-Ls [ ~s ( 'l. ,q,l-6 2 -{'I:~) Lds + rJ._iv)cj). ( -n b6 -p~&) 
d,-rv ·y-· R:" Fe - <1 e - crL~ so pe." -'1e- + 

l'1et (5.2.5) en (5.2.6) kunnen .de beginwaarden van !g en ÇPs worden bere

kend. Daarna worden !g en çh , voor het in terval 0 {, t ~ IT/3 4, berekend. 

met de uitdrukkingen (5.2.3) en (5.2.4). Het kop-pel wordt berekend met: 

In ee:r:ste instantie worden weer genormeerde grootheden l1erekend. Deze 

grootheden zijn uitgerekend voor voeding met een spanningsvektor 

een lengte 1. De vol@ende normeringen zijn toegepast: 

~s 
I 

: ud. = ~s. 

15 = J;. ~ W, a-Ls 

cPs = cD~. t UJ 
- Ws 

U' met 
-s 
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Het op bovenstaand wijze definieren van de genormeerde grootheden heeft 

als voordeel, dat alle formules nu. betrekking hebben op dimensieloze 

grootheden. Door bovendien in de normering van I de faktor er op te nemen 
-s 

heeft als resultaat, dat nu in de formules voor de genormeerde groot-

heden dezelfde, met de machineparameters samenhangende constantes, voor

komen. 

Uit deze normeringen van ~, Is en <_R vloeit de gegeven normering van 

T voort. De faktor 2/3 wordt hierbij ingevoerd om in de omrekenings-
e 

faktor van T naar T'alleen machineparameters en andere belangrijke 
e e 

grootheden ( Ws en U d) over te houden. 

Door deze normering kan nu op eenvoudige wijze voor een gegeven machine 

bij gegeven Ws en Wr het genormeerde koppel be-rekend worden. Als nu ook 

de gewenste waarde van het gemiddeld koppel bekend is, kan op eenvoudige 

wijze de benod'i gde tussenkringspanning worden berekend: 

Om deze berekeningen uit te kunnen voeren is een computerprogrannna 

geschreven. Dit progTamma is gegeven in bijlage es. 

5.3. 1\ekenresultaten. 

In fig. 5.5 is een overzicht gegeven van het verloop in de tijd van 

het koppel en de statorstroom en -spanning in een motorfase. De bereke

ningen hiervoor zijn weer uitgevoerd voor de in paragraaf 2.4 .. beschre-

ven 'I'H-machine. 
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Het koppel vertoont ook hier een grote rimpel, hoewel deze wel veel 

kleiner is da..n bij de stroominvertor. De fasespanning heeft het eerder 

te verloop. Als van het vel·loop van de 

spanningsvektor heeft de statorstroom een zeer onregelmatig en 

verloop. 

De koppelrimpel als van f is s 
weeTgegeven in fig. 5.6. Ook in 

dit geval blijkt er vJeer sprake te zijn 

van een grote afhankelijkheid van de rotorfrequentie. Net toenemende 

rotorfrequentie neemt rimpel af. 
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Fig. 5.6: Koppelrimpel als functie van fs. 
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De rimpel is voor hogere statorfrequenties (f > 15 Hz) vrijwel constant, s 
maar bij lage frequenties neemt de rimpel snel toe met de frequentie. 

In fig. 5.7 is de harmonische samenstelling van het koppel gegeven als 

functie van de statorfrequentie. De verschillende harmonischen vertonen 

ongeveer hetzelfde verloop als de rimpel: ongeveer constant voor ho~ere 

waarden van f , maar bij lage f snel in amplitude toenemend. s s 
Uit fig. 5.7.blijkt dat ook bij voeding uit een spanningsinvertor in het 

koppel een zeer sterke harmonische 6f aanwezig is. de overige harmonischen s 
zijn echter gering in amplitude. 

25 rel. kopp-el (%} 

20 

15 

10 I • I 6f
5 

( 
5 

Fig. 5.7: Koppelharmonischen bij f = 2 Hz. 
~~~~ r 

(rel. koppel is de amplitude van de 
koppelharmonische, betrokken op het 
gemiddeld koppel) 
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Het verloop van de koppelharmonischen als functie van f is geschetst in 
r 

fig. 5.8. De harmonische 6f is ook hier weer sterk afhankelijk van f , s r 
de hogere harmonischen veel minder. 

25 rel. koppel (%) 

20 

15 
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5 
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o 2 3 

Fig. 5.8: Koppelharmonischen als functie 
van f (bij f = 50 Hz). 

r s 
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6. Het koppel bij voeding uit een PpM-invertor. 

In het voorgaande hoofdstuk is de spanningsinvertor beschreven. Tieze is 

nogmaals schematisch weergegeven in fig. 6.1. Hierin is ieder paar, 

bestaande uit een thyristor en een anti-parallelle diode, vervangen door 

een schakelaar S. 

Fig. 6.î: 

Schematische weergave van 
een spanningsinvertor. 

Tioor de spanningsinvertor wordt steeds iedere motorfase afwisselend 

gedurende een halve periode aan +Ud/2 en een halve periode aan -Ud/2 

geschakeld. Tie drie motorfasen worden met hetzelfde spanningspatroon 

gevoed, maar wel steeds over î/3de periode verschoven t.o.v. elkaar. 

Tie noodzakelijke aanpassing van de spanning gebeurt door een ingangs

chopper, die de spanning Ud regelt afhankelijk van de schakelfrequentie. 

Bij zeer lage frequenties wordt deze spanning zeer laag, waardoor de 

commutatie binnen de invertor niet meer mogelijk is. Tieze invertor kan 

dus niet werken bij zeer lage frequenties. Om deze reden is de invertor 

in deze vorm niet toepasbaar bij tractie, waar bij het aanzetten immers 

zeer lage frequenties noodzakelijk is. 

Tie .E_ulsÈ_reed te~odula tie (PBJVl- )invertor maakt het mogelijk om toch 

gebruik te maken van een spanningstussenkring. Tieze invertor heeft in 

principe dezelfde opbouw als de spanningsinvertor, maar wordt gevoed uit 

een vaste, onveranderlijke spanning. Om de noodzakelijke spannings

regeling van de motor te kunnen verzorgen, wordt per halve periode elke 

machineklem enkele malen tussen de + en de - rail geschakeld. Tioor nu 

de verhoudingen van de lengtes van de intervallen, waarin de klemspanning 

+Ud/2 en -Ud/2, te varieren, kan de machinespanning worden veranderd. 

Tieze vorm van modulatie wordt pulsbreedtemodulatie genoemd. 
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Er bestaan een groot aantal methoden voor pulsbreedtemodulatie. Al deze 

methoden zijn geschikt voor het varieren van de effectieve waarde van de 

grondgolf. Ze verschillen vooral in de maximaal bereikbare waarde van 

de grondgolf (bij een gegeven waarde van de tussenkringspanning) en de 

amplitude verhoudingen tussen de grondgolf en de bovenharmonischen in 

de spanning. 

Een overzicht van deze modulatie methoden is gegeven in het afstudeer

verslag van R.J. Burgel (lit. 6.1.). De meeste van de hierin beschreven 

methoden worden in de tractiepraktijk niet gebruikt. Deze methoden worden 

hier niet behandeld. 

De meest gebruikte PBM-methoden, ook in de tractie, berusten op het 

vergelijken van twee periodieke signalen. (fig. 6.2) 

modulerende golf 

Fig. G.2: H9t verlcrijgfm van een PBM-signg,al. 

De beide signalen zijn: 

- een modulerende golf, die de gewenste uitgangsfrequentie f heeft 
m 

en een met de gewenste waarde van de grondgolf overeenkomende 

amplitude A • 
m 

- een draaggolf, met een hogere frequentie f en een constante 
c 

amplitude A • 
c 

De snijpunten van deze beide signalen bepalen de schakeltijdstippen van 

een invertorfase, en dus de tijdstippen waarop de spanning van een van 

de machineklemmen van teken wisselt. Voor het bepalen van de schakel

tijdstippen voor een driefasen-systeem worden drie modulerende 
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golven gebruikt, die onderling 120° zijn verschoven. Zij worden vergeleken 

met dezelfde draaggolf. 

Voor het verloop van het koppel met de tijd is vooral van belang de 

frequentieverhouding À= f /f en de uitsturingsgraad c =A /A • 
c m m c 

naarnaast speelt de faseversdJ.Uiving cp tussen modulerende golf en draag-

golf een rol. ])eze faseverschuiving <p is gedefinieerd in fig. 6.2. 

Indien de draaggolf vrijloopt t.o.v. de modulerende golf wordt gesproken 

van asynchrone bemonstering. In de praktijk wordt dit vooral toegepast 

in het gebied van lage frequenties f • ])e draaggolf krijgt dan de 
m 

maximale frequentie, de frequentie van de modulerende golf is gelijk aan 

de machinefrequentie. 

Een veelgebruikte bemonstering, vooral bij hogere waarden van f , is om m 
de modulerende golf en de draaggolf te synchroniseren en daarbij de 

frequentieverhouding À een constant geheel getal te maken. Veelvoor

komende waarden van A zijn de veelvouden van 3; andere waarden zijn 

echter ook bruikbaar. 

Zowel voor de modulerende golf als voor de draaggolf is ieder periodiek 

signaal geschikt. In li t. 6.2. is een overzicht gegeven van diverse 

combinaties van d:raaggolf en modulerende golf, met daarbij de resulterende 

waarde van de grondgolf van de ui tgangssparming van de invertor. Hieruit 

blijkt dat de grootste waarde van de grondgolf wordt verkregen door een 

blokgolf als modulerende golf te nemen en een driehoek als draaggolf. 

Behalve de grootte van de grondgolf (die van belang is vool.' de gemiddelde 

grootte van het koppel) kunnen ook andere overwegingen een rol spelen 

bij de keuze van de golfvormen, bijvoorbeeld de in het koppel voorkomende 

harmonischen, de grootte van deze harmonischen of de grootte van de 

overgangsverschijnselen bij verandering van de frequentieverhouding 

draaggolf/modulerende golf. 

])e meest gebruikte signaalvormen voor de modulerende golf zijn: 

- blok, 

- trapezium (met een recht middenstuk van 60° en flanken van 

60°)' 

- sinus. 

Voor de draaggolf wordt alleen de driehoek gebruikt. 
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6.2. Fasesparmingen, gekoppelde spanningen en de Parkvektor U 

In fig. 6. 3a is getoond, hoe de fasesparming van de invertor, cpa., wordt 

verkregen uit het vergelijken van een draaggolf (hier een driehoek) en 

een modulerende golf, waarvoor hier een blok of een sinus is genomen. 

Fig. 6. 3a: 

Fasespanning cp~ van de 
invertor. 

Fig. 6.3b: 

Gekoppelde motorspanning, 
uab = cph - Cfla. 

= ua- ~ 

}'ig. 6. 3c: 
Fasespanning van de motor, 
u • 

a 
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:De spanning cp .... neemt de waarden ~Ud en ~U. aan. Het verschil met de 
d. 

fasespanning bij de spanningsinvertor (paragraaf 5.1) is, dat in dit 

geval (met f /f = 3) per halve periode de spanning cpct niet één waarde c m 
heeft, maar tussentijds gedurende enige tijd van polariteit verandert. 

Uit ~~en de op overeenkomstige wijze gevonden spanning cph kan de 

gekoppelde spanning uab = <pt,- <p.... (fig. 5.1) worden gevonden. :Deze 

is getekend in fig. 6.3b. 

Tenslotte wordt uit de gevonden gekoppelde spanningen de fasespanning 

van de machine gevonden. u is getekend in fig. 6.3c. 
a 

In grote lijnen vertoont deze fasespanning hetzelfde verloop.als de fase-

spanr1ing in de machine bij voeding uit een spanningsinvertor. Het ver

schil is, dat nu de fasesparming een aantal malen per periode 0 wordt. 

:Dit gebeurt als de drie fasespanningen in de invertor, cp ... , Cflb en <Pc , 
allen dezelfde polariteit hebben. 

Als gevolg van deze extra mogelijke combinatie van q:J.,., cpb en cpc heeft 

ook de Parkvektor van de statorspanning, U , een extra positie t.o.v. -s 
de Parkvektor bij voeding uit een spanningsinvertor. 

Voor U geldt weer, net als bij de spanningsinvertor: -s 

(J, = i ( U.a. + a.. U..b + 0.'/_ lA..,) = 
=·~ ( cpo- + 0.· <Pb + a.t qi ) 

:De drie spanningen <:p.._ , cp1. en cpc. leurmen alleen de waarden ~U d of ~U d 

aannemen. Er bestaru1 twee mogelijkheden: 

- twee van de spanningen cp..., cpb en cp" heb.ben dezelfde waarde, de 

derde heeft de andere waarde. :De hierbij behorende waarden 

zijn dezelfde als die bij de spanningsinvertor (fig. 6.4). 

~5 = : U.,L. ei·~<. nh (~< = o, 1,2. '3, ~~ '5"") 

lm 

Fig. 6.4: 

van U -s 

\I/ 
I 

Re 
:De mogelijke posities 
van U • -s 
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de drie spanningen ~~' ~b en ~c hebben alledrie dezelfde 

pola.:ri tei t. De hierbij "behorende waarde van de Parkvektor U 
-s 

is: 

~s = 0 

6.3. Kopperberekeningen bij voeding uit een PB.M-invertor. 

Als een inductiemachine wordt gevoed uit een spanningsinvertor, dan kun

nen de statorflux CÁ en de statorstroom I worden berekend uit formules. 
-s 

De berekening is gebaseerd op het feit, dat de Parkvektor van de 

statorspanr1ing, U , steeds gedurende 1/6de deel van de statorperiode in 
-s 

een vaste positie staat. Hiervan uitgaande, kunnen via Laplace-trans-

formatie, oplossiugen voor 1.s en Ps worden gevonden uit de twee 

differentiaalvergelijkingen: 

~ S = R s · fs + A- ~s 
o = ( dr- jv) cp. -( J;- jva) L:s I. + ft ~s - a-Ls ol~ I ç 

(6.3.1) 

(6.3.2) 

Een uitdrukking voor de beginwaarden I en cj) volgt uit het perio--so _so 

dieke karakter van U : steeds staat U gedurende 1/6de deel van de 
-s -s 

periode in een vaste positie en springt daarna over een hoek n/3 verder. 

Voor I en <j). heeft dit als gevolg, dat in de quasi-stationaire -s _5 

toestand voor deze Parkvektoren moet gelden dat ze na 1/6 periode over 

een hoek T! /3 zijn gedraaid. 

Voor het verloop van I en dP.s (en daarmee het koppel) bij voeding uit 
-s -

een PBM-invertor verloopt de berekening op ongeveer identieke wijze, 

ZlJ het dat de situatie enigszins is gewijzigd. In ieder geval wordt 

weer uitgegaan van de differentiaalvergelijkingen (6.3.1) en (6.3.2). 

Er wordt ook weer gebruik gemaakt van de periodiciteit van het verloop 

van U • 1-liermee wordt de toepasbaaTbeid van de berekeningen ·beperkt. 
-s 

Voor de gevallen waarin de draaggolf en de modulerende golf zijn 

gesynchroniseerd, met À een geheel getal, is het verloop van U -s 
periodiek. In geval van asynchrone bemonstering is echter in het algemeen 

geen sprake van periodiciteit van U • Alleen als À in dat geval een 
-s 

rationaal getal is, is e1· periodiciteit, echter met enkele malen de 

statorperiode. 
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In het ontwikkelde rekenprogramma is echter uitgegaan van een maximale 

periodiciteit van 2rr, dus een volledige statorperiode. De toepasbaarheid 

wordt hierdoor beperkt tot die gevallen, waar A een geheel getal is. 

Uitbreiding tot een periodiciteit van meerdere perioden is echter wel 

mogelijk. 

Deze grens van één volledige periode is gelegd om praktische redenen. 

Bij de tot nu toe beschreven berekeningen (aan de stroominvertor en de 

spanningsinvertor) is voor de beoordeling van het koppel gebruik 

gemaakt van de harmonischen in het koppel, en de optredende koppelrimpel 

die is gedefineerd als: 

T - T . max m1n 
rimpel =----m--- • 100 % 

gem 

Omdat het koppel in deze gevallen een periodiciteit heeft van zes maal 

de statorfrequentie, zijn de in het koppel aanwezige harmonischen dui

delijk gedefinieerd en onderling goed te vergelijken. In die gevallen 

van asynchrone bemonstering die eventueel berekend kunnen worden zijn 

de harmonischen per geval wel eenduidig bepaald, maar onderlinge gevallen 

zijn veel moeilijker te vergelijken omdat ze verschillende harmonischen 

zullen bevatten. 

Ook is het niet duidelijk of de boven gegeven definitie van de rimpel nog 

zin heeft als het koppel een periodiciteit heeft van meerdere stater

perioden. De rimpel geeft een indruk van de grootte van de variatie in 

het koppel. In de tot nu toe gedane berekeningen verloopt de variatie 

bilmen een "beperkt interval. In het nu voorliggende geval van zeer grote 

periodes van het koppel zal de bovenstaande definitie van de rimpel veel 

minder informatie geven over de mate waarin het koppel varieert. Eventueel 

zal dus naar andere definities gezocht moeten worden. 

In de tot nu toe berekende gevallen voor stroom- en spanningsinvertor was 

het verloop van de voedende grootheid steeds periodiek met zes maal de 

statorfrequentie. Als gevolg hiervan vertoonde ook het koppel een 

periodiciteit van zes maal de sta torfrequentie. Bij de PEl"I-invertor zal 

dit in het algemeen niet meer het geval zijn. De periodiciteit van U --s 
hangt sterk samen met de keuze van de signaalvormen voor de draaggolf en 

de modulerende golf, en de frequentieverhouding van die twee signalen. 

Uit gaande van een driehoek als draaggolf, zal nog steeds een periodici-
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teit van 6f optreden bij: 
s 

- een blok als modulerende golf en frequentieverhoudingen 

À = 3 , 6, 9 e te • 

- een trapezium als modulerende golf en frequentieverhoudingen 

A= 3, 9,15 etc. 

In andere gevaller.;. zal een andere periodiciteit optreden, bijvoorbeeld 

3f (bij trapezium en À = 6), of zelfs maar 2f • Tioor deze langere s s 
periodeduur zijn ook de in het koppel voorkomende harmonischen van ande:re 

waarde. 

Gedurende een hele periode van de Parkvektor U zal de statorspanning niet 
-s 

één vaste waarde hebben, maar een am1tal malen van waarde wisselen. Wel 

zijn intervallen te onderscheiden waarin U wel een vaste waarde heeft. 
-s 

Tiegrenzenvan deze deelintervallen worden bepaald door de schakeltijd-

stippen van de invertor. 

Aan deze grenzen van de intervallen verandert U van waarde. De stator
-s 

stroom I en de statorflux <fJ zijn 
-s -~ 

op deze tijdstippen continu. Tijdens 

een interval kunnen I en ~. worden berekend met de in hoofdstuk 5 afge-
-s -· 

leide formules. Voor een willekeurig interval k, beginnend op t = tk_1 
en eindigend op t = tk kan dan worden gesteld: 

Mk I 
Fig. 6.5: 

I I 
I I Definitie van enkele 
I 

I belangrijke groot-
I I heden op het interval 

tk-1 t' k. 
k 

~s,k-1 ~s.k 

I S, k-1 I s,k 

Het interval k heeft een lengte [ltk = tk - tk-1 en gedurende dit inter-

val heeft U de waarde U k• Als nu cP en I k 1 
bekend zijn kan 

-s -s, -s,k-1 -s, -
voor ~ en I tijdens interval k worden geschreven: 

-s 
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.3.4) 

Iviet behulp van deze uitdrukkingen kunnen en ~ worden berekend voor 
""-8 

ieder interval tk_1 ~ t ~ tk, mits k en ~ k 1 bekend zijn. In 
' -î ""-8, -

de uitdrukkingen weer: 

J. _ Rr 
r - L, 

I 

Y ={(~;eh -jvf-~·f: (Jr-jv)}i 

p = I ( Jr; Js _ j v - y) 

q=f(Jr;<h _ jv+~) 

Stromen en fluxen berekenen uit de uitdrukkingen (6.3.3) en (6.3.4) is in 

iedere situatie mogelijk, indien steeds geldt dat gedurende elk interval 

constant is. Berekeningen hiermee zijn dus niet afhankelijk van 

periodiciteit in het verloop van 

stationaire toestand. 

en ook niet alleen toepasbaar in de 

Uitgaande van beginwaarde <b en I kunnen de stromen en fluxen in het ""-So -so 
eerste interval worden berekend U bekend is. Aan het eind van dit 

-s, 1 
interval geldt: 

Ie ( t = tî) 

en ~ (t = t 1) 

= I î -s, 

- -s, 1 

Daarna kunnen en ~ tijdens het tweede interval worden etc. 

Voorwaarde bij deze berekening is dat waarden voor en ~ zijn 
--so 

gegeven. Alleen in de stationaire toestand en bij periodiciteit in het 

verloop van kunnen uitdrukkingen voor en ~0 worden gevonden. De 
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gedane berekeningen zijn daarom beperkt tot deze situatie, met.als maximale 

periodeduur voor U één volledige sta torperiode, dus w t = 2Tt. 
~ s 

Als nu~ periodiek verloopt met periode ws.tk = t , dan moet gelden voor 

I en <P op t = tk: 
~ ~ ~ 

Is(~-:: bli) "" !s,ll = I~o e1 

·e <Ps (!: = bi') =ct>~ ... = cp~o eJ 

Om tot uitdrukkingen voor I 
~0 

~ k worden uitgedrukt in I 
~, ~0 

en ~ k uitgediUkt in I k î --s, ~, -

en $ te komen, moeten eerst I k en 
~0 ~, 

en ~ • Met (6.3.3) en (6.3.4) worden I k 
~0 ~, 

en ~,k-î: 

. T ( -q,M" -p IHil)~J +_s,l(-1·p·cve _e ~ 

(met ~tk = tk- tk-î: de lengte van interval k). 

Het is praktisch om de volgende verkorte schrijfwijze te hanteren: 
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Voor I k en ~ k kan dan warden gescr~even: 
-s' ..o..s' 

Overeenkomstige uitdrukkingen kunnen worden opgesteld voor I k 1, 41 k 1, 
-s, - '"""8, -

k 2 ' ó k 2 etc. Tioor herhaaldelijk invullen van deze uitdrukkingen 
' - ..o..s, -

in de bovenstaande uitdrukkingen voor I k en eh k kunnen tenslotte 
-s, ...:.s, ,k 

en <b k worden uitgedrukt in I en cP • Tie uitwerking hiervan is ..o..s, -so ..o..so 
gegeven in bijlage B4. :Hier wordt volstaan met de vermelding van het 

resultaat. 

Tioor invoeren van de llgenrle variabelen: 

Ou.t ·fv:, ~-~ 

(..Jk-L ·f?v.,~-1 

yll,o -= C;t. ; Y~<-~ ::::; C;<. i· t•ü-1 - p · q,. BK.L {SI!., L-1 

(voor i= 1, 2, 3, •••• , k-1) 

kan voor I k worden geschreven: -s, 

Op grond van bovenstaande definities voor ~k ., 
,J. 

blijkt dat hiervoor kan worden geschreven: 

voor i= 0, 1, 2, ••• , k-1 

flk · en Yk · 'J. ,l 
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Op dezelfde wijze wordt een uitdrukking voor~ k gevonden, uitgedrukt in 
....o.s' 

<f) en I • Hierin worden de volgende variabelen gebruikt: 
'""'So -so 

O.l.i,o = J11l I a~<.i = p q,. Gl(_, . bK,i-1 - (.)1<-~ · a.u,c-1 

6~(0 = C?l{ bil, i = CK.L. bK,~-1 - (3'~~-~ . o.u.~-1 I 

ditO = OI( oC.t · f·'V· Rt(.i . b;< i.-1 - 0;<.(. Ct !i, ~-1 I .t 

(voor i = 1' 2, 3, .... ' k-1) 

(voor i= 0, 1, 2, ••••• , k-1) 

Er da..11.: 

Als nu het verloop van 1s periodiek is met w
8
.tk = f , d.w.z. als steeds 

geldt: 

dan moet in de quasi-stationaire toestand dezelfde relatie gelden voor 

I en cD. , dus : 
-s '""'8 

Js ( t + tK) ::: 

cp~ (t + b") = <;1?,.(~) eje 

Hiermee is het mogelijk uitdrukkingen te vinden voor I en ~ • 
-so '"""'So 
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Als nu het verloop van de Parkvaktor U bekend is gedurende ~~n volledige -s 
periode van het koppel, dus voor het interval 0-'t..(tk' is het mogelijk 

om I en $ te berekenen met de uitdrukkingen (6.3.7) en (6.3.8). -so -so 
Daarna is het mogelijk om voor ieder deelinterval, waarin U constant is 

-s 
de statorflux en de statorstroom te bepalen door gebruik te maken van de 

uitdrukkingen (6.3.5) en (6.3.6). 
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In tegenstelling tot voorgaande berekeningen wordt nu niet gewerkt met 

een normering van flux, stroom en koppel. Het doel van de berekeningen is, 

om de koppelvorm van een induktiemachine te beoordelen. Om vergelijkingen 

te kurmen maken tussen voeding van de machine uit een spanningsinvertor 

of voeding uit een stroominvertor, moeten de vergelijkingen gebeuren 

onder gelijke omstandigheden, dus gelijke stator- en rotorfrequenties en 

gelijk koppel. Uitgaan van een gewenste gemiddelde waarde van het koppel 

betekent, dat zo de in de tussenkring benodigde spanning of stroom 

kan "W·orden berekend. 

Bij de PBM-invertor heeft de tussenkring echter een constante spanning. 

Variatie van de gemiddelde grootte van het koppel, bij gegeven f en f , r s 
wordt bereikt door de uitsturingsgraad c te veranderen. 

Om bij een gegeven tussenkringspanning een bepaalde gewenste waarde van 

het gemiddelde koppel te krijgen, moet daarom de uitsturingsgraad worden 

bepaald. J)eze ligt niet direct vast, maar moet iteratief worden bepaald. 

J)eze iteratieve bepaling van de uitsturingsgraad c kan zeer eenvoudig 

gebeuren. Er vanuit gaande, dat de gemiddelde waarde van het koppel 

voornamelijk wordt bepaald door de grondharmonische van de spanning, dus: 

T u2 
e,gem rv 1 

en er vanuit gaande dat de grondharmonische in de stroom evenredig is met 

de ui tsturingsgraad, dus: 

(ud = tussenkringspanning) 

kan worden geschreven: 

2 2 
T rv c .ud e,gem 

Er geldt dan voor de gewenste gemiddelde waarde van het koppel: 

T rv c 2 u2 
e,wens wens· d 

Hieruit volgt voor e wens: 
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Uitgaande van een eerste aangenomen waarde van c wordt het koppel, en de 

gemiddelde waarde hiervan berekend. Als deze gemiddelde waarde niet over

eenkomt met de gewenste waarde van het koppel, wordt een nieuwe c 1 

be:rekend volgens: 

c' = c. /T /'I; V e,gern e,wens 

Tiit gebeurt zolang totdat de gemiddelde waarde van het koppel binnen de 

gestelde grenzen gelijk is aan T • e,wens 

Het programma, waarmee de berekeningen aan de PBM-i::lVertor zijn gedaan, 

is gegeven in Bijlage C6. 

6.4. Rekenresultaten. 

Bij de spanningsinvertor is gebleken, dat het verloop van het koppel in 

de tijd vrijwel alleen afhankelijk is van de rotorfrequentie. Tie 

koppelrimpel en de grootte van de harmonischen veranderen niet met 

Bij de PBM-invertor verandert dit beeld ingrijpend. Tiit hangt vooral 

f • s 

samen met het feit, dat nu het verloop van de spanningsvektor U niet meer -s 
eenduidig is bepaald. Bij voeding van een machine uit een spanningsinvertor 

heeft U steeds gedurende 1/6de deel van de statorperiode een vaste waaTde 
-s 

en springt daarna over een hoek TI/3 verder. Tie lengte van de vektor wordt 

bepaald door de tu.ssenkringspanning, die een waa:rde heeft die afhangt 

van f • s 
Bij de PBM-invertor heeft de tussenkring een vaste spanning, onafhankelijk 

van f , en dus heeft ook U een vaste lengte. Tie toch noodzakelijke 
s -s 

spanningsregeling van de machine, afhankelijk van de frequentie, wordt 

verkregen door de Parkvektor 1Ic. enige malen per periode gedurende langere 
>-) 

of kortere tijd 0 te maken. Tie lengte vru1 deze intervallen, en het aantal 

wordt 1lepaald door de keuze van de twee stuursignalen van de invertor, 

de draaggolf en de modulerende golf. 

Uitgaande van een driehoekgolf als draaggolf wordt het verloop van b.et 

koppel bepaald door: 

- de golfvorm van de modulerende golf, 

-de frequentieverhouding draaggolf/modulerende golf, 

- de fase van de draaggolf op t = 0 (zie fig. 6.2), 

- de waarde van de tussenkringspanning, 

- de :rotorfrequentie, 

- de statorfrequentie. 
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Tezamen bepalen deze factoren de benodigde uitsturingsgraad, en daarmee 

de lengtes er. het aantal intervallen pe:r statorperiode gedurende welke U 
-s 

(en à.aannee de fasespanningen van de machine) 0 is. 

Een voorbeeld van het veTloop van het koppel, de fasestroom en de fase

spanning is gegeven in fig. 6.6. 

150 

!00 
Fig. 6.6: 

I: 
z 
~ 

__l 50 Koppel, fasest::coom en 
w 

fasespanning blj CL voe-a. 
0 w,t " _J~ 

ding uit een PBM-inverto 
2Tt 4lf (modulerende golf is 

een blok). 

À = 3 

ud = 750 V 

75 '[ = 70 Nm 
gem 

50 f = 50 Hz 
s 

25 f = r) Hz cr L 
~ w,t r 
I: 0 ---'-4 
0 

411 0 
er ,__ 

-25 U) 

-50 

-75 I_ 

600 

400 

200 

0 IJ,~ 
z 0 ~ 
~ 4Tt 
z 
cr -200 
(L 
IJ) 

])e gekozen waarde van de iussenla·ingspanning (ud = 750 V) komt overeen met 

de benodigde waarde van detussenkringsparming bij f = 80 Hz, indien de s 
machine wordt gevoed uit een sparmingsinve::ctor. Voor de PJ3M-invertor 

betekent dit, dat maximaal tot een frequentie van 80 Hz een gemiddeld 

koppel van 70 Nm k.an worden verkregen. ])e uitstuTingsgraad zal dan 

bijna gelijk aan 1 zijn. Voor hogen~ frequenties zal het gemiddelde 

koppel dat maximaal kan worè.en geleverd lager zijn dan 70 Nm. 
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])e rimpel op het in fig. 6.6 getekende koppel is 174,11 :fa. ])eze waarde 

is dus veel groter dan de rimpelwaarde bij f = 50 Hz en f = 2 Hz bij s r 
voeding uit een spanningsinvertor (rimpel= 19,3 %) of voeding uit een 

st:r-oominvertor (rimpel = )0,5 %). Ook de koppelharmonischen zijn allen 

veel sterker aanwezig, bijv. de koppelharmonische met frequentie 6f s 
heeft een amplit11de van 67,4 % van het gemiddelde koppel. Bij de 

spanningsinvertor is dit ongeveer 10 %, bij de stroominvertor 15 :fa. 
Het verloop van de koppelharmonischen met f is gegeven in fig. 6.7. 

s 
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Het bijbehorende verloop van de rimpel op het koppel is gegeven in fig. 6.8 

Vooral bij lage frequenties ( < 40 Hz) hebben zowel de rimpel als ook de 

amplitudes van de koppelhaimonischen zeer hoge waarden. Vooral de koppel

harmonische 6f springt eruit met een zeer grote amplitude. Voor hogere 
s 

frequenties zijn vooral de hogere harmonischen afgenomen tot redelijkere 

groottes. ])e rimpel en de koppelharmonische 6f blijven echter zeer hoge s 
waarden behouden, die pas boven 75 Hz, dus pas tegen de bovengrens van 

het toepasbare gebied vergelijkbaar worden met de resultaten bij 

stroom- of spanningsinvertor. 

Hierbij moet echter worden opgemerkt, dat vooral het gebied met lagere 

frequenties geen praktisch voorkomend situatie is voor het bedrijven van 

een PBM-invertor met À = 3. Bij lage fs is slechts een lage waarde van 

de grondharmonische van de statorspanning nodig. Vanwege de :relatief hoge 

tussenkringspanning zijn de optredende spanningspulsen d.an slechts zeer 

kort en erg hoog (fig. 6.9) 
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Iedere spa1mingspuls gaat gepaard met een snelle en grote toename van 

het koppel, een een vrij snelle afname daarna, als de spanr1ing 0 is. 

Resultaat hiervan is een laag gemiddeld koppel met daarop zeer hoge 

pieken. Ook de fasestJ::·oom verloopt met zeer grote pieken; de sinusvorm 

is hierin nauwelijks meer te herkermen. 

Uit de berekeningen blijkt dat de ui ts turingsgraad lineair toeneemt met 

de frequentie tot de maximale waarde c = 1 bij ongeveer f = 80 Hz. s 
Indien bij A = 3 in plaats van een blok als modulerende spanning een 

sim1s of een trapezium wordt gebruikt (bij cp = 0) verandert er niets 

aan de grootte van de rimpel of de koppelharmonischen. De verklaring 

hiervoor is, dat bij bedrijf met À= 3 en cp= 0 het verloop van het 

koppel volledig wordt bepaald door de breedte van de optredende spannings

pulsen; de plaats van deze pulsen ligt vast, nl. steeds aan het begin en. 

aan het eind van ieder deelinterval met een lengte van 1/6 van een statar

periode (zie o.a. fig. 6.9). Om nu een bepaald gemiddeld koppel bij een 

een bepaalde waarde van de tussenkringspanning te verkrijgen, moet dus 

alleen de breedte van de pulsen worden bepaald. Hierbij is het niet van 

belangwelke referentiegolf er wordt gebruikt. Dit is ook geïllustreerd 

in fig. 6.3a, waarin een sinus en een blok als referentiegolf tot 

dezelfde ontsteektijdstippen leiden. Wel is bij gebruik van een sinus een 

iets hogere uitsturingsgraad c (gedefinieerd als c =A /A ) noodzakelijk. m c 

In fig. 6.10 is het verloop van de koppelharmonischen en de koppelrimpel 

q;egeven bij À = 6 en gebruik van een blok als modulerende golf. 
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De groots te koppelharmonische is nu 12f , die in amplitude echter ·wel s 
veel kleiner is dan bij A = 3. harmonische met 6f is nu ongeveer 

s 
constant in grootte geworden (ca. 10 %) , vergeli,jkbaar met de grootte van 

deze harmonische bij voeding uit een spanningsinvertor. 

Ook in dit geval geldt weer, dat bij lage frequeiJties zowel de rimpel 

als de grootste koppelharmonischen (12f en 24f ) erg groot zijn. 
s s 

Als bij À = 6 in plaats van een blok een trapezium of een sinus als 

modulerende golf wordt gebruikt, treden aanzienlijke verschillen op 

(zie fig. 6.11). 

l rel. amplitude (%) 
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Fig. 6.11a: JVlodulerende 
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De koppelharmonischen met frequenties 12fs en 24fs in deze twee geval-

len vrijwel gA11 jk >l::~n de,~e ha.:rmonischen bij g·ebruik van een blok als 

modul erende golf. Ook de koppelrimpPl blijft vrijwel gelijk. 

:Bij de trapezium als modulerende golf hebben deze harmonischen bij lage 

frequenties ( < 10 Hz) ongeveer dezelfde waarde als bij gebruik van een 

blok, maar ze nemen ïllet teenemende f af. s 
gebruik van een sinus als 

modulerende golf zijn beide harmonischen vrijwel verd1.renen. 

Daarnaast valt op, dat er nu ook sprake is van harmonischen met frequenties 

3f , 9f etc. Dit hangt direct sruaen met het feit, dat nu de spannings-s s 
vektor niet meer periodiek is met 6 maal de statorfrequentie, maar slechts 

met 3 maal de statorfrequentie. Als gevolg hiervan hebben de koppelharme-

nis nu de frequenties 3.k.f (k= 1, 2, •• ). s 
De belangrijkste zijn weergegeven in fig. 6.11. De nieuwe harmonischen, 

dus 3fs en 9fs (maar ook hogere, zoals 15f
8 

en 21 ) beginnen bij 

met een zeer kleine amplitude, die ongeveer lineair toeneent îllet 
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Voor "beide gevallen, trapezium of sinus, is het verloop van de harmonischen 

vrijwel gelijk. Nadeel is duidelijk de introductie van een nieuwe, lagere 

koppelhannoniscbe 3f • s 
Een "beeld van het. verloop van koppel, fasestroom en fasespanning oij ). = 6 

is gegeven b. fig. 6.12. 
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Fig. 6.12: 

Koppel, fasestroom en 

fasespanning. 
Modulerende golf is 
een "blok. 

T = 70 Nm gem 
ud = 750 V 

f = 50 Hz s 
f = 2 Hz r 
).. = 6 

Koppelharmonischen en koppelrimpel oij .À= 9 (en een "blok als modulerende 

golf) zijn gegeven in fig. 6.13. In dit geval is de halmonische 18f de s 
overheersende harmonische, en zijn de harmor,ischen 18f , 36f etc. de s s 
harmonischen die het nterkst met f varieren. Tie overige harmonischen zijn 

s 
yrijwel constant (6fs ongeveer 5 %, 12f

8 
ongeveer 3 %, en 24f

8 
ongeveer 

1,7 %). Afgezien van de grote harmonische 18f zijn hier de harmonischen 
s 

geringer dan "bij voeding uit een spanningsinvertor. 

Tie rimpel is echter wel groter. Vooral oij zeer lage frequenties is de 

rimpel zeer groot, maar neemt snel af. Tiaarna (fs > 15 Hz) neemt de rimpel 
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lineair af met de frequentie. 
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Fig. 6.13a: Koppelharmonischen 
bij À == 9. 
(Modulerende golf is 

blok) 
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Fig. 6.14b: Koppelharmonischen. 
(Modulerende is 

een sinus) 

Bij gebruik van een trapezium of sinus als. modulerende golf treden er 

geen vera..nderingen op. Het gedrag van de :b...armonischen 6f e:n 1 s 

) 

bij veranderende f is getoond in fig. 6.14. s 
gebruik van een trapezitim 

worden deze harmonischen al snel gToter dan bij gebruik van een blok. Bij 

een sinus als modulerende zijn voor lage frequenties de harmonischen 

6f en 1 s erg klein en worden pas bij hogere frequenties gToter dan bij 
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In fig. 6.15 is een beeld gegeven van het verloop van koppel, fasestroom 

en fasesparming bij À = 9. 
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In de tot nu toe behandelde gevallen is voor de frequentieverhouding À 

steeds een drievoud genomen. In veel gevallen wo:-cd t dit omschr-even als 

9. 

de beste keuze, omdat dan (bij een driefasensysteem) in de gekoppelde 

spanningen geen harmonischen voorkomen met een door 3 deelbaar rangnummer 

(zie o.a. lit 6.1.). Ook andere waarden van A \iford.en gebruikt, vooral 

oneven waarden, bijv. À = 5 of À = 7. Een dirE,ct nadeel biervan is 

dat nu de sparmingsvektor U slechts periodiek is met 2.f , zodat ook 
~ s 

de koppelharmonischen de rangnummers 2.k (k eeheel) zullen hebbe·n .• 

Een overzicht van het verloop van de koppelharmonischen bij À = 5 is 

gegeven in fig. 6.16. Opvallend is het grillige verloop van de harmonische 

2f • Verder ook hier hetzelfde beeld als in voorgaande berekeningen: 
s 
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zeer grote harmonischen met rangnummers 2.k • .À (k geheel), de overige 

balmonischen veel geringer. 

I rel. amplitude (%) 
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:Bij A = 7 wordt eenzelfde resuJ. taa t verkregen, maar nu met harmonischen 

met rangnummers 14, 28 eto. die overheersen. 

Uit de gepresenteerde resultaten blijkt, dat b:i j toename van f met s 
name de koppelrimpel en de meest overheersende harmonischen sterk afnemen. 

'I'evens neemt de ui tsturingsgraad c vrijwel lineai:c toe met f
8

• ])i t v.rijst 

op een directe samenhang· tussen koppelvorm en ui tstu:dngsgraad. 

Een lage ui tsturingsgraad leidt tot zeer smalle sparmingspulsen. Iedere 

spanningspuls geeft een zeer snelle en g-rote toename van het koppel 

(vergelijk fig. 6.9), waarna het koppel weer snel afneemt. :Bij een hog·ere 

uitsturingsgraad neemt de verhouding tussen de breedte van de spannings

pulsen en de "breedte van de intervallen dat de spanning 0 is~ toe. Ilit 

leidt tot een relatief geringere variatie in het koppel en daarmee ook 

tot een geringere amplitude van de overheersende koppelharmonischen. 

])e tot nu toe gepresenteerde rekenresultaten gaven steeds het verloop van 

koppelharmonischen en koppelrimpel als functie van f bij een waarde van s 
f • Steeds 

r 
waarde van 

Als nu het 

was voor f 2 Hz genomen, wat overeenkomt met de nominale 
r 

f voor de gebruikte machine. 
r 

verloop van de koppelharmonischen met de rotorfrequentie wordt 

bestudeerd, dan wordt een gedrag verkregen dat sterk af kan wijken van 
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het verloop van de koppelharmonischen bij voeding uit een spannings-

of stroominvertor. In fig. 6.17 zijn een aantal resultaten gepresenteerd 

voor À = 3, À = 6 en A = 9 bij f = 10 Hz en f = 50 Hz. Steeds geldt s s 
weer, net als in voorgaande gevallen T = 70 Nm en Ud = 750 V. gem 
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Bij f = 10 Hz komt het gedrag van de koppelharmonischen enigszins overeen 
s 

met het gedrag bij voeding uit eenspannings-of stroominvertor: bij 

lage f hebben alle koppelharmonischen eeen zeer grote amplitude; de 
r 

amplitude neemt echter zeer snel af met toenemende rotorfrequentie en 

lijkt asymptotisch naar een constante waarde te gaan. Opvallend is ebhter 

het grillige verloop van de harmonischen 18f en 24f bij A = 3, s s 
f = 10 Hz (fig. 6.17a). s 
Bij f = 50 Hz lijkt bovenstaand gedrag niet meer op te gaan. Vooral de s 
overheersende harmonische , nl. die met frequentie 2.A.f neemt bij lage s 
f toe tot een maximum bij ongeveer f = 1,5 Hz en neemt pas daarna weer 

r r 
asymptotisch af. Ook de overige harmonischen hebben de neiging maxima en 

minima te vertonen. 

Ook als in plaats van een blok (zoals in fig. 6.17) een trapezium of een 

sinus als modulerende golf wordt gebruikt, is een dergelijk gedrag van de 

koppelharmonischen te herkennen. 

De koppelrimpel verloopt analoog aan de koppelrimpel bij een spannings

of stroominvertor. Bij zeer lage f treden extreem hoge waarden op van 
r 

de rimpel (vooral bij lage waarden van de statarfrequentie) maar deze 

nemen snel af met toenemende waarden van f en lijken asymptotisch naar 
r 

een constante waarde te gaan. 

Concluderend kan over de afhankelijkheid van f worden gesteld, dat voor 
r 
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het relevante bedrijfsgebied (niet al te lage waarden van f ) de koppel
r 

harmonische met rangnummer 2.À de meest overheersende is. De overige 

harmonischen zijn kleiner en blijven beperkt van grootte. 

Naast de tot nu toe beschreven samenhang tussen de amplitude van de 

koppelharmonischen of de koppelrimpel en de statorfrequentie of rotor

frequentie, kunnen ook andere afhankelijkheden worden bekeken, bijv. het 

verloop van het koppel bij verandering van de gewenste waarde van het 

gemiddelde koppel (bij vaste Ud' f en f ). Hier blijkt dat de koppel-s r 
rimpel afneemt met toenemende waarde van het gemiddeld koppel. Hetzelfde 

geldt in grote lijnen voor de amplitudes van de koppelharmonischen (zie 

fig. 6.18). 

j rel. amplitude (%) 
Fig. 6.18: 
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Evenals bij de samenhang tussen koppelvorm en statorfrequentie is dit 

resultaat direct terug te voeren op een samenhang tussen koppelvorm en 

de uits~~ringsgraad c. Een hoger gemiddeld koppel (bij een gegeven waarde 

van de tussenkringspanning) vereist een hogere uitsturingsgraad en geeft 

daarmee een lagere rimpel en lagere koppelharmonischen. 

Tot nu toe zijn alleen die gevallen besproken, waarbij er een vaste 

frequentieverhouding bestaat tussen de modulerende golf en de draaggolf. 

Gebruikelijk is echter om bij aanloop, in het gebied met lage statar

frequenties de draaggolf de maximale frequentie te geven en de modulerende 
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golf de gewenste statorfrequentie te geven. In dit geval verandert dus 

voortdurend de frequentieverhouding À . Hiermee veranderen dan ook steeds 

de in het koppel aanwezige harmonischen. 

Met het geschreven programma (bijlage C6) kan het verloop van het koppel 

worden berekend indien de frequentieverhouding een geheel getal is. J)it 

is gedaan voor een aantal statorfrequenties, indien de draaggolf

frequentie 200 Hz is. Een beeld van koppelverloop, statorstroom en statar

spanning bij f = 6,06î Hz is gegeven in fig. 6.19. De modulerende golf s 
in dit geval is een blok. 
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À = 33. 
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Modulerende golf is 
een blok. 

J)uidelijk blijkt hieruit de aanwezigheid van een koppelharmonische 6f s 
en daarnaast een koppelharmonische met 400 Hz (de harmonische met 

rangnummer 2.A ). 

en 
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Als 1 bij een draaggolf frequentie van 200 Hz de statorfrequentie wordt 

gevarieerd van f == 5 Hz tot f = 20 Hz (variatie van .>.. == 40 tot À 10), s s 
dat blijkt de harmonische met frequentie 400 Hz steeds de overheersende 

harmonische te zijn. De is bij f == 5 Hz ca. 13 % van het gemiddelde s 
koppel en neemt toe tot bijna 40 % bij = 20 Hz. Ook is, bij 

van een blok als modulerende golf, steeds een sterke harmonische 6f s 
aanwezig. Deze bedraagt over het gehele gebied ongeveer 9 % van 

gemiddeld koppel. 

De rimpel bedraagt bij == 5 Hz ongeveer 52 % en neemt continu toe tot 

ongeveer 130 % bij = 20 Hz. 

Een veel beter koppelverloop wordt in dit 

als modulerende golf te gebruiken \fig. 6.20). 
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In het. koppel is nu alleen nog de koppelharmonische met een frequentie 

van 400 Hz duidelijk te onderscheiden. Deze is vrijwel even groot als in 

het geval van een blok als modulerende golf. De harmonische 6f is ver-s 
dwenen. 

De rimpel is kleiner geworden en bedraagt nu ongeveer 45 %, maar vertoont 

hetzelfde gedrag als bij gebruik van een blok als modulerende spanning. 

Als een trapezium wordt gebruikt verkrijgt met een soort tussenvorm tussen 

een blok of een sinus als modulerende golf. Net als bij gebruik van een 

sinus als modulerende golf geeft de fasestroom een veel betere benadering 

van de sinusvorrn, maar in het koppel is nog steeds een grote harmonis.che 

6f aanwezig. Ook de rimpel is nagenoeg even groot als bij gebruik van 
s 

een blok als modulerende golf. 

Samenvattend kan gesteld worden dat de koppelvorm bij voeding uit een 

PEM-invertor slechts afhankelijk is van 

- de rotorfrequentie, 

- de onderlinge verhouding tussen de draaggolf en de modulerende 

golf. 

Alle andere afhankelijkheden, zoals van de statorfrequentie, de tussen

kringspanning of het gewenste gemiddelde koppel, zijn hierop terug te 

leiden. 

In het algemeen kan worden gesteld, dat de rimpel in het koppel zeer 

hoge waarde kan aarmeroen bij een lage ui tsturingsgraad. Met toenemen van 

de uitsturingsgraad neemt de rimpel af tot de waarde van de rimpel bij 

voeding met een sparmingsinvertor. De rimpel is dus al tijd hoger dan 

bij voeding uit een spanningsinvertor. 

Met toename van de frequentieverhouding A neemt de rimpel af. Er kan 

steeds een harmonische worden onderscheiden die duidelijk overheerst en 

een zeer grote amplitude heeft; deze harmonische heeft een frequentie 

2. À .f • Welke harmonischen er verder in het spectrum voorkomen hangt 
s 

voornamelijk af van de keuze van de vorm van de modulerende golf en 

de frequentieverhouding À : 
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sinus 

3.k.f s 

6.k.f s 

2.k.f s 

Bij lage waarden van A is er weinig verschil in de koppelvorm bij 

gebruik van een blok, trapzeiurn of sinus als modulerende golf. Met 

toenemen van de frequentieverhouding wordt het onderlinge verschil 

snel groter, waarbij bij gebruik van een sinus het gunstigste beeld 

optreedt (laagste rimpel en zeer kleine amplitudes van lage harmonischen). 
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7. Vergelijking van de twee systemen. 

In de voorgaande hoofdstukken zijn berekeningen gepresenteerd aan koppels 

in inductiemachines, die worden gevoed uit een invertor. De gepresenteerde 

resultaten van koppelrimpel en koppelharmonischen gelden voor de inductie

machine (met gewikkelde rotor) uit het laboratorium van de vakgroep 

Elektromechanica. 

Op grond van deze resultaten is een vergelijking tussen de twee mogelijke 

draaistroomsystemen mogelijk. De vergelijking geldt wel onder een aantal 

·beperkende omstandigheden: 

- de berekeningen zijn van toepassing op een geïdealiseerde machine, 

effecten van bijvoorbeeld de ijzerverzadiging of stroomverdringing 

zijn niet meegenomen; 

- er worden slechts stationaire toestanden vergeleken, dynamische 

verschijnselen, zoals verandering van de statorfrequentie bij 

aanlopen of verandering van de modulatie blijven buiten beschouwing; 

- alleen het elektromagnetiscrl koppel in de machine wordt vergeleken, 

de uitwerking van de koppel:cimpel en de koppelhannonischen op het 

mechanische systeem kan niet worden beschouwd. 

7 .1. Gebruikelijke mótorsturing. 

De bij tractie-aandrijvingen gewenste trekkracht wordt weergegeven in een 

trekk:cacht-snelheids diagram (fig. 7.1). 

ltrekkracht 

0 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I t 

I 
I I 
I I 

v1 V 
snelheid max 

Fig. 7.1: Schematische wef0rgave van een trekkracht-snelheids 
diagram (zie ook lit. 7.1.). 
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In het treklcracht-snelheids diagram kunnen twee gebieden war den onder

scheiden: 

- een gebied met constante trekkracht; 

- een gebied met constant vermogen, waarin de trekkracht afneemt 

met 1/v (veldverzwakkingsbedrijf). 

In het gebied met constante treklaacht, dus tussen v = 0 en v = v
1

, wordt 

de flux in de machine constant gehouden. Zowel de voedende spanning als de 

frequentie moeten hier evem·edig met de snelheid worden veranderd. Een 

constant koppel wordt dan verkregen door de rotorfrequentie constant te 

houden. 

In het gebied tussen v = v
1 

en v = v wordt het vennegen constant gehou-
max 

den en neemt de trekla-acht af met 1/v. Om bet vermogen waarvoor de invertor 

moet worden gedimensioneerd te beperken tot dit vermogen, worden in dit 

frequer1tie- en snelheidsgebied zowel de motorspanning als de motorstroom 

constant g·ehouden (zie o.a. li t. 7 .1.). De motorfrequentie moet wel 

evenredig met de snelheid worden gevarieerd, zodat de flux in de motor 

afneemt met 1/v en het kipkoppel van de motor met 1/v
2

• 

De motor zal zo gedimensioneeTd moeten worden, dat in het gehele veld

verzwakkingsgebied het kipkoppel groter is dan het ge'vraagd.e motorko:p:pel. 

De optimale dimensienering is dan, dat bij v = v het kipkoppel juist 
max 

groot genoeg is om de gewenste trekkracht op te brengen. In dit gebied 

zal de roto:efrequentie toenemen tot de frequentie die overeenkomt met de 

ki:psli:p. 

Om de trekkracht, zoals gegeven door de treklcracht-snelheids diag:cam te 

verkl·ijgen, wordt de volgende motorstQI'ing gegeven: 

- constant koppel gebied: const~~te stroom, constante rotorfrequentie, 

spanning vareert met snelheid. 

- veldverzwakkingsge'bied: constante stroom, constante spanning, 

rotorfrequentie neemt toe. 

Bij gebruik van een stroominvertor wordt deze karakteristiek verkregen 

door in het gebied met constant koppel de s:pamüng te varieren met de 

ingangscho:p:per. De functie van de invertor is beperkt tot het verwezenlijken 

van de gewenste motorfrequentie. Over vrijwel het gehele snelheids-bereik 

schakelt deinvertor stroomblokken met een breedte 2TI/3 in de machinefasen. 

Alleen in het gebied met zeer lage statorfrequenties zal de invertor de 

fasestromen :pulsen. Dit wordt gedaan om de in het koppel aanwezige 

:pulsaties te beïnvloeden. 

In het frequer1tiegebied waar pulsen van de stroom wordt toegepast wordt 
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met toename van de frequentie het aantal pulsen per halve periode terug

genomen, tot bij een frequentie van 8 à 10 Hz wordt overgegaan op blok

bedrijf. 

In tegenstelling tot de stroominvertor heeft de PBM-invertor naast de 

functie van frequentiesturing ook de functie van spanningssturing. De 

invertor wordt gevoed uit een bron met constante spanning, en in het 

gebied met constante trekkracht wordt de spanning geregeld via puls

breedte-modulatie. In het gebied met constant vermogen wordt de machine 

gevoed met de volle tussenkringspanning. 

Bij de PBM-invertor wordt de modulatievorm uitgedrukt :.n de verhouding 

van een draaggolf en een modulerende golf. De gebruikelijke modulatie is: 

-een frequentiegebied, waarin de draaggolf, een driehoek, de maximale 

frequentie krijgt. De modulerende golf heeft een frequentie die 

overeenkomt met de gewenste statorfrequentie. 

- voor hogere frequenties wordt de draaggolf gesynchronisee:rd met de 

modulerende golf, en krijgt een f:requentie die een geheel aantal 

maal de stato:rf:requentie is. 

Veel gebruikte f:requentieve:rhoudingen zijn veelvouden van 3, of 

oneven getallen. 

Bij de 1600P bijvoo:rbeeld, de d:raaistroom-p:roeflokomotief van de NS, is de 

volgende sturing toegepast: 

Stato:rstroom 
grondfreq. 

0 - 21 Hz 

21 - 31 Hz 

31 - 34 Hz 

34 - 53 Hz 

53 -120 Hz 

Modulatie
signaal 

t:rapezium 

trapezium 

blok 

blok 

blok 

D:raaggolf
signaal 

d:riehoek met constante f:requentie (200 Hz) 

driehoek, gesynchronisee:rd met het 

modulatie-signaal, À = 6. 

driehoek, gesynchroniseerd met het 

modul a tie-signaal, À = 6. 

driehoek, gesync~~oniseerd met het 

modulatie-signaal, A = 3. 

driehoek, gesynchroniseerd met het 

modulatie-signaal, A = 1. 

In het frequentiegebied van 53 - 120 Hz wordt dus geen modulatie meer 

toegepast, bet gebied met veldverzwakking. 
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Doel van het onderzoek is het maken van een vergelijking tussen de optre

dende koppels in induktiemachines bij voeding uit een stroominvertoren 

voeding uit een PBM-invertor. Uit de reeds gepresenteerde resultaten blijkt 

een aanzienlijk verscl-.d.l tussen de koppelvannen die ontstaan bij voeding 

uit een van beide systemen. Om te komen tot een beoordeling van het koppel 

zijn daarom ingevoerd: 

- de koppelrimpel, die de grootte van de variatie van het koppel 

aangeeft; 

de groottes vru1 de in het koppel aanwezige harmonischen. 

Op grond van de verrichte berekeningen kunnen slechts kwalitatieve 

uitspraken worden gedaan met betrekking tot de tractie-eigenschappen van 

de beschouwde draaistroomtractie systemen. De berekende waarden van 

koppelrimpel en amplitudes van hannonischen gelden innners voor een wille

keurige inductiemachine die beslist niet is ontworpen voor voeding uit een 

invertor. 

Bij voeding uit een stroominvertor kan het verloop van de rimpel op het 

koppel globaal worden aangegeven met fig. 7.2. 

100 jrimpel 

constant 
koppel 

constant 
vermogen 

Fig. 7.2: 

Globale schets 
van het verloop 
van de rimpel 
bij voeding uit 
een stroóm
invertor. 

In het aanloopgebied wordt de stroom in de motorfasen gepulst, hiermee 

gaat een grote rimpel op het koppel gepaard. Met toenemende f:requentie 

neemt het aantal pulsen af, dat wordt toegepast, en daarmee ook de rimpel. 

De stroom wordt slechts gepulst in een zeer klein frequentiegebied 

(tot ongeveer 10 Hz), bij hogere frequenties wordt de machine nog slechts 
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gevoed met stroomblokken met een breedte 2IT/3. Tie rimpel is hier het 

laagst (enkele tientallen procenten) en neemt iets af als gevolg van de 

toename van dé corr®utatietijd t.o.v. de periodetijd. 

In het VE;lldverzwakk:ingsge'bied zal de rimpel nog extra afnemen omdat de 

rotorfrequentie toeneemt. Het koppel neemt hier iwners af met 1/f , evenals s 
de flux. Het kipkoppel van de machine zal echter afnemen met 1/f

2 
s' 

waardoor het afgegeven koppel steeds dichter bij re t kipkoppel komt te 

liggen. 

In het gehele frequentiegebied zal het koppel hanmonischen bevatten, met 

frequenties 6.k.f (kis geheel). Buiten het frequentiegebied waarin de s 
stroom wordt gepulst, zal het koppel een sterke harmonische met frequentie 

6f bevatten. Deze neemt, met toenemende frequentie, enigszins af in s 
amplitude. Tie hogere harmonischen zijn allen kleiner en nemen snel af in 

amplitude met toenemen van de frequentie. 

In het frequentiegebied, waarin de stroom wordt gepulst, hangen de ampli

tudes van de harmonischen sterk samen met de gekozen modulatievorm. In 

het algemeen kan worden gesteld, dat de harmonische 6f hier sterk in s 
amplitude zal zijn gereduceerd (t.o.v. blokbedrijf). Hogere harmonischen 

zullen echter zijn toegenomen. Welke hogere harmonische het sterks is, 

hangt samen met het aantal pulsen per halve periode dat wordt gebruikt. 

Hoe hoger dit aantal, hoe meer lage harmonischen een geringe amplitude 

hebben. 

Een globale indruk van het verloop van de koppelrimpel bij voeding uit 

een sparmingsinvertor rr,et puls-breedte-modulatie is gegeven in fig. 7. 3. 

1 OCY/o ~ rimpel 

constant 
koppel 

I 

I 
I 
I 

constant 
vermogen 

Fig. 7.3: 
Globale schets van 
het verloop van de 
koppelrimpel bij 
voeding uit een 
spanningsinvertor 
met puls-breedte
modulatie. 
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In het aanloopgebied, waarin de draaggolf vrijloopt t.o.v. de tnodulerende 

golf, is de rimpel erg klein, maar neemt toe met toenemende frequentie, 

omdat de frequentieverhouding draaggolf/moelulerende golf afneemt. 

In de rest van het frequentiegebied, waarin een constant koppel van de 

machine wordt gevraagd, zijn de draaggolf en de modulerende golf gesyn

c:hroniseerd. Hier zal, met toenemende frequentie de rimpel weer afnemen 

als gevolg van de toenemende uitsturingsgTaad. Als bij verdere verhoging 

van de frequentie de frequentieverhouding draaggolf~nodulerende golf 

wordt verlaagd, dan neemt de rimpel weer met een sprong toe. 

In het gebied met constant vermogen tenslotte is de rimpel verder vrijwel 

constant op een niveau dat iets lager is dan de rimpel bij voeding uit 

een stroominvertor. 

In het frequentiegebied met constant vermogen zijn in het koppel ha.cmoni

schen aanwezig met frequenties 6.k.f (k is geheel). De hannonische 6f s s 
is hier sterk overheersend, de overige harmonischer1 zijn veel kleiner. 

In het frequentiegebied met constant koppel hangt de harmonische samen

stelling van de koppelpulsaties sterk samen met de gekozen modulatie

vorm. De overheersende koppelharmonische heeft een frequentie die twee 

maal de draaggolffrequentie bedraagt, daarnaast is vaak de harmonische 

6f ook vrij sterk aanwezig. Deze heeft een amplitude die doorgaans kleiner 
s 

is dan 10 % van het gemiddelde koppel, tenzij een frequentieverhouding 

draaggolf/modulerende golf van 3 wordt gebruikt. In dat geval is narnelijk 

6f de overheersendë harmonische; deze kan zeer grote waarden aannemen. 
s 

7. 3. Metingen. 

De in het verslag gegeven rekenresultaten konden niet worden geverifieerd 

door meting wegens tijdgebrek. Elders zijn wel metingen verricht aan 

inductiemachines, gevoed uit een invertor. Hierbij is gemeten aan labo

ritorium opstellingen en aan gerealiseerde draaistroomlokomotieven. Bij 

deze metingen is niet het elektromagnetisch koppel gemeten. 

Indien met het elektromagnetisch koppel wil meten, kan dit m.b.v. de in 

het laboratorium van de vakgroep aanwezige koppelmeetopstelling. 

Aan de TE.~Darmstadt zijn, onder leiding van prof. Andresen, metingen 

gedaan, gericht op het vergelijken van inductiemotoren gevoed uit 

spanningsinverteren of stroominvertoren (lit. 7.2.). 
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De nadruk hiertij lag op de bestudering van mechanische slingeringen die 

door koppelharmonischen worden aangestoten. De induktiemachine werd hierbij 

bE::üast met een gelj jkstroommachine. In de verbindingsas was een harde of 

slappe koppeling aangebracht met goed gedefinieerde resonantiefrequenties. 

Het koppel werd opgenomen met behulp van rekstrookjes. 

Uit het onderzoek bleek geen duidelijk verschil tussen het gedrag bij 

voeding uit een sparmingsinvertor resp. een stroominveTtor bij doo:dopen 

van een groot frequentiegebied (0 •••• 200Hz). Dit geldt vooral bij 

gebruik van een slappe koppeling (f - 92 Hz). Slingeringen treden alleen res 
op bij lage frequenties (f < 20 Hz) en zijn bij spa.nningsinvertor en s 
stroominvertor vrijwel gelijk. :Bij gebruik van een harde koppeling 

(fres - 152 Hz en 220 Hz) treden over een groter frequentiegebied duidelijk 

slingeringen op (tot ongeveer f = 50 Hz), waarbij vooral voor f < 20 Hz s s 
bij de stroominvertor veel grotere slingering·en optreden. 

:Bij voeding uit een stroominvertor treden steeds slingeringen op, wanneer 

een resonantiefrequentie overeenkomt met een veelvoud van 6 maal de 

frequentie van de voedjng. :Bij voeding uit een spanningsinvertor 

blijken ook slingeringen op te treden als een resonantiefrequentie over

eenkomt met 3.f of met f , dit als gevolg van asymmetrie van de voedende 
s s 

spanning. 

Uit deze metingen wordt de conclusie getrokken dat de spanningsinvertor 

en de stroominvertor elkaar niet erg veel ontlopen met betrekking tot 

het aanstoten van resonantieslingeringen. 

Naast deze metingen in Darmstadt zijn er ook metingen verricht aan 

draaistroomlokomotieven in de praktijk. Kierbij zijn ook koppelmetingen 

verricht. 

Zo heeft AEG onlm1gs de beproeving van een proeflokomotief op het 16 ~ Hz

net afgesloten. Deze lokomotief wordt nu (november/december 1981) 

beproefd op het 50 Hz-net. De lokomotief is uitgerust met 2 draaistroom

motoren van 1,1 MW die elk afzonderlijk worden gevoed uit een stroom

invertor. :Bij het samenstellen van dit verslag kon nog niet worden beschikt 

over deze meetresultaten. 

Ook heeft Siemens onlangs :netingen verricht aan de diesel-elektrische 

rangeerlokomotief, de DE 500, die is uitgerust met draaistroom-motoren, 

die worden gevoed uit een stroominvertor. 

Het is nog niet exact bekend wat er is gemeten uij deze beproevingen en 

ook zijn nog geen resultaten bekend, zodat hierover in dit verslag geen 
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J)raaistroomtractie-systemen, uitgerust met spanningsinverteren met 

puls-breedte-modulatie zijn al van oudere datum. In 1972 is een eerste 

proeflokomotief, uitgerust met spanningsinvertoren, door de SBB in dienst 

genomen (li t. ·1 .1.). Sindsdien zijn al meerdere draaistroomlokoma tieven 

met dit systeem beproefd (o.a. de 1600P van de NS) en zijn enkele 

kleine series elektrische en diesel-elektrische lokamotieven in dienst 

genomen. J)e ervaringen hiermee worden in de literatuur zonder uitzondering 

goed genoemd. Resultaten van eventuele koppelmetingen zijn niet bekend. 
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Vooral bij tractietoepassingen wordt gestreefd naar een gelijkmatig 

verlopend koppel. Dit is bij voeding van de motor uit een invertor 

zeker niet mogelijk. Het koppel zal altijd meer of minder sterk 

varieren en harmonischen bevatten. 

Uit de verrichte berekeningen van het elektromagnetisch koppel in 

een geïdealiseerde induktiemachine blijkt niet eenduidig, dat een 

bepaald invertortype duidelijk de voorkeur geniet. Enerzijds is 

er een veelheid aan faktoren, die een rol spelen bij de vorming 

van het koppel, zoals de toegepaste modulatie. Anderzijds is er 

sprake van een compromis tussen de verschillende eigenschappen van 

het koppel: verbetering van één van de eigenschappen, bv. verlaging 

van de amplitude van een harmonische, gaat altijd ten koste van 

de amplitude van andere harmonischen en de grootte van de rimpel 

op het koppel. Waar het optim~~ ligt is niet aan te geven om 

verschillende redenen: 

- Het is niet bekend wat de invloed van de overbrenging is. 

-De rekenresultaten gelden voor één bepaalde, willekeurige 

machine. Deze hoeft niet optimaal aan een invertor te zijn 

aangepast. 

-De dimensionering speelt een belangrijke rol, zeker bij de 

PBM-invertor. In het onderzoek kon dit aspect niet aan de 

orde komen. 

- Bij de berekeningen zijn een aantal idealiseringen van de 

machine gedaan, zoals het verwaarlozen van de effecten van 

verzadiging en stroomverdringing. 

De volgende, globale uitspraken kunnen wel worden gedaan. Hierbij 

moeten twee frequentiegebieden worden onderscheiden: 

-Het gebied met zeer lage frequenties ( < 10Hz). 

Bij de stroominvortor wordt in dit frequentiegebied pulsmodulatie 

van de stroom toegepast. Hoe meer pulsen per halve periode 

worden gegeven, hoe hoger de rimpel. Met toename van de frequentie 

wordt het aantal pulsen per halve periode teruggebracht en 

daarmee vermindert de rimpel. De variatie van het koppel blijft 

kleiner dan het gemiddelde koppel. 

Bij de PBM-invertor laat men in dit frequentiegebied de draaggolf 
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vrijlopen t.o.v. de modulerende golf. Het koppel heeft hier een 

lage rimpel. Met toename van de motorfrequentie neemt de 

frequentieverhouding draaggolf-modulerende golf af en de rimpel 

neemt toe tot hoge warden (de variaties kunnen dezelfde grootte 

kTijgen als het gemiddelde koppel). 

Bij voeding uit een stroominvertor zijn alle haTmonischen met 

6.k.f in het koppel aanwezig. Welke haTmonische het sterkst is 
s 

hangt af van het aantal pulsen per halve periode. 

Bij voeding uit een PBM-invertor zijn twee haTmonischen duidelijk 

in het spectrum aanwezig. In de eerste plaats is dit de haTmonische 

met 2 maal de schakelfrequentie (=frequentie van de draaggolf); 

de andere goed te onderscheiden haTmonische is 6.f • s 

- Het gebied met hogere frequenties. 

De stroominvertor voedt in dit gebied de motor met stroomblokken. 

De rimpel is hier betrekkelijk laag (enkele tientallen procenten) 

en neemt af met toename van de frequentie. 

Bij de PBM-invertor neemt in dit gebied de rimpel eerst nog toe, 

zolang de draaggolf nog vrijloopt t.o.v. de modulerende golf. 

In de rest van het gebied met constant koppel, waarbij de draag

golf en de modulerende golf worden gesynchroniseerd, neemt de 

rimpel af met toenemende frequentie. Bij verlaging van de 

frequentieverhouding neemt de rimpel steeds toe. De rimpel is 

vrijwel steeds groter dan bij voeding uit een stroominvertor. 

Pas in het bovenste frequentiegebied wordt de rimpel ongeveer 

evenggroot als bij een stroominvertor. In het gebied met veld

verzwakking werkt de PBM-invertor als spanningsinvertor. De 

rimpel is hier iets kleiner dan bij de stroominvertor. 

Bij voeding uit een stroominvertor zijn alle haTmonischen met 

frequenties 6.k.f in het koppel aanwezig; de haTmonische met 
s 

6.f is het sterkst en varieert weinig met toename van f • De s s 
amplitude van de harmonischen neemt af met toenemend rangnummer. 

Bij de PBM-invertor is in het frequentiegebied met konstant koppel 

de haTmonische met de dubbele draaggolffrequentie overheersend. 

De overige harmonischen varieren sterk met de keuze van draaggolf 

en modulerende golf. In het algemeen zijn de haTmonischen met 

frequenties 6.k.f redelijk sterk aanwezig, maar wel veel minder 
s 

sterk dan bij de stroominvertor. 
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In het gebied met konstant vermogen bevat het koppel de barmeni

schen 6.k.f ; deze zijn lager dan bij de stroominvertor. s 

Misschien mag de voorzichtige conclusie worden getrokken dat de 

PBM-invertor iets beter geschikt is dan de stroominvertor omdat: 

- in het aanloopgebeid de koppelrimpel duidelijk lager is dan 

bij de stroominvertor en ook met een veel hogere frequentie 

verloopt; 

- de ha:r.monischen met echt grote amplitudes bij de PBIIJ:-invertor 

altijd zeer hoge frequenties hebben. Bij de stroominvertor 

is over het grootste frequentiegebied de hçn:monische met 6.f 
s 

de overheersende. Alleen b:i.j zeer lage frequenties verscbu;i.ft 

dit naar hogere harmonischen. 

-voor zover er Gprake is van overeenkomende harmonischen zijn 

deze bij de PllM-invert•w hooguit gelijk aan die bij de stroom

invertor, maar vaak lager. 

Of deze voordelen van de Pll}~invertor echt van wezenlijk belang zijn 

kan hier niet worden beoordeeld, op grond van de in het voorgaande 

genoemde beperkingen. 
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Aanbevelingen voor verder onderzoek. 

Door de NS is aan de vakgroep de vraag gericht naar een vergelijkende 

studie t.a.v. de dimensienering va.lJ. componenten en de technische 

voor- en nadelen van 3 mogelijke draaistroomtracti•3-sys 

In l1et kader van dit onderzoek is een vergelijking een vergelijking 

gemaakt tussen de koppels in een induktiemotor, gevoed uit een stroom

invertor en koppels in een induktiemotor, gevoed uit een spanningsT 

invertor met pulsbreedte modulatie. 

Verder onderzoek dat nog moet \>lorden verricht, kan ivorden opgesplitst 

in twee hoofdstromen, narneJ:ijk enerzijds verder onderzoek naar 

koppels in de i.nduktiemachine, a...lJ.derzijds onderzoek naar overige 

aspecten ven de draaistroomtractie. 

Het onderzoek naar de koppels in een induktiemachine zal nog moeten 

omvatten: 

- Een verificatie van de koppelberekeningen via metingen. Hierbij 

kan wellicht aansluiting worden bij koppelmetingen die 

men i-lil uitvoeren in de praktijk (Siemens, liEG), maar ook is het 

mogelijk dit te doen met behulp van de in de vakgroep aru1wezige 

koppelmeetops telling. 

- De invloed van de mechanische overbrenging; deze introduceert 

extra energie-reservoirs en extra demping. De invloed zal zich 

op twee manieren uiten. Enerzijds zal als gE:volg van de varia ties 

.in het koppel de hoeksnelheid van de rotor niet constant zijn, 

wat uiti.,rerking op het koppelvcrloop kan hebben. Anderzijds zal 

bestudeerd. vmrden hoe de koppelvariaties worden overge

raakvlak tussen wiel en. rail. De aard van het dragen naar 

mechanisch 

grootabelang zijn. 

(harde of koppeling) zal hierbij va..."l 

-Daarnaast moet worden nagegaan hoe het koppelverloop wordt 

beïnvloed door de de diverse motorparameters. 

:Bij voeding uit een stroominvertor lijkt vooral de tijdconstante 

Lr/Rr een belangrijke faktor, omdat deze in zeer sterke 

mate het van de rotorstroom en -flux • 
:Bij de P:BM-invertor2lijkt vooral de spreiding een belangrijke 

faktor i.v.m. het 1)eperken van de pieken in de statorstroom. 
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·- Tenslotte zal gez.acht moeten worden naar een optimale diroensionering 

t.a.v. de tussenkringspanning of de tussenkringstroom en de 

aanpassing van de motor aan het :invertortype. 

Ook de invloed van het niet constant zijn van de tussenkringspanning 

in het geval dat er geEm ingangs cbopper wordt ge brui kt, zal hierin 

betrokken moeten worden. 

Naast de bestudering van het koppel zijn nog andere aspecten va...'l. 

belang bij de beoordeling van de draaistroom -tractie-systemen. 

Onderzoek hiernaaT zal nog moeten omvatten: 

- De terugwerking op het net; hieraan worden zeer zware eisen gesteld. 

Met de proeflokomotief 1600P van de NS is aangetoond, dat in de 

tussenkring (bij de PBM-invertor) aJ.le frequenties voorkomen. Om 

de terugv1erking op het net te beïnvloeden werd een speciale sturing 

van de ingangschopper gebruikt. 

De vragen die in verband hiermee kunnen worden gesteld zjjn: 

- Hoe groot is de ten1gwerking op het net bij toepassing van 

stroominvertoren, en kan deze worden beïnvloed met een speciale 

sturing van de ingangschopperi 

- Hoe groot is de terugwerking bij toepassing van een PBM-invertor 

zonder ingangschopper en hoe kan dit, indien noodzakelijk, 

worden teruggebracht tot beneden de maximaal toelaatbare 

waarden? 

- Een ander punt van onderzoek is de dimensionering van de systemen. 

Hierbij moet dan worden gelet op: 

- omvang van het systeem; 

- betrouwbaarheid. 
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Lijst van gebruikte symbolen. 

a 

A c 
A m 
c 

f 
c 

f 
m 

f 
r 

f s 
i 
--ra,b,c 
i 

s a, b, c 

Id 
I -r 

Ie 
I -s,k 
Lh 
1 

r 
1 s 
p 

R 
r 

R s 
'r e 
'I' gem 
u ab,bc,oa 
u r a,b,c 
u s a,b,c 
ud 

u 
-r 
u -s 
u -s,k 

(a = 
·'l.Tt/'l 

complexe draai-operator eJ ) 

amplitude van de draaggolf (PBM-invertor) 

amplitude van de modulerende golf . ( !! ) 

uitsturin~3graad ( c = A /A ) m c 
( " ) 

frequentie van de draaggolf ( " ) 

frequentie van de modulerende golf ( " ) 

rotorfrequentie 

statorfrequentie 

fasestromen in de rotor 

fasestromen in de stator 

tussenkringstroom ( s troominvertor) 

Parkvektor van de rotorstroom 

Parkvektor van de statorstroom 

Parkvektor van de statorstroom in intervalk (stroominv.) 

induktiviteit van het hoofdveld 

rotor zelfinduktie 

stator zelfinduktie 

poolpaartal 

rotorweerstand 

statorweerstand 

elektromagnetisch koppel 

gemiddelde waarde van het e.m. koppel 

gekoppelde machine span_YJ.ingen 

fasespanningen in de rotor 

fasespanningen in de stator 

·tuss enkringspanning 

Parkvektor van de rotorspanning 

Parkvektor van de statorspanning 

(spanningsinv.) 

Parkvektor van de statorspanning in intervalk (P:SM-inv.) 

reciproke van de rotortijdconstante (d = R /L ) 
r r r 

reciproke van de statortiJ"dconstante (J = R /1 ) s s s 
frequentieverhouding (À = 
mechanische hoeksnelheid 

sp-ceiding 

f /f ) c m 
(PBM-invertor) 

(\l = w - (..J ) s r 
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<p a,b,c 

cpr a,b,c 

q;s a,b,c 
cD -r 

~ 
0J 

r 
LJ s 

fasespanningen van de inve:rtor 

met de rotorfasen gekoppelde fluxen 

met de statorfasen geko·ppelde fluxen 

Parkvektor van de rotorflux 

Parkvektor van de statorflux 

rotor-hoekonelheid (wr = 2rtf:r.J 

statar-hoeksnelheid (ws = 2~f ) s 
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( s pannings inv. ) 
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BIJLAGE A1. 

Stroomharmonischen bij verschillende stroomvormen 

ll 

(--

fr? 

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

.u. 

<1-;-

1 

- ...._ -

ll 

-fr? 

.__ 

..u. 

...... ..... 

-

-

blokbedrijf: 

IA J Id. I ( TC ) 
ll =-- -;;- · Cd) 1-< T 

I(.TC " o 

3-voudig schakelen: 

I" &Id. ~ rr) f '} 
!.< = K. rr . untl€'6 ·l (..a> Ko< 1 - Ï 

lP 

5-voudig schakelen: 
J\ 

IK =J'IJ.. c.tn(K·~J. 
K1't 

pI . { CO'l K (o~.~,)- Cd'> l<ol1 ti] 

7-voudig schakelen: 

Î = d' IJ. . Cd) ( L<. 2!. ) . 
1< K rr 6 

. {C<D~<(bl,t.C,+o<1)- CU">II:(o<1+cx1} 

~ C6> "' o/3 -1:} 



-.• = Technische Hogeschool Eindhoven blz. 1 van 

Afdeling der elektrotechniek - Vakgroep elektromechanica rapport nr. 

Keuze van de pulshoeken voor onderdrukking van stroomharmonischen 

(ontleend aan lit. 4.1.). 

- 3-voudig schakelen, onderdrukking van harmonische k bij keuze van ~1 : 

k= 5 7 

0(1 :::: 

- 5-voudig schakelen, onderdrukking van 2 bovenharmonischen, k1 en k2, 

door keuze van cx
1 

en 0( 2: 

k1 = 5 5 5 7 7 11 

= 7 11 13 11 1'? 13 

0(1 = 5,82° 6,18° 6,64° 4,13° 4,21° 2,73° 

Of 2 = 16,25° 1 o, 8 88° 1 o, 63° 9,20° 8,24° 
' 

- 7-vo~dig schakelen, onderdrukking van 3 bovenharmonischen, k1, k2 en~' 

door keuze van ""'1' Ot'2 en ()(3: 

k1 = 5 5 7 

k2 = 7 11 11 

k3 = 11 13 13 

()(1 = 3,36° 3,22° 2,1 

0<2 = 15,65° 11,09° 11,65° 

0(3 = 8,74° 7,87° 6,74° 
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BIJLAGE A2. 

Pulsbreedtes bij trapeziumvormige pulsstroommodulatie. 

3-voudig schakelen ex = 0, î75 rad = 1 o, 00° 
1 

5-voudig schakelen 0('1 = 0,087 rad = 5,00° 

0(2 = o, î75 rad = 10,00° 

7-voudig schakelen ()(1 = 0,052 rad= 3,00° 

c<2 = o, 105 rad= 6 00° ' 
()(3 = 0,157 rad = 9,00° 

9-voudig schakelen ()(1 = 0,035 rad = 2 00° 
' 

()(2 = 0,070 rad = 4,000 

()( - 0,105 rad = 6,00° 3 -

C><'4 = o, 140 rad = 8,00° 
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:BIJLAGE B1. 

Afleiding van een uitdrukking voor ÇPr(tk) bij pulsstroornmodulatie. 

In het geval van voeding van een machine uit een stroominvertor met 

pulsstroommodulatie, zal het gedrag van ae Parkvektor van de statorstroom, 

I , periodiek zijn met een periode n/3Us• -s 
I zal echter niet gedurende deze periode één vaste positie behouden, 
-s 
maar enkele sprongen maken. Indien de periode juist wordt gekozen (zie 

paragraaf 4.4) dan zal in deze periode tussen slechts twee posities 

heen en terug worden gesprongen. In het algemeen kan een dergelijke peri

ode van een lengte t
1 

= n/3~s als volgt worden beschreven: 

interval 1 2 l 

statorstroom I -s1 ls2 1sl 
I I I I 1 

tijdstip t t, t2 t t 
0 l-1 l 

rotorflux ~r.o ~r,1 sPr,2 cp 
-r,l-1 1r,l 

Tie gehele periode kan worden onderverdeeld in een aantal deelintervallen 

1 .••• 1, gedurende welke de statorstroom steeds een vaste waarde heeft. 

Het interval j begint op t = t. 
1 

en eindigt op t = t .• Op t = t. wordt 
J- J J 

geschakeld en neemt de statorstroom een andere waarde aan. Tie rotorflux 

moet op dit moment continu zijn en heeft op t = t. de waarde 
J 

Gedurende het interval j heeft de statorstroom de waarde I .• 
-6J 

eb .. - r, J 
Omdat 

steeds wordt heen en teruggeschakeld tussen twee waarden van Ie zal 

steeds gelden 

I . = I . 2 -6l -s,l-

Tiaarnaast zal gelden, op grond van de aan het pulsen van de stroom 

gestelde eisen (paragraaf 4.1): 
- de lengte van interval i is gelijk aan de lengte van interval 

l-i+1. 

-er is een even aantal deelintervallen. 

Met behulp van formule (3.2.1) kan nu voor de rotorflux op een wille

keurig schakeltijdstip tk worden geschreven: 
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eb (t,,, [
11

) ", cj) = dr L~ I (,_ /J.-jv)(ll(-~1(.1)) + rh e_(J,_ jv)(L<- t~-~) 
_r _(,I( r ·" -•,\( 4-J,t(_f 

Cir-J v _, 

Hierin invullen van de overeenkomstige uitdrukking voor ~ geeft: 
-r,k~1 

Hierin weer invullen van de uitdrukking voor Q?r,k-2 (en daarbij 

gebruik makend van de regel I 
1 

= I . 2) geeft: -s -s,l-

Het uiteindelijke doel van deze berekening is 

de twee voorkomende stromen Ik en I k 1, de 

eb kuit te drukken in - r, 
lengtes van de deel-

-s -s, -
intervallen en de flux ~ op t = t • De regelmaat volgend, die uit -ro o 
de bovenstaande berekening naar voren komt, geeft dan voor eb k: -:r: 
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Dat deze uitdrukking inderdaad juist is, kan bewezen worden met de 

methode van volledige induktie. 

1 -De uitdrukking is correct voor k = 1; de somterm vervalt dan en de 

uitdrukking wordt identiek aan uitdrukking (3. 2.1): 

2- Stel dat de uitdrukking correct is voor k = m-1, dus: 
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+ ~ -fd.-jv)biYl 
\..l-1-o e . 
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Als de uitdrukking dus correct is voor k-1, dan is ze ook correct voor 

k. naarmee geldt de uitdrukking voor alle indices k. 
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BIJLAGE B2. 

Berekening van de statorstroom bij voeding uit een spanningsinvertor. 

, Voor de Laplace-getransformeerde van I is afgeleid (paragraaf 5.2.): 
-s 

l =-L
1 

• z ('l +J,
1

. ) cf ( . ) · [(J:-_ ;v) ~s + (~, + (J;__J'J) Pso + F CT Ls lsol 
() < p + (). _r__. -!Y t...1 J, -LV :_j 

I er 6 CT ( 1 I JI m 

Deze uitdrukking kan worden verdeeld in 3 termen, hier genummerd I, II 

en III, die afzonderlijk kunnen worden teruggetransformeerd. 

Term I: 
I 1 

p pl .... ( Jr+Js - v) + J, (J. v) 
I p (J"" J CT ,-~ 

Om een eenvoudige terugtransformatie te vinden, moet breuksplitsing worden 

toegepast. Dit geeft: 

I 

p · p2.+ F (cf~+ds _ jv) +- ~ (Jc-jv) 

Hieruit volgt: 

_g + c 

~-C 

=JL+-~- + c 
p p+j, p+C 

= 

= R{e+l)Ce•c) + Bp(ptc) + Ce(p-th) 
p.(p 2 +p( +c)+};c) 

( 1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(P+r3+C) p2_ = o Rd3tC =o 

[q(_g+c) +Be+ CiJ = 0 

= 1 

Vergelijking (1) vermenigvuldigen met b geeft (met invullen van (2)): 
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Uit (2) volgt nu: 

C ~ (Jr- jJ) = ~ ( lr+ds 
A, :z. <T 

Voor de oplossing vanben c volgt hieruit: 

Verder geldt voor de 

-uit (5) en (2) 

oplossing van A, B en C~ 
R=-~-= 1 

~c ci;jo-.(Jr-
0
v) 

- R + 13 + C = 0 dus r3=-C-R=-C- 1 

cf,/<Y ( J,- j LJ) 

- R(~+c)+Gc+CX:=o 

R(J!,+c)+(-C-t:l)c+C_B= ~~ +C(t-c)=o 

c = - ~. ~ = - _I H~- JV) + + y J, 1 
= J.,_c ~ cfs/cY.(dr-Jv) -T·dje5(d,-Jv) 

= 

c 1 

~ cfs/aJJ,- JV) 

Dus 
J (clr-jV) lJ5 (B +_g_ + C )= 

sI er L s p F + j, r +C 

I U5 ( 1 C I 2, I J 
= d,/6 , cr-Ls P + T -p+r -T p+c 

Terugtransformatie naar het tijddomein geeft: 

T __ I. fds (1 +~e_M _ _! e_cJ)= 
::-s1 - Js /6' o- Ls ~ ~ 

.:: IJs + _!_, ils ( e_q,t- CV e_Fl-) 
Rs y R5 f 

I 

~ = r ( Jr;J.- J I)) 
2
- ~ : ( c1r- ~ v) r 

r (J, +~ . ) f = c = T C7-dv- Y 

~ :: ~ = T ( J~ Js -t + ~) 

blz. 141 van 
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Term II: 

:Breuksplitsen: 

Dus: ( 1) a+X dr +ds ·v =o=-- J 

(2) ak =;(cfc-jv) 

(3) R+f3 0 

(4) rl5; + r:s.CL -= 1 

Uit (1) en (2) volgt ook hier: 

Daarnaast: 

Q + f3 = 0, dus 

- flk+8o. = 1, dus 

Nu kan worden geschreven: 

( H +lSJp+r-JQ, +fSo 
p<-+(o.,+J,)p+oX, 

I 

' I 

y 

Terugtransformatie naar het tijddomein nu: 

r I= Us+(Jr-(v)Ww. I (eZb_e_a.tj =\J.+(J,-jv)Tso ..!...(e-pl:_ë<vb) 
_:ru: v L s ~ I CT Ls i 

waarin weer p=~ 
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Term III: 

Breuks:plitsen: 
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P Q G (~+f3)p + t:JQ +Ca. 
P2 +p{J~.fs_jv)+: (Jr-JV) ::. P+o.. + P +t =- p2.+(o...+2>)p+a.Q, 

( 1) o.+-e = Jr t ds - jv Dus: er 

(2) 0..~ = ~s. ( dr - rv) 

(3) r-i+r3 = 1 

(4) p_J, + G.(L =0 

Ook hier geldt weer o. = î (J~,_+J•- JV t-y) 

6 = i ( 1r ;J· -j'J- ~ ) 

Daarnaast: 

_ (./ + (S = 1 dus 
I 

~-(6-a)+a = o · 
I 

Er kan dus weer worden geschreven: 

J Lo( 0. _g ) 
sm = y p+o. - p+ll 

Terugtransformatie hiervan levert: 

n o. a. 
r-t =a. -.L = Y 
(3= 1- (-) .t 

y 

I f -a-t o ,e~) I ( -<ï-f. -pl-) Is ill -=: ~so l a e - .A':J e_.- = ' yso 'te - p e 

waarin weer: 
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Voor de statorstroom I wordt dus gevonden: 
--13 
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_ __!,L •{ll·( -Cj-1: -P~) IJ,+{l-Jv!cf3"r-q} __ P~)-~-1- 1 -'fb -ri:)} 
- (\ + -· - Fe.. -'ie- - te e. _sol~e. -pe 

•~s y fl. o-L~ 

voor t ~ 0. 

Hierin is: Ór = ~~ , Js = ~: , )} = r..J$- (J.)t-

Y = W,;..' J. -I V) l- " ~ ( J,- i") r 
p - _.: (Jr ~Js . " Y) , -.2.-cr-v-

't = t ( J~ + Js - j V + y) 
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blz. 145 van 

rapport nr. 

BIJLAGE B3. 

Berekening van ~ bij voeding uit een spanningsinvertor. _so 

In paragraaf 5.2. is al gevonden: 

~=cl,~>· [~s -{lr+~-jvo-)Lsis-crLsJi Is] 
I = lJ:s + __!_ [lAs Gpe-qJ_a {P~)- ,l!s +(J-{v)\P5o (e-'Y~_ e-F~) + 
- s Rs Y R~ v c> L! I ' 

+ J;;o (q, e__'l-f:_ p e_-fi: )} 

dus ~ I, ~f-{- ~ f'~-( ,-,J_ erf) + g, ~~:-ivl <!:Ie ( '1- e'>f_ pe: r f) , 

- I ( 2. - q..!: 2. - r ~)} 
-so CJ,. e - ï e 

cP~ = 1 -~ •• · [U. -Co+'})."},. IJ~+ 
- ar -1 v - I 1\s 

_ (ptq.)crLs { ~s f -4~ -rl-) Lt,+(/..-jvl<kof -~~ -r~) -
1 

~ -~~ -r~)l + 
y Rs l f e - 't-e - - a-Ls - I e - e + _ro q, e. - pe. ~ 

""~' [- ~ f'l(ë~~ ,-rf)+ ~' ;[:ivl4o(1.-~~ pel)- r~(~'.-}~ r'·-rfJ} J" 
~ u a=--{v U. [ ~-(ls~lr.) = Jr- j'V . J, /a- . -, + 

crLs [Us(~-'i'l: -'}t -f~ z-ei: .a.b -r~) --Y- Rs pe +p'j..e.. -pcve. -cr;ev_p~evo~-pcve + 

_ U. +(/,.-jv) <tfo ( -'tt -'i--~ -pt -r!: -'tl: -pi:) 
llls ~pe. -1-q.e -re -9.-e -9-e +pe + 

+ lso ( p~e:~l:: + lte·'Y~ pze__f' ~ pq, e..- F~ '}2e- q,t + f li ff.)} J 

cP. :. d;.k- ~ j V . o- L s ~ + 
-~ Jr_fJ R, -

1---.!.._. crls f IJ. ( ~i 'i-~ 2.e.-fh)~ Us t(lr-ivJ~o ( e-CV~ e_P[) + 
dr-jv ~ l<s p CV o-L5 f CV 

+ I.o . (''t· ( e_-'}~ e..-ft)} 
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:BIJLAGE :B4. 

blz. 146 van 

rapport nr. 

I ken cP kuitgedrukt in I en rb
0 

bij voeding uit een P:BM-invertor. 
-s, '"'"S • -so ::CS 

Het verloop van de Parkvektor ~ is periodiek met lJs· \ = E. De periode 

0 ~ t ~ \ kan worden onderverdeeld in k deelintervallen. Het interval 

i heeft een lengte At. = t. - t. 1, en tijdens dit interval heeft U 
]. ]. J.- -s 

de vaste waarde U •. U verandert van waarde op de tijdstippen t. met 
~~ -s ]. 

i= 0, 1, 2, •••• ,k. Op t = t. geldt: 
]. 

cP.t1: -=u= eb. 
-~ - 'S,L 

Is a = b, ) = I~.i 

Met behulp van de in hoofstuk 5 afgeleide formules kurmen I k en cD k -s, -s, 
worden uitgedrukt in I en m · -s,k-1 ~,k-1' 

en,, o-L~ [d/6- tV Ll_s + 
_s," dr- ~"V 1<'5 

· 1 [ \!..11 ( 2. -'}bi:~ 1 .pC.bl() lls,II.+(J,-tv)<.J?s,~<.</ -"f,.M~ -pM~<)t 
-+ '{ f< s P e. - CJ, e - o-ls l Fe - <V .. 

+ bs,K-1.pq,.(e-'1- 6k~-e-pt~I:K)}] 

Het invoering van: 
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kan dit worden geschreven als: 

blz. 14? van 

rapport nr. 

Door in de uitdrukking voor I k de overeenkomstige uitdrukkingen voor --s, . 
I en cP k 1 in te vullen volgt nu: --s,k-1 """'S, -

- lL.~ u ( ~ K G ~ ) u ( c \( (/ \ - Rs + _s,~ R;- crL$ + >,K- 1 R~ - 7 l-.)1<) + 

Als nu wordt ingevoerd: 

o(K.t = Ç)IU · yK,L-1 - Ov..L ;K,Î-1 

ft<J = G"'-~' yi(,L-1- RK.<·fv.,i-1 

Y~<.~ = Cv:.t.· Y~ü-1 pcv {JK-t (3v., i-1 

dan kan voor k worden geschreven: 
' 

I iJ,,>< + U (o<><,o - & ) + U fvv.,c n 13 '\ + 
-S,l! Rs - 5,1<( Rs o-L, - S,~<-1 \~ - t/ K,o j 
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Na invullen van I k 2 en <P k 2: -s, - -s, -

Uiteindelijk wordt gevonden: 

_ dr -iv n ,.-h. I 
o-ls j jK,U-1· \f>o + yLi,IH · _-so 

blz. 1 van 

rapport nr. 

Het blijkt dat voor de termen otk . , f?k . en yk . uitdrukkingen kunnen ,1 ,~ ,1 ,1 

worden gevonden die analoog zijn aan de uitdrukkingen voor resp. ~k,o: Ak' 

fk,o : Bk en ~k,o = Ck: 

1 ( -'î-{t~-t~.1) -p(!;,-tK-f)) 
=y pe -q~ 

1 
{ -4~~-t~.i-1) -phw.I:K.i-1)) 

7 pe -q,e 
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blz. 149 van 

rapport nr. 

Om tot een uitdrukking voor W k te komen wordt dezelfde weg gevolgd. 
""'"S, 

Er geldt: 

_ n { 'I U (D"-1 Ro<.1) U n ~ p (] I Z 
HK ~ 0-s,K-1 + _-s,K-1 Q";- o-L-s - o-L 5 HK-1 ':!!s,k-2 + ·'}· K-1" -S:~-2. j + 

Dit kan verkort worden geschreven door de volgende termen in te voeren: 

O.K,o = (11( I o~-<,i = p cy. C?K.i. · bK,i-1 - QK.i · o.~<.i-1 

bK,o -= (11( i bK,l = c><.c. 6K,l-1 - (?K-i · ali,c-1 

cl.lC.o =OK ; JK.i = f''l-· AK-i b,(,t-1 - o._; . all,t-1 

Dan wordt: 

rh a-L:r [ U U (d•.o a~.o ) ~ rl-. 1 I ? = 
\.f.Js K =~ 1· _ ~~" + _s,v, (1- a-Ls; - o-L aL<,o 'f~Y-1 + f·C}· 0~-<.o _ s.K-1 J 

_ 1 dr-Jv l<s s 
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Hierin invullen van I k 2 en ~ k 
2 

geeft: 
-s, - -s, -

blz. 150 van 

rapport nr. 

~~~ = d~~~ l q· ~S,K + U~.K (JR~o- ~t;)- ~!.~-1 (qaK,o- f·Cjt· bR~o )+ 

+ Usy.lol~:1-:~~) + 

Uiteindelijk volgt hieruit: 

Ook nu kunnen voor a ., bk. en dk. uitdrukkingen worden gevonden die 
k,l ,l ,l 

analoog zijn aan de uitdrukkingen voor resp. ~,o = Ak' bk,o = Bk en 

~,o = Dk: 

e -p{t~ -~~<-l)} 

e·p(~li-tK-i--t)) 

-
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Hieruit blijkt dus dat steeds geldt: 

en Do/· 1'\,l =f~<,i. 

Als nu ook de notatie voor à_ • woidt veranderd: 
!c,~ 

JK l = d~<t: 
' ' 

dan kan voor I k en cP kwarden ges cbreven: -s, -s, 

blz. 1 van 

rapport nr. 

(6.3.5) 

(6.3.6) 

Dat de uitdrukkingen (6.3.5) en (6.3.6) inderdaad correct zijn en de 

formules geven foor k en <P k' uitgedrukt in I en rh
0 

kan worden 
' -s' -so .:±'s 

aangetoond m.b.v. de methode van volledige induktie: 

A: de uitdrukkingen voor I ken$. k zijn correct voor k = 1; er -s, -s, 
geldt dan immers: 

Deze uitdrukkingen komen overeen met de eerder afgeleide betrek

kingen voor I en <P , voor het geval dat U gedurende de gehele -s -s -s 
periode constant is (spanningsinvertor, zie hoofdstuk 5). 
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B: Stel de uitdrukkingen zijn geldig voor k-1, dus: 

blz. 152 vrJ.n 

rapport nr. 

{ 

V--2. ~-'1 

~ _o-Ls r1U +"'\"U ,4,_,,,_ot~-'')+\ U · (, af?~<-Ü_nc< ·)+ en \d!s.K-1- r . l -<.K-1 -~ -~.K-1-' \=n- c:rl L -~Y-t-2 p V' R l K-V 
dr-Jv t-o ''s " '=o l 

Dan geldt voor I k: -s, 

= ~ + lJ (~- f3~.o ) U ( Y.<,o - 7f ) 
n -S,K R o-L5 + -">-1<'-1 R K,o + 
"'~ s 5 
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Hierin is: fu,o· ot~~..1.i -(S~.o .J.1,i = 

Op dezelfde wijze wordt afgeleid: 

Voor I k wordt dan geschreven: 
-s, 

I U",., +U (et:-<.o f? .. .o) U (~ ~ )+ 
_s,l( = Rs _s,k' ~- o-L'< +_'<,~-1 Rs -~r~·" 

blz. 153 van 

rapport nr. 

Na substitutie van i-1 voor i in de sorntermen, kan dit worden 

geschreven als: 
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I _ [J.,~ U w.~.,o _ I!Ko) U (Y~.o f? ) 
_.,,K-~ + _s,~<\-i<.s cJLs + -~.K.i-1 ff;-q;-l(,o + 

IL1 ~-2-

t LU"'-~ fot~.i - !?v..L) + \ U il..i../'k.L._ n(Sk'i)+ 
. - s, \- R a-L' L - 5, l· R I ' 
t=1 s i=o ~ 

Tenslotte volgt hieruit: 

blz. '! 54 van 

rapport nr. 

Op dezelfde wijze wordt te werk gegaan bij de afleiding van een 

uitdrukking voor eb k: 
~, 
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Ook in dit geval kan worden afgeleid: 

Dus: 

Als ook hier in de somtermen i-1 wordt gesubstitueerd voor i, dan wordt 

dit geschreven als: 

1 IJS)(+ 

Hiermee is aangetoond, dat: 

A- de uitdrukkingen (6.3.5) en (6.3.6) correct zijn voor k 1; 

E- als de uitdrukkingen (6.3.5) en (6.3.6) correct zijn voor k-1, 

dan zijn ze ook correct voor k. 

Daarmee zijn (6.3.5) en (6.3.6) correct voor iedere k. 
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BIJLAGE C1. 

Programma voor koppelberekeningen; 

stroominvertor in blokbedrijf (geïdealiseerde commutatie). 

1CO 
200 
300 
400 
500 
600 
700 
800 
900 

1000 
1100 
12CO 
1300 
14 co 
15 co 
16 00 
1700 
1800 
1900 
2000 
2100 
2200 
2300 
24 00 
2500 
2600 
27 co 
2800 
29 co 
300 0 
3100 
32 00 
3300 
33 01 
3302 
3303 
33(;4 
3305 
33C6 
3307 
33Ce 
3309 
331C 
3311 
3312 
3313 
3314 
3315 
3316 
3317 
BH 
3319 
33 2C 
33 21 
3322 
3323 
3324 
33 25 
3326 
34 c 0 
35 00 
36 00 
37 00 
38C 0 
39 00 
40CO 
41CC 
4200 
4300 
44 00 
45 00 

S INCLUDE •PLOTLIBRARY CN APPL" 
S SET INSTALLATION 

EEGIN FILE INPUT.OUTPUl,PLDTTERi 
INTEGER N•HOEVAAK,TE~EN,VARIEER•Pi 

REAL PROCEDURE ~AX<~•l•Ali 
VALUE ~.u 
INTEGER ~.U REAL HR~Y H•l; 

BEGIN INTEGER Ii RE~l Si 
s:=H~li 

FOR I:=K+t STEP 1 UNTIL l CO IF A(Il GH S THEN S:=Allli 
HAX:=Si 

END MAXi 

~EAL PROCEDURE ~IN<K•l•Ali 

VALUE K,U 
INTEGER ~.U REAL AH~Y A(*] i 

BEGIN INTEGER Ii llE~l Si 
s:=Ar~li 
FOR I:=K+1 SHP 1 UNTIL l CO IF A(ll LSS S THEN S:=ACili 
MIN:=Si 

END MINi 

PR 0 C EO URE Pl 0 TI 110 PP El1 < Pl 0 T • X • N • 1 • US • Is, R R•l R• RS •l S •LH, 0 H S, O~R, lGE H l; 
VALUE N.X.RR,LR.LH•D~S•DHR•TGE~·RS•LSi 

REAL x.~R.LR.LH,CMS.O~R.TGEM•FS.LSi INTEGE~ Ni 
CO~PLEX IS; FILE FLCTi 
REAL ARR-Y T(•li CO~PLEX ARRAY US{•]; 

% Procedure PLO TI KOPPEll tekent graf ie ken van het verloop van het 
% elektromagnetisch kcppel Te. ce fasestroom in een van oe 
% statorfasen en de fasesparnirç in een van oe statorfasen. wanneer 
% het kopcel is berekend met behulp ~ar de :~roceoure TEII~VC. 

% 
% Verklaring van oe fcrmele parameters in d! procedure·heading: 
% PLOT= pletter file. 
% X = x·coordirëat langs tet ~a~ier <in cm.), die als nulpunt 
% voor de te tekenen ~rafieker wordt gebruikt. 
% N = aantal berekende pLrten per oeri3ce van het kopcel 
% <= 1/6 var de statorpericdel. 
% T = real arra~ ro:Nl• 
% Hll bevat de koppel~aarde oo het tijdstip t=I•PII<~•Ot'S•N) 
% US = co•plex array [J:Nl• 
% US[Il tevat de waaroe van de Park vektor van de statar-
X spanning op het tijdstie t= I•PI/C 3•0MS•Nl. 
% ._I_S __ =_ waarde van de Parkvektor van de staterstroom oo het 
% tijdstip t=l). 
% RR = rotor-~eerstand. 
% LR = rotor·zelfirductie. 
% RS = stater-weerstand. 
% LS =stater-zelfinductie. 
% l H = ho o f d- in d 1. c t i v i te i t • 
% OMS = statorfrecuentie C ir. rao/s. l. 
% 0 M R = ra tor f re cue n t ie < i r rad Is. l • 
% TGEM = ge~iddelde ~aarde ~ér het kcopel. 

BEGIN INTEGER loJ•Hi 
REAL PI•ST1.ST2i CCMPLEX HCE~; 
PI:=4•ARCTAN<1li 
NEWOBJECT<IHli 
OPENHAP1< IM•O•IJ•S*~•O•J•10C•X+2.5•26.5•K+1J.5,26.S•X+2.5•29li 
A X IS CO H Pl E TE ( I M • C • ·1 0 0 • 0 • 1 0 0 • 4 • 1 •- 1 00, 1~ 0 • FA l SE • T RU E • 1 C • 

·~OPPEL <NHl"l; 
A X IS< I M , 0 • 0 • 9 •"', C .3 • 0 • 0 • 3 ,y RU E • F Al~ E• 1 'J l ; 
FOR J:=1 STEP 1 lNTIL 9 OC 
BEGIN CURVEl<IM•I•O•N•<J·1l•N+I•Hil•1H 

S TRA IG ~ Tll ~IC P IECE < IM, J *~ • H ~ 1 • J •N• HO 1 • 1 l i 
END i 



··-
46CO 
4700 
4800 
4900 
5000 
51()0 
520() 
5300 
54 00 
5500 
5600 
5700 
5800 
5900 
6000 
6100 
6200 
6300 
64 00 
65CO 
6600 
6700 
6800 
6900 
7000 
7100 
7200 
7300 
74 00 
7500 
7600 
7700 
7800 
7900 
eo co 
lllClO 
8200 
8300 
84CO 
8500 
%CO 
6700 
8800 
8900 
9000 
9100 
9200 
9300 
9400 
9500 
9600 
'16t 1 
96 C2 
96 c 3 
96t4 
9605 
9607 
9608 
96 09 
9G 10 
9611 
9& 12 
9613 
9614 
9615 
9G 16 
9617 
9618 
9619 
96 20 
96 21 
962~ 
9623 
9624 
96 25 
97 cc 
9800 
9900 
0000 
01 co 
0200 
0300 
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TEXT<IM•9•2*N• 100•13.7*~• 100•C•"fEM. ~QPPEl ="J; 
TEXT<IH•9•Z*N• 70•11.6*N• 70•0•STRIN~ TGEH•Iil CAT • hH"); 
TEXTCIH•9·Z*N• 20•11.9•~• ZO•O•"RIHPEL ="J; 
TEXT<IH•9.Z•N• •10•11.9*N• •10•0•" "C~T 

STRING((MAX(O,N,TJ•HIN<O•~•Tll/TGEH•100•4l CAT " %"); 
CLOSEI'AP< Hll; 
OPE11d1•P 1< I M•O ,o • S, 0, 0 •50 • X t2. 5, 2C• x +1 0.3 ,zo, X +z. 5, 22.5 )1 

AXISCCHPLETECJM,Q,•5Q,J,50•4•1••S0,50•f~LSE,TRUE•5• 
"FASESTROO!' CAJ"); 

AXISCIH•0•0•9•0•~•C•0•3•T~LE,fAlSE.5J; 
STt:=REAL<ISH 
fOR J::t STEP 1 l~TIL 9 DC 
BE G I N S T Z : =RE AL ( I S • C 0 HP LEX ( C 0 S < J * P I 13 l , !> I N < J * P I 13 l J H 

STRA IGIHLI NEP IECE ( IH•J•1•ST1• J• Hl ,1); 
STRA IGHTLltiEP IECH IH•J , STl• J, Hz, 1); 
STU =S Tz; 

END i 
TEXT<IH,9.2, 25,13.7, 25•C•"STROCH =":AT STRINGCREAL<IS),4l 

CH "A"Ji 
CLOSE!'AP< IHH 
OPENHAP U IH•O•O•S•~•O•il.3CC•X•2•5• 13.5,1( +10.5.13.5.X+2.5•16l~ 
AXISCOHPLETE<IH•C••300•0•3C0•6•1••300,300•fALSE•TRUE,3C, 

"FASE SPANt>ING OJ"H 
AX IS< I H ,o • o, 9 •N • 0 •! • 0 • 0 • 3 • Tl' U E, f AL S E• 30) ; 
CUR~EHIH•I•0•9•~•I.REAL<lHI HOD t-1• CE:XP<CCHPlEX<O.<I on Nl 

•Pl/3))),1 H 
CLOSEI-IA PC I H H 
OPEhH-P 1< IM•O•O•C•1• l•O•X+~.5,e,X+2.5,7, X+3.5,6H 
fOR J::Q STEP 1 LNTil Z OC 

TEXT<IH•7••17.3+J•6.5•6o5••17.3+J*6•5•C•"TIJOA~•); 
TEXTCIH•·2•1•11•1•0•"KOPPEL BIJ ST~OOMI~~ERTCR."li 
TEXTCIH•-1•1•7•8•1•7'0•"R5= " CAT STRING<RS.6J CAT " O~H. LS• " 

CAT STRING<LS•6l CAT "H"lJ 
TEXT<IH••l•2•4•8•2•q•Q,"RR= "CAT STRIN5CRR,6) CAT " O~H. LR=" 

CA T ST R I NG <LR, 6 J CAT " H" H 
TEXT<IH•Ii•li•3•l•f•3•1•0•"lr= "CAT STRINfCLH,6J CAT " H"); 
TEXT<IH••1•3.8,3.2,J.e,Q,"F5= " CAT STRING<OHSI<2•PI1,6l 

CA J " Hz." li 
TEXT<IH•-1•4•5•3o2>4•5•0•"FR= "CAT STRINGCOHR/(2•PIJ,6l 

CAT " HZ."H 
TEXT<JH,•l•5•2•6•e,5.2•0•"(EIOEALISEEROE COHHUTATIE"li 
CLOSE"4APC IHH 
DRA~OeJECTC PlQT,I~.x,o,X+15,3Cl; 

OISPOSEOBJECT<IMli 
END PLCTIKOPPEU 

PROCEDURE n:I INVCCRR•l~•OHS,QHR,~·TE• IR• FIR H 
VALUE liR•L R, CHS, CIIR ,t,; 
REAL RR,lR ,Qt"S,QI'R; INTEGER ~; 

REAL ARRAY TE[•J; CCI'PLEX AR~~y IR,fiR<•Ji 

X Procedure TEIINVC terekent ~Et koppet in een inductiemotcr. çevoed 
%uit een stroominvertcr in ttokbedrijf, waarbij de commutatie is ge 
:t ideatiseerd. Het koppel wordt bere~end uit de berekende• coMplexe 
X waarden van de roterflux en •stroou. 
%Het Kopoet ~ordt ;;lleen berekend voor 1/6de deel van de stater• 
%periode. Dit kolt cvereen met een ~otledige periode van tet koppel 
% 
% 
% 

Verklaring van de formele parameters in d~ proceaure•heacing: 
RR = rotor-~eerstand. 

% LR = rotor•zelfirductie. 
:t OHS = statorfrecuentie < ir radts. l. 
% OHR = rotorfreGtentie (ir rad/s.l. 
% N = aantal te berekenen punten na t=O. 
% Het intenal O<t<Pi/(3•0HSJ wordt verdeeld in N gelijke 
% deelinter~allen Fet lengte CT. 
% TE : real array [O:Nl. 
% De procedl.re levert ce waar de van het kocpe t op het 
% tijdstip t=I•DT in THil. 
% IR = corplex array [Q:Nl. 
% De procedt.re levert ce waarde van de Parkvektor van de 
% rotorstroom op tijdnip t=I•DT in IR[Il. 
X fiR = co,plex array (Q:Nl. 
% Oe procedure levert ce ~oaarde van de Parkvaktor van de 
% rotorflux cp tijdstip t=I•DT in ~IR[IJ. 

BEGIN RE•l PJ,OELR•NU,T,DELTAT; 
INTEGER I; 
COMPLEX EJPHI,DRJ~U.EDRJhUT,EJPI3; 
OEL!i:•RR/LRi ~U::QMS•OHR; FI:=4•MCTANC1 l: 
EJPHI:=CEXPCCOMPlEX<O•·Pl/€)li 
EJPI3:=CEXP<CO!'PLEX<O•PI/3)); 
ORJNU:=CO,PLEXCOELR•·N~); 
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0400 
0500 
OóCO 
0700 
0600 
0900 
1000 
11 c 0 
12 00 
13CO 
14 00 
1500 
1600 

. 17 co 
1800 
19 00 
.2~ 

2100 
. 22 00 
2300 
24 co 
2500 

. 26 00 

. 27 00 

.28CO 

. 29 c 0 
3000 
3100 
3200 
3300 
34 00 
35 co 
36 00 
37 00 
3600 
3900 
40CO 
4100 
4200 
4300 
44 00 
4500 
4600 
4700 
4600 
4900 
5000 
5100 
5200 
5300 
5400 
5500 
5600 
5700 
56CO 
5900 
60CO 
6100 
6200 
6300 
6400 
65CO 
66CO 
6700 
680C 
6900 
7000 
7100 
72CO 
7300 
74 00 
75 co 
76 00 
77CO 

EORJNUT:=CEXP<·O~J~U•PI/<3•CHSll; 
F IR ( 0 J: =E JP HI •I) EL R •< 1•E Oli J ~UT l I< OR JNU •E JP I3- E OR J NUT l ); 
I R ( 0 J : = •E J PH I • F I R ( 0 H 
TE(QJ:=•2•IMAG<CC~JUGATE<FIRC01l•IIi[0Jl; 

DELTAT:=PI1<3•N•C~Sl; 
FOR 1:=1 STEP l lNTIL N OC 
BEGIN T:=I•OElTAT; 

EDiiJNUT:=CEXP<•ORJNU•Tli 
FIRCil:=<DELR•EJPHI•<1-ELRJhUTll/ORJNU+FIRCOl•EORJNUT; 
IR!Ili={EJPHI•<COMPLEX<C,NUl•OELR•EDRJNUT)l/ORJNU 

+FIRCOJ•EDRJIIUT; 
THI 11 =·2• IHH< CONJUGA TE <FIR[ IJ >•I RCI 1 l; 

END; 
ENC TEIU.:VCi 

READ<I~PUT•/•N,HOEV~An,VARIEEF,TEKE~l; 
BEGIN REAL Pt.RR•LR,fiS,LS.T.H~lVS#lJI"!i,TGEH.TI!ENS,SIG•STR•SF.w3; 

INTEGER I .Ji 
COMPLEX USC.ISC; 
REAL ARRAY TCC:NH COMPLEX ARRAY JC,FIC,lJC{Q:NH 
REAL .lRRAY FS,FR[t:HOEVHKH 

PI:=4•ARCTAN<1l ; 113:=SQRTUH 
REAC<INPUT,/,RS,LSrRR.LRrl~•Pli 
SI G::: 1- LH** 2/ < L S •L RH 
CASE VARIEER-t Of 
BEGIN REAOCINPUT.t.FSC•l•OR,TiiEt.S )i 

REAO<INPUT,/,OHS.FRC•J,TWE"S); 
ENO; 
OHSI=2•PI•OMS; C~R:=z•PI•C~Iii 
FOR J:=t STEP 1 LNTIL HOE~~~K LO 

BEGIN C-SE VARIEER-1 OF 
BEGIN OHSI=FS(JJ•2•PI; 

O~~:=FR[Jl•2•Pii 
E NO; 

TEIINVC<Rii,LRrO~S.OMR•N•T,IC,FICli 
FOURIERCOEfl(N,T,Q,TGEHli 
TGD' I=T GE ~12; 
STRI=2•SQRT<TI!ENS•LR/CTGE~•<LH••2l•P)l/•3; 
ISC:=STR•CEXP<CG~PLEK<O••PI/6lli 
FOR I:=o STEP 1 ~NTIL N OC 
BEGIN FIC[IJ:: FICCIJ•STR•LHi 

ICC Il :: ICCIJ•STR•Lii/Lq; 
HIJ :: HIJ•3•<STR•LHl**U<2*LRH 
UC(Il :: RS•ISC+LH/LF•<·RR•ICCIJ+CCMPLEX<O•OHS·O~R>•FIC(ll 

ENOi 
IF TEKEN :. 0 THH 

P LC T IK C PPE L 1 < f LOTTER, < J•1 l * 16, N, T • UC, IS C, R R, LR, R s, LS •LH, 
CMS.OHR •TWENS); 

WRITE<OUTPUT•</•"I<CPPEL 6I~ STRCGHINVERTORVOEDING•,tt. 
"MACHINEPARAMETER~: RS=",F6.2•K 3t"LS=",F6.4, 
/,XJ9,"FR:",F6.2,~3•"LR="•F6.4, K3•'"LH="•F8.4•1//, 
"FS =",F6.2•" HZ"•/• 
"FR :",f6.2•" HZ"•///, 
"GEH. KCPPEL ="•F12·2•" N~",/, 
"RIMPEL ="•Ft7.2•" %"•11• 
"TUSSENnRINGSTROC~ =",Fé.2•" A">,RS.LS.RR•LR,LH• 

OM S/ < 2 •P I l, CM RI< 2* P l l, TwENS , 
(HAX<o,",Tl-HIN(O,NrTll/TkENS•tOO•REAL(lSC>>; 

WRITE<OUTPUT,<//,"KOPPELH.l~~ONISCHEN"•~5."K"•X1l•"AK"•X14• 
"8 t1 • • X 11, "A I' Pl I TJ DE ", I> H 

FOR I:=1 STEP 1 L~TIL 6 OC 
BEGIN REAL A•B·A~P; 

FOURIERCOEF1C~,T•2*I•A>; 
FOURIERCOEF2<",T,2•I,Bli 
AHPI=SQRTC~**~+B••z); 

IIRITE<OUTPUT,</•X22ri2rH16.6•" = "rF€.2•" %">• 
6 * I • A' e • A I'P • AM<> * 1 ·) 0 I T 11[ N S H 

END i 
IF J ~00 <? EQL 0 THEN WRITE<OUTPUHSKIP< llJH 

El\0: 
END; 

END. 
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BIJLAGE 02. 

Programma voor koppelberekeningen; 

stroominvertor in blokbedrijf (niet-geïdealiseerde commutatie). 

lOCO $ INCLUDE "PLOTLIBRAiiY C~ APPL" 
1100 $ SET INST~LLATION 

12 cc 
13CC EEEIN FILE INPUT,QUTPUT,PLOTTER1 
14CO INTEGER ~.HOEVAAK,TE~EN•VARIEER; 
15 GC 
16CO t;BL PROCEDURE 1-'AX<K•L•AH 
17CO VALUE K.U 
18CC' INTEGER t<,U REAL ~FFAY A[•]; 

1<lCC BEGIN INTEGER H RE~L s; 
20CC S:=ArK]; 
21tC FOR I:=K+-1 STEP 1 UNTIL l CD IF ACil GT~ S THEN S:=HIH 
22CO MAX:=s; 
2300 ENC "'Ax; 
24 cc 
25 C 0 !iE AL P R 0 CE DURE !I IN ( K, L, A ); 
2600 VALUE ~.u 
27CO INTEGER t<, U REAL ArRAY A(•1; 
2800 REG IN INTEGER H REn s; 
29CO S:=A{t<J; 
3000 FOR I:=tHl STEP 1 UNTIL L CO IF A(!1 LSS S THEN S:=AriH 
31CC HIN::s; 
32CO ENG MI~; 
3301) 
34CO FROCECURE PLOTIKOPPEL2CPL[T,~.x.T,US,IS•E•RR•~~·RS.LS.LH,C, 
3500 OMS,QMR• TGEMH 
3600 VALUE ~.x,RR,LR•RS•LS•LH,JMS,[~R.C,TGfM; 
370C REAL x, RR, LR •RS•LS• LH•I1MS• OMf; ,(, TGt:M; 
38CC I!HEGER ~; 

39C() FILE PLOH 
40CO REAL ARR'-Y H•H CG!<PLEX ARRAY US,IS,H•H 
41CO 
42CO % Procedure PLOT IKCFPEL2 tekert grafiEken van het verloop 
4300 % van ~et verlooç va~ het ele~tro[agnetisch koppel Te.de 
44GC % fasestroom in een van de s t<torfaser en de fasesoanning in 
4500 %die statorfase. irdien het ~cpoel is berekend 1ret behulp 
46GO % van ce proceelure IHVCOMMUHTIC. 

% 

% Verklaring van de formele t:arameter s in àe orocedure·lle<éinç: 
% PLCT plotter file. 
% N a2ntat terekende nrten j:;er peri aáe van het koppet 
% C= 1/6de van de statoroericdel. 
% X = x•coordiraat tang~ tet J;apier Ci n cm.), die als nutpunt 
% v oor c e te t eken er ç r a f i e k en war ct 9 e hanteer c • 
X T = real arr<y [Q:NJ• 
% HIJ bev<t de kop~elwaarce op het tijdstio 

47 c 0 
4800 
49CC 
soca 
51 oe 
52CO 
5300 
54 c 0 
55CO 
56C 0 % 
57CC % 
58~··~% 

US = 
t=I•PI/C~•C~S•N>. 

ccmplex array [Q:~], 
U~Cil bevat de wasree van de~ParKvel<tórvan de stator'"
s~ann ing op het ti jestip t=I•PII O•OMS•~ >. 59CO % 

60 c 0 
:% 

% 
% 
~ 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 

IS 

G 

RR 
LR 
RS 
LS 
LH 
c 
OMS 
OMR 
T GEM 

: 

= 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

comple~ array [0:~1. 
15(11 be~at ae waarde var oe Parkverktor van de stator• 
stroor oç ~let tijonio t=I•PIIU•OMS•N>. 
ccmplex array [1:41• 
Array. getevera docr III\\ICCMMUT~TIE. voor besc~rihing" 
dit arra~ • die ecuentaar bi i II t.VCOMMUTAT IE. 
Rctor·~eerstand. 

Rctor•zelfinauctie. 
Stator•weerstand. 
Stator•zelfinductie. 
hoofdvetc•inauctie. 
c o m m ut a t ie •a a o a c i te i t • 
Statorfrecuentie Cin rac/secl 
Rctorfrect..ent ie ( ir rac/sec) 
gemiáaetc kopoet. 

6100 
62 c 0 
63CC 
64CO 
65CO 
66 cc 
&7 cc 
58 oe 
69CO 
7000 
7100 
72CO 
73 c 0 
74 co 
75 co 
76CC 
nee 
7800 

BEGIN INTEGER l•JdhU 
REAL FI.TB.KQF,o; 

79 cc 
ao co 
11100 

RE Al AR RA Y S l[" : ~ H 

COMFLEX HCS:Ki 
PI :=4•ARC TANC 1 l; 
TB::PI/C3•0MS•N); 
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82 co 
3300 
e4 cc 
85 c 0 
86 c 0 
87 ca 
88 c 0 
8900 
90 0 0 
91 c 0 
92 co 
93CO 
94 cc 
95 c 0 
96CO 
97 00 
98CO 
99 co 

I 00 GO 
I:J1CO 
10200 
103CIJ 
I 04 0 0 
t o5 o a 
1 ()6 c 0 
107 00 
!08CO 
10900 
!lOC 0 
111 c 0 
112 cc 
I 13 C 0 
I 14 C 0 
I 15 CC 
I 16 CC 
1 t7 ca 
118 cc 
119CO 
I 20 0 0 
I 21 C 0 
122CC 
I 23 0 0 
124 co 
125 00 
1 26 00 
127 c 0 
I 28 00 
] 29 co 
130 co 
I 3100 
I 32 CC 
13300 
I 34 0 0 
135 c 0 
I 36 00 
I 37 0 0 
I 38 C 0 

I 39 C 0 
140CO 
l41CO 
t42CC 
143CO 
144 co 
145 c 0 
146CC 
147 c 0 
14800 
149 c 0 
150 0 0 
!51CO 
15200 
15300 
154 co 
155 co 
I 56 CC 
157CO 
158CO 
159 c 0 
160CO 
161 co 

O:=RE~L(G[llll 

NE~CBJECTCIMll 
0 PEt. M ~ P 1( I M • 0 • 0 • S * ~ • 0 , J ;1 C C • X t 2 • 5, 2 6. 5 • ~ + 1 0. 5 , 26. 5 , X+ 2. 5 , 2 9 l ; 
A X IS CC M PL tTE < I lof, C, ·t 0 0, 0, 1C 0, 4, 1 ,- 1 00, 10 0, F ALS E, T RU E, 1C, 

"KCPPEL On"ll 
A X IS ( I M , 0 , 0, 9 * N , C , ~ • 0 , .) , 3 , T RU E, F AL ~ E • 1 ~ l ; 
FOR I:=O nEP 1 LNTIL tj DC IF I LSS REAL<Ulll THEN L:=I; 
I~ITCl!RVEPUINT5(Q,HOl•l•T[ll•STH 
FOR I:=2 STEP 1 LNTIL 9•N CC 
BEGIN IF <I-1 l ~CC N EQL L THE~ 

BEGI~ ~OP:=-~·I~AGCCONJLGATECG[2ll•CG[2J·LH•IS[NJ)/LRli 
NEXTPOUTOCIJPVECIM,C+N•CI OIV Nl.KOP•1•STH 

E NO; 
t.EXTPOINTOHLF~E<IM.I,HI ~CD Nl•1•ST>i 

EN Dl 
FINISHCUR~ECII'. 1·~Tli 

TEXT<IM.9.2•N•1CC•13.7•N•1CC,Q,"GE~ KOP'EL ="ll 
TEXT<IM.9.2•N• 7C.t1.6•N• 7C,Q,STRING<TGEM.4l CAT "N!o!"ll 
TEXT<IM•9.2•N• 2C•lt.9•N• 2Q,Q,"Rit'PEL ="li 
TEXT<IM,9.2•N••lC•11.9•N,•lQ,Q," " CAT 

STRINGC<t'AX<O•I<•Tl·~,IN<O•N•Tll/TG~~*l0C•4l CAT" %"1: 
CLOSE~AP< 110; 
0 PEN M ~ P 1< I H • 0 • 0 , 9 * ~, 0, 0 • 5 C • X+ 2. 5, 2 C • X+ 10 • 5 , 2 C, X+ 2. 5 • 2 2. 5 > ; 
AXISCCMPLETE<I~•C••5Q,J,5C•4•1••5Q,5:J,FALSE .TRUE•S• 

"FASESPHOM <A l"H 
A X I 5 < I M , 0 , J, 9 * N , C , ~, 0 , 0 • 3 , T RU E , F AL ~ E • 5 >i 
FOR J:=Q ~TEP 1 l~TIL 8 CC 
BEGIN HOt: K :=CG~ F L E ~ C • 5 • • 5 • ~ G R T< 3 ) I * * J ; 

IN I T CU R V EP CI f'; T S C J * N, • REn ( I S ( C 1 *HOEK I , J • N + 1• • RE AL< IS [ 11 •H 0 EK l 
~ T l ; 

FOR I: =2 ST~'P 1 UNTIL L CO 
NE X T P 0 I f',T 0 HIJ R V E < I M • J • N tI, ·RE K < I 5 [! l * H 0 EK l , 1> ST l; 
NE X T P 0 I N TC Hl R V E < I~ • J * N + C, ·RE AL< I 5 (I l * r 0 EK l • 1 • ST JJ 

FIN I SH C i.JRvt <I~, l• ST I; 
ST~ A I G H T LI 1\ E F IE CE < I M • J * ~ t 0, ·RE A U IS ( ~ 1 * H 0 E 11' > • 

C J+ 1 l•N,• REAL<I S [ N 1•HGEK l •l); 
END; 
TEXT<IM,9.2•N.25·1~.7•N•25•C•"SHOCM-" CAT 

STRIH<·REAL<IS[L+I11.41 CAf "A"li 
CLOSE~AP( IMli 
0 PEt. M ~ P 1< I M • 0 • C • 9 • N • 0 • 0 , 3 C C • X + 2 • 5, 1 3. 5, ~ + 1 0. 5, 1 3. 5 , X + 2. 5, 1 6 l ; 
AXISCCMPLETE<IM•C••3QQ,Q,~CC•6•1••300,3~0.FALSE•TRUE,30, 

"FASESF~~NING (V l" ); 
AXIS<IM.0•0•9•N•C•~•O•l•3•TRUE.FALSE.3:Jl; 
FOR J:=O STEP 1 LNTIL 3 DC 
BEGP-I HOEK:=CC"PLEX< .S •• 5•~GRT<3 ))••J; 

INITCURVEPCI~TS<J•N,•RE~L<US[C1•HOEKl ,J•N+l,•REAL<US[11•HOEKI 
ST lJ 

FOR I:=2 STEP 1 UNTIL L CO 
NEXT PO INTO!,CL~~E< Ui. J•,..+I,·REAL <US[ IJ •HOEK !.t.STl; 
t.EXTPOINTOI\CIJFHCIM,J•~+C,•REALC G[3l•HOEKl.t,STl; 
FINISH CURVE< I~•1•STl; 
ST RA I G f< T li 110" P IE CE < I M, J * ~ + D • • R [Al< G ( 31 •H 0 EK l .J• N + D, 

·REALCG(41 •HOEKl.tl; 
INITCURVEPOINTS<J•N+D,•REAL<G[4l•HCEKl,J•N+L+1• 

·RE~UUS(l+1l•HOE~ ),ST); 
FOR I:=L+2 STEP 1 UNTIL ~CC 

t. D T PO IN TOt. C 1.: F H C I t', J * ~ + I,· RE AL <US ( I l * H 0 EK > .t, ST ); 
FINISHCURVE<l~•1•STJ; 

END; 
CLDSE~AP< IMH 

OPENMAPl< IM•J•O•C•1•1•J•X+<'.5•E•X+2.5•7• X+3.5.8>l 
FOR J:=Q STEP 1 l~TIL 2 OC 

TEXT<IM,7,•17.3+J•6.5.8.5,•17.3+J•6.5•C•"TIJDAS"ll 
TEXTCIM,-2,1>11•1•C•"KOPPEL BIJ STROOMH VERTCR."li 
TEXT<IM,·1.t.7•E•l•7•0•"RS= "CAT STRING<RS.6l CAT" 01-M. LS= 

CAT STRING < L S, 6 l CAT " H" l ; 
TEXT< IM,-t,z. ~. E.2.4,Q, "RR= " CAT STRING CRR.6 l CAT • OI'M. LR= 

CA T STRING <LR, 6 l CAT " H • l; 
TEXT<IM.4.4.3.1·b~.t.a,"Lt-= "CAT STRI'JG<LH,61 CAT" r">P 
TEXT<IM•-1•3•E•3•2•3.e,c,•FS= "CAT STRit.G<OMS/(2*Pil,6l 

CAT" HZ."H 
TEXT<IM,-t.4.5·~·2•4•5•0•"FR= "CAT STRI t.G<DMR1<2*Pil,6l 

CAT " HZ. "H 
TEXT<IM,•t•5•2•E•~•5•2•0•"~IET·GEIDEALISEERDE COMMUTATIE"); 
CLOSEMAP< IMH 
DRAoOBJECT< PLQT,I~•X•O•X+15•3Cl; 
DISFOSEDBJECT<IM>i 

END PLCTIKOPPEL2l 
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16200 
I 63CO 
164 00 
1 65CC 
166 oe 
167 co 
16800 
16900 
170()() 
171 co 
I 7200 
l73CO 
17400 
175 c 0 
1 76 co 
1 77 cc 
l7d cc 
1 79 c 0 
180CC 
1!l1CC 
l 820C 
1 •nco 
1 84 c 0 
185()0 
1 86 cc 
1 ar cc 
188CO 
1 89 ca 
19000 
19100 
19200 
19300 
194 co 
195 c 0 
1 96 c 0 
I 97 CO 
198 co 
199 c 0 
<OOCO 
2 0100 
20200 
21l30C 
204 cc 
2 os co 
< 0600 
2 07 co 
2 OR CC 
< 1)900 
<lOCO 
'11 co 
' 12 cc 
2 nee 
< 14 0 0 
< 1500 
21600 
2 17 co 
21800 
21900 
2 2000 
2 2100 
2 22 co 
22300 
22400 
< 25 00 
'26 co 
< 27 00 
2 21lCC 
;: 29 co 
2 30 co 
(31 co 
2 32CC 
2 BCO 
<3400 
<35 co 
( 36 cc 
<37 cc 
2 3%C 
2 39 cc 
<40CO 
;: 410 0 
24200 

FR 0 C EDU RE I t N VC C MHU TA T IE C N • TE, F IF • IR, I S• l! S• I B• G • DEL R • 0 ELS • (] H ~ • 0 H Fi, 
RSC.SIE.~AX.~AAL•EPSIE•EPSARGrEPSABS.OKE>I 

VALUE r., OELR•DELS,CMS,Qf'lRrFH•SIG•H~X•EPS 18rEPSARG•EP5AESi 
REAL DELR,OELS•O~S,C~R.RSC,Sif,EPSIE•EPSARGrEPSABS: 
INTEGER N .~AX.~A-LI 800LE•t. OKE; 
RE-L ARR-Y TE,Ie[•J; 
COMPLEX •RRAY FIRri~•IS,US.GC•JI 

% Frocedure IINVCO~,.UTATIE terekent het koopel in een ind1.ctiemotor 
%gevoed uit een stroollinvertcr in tlokbedriif• waarbij de ccrmutat 
% 1\IET is verwaarlocsc. Het koppel wordt b!rekend uit de t:erekende. 
% comple•e ~aarden 'ar de roterflux er ·stroom. 
'% Het koop el worat clleer te rekend ~oer 116 ae deel van ae sta tor
%periode. Dit kcll't c'ereen Ht een volledige periode van het koppe 
% 
% verklaring van de fcrmele ~<ra~eters in je procedure•neäding: 
i. N = aantal te bereker€r IHrter. 
% !'et in t er va l v < t < f I I C ~ * G M ~ ) war ct v e ra e el d i n ti ç el i j k e 
% aeelinver~allen «et lergte OT. 
'% TE = re al array [ onn. 
% Ce procecure levert dt: wi!erde 11<in het koppel cc het 
:: tijdstiç t=I•DT ir n:rn. 
% FIR = co~plex array [J:~]. 
% De procedure levert de ~oaarde "an de Parkvakter •an de 
% rotorflLx op het tijdstip t=I*DT in f'IRCIJ. 
% IR = complex array (Q:~J. 

% Oe proceclJre levert de waarde van de Parkvektcr van ce 
% rotorstreelil op het tijostip t=I*DT in IRfiJ. 
% IS =complex array ro:~J. 
% Ce proeedlire levert de waarde van de Parkvaktor van ce 
% statcrstrcom op tijdstiP t=I•Or in ISUJ. 
% US =complex array [Q;~J. 

% Oe procedure levert de ~oaarde >~an de Parkvektcr van de 
% statorsçarning c~: tijdstio t=I•DT in USCIJ. 
% IB = real array [Q:Iil. 
% Je procedure levert de waarde van de commutatiestroom 
r. Cicorr ir het verslag) Cl= tijast io t=I•OT in IECil. 
% fluiten ce oerioae van diocencomll'utatie geldt IBliJ=O. 
X G = complex array [1:4]. 
% .Array met waarder van groetheden op het moment dat de 
% diodencoii'I!Utat ie is afgelcoen C = t3l. 
% G[1J = t3. 
% G[2l = rotorflLx oo t=t3. 
% GC!J = Parkvakter van de statorspanning net VOCR 
% afbreker van ciooenco~nutatie. 
% GC41 = Parkvektcr van de stat orsoanninq net NA 
% af ore ker ~an d iocenco1111'Uta tie. · 
X FR/LR. DELR = 
% ~S/L S. DELS = 
% statorfrecuentie Cin rao/sec.>. OMS = 
7. rotorfrequentie c in rad/sec. l. OMfi = 
% F S•C. RSC = 
% spreidirg van de aachire. SIG = 
% aaxiual toegatater aartal iteraties. MAX = 
% ra afloop he vat I' HL het tenodi gde aantal iteraties. "!AAL = 
% toegeleter afwijking ir grootte van co~mutatiestroom EPSI8 = 
% tij bepalen van t3. 

EPSARG= % toegel a ter relatieve afwijking in het ar!lument van ae 
X rotorfl~x aan het einde van het berekarde interval t.o.v. 
% ce waarce die 11orct verkregen ::loor de waarde van ae 
% roterf l ~x aan het !:eg ir van het berekerde in terval over 
% PI/3 te dri)aien. 
% E'PSA8S= toegelater relatieve ahijk.ing in de absolt.te ~oaarde van 
% de retorflux aan tet eirde van het berekende interval 
% t.o.v. ce absolute waarde van :1e rotorflux aan het begin 
% van het terekende inter va 1. 
% OKE = toolean die adngeeft cf de berekening gelukt is. 
% CKE krijçt de waarce FHSE indien: 
% a - ce c ommut at ie larger duurt dan de per i cd et ij d. 
% b • er ~reer dar 25 iteraties noaig llJn oiT in het 
% interval ••ar in ce di ocl9 rcom~rutat ie a fçelocen is 
% ~et encte tijcstip t3 te bepalen. 
% c • tet maxhale toegestane iteraties <=tu!\Xl is 
% cverschrecen. 

BEGIN REn T •O!!~L13r_f_I-""3•NU,HrlCï 
-iNTEGER I drK•t-'•U 

COMPLEX A•OELPHirDELPHICUC.CRJ~U.flUXï 
REAL ~RRAY YrA~".~E[1 :4]; 
BOOLEAN AfiGU•LENGri~·REEi 
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'43 co 
'44 00 
< 45 00 
24600 
'47 c 0 
24BCC 
24900 
25000 
"51 co 
'52 co 
<5300 
"54 c 0 
'55 0 0 
< 56 c 0 
< 57 co 
258CO 

< 59 GO 
<óOOO 
261CC 
l62CO 

l63GO 
;; 64 co 
'65 c 0 
'ó6 co 
l67CIJ 
{6800 
269CO 
2 70 co 
271 co 
272 co 
< 7300 
274 00 
2 75 cc 
276 co 
'77 00 
27800 
27900 
2 80 0 0 
2 81 co 
'8200 
2 83 c 0 
'64 00 
2 85 0 0 
'86 0 0 
'87 co 
2 BBC 0 
'89 0 0 
2 90C 0 
2 91 oe 
2 92 c 0 
< 93C C 
'94 00 
'95 c 0 
< 96 c 0 
'9]....C_L 
Z98 C 0 
'99 c 0 
~co G r 
~ OlCO 
~ OZilll 
~ 03CO 
~ 04 co 
~o5co 

~ IJ6 c 0 
~ 07 cc 
~OBGO 

~ 09GO 
!100C 
! 11 co 
~ 12 c 0 
~ 13 0 0 
~ 14 0 0 
~ 150 0 
!16CO 
~ 17 c 0 
~1BCC 

~ 19 00 
~ 20 c 0 
~ 21 c 0 
~ 220 0 
~23CO 
~ 24 cc 

~EAL PROCEDURE CIFV<I.Yll 
VALUE I; 
INTEGER I; REAL ARRAY Y[•Jl 

% Pro c e dur e C I F V l e ~ e r t d ~ d i f f eren ti aal ver ge l i j k in gen ~aar mee ~et 
% commutatie~erschijnsel worot bere~erd in een ~oor de prcced~res 
7. ~ERSCN1N E~ RK1N truikbare ~orm. I'ERSûNl\1 en RK1N zijn procedures 
%uit de proceduretibliotheek ~an de TH. die geschikt zijr voor het 
% numeriek oeiossen ~an stelsels var differentiaalvergelijkinçen. 
~ <In dit prograwwa ~crdt de ~rocedure ~ER5C~1N gebruikt l 
% 
r. Verklaring van de fcrmele çörameters: 
:t I integer. Jensen carameter bi i Y. 
% Y real array [1:4], 
% HIJ be~at een ~•r de 4 <reelel paraweters. ~ëarmee het 
:t commutatieverschijrsel wordt berekend: 
% Y(lJ = reele deel va~ de rotorflux. 
r. Yl21 imaginaire deel ~an de rotorflux. 
% Y[ ~1 = spanninç cp de ccmmuta tieccndensatoren. 
% Y[4J = commutatiestroom Icom. 
% 
% In DIFV worden gerormeerde srooneden ber ekencl 

9EGIN CIFV :=<CASE !•1 ·JF 
< DEL R * < Y ( 4 J· W 3/2 • T [ 1 J l ·NU* Y( 2 1 • 

DELR•<Yl4l/W3 ·H2J+.5l+IIL•Yl1J. 
2•Yl4J/RSC• 
< < 1 + < !• SI G l •D EL A I 0 EL S l * < ~ ~ 12· 2 * Y ( 4 J l• Y( 3 J • 

RE ALl< A· 1 l * < 1· S IG l * D R J ~U • CC MP L t: X< Y( 1 J • Y [ 2 1 l I 0 ElS l l • 
DEL SI< 2•5 IGl ll; 

END OIFVl 

~EAL PROCEDURE INT<L•IB.OELT.FXI.Ill 
VALUE U 
INTEGER L• r; REAL Fn.DELT; ~EAL ARRAY IB[•]; 

%Procedure INT terekent de ccnvolutie•int9graal die nooig i~ 
%om de snelle ccrrectiemethcce te ~antere1• die beschreven is in 
%het verslag (paraçraaf 3.5>. INT is een ~EAL PROCEDURE. O•dat 
~ de correct iemethoce een cowçlexe integraal getruikt• ~oordt INT 
% in het program"a ' ~aal getruikt. 1 maal voor het reele gedeelte 
%en 1 maal ~oor het i111aginaire gedeelte. 
% 
% Verklaring van de fcrmele ~ara~eters. 
% L aantal p~rten in IE c1ie ~et diodenco~mutatieverschijnsel 
% beschrij~er. 
% I 8 r e a l ar r a y ( C : r~ 1 
% IEliJ be~at de waoree van de con~utatiestrco• op het 
% tijdstip I•DELT. 
% DELT irterval grootte. 
% FXI waarde ~ar de "ccr~olLeren~e" furctie op t=I•DELT. 
% I irteger. Jensen·çarameter tij FKI. 

BEGIN liEH S.F; 
s:=c; r:=o; F:=Fn; 

---*F""o""R-"-TI7-': :-r ~IEP- T LU I L L D C 
BEGIN S:=5+.5•DELT•<F•IB[I•1J+FXI•PHill; 

F:=FXI; 
ENO; 
INT:=s; 

END INTi 

PI:=4•ARCTAN<1H W3s,.SQRH3H A:=COI'PLEX<·.5 •• 5•W3l; 
TB :=PI/ <3•0MS H 

OKE:=TRU'Oi 
LE~G:=ARGU:=IM:=REE:=FAL5E; ~~ELPHI:=o: 
NU:=OMS·CMRl 
DRJNU:=CCMPLEX<DEL~•·NUli 
FLUX :=FIR( OJ; 
FOR I:=1 STEP 1 LNTIL 4 DO AEliJ:=IiHIJ::J•7; 
~AAL:=c; 

WHILE ,._.OT< ARGU HO LBGl AND ~HL LSS MAX 4Nu NCT<REE 41-.D !Ml DO 
BEGIN T::o; OT:=FI1<3•0MS•tn: Hl=OT/4i 

L:=c; 
FIR[OJ:::FLUX +DELPHii 
IS[CJ:=<A·A••2l/h~; 

US ( 0 1 : = < 1 + < 1· 5 I G l • DEL RI DEl. 5 l *I 5 ( C J • < 1· SI G) • 0 R J ,JU• F IR C 0 1/0 ELS J 
Yl1J:=REAL<FIR[Olli 
Y[ 2 J :=I MAG< F I R [ C J li 
Y[3J:=REAL<<A•ll•L5[0Jli 
Y(4Jl=!8(Q]:=h3/2; 
K:=o; 
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! 25 c 0 
3.~..&-C.Q 

~2700 
~2BCC 

~29CO 
~ 3000 
! 3100 
! 32 c 0 
]J300 
! 3400 
~ 3500 
~ 36CO 
! 37 00 
! 3800 
~ 3900 
3 4000 
! 41 co 
34200 
!4300 
3 4400 
! 4500 
! 46CO 
!47GO 
346CO 
!49CO 
!5000 
!5100 
! 5200 
!5300 
! 54 co 
!5500 
! 56CC 
!57CO 
!5"8CO 
!59CC 
!ó:ICO 
!61CO 
! 62 c 0 
!6300 
!ó4GO 
! 6500 
! 6600 
!67CC 
!6800 
! 6900 
! 70CO 
! 11 oe 
! 720C 
! 73CO 
! 74CO 
! 7500 
! 76 00 
! 77 c 0 
! 78 co 
! 79 cc 
! 6000 
!81CO 
! 6200 
!83CO 
! 64 00 
! es co 
! 66 co 
! 87 00 
! eaoo 
~ 89 cc 
! 90CO 
!91CO 
! 92 co 
! 9300 
!9400 
! 95CO 
! 96 00 
! 97 00 
!9800 
! 99CO 
"00 0 0 
"01 co 
40200 
4U300 
"04 co 
'os co 
4 0600 

DO BEGIN UC:=Yf311 

E~D 

MER S ON 1 N < 4 • 0 IF \1 <I • Yl • T • Y • I • CT •1-f, AE • R~ • M H 
L:=L+l; IO:K+U 
fiR(LJ:=CO~PLEX<Yfll•Y(~]); 

IB[LJ:=H4H 
IS(Ll:=<A•li/~!+2•<1-A*-21•H4l/3; 

USfLl: =>O•A•< lHt·SIG >•CELR/CEL ~ 1/2-< t·SIG >•DR JNU•flR(L 1/ OELS 
•( t·A,.. 2 1/ 3 •< RE H ({A ·1 >• ( 1• Sr; >• OR J NU• f IR [ l J /DEL 5 I 
+Y{~J); 

UNTIL Y(4J LEQ EPSIE CR K EQL td 
If K EQL N T~EN CKE:=F~LSE; 

K:=o; 
CO BEGIN T:=T·OT: OT:=IBCL-1l•CT/<I8CL•ll•Yf41H 

H:=OT/lti 
YClJ:=~EAL<fl~CL·lJ); 
H2l := HIAG<fiHL·llH 
Yf3J:=uc; 
Yf4J:=IB(L•lli 
MERSON1N{4,0IF\ICI•Y>• 

T • Y, I • OT • H• AE, H • PI); 
K:=K+U 

END 
UNTIL A8S(Y(4J> LSS EPSIB 0~ ~ EQL 25; 
If K EQL 25 THEN OKE:= fALSEi 

lB(LJ::O; 
IS CL H• <A•U/~~; 
G( 1 J:•T ·•3•CI'S•N.tPli 
G[2J:.,COHPLEX<H1J,Y[21 H 
G(3J :wW3•A•Cl+<l•SIG>•OELF/DELSI/2•<1·SlGI•CRJ~U•Fik(lJ/CELS• 

{ 1-A ** 2 ) I 3* ( RE AL ( U •t l• ( 1 • SI G )* CR JN U* fiR [ lJ I DEL S ) + 
Y(3]); 

G(4]1:( l+<l·SIGl•CELR/OELSl•IS(Ll•<l·SI:i l•ORJNU•Gf2l/DELS; 

f!R(NJ :=ISfLJ•<l·CEXP<D~J~U•<T•TBlll•D~LR/OnJNU+ 
G ( ( 1 •C E XP< Cf;,.~ U • ( T ·TB )) : 

'IAAU=MAAL+U 
If ABS<CCAAS<fiRCCJ>·CHSCFIRfNJ >I/CAB5<fiRCOJll LS:i EPSAES 

THEN LENG::TIHE; 
IF ABSC<CARGCFIRCOJ•COMPLE)(.5,.5*h3ll•:ARG<flRCNJ )}/ 

:ARGCflR(NJ )) LSS EPSARG 
THEN A~GU::TRL[; 

OT:=PI1<3•0MS•N); 
If NOT CAFGU ~NO LENGl 
THEN BEGI~ REAL E,c; 

C:=INHLrlE•<IF I EGL L THEN T•CL·ll•OT ELSE OT>, 
REAL<CEXP<DRJH•<I•OT•T)) l•I >; 

B:=II-IHL.IE.Cif I EGL L THtN T•<L·l)•CT ELSE CT>• 
I ~AG CCEXP<DRJH•<I •D T·T)) >.I li 

DELPHIOUD:=OELPHI; 
0 EL PHI: =DELR•COMPLE X (•1• •1/W 3l•CO"i PLEX ( c.e >• 
CEXP<•ORJt\l.•<TB·T ll/CCEXP<•Df'J!'lU•T El•COMPLEXC.S •• 5•1131 ); 

I f AB H {CABS< 0 ELF H I 0 U 0 > • CA ES< C EU'H I ) l/ CA ES< 0 EL PH I l l L SS a • 6 
T f.!E N REE : = H l'E ; 

lf ABSC <C•RG< CElPHIOUDl-CHCCCELPH I )I/Cf< RG<OELPHI)) LSS él•é 
T HE ~ I 11 : = TF u E ; 

EN 0 
ELSE OELPHI:=CJ 

EtH;; 
If HAX ECL MAAL THE~ CKE:= f-LSE: 
fOR I::Q STEP 1 ûNTIL L•l DO 
BEGIN IRflll=fiR(ll•IS(IJ; 

TEr I ]: :: • ( 813 l• I~ AG (CC~ J l GA TE ( f I R ri 1 >• IR [ I J ) ; 
E NO; 
fOR I:=L STEP 1 tHTIL N DO 
BEGIN F IR [ I 1 :=IS ( Ll• 0 EL R /0 R J H • < 1· C EX P ( • D RJ ~U• (I* CT• RE AL ( C ( 1 l I I I ) + 

ENC; 

G(Zl•CEXPC•OF~NU•CI•DT·REA_(Gflll>>; 

IS(!J:=IS[L]; 
US(! l: = ( 1 + C1 • S H) *CEL RI CEL S I • IS (I l• < 1 ·SI G ) *CR J N U•f IIH I l/0 ELS; 
IfHI P=fiRfll•IS[IH 
IBClJ:=iH 
TEr I H =- C 6 13 I • I MAG ( C 0 N J lC AT EU I ~ [! J I• IR ( I J H 

END IIt.VCOMMUTATIE; 

READ< INPUT ,/•N•HC>\I~.AK. TEKEN • ~ARIEEfil; 
BEGI~ REAL PI.RR,LR•R~.LS•LH.C~s.G~Ii, TGEM.T ~ENS.SIG.ID.lD!.pj3•C; 

INTEGER I d•MAAU 
REAL •RRAY TdB(C:~J, fS,H(l:HCtVHKH 
CCMFLEX ARRAY ri.IR•lS•US(C:NJ.G(ll4); 
COHFLEX DR•EH> ECOLEAN CO~v; 
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40700 
4 0800 
409CO 
41000 
411 co 
41200 
4 13CO 
414CC 
4 15 c r. 
416 00 
417 00 
4 18 co 
41900 
HOCO 
421 co 
4 22 00 
"2300 
4 24 co 
4 25 00 

· 4 26 ca 
4 27 cc 
4 2800 
4 2<l co 
4 3000 
43100 
4 32 co 
43300 
I, 34 co 
4 35 00 
4 36 co 
4 3700 
4 38CO 

4 3900 
440CO 
44100 
4 4200 
44300 
4 44 co 
4 45 00 
I, 46 co 
4 47 co 
44800 
44900 
4 50 co 
45100 
4 52 co 
45300 
4 54 co 
4 55 00 
4 5600 
45700 
4 5800 
4 5900 
46000 
4 6100 
4 62 co 
46300 
464CO 
46500 
46600 
46700 
4 680C 
4 69 00 
4 roco 
47100 
4 7200 

PI:•4•ARCTANCllJ ~!:zSQRTC!l; 
REAO<INPUT•I•RS,lS•RR.LR•L~rCJ; 
SIGI=l•LH••Z/ClS•l~l; 

CASE VARIEER•! Ct 
BEGIN READ<INPUT,/,fSC•l·C~R.TWEN~l; 

RE-DCINPUT,/.QHS,t~C•J,TkEN~); 
ENC; 
OHS:•OHS•2•PI1 CM~:=OHR•2•FI; 

tOR J::t STEP 1 L~TIL HOEvlAK CC 
èEGIN CA5E VARIEE~-1 Jt 

@EGI~ C~SI=tS[JJ•~•PI; 
OH~:=tR[JJ•,•PI; 

END; 
OR:=CO~PLEXC~~/lR•OM~-c~s>; 
E 11: =CE KP ( • CR • f I I< 3 •O "S l H 
F IC 0 J: =-RR /LR •C C'1 PLE XC • 5 • W 3, • • 5 ) •< 1-~ fl) I 

END 

< CR • (CC lol P LEX ( • :, • 5 • W 3 l • EH > H 
II~VCO!IHUTATIE<~•l•tl•IF•IS·~S•IB,G,~R/LR,RS/LS·C~S.OMR, 

R~•C,SIG• 5 .MAA_ •.!•5,a•5• a·s, CCNV l; 
FOIJR IE11C0Hl<~•T•O•TGO H 
TGEH::TGEM/2i 
IO:=SQf'T< <•TIIE~S•LR/{ ~•TGE~•LH **2 l H 
IDt:=IIl•2111H 
tOR I:=O STEP 1 UNTIL ~ CO 
BEGIN FlCIJ::IDl•LH•FICIJi 

IR[{J:•ICl•LH/Lfl*IR[IH 
Hll :=3•<LH•IIJ >••U<2•LR>•HI H 
15[1 J:=IC1•IS[ IH 
US CI l :=I 0 1 * R S• US [ I H 
IBCIJ:=IOl•IBCili 

E "10; 
CC1J:•([ll•3•C~S•NIPii 

GC2l :=G{2J•I01•LHi 
G(3l :=H3l•IC1•RSi 
GC4J :=G{4J •ID1•Rs; 
~RITE<CUTPUT,</,"KOPPEL EIJ STRCOMINVERTORVOEDING"•I• 

·~tET•IOEALE CC~MUTATIE. COHHUTATIECAPACITEIT = "• 
E11.2,• FARAO. <I~ STERSC~~KELINGl"•//, 

·~ACHINEPARA!o!E lERS: RS ="• t6. 2• X3•"LS=" •tt .4,;, 
X 1 9 , " R R:: " • F 6 • 2 • ~ 3 • "L R= " • t 6 • i , X 3, "LH=" , Fe • 4 • /I , 
"Fs=··t7.3•" HZ"•'• 
"tR="•t7.3•" Hl"•ll• 
"G[M. KOPPEL ="•f14.l:•" N11", h 
"RIHFEL ="•F1S.2•" 1",//, 
"TUSSENKRINGSTFC:OM :•,F8.2•" A">•C•RS•LS,RR,LR•LH• 
0 ~ S I C 2 • P I h 0 fl RI ( 2 * P I l ,Y 1'1 E tlS , 
( fl A X( 0 •"~• T > -M H < 0 • N • 1) l /T WE~ S• 10 0, 10 H 

kRITE<CUTPUT,<//,"KOFFELHAR~O~I!CHEN•,xs,•K",Xll,•A~",Xl4• 

"8K"•Xl1•"AMPLITUOE",/>)i 
FOR I:=l ST""P 1 UNTIL € CO 
BEGIN REAL AK.BK.AMP; 

tOURIERCOEfl(N,T,2•I,AKl; 
tOU~IERCOEF2(N,T•2•I•EK); 
AMP:=SQRT(~K••2+9K••<>; 

WRITE<OUTP~T,</•X22•12•3t16·6•" = •,ta.z,• %">•6•I.AK.BK, 
AHP.A I'P•lOO/TWENS J; 

E NO; 
H TEKEN > 0 A~O CCNV HEN 

PLOTIKûFPEL2(PLOTTE~.N,(J•1>•16•T,uS.IS•G•RR,lR•RS,LS•LH•C• 
OHS• OR, TWHS >; 

IF NOT CONV T~EN 
WRITECOUTPLT•<///,">>>> CEEN CONV~RGENTIE <<<<">)J 

~RITECCUTP~T(SKIP(llliJ 

END 
END. 



Technische Hogeschool Eindhoven 
Afdeling der elektrotechniek - Vakgroep elektromechanica 

Programma voor koppelberekeningen; 
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stroominvertor met pulsstroommodulatie (geïdealiseerde commutatie). 

lCC 
20~ 
BC 
40C 
sec 
óO C 
7 ·~ c 
t!O\' 
90( 

1000 
11oe-
12o e 
1300 
14~'C 

15 00 
1óU<' 
17il0 
18·è c 
1900 
2C01l-
210C 
2 20: 
Z3CC 
240 ~ 
250C 
26t' ~ 
27CO 
28)(' 

290C 

SET INSTILLATIDN 
1 HiCl ~::JE ~p LU-TU BRA RY --u~ ~P PL--

tEGIN FILE INPUl,OUTPUT,oLOTTER; 
INTEGER HUEV~AK•T[t<.~~; 

iiEAL F'lCICEDLRE ~AX(f\•L•n; 
--vALU[ t<.-,U 

INTEGER t<.,U REAL ARR~Y A[•li 
BEGIN INlEGER Ii REAL S; 

- ------ s-! =A i~ 1 ; - --- --

roR I:=K+l STEP 1 UNTIL L CO IF HIJ l.JTR S HE~ S:=A[IJi 
HAX:=Si 

-::N:J MAXi 

VALU[ t\ ,u 
INTë:G[R ~.U R[AL HiRtv A[oJ; 
BEG I 'i PH:.. G~ P P PUL S ; 

--- s: =711: 11 n- -. -
FQR I:=K+l STEP l UNTIL i.. CQ If HIJ LSS S TrE~ s:=A[l]; 
MIN:=Si 

END MIN: 

PRCJCEDUil[ FCURJ~R<r~•PULST!L•TIJC,F,!i•A•!3); 

~~lUE I\, 0 UlSTAL•~; 

I~TEG~R K.PULSTAL,Ni 
REAL A.s: R[n Arl.PP TIJC•Fl•J: 

29(1 ::: ProcedUrt; FCURlER oerekent de fo~rierco~fficienten A~ en BN 
29(•2 %van de periodieke furctie r. Fis gegev.;n in de vorm van een 
291)1 ___ --z~ an•ai runt e-n r1:1 1 ,-- dI e--;rer~n-c--rle-..-a a rdF- v-an--t-ifárfg é ven- oo __ _ 
2904 %op je tijdstippen TIJfHll. Ce arrays Fen TIJD moeten zijn 
29:l5 % o~geocuwd oe je ~ijle ~aarc~ IItiVP:JLS cl~ functies afLevert• 
2906 ~ 
2907 % Verklaring van de fcr~ele parameters: 
2908 ::: I\ = aantal aeelinter~allen oer ~troomouls. Fer ouls 
290~ -:::-- -- wortien K•1--c:.Jrten-uitq2re-~en:lo ___ ---- ----- ---------

2910 % 
2911 ::: 

PULSTAL 
TI JO 

dantal ~troc:np;tsen ~er halve oeriode• 
real array [Q:(PULSTftL•1l•(K+t>·ll. 

2912 --z 
2913 % 
2914 % 
2915 -------'.t---r 
2916 % 
2917 % 
Z91 ~------t--N 
2919 % A 
2920 % 8 
2921- -z----

T1Jll[I-1-t1'!v-at --net-tijastlo-waaröp-éle 1u-nctîe-r--
de ~aarde F[IJ aarneemt. 
Array TIJél bestrijkt 1 vollt;dige oeriade vën r. 

---=--Tea i ---.H r-a-v--ro~-< ?ut.-sT-Ar~1--,~-.1'i n-> --t-ro--
Array F bevat de functie· waarvan de fourler
bereker.d 111oeten ~orden. De IJer i ode van F is 1. 

- -te- tl eT € kener---f c t;r Ie re oef f i-c-i ern: ;-------· -
trevat ra aflocJ: de fouriercoefficient A~. 

=bevat ra aflocJ; je fcuriercoefficient BN. 

3000 9EG1tl REAL DT•Pl ,CQSO•Sl:LJ•CûSii•SINN,C:JSU•SlNO; 
310C I'lTE SER I, J; 
3201" t.:=s:=o: 
3300 PI:=4•ARCTA·~(1l; 

340C FOR !:=O STEP 1 LiJTIL PULSPL CO 
35CC 9~:.IN DT!"TIJD{!*(1\'ll>t1•TIJC(l•('<"+:J1; 
3óCI! COSN:=COS<Z•P:••:•TIJCli•<tl+lllJ: 
370C ~Ir<N:=~:tH2•P;•r-;•T1JC[I•Cr:+.lll; 

38CC C'J'30 ::COS< 2*Pl*\•0Tl; 
39CC SINO:=';HHZ•P!Oi•GT>; 
40\JC FCJR J:=O ~TrP 1 UNTIL K-t DO 
410~ - --l:!:C.:'; cOSO:=cOS~H -s1t10~=SI:;]';; 

42~C CDS~==CCSC•CCSO-SlNO•SI~CJ: 

43()0 SitlN:=SitiC'•COSC+CüSO•SINO: 
4 41) C -- A : = ~ + 0 T • ( f { l • ( K + 1 > + J l • COS ü • f[ I• ( K •1 l + J +1 J • c-oS N l ; 
4 5 0 ·~ ~ : = 8 + 0 T • ( f( 1 • ( 1<. • l l+ J l • S IN (1 • F C I• ( K • l l + J + 1 1 • S I N N l i 
4&0C [IDi 
47{;0 ·---E'Jo; 
480C ~~19 fül!RIE.~; 

4900 
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-50FC 
51C C 
520C 
53(·~ 

)400 
5SOC 
%OC-
57 JIJ 
5800 

f'R OC[OU 'lt: I I 'i V"' L'L 5 < f'UL ~ T ~L , ALF A • 11 • CM S .CcM P, H i\, LR, 'l S, t::: • tI<, l ~ i 

ss·J 1--~--t 
sac:· 2 x 

FIR.YR•u.)•T •l lJOJi 
V AL lJ E P UL ~ T ~ L • 11 • (" S, 0 !' q, R R, L F, R S • LS • LH i 
"E AL - !)1'1 S, 0 MP. , ~q, 1.. R , RS •L S •LH i-
!~TE~E~ 0 ULSTAL•Ki 
CO~PL[X !Si 
il[AL t.FPn t.LFA•T•TIJO[•Ji 
~OHPL~X tR 0 AY FIR,IR,US[•Ji 

Proc-l?curE-!ItlVPLLS berekent net·xo·çoei in-een-·inJuctiemoton·--die ---~ 
wordt cEvoec uit een stroc~invertor in putsbe:Jrijf. Oe Commutatie 

58'.> 3 % is hierri i geidealiseera. ~et l<q:oel •or:H berekerd uit •Je complexe 
% waarjen var, de rotorflux en -strooi!". SB'' 4 

5305 
58·.- E 
5807 
58(• 8 
sa~ 9 
sa! e 
5811 

%Het o.oppel ~orJt alleen tJerel<en:J voor l/6de deel van de stater
% :Jerio:e. uit korrt cvereen rret een volle-Ji3e ko~oeloeriode. 

% Verklarir.; van ée tcr•eta çarameters: 
% PUL5T~L aantal stroompulsen çer halva oerio:Je. 
•-- HfA real array CPPULSTAL] 

5812 % 
ALFA bevat de cree:ltes van oe stroomoutsen <in gradenl. 
oe in ALFA gege~en hoeken moeten vatdoen aan ce 

5tli ~ ---'!------ --;n--ça ra-g r3 at- '4 -.---1--qe--qeVBn---.!; sen-.--_____ -----~~---
5 314 % --- K aantal deelinterval-len oer puts. Per outs ·warden --dus 
5815 % Kt1 ç~rten oerekend• 
59H X- --{)HS sta tor freauen"ti e -{in-rad 1-sec•·l. 
5817 % Q~R rotcrtrecuedie <in rad/sec.). 
5818 % RR rotcr·~eerstanJ <in chn;l. 
5819 % L'l rotcr-zetfinju1<l:ie lin-ne·nry), 
582C % ~S statcr-~eer~tand <in o~ml. 
5821 % LS stator-zelfind.Jktie <in ~enryl. 

-5822 %---u; hoofdvd:J-irJIIJ<.tie-{·innenrn•-
5823 % IS statorstroo~ op t=TIJCful 
5824 % FIR comne• arraY fC:<PULSTAL+lJ•(KtlJ-lJ. 
5a2-s--~~-t----- --- --- ~la -af l cq:-1reva t--FîRf1-t\1e---..a-arJe-v<rn öè- Tcrtor-lTu-x-~--
5826 % op ~et tijdstiP TIJC[ll. 
5927 % l'l com~le• array [C:<PULSTAL+lJ•(K+1J-ll. 
5828----- ----%--- ----tJa aftcao -bevatîRfil---:Je-.,3ar:Je-van oe-rotorstroom ___ _ 
5829 % op tet tijosti~ TIJ~f!J. 

583': :;: US = com~lex array r~.:<PULSTAL+lJ•<Ktll-11. 
5831 l --~~ia ·aft-cao oevat us-r n--:Je --_,3arde van---ce sl:atorsn-ann-in·rr 
5832 % op ~et tij::~sti~ TlJCfiJ. 
5833 % T real array-----c=<PULST~L+1l•!11+1J-1l. 
5634 -- t-- ïa aftace oevat Ttll ~e waar:le·van-11et l<oooet--oo-het 

5835 % tij:stiç TlJ)[l]• 
5836 % TI JO real array r. :(P~L:=.PL+ll•(l\+1 J-ll. 
sa 3 7 l 
59C't stGl'l fi~·l P!,o.:;,::JT,T~·TE>CELR•OELS•SIG,JJi 
60CC I~;TEG~P. I •J•G i 
6 1' ~ C Q ~ P l ~ X f L 'J X 3 , C: 0 .; ~IJ • E 0 R J ~:; T , E: jp I 3 , 1-' IJl P , IS I NT' 
6200 
63G' 
M~C 

65'· c 
66' (' 
67'JC 
68( (' 
690C 
70(·-e -
71l'~ 
7200 
n;;o--
74 00 
75(· c 
rt>o-o- -----
77CC 
780 0 
79t~ 
ilOGC 
BluC 
92r ") 
a 3C· c 
5 4 •;' 
tlSOC 
%( c 
37 co 
sa: c 
3900 
9COO 
9H•t' 
9200 
9 300 

PI:=4•t.'l~T;,~;<1li "3:=S•RT<3li 
::: J P I 3 ! = CO 11 P L E X ! -. :: , • 5 * ;d l i 
:JE:LR:=RR/Lili C!:LS:=RSILSi SIG!=l-(l1' .. 2)/(LS•L~li 
D~JNU:=CU~PL[X!CELR•G~R"J~Sli 
rlULP:=CEXP<-D~J~U•Pl/(3•JMS)li 

FLUX 3: = 0; T K: =0 i 
FOR J:=1 STEP l UliTIL PULSTAL CO 

E i:::G I-N -l r;: = l,.; t IL f ~ [ J-1 1/::i MS i ---
F LU~ :J: =fLUx E + < -1 l • • < J + ~ l • CE XP< -u;:;: J I'. U • T ~ l i 

E W)i 
Ft U X s: =if l \J ~:J f[ J PI! • E Jf' E- >iUL P I• IS • D~L ~/ 

< ( E J P l 3- H J LP l • C .~ J :~U l ; 
Ts:=N 
FDR I:=() -STE" 1 u;;TIL Pu:_;:TAL 'JO 
3[GI'l c.:=I•(K+lli 

TIJU(GJ:=T5•J•::JHS/P!i 
f l 0 [ Gl :: Fll1 X ;:; 
I SI:, T: =: S •!:: J P : 3 * • < • :J * < l • < -1 l • • < I + l 1 l l i 
IRfGl!=FIRlGl-ISI~T; 
US f G J: = <1 t < 1 • ~I Cl • S: L ~ 1: [L S l • 15 l':T- <: - S IC 1• J" J 1\U• F I fi [ G J /DEl S; 
T [ C l : = -;: • I MAG < C Cl' J ~ G ~ T [{ F I~ l G l l * I fd G l l i 
C T: = ALF~ [ ; ]/ ( K • é:M S l i 

FDR J!=l ST'P l Ut>ITIL K DO 
B!:GIN T J:=J•DTi ":D;lJ!<Jt:=CExp{-Di<JNJ•TJli 

G~=C+1; 

T l JO fG l :=!TB •T J l • 3 • U I~ SI? I i 
FJR[Gl ::C[Lfl*ISII'.T•< 1-E:CRJNUT l/ÜRJf;U+FlUXE•EORJNUT; 
IlHû l:=FJP[Gl•JSWT; - -
U;> [ G ] : = < 1 + < 1 -;, I G l • CEL RI CEL 5 l • l S I :a -

<1-SIGl•ORJNu.-FI~lGl/JELSi 
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9~o~~~-

9Sve 
%00 
97t'O 
980C 
99N1 

1~ooe 

-----------------~rcl;J-:: ·z• !" AG{\:(JN-JUli!ITE CF iRT1JTiw1 fiTC1 r; 
[N); 

FLUXa:=fiR[G]; 
Ts:=T:l ffJi 

El-l;H 
E iJl) Ir NV:> U L S ; 

1•:1~ e PRDcE:JURt 0 LCTIIIOPPELPLJL S( PLJT •PULST n .AL rA, r., x>r I.w.r, 
10200 ~S•IS•RR•LR•RS•LS,LH•C"S,[MR,TGEM>J 
lt'3l't- -----,r,~LUE rUL S Tl\t, K>), R R >L-R i11S >LS I L"l1 iDHS:PlJ 1-''l ,;r; t:"M i 
10400 fiLE PLOH 
l 1J5(C REAL RR,LR,LS,RS •LH•C:~S,Q·1R,HEHoX; 
11lóliG--~----r-rl Tt:U::R -r.-1'Ul.STA L1-
_lC7t'(i Rti\L ARRrt' T,;.LfJ,TlJ!:![•J; 
10800 CDMPLEX .RRA'f US(•); COMPLLx !Si 
VJ?tC 
1C901 % Procecure PLuTIKOFPELPULS tekent grafie~;, van net verlooD van tet 
10902 % etektroragnetisct> ~CPPet Te• de fasestrvolll in een van de stator· 
H·?<:;= -~~"%--t;;-s·en· en oe i'açes·p.;rl"ing-·in· aie-·natlf!"fasé;-··:;e fngëngsqro-otneden 
1 t904 % 

1
z)l!1..J!.JL .li._!'~t:_t_he del! die bt- rekend Zi in door de oroc'"dure 

10905 I INVPULS. 
l\l90~ . :z- -
1()907 :t Verklaring van oe tcrtrele ~:araaeters: 
1090~ 1 PLOT =plotter file. 
1090~ ~ -- "ULSHL ::: aantal stroc:~~çqsen ~er ?lalve oerTooe-.; 
1091C % AlfA = real array f.,:PULST~LJ. 
1:0911 I Array ~Lr~ bevat de oree1tes van de stroomoutsen 
1J91 2 -:r; { in g r;; é en 1" -
1(;91~ % K = aantal deelintervatten per ~troomouts. 
10914 I TIJD[OJ at dan niet eer. scllakeltijdsti:> ÎS• 
10'91~--- ~--x-~-~ Z1~ lierder daoesorfjvîrrg uîj 111-iVPuts-. 
1J916 I x = x-ccorainaat targs het paoil:r tin cm.>. die ats n\Jlount 
1~917 I voord" te tekerer qrafie«en wordt qe:JrUîkt• 
lfl91s----~- -'%'~~-u Jo ..- r-ea1 array·toHPtlLSi~L*l )w(l\*ll•l l. 
10919 % T "' real array (•):lPULSTAL•ll*ll\+1)·1). 
lil920 1 Bij aarroep bevat T net kOOIJet ·array, zoals dat is 
1 C9Z1-~--%---------~--- uit çer E trend 'l cc r-U1NPULS -. ~. 
lC;922 % US = c om~ t e 1 array { 0: (PULS TAL +U .. ( ~ + 1) • ll. 
109 ~! I 
1192 4 % 
109 ~5 :t 
l 09 2 ó I 
1C927 1 
:. 09 28 
10929 
1 09 !0 
1 C9 31 
1 09 3 2 
n9~! 

111100 
1110 c 
::1zce 
1130C 
1~400 

% 
x 
I 
I 
% 
% 

IS 
RR 
tR 
RS 
LS 
LJ.t 
0"15 
O"'R 

Bij aar.rcep bevat US het s:>ann ing-array, zoats dat is 
u1tgerekef'\i.l occr··-II"!iVPuL--s.~----- --- --------
statorstroo~ c~ t=TIJC[tJ. 

= rot cr~oeerstand ( ir onrll). 
: rotcrzet1in.lUktfêitn 11enrn. 
= stator.eerstard (in cnr). 
= statcrzetfir;JI..ktie <in llenrY). 
= hoofdvetdzetfinct.ktie tin nenry>. 

sta tor treouentîa (in radls.,c.). 
rotcrfreauertîe <in raJ/sec.l. 
ge~idaetde waarde van ~e~ koooet tln ~m1. 

BEGI~ INTê.GEI'I KOf'Pt:L•qROOM•SP~W<!NC,!H,l,J,L,M,N; 
REAL PI •W3tSTl>ST2; 
COHPL(X A •HD[K; 

ll~C'C -u::(PULSTn+1)•(rPU•1; 
1 16 0 0 P I: " 4 • A RC TA lH 1 ) ; w ! : = S Q R T U H A : = C 0 ~i' L (X ( • • 5 , • 5 • 1i 3 ); 
1170C N~l'l08Ji:.CT(K\JPPEL>; 
11800 N~wOBJECT <STROOM); --
1190C NEWOBJi.CHSPANNI!iGH 
1200C NEllOBJE CT <IHH 
121~----~~--nP;:;tl MAP1i1<0PPtt--,~,t-T9•ît7Ch't--o-ttn--.z;s-.--z:,-.-; •'X CF 1"0-;--! .~1ïó-~l n-z -.'3 >2?1; 
1Z20C OPENMAPl<STiW:JH •I'•C•9•0•û• 5û•P2.5•2: •K+lO.s,zO ,u2~5. 
12300 22.5); 
1 24t 11 ~---~-u PE.N M~P l<"'SPAN NI NG •~ t:; •9-10 •0 •.300 ,-Hz ;·5 .>r3. 5 o X+1. :--; 5,13 o'SiH~;;S il'G1; 
12500 OPENMAP1<IH•~•~•C•1•1•U•X•2.5•e•x•z.s,7,X+3.~.ElJ 
126(C AXlSCOMPL!:TEtiiOPPEL •ii••lOû•O•l'0•4•l,-l00,1C:,FALSE,Tf\UE,lO, 
12r-oe~~--- -~•lHlPPft:\lïM)~)-;···- ~-

12BU' AXIS{KQPPEL ,f:,\_;,<;•I,:•3•0•~•3•TRuE,FALSE,lOl; 
129(;C AXISCOMPLETE<STRCO!<! •tu •50•0• 50•4•J.• ~sv•5C ,FALS(,Tf\U[,5, 
1300e ~----- -- ~•r-ASf~TROtl~\ ~_,- H- -------
l31CO AXIS<STROOM •C•C•9•U•3•0•0•3oTRUE,FALSE, SH 
l3ZOC AXISCOHPLETECSPA~NING•J••JJQ,0,3CO,ó•l••30Q,!O~·fALSE,TRUE.30• 
133~--a------~ ------- -~-----~-r~~t:>1'-;;te1t-;-t; -<v-,--,;~~~----

134CC AXIS<SPANNING•O•O•q,Q,3,:,ç,],TRU[,FA~SE>3~JJ 
135(10 FOR J::() STEP 1 UNTIL a DO 
i36fH'-- S!:Gitl HOE lO=CGMPLE'H aS> .s •ö3luH 
13700 S Tl: =Ft'::AU IS*HC~K J; 
lBOC FOR ll=O STEP 1 U!HIL PULSHL DO 
1 31 CC --- S EGl N -c1JRV E1 fl'\UPP Eut:.-t•'I'FJ •T 1 J'!){ 1• (In 1} ~ L T•T I1• [1H1T~t1 • IJ i 
140.0 C... S.lR Al GH TL l fiE PIECt: (J'\ OP PEL• 
141<i0 
142C:~ 

J+TIJD[fi+1l•lll•ll•tl.T((1•1J•(K+l)•1J, 
J • Tl JO ri I •l ) * f 11 tl) ·1 l , i ( t l +lJ * { 11 + 1 y H 00 ( 111+1 } h 1 )i 
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ST2 :!::Ri: n< :S•HGi:K•CO-!PL~X( .5, ,5,.~3) 
••( .5•(1+<-ll•* 1 )lli 

S TF: l r G H Tl I NE" I E : '.: ( :> T R D 0 M , J + T I J"J r 1• ( 1\ +1 J J , : rt> 
J • TIJ Cf< I+ 1 h < ll+ 1> -1 l, 3 Tl , 1l i 

If I ~: C PUL SnL TH~N 
S TR ! ; GH TL I f![ P l [(( (ST 1\JG M, J +T I Jl.ll (I ~ lî * { !q '! l -11, ~Tl, 

J+IIJ [(I+l>•tl\+l)-1l•ST2,1); 
STl ::SJ2; 

·-c UR 'V~ 1 (SP A I• 1\ I~~ G, l , C, ~, J t TI J') [ ! • ( :-; t 11ttr;· -·
RULCUS(I•<K+ll+L)•H"!'.:Kl, lli 

IF "OT <Itll•(K+l) EJL tUl TH~rl 

STRAIGHTLI~EPI~C'.:(~p-~~I~G, 
J+TI JO[ <I+1l•<~•ll-l J,REAl(J;,(( l+l l• C "•ll-1 )•H([K ), 

143~0 
l44t c 
tt.sce · 
146Ct" 
147')0 
148\"":' 
149CC 
15C· ~ 
151~C 

152: r 
15 31. c 
154·J~ 

155< ~ 
1%\lC 
l57•;e 

J • TI J['l [ < 1 +1 l • < 11 + 1 l • 1 l, R tAl (U;:, ( ( I • 1 l * t K + 1 l l • h CE 1\ ) , ll ; 

15800 ENDJ 
15900 E~OJ 
16:lCO ·-- rilR-~j::~ "STEP 1 U~TIL 2 CO 
1 61 0 0 TE J( !( I M • 7 • "1 7 • 3 • J * E • 5. 9 • 5, "1 7 • 3 + J• E: • 5, c • ~ T I J cA s " H 
1 6 2· ·~ TE X T! I H , • 2 , 1. 11 d •0 • "K 0 P P EL 9 ! J Sï PC J ~. I'< V~ P. TC I'. ~ ); 
1630C H:~HIM•-l•l•7,Ed.";~,·~~=- \:AT STr:lNG(RS•O tAT ft (Ht'o 
1&4ie CAT STi'liJ';(LS,öl !:AT ft H"Ji 
l65~C TE~l({M,-1,;?.~,e,z.~,:},"ii:;:" CAT STRlNr,(.~~·i>l CAT" (H~. 

166C':: CAT ST2lf;';(L",EJ SAl ft~"); 
1E>7CC TE-<T<IH ... 4o3·1•b?.l•.•"L~= "(AT STRlt:G<LH.E,J Cid~ H")i 
168\JC TEXT(l~ .• -1d.ëd.2o3.e,~,"fS=" CAT SHIIJG<D~SI<2•?Il,é) 
1é 9 (" (' CA r - V Z, " )i 
llOGC TO:T<IIi•"l•~·Sd·2•~•S•O•"FR=" CAT ST.ii~G<C"RI<2•Pil,E>l 
l71CC :Ar " HZ,"l: 
172: C T[XH!11,-1,S.2•é·e,c;.:,l •"CEICEALISUI\:J( :Z"I'UHTIE"H 
173CC CLuS~~AP(•O~PELlJ 

1741 f ;::LUS[I.I"P( ST"i.Hll'li 
l75CO ClûS["AP<:rAN~I~û)i 
llól: CL05t:"AP( I '1 >; 
177CO D11Ao0:>JECT<PLCTniGPPEL •X•O•~•l5•30li 
1780~ ----JR;.kDEJt:CT<"LOT,SPilû~ ,X>C•X+15•3-Jn· 
179C(i :JRA~DeJECT<"LCT ,SPt~r~I:~c,X,\uJC+l5•3~li 
18000 0RAh09JECT<PLOTdH •X•C.X+15,30)i 
1'8'tf""O -·-----".1"S1'0![l)öJLCT"t1rG'F1'[L 1; -- t:I"SPIJSEü1lJE':TlS""P_Ar.l-._11\Fl#-
18ZOC DI SPO~!: OB JE:CT <STRCl~'-1 l; Cl SPOSEûBJfCï <I !'0; 
1S3C!) [1~0 PLOT!KOPPi:LPULSi 
184':C 
18%C 
186CC 
181'"CO 
188: (" 
1!l9rt: 
19000 
1911.() 
19200 

R[AJ(!t.Pl'T,/,HOEVA/oii•TfKLlli 
BfGIN R[AL PI•W3•RR•LP•RS•LS•~~•OMS•OI'R•TGEM.TriENS,ID,IC1; 
·- ItHEti<:R-"; ni,PUtS T n·,:1 ~;';L n •TiP1 --- -·--

PI : = 4• ARC T All< 1 l : 
t13:=S'lfi H q; 

. --·-REAO(lH1"UT,f,RS•i.S•RR•lR•Lf1•i'•PûLSTAL,K); 
IJ: = ( Pt:L ST AL +l l• ( 11 +1 l -l ; 

1<J 3r-o-- ---
194(' c 

BEGIN REAL ARRAY T•TIJJ[O:IIl• ALFA[rl:PULSTALH 
-- ---c~P t;:-r-AR1l11'Y1'1' •T1R>1JS1"0 nn;-

CO~<PLC:X ISi REAL AK•Er<;.IMP•PRGCl 
ROOtiNPUTo/•~LFAf•J)J 19501.: 

1967.'{' 

1970C 
198 1~ c 
r<Jno-
zcooc 
2C.lCC 
2C2C~ 
2 C3CC 
2 ·)4 Q c 
.2("~)1,)(' 

2 ')ó :c 
2~~:7 1~: 

2 ï:80 c 
2' 9·~ ~ 
21 O·JC 
zu~·t 
2120C 
213C0 

·- ·- f OR P =ti STEP î~tJTH1 L- 1'ULSI"PC1JQ AL FA {IJ:::: AU H IJ• FI/ 180l 
FOG MAAt::::l STEP 1 UNTL HQEOAK JO 
B~GIN R~AJ(lNPUTo/•GHS•OHR•TkENSli 

-------- Dl-IS h0!1S•·z•P1i GHR: =UMil"-'2•?1;~ 
!SI•CDHPLEX<.S•W3,-~5ll 
1 IN 11 PUL S ( P lL ST loL , ~ l F - • K , 0 M S , () Mrt dlll • l R , 

R::i • L S • LH, 1 S • f !R • IR• US i Til IJU"H 
FCUaH:R (fi,PJLSTA;_ •T IJC•T•O,At1.91\H 
TGE:M::::AK/2i 
1 o: "'S QP. H T WE!I~ • LR I ( P • TG (l'-1• L1H· ••ZJ H 
iQl: lci•?llo'3: 
1s: "S*IDli 
F;:J'l ;: 0 ST~P 1 J!iTIL IJ l:O 
EEGII'I F!!I[!]:=LH*!C!•FlR(lJ; 

I I> (! }: = L ft• I û 1* I~~ ( I J I LR i 
-----~------- ---· US( n::RS•Jtl•U.S (I l; 

T (:i l: = P * (LH" IC l .,._ 2 /lP* Tl IJ ; 

L ~ = " 
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2 14 ~ c . .. --- - -
215f'C 

~~IT[(C:.JTPliT•</•"IIt?P[L: !:IJ STRO'l~lNVt.rn:J::WOEOit\c-"•1• 
"SEIDE~L ISEERCE CO~HUT ~Tl[", /1, 

21óJO 
2171:)0 
218'·1J 
219GC 
2 2"·:t 
2 21C ~ 
l '2(" ~ 
223'JC 
'24l" ~ 
2250~ 

2 260 c 
2 27~ 0 

"GC:Pi..LSTE STRCOM• PULSHOt:Ki:fl <IN GRADEN): ",X3, 
. .,. F1 ~, 2 •I I, -- -·- - - · ---- -- -

"I'ACHltlfPMUHETERs: RS=",f&, Z.X3,"LS:",F8,4,/, 
x 1 s , ft R '= ft • r 6 • 2. x 3 • ft L ;.; =ft • re. 4 • x 3. • LH= " • r a • 4. 1 1 • 
"FS ="•Fl.3•" Hl",/, . 
"FR =ft•Fl.3," rz",//, 
"G[~. KOPPEL ="•fl4.Z•" tl~i"• /, 
- R! r.? El = "• F 1 <;. 2, "·--z-, 11, - -- · - - - - ----- - -

"TLISSENKRI:iGSTf'QC~ ="• F~. i•" A">, F;JLSTAL~ 1, 
FOP. ::=o STEP 1 UfJTIL PULSUL 00 [;;lf6[lJ•:öO/f!], 
HS,L~,po;::,LR,.lH,.OHS/(2•P!),QHR/l2•PI1, -
T > ~ t-. S • ( v A X (u • N ,Y l - ~ I t-. ( D , ~i, T l l I T \i~ N S ~ 1 ûû , l D l; 

2 2!1 0 0 ~ RIT [ < CUT P ~ T • < I I • "K J F FEL hAR :1 U ti I S C rl [ N" • X 5, " K ", X 11 , " A~." , X 14 , 
229t·-e------------- ·--------- -- . -aii-•Xl-.-,-·~PCITUDL"il>H -. 

230CC FOR 1:=1 STEP 1 UNTIL & CO 
23100 èEC.I~I rOURlE"<K,PU:..STAL.Y!JD.rd.AK,2KJ; 
232· ~ :-'lf':=SI:RT( AK**~ +811••z>; 
2~300 PROC:dHP*1CJ/fl,'ê~S; 
2 3 41" ~ iol,'l rT E ( 0 L T P 1JT • <I , X 2 2 ,J 2 o3 F 1 6, o , " = "• F B. 2 , " :::" > 
2350C 1• ~l<;"oEK,-~HP•PRO"CTi- ... --
2 36\ ~ UJJ; 
2370C lF TEKEr. > C THEN 
23!!((1 -- PUJT:r~UPP[LPULS<PLDTTER•PULOiT"AL:iAlfA,111-- -
239CC (MAAL-l l*lé•TIJC•T•U;,•lS•RR•LR,RS,LS, 
24000 LH•OHS•OHR•TGEMI; 
2-~Jtf;-1-- ---- -----:;--M:. AL. "!-10 c·-: toe ·v-n'"ErJ -------- --------
24200 .;RITE<CUTPUHSIIIPCllll 
243l~ [lSE ~R!TE<:UTPUT,<///>); 
2 4 4 0 0 E NO; - --- - --

2 45•: c 
2 46 oe 

END; 
E NO; 
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Programma voor koppelberekening; 

stroominvertor met pulsstroommodulatie (niet-geïdealiseerde commutatie). 

lJO 
200 
300 
400 
500 
600 
700 
~00 

900 
1000 
1100 
llOO 
1301) 
1400 
1500 
1600 
1700 
1800 
1900 
2000 
2100 
2200 
2300 
2/tOO 
2500 
2600 
Z700 
2800 
2900 
3000 
3100 
3200 
330\l 
3400 
35()0 
3600 
37 00 
3800 
3900 
4000 
4100 
lt200 
4300 
4400 
4500 
4600 
4700 
.4 800 
4900 
5000 
5100 
5200 
5300 
5400 
5500 
56\10 

S SET i~STALL~TIDN 

~EGIN fiLE INPUT,GUTPUTi 
REAL RR•LR•RS•LS•LH•C•PI.(J~:>.OI'~·UCOrUCLJUu•WhTWENS•TGEM; 
INTEGF.R HOE\'UK,FULSTAb~'K .MAAL•I•N•t.U 
BOOLEAN sraP,ARGL.A85ur5PANi 
COMPLEX FJOi 

PP. OCEOLH: ST fiC 014PULSCOPHPULS T H• ALF ~.N ,o EU rDELS• SI G .RSC, OHS rOMih 
USr!S•fJfi,T,flJD•UCOrCOMLrDCDM.STOP•REKEN); 

VALUE PULSTALrNrUtLRrOELS.SlG,RSC.OHS.OMR; 
REAL OELR,.OELS.SJG,RSC.OMS,OMR.uco; 
INTEGER PULSTAL•~; 
SOOL~PN STOP,R~K~N; 

REAL AR~AY AlfA•T,TIJO[•J; 
INTEGER ARRAY uCOH"COMUtJ; 
COMPLEX ARR~Y US•IS•FlR{•J; 

BEGIN REAL W3,.PI,.QT,JT!,H,NU.UWU,UOUD"IDrTArTl,DT2; 
IHEGER I,.J,II•l•11•1H 
CO~PLEK A.ORJNU.~XPCi 
fiEAL ARFH y,'t(UQ,A[,~H1:4H 

fiEAL PROCEDURE OIFV<I•Yli 
VAlUE I; l~TEGER li FEAL ARRAY Yl•l; 
ülGIN DIFV:=(CASE I-1 Of 

{ llELi~* { YC 4 l-113/Z- 'U 1 l l- NU •Y l2 1 • 
ilELR•<.5•Yl41/~3-YI2ll•NU•Ylll• 
2/RSC•< Y[ 4] ·JO) • 
<<OElS•<l-SIGl*DEtRJ•<W3/2-2*Y[41J-OElS•Y(3J-

ENO IJl F'n 

R~AlUA-1) *{ 1-SIGJ•DRJNU•COltPLEXC YLll• Ylll l DL 
<2•SIGDli 

fiEAL PROCI" OU I'F' KOP PEL Ulli 
VALUE g; INTEGER Q; 
BE GiN. KOP PEl:=- ~/3 •11! AG <CON JUG ATHFLR[Q JlJO Cf' I~ HH~lSlll)} H 
END KOPPEli 

COHPlEX PROCEDURE f'LUX(C,Pli 
VALtiE c,p; INHGEH Q,p; 
BEGIN FLUX:=OE~R•lS[QJ•<l·EXPCJ/DRJNU•FIRfPl•EXPC; 
EltO FLUX.i 

COHPLH PFOCEOURE: USiSC(QH 
\IALliE '; HTEGER lH 
Bf.t,JN USISC:=Cl+(l•SJG)•OELR/OELSJ•lSfQJ

( l•SIG J •ORJNU•fl R[ QJ/OElSi 
EtW USI~C; 

CCMPLEX PFUCEOURE USOCOM(Qli 
V AL u" Q; I NT~ Go R iH 
OEGI~ U~CCGH:=W3•4•<1+<1-51Gl*OELR/OELS)/2-

<1-slGl•DRJNU•fiRl~J/OELS
<t·A•*2)/3*(~EAl{<A-1)•(1-SIG>*ORJNU*FIRl01/ 

OELSl+Yf31Ji 
END USOCOI':i 

5700 
5 e c"'o<----- CCHFL>K PFCCECURE ISC(Q); 

l"lTEGER Q; 59JO 
6000 
6100 
6200 
6300 
640'1 
6500 
6600 
6700 
Gaoo 
&900 
71)00 
7100 

UEGIN ISC:=<A-1 )/\ol3+2•'([4]t(l-A**2)/.Si 
END l~C; 

PJ:=4•ARCTAN<lli W3:=SQRr<3>i A:=Cu~PlEX(-.5,.5••3); 
NU:=OWS-OHR; 
ORJ~U:=CO~PLEX(QELR•-NU); 
fOR J:=l STEP 1 UilTIL 4 00 AEUJ: iiHil:=~-6; 
lS[Ol:=CU~Plf.X<O•l)i 
H RlKE~ THF't. 
HEGIN f[U]: KCPP~L(O); 

US[OJ: =USISC{Q}; 
TlJO[QJ:=Oi 
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7200 
7300 
7400 
1500 
7600 
7700 
7800 
7900 
6000 
8100 
6200 
6300 
8ltll0 
8500 
8600 
1!7.0.0 
6600 
3900 
9000 
9100 
9200 
9300 
9400 
9500 
'1GOO 
9700 
9800 
9900 

10000 
10100 
1 OZGO 
1 oJ•Jo 
10400 
10500 
10600 
10700 
1CBOO 
10900 
11000 
11100 
11200 
11100 
11ft 00 
115GO 
111'>00 
11700 
TIFCO 
11900 
1 2000 
12100 
12200 
12300 
12400 
12500 
12600 
1l700 
121!00 
12900 
1 3000 
1 3100 
13200 
13300 
1 3400 
135CO 
15600 
13700 
1 3800 
13900 
14000 
14100 
14200 
14300 
1411.00 
1450.0 
14600 
14100 
l't800 
14900 
15000. 
15100. 
15200 
15300 

DT:=AlfAlOl•PIICtBO•OMS•N); 
Of2:=0T•3•CHSIPl; 
tXFC: CEXP<-O~JNU•OT}; 

fOR Q: 1 SilP 1 UNT!l N OJ 
BEG lP., ISfill :=ISCOH 

flR{QJ::fLUX(Q,~-1); 

US[QJ:=USISC(Q); 
HQl:=KCPPEl<Q); 
Tl JOl Ql: =Q•DT2; 

Et.o; 
ENO 
ELSE llEGll'l TIJO(tH:=HfH01•PII<180•011SH 

EXPC:=CEXP<-OfiJHU•TIJD(N1li 
ISUU :=I SI 01 i 
fl~[~]:=flUXCN.O)i 

US[Nl:=JSISC<tdi 
OiH 

H31:=uco; YCt.P=W31V 
J:-=Oi 
WHILE J LSS PULSTAL AND NOT STOP 00 
&EGIN J: J+li 

IO:=W314•<lt<-l l**J)i 
TI:=ALFAlJl•Pll<lSO•CMSH DT: TI/lH H:=DT/''ir 
OT2:=0T•3•CMS1Pli 
EXPC:=CEXPC-ORJNU•OTli 
UWU:=REALC(A•ll•US[J•Nlli 
K:=Q; TA:=Oi 
oo B.EGII\i uouo:=uwu; 

YOUOl 3 I ::Y[ 3H 
10 =K+ U Q:;J•NtK; 
lF K EGt N THEN STOP:=TRUEi 
ISBH ISUl·lH 
fiR(~1:=fLUX(Q,C-l)i 

Y U l; = HUO[ 31 +21 RSC• ( H 41- l 0 )* 0 H 
US [ Q l : = t; SI SC < Q H 
UWU:=RE~l((A-Il•US(QJ)ö 

T4:=TA+CH 
IF RI:.KEN THE,'4 
BEGIN flQ1:=KOPPEUQ); 

TIJO[Q1:=TIJD(Q-11+DT2; 
u.o; 
END 

UNTIL (-l)u(J•1>•YU1 GTR <-1 )u(J+l >•UWU OR. STOP; 
{F NOT ST lF THFN 
fl EG IN 0 Tl : =0 T; l:-= 0 i 

00 BEGih TA:=TA·Oili 
GT n::< JO UO- Ytl!rût"'Tl ) I <Y [ 3 l -YCUfJ [J l -UWU +UOUO >• OH; 
iXPC:=CEXP<-ORJNU•Oll); 
fiRfQ]: FlUX(C,Q-lJi 
Yf3l:=YOU0(3J+21RSC•(Y[4J·IOJ•OTli 
L:=l+li !F l EQL 10 THU 5TCP:=T:<UU 
US((:] :=US! SC (Q ); 

UWU:=REbL((A•1)•USlC1)i 
u:=rHnn; 

EfiiD 
UNTIL .AI!SOf.n-UiiU) LSS ;!-4 GR <;TOPi 
lf !iEKU THF:N 
ijEGlN TH.J:=KOPPEUQ); 

TIJCIQJ: TIJD[Q-IJ+DT1•3•0MSIPii 
E ~fl; 
COkUJ1 ::Q; 

ENO; 
Yl11:=REAL(f!RlQl)i 
H 2 J: =I li AG ( f 1 R[ Q 1 ); 
00 ~EGIN fOR J:=1 STEP 1 U~TIL 4 00 YOUOlJl:=Y[I]; 

~[HSO~lNC4•0If~<l•Y>•I••Y•I•DT•H••E•RE.M)i 
IO=K•U Q: J•N•IU 
lf K EQL N THEN :iTCP:=TRUEi 
1 f REHN I tiEN 
ll E G.I N fi lU Q 1 : =CC MP LEX ( Y( 1 Lo Y ( 2 1 l ; 

lS[ \1 :=ISC( llH 
US[~1:=USOC0~(Q); 

. H 1.1 l := KOPPEUQ H 
TIJO[Q1:=TlJDlQ-lJ•OT2; 

EN o; 
END 

UNTIL (Y(4J-IO)•(-l)••(J+l) LSS ~-5 OR STOP; 
If NOT STCP THEN 
BfGlN DTl:-=OT; L:=Oi 

D.O BEG IN TAl=TA·OTli 
lH 1 : =0 Tl • ( Y 0 U D ( 4 1- I 0 >I ( Y OU 0 I 4 l - Y[ 41 H 
H:=Cfl/4; 
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15400 
15500 
15600 
15701) 
15800 
15900 
1b000 
16100 
1b200 
1&300 
16400 
16500 
16600 
16700 
1 b800 
16900 
17000 
171.:10 
1720() 
17300 
17400 
17500 
17&CO 
17700 
l7SOO 
17900 
18000 
1 at oo 
18200 
16300 
16400 
18500 
13&00 
16700 
18800 
ld900 
19000 
19100 
19200 
1 ~3CO 
19400 
19500 
19&00 
197 00 
1.98 00 
19900 
zocoo 
.2010.0 
20200 
20300 
.zo~oo 

20500 
.20&00 
2.0.70 0 
20800 
20900 
21000 
21100 
21LCO 
21300 
214 00 
21500 
21600 
21700 
21800 
21900 
22000 
2 21 00 
22200 
22300 
22~00 
22500 
22&UO 
22700 
228 00 
?2900 
23000 
2 3100 
2 3200 
2HOO 

fOR I:-=1 STEP 1 lNlll4 DO HIJ:=YOUHIH 
M> RS ON 1 N( 4 • D If" \1( I • Y) • TA • y" X. OTl• H• Al:, RE• H H 
t:=LtU If l E!U .. 10 THDI S.JOP:=TRUU 

ENO 
UNT!l A~S(Y(4J-I0) LSS ~-5 OR STOP; 
H4l:=lri 
I S [ Q l : =I SC ( Q ) ; 

fiR(GJ :=CGMPLEXO(lJ.Y(ll); 
If REKEli THEN 
8EL1h US[JJ:=USDCOH{Q); 

H :1 J; =iWP PEL UI H 
TI JIJ{ QJ: =Tl JO[ U-11 t.O Tl •3 •!lHS/PU 

ENO • 
E NOJ 
D C OM! J l; = f.H 
IF TA Glfi Tl THFN STOP:=TRU[; 
If NOT STOP THEN 
BEGIN If REKE~ THEN 

BEGIN DT:=<TI-T~)/(N-KJö 
OTZ:=OT•l•OMSIPI; 
E~PC:=CElP(•ORJNU•OT); 

END 

FCR l:=K•l SrEP l UliTll N DO 
6EGIN iH=J•NtU 

JS[QH=IS(Q•l); 
-FIR(Ql: =FLU)((Q,Q-1 H 

US l Q l :=US J SC { Q H 
J[QJ:=KOPPH!QH 
TIJO{Ql:=TIJD{Q-lltOT2i 

EhO 

ELSE RE~IN OT:=Tl-TAi 
~XPC:=CEX~C-DRJhU•OT); 
IS[ (J+•t l*Nl :=15{ QH 
FI:H< J+l 1 •N]: =FLUX( Q, Q); 

END i 
ENO; 

OOi 
lCO: Y(3]; 

END STRODHPULSCQH; 

PROCEDURE FOURJERCPULSJAL.K•rJJO;f;COHL.OCOH•N•AN,dN); 
VALUE PULSTAL•Ni 
qt:Al ANdN; 
INTEGER FULSTAL•K•t,; 
RUl ARii.AY JI JOrH* H 
INTEGER ARRAY CO~LrDCOH[•li 

9t:GBI REAL IJT ,pr,coso, SI NO.C!JSN,SINt-i. COSQ,SINo; 
INTEGER I ,J; 

PROCEDURE AB(A,g,J,QT)i 
VAlUE J;I]J; 
REAL A,t;,QT; INTEGER J; 
BEGIN A:=A+OT•(f(J-lJ•COSOtf!Jl•COSNH 

fl: =8 + DT *{ F [J -1 J •S 1 N 0+ F [ J J •S l N N 1 ; 
E NO ~U; 

PROCt:OURE GONIQCCOSN•Sl~Nli 

REAl SH~·CCSIIi 
'3El;lf.i COSN:=COSO•COSD-Sit.C•SINOi 

S l lH;: =S lNO•CUSIJ +COS O•SI NU i 
ENO GONIO• 

PROCEDURE COSSIN(COSu,SINQ,f); 
VAlU[ H 
R t: AL C 0 SD , S PW • Ti 
BEGIN COSG:=COS<2•PI•N•T1> 

SI ~ 0: =5 PH 2 • P 1• N" T >i 
END COSSJIO 

AN:=!IN:= o; 
FI :=4•Af'CT ~N(l H 
OT:=TIJO[l]•TJJO[OJ; 
COSN:=J; SINNl=Oi 
C 0 ::, S 1 N ( C 0 S D , S I ND •) T ) i 
FOR Jl=l STEP 1 U~Til K 00 
EEGIN COSC:=C(S~H SINQ:=SINNi 

GONIC!CCSN.SIN~); 

FNûi 
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2 3400 
2 3500 
2 3EOO 
23700 
2 3800 
2BOO 
24 000 
24100 
2420() 
2 430 0 
24400 
2 4500 
2 4600 
24700 
24BGO 
24700 
25000 
25100 
25200 
25300 
?.5400 
25500 
25600 
25700 
25800 
25900 
2 6000 
26100 
2 62 00 
263JO 
26400 
265CO 
26">00 
2áJOO 
26600 
2b900 
l7000 
2 7100 
27200 
27300 
27400 
27500 
27600 
27700 
27600 
21900 
28000 
2 6100 
2 B2 00 
26300 
2 6400 
28500 
23600 
26700 
28BOO 
26900 
29()00 
2 910 () 
29200 
29300 
2 9400 
29500 
29600 
29700 
2 980 0 
29900 
30000 
3 0100 
3 0200 
3 0 300 
30400 
30500 
30600 
3 0100 
30'300 
30900 
31CCO 
H100 
31200 
31300 

fC~ I:=l STEP 1 UNTIL PUL~TAL DO 
iJEGIN OT:~TIJD[[*I(•lJ-TIJO[f*KH 

COS~I~(CO~C.SINO.UT)i 

END 

FOR J:=l*Kt1 STEP 1 UNTIL COML[lJ-1 OC 
BEGII'i CO~C:=COSN; SINü:=SlNNi 

GDNIO<CG~~·SINN)i 
A"lCAN•I:lN•J•DT); 

E 1'10; 
J:=CD:-1L[l ]; 
COSO:= COS Ni SINU :=SlNN; 
COSSI~(COSN.~INN•TIJO[J]); 

A6(AN.BN•J•TIJO[JJ-TIJO[J-ll)i 
OT:=TlJO[Jtll-TIJO[JJi 
COS SI 1'1( C!J~O.<;I NO.OT ); 
FOR J:=CC~L{IJ~l ~TEP 1 UNTlL DCOM[ll-1 00 
BEGIN CUSO:=COSNi SlNO:=SINNi 

GCNIO<CCSN•SINN); 
All< Al'i•E~•J•flf); 

Ei~O i 
J:=DCOIHIJi 
COSO:=COSNi SINO:=SI~N; 
COSSINCCCS~.SINN.T[JD[JJ ); 
~8(4N .. BN,J,f[J0[Jl-TIJO[J-1J); 
OT:=TIJO[Jt1J-TIJO(J]; 
COSSll'i{CCSC .. SINO,OT)i 
fûR J:=DCO~[JJ•l STEP 1 UNTIL <1•1>•K DO 
BEGIN COSO:=CCISNi SINil:=SINNi 

GONIO<CGSN•SINNli 
AB( AN, f,~•J•I) T )i 

ENQ; 

ENI) fCUREFi 

liEI\L PliCCEOUIU: MAX (l<,l, A li 
VALUE K•Li 

INTEGER Koli RFAL ARRAY A[*Ji 
BEGIN INTEGE.R Ii RE4L Si 

S:=UKJ; 
fOii I:=K•1 STFP 1 UNTIL L 00 lf Afll GTR S THEN S:=Al[li 
lH X: =Si 

END 1'14Xi 

RE4L PRO CE DURE l'lli(K,l, q; 
VALUE JC;, U 

INT~GER K•Li REAL ~RRAY •[•li 
8EG1 ~ I tillEGER r; !iE 'L s; 

5:=4[11:]; 
FOR I:=K•1 STEP 1 UNTIL L DO lf 4{11 tSS S THEN s:=AliJi 
Hh:=s• 

ENIJ HINi 

PI:=4•ARCTANClli W3:=SQRTC3li 
RE,U(lNPUT•I•RS.LS•RRolR•LH•C•HOEVAAK)i 
FU~ ~AAL:=l STEP 1 UNTIL HOEVAH DO 
9E.GIN READ<INPUT,/oPULSTAL,N•MX .. CMS,QHR.TWENS)i 

hl:=( PULSTAL+l )*Nr 
OI'IS:=OHS•2*Pii OMR:=2•G~R•PJ; 
bEGIN HE4L TK.AN•BN•ID•IDt; 

COMPlEX CRJNU.FJPI3.~ULPi 

INTEGER liP 
REAL ARRA~ AtFMO:PULSIALJoT,TIJO[Q:NtH 
COHPLEX ARE~Y US,jS,FIB[O:N1li 
lt.lEGER A~RAY CO~L.ûCOH[l: PULST4Lli 

REAU( !HUT •'• ALFA[*) li 
ORJSU:~COHPLEX(RR/LR.OI'IR-OHS); 

EJPI3 :=CC/1PLEX(.5,.5•113 H 
HUlP:=EJPI3-C~XPC-OiiJNU•Pl/(3*0115)); 

fiO:=COHPLEXCO,Q); T~:=Oi 

FOR ij:=l STEP 1 UNTIL PLLSTAL DO 
HEG! N TK: =TKHLF A {W-1 }*PI/( 18 0* 0115); 

FIO:=fiCt{-1)**<W•l>*CEXP<-ORJNU•TK)i 
El\Oi 
f l R [ 0 l : = ( F I OI E JP I 3 • HULP l * ( FIV u; )/ ( I< UL P* D FJ NU )* C JH P l E XC C, 1) ; 
uco:=-70i 

STCP:=fALSfi I:=Oi 
oo BEGIN ucouo:=ucoi 

F 10 :=F llilOJ; 
~RGU:~AeSO:=SPAN:=fALSE; 
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31400 
1500 

HGOO 
31700 
H600 
31900 
32000 
12100 
32200 
323CO 
32400 
12500 
32600 
12100 
32600 
lZ900 
HOUO 
HlOO 
33200 
33300 
H400 
H500 
33600 
33700 
331.!00 
33900 
34000 
34100 
HZOO 
34300 
34400 
34500 
34&ao 
34700 
Heao 
H900 
35000 

,1510 0 
35200 
35300 
35400 
35500 
35!>()0 
J 5700 
15eoo 
35900 
36000 
3il100 
Hi200 
1&300 
36400 
36500 
36600 
36700 
168()0 
3&900 

~No 
END. 

5TRCDMPULSCOM(PULSTAL.ALFA.~.RR/LR.RS/LS.l-LH••2/(LS~LR), 
I( S•C ,o MS, OMR, U 5, I S,fiR, T, Tl J), UC Q,C OHL, OC011.oo 
:>TOP•fALS~"H 

f IR [ 01 : =f IR[ N 1 J IE J PI .H 
uco:=-uco; 
lf NOT STOP THEN EEGt~ 

lf ABS( CARG{flll(O])•CARGUIO )) lSS :ïl-3 
Tf.IEN ARGU:.=TRUEi 

If ABS<CCIIHS<F[f![QJ)•CA6SCflO ))/CARSCflR[O))) LSS :1-3 
HEN ABSiJ: lRUEi 

If ABS ((UC O- UC OUD )lU CO) LSS 41• 3 
T HEN SP AN : = 1 RU[; 

1:= I+l; 
Ei'tD 
UNTIL STCP OR I EQL I"JC CR CARGU ANO ABSO A~[} SP~NH 

lf NOT tSTOP OR I EQL Hl() TWEN 
EEGIN STRDOMPULSCOHCPULSIAL,~lfA,N,Ri/LR,RS/LS.t·L~**Z/CLS•LR), 

RS~C,Cf'S,.['MR.U.s, IS,F IR,f,TIJ!> .. UCO,COML,QC[H, 
STOP,TRUt:H 

f(l UH J ER< PUL SUL. N. TIJ Q, T, C OKL, 0 COM • o, AN•6 N H 
TGEM:=~N/2; 

IO:=SQRTC2•TWENS•LR/(3*TGE~•LH••21); 
TOt:=ID•Z/113; 

f IJ R 1 : 0 ST EP 1 UN TIL N 1 0 Q 

TU J:=Hl 1•3•tLH•1[))u2J( Z•LRH 
W~lTE{OUTPUT,<f•"KOPPEL BIJ STROO~INYERTORVOEOING",//, 

"11 IET-GElOE-U S[[ROE CJ!o411UTA TI E"•'• 
"GEPULSTE STREO~ .. PULSHOEKEN {IN GRAOEN):•,xJ, 
•flO.Z.t/, 
"14AC•H NEPAkAME fERS: RS="• f E:. z, X 3, "LS= "•f B. 4 •'• 
X19•"RR="•f6.2,X3,"LR="•F~.4,X3,"LH="•FB.It,//r 
"fS :",F7.J,• HZ"•'• 
•rn =·.rr.3," HZ"•''' 
"GEM. KOPPEL ="•fl4.2•" NH"•I• 
"RIMPöl ="•Fl9.2,• %"•1• 
.. TUS~ENKRINGSTiWOit =",f8.2• "A"•ll, 
"Bt:GiNWAAROEt.<GENCfiHEERO); ROTORFLUX:",XlO•Zf15.ó,/, 
X26,"CONOEN~-10RSPANNING:",f15.G,//, 

"KOPPELI-IA Rlo!O NI SCHE N" •'IC s,"K "• X ll•"AK "•X 14• "BK• .x 1 t, 
"AMPLifUOE",J>,PULSTAL+lr 
FCR I:=O STEP 1 UNTIL PULSTAL 00 (ALFA[IJ1, 
KS•LS.RR,Lk.L4rOHS/{2•PI>•DHx/(2•PlJ,TWENSr 
( ~ AX (0 ,r-; 1.. Tl·M iN ( 0 •N 1,. I) ) IT IIEN S •1 0 Q • I 0 r f l R [0 J•IJC 0) ; 

F o R I : = 1 ~TE P t u i-i TI i: ~6 ol:f 
BEGiN fOURII::tHi'ULSTAL,NrTfJ[l,f,COML,OCO;hl •AN•8N); 

IO 1:: S QRH AN* •2 + B~ uz); 
WRITECCUTPUT•<I•X22rl2,lf16.6," = •,.f7.2," %.">• 

I ,.;?h B N, 1 0 l• I[) 1/ TWENS~ l 0 0) i 
E t;O; 

IC NO i 
If MAAL ~DG 2 EQL 0 THtN WRifE(OUTPUJ[SKIP(l)J) 

ELSE WRJfE(OUTPUTr</1/>); 
E~O 
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BIJLAGE CS. 

Programma voor koppelberekeningen; 

spanningsinvertor. 

~~~~-----

20~ 
3CO 
400 
5('C 
óOO 

$ INCLUOE "PLOTLIBRARY ON APPL" 
$'SET INST~LLA TION 

BEGIN f"ILE INPUT•OUTPtJf>PtOTfERi 
INTEGER N,HOEVAAK•TEKfN•VARIEERi 

-T{-JT- RE AL P R 0 CE L)1:1ftt:--<tA·X-t--,.: >êJ~ H -- ----
800 VAtU-[ K•U-
9(!0 IN-lEGER K,L; REAL ~RRn AC•Ji 
1~---------

llvO 
1200 
uoe 

BEG I N I NT ( GE R I i RUL S ; 
S:=A[Kli 
I"OR I·-Kfl 

1"401t ----------------------- MAX:,.~; 

15('0" TNO MAXI 
rG 
17(0 
1800 
1900 
200"0" 
21UI! BEGIN P.ITEG[ R r; ~UL S; 
-zzo-o------s-::""Ä"tK·T;-~ ---~ - - - ~ --~-----------------~----------~ 

2300 FOR I:=K+1 STEP 1 UNTIL L CO IF ~(I 1 LSS S THn S:=A[ Ili 
2400 MIN:=Si 
250~ E~D MIN, 
2601t 
27CI.l PR 0 CEOU RE PlO TU !<:OPf>ELl {PLOT :.N ,x, T •US, IS, RR, LR, RS, LS, LHo 01'45 i nu; i TGE M r; 
~ VALtlE: llii-'tiRR •LR• RS •t-s-ot:H •OMS •JMRoîttffl----~-
2900 REAL X,RR,LR•RS•LS•LH•IJMS•OHR•TGEt1i INTEGER Ni 
30CO COMPLEX US; 
~3+111-011-0--·--Tttt:·""f>t:1tf-;-

32C1t REAL AR-RAY T ( •li COMr>Lt:X ARR ~y IS[• li 
3301t 
3-Nt-·----.,_~<---lf'>-.r.-,orrc..-~ Pt OT liK 0 P P ELl tekent qr<rf1lHen-v-;n1 -l'leTIIE!r"toop~--
33')2 % het e Lek tr omagnet is eh koppel Te. de fasestroom in een van de 
3303 % statorfaseren de tasesoanring in de statorfase• indien het 
3304 '· koppet is ber-e-1cena·l1'et ue1mt-D--vdTT--cr-e-~pr ocel1ure rEu I~v. 
330'5 
3306 % Verktaring van de formele çarameters îh de procecure•·headîn!r: 
no- --n:-o-r-=-ptol:l:er- rne~ 
33C8 X x·coordinaat langs het paoier <in cm.), aie als nulpunt 
3309 voor de te tekener grafieken ~ordt gebruikt. 
·:BlO = aant;;rt-te 1llfnnce~n-er·-aeïfr1nn!fval ten per oer1oae van net 
nn % koppel <= 1/6 van äe statoroerfoäeJ~ Er wöröe-n N+l oi.Jnten 
3:nz % berekend. 
3313 --z-- --us--=-•ra arcte v·an-de--p;n•l<:v-mcrr- van a e st at o r soa nn 1rï9-·ap-n·e-r~~--
H14 % tijdstiç t=O· 
3315 % IS = colliplex array (Q:Nl. 
"11!6 % ---------- ---rstr:r-tnrv-a-t·~~~oep-van-á e o r o c eau r e a e w~r--o e van 
~!17' -~~ van Je Parkvektor van äê statM's~roorn oo het 
3318 % tijdstiP t=I*PII<3•0HS•~V.- -- --
331"9 ____ -z-- Rit =-·r··otor-weerstand (in ohTITr-.-
33211 % LR 
3321 % RS 
n-zz-- -----r-~rs-

H23 7. tK 
3324 % OMS 
n-25 ____ -z-·-mrn-
3326 7. TGEM 
3327 

retor-zelfindUktie <in henry>. 
= stator·weerstand <in ohm>. 
= st àl: iYr---z-etrln:ru kt 1 e c 1 n hen r n-,;

hoöfdveto•indiJKtie Tin nenry). 
statorfrecuentie <in rad/sol. 

=--rororTr'ecluentle <1~ raJ/~;J;---~--

= gemiddelde waarde van het kopvet. 

~--- 8 E: G I N I NT t. GE fl I M • I .--r,--~~-P"T.-s-?1 >"Sl'T1 -r"n[1qp'l1'"--r 

350C ···········REAL A-RRAY STR(O:~J; 

360"- PI:=4~A RC TAN< 1l; 
37'~--·---J.I~t1"Eiffi1lJt. CT (I ro;-u----- ----- ----
380 il 0 PEN M ~ P 1< I M •0 ,o • S • N • 0 • 0 • 1 C 0, X + 2. 5, 2 6. :. , X + 1 0. 5, 2E • 5, X+ 2. 5 • 2 S l ; 
39'' 0 A X IS COMPLETE< I M • 0 • ·1 0 0 • 0 o!OC • 4 •1 • -1 00, 1G 0, FA L SE, T RUE, 10, 
4 0 0 0 ---- ----r:-LJ1'1'"ft-- trt ttt- -t-t-
41~(- · AXIS<IIhtr•D•9•~1.0.-3•0•0•3•TRUE>FALSLdl)l} 
4200 CURV-E1<IMol•0•9•Nol•T[I MOû Nl.t); 
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~---------ff~fitM"-.~•2-*tf• lvil•13.7'""'1'tT100•0•"GE"1. KCI"I"Et· -'), 
4400 TEXTCIM•9•2*N• 7C.•11.6*N• 70•0•STRINGCTG01,4l CAT" N~"li 
4500 TEXTCIM,9.2•N• ZC•ll.9•N• ZC•O•"RIMPEL ="l; 
4o00 H:XH IM"-•~-z-N-,--~tt;-·,1:t-;9•U • *10 •0 ,.. " CAT 
470~ STRING C CMA"<CO•N>Tl•HIWCC;1JoTlJ/TGEt1"-1C"Oo1iJ CAT-~ %"}; 
48-f-Q- CLOSEMAPC IMH 
~------nnNMAPH 11'1•~-<j *I\ •0 ,I) • 50 •X+2 ·5 •20 • x...-n--;:>, 20, X+2 .;-s-,--z-zo-s-r;---------
5000 AXISCI1MPLETECIM•0••50•0•5C•4•b·S0,50,FALSE,TRUE,5, 
5100 "FASE STROOM CAl"); 
5200 ~-tif'r.--o--.--tt:o~--e-, 3 • 0 ,J, 3 •TRU E, fAtS E•::>r;--
S3C-Q- FOR J:::t STEP 1 UNTfl 9 o-o 
5400 BEGIN HOEK ::CEXPCCUMPLEXC O.C J•l) •P I /31 P 
55-o-o-------------------.m;--- I: = J 5 ~U NT I L ~--snrr-rr.--=-Rm rl"STITi>Ru-E"K!, 
560C CURVElCIM•I•Û•N•CJ•l l•N+I,STR[Ilo!l; 
5700 END; 
~---·-·----------ct1tSE"tlli'T I M ); 
5900 0Pt:N1'1AP"1 C I M• 0 •('! • S iO• 0"> JO(,), X+ 2. 5:. 13. s.-x-.1 o-~ 5·;1"3 <:> K +2<~>T6r;· 
60l'C AXISCOMPLETEC IM•0••300•0•3il0•6•1•-300, 300,FALSE">TR1:1E>30-. 
6~ -r-A s-e:---srm-m--m>--c-n ... J. 
6200 AXISCIM,Q,3,9•0•3•0•0•3•TRUE,FALSE•30l; 
63(.C SPl:=REALCUSl; 
~--()-0- fOR J:-1 STEP 1 tllii11.:-"9~------
6-sO-e Bt:ûiN SPZ :=RE AL C LS•C:JMPLE KC (US( J~P f f3liS INCJ•PII3nr; ----
óf>C-Q- STRAIGf'TLI'-EPIECECIM•J*l•SPl•J>SP"l>I"l; 
~ ----S'l"RA-1Grt'ftTNE P1Eff C I :-t> J .-s-P"l-,-s.o'S.."P'72'-.,--11h)~,:------- ------
68(0 SP1::SP2; 
6900 ENO; 
70 I} e Tr-ft-t1"1to~o"l>t 50 • l:êê~ •1:-<:>:tO\--,.-O!'t-.-, ,._., ~s -t>p-ttA""'N-.:NrTI~NH{;~-""'" ... ).--:-, ------------
71C"C TEXTCI11•9·2• E6,llo6•6b•O•STRITI~f3/Z*'REAtTUSli5l-CAT "v--n 
l'ZOO CLDSEMAPC IMJ; 
73(• 0 ---------tli>"tff"~A-t>-H-r~-.C> ,0 i o--, t"•r :.o •-x--•..: • 5 , d • X +2 .--s-i7>""XT3-~--s-.By;------ - --------------
7400 FOR J::Q STEP 1 UNTIL 2 DO 
7 5 C 0 T E X TC I t1 • 7 • ·1 7 • 3 + J * 6 • 5 • 8 • 5 , ·1 7 • 3 + J• 6 • 5, 0, "T I J D A S " ); 
7o00 ît: Xîtnto--?-i~,-11-.--~• "KOPPEL --a--r-J" SP AN:U NGS INv ER I 0 R "), 
HOO TEXTCit1•-l•1•7,8,t.7•0•"RS=" CAT STRlNGtRS>ê> CAT., .. OHM• --·ls=·"· 
78C~ CAT STRlNr>CLS,6 l CAT " lf"); 
-r'Hl1l---- Tt:·xTCIM•-t•Z.-~:.a-,z-.T,O•"RR= " CAl SIR~Rlr.OT"t"AI"··-·rtouAvM-.-----r--='"'r 

BOGC CAT STRlNGCLR,6l CAT " H"); 
8100 TEXTCIM•'•4•3•1•e•3•1•0•"LH= " C'T STHINGCLH•6l CAT " H"l; 
-a-z-o-o-------- --·tt:-xif"nto~î•~ • 3 • 2 • 3 • a • 0, "F S = " CA I SI RI N G rm•r--s-n- 2 *PI J , 6) 
a1ce c•T " Mz~-1; 
3400 TEXTCIM·-1•4.5d.2•4o5•0•"F"R=" CAT 51RING<CMR/C2•PT),E,)-
J50~ -CAT"YZ."); 
il60!' CLOSEMAP< IMl; 
37üC DRAWOBJECTCPLDTdM•X• C.X+l5d0H 
8~ -- - --·--o-1-sf' l'l5t.l'lBJE-ci1TM>; 
390G Et~ll PLOTIJKOP P!::Ll; 
900.:' 
·9-~---~o C E:UU RE TE. U IN V\RS ~'LS, R R •l R·-; 01'1 S ~-aMR -,-s-1-G-,--~,--T-t:·~ TS ,-rrs-Tr--~- ---
920(' VALUE RS.LS,RR,LR•OMS•IlMR•SIG,N; 
9300 REAL RS,LS, RR•LR•OMS•OMR•SIG; INTEGER :Jï 
94•~() 'le:AL ARRA' TECtr1;---ccl'fPt:t:X-~RR"P"Y- Is-.r-rsr-..J;-"--------
9-sOo 
9-sr.'l r. Procedure TEUINV cerekent net koppet în een indUctiemotor• 
'f5!'1-2 -r.---·g-evoed uit een spanningsinvertor·. i'tet l<olJ-pet·w-arltt b-e-relcend 
9503 %uit de oerekende• ccmplexe kaaraen van de statorflux en 
95(~ % -stroolll• 
\1505 % Hrt·-;c--o--,:-p-e-t·- .. ordt at-teertreTé1<e-TIQvoor •/ode Jeel van ae stanrr--
95C·ó - --x- periode. J it komt cvereen rret een voll~di ge oeriade van het 
950r % kclopel. 
~-----------.------------ ----------------------

9509 %Verklaring van de formele parameters in de procedure-neading: 
9510 % RR rctor·~<eerstard Cir ohm). 
9511 ~--t"R -·nrror---zetfif'duktie Cin henry>. 
9-stz 7. OI'IS stator-frecuertiè <in rao/sOJ. 
9"513 % OMR rotor•frecuentie Cin radls.). 
~~- ·4~ -----srG = s or ei d; n-gs-coefTtcterrr.-----------·---~· -----------------------------· .. ·------
9515 % N aantal deelintervallen oer periode van het koooel• 
9516 % Het inverval Q<t<PIIC3•01<Sl ~ordt verdeeld in 1\ gelijke 
9517 -----r---d-- u·-creellrtervalTen ~et lengf"e"-Llj;----------------
9516" % TE = real array ro:NJ. 
9519 % De prccecure levert de kaarden van het ~appel op tlet 
~---· --x-- -------tlîann::- t==T.-urrr---n:nT;----
9521 % IS =complex array ro:NJ. 
9522 % De prccecure levert de ~aarde van :Je Parkvektor van de 
~-- -statorn·raonr o-p- T11ast1Pt= I • u r 1 n Is l I 1 • 
9 5 2 4 7. FTS c c m p l e x a r ra y [ 0 : N l • 
9525 % oe procecure levert de ~aarde van de Parkvelifór van de 
9"5Zf>---- ---r----- -- s rnoTfTul< -a·p t ii a st! P-t=r.--ur 1 n F I s l I 1. 
9527 
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9600 BEGIN REAL PI•PI3•NU•D~LR•D~LS•üSLR•T•DELTATi 
97t'C I !'lTE GE R-I;--------------------------~-------------------

980(! ··coT'fPtEX P•Q•Ef>T•EIH•~JPI3•E,C.GAMMA;Rl•R2•RT> 
9900 Ll R JNU ·DRSIGJNUi 

tû0011-- · p-r-r=1f-.n~c-r ANn t ;- -"PTJ"-:- =r T731 -
10100 DE:LRl=kR/ LR; OELS::RSILSi t.U:=uMs-o-.;u 
1 •) 2.:. 0 0 S LR:= 0 MS • SI G •L SIRS; 
! ." :s o o ----nn-:s-:-=co-Mt'tE x-r--r-c:-no,s-rc"P'I....,3Ml"•"'Scî!"f•"' P!3TT;------ --·-· 
1';r41''"0" 0 R JNU~= C IJ MPL EX (;:rEL~> •:rU l; OR SI G JNUl:: CO MPLfX { ITrt RTSTG; •NUH 
10500 B:= ~OMPLEX<<DELR•OELSl/SIG•-NUl; 
1 06~ IJ --- ---- c: = --cmrJ>t-r-x-c~4 •U ElP* 0 El S/"STfi ii lfUttSiltfrJ7S--r-GTr-- -
10700 GAMMA:=CSQRT<E**2+Cl; 
l·)B(C P:=0.5*(B"GAMM.Ui 
-ra?-o-t! Q: =0 .':ir\ffTbAR·~-A--1; --- -------~----

11()0'! T:=PI3/0MS; 
11100 EPT:::c[Xf'(-P*T>; 
!12é 0 [Oî: =UXJ>T•Q"frî1T 
113 0 0 R 1 : = E Q T -E P T; 
1141'~1) R2:=P•EQT·Q•[FT; 
1!5UO ________ RT:::("JJ> I3 •( Q* EQ I "P"EP n TG-~-~fi~Ä-;---

11600 FIS[QJ:=<~RSIGJNU/ORJNU•JSLR~ 
i 170 0 ( 0 SL R * ( ( P • • 2 l * E ll T • ( Q * *2 > * tP T >- G MS * R 2 + 
1 HIO'J -- rcosLR • r o SL R* R z·o ~~ s•R 1 r7G""IOHWA >7R3 >*?*"Q*liTl 1 
11900 lOR JNU• GA '~A))/ 
12000 <t:JPI3+R2/GA~MA+P*i;*(R1**2l/(R3*( GAMMA••Zl ll; 
rzro--o------ -- -----r-s-nrn :: "< t/SLRTnTS CR" q 2 " ( UffS?TTSrc-J* tJR J1'FTJ-.Ii RTT7~,1\Vl'A ) 7 R 3T ------
12200" ···Tr(i:;J:=lMAS<CUNJl:UTö.<FIS(,_ ll*IS[t Jl!(.3•Cl"'SIG)); 
12JOO 
ITt+o-o--
12500 
1 26 0 •1 
rz;-o--o-----

JELlAT-:=p-TTr~---·- --- ------~----------

FOR Il=1 STCP 1 UNTIL N DO 
BEGIN T:=I•Di:LTAT; 

EPT·=CEXP"\-~ 
12a-(:~ 

12900 
t30t e 

········ t:"OT-:=C~XP(•Q•Tt; 

Rll=EQT-EPP 
- --------nn:1'Tz--o:r-Q•t:f>-r.- --------- ----------------------

13100 
132(10 
~------

134 00 
1 35(lt:) . 

13600 
13 7o) 0 
138 0 0 
1391.1., 

IS[! Jl=OSLR+<OSLR•RZ-<OMS+CRJNU*FbC ll*R1+ 
IS[ OJ<~ (Q•EQT-P*EPTl l/GAMMA; 

--,F<:"-T-I<>-~ r[ -T-I+J~. =-ns lR-.~S I G J.J U I CR JN U+ 
< 0 S LR* ( ( P*" 2 >• Ö:QT• < Q* • 2J *EP T J•TO HS + D RJNU'*FTSTo-n·•-R2+ 

IS[0l*P*Q*R1 l/( CRJNU•GAMMAJ; 
._.,TM:E"-ff'-TI'Jr-.-."=72 •n~ A GTCUWJUFATfTfTS TI-n--<t•I"-<:~T(ol'l'l"7"3"•c-

E No; 
END TEUINV; 

14000" Rf:ADClNPt:T ;f .r~•HDEV AAK• IJARIEERiTEKEN>; 
14lt(t BEGIN ROL PI,RR,LR,RS•LS•LH,JMS,CJMR.TGDhT~t:t-lS,SIG,STR;lJDoW3T 
ttt2"o-o-------------tm E"GER I .-:I> P; 
143v0 coMPLEX usc.rsc; 
14400 REAL ARRA~ HO:Nli CQMPLU ARRAY IC,FlC,UC[O:NJ; 
t-45-(;-ll-----~-~rS-;r-R-tt--:Hu-E"V ~A K ], ------------
1 46()0" 
14700 PI:=4•ARCTAN(l); 
t tt Bt-1)-------~-Rr,m--c I1t f> U1' >11' RS -,TS • R R ;[-R:.--rtf>P}i _______ --
14900 SIG:=1-LH**2/(LS<~LR); 

15000 CASE VARIEER-1 OF 
rs-ro-o- BEGI1>i"RU\UTTifPUiiTitSP...,.J~,rrouMrrR~•...-T"'~-r-Er.N~S1")-,,---------··----

t5êG~ REA 0( INf>UT;foDM S • FR [ •1• Ti'IENS l; 
15300 EN.\Ji 
t-s~---- ---1tf't-s-:-::-2•i>1-.-(}HS; -nl'lif--::z-wp-r-.~ ---
15500 FOR Jl=1 STEP 1 UNTIL HO~VAAK Do 
156C(I BEGIN CASE VARIEER·l OF 
t-s-r-o-o- 8 EG IN ltl'IS~ t-;rj..-7..--p-;---:--------------
156{''} OMR:::FR[Jl*2•Pli 
15~oo E ~o; 
t-soo-o---- ---- fftrln-c-ttS-.-t-s, RR •CR>DfrS-JiUHR;-srG-.N •I , IC:, rt"CJ, ----~----- ---
16100 FOURIERCOEF1<~•T•O•TGEMl; TGEM:=TGlM/2i 
16200 UO:=SQRH TWENS/TGEM*(OHS*'Zl*SIG•LS/PJ; 
10 3C 0 US l. • = 2 * UO I 3, 
16401! FOR r:::O STEP 1 UNTil ffiJO 
1ó5CO BEtJIN lC[Ill=IC[IJ•US(I(UMS<~SIG•LSl; 
16 6 0 0 -- - - ----n-c-tl ] : =f r crn-vs-c-TU1'f5' --n -----

167CO T[I J:=Tfil•<UD*<~2 >*P/((QMS••2h;,IG*LSli 
16BOC ENDi 
1 6 9 0 0 ·- -rr--tt:Ktr<r-y-~· T ff!''n-----

1700-(1 Pt.OT 11K GPPEll (PLOT TER •N • < J-. 5 l *3 2 ,T:,; US C.i IC:,; R R, t R.i R~>t~> lHi 
17100 DI'S • OMtUT W"OlSH 
1 'I' ze-e----- - ---- rtltil ["tO UTi>ttt; q • "KW~"J~r<rt-n-GS 1 Nv E' RI 0 R v e:: D I ~"G", 11, 
17300 "MACHINEP~RAMETERs: RS="•F6.~•(3•"LS="•FB.4•/• 
17400 X19• "RR="•F6.z,XJ,"LR="•F8.4,X3•"LH="•Fe.4,///• 
tf51?1t _____ _"tmDJ-,q--s--=" •n,.-z-,-..-u-c--rs~-.r,- ---
usoo "OMEGA R =",F;;.z," WACIS"• Tl/i 
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l77J() "I"•XlO•"T[JJ",x9,":'lE<lSUli"•X5•"l~'.(lS(lll"•X5• 
trSOtl "R;: t 1'R 1 S ( I1 1" 1X4 , "TM< PH IS r I H ";I; * ( r, l3, 5 F 15.5 l , IT;~ 
17900 "GEM • Küf'PEL ="• F 14. 2•" tH-\",1• 
15C00 "RIMPEL ="•fl9.2•" l.".t/, 
1~10~ "TOS SfN KRTNl>SP~rnr.;rG~ ""'"-.-rtl~2>~>~S~,T-s>F11;Tl';tl1, 
l3ZOIJ OMS•OI'R•N+J,FJR U=O ~TtP 1 uNfll N 00 
1 !:130 •i ( I • T (! l • I C [ 1 J, F'I C C I l l , TwENS, 
lolt JO____ f"'Jt'HU>K•TT"'lHN< O•N• TTT7TVfNS"*ro1Ji(f0JT- ~ 

18 5\':• '! W RITE< 0 UT PUT, <I I , "K 0 P PEL H .RI10 NIS (!iE N", )(5, "K", X 11, "A 11", X 14, 
1%00 "EK"•Xll•"ÀMPliTUOE",/>H 
t-B-ro-e----- ---F-i'tft·-rn.-t--s-ft:t>- t ~trnîï!.:~ 5- o-u-~--~-~~---··· 

18Bt!<:l: ~s"ElH~ REAL A•E•~MP1 
18900 F0t.:RICRCOEF1Ct;.T•2*I•A>l 
l90tll f tltiRit: "<COE F2 ( N•-i•2 *I • Ei>; 
19100 AMP::SQRTCA**2+B••2>i 
192(.0 IIRITEUlUTPUT ,<1•'<22•12>3F1ó.ó•" = "• Fó.2," %">• 
1<J-3t:" q __ q_______ -- · ---~---p-1!.-l'r~Pr~ luO Ir H I' )i 

1940-()- ENfH 
l95C~ lol Rilf(O UT PUT[ SKIP ( 1> J l; 
19~ ---- EN-o;-
19700 END; 
19800 END. 
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13IJLAGT~ C6. 

ProgTarmna voor koppelberekeningen; 

PBr·1-invertor. 

l•JO S I t.CLUDE .. PLO TL lflRAin ON 4Pi'L" 
200 
300 BEGIN FILE INPUJ,DUTPUT•PLOTTER> 
4CO i~TEGER TYPfrlAftSOA•HCF.VAAK,1ARfEERrTOP.HAAL•PER•l•J•l•N•PPTAli 
500 REAL C.PI.RS.LS,RR.LR.LH.S!G,QftSrOHR.UO.TWENS.TGEM.P,I• 
600 F UU RA, f OU Re, A !lP, El NO TIJD; 
7CO bHLEAN lTEiirKOF; 
~00 
900 

1COO 
1100 
1200 
1300 
1400 
1500 
1600 
1700 
1!100 
1900 
2000 
2100 
2:>00 
2300 
2 .. 00 
2500 
2600 
2700 
2800 
2900 
3000 
3100 
32uO 
3300 
3400 
3500 
3600 
3700 
1eoo 
3900 
4000 
4100 
4200 
4300 
4400 
4500 
4600 
4700 
4800 
ft9CO 
5000 
5100 
5200 
5300 
5.400 
5500 
56CO 

nEAL PROCEDURE HAX{K•L•A>; 
VALU[ K.U IHEHR K•U PUl ARRAY A[*H 
BEGIN INTEGER I; f<EAL s; 

S:=UKH 
fO~ I:=K+l STEP 1 UNTIL L 00 lf Alll GTR S THE~ S:=AIIJi 
HAX::s; 

END MAXi 

REI\L PilO CE OUt<( Mit'HK•l• AH 
VAtLf K,L; INTEGER K,L; REAL ARRAY AI•Ji 
flt:GB INTEGER li REAL s; 

S:=AlKJi 
f(~ J:=K+l STEP 1 UNTIL l DC If A[JJ LSS S THEN S:=A[J); 
lH 1•.:: =s; 

ENO 11[N; 

PROCEDURE SPANNINGVEKTJR(TYPE•C•P•PHI,SCHAKELIIJQ,US.PERli 
WALUE TYP[,(,p,pHii 
INTEGER TYPE,P,FER; RE~l C•PHii 
REAL ARRAY SCHAKELTIJD[•); CGMPlEK ARR~Y US[•}; 

~EGIN REAL CuN•HlN,~UlPrW3i 
IhTEGtR I,J,K,L,M•N,EINDE; 
COMPLEX Ai 
INTEGER Aft RA~ Z 0 EK, G Ub IN liSP AN• El t.O ll :1); 
REAl -qR~Y H[t:l,O:Z•P+6]; 
OEfiNE P~RKVfKTDP 2•CINVSPAN[11+INVSPAN[21*A+ 

PI 
TWPI 
TWPillR 

INliSPAN[H*A**Zl/3 1. 
= 3.14159lb536 ,, 
~ 6.2331853072 •• 
= 2.0943951024 IJ 

PROCEDURE ONTSTE~KTIJDBLOK(C,P•PHI•A•EINO•INYSPAN}i 
~ AlUE c,P,PHH 
REAL c,PHJ; INTEGER Pi 
fiEAL ARRAY H•••H INTEGER -RRAY EINDriNYSPANI*H 

BEGIN REAL r,PHlfASE,HULP•REf; 
lt.lEGER NU•l•J•NUO: 

Pf'OCEDUkl' HICJ1; 
BEGIN NU:~NU+l; EINO[JJ:=EINO[JJ+l END; 

f'EAL PROCECU~E SNIJDENClli 
YALUE I; INTEGER r; 
öfGIN SNlJOEN:~(NU-PHIF•SE+C•<-ll••I/C2•<-1l••NUll*PI/P1 
ENO; 

OEFINE ELE~ = A[J,FINO[Jll 1; 

!UJ)_Q_···----~ NUO:=ENTIER(P~J-.S)+li 
R~F:=l•(NUO-FHIJ: 5800 

5'1GO 
&000 
6100 
6200 
b300 
6400 
650!) 
6600 
67::10 
6!100 
6900 
7000 
7100 

If C LSS ABS{~Ef) 

OR CC EQL ABS(REf) ANO NOT (SfGN(REf> EQL lJJ 
THEN INYSPAt.(tl:=lNVSP~N[21:=lNVSPAN[J1:= 

( lf S 1 G N( q:;: F ) = 0 T Hf: N < •1) ** I'IU 0 
ELSE -SIGN( REi'" •C-1Ju~4UO)} 

HSE BEGIN INYSPA!H1J:=INWSPMH31:=U 
I NVSPA NCZ 1:=-1 

ENIH 
FOR J: =1• 2• 3 !)Q 

EEGlN PHJfASE:=PHH(J-1 l•2•P/3i 
NU:=NUO+(J-tl•Z•P/3; 
ElNO[JJ::•p 
REF:=AeSC2•CNU-PHifASEl); 
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7200 
1300 
1400 
7500 
7&00 
7700 
lfOO 
7900 
8COO 
61!)0 
8200 
8300 
8/tOO 
6500 
8600 
6100 
8600 
6900 
9000 
9100 
9200 
9300 
9~00 
95,)0 
9600 
9700 
11800 
9900 

10000 
1 0100 
10200 
10300 
10400 
10500 
1 0&00 
10700 
10800 
10900 
11000 
11100 
11200 
11300 
11400 
11500 
116()0 
11700 
111!00 
11900 
12000 
12100 
12200 
12300 
12400 
12500 
12&00 
12700 
12!10 0 
12900 
13000 
1 :noo 
13200 
13300 
131!00 
13500 
13600 
15700 
HIJOO 
13900 
14000 
14100. 
11t200 
H300 
14400 
l't500 
14&00 
HlOO 
14800 
14900 
15000 

IF REF LSS C OR <REF EQL C AND NU MOO 2 EQL 0) 
lHE~ BEGIN EINO[Jl:=EIND[Jl•li 

ELEH:=o; 
END i 

T:=SNIJOE:~C u; 
IF T GTR 0 TH€N BEGTN EfNO[JJ:=EINO(JJ•t; 

ElEH:=l; 
E.NiH 

D!l f'EGit. lNCRi 
Ellfi: SNJ JOE N( 1); 

ENO 
UNTlL ELEK GTR P[-~·1o; 
EINO[Jl :=EIN!l( Jl-lr 
If (NU-.5-PHIFASE) GIR P THEN NU:=NU-1i 
REf:=~8S(2•{NU-PHTf~SE-P)); 

lf ~lF LSS C OR (nEF EQl C ANO NU HOO 2 NEQ Ol 
T~EN BEGIN EINO[JJ:=EINO[Jl+t; 

ELEM :=PH 
E. NO; 

T:=SNIJOEHZH 
lf T GTR PI•~·10 THEN BEGIN EINO[Jl:=EINJ(JJ•t; 

EL EP-!:= T; 
ENO; 

00 flf:Gl!\1 INCR; 
ELE~~SNIJOENC2); 

ENO 
U H I L El E ft GE Q 2 * P 1 ; 
iiNOlJJ:=EINOlJl·li 

END i 
FCR J::2,3 011 
BEGIN fOR I:=O STEP 1 UNTJL EINO[Jl 00 

ALJ, I 1 := H J, I 1 + C J-1 l• TIIP I OR; 
00 BF.GIN HULP:=ELEH; 

END 

FCR I:=EI~u[Jl STEP -1 UNTIL 1 00 A[J,Il:=A[J,I-lli 
A[J,OJ:=HULP-2•Pli 

UHIL ELEK LSS 2•PI-~-10i 
Ei'tiJ; 

E~D CNTSTEEKTIJCHLQK; 

P R OCE OU RE 0 NT STEE 11 T 1 JOT RAP { C• P, PH 1• A• EI NO • IN 'I SP A N); 
VALt:E C.P.PHf; 
REAL c.PHH INTEGER p; 
REAl A~RAY A[*•*]; INTEGE~ ARRAY EINQ,[NVSPAN(•l# 

BEGI~ REAL T,PnlfASE•HULP•REfi 
-fi\TEGER ~U.X.Ji -

P lW Cf. WRE 11'4 CIH 
BEGIN NU:=NU+t; EINO[J}:=~IND[JJ•l END; 

Fl'OCEOURE CECIH 
öEGfN NU:=NU·t; EINO(JJ:=ElNOlJl-1 ENOi 

REAL PROCEDURE SNIJRECHT(i); 
VALUE n INTEGER I; 
BEGIN SNJJREC~T:=CNU-PH!fASE•C•(-ll••IIt2•(-t)uNUll•P11P; 

ENOi 
REAL PROCEDURE SNIJSCHUI~(lli 

VALUE li IMEGER I; 
i3EGJN SNJJSC~U{N:=l2•<NU-PHTFASEl•(-l)uNU•3•C•I•<-U**I)* 

Pl/(2•P•<-1 l••NU•3•C•<-t )**I H 
ENO; 

OEFINE ELEM = A[J,fiNO[JJl *; 

f OR • .1: = !I 2• 3 DO 
f!EGl .. PttlfASE:=PHIHJ-U•2•Pili 

NU:•ENTJER{PHfFASE-.5)+1i 
T:=SNIJSCHUIN{O); 
lf T GEG C THEN i3fGIN A(J,Ql:=Ti EIND[JJ:=O ENO 

ELSE EJNO[JJ:=-H 
OQ BEGIN INCR; 

€LEH:=SNIJSCHUIN<O); 
ENC 

UNTJL ElE~ GTR Pl/3; 
OEC. Ri 
Dil 8EG Il'\ INCIH 

üH:=SNI JRECHH u; 
END 

UNJIL ELEM GTR TWPIORi 
OECFi 
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15100 
15200 
153CO 
15400 
15500 
15600 
15700 
15600 
15900 
1&000 
1&100 
lilZOO 
16 Jol) 
16400 
16500 
16600 
16700 
16600 
16900 
17000 
17!00 
11200 
11300 
17400 
11500 
17&00 
17700 

17800 
17900 
18000 
18100 
1820 0 
18300 
16400 
16500 
18600 
18700 
18800 
18900 
19000 
19100 
19200 
19300 
19400 
19500 
19&00 
19700 
19600 
1 ~900 
20000 
201.00 
20200 
20300 
20400 
20500 
20&00 
20700 
20800 
20900 
21000 
21100 
21200 
21300 
21400 
21500 
21&00 
21100 
21600 
21900 
22000 
221()0 
22200 
22300 
2 24 00 
22500 
?2600 
2270D 
22eco 
2290') 
21000 

DC BEGIN lNCR; 
ELEI':=SNlJSCHUlN( 1 H 

Et\0 
UNTIL ELE" GTR 4•PIIH 
OECR; 
DO BEGIN INCR; 

ELE~:=SNIJREC~TC2); 
nw 

LINTIL ElEH GTR S•PII.H 
DECR; 
OC BEGil\ INcR; 

ELEM:=3NlJSCHU1N{2); 
El'oC: 

UNTIL ELEH GED TWPI·~-10; 
DEC I< i 

END; 
roR J:=z.J oe 
BEGIN roR I:=O STEP 1 UNTIL EINO[JJ DO 

H J,J]:=.A[ J,J lt-(J-1hTWPJO!H 
oe BEGIN ~ULP:=ELE~; 

E~O 

FOR I:=FIND[Jl STEP -1 UNTIL 1 00 A[J,IJ:=AfJ-I-11; 
A{J,.OJ :=liULP-hPli 

UNTIL ELEH LSS TWPI·•·tc; 
E NO; 

NU:=~NTlERCPHI-.5)+li 
REF:=2•<NU•PHil•C-11••NU; 

Ir AHSCREF>-GTR C THEN INI/SPHH11:=I~VSPMU21:= 
I ~V SP A N [ 3 1 : =·SI G N ( R [f 1 

ElSE BEGIN 
INVSPA~[lJ:=(IF REF EQL 0 THEN C-l)*"'NU 

ELSE -SIG~CREF>>i 
HIV .SPA~ [2 J: =-1; 
INVSPANl3J:=t; 

FNOi 

PROCEDURE ONTSTEFKTIJOSlNUCCoP•PHloA•EINO,JNV5PAN); 
VALUE C•P•PH1; 
REAL C,PHJ; INHGER p; 
REAL ARRAY ~{*•"li INTEGER ARRAY flNO.INVSPAN(•li 

BEGIN REAL T.PtilfASErHULP; 
I NTEGt.R NU• I •Ji 

REAL PROCEDURE S~IJDENCNU); 
VALUE t.u; INHGER NU; 

bEGI~ REAL XoXt.X2,FXtoFX2; 
INlEGER MAXJI'i 

HAlCHI:=o; 
Xl:=C2•NU-tl•PI/(2•P); 
X2:=(2•NU+l l•PI/(2•1'>; 
FXl:=C•SIN<Xl>+C-l>••NU•<PHI-1>; 
rx2:=C•SINCX2)+(-1J••NU•CPHI+l); 
Dil BEGIN 

ENO 

~:=K2-FX2•<X2-X!)/{f)2-FX1); 
)(2:=Xll FX2:=rxt; 
x 1 :: lC; 

FX1:=C•3IN<X>-<-l>••NU•<2•NU-PHI-2•P•XIPI); 
MAXI Jo!:=MAXI H+ U 

UNTJL -.aS<FXU LSS ~-9 OR I'AXI" EQL 25i 
SN IJD(N :=Xl i 

tNO SNIJO:öNi 

Ot:rJNE ELEM = A[J,EINO[Jll #i 

F OR J: 1 • 2 r 3 DO 
EEG I~ PH I FASE :=PH 1 +( J-1 >• 2•Pf li 

NU:=ENTIER<PHIFASE-.5>+1; 
IF NU MOD 2 NE~ 0 

THE~ ~~~SPANfll:=INWSPANf21:=1NYSPAN{3J:=1 
ELSE BEGIN JNYSPAN{ll:=INVSPAN[3l:=1i 

INV:iPAN[2 l :=-1# 
E:NOi 

T :=SNIJCOt.NU Ji 
I f T GEQ 0 TtiF.N BEG f:'l A[J, 01 :=T; EINO(J l :=0 t:ND 

ELSE ElNOlJl:=-li 
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2 3100 
?J200 
23300 
23400 
23500 
23&00 
~HOO 

llROO 
23900 
24000 
24100 
24200 
24300 
24400 
24500 
24f00 
21t7GO 
24'100 
24900 
25000 
25100 
252\Hl 
25300 
251,00 
25500 
25&00 
25700 
25800 
25900 
26000 
26100 
26200 
2&300 
26400 
26500 
26600 
26700 
26800 
26900 
27000 
27100 
27200 
21300 
211t00 
21500 
21600 
27700 
2.7800 
27900 
26000 
28100 
28200 
26300 
2 6400 
28500 
26600 
26700 
28800 
28900 
29000 
29100 
29200 
29300 
29400 
29500 
2'~600 

HiJö6 
29900 
30000 
30100 
30200 
30300 
)0400 
30500 
30600 
3071)0 

00 BEGIN Nu:=NUtl; 
EINO[J]: =Ei NO[Jl•H 
ELEM:=SNIJDEN<t4U H 

F.ND 
UNTIL ELE~ GEQ Z•Pl+(J-t>•T~PIOR; 
EIN0[J]I=EIN0[JJ-l; 

o.o; 

f"OR J: :2,3 00 
BEGIN FOR I :=0 STEP 1 UNlll EI'4lHJJ 00 

A [J ri J:: A [J • I lt {J -1 l• T ill PI OR; 
OC eEfi~ ~ULP:=ELEMi 

END 

fOk I:=EI'40[JJ STEP -1 UNTIL 1 OU A[J,IJ:=A(J,I•lJi 
A[ J•Ol :=tiULP-2 •PH 

UNTIL ElEM LSS 2•PJ-;-9; 
END; 

E ~ U ( NT S r EEK T I J CS l NU ; 

Pt<OCEClikE PER I IJCE6EPALEN {f I JO,US. EINO[,f'Ei<); 
V~lUf EL'"lOEi 
I fiT E GE H E:I NI) E • f H; 
REAL ARRAY TIJU[•lï COHPLEX ARRAY US(•Ji 

~EGIN REAL OELT1.0ELT2'; 
lt.Tt:GE!f J,J; 
COMPLEX EXP(,USPER; 
BCOLEA~ TI~E.~E•IH.RfO•I~O.GifENSö 

PER::l; Tl~E:=RE::I~:=f"ALSE; 
CIJ bEGIN kEO:=I'iO:=GRENS:=fHSE; 

00 HEGIN I:=PER•l; 

END 

U;{) 

CEL Tl: =T I Jf![ 21 -TI JO [ 1 H 
00 BEGIN P=I+U 

DELTZ:=fiJOlil-TIJOli-11; 
EN u 

LNHL ABS<OEl fl-OEL T2 l LSS <J-9 OR I GEQ EINOEi 
PER:=I-li 
GRE~'i:=PI'"R GTR CEINDE+ll12i 
If NOT GRE~~ THEN 
BEGJ~ EXPC:=CEXP(COHPLEX<O•TlJO!PERJ)); 

U SP ER : = l' !:[ ll * E XP 0 i 
Ról): ABSCREALCUS[PER1-USPER)) LSS ~-9; 
IMO:=A6SUHAGnS[PtRJ·USPER)) LSS ;J-9; 

n.o; 

UNTJL CREO AND IHO) OR GRENS; 
If NOT GRENS THEN 
BEGIN J::q; 

OC EEGlN J:=Jtli 

I'" NO 

USrER:=US(Jl*EXPC; 
OELT1:=TIJO[J+ll-TIJO[JJ; 
DfLT2:=TlJûlPER+Jl-TIJD1PER+J•lli 
TlHE:=ABSCDELT2-0ELTl> LSS ;1-9; 
RE:=ABS<REAUI.;S[f'ER~J-11-USPER)) LSS Ol-9; 
IM:=~BS<IMAGCUSIPER~J-11-USPER)} LSS ;;)-9; 

UNTIL {~E ANO IM AND TIM~} OR J Gfw {P[R-1>> 
(NO 

UNTIL {RE ANO lt1 ANO TPH> OR GrlENS; 
If GRF.:NS THEN P~R:=EINDE; 

ENO PEillGOE.EEFAlENi 

W 3 : = S >l RT (3 H A : = C 0 HP L EX (- • 5, • 5• W 3 >; 
CASE TYPE•l CF 

6€GIN C~TSTE€KTIJDBl0K(C,P.PH[,B•fiNO.iNVSPÄN)i 
ITH~fft'H îJ()siNU (C.P.PHt .a. r:: tNo. I~\15PAIO; 

ENlJ; 
BEGIN ~EAL A~RAY TIJD(l:EINO[l1tElN0[2JtEiN)[3J~&l< 

TIJOllJ: Ci USllJ:=FARKVt:KTO!H EINOE:=I; 
FCfi I :=1.2,3 I)Q 

lOEHIJ:=(lf BU.OJ LSS ~-9 THEN 1 ELSE Oli 
00 flEG.IN FOH I: 1•2•3 OC GEH[IJ:=O; 

~~~:=(lf" ZOEKlll GTH EINU!ll THEN TWPI 
ELSE flll•ZOEJUlllH 
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3 oeoo 
30900 
HOOO 
31100 
31200 
31300 
31400 
31500 
3ló00 
31700 
31600 
319CO 
32000 
J2100. 
32200 
32300 
321o00 
32500 
32600 
32100 
32800 
12900 
H.OOO 
3 :uoo 
3 3200 
3 3300 
33400 
H500 
H600 
33700 
3 3800 
3 3900 
HOOO 
34100 
34200 
34300 
34400 
34500 
34600 
34700 
54600 
34900 
35000 
35100 
35200 
35JOO 
15400 
35.500 
35600 
l57CO 
3seoo 
35900 
. HiOOO 
36100 
36200 
36300 
3 &400 
36500 
3&&00 
3&700 
36800 
369JO 
37000 
37100 
37200 
31300 
37400 
37500 
37&00 
HTOO 
31800 
37900 
36000 
38100 
38200 
38300 
38400 
3 asoo 
36&00 
38700 
36800 
36900 

FCii 1:=2.3 00 
BEGIN ~ULP:=(If lOEKtiJ GTH EINOCIJ THEN TWPI+l 

IF HULP LE~ HIN•~-9 
THEN &EGIN GfM[JJ:=lJ 

[f HULP lSS HIN-:0-9 
T 11E N ülö G Itl 

ELSE au.zonu Jn; 

FOR Kl=l STEP 1 UNTIL I-1 00 
GEIHKJ :=o; 

MHl:=HULP; 

END i 
ENO; 
HULP :=Oi H :=O; 
FCFi 1:=1•2•3 DO 

ENO; 

6EGIN ~ULP:=HULP•Bli•ZOEKlllJ•GEHCllï 
H:=HtGEH(IH 
l'JEKri J:=lCEKl I ltGt:'11 IH 
INYSP AN[ Il :=IN WSPA N{ I)*( -1) uGf:H[l H 

!:.NO; 
Eir..Ct::=EINDEt-t; 
T IJrl~ INDE l :=HULP/H: 
US( EI NO El: :PARKVEK TOR; 

EhD 
UNTIL ZO~K11l GTR El~D[11 AND ZOEK[Zl GT~ EI~D[Zl 

A~Q ZOEK[3l GTR E1Nil(3]; 
El NOE:=EI NOE+l ~ 
TIJDCEINDEJ:=TWPii 
FCn 1:=1,2,3 00 lF 6{I,Cl lSS 4-9 THEN 

I N'ISPAN[I ]::•f NV:iPAN[ll i 
US(Elt.CEl :=PARKVEHC.~; 
IF ABS(REALCUS[EJNDEJ-US[llll LSS 4-9 

ANC A9SU"'AGCUSC€INOEJ-US[lJ)) LSS ~·9 
T~EN If ABS<REAl(USfEINOE-11-US[l])) LSS :0-9 

ANO ABStiMAG(US[LlNOE-ll•US[ll)) LSS 4-9 
THE~ dEGIN HIN:=IIJD{2Jï 

fûR 1:=2 STEP 1 UNTIL EINDE DJ 
BEGIN TIJO[l-1]: TIJDliJ-MINi 

U~U·ll:=UHIH 
END i 
TIJOfEINDE-ll:=TlJD([INilE'H 
US[EINOE-tJ:=uSllli 
0 N U f : = E I NO E • V 

OIO i 
PfRT ODUlE FALi: N( TIJ o.us •f INDE • PER H 
FOR 1:=1 STEP 1 U~TIL PER DO 

SCHAKLlTIJD[J•l]::TIJO(lli 
f NO i 

P~R:=PER-li 
E~D Sf~NNI~GVE~lORï 

PliCC~"IJUf<E PBI'KCPPt:l{K,SCHAKElli J!)•US•HS.LS·RR.LR.PPTAL .siG • 
O~S,Q~R.N,JIJO.JS.P~IS•KOPPEL); 

VALUE I\ •i1S•LS• hR•L R•S lG•OI'S, OMR,PPTAU 
J~TEGER K•N•PPTAL; 
hEAL RS,LS,Fn,LR•SIG.OHS•OKRi 
RE~L AR~Ar SCH.KELTIJO•~IJD,KCFFEL[•J; 

CO~PLEX ARRAY US,IS•PHISl•J; 

BEGI~ RE•L DELR·DELS•NU,SIGLS,OJ,OELTAT; 
l HE GE R I , J, l; 
COMPLEX p,Q,fFT.EJT,EIA.ORJNU,R1,R2•R3,R4•GA~HA,HULP•EXPPER; 
CCIIPL[l( AFR~~ AlfAK,aEUK•Gn!I'AK•DElTAKlO:K-1 H 

OfLR:=RR/LR; OELS:=RS/LS; ftU:=OHS~OHR; 

S 1 GL S ; "SI G * l S; 
t: XPPE P.: =CE XP< COMPL E )(( O,Q I!S •SOAKEL Tl JO( 10)); 
ORJkU::CO~PLEX<DELR.-NU)i 

ETA:=CO"PLEX<CELR/SIG•-NU)/RS; 
R 1: COMPLEX< ( OELR• DEL S )/SI (i,·NUlr 
GA HMA :=CS (;RJ (I; tuZ-4• OH S• OR JNU/ SI GH 
P: =<lH -G Afoii1A) /'l.'# 
G:=(Rl+GAMMAl/2; 
fOR 1:=0 STEP 1 UNTIL K-1 DO 
6fGIN DELTAT::SC~AKELTIJO[Kl•SCHAKELTIJO[K-f-11; 

EP f : = C EX P <-P• D El TH) ; 
EQf:=CEXP(-O•DELTATl; 
Alf AK [l l :=< P * E QT- Q • EP T> /G AI'\M4 
BETAI\[11 :=( EQT- t.PTl/GAMHA 
GAHHAK(IJ:=< Q•[QT• P•EPJ)/GAMHA 
0 El T A K [ I J : = { P* * 2 * f Q T-a ** 2 * EP J) I G AM !1 A 

E NO; 
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39000 
391CO 
39200 
1.930 0 
39400 
39500 
196.00 
3971)0 
39800 
39900 
40000 
40100 
40200 
4 0300 
4 0400 
40500 
40600 
4 0700 
40800 
40900 
4 1000 
41100 
41200 
41300 
4llt00 
41500 
41600 
4 1/00 
41600 
41900 
4 2000 
42100 
42200 
42300 
42400 
4 2500 
42600 
4 2700 
4 2B 00 
42900 
4 3000 
431.:JO 
4 3200 
ltBOO 
4 3400 
4 JSOO 
4 3600 
4 3700 
43800 
43900 
44000 
4 lol 00 
44200 
44300 
4 4400 
44500 
41t&OO 
44.700 
441100 
44900 
45000 
45100 
45200 
453.00 
45400 
4 5500 
45&00 
45700 
45600 
45900 
46000 
46100 
46200 
4&300 
46400 
4&500 
46600 
46700 
46800 

Rl:=R2:=R3:=H4:=o; 
F CR J:=o STEF 1 UNTIL K•2 DC 
BEGIN Rt:=Rl+US[K·JJ•(OELTAK[JJ/RS·ALFAK[J]/Sl~lS)' 

R2:=R2+US[K-J-ll•<P•Q•BETAK[Jl/RS•ETA•ALFAK{J])i 
~3:=R3+USlK-Jl•(ALF•K(Jl/RS-6ETAK(J1/SIGLS)i 
R4:=R4+~S[K-J-ll•(GAH~AKlJ1/RS-ETA•8ETAK[J]); 

E NO.ö 
Rl:=R1tUSlll•<OELTAK[K-1l/RS-AlfAKIK•lJ/SIGLS)i 
~3:=R3+US[11•(ALFAK[K•1J/RS·ij[JAK[K-11/SIGLS)i 

HULP:=EXPPER·GA~H~K[K-lli 

PHISlOJ:=SIGLS/ORJNU• 
([TA•US(Kl+R1+~2+ 

P•Q•BETAK[K-11•<US[Kl/RS+R3+R4)/HULP)/ 
(EX P PERtAl F All{ 11-11 tP• lol• BE UK( K-1 l **2 /HULP H 

IS(Ol:=(US[Kl/RStR3+R4•0RJNU•BETAK(K•1J•PHISl0l/SIGLSl/HULPi 
T I JO [ 0 l: = C; 
KOPPEllOl:=3•PPTAL•I~AG(CONJUGATE<PHIS(Oll•ISl01l/2i 

FOR J:=t STEP 1 UNTIL K DO 
6EGIN OT:=(S(hAKElflJOIJJ•SCHAKflTlJO(J-11)/Ni 

FOR I:=t STEP l UNTIL N DO 
BEGIN L:=<J-lJ•N; 

E r-.o; 
END i 

FPT:=CEXP<-P•I•OT); 
EQT:=CEXP(·Q•I•OT)i 
IS(l+ll :=US[Jl/RSt 

<US[Jl/RS•<P•EQT•Q•EPT>
(US[Jl~OKJhU•PHI5(Ll)•(EQT-EPil/SIGL5+ 

1 S [l l* (Q•E;H-P •EP Tl) /GA IlMA i 
PHIS[L+IJ:=SIGLS/DRJNu• 

<ETA•US[Jl+ 
<US[ ~l />1. S* (P**Z•EQ T·Q••2•Ef"T>
(US[JltDfiJNU•PHISfll>•<P•EQT-Q•EPT)/SIGLS+ 
I S [ ll • P * J * ([ ló T-E PT ) ) I GA M HA); 

KUPPEUL+l 1 :=J•PPTAL•l MAG (COr-l JIJGATH PHI S!L+l l>•IS (lt I ])/2; 
TlJD!L+IJ;=TIJD[ll+I•OTi 

!::NO Pi.lHKOPPEU 

P R OC E D U hE: Pl 0 T F tl" K ( PPC:L ( P L 0 T • x, l• TI JD • I s. KOPPEl • PER • ST I JO .u 5 , 
R s, LS.RR, LR• SIGIU,0/1S, OMR• T:iEif>; 

VALUE X.L.PER•RS•LS•KR·l~•SIGHA.OHS.OHR.TGEHi 
FILE PLOTi 
11\TEGER L,PEiU 
kE-l X•RS•LS.RR.LR•SIGMA·C~S.CMR,JGEMi 
fiEAL ARRAY T1JG.KOPPEL•STIJO(•Ji 
COMPLEX ARRAY jS,USl•li 

8EuiN INTEGER KCP•I•J•N; 
~EAL PJ,KMAX,KHJN,sP.SPl,SP2,STRi 
COMPLEX [Xpç; 

PI: =lo*~.RCIANC Ui 
~EWOBJECHKCPH 

KHAX:=HAX<O•l•KOPPEL)i 
KHIN:=HIN(Q,t,KOPP[l)i 
KMX:=<lf K~AX>Q THEN 50•(ENT1ER(K'1U/50)+1J 

ELSE +SOli 
JOHN:=(If KMIN<O THEN SO•ENTIER<KHIN/50) 

ELSE -5C H 
~:=4•E~TIER<Fli<EINOTJJD•OHS)+.5)i 
OPENJo!APl( KCP.O,KMAX, O,KH1 N,N, KHAX, 

XtZ.5,29.X+2.5•24•X+l2.5,29)i 
AXISCC"PLETE<KCP,Q,KHJ~,O.KHAX,(KMAX-KHIN)/50,l,KHIN•KMAX, 

FALSE• T &U[, (K I'AX·iCHlNl• 2. 5/ 60, "AOPP EL (NH )")i 
AXIS<KCP•O•O•N•0•4•Q•0•4•TRUE•fAlSE•<KHAX-KHI~J•Z.5/60)i 
CURVE H K ( P •I • 0 • 'i• L • ( I C l 1/ l ) +TI JO (I HOO lJ • 

ICJPPEUI HOO L],l); 

ClOSEMAf(K!JP Ji 
KHAX:=o; 
FCR J:=l STEF 1 UNTIL ENTIER(h/2) DO 
BEGIN EXPC:=CEXPCCOI1PLEXCO,EINOTIJD•OH5•(J•1)))i 

FOK 1:=0 STEP 1 uNTIL L DO 
6EGI"' STii:=REAL<lSUl•EXPCH 

If STR GTR KHAX THEN KHAX:=SJ!{i 
EhD 

E NO; 
K"AX:=25•(E~TlER(KH.X/25)+l)i 

OPENMAPl(KOP.o.KMAX,o,·K~AX,N,KMAX. 

Xt2.5,21.5•X+2.5.16.5.~+12.5•21.5>i 
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46900 
41000 
4 7100 
41200 
47300 
41400 
47500 
47600 
41700 

4 7800 
47900 
48000 
48100 
48200 
4iUOO 
48400 
ft6500 
46600 
46700 
4 8~00 
489CO 
49000 
49100 
49200 
49300 
49400 
49500 
49600 
49700 
lt9800 
499CO 
50000 
50100. 
50200 
50300 
504.00 
50500 
50600 
50700 
50600 
50900 
510CO 
51100 
51200 
51300 
51400 
51500 
51600 ... 
51700 
51 aoo 
5.1900 
52COO 
SllOO 
52?00 
5.2300 
52400 
52500 
52600 
52700 
52800 
529ll0 
5 .sooo 
5HOO 
5l20 0 
5 3300 
5 3400 
53500 
5 3600 
')u co 

. a XI 5 C OI"Pl ET E ( 1\ OP, lh- 1111 PX• Q, ~HAll. • 2 •1111 A X/ 25, l• -lOl A X ,I( I!A X • 
FALSE.TR~E.KMAX/ll••SrROOH (A}ft); 

~XISCKCP•O•O•NrO• 4• O. Q,t., lRUE.FALSE .. 1'01.AX/12li 
CURVEl(KOp,{,O.N•L•<I CIV Ll•TIJO[I MOO LJ, 

kEALCIS[I "OU Ll•CEXP<COMflEXCO,(! OIV ll•EINOTIJO•OMSlll•l); 
CLOSEIIAP(II.QP H 
KHA X: :Q; 

FCR J: 1 STEP 1 U"'TIL ~iHIER(N/2) DO 
13lG IN EXPC: =CEXP<CO:iPlfX(Q, EIN'J TI JO•OMS•< J-ll} 1; 

FCR l:=t STfP 1 UNTIL PER 00 
BEGIN SP:=REALCUS[Jl•EXPC>; 

IF SP GTR KMAX THEN K!Ulf:=SPi 
t. NO 

u,o; 
KHAX:=100•CENIIE~CKHAX/100)+1li 
C PEN 11 AP 1 (KG P,. 0• KM A x, 0 •- KI-l A X • th K HA X• 

Xt2.5•t4.X+2-S.9.Xt12.5,14li 
AXISCO~PLETE<KOP,o,-XMAX,Q,KHAX.KHAX/SO.t,-«MAX,KMAX,. 

FAlSE•HIUE•KHA)/l2• .. S?ANNINS CVl"H 
AXISCKQP,Q,O•N•0•4•0•0•4•TRUE•FALSF.KMAX/12)i 
SPl :=Ui 
FûR J:=l STlP 1 UNTIL N DO 
BEG 1 l't EJt: PC :=CEXP ( COt1P lf xco. EI NO TI JO •O 115*( J-lll H 

FO~ J:=l ST~P 1 UNTIL PER 00 
6EG1N SP2:=REALCUSlll•EXPC)i 

STFAIG~TLJNEPIECE(KDP,J-l+STIJO[I-11•SP1, 
J-1tSTIJ0[!•l)•SP2,.1li 

STFAIG~TLINEPIECE(KQP,J-l•ST!JO[[-tJ,SPZ. 

SP1:-=SF2i 
nw; 

ENO; 
CLOSE HAP( KOP >i 

J-t•sTI JDU h spz,u; 

DRA WO& JE. C H PlOT ,I( OP • X • 0 •X +15 • 30); 
OISFGSEOfJECT<KOP1i 

ENO PLOTPBHKOPPELi 

PR~CEDURE fOURIER(K•lNT•TIJO .. F•N•A•Bli 
VAlUt: l(,fi'IJ,I\i 
INTEGER K,Jt.T.Mi kEAL ~•!H REAL 'RRAY TIJO•H•li 

REGI~ REAL DT.PJ,COSO.COSN,SINO.SlNH .. COSO.SINOi 
INTEGER l•Ji 
A:=B:=Oi 
PI :=4•ARCTAN( l)i 
CGSN:=ti Sihh:;O; 
FOR I:= 0 STEP 1 UNTIL INT-I DG 
BEGIN OT: =JIJO[l•K•l J•TIJOU•KH 

CfiSU:= CCS<2•Pl• N•OT H 
SINiH S1NC2•Pl*II*Ofli 
f[JR J:=O STEP 1 UNTIL K-1 00 
BEGIN rosc:=COSN; SlNO:=SiNNl 

ENOi 
ENO; 

ENO FCURJE:f;; 

COSN:=COSO•COSO-SlNO•SI ND; 
SINN:=SlNO•COSD~COSO•SINO; 
A:=AtCT•(f[l•K+JJ•COSOtf[l•K•J+ll•COSNl; 
B:=~+OT•(f[I•~+Jl*SINC•F[l•K+J+ll•SINN); 

PI: "4•ARCH.N(l H 
~EAD(INPOT•/•TYPE•L•MPD••HCEV~~K•TOP.~ARIEER); 
6~GJN HEAL AR~-y STIJ0[0:6•(LAHBUAt2ll•tS•FR.TW•U•Fl[l:HQfYAAKJ; 

CO~PlEX ARRAY US(l:ó•(LAMBOAt2)); 
READC lf<IPUT.t •RS•LS.RR•LR•LHrFPT AL H 
WRITE<OUTPUT•<•KOPPEL BIJ VUEUING ~ET P.~.H.-lNiERToR•.t!. 

"!'11\CHINEPARAMETERS: A5 "•f E.2.X 3..,"LS ="•F8.4,/, 
Xl !;,•RR ="• fó.2• X3,"LP. =·,ra .4, X3,•LH ="• Fd.4•////>.. 
liS,LS•Ril,LR.LI< J; 
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5 3!l0U 
53900 
5 4000 
54100 
54200 . ~ 
54300 
54400 
54500 
54&00 
54700 
54800 
54gO'.) 
55000 
55100 
55200 
55300 
55400 
55500 
55&00 
55700 
551!00 
55900 
5&000 
5&100 
5&200 
5&300 
5&400 
5&500 
5&600 
5&7.00 
56800 
56900 
57000 
57100 
57200 
57300 
57400 
57500 
57600 
51700 
571l00 
51900 
5 acoo 
56100 
56200 
58300 
5 8400 
5 6500 
58&00 
58700 
58SUO 
58900 
5 ~cao 
5 9100 
59200 
59300 
59400 
59500 
59&00 
59700 
59800 
59900 
6 0000 
60100 
60200 
&0300 
60400 
60500 
60&00 
60700 
60800 
6 0900 
61000 
61100 
61.200 
6.1300 
&1400 
f>l500 
61&00 
61700 
li180.1L 
&1900 
&2000 
6210.0 
6220, 
62300 

CASE TYPE-t Cf 
BEGIN WRIT~<CUTPUT,c"AEfFRENTIESPAN~ING = 

WRITFCCUTPUT,c"RffERENllESPANNING = 
WR I TH C UTPLIT, <" kErE RE H IESP AN N ( NG = 

BLOK",//> H 
TRAPf.LIUM'•,.tt >); 
SH>JUS•,fl>); END; 

CASE \iAiiH.Efi•l 'JF 
BEGIN ~EGTN RE~O<INPUT,/,fS[•l•OHR.TWENS•UO,pHI)~ 

WRITE<OUTPLT•<"VARIATIE VAN FS"•I• 

END; 

"BEFEIK VAN FS ="•fl.l•" HZ -",Fl.l.~ rtZ.•.".t/, 
"fit ="·F 10.3.· HZ"·'· 
"T~ENS =••Fl.3,- NH",/, 
•uo =",rlo.J.• v· .. t. 
"PHI ="•t9.h"PI RAD.•>rFS[l hFS[HOEYAAI<J• 
OHR.TWENS,UO·P~l); 

SE (, IN fl E A lH I NP U T ..J , 0 11 S, f RI * l , T WE N S • U 0 • PH I ) ; 
ftRII~<OUTPUf,<"VAnfATlE VAN FR"•/• 

END i 

"BEREIK VAN FR ="•f7.J,• HZ •"•t7.J,• Hl~""//, 
·rs ·.Fto.J.· Hz•,,, 
"TWEN~ ="•F7.3,• NH"•I• 
•uo =• .. r!o.3,• v•,,, 
"fHl =" .. f'1.3•"PI RAO.">,fR[ll,FR[HOEit.AA.Kl• 
ows.rwE~s.uo.PHJ); 

B<:GIN REAO< INPUT ,/,QIIS•OHR,HH*lrUO•PHI H 
WRITE<OUTFUTr<"VARIATIE Y~N GEWENST~ KOPPELWAA~OE"• 

END# 

/•"BEREIK VAN TWENS ="•f7.l•" NM ~""f7.l, 
• Nl'.".ll• 
"FS ="•Fi.l•" HZ••t• 
"fil =",F7.J,• 'il"•l• 
•uo ="•F7 -3•'" v•.t .. 
•pttJ ="ofE).],•p[ RAO.">,TWllJ.TW[HOEYAIIoKlo 
OHS .. OHR,J.JO,Piif H 

BEGIN ilê.AO( JNPUT,J.C!o!S•OI1R•TWENS.UI•l•PHI); 

uo; 

«lil TE< GUTPUT • <"V AR 14 HE VAN OE TUSSE NKRl NGSPANH lNG", 
/,"llEREII'i VAN UO ="•f 7. J,• V _ .. ,f 7.J,•y. "•llo 

"FS ="•flO.J,• Hl"•l• 
"FR =•,rto.J, .. HZ"•I-• 
"T•ENS ="oF7.3,w NM"•I• 
"PHI ="• f9.3.•PJ RAD •">•Ull l•U[HOEVAAKJ. 
OMS • 0 I' R• TWt NS.PH!li 

BE6JN ~EAO(JNP~T.I.OHS•QHR.TWENS.UD,FJ[•J); 
WRITF:lOU TPI.i J., <"V AR I AllE V»L 0 E f ASf:iiOEK".o .. 

" WAN DE OliAAGGOLf'"•/• 
"BE~EIK VA~ PHI ="•F7.3,•Pt RAO. -",f7.3. 
"PI KIQ.",./1• 
"tS ="•FlO.],• HZ"•/• 
"FR ="•FlQ.3,• HZ"•'• 
"TWENS :•,.f7. 3"" NK""'" 
"UO ="•flO.l•" V">,.flUhFUHOEVAAKhO!tS• 
0 M R • TWENS • UO J; 

END; 
WRITt(OUTPUTISKIP(l)]); 
SIG:=l-{lH••2)/(lS*LR); 
OHS:=Q~S•Z•PI; ~MR:=OHR•2•PI; 
fOR MAAL: 1 STfP 1 UNTil HO~VAAK 00 
8i::Glh CASE vH<IEER-1 OF . 

bEGIN O~S:=fS{MAAll*l*~f; 

[!';(); 

JMR:=FN{MAAL1•2•Pii 
TWt:NSl=lW[MAHH 
UD ·- U[MAAll; 
PHI: FIUIAALH 

WRITE(OUTPUT.<"FS ="• F7.3•" Hl."•l• 
"FR ="• F7.3•" Hl."•ll• 
"TUSSfNKRINGSPANN[~G =•,r8.2o" v.•,tt, 
"LAHAOA ="•I 3,/, 
wPIH "•F 7.3."PI RI\O."rl/1>• 
OH5/(2*Pl>•OMR/(2*Pl);UO.LAM30AoPHIJ1 

C:=.5; T:=tH TGOI:=O; N:=EIHIER{90/LAMSOAH 
ITER:=KOP:=FAL~f; 

OC BEGIN SPAN"INGVEKTOR(TfPE•C,LA~BOA,PHI,STIJO,US.PERli 
fOR J:=t srEP 1 UNIIL PER DO 

i.IEGIN STlJDlJJ: STIJO(Jl/O:fs; 
US[ JJ :=-US[ Jl•U0/2; 

END; 
L:=PER•fH I:=Itt; 
B~GIN R=AL ARRAY TlJO.KOPPEL(O:L]; 

CO~PLEX ~RRAY PHIS•IS[O:LJ; 
P BMKOPPE UP EP., S Tl JD • U s,a s,LS.. RR. LR ,pp T AL•SIG • 

OI!S • OMR, H• T lJO•I s, PHI S• KOPP!':L H 
fl~ûTIJO:=TIJU(lJi ------------~ 
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62400 
62500 
62600 
6Z7DO 
62eoo 
62900 
610.CQ 
ól100 
6 3200 
6BGO 
6341)0 
6 3500 
63600 
6 3700 
Ei 3800 
63900 
64000 
&4100 
6 lo200 
&4300 
&4400 
6 4500 
&4&00 
64700 
6430D 
&4900 
65000 
65100 
65200 
65300 
654QO 
65500 
65600 
65700 
65800 
&5900 
6 óC 0 0 
&6100 
&&200 
& &3 00 
l)ó41)0 
&6500 
&&&00 
6&700 
66600 
6&900 
&7000 
&7100 
61200 
& 7 300 
f> 7 4 00 
li7500 
& 7600 
61700 
li7800 

EIIO 
f.'tll). 

END 

FOR J:=O STEP 1 UNJIL L 00 
TIJO[JJ:=TIJDLJl/EINDTIJO; 

FOR J:=C STEP 1 UNTIL fER 00 
.i T 1 JO[ JJ: =ST! Jü(J 11 E IttOT l.JD; 

FOURIEP(~~PER~TIJD~KOPPEL~O,fOUR~~FOURB); 

TGUl: =f JU R-12; 
ITER:=I El:l TQP; 
KOP:=ABS(TGEM-TWENS)/TWENS LSS ~-4; 

1f I TER THEN 
W RI E ( OU I PUT, <:J, •JU.Xl MA. AL AANlAL _J._JER.U IE S 

I 3 ~ " l BE RE J K T • " , I/ ~ 
"UI TSTURINGSGR~AD ='"of6.5,/, 

( =· ,_ 

"GEH. KOPPEL =•,_r_a_z, •NM;•, ______ _ 
" GEWENST K~PPEL =",f8.2•" NH.'"~//~• 
TOP ,c, TGEM, TWENS); 

lf KOP THEN BEGIN 
W RIT HOUT PUT,< 

DO 

"UITSTURINGSGRAAO =",f12.8oX1• 
"(AAIHAL ITERAIIES ="•I1•" J•_._JJ, --
"QNTSTEEKTIJOSTIPPEN (IN SEC.) HET SPANNIN&S~EKJOR•, 

JJ,x4. "Tl JO" .x 19. •us".I••(J,E12 .5.ZF15. Bl.t/, 
·~E~. KOPPEL ="ofl6.z,• N~",/, 
"RIMPël ="•f21.2o" %",//o 
//,"KOPPELHARHONISCHEN•.xs,"K"•Xllo"4K•~xl4• 

"EiK",.X u," A.KPL I TUO(", I >• 
C • loPER, 
FC~ J:=l STfP 1 ~NTIL PErt DO 

[STiJO[Jl*EINuTIJDoUS[JJ1oTGEM• 
( M AXCO, l• ~OP P f l )- '11 N ( 0 • L• KOPPEl)) /TG E H• 100}; 
PLOT PA HK OP PEU PLOTTER. (MUL -1} • 16•L • TI JO• I s.K OP PEl, 

PfRoSTIJO•USoR5.LSo~R.LRoSIG.OMS·OMR·T~EM); 

J :=U 
oe 
BEGIN FOURlfR(N,PER, TlJO.KOPPEL,J,fOURA·fOURBH 

AHP:=::iORT(fOURAu2+FOURs"••2~ . 
Wil I T t: ( C ~ T PU T • <I , x 2 2 o I 2 • 3f 1 E. 6, " = ", f 8. 2 • • % • > , 

J•2•PI /( OHS• EI I'! OT IJO >• FOURA, 

J:=J+ t; 
uo 

FO LR tl• AM P • AM P I TG E H • 1 0 0 ); 

UNTIL J•2•PJ/(0MS•EINOrJJ0) GTR 36; 
END 

ELSE C:=C•S~RHTiiENS/TGEHH 
Et-< u 

UHIL ITEF Dit KOP UR C GE;J t; 
lf NOT (!TER 0~ KOP> THEN 

WRITF<OUTPUTo<"GEWENSTE KOPPELWAAROE (:'",f9.2o 
• l VALI BUI TEN BEREIK•,/, 
"HOGEFE TUSStNKR1NGSPANNING NOaOZAKELIJK•> 

T NEN S); 
WRl TECOUTPUT[S~IP(l}]}; 




