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Samenvatting 

Samenvatting 

Het is van groot belang dat een electrisch aangedreven voertuig zuinig met de uit accu's 

beschikbare energie omgaat. In dit rapport volgt een analyse van het vermogens- en energie

rendement van een electrische voertuigaandrijving. Er wordt een model voor de aandrijving en 

meer specifiek, voor de electrische machine beschreven. Onderdeel van het model voor de 

machine is een beschrijving van de ijzerverliezen. Deze beschrijving roept een aantal vragen op 

en is om deze reden onderwerp van verder onderzoek. Het model voor het berekenen van het 

rendement gaat uit van een berekening van de verliezen in het aandrijfsysteem. Uitgangspunt 

is dat het voertuig een gegeven ritcyclus doorloopt, dat wil zeggen dat het voertuig een gegeven 

weg met een gegeven snelheid aflegt. Het uit het model volgende computerprogramma berekent 

dan het verloop van het vermogensrendement alsmede het aan het eind van de ritcyclus geldende 

energierendement. 

De berekeningen van het programma zijn geverifieerd aan de hand van metingen. Dit rapport 

beschrijft daartoe een proefopstelling welke is gebruikt om een aandrijfmachine van een voertuig 

na te bootsen. De modellen zijn opgesteld en de metingen zijn uitgevoerd voor het geval de 

aandrijfmachine een synchrone machine, een permanent-magneet machine of een asynchrone 

machine is. Het verschil tussen het gemeten en het gesimuleerde rendement is gemiddeld 7 

procentpunt. 

Het rendement van een aandrijving wordt sterk beïnvloed door het werkpunt van de machine. 

Een tweede doelstelling van dit rapport is het ontwerpen en realiseren van een maximum-koppel

regeling voor een permanent-magneet machine. Er wordt een ontwerp van de regelaar beschreven 

alsmede de implementatie van deze regelaar bij een proefopstelling. Gegeven wordt onder meer 

het verloop van de statorspanning waarbij de regelaar de machine naar het werkpunt van 

maximum-koppel regelt. 
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Lijst van symbolen 

Lij st van symbolen 

1. Machineparameters 

symbool Betekenis eenheid 

a straal statorboring m 

Ar stroomdichtheid op de rotor Am-1 

As stroomdichtheid op de stator Am-1 

b straal rotoromtrek m 

ds dikte statorwand m 

]machine traagheid roterende massa in een machine kgm2 

~ massaverhouding 

KASM coëfficiënt ten behoeve van een model voor ijzerverliezen s-1 

KH coëfficiënt ten behoeve van hystereseverliezen o-1m4s-1 

KLr verhouding van inductie ten gevolge van de rotorstroom 

en de rotorstroom Hm-2 

KLs verhouding van inductie ten gevolge van de statorstroom 

en de statorstroom Hm-2 

KpM coëfficiënt ten behoeve van een model voor ijzerverliezen s-1 

KsM coëfficiënt ten behoeve van een model voor ijzerverliezen çl 

Kw coëfficiënt ten behoeve van wervelstroomverliezen o-1m4 

1 lengte van een geleider in een magnetisch veld m 

Lext zelfinductiecoëfficiënt van een extern aangebrachte wikkeling H 

Ld zelfinductiecoëfficiënt van een statorwikkeling in de d-richting H 
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L r,R,S,T zelfinductiecoëfficiënt van rotorfasewikkeling R,S, T H 
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m massa van een machine kg 
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massa van het rotorijzer, rotorkoper kg m 
Fe,Cu 
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nr totaal aantal windingen van een rotorwikkeling 

ns totaal aantal windingen van een statorwikkeling 

OT doorsnede van een draad van een rotorwikkeling m2 

os doorsnede van een draad van een statorwikkeling m2 

p poolpaartal 

RFe,r ijzerverliesweerstand van een rotorveld n 
Rpe s ijzerverliesweerstand van een statorveld n 

' 
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vs volume van de stator m3 

zr maximum van de dradenverdeling in de rotor m·l 

Zr impedantie van een rotorwikkeling 0 

zs maximum van de dradenverdeling in de stator m·l 

Zs impedantie van een statorwikkeling 0 

Os verlieshoek van een statorwikkeling 

!/Ir met de statorwikkeling gekoppelde flux ten gevolge van 
een rotorinductie Wb 

(J lekfactor van Behn-Eschenburg 

!: correctiefactor voor ijzerverliesspanning H-1 
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symbool Betekenis eenheid 

Es door de rotorflux geïnduceerde spanning in een statorwikkeling V 

fs statorfrequentie Hz 
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Iq q-component van de statorfasestroom A 

Ir rotorfasestroom A 

lr,DC ankerstroom van de als belasting dienende gelijkstroommachine A 

Is statorfasestroom A 

lso statorfasestroom bij een onbekrachtigde rotorwikkeling A 

lsk statorfasestroom bij klemmensluiting van een statorwikkeling A 
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u spanmng V 

ud d-component van de statorfasespanning V 

uf stuurspanning voor de statorfrequentie V 

Upe ijzerverliesspanning V 

Uq q-component van de statorfasespanning V 

Ur rotorfasespanning V 

U rot in een ankerwikkeling geïnduceerde spanning bij 

een gelijkstroommachine V 

u rotor spanning voor bekrachtiging van een rotorwikkeling V 

uR, spanningscomponent in richting van statorstroom 
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in een complex vlak V 

US statorfasespanning V 

u x' spanningscomponent "loodrecht" op statorstroom 
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in een complex vlak V 

Ur stuurspanning voor as-koppel V 

U u stuurspanning voor statorfasespanning V 

U veld spanning van de veldwikkeling van een gelijkstroommachine V 
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Bd ct-component van een rotorinductie T 

BFe,sat verzadigingsinductie van ijzer T 
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Br inductie ten gevolge van uitsluitend een rotorstroom T 
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H magnetische veldsterkte Am-1 

HFe magnetische veldsterkte in ijzer Am-1 

Hg magnetische veldsterkte in een luchtspleet Am-1 

cPp circuitflux over een poolsteek Wb 

cPr circuitflux in rotorijzer Wb 

cPs circuitflux in statorijzer Wb 
(} koppelhoek 

(}0 beginwaarde koppelhoek 

1/lr met de statorwikkeling gekoppelde flux ten gevolge van 
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Aauto frontaal oppervlak van een voertuig m2 
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T koppel Nm 

Tas as-koppel Nm 
a hoek van de horizon naar een helling van een wegdek 

Te koppel van electromagnetische oorsprong Nm 
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Lijst van symbolen 

6. Algemene grootheden 

symbool Betekenis eenheid 

3.u rekengrootheden 

A 1,2,3 regelconstanten V 

Dlucht dichtheid van lucht, D= 1,293 kgm-3 

h hoogte wegdek m 
g gravitatieversnelling, g = 9,81 ms-2 
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t tijd s 
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1. Inleiding 

1 Inleiding 

Voor het op grote schaal invoeren van electrisch aangedreven voertuigen dient een aantal 

technische problemen te worden opgelost. De kern van deze problemen is de voorraad "primaire" 

brandstof, die nodig is om een voertuig aan te drijven. Bij electrisch aangedreven voertuigen 

wordt deze brandstof veelal opgeslagen in accu's. De energetische waarde hiervan is echter veel 

kleiner dan die van bijvoorbeeld een, in een brandstoftank opgeslagen, hoeveelheid dieselolie. 

Voor een electrisch voertuig leidt dit vooral tot een beperking van de actieradius. 

Een bijdrage tot het oplossen van het tekort aan electrische energie in een voertuig vormt een 

hybride aandrijving. Zo wordt de Volvo Environmental Concept Car (ECC) aangedreven door 

een 55 kW asynchrone motor met een kooianker. Deze wordt gevoed door een 41 kW-gasturbine 

en een batterij accu's. Op deze wijze kan een acceptabele actieradius voor het voertuig worden 

bereikt. Een nadeel van dit concept is echter dat het gebruik van een gasturbine leidt tot luchtver

ontreiniging. 

Om een voertuig te bouwen, welke in bedrijfstoestand vrij is van uitlaatgassen, kan deze worden 

voorzien van een electrisch aandrijfsysteem. Als voeding voor dit systeem kan worden gekozen 

voor accu's, eventueel aangevuld met zonnecellen. Het probleem van de beperkte hoeveelheid 

energie kan voor een deel worden opgelost door een hoog energierendement van de aandrijving. 

Belangrijke aspecten bij het rendement zijn het type electrische machine en de massa van de 

aandrijving. In bijlage 1 wordt een relatie van de massa van een electrisch machine en het 

electromagnetisch koppel gegeven. 

In dit rapport wordt een analyse gemaakt van het energierendement van een electrische voertuig

aandrijving. Uitgangspunt is dat het voertuig een gegeven ritcyclus doorloopt. De aandrijving 

van het voertuig kan hierbij zijn opgebouwd rond een synchrone machine, een permanent

magneet machine of een asynchrone machine. In de hoofdstukken 2 en 3 wordt een theorie 

gegeven die een berekening van een energierendement bij een gegeven as-koppel en as-toerental 

mogelijk maakt. Deze theorie is gebruikt bij het schrijven van een computerprogramma. Er is 

een proefopstelling gerealiseerd om de berekeningen van het computerprogramma te verifiëren. 

In hoofdstuk 4 volgt een vergelijk van uit meetwaarden berekende rendement en een met het 

simulatieprogramma berekende rendement. Deze blijken goed overeen te komen. 

- 1 -



1. Inleiding 

Van invloed op het energierendement van de aandrijving is het werkpunt van de machine. In het 

algemeen zal een electrische machine in deellast een lager rendement hebben dan een vergelijk

bare machine in vollast. Een tweede doelstelling van dit rapport is het beschrijven van een 

ontwerp voor een maximum-koppelregeling voor een permanent-magneet machine. In de 

hoofdstukken 5 en 6 is een theorie uitgewerkt, welke de statorspanning zodanig aanpast dat de 

machine in een werkpunt van maximaal-koppel werkt. Daarvoor wordt in hoofdstuk 6 een 

criterium afgeleid. Dit criterium geeft aan waar een hoek in een complex vlak aan voldoet als 

de machine in een punt van maximaal koppel werkt. Voor het verifiëren van de ontworpen 

regelaar is een proefopstelling gebouwd. Uit meetwaarden blijkt de regeling, ongeacht de last

sturing, de permanent-magneet machine naar een punt van maximum-koppel regelt. 
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2. Een modd voor de ijzerverlieun in een electrische machine 

2 Een model voor de ijzerverliezen in 
een electrische machine 

2.1 Inleiding 

Eén van de doelstellingen van dit rapport is het bepalen van een energierendement van een 

electrisch aandrijfsysteem. Dit systeem kan worden opgebouwd rond bijvoorbeeld een synchrone 

machine, een permanent-magneet machine of een asynchrone machine. Voor het bepalen van 

het rendement worden onder andere de ijzerverliezen in de gebruikte machine berekend. 

In dit hoofdstuk volgt een afleiding om ijzerverliezen in een electrische machine te modelleren. 

Daartoe worden in paragraaf 2.2 de oorzaken van ijzerverliezen gekwantificeerd. In paragraaf 

2.3, 2.4 en 2.5 worden deze verliezen verwerkt in een eenfasig vervangingsschema van een 

machine. 

Het beschreven model voor de ijzerverliezen in een electrische machine is onderwerp van verder 
onderzoek. Zo is overgang van een vermogensvergelijking naar een electrisch vervangingsschema 
problematisch. Hiermee samenhangend is de fysische interpretatie van een in dit hoofdstuk 
gedefinieerde spanning U Fe een probleem. Met name de oriëntatie die deze als fasor beschreven 
grootheid in een complex stroomvlak aanneemt, roept vragen op. 

2.2 Een algemene vergelijking voor verliezen in ijzer 
ten gevolge van magnetische inductie 

Om een model voor ijzerverliezen te verkrijgen, is het noodzakelijk deze verliezen te analyseren. 

In de literatuur [BRil, HUTl, SARl] worden ijzerverliezen verdeeld in hysterese- en wervel

stroomverliezen. De hystereseverliezen zijn evenredig met de hoekfrequentie en met het kwadraat 

van de magnetische inductie in het ijzer. De wervelstroomverliezen zijn evenredig met het 

kwadraat van de hoekfrequentie en het kwadraat van de magnetische inductie. Voor ijzerverliezen 

in willekeurig ijzer geldt: 

PFe = KHwB 2 
+ Kww2 B 2 = D(w)B 2 (2.1a) 

waarin: (2.lb) 

- 3 -



2. Een model voor de ijzerverliezen in een ekctrische machine 

In vergelijking (2.1a) geeftBeen magnetische inductie in het ijzer weer. De constantenKHen 

Kw zijn afhankelijk van zowel het soort ijzer alsook van de geometrie van het ijzer. 

In hoofdstuk 3 wordt voor een berekening van het rendement van een electrische machine gebruik 

gemaakt van berekeningen voor spanning en stroom in een complex vlak. Er geldt dan voor een 

grootheid U: U = Ux + jUY, waarbij de indices x en y een reëel respectievelijk een imaginair 

deel van de fasor U representeren. 

De inductie B (2.1a) in ijzer van een electrische machine is de som van de statorinductie Bs en 

de rotorinductie Br in dat deel van het ijzer. De statorinductie B8 en de rotorinductie Br is de 

magnetische inductie ten gevolge van uitsluitend de statorstroom respectievelijk de rotorstroom. 

Definieer: 
(2.2a) 

(2.2b) 

Zodat: B = B + B -s -r 
(2.3a) 

Voor de amplitude van de inductie B geldt dan: 

B 2 = (Bsx + Brx)2 + (Bsy + Bry}2 (2.3b) 

Voor de ijzerverliezen geldt dan met vergelijking (2.1a): 

PFe = D(w){(Bsx+Brxf + (Bsy+Bry}2} (2.4) 

In de volgende paragrafen wordt vergelijking (2.4) zodanig aangepast dat ijzerverliezen in een 

electrische machine met een eenfasig vervangingsschema kunnen worden gemodelleerd. 

2.3 Een model voor ijzerverliezen in een synchrone machine 

Bij een synchrone machine in stationaire toestand treden ijzerverliezen alleen in het statorijzer 

op. Voor een synchrone machine wordt een roterende electromagnetische energieomzetter met 

m8 statorwikkelingen en mr rotorwikkelingen aangenomen. Hierbij wordt de rotorwikkeling 

bekrachtigd door een gelijkspanning. In paragraaf 2.2 is hiervoor een uitdrukking gegeven. De 

belangrijkste variabelen in vergelijking (2.4) zijn de hoekfrequentie w en de amplitude van de 

inductie B in de stator. Definieer een constante KLs als de verhouding van de inductie B8 (ten 

gevolge van de statorstroom) en de statorstroom 18 • 
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2. Een model voor de ijzerverliezen in een electrische machine 

Definieer op analoge wijze een constante KLr als de verhouding van de inductie Br (ten gevolge 

van de rotorstroom) en de rotorstroom Ir. Er geldt bij verwaarlozing van verzadigingsverschijn

selen op een punt in het statorijzer: 

B = K I -s Ls-s 
(2.5) 

Voor de ijzerverliezen in een synchrone machine geldt dan: 

PFe = D(ws){(KLsisx + KLrir:)
2 

+ (KLsisy + KLrir~)2} (2.6a) 

= D(ws){Kisi; + Kiro;")
2

+ 2KLsKLr(Isxir
8

x + Isyir~)} (2.6b) 

Vergelijking (2.6b) is een vermogensvergelijking. De coëfficiënten in de eerste en tweede term 

van het rechterlid (Kl
8
I; respectievelijk Kl/Ir

8
)
2) kunnen in een vervangingsschema door een 

weerstand worden gerepresenteerd. De tweede term in het rechterlid van vergelijking (2.6b) 

wordt in een eenfasig vervangingsschema met een weerstand in de statorketen gemodelleerd. 

Definieer een equivalente weerstand in de statorketen (R;e,r) welke het doorD(w8) Klr(Ir
8

)
2 

aangegeven verlies vertegenwoordigd. Uitgangspunt bij definitie van deze weerstand is gelijk-

blijvende vermogensdissipatie: 

K 2 (I S)2 
D( )K 2 (Is)2 Rs I2 ~ Rs = D(w) Lr r (2.7a) ws Lr r = ms Fe,r s Fe,r s 2 

msis 

De derde term in het rechterlid {2KLsKLr(Isxi;: +Isyis~ )) van (2.6b) kan worden geschreven 

als KsM(w8)R~!s* !r}· Om de ijzerverliezen in een eenfasig vervangingsschema van een 

synchrone machine te verwerken, wordt vergelijking (2.6b) geschreven als: 

(2. 7b) 

met: 

RFe,s 
1 2 

= -KLsD(ws) 
ms 

2 

RFe,r 
1 2 Ir 

= -KLrD(ws)-
ms I2 

s 

(2. 7c) 

KsMCws) 
2 = - KLsKLrD(ws) 

ms 

D(w
8

) = KHws 
2 

+ Kwws 

De ijzerverliesweerstanden van het stator- en het rotorveld, RFe,s respectievelijk R;e,r, zijn 

direct in een eenfasig vervangingsschema te plaatsen. De term m8 KsM(w8)R~!; !~} (2.7b) kan 
worden gemodelleerd door een spanningsbron KsMCws)!~ in de statorketen of door een 

spanningsbron KsM(w8)l8 in de rotorketen. 
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2. Een model voor de ijzerverliezen in een electrische mach in<! 

Met het oog op het gebruik van dit model bij een permanent-magneet machine is gekozen voor 

een spanningsbron in de statorketen. Definieer: 

UFe = KsM(ws)!; (2.8) 

Voor de vermogensvergelijking (2. 7b) geldt dan: 

PFe = msRFe,sl; + mrR;e,rCls)2 + msRe{U Fe!:} (2.9) 

In figuur 2.1 is, om de ijzerverliezen te modelleren, een bekend [SCH1, paragraaf 3.1] eenfasig 

vervangingsschema uitgebreid met de weerstanden RFe,s en RFe,r en de gestuurde bron UFe· 

+ I _s Ir + 

figuur 2.1: Een eenfasig vervangingsschema van een synchrone machine. 

Concluderend, de ijzerverliezen van een synchrone machine kunnen in een eentàsig vervangings

schema worden gemodelleerd door een extra weerstand in de statorketen en door een stroom

gestuurde spanningsbron. 

De ijzerverliesweerstand RFe,s vertegenwoordigt een ijzerverlies ten gevolge van uitsluitend een 

statorveld. Uit vergelijking (2.1a) blijkt dat deze ijzerverliezen evenredig zijn met het kwadraat 

van de statorinductie en bij een synchrone machine dus evenredig met het kwadraat van de 

statorstroom. Een verdeling van de verliezen in hysterese- en wervelstroomverliezen is met de 

weerstand zelf gemodelleerd. De weerstand is een tweedegraads polynoom van de hoek

frequentie. 

De ijzerverliesweerstand R;e r modelleert op analoge wijze de ijzerverliezen ten gevolge van 
' 

uitsluitend het rotorveld. De ijzerverliesspanning U Fe modelleert de interactie van het stator-

en rotorveld. In vergelijking (2.3a) is aangegeven dat de inductie de vectoriële som is van een 

stator-en een rotorveld. Als deze velden elkaar bijvoorbeeld verzwakken, is het ijzerverlies 

kleiner dan het verlies dat op grond van RFe,s en R;e,r is gemodelleerd. Bij een verzwakking 

is de term Re{!s* !r} negatief, de bron U Fe levert vermogen. 
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2. E~n model voor de ijzerverliezen in een electrische machine 

2.4 Een model voor ijzerverliezen in een permanent-magneet machine 

In paragraaf 2.3 is een model voor ijzerverliezen in een synchrone machine gegeven. Hoewel 

een permanent-magneet machine een synchroon draaiende machine is, is het model niet bruikbaar 

als model voor ijzerverliezen in een permanent-magneet machine. Het rotorveld is immers door 

permanente magneten vastgelegd. Als wordt aangenomen dat de inductie van de permanente 

magneten bekend is, geldt voor de ijzerverliezen: 

PFe = D(w5){Kisr; + (Br
5

)
2 

+ 2KLs(rsxBr: + l 5yBr~}} (2.10) 

Om de ijzerverliezen in een eenfasig vervangingsschema van een permanent-magneet machine 

te verwerken, wordt vergelijking (2.10) geschreven als: 

(2.11a) 

met: 

(2.11b) 

Definieer analoog aan vergelijking (2. 8) een statorverliesspanning: 

UFe = KpM(ws)~: (2.12) 

De tweede term in het rechterlid van vergelijking (2.11a) kan niet direct in een eenfasig (elec

trisch) vervangingsschema van een permanent-magneet machine worden gemodelleerd. Bekend 

is wel dat deze term een vermogensgrootheid is. Definieer een equivalente weerstand in de 

statorketen, welke het door D(w5) (Br
5

)
2 aangegeven verlies vertegenwoordigt. Uitgangspunt bij 

de definitie van de equivalente weerstand is een gelijkblijvende vermogensdissipatie. 

(B S)2 
D( )(B S)2 Rs 12 Rs = D(w )-r- (2.13) ws r = ms Fe,r s ~ Fe,r s 2 

msls 

Met vergelijkingen (2.12) en (2.13) geldt voor de ijzerverliezen: 

PFe = m5 RFe,sr; + m8 R;e,rr; + m5 Re{ U Fels*} 
(2.14) 

In figuur 2.2 is een bekend [SCH1, paragraaf 3.1] eenfasig vervangingsschema voor een 

permanent-magneet machine afgebeeld. 
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2. Een model voor de ijzerverliezen in een electrische machine 

De weerstand RFe,s en de bron U Fe hebben in het schema van een permanent-magneet machine 

dezelfde betekenis als in het schema van een synchrone machine (paragraaf 2.3). De weerstandR;e,r 

modelleert, evenals bij een synchrone machine, het ijzerverlies ten gevolge van de inductie van 

uitsluitend de permanente magneten op de rotor. In een permanent-magneet machine zal het 

ijzerverlies ten gevolge van het veld van de permanente magneten, bij een gegeven as-hoek

frequentie, constant zijn. In vergelijking (2.13) is dat bereikt door de weerstand omgekeerd 

evenredig te maken met het kwadraat van de statorstroom. Het product R;e,r1; is dan constant1• 

+ Is 

figuur 2.2: Eenfasig vervangingsschema van een permanent-magneet machine. 

2.5 Een model voor ijzerverliezen in een asynchrone machine 

Een kenmerk van ijzerverliezen in een synchrone machine in stationaire toestand is dat deze 

verliezen alleen optreden in de stator. De rotor draait synchroon met het veld, hetgeen betekent 

dat er geen hysterese- en wervelstroomverliezen in het rotorijzer optreden. Bij een asynchrone 

machine in stationaire toestand treden er wel ijzerverliezen in het rotorijzer op. De ijzerverliezen 

in het rotorijzer worden bij lage waarden voor de slip verwaarloosd. Er geldt: 

2 2 2 2 
PFe = KHwsB + Kww8 B = D(w8)B (2.15a) 

met: (2.15b) 

Om de ijzerverliezen in een eenfasig vervangingsschema van een asynchrone machine te 

modelleren, worden evenals in paragraaf 2.3, twee weerstanden en een gestuurde spanningsbron 

geïntroduceerd. 

Een situatie ! 5 =Q kan worden opgelost door uit te gaan van PFe = D(w8)(Br
8

}
2

. 
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Er geldt 

met: 

u -Fe 

2. B.:n model voor de ijz.::rverliezen in een eleclrische machine 

(2.16a) 

(2.16b) 

In figuur 2.3 is een eenfasig vervangingsschema van een asynchrone machine afgebeeld. 

+ I _$ 

+ 
lr + 

figuur 2.3: Eenfasig vervangingsschema van een asynchrone machine. 

Evenals bij de synchrone machine modelleren de weerstanden RFe,s en R;e,r bij een asynchrone 

machine het ijzerverlies ten gevolge van een stator- respectievelijk een rotorveld. De bron U Fe 

modelleert de interactie van het stator- en rotorveld {paragraaf 2.3). 

In de volgende paragraaf wordt een methode gegeven om voor een synchrone machine, een 

permanent-magneet machine en een asynchrone machine uitdrukkingen te vinden voor de, in 

de vervangingsschema's geïntroduceerde componenten als RFe,s en UFe· 
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2. Een model voor de ijzerverliezen in een elcctrische machine 

2.6 Bepalen van modelparan1eters 

In de paragrafen 2.3, 2.4 en 2.5 is voor een synchrone machine, een permanent-magneet machine 

en een asynchrone machine een bekend [SCHI, paragraaf 3.1] eenfasig vervangingsschema 

aangepast om ijzerverliezen te modelleren. In deze paragraafvolgt een beschrijving van een 

methode om een waarde voor de, met het modelleren geïntroduceerde, parameters te bepalen. 

2.6.1 Bepalen van de parameters van een model voor een synchrone machine 

In figuur 2.1 is een eenfasig vervangingsschema van een synchrone machine afgebeeld. De 

stator- en rotorweerstand R8 respectievelijk Rr kunnen met een gelijkspanningsmeting worden 

bepaald. Er geldt immers bij gelijkspanning: 

ws = 0 => RFe,s = 0 
s 

=> Rp =0 e,r 

(2.17) 

De ijzerverliesweerstand RFe,s modelleert het ijzerverlies ten gevolge van het statorveld. Een 

mogelijkheid om een uitdrukking voor deze weerstand te verkrijgen volgt door de rotorstroom 

nul te maken. Er is dan geen rotorveld aanwezig. Bovendien geldt voor de ijzerverliesspanning: 

UFe = Q. Als op de stator een wisselspanning wordt aangesloten, wordt het opgenomen ver

mogen gedissipeerd in de statorweerstand R8 en de ijzerverliesweerstand RFe,s· In paragraaf 2.3 
is beschreven dat de weerstand RFe,s de ijzerverliezen in het statorijzer modelleert als de machine 

in stationaire toestand werkt. Door de rotor extern met de synchrone snelheid aan te drijven, 

treden er geen ijzer-verliezen in het rotorijzer op. Er geldt dan voor het aan de statorklemmen 

toegevoerde vermogen: 

(2.18) 

Omdat RFe,s een 2e orde polynoom van de statorhoekfrequentie w8 is, dient vergelijking (2.18) 

bij twee verschillende hoekfrequenties te worden uitgewerkt. Er ontstaan dan een tweetal 

uitdrukkingen voor de weerstand RFe,s waaruit de coëfficiënten K~sKH en K~8 Kw worden 

berekend. Door meting van de statorspanning U s en statorstroom I8 wordt een uitdrukking voor 

de statorinductiviteit L8 verkregen. Er geldt: 

Ls ::; _1 )z; - (Rs + RFe,s)2 

ws (2.19) 
US 

zs = 
Is 
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2. Een model voor de ijzerverliezen in een electrische machine 

De ijzerverliesweestand R;e,r modelleert de ijzerverliezen in het statorijzer ten gevolge van een 

rotorveld. Door de statorketen te onderbreken, de rotor met een bekende hoekfrequentie aan te 

drijven en het as-vermogen te meten, kan een uitdrukking voor de weerstand R;e,r worden 

verkregen. Met Is =0 geldt: 

(2.20) 

In vergelijking (2.20) geeft P wr het wrijvingsverlies van een synchrone machine als functie van 

de as-hoekfrequentie was weer. Omdat D(w8) een 2e orde polynoom van de hoekfrequentie is, 

dient vergelijking (2.20) bij twee verschillende hoekfrequenties te worden opgelost. 

Door de rotor met een bekende hoekfrequentie aan te drijven, is het eveneens mogelijk om de 

met de statorwikkeling gekoppelde flux lfr en de ijzerverliesspanning U Fe te bepalen. Meet 

daarvoor de open-klem-spanning. Deze is gelijk aan I -Es + U Fe I . Er geldt met (2.8) 1
: 

Definieer: 

met: 

-E +u I 2 
-s -Fe = [ :; KLKt,K~l; + ~;j w; + 

8 2 2 3 4 2 2 224 
+ - 2 KLsKLrKHKwlr ws + 2KLsKLrKwlr ws 

ms ms 

4 K2 K2 K2I2 + •1.2r 
- 2 Ls Lr H r 'Y 

ms 
8 2 2 2 

a2 = 2KLsKLrKHKwlr 
ms 
4 2 2 2 2 

2KLsKLrKwlr 
ms 

(2.21a) 

(2.2lb) 

(2.22a) 

(2.22b) 

Door vergelijking (2.22a) voor drie verschillende hoekfrequenties uit te werken, is het mogelijk 

om waarden voor de coëfficiënten a1, a2 en a3 te verkrijgen. Om de individuele factoren van deze 

coëfficiënten (t.w. KLs, KLP KH, Kw en lfr) te bepalen, kan gebruik worden gemaakt van RFe,s 
s 

en RFe,r. 

De fasoren -~sen !!Fe staan in het complexe vlak loodrecht op elkaar. 

Er oeJdt: -E 
"' -s 
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2. Een model voor de ijzerverliezen in e~n electrische machine 

Met behulp van de uitdrukking voor de metingen voor (2.18) en (2.20) zijn waarden bekend voor 
s 

RFe,s en RFe,r: 

msRFe,s 

s 
msRFe,r 

2 = KLsD(ws) 
s 

= KLsKHws 
2 = KLrD(ws) 
2 

= KLrKHws 

Uit definities (2.23) volgt: 

= 
2 2 

+ KLsKwws = a4ws 

= 
2 2 

+ KLrKwws = a6ws 

KLsKLrKH = JaiKH Ja6/KH KH = Ja4a6 

KLsKLrKw = Jas/KwJa7/Kw Kw = Jasa7 

Uit de vergelijking voor coëfficiënt a1 (2.22b) volgt dan: 
2 4 2 

Vtr = al - a4a6Ir 
ms 

2 
+ asws (2.23) 

2 
+ a7 w 

(2.24) 

(2.25) 

Met behulp van vergelijkingen (2.7b) en (2.8) volgt een uitdrukking voor de ijzerverliesspanning 

2 r::-::- 2 r::-::- 2 
UFe = -ya4a6 wslr + -yasa7 ws Ir 

ms ms 
(2.26) 

Deze paragraaf hesebrij ft een procedure om uit meetgegevens van een synchrone machine, de 
componenten van een eenfasig vervangingsschema (figuur 2.1) te bepalen. In de volgende 
paragraaf wordt een analoge procedure voor een permanent-magneet machine beschreven. 

2.6.2 Bepalen van de parameters van een model voor een 
permanent-magneet machine 

In figuur 2.2 is een eenfasig vervangingsschema van een permanent-magneet machine afgebeeld. 
Voor het bepalen van de componenten in dit model is de procedure, beschreven in paragraaf 
2.6.1, in principe bruikbaar. Een probleem is dat het rotorveld bij iedere proef aanwezig is. Als 
op de stator een wisselspanning aanwezig is, zal de rotor synchroon draaien. Er geldt: 

(2.27a) 

met: (2.27b) 

Een uitdrukking voor de ijzerverliesweerstand R;e,r wordt verkrrgen door de rotor extern met 
een bekende frequentie aan te drijven en de statorketen te onderbreken. 

- 12 -



2. Een model voor de ijzerverliezen in een electrische machine 

Er geldt: 2 
Î as was = D(was) Br + p wr<was) 

(2.28) 

Omdat D(was) een 2e orde polynoom van de frequentie is, dient vergelijking (2.28) bij twee 

frequenties te worden opgelost. Door de rotor met een bekende frequentie aan te drijven, is het 

mogelijk de met de statorwikkeling gekoppelde tlux 1/.tr en de ijzerverliesspanning UFe te bepalen. 

Er geldt (2.2la): 

(2.29a) 

met: 

(2.29b) 

Door vergelijking (2.29a) voor drie verschillende frequenties op te lossen, is het mogelijk om 

waarden voor de coëfficiënten a1, a2 en a3 te verkrijgen. Met vergelijkingen (2.13) en (2.28) 

is een uitdrukking voor R;e,r samen te stellen en met deze voor twee coëfficiënten: 
2 

a4 = KHBr 
2 

as = KwBr 

Uit vergelijking (2.30) volgt: 

KH a4 

Voor de coëfficiënt a2 (2.29b) geldt met (2.31): 

en: 
_ 8 K2 B2 a4K2 

a2 - -2 Ls ra w 
m 5 s 

(2.30) 

(2.31) 

(2.32a) 

(2.32b) 

Uit vergelijking (2.32a) volgt voor de met de statorwikkeling gekoppelde rotorflux 1/.tr: 

(2.33) 
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2. Een model voor de ijzerverliezen in een electrische machine 

Met de coëfficiënten (2.32) en met vergelijkingen (2.11 b) en (2.12) volgt voor de ijzerverlies

spanning U Fe: 

_ 1 ff2a4 1 ff!2a5 2 UFe -- -- ws +- -- ws ti as ti a4 
(2.34) 

Voor de ijzerverliesweerstand RFe,s geldt (2.11b): 
1 2 1 2 2 

RFe,s = -KLsKHws + -KLsKWws (2.35) 
ms ms 

De constanten in vergelijking (2.35) worden uit de vergelijkingen voor a1 en a3 (2.29b) berekend. 

Er geldt met (2.29b) en (2.30): 

(2.29b,a1): 

= m;(a1 - 1/1;} (2.36a) 
4a4 

(2.36b) 

Deze paragraaf beschrijft een procedure om uit meetgegevens van een permanent-magneet 

machine, de componenten van een eenfasig vervangingsschema te bepalen. In de volgende 

paragraaf wordt een soortgelijke procedure voor een asynchrone machine beschreven. 
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2. E~n model voor de ijzerverliezen in een electrische machine 

2.6.3 Bepalen van de parameters van een model voor een asynchrone machine 

In figuur 2.3 is een eenfasig vervangingsschema van een asynchrone machine met kooirotor 

afgebeeld. De statorweerstand R8 kan met een gelijkspanningsmeting worden bepaald (analoog 

aan de procedure bij paragraaf 2.6.1). De ijzerverliesweerstand RFe,s kan worden benaderd door 

de rotor extern met synchroon toerental aan te drijven. Er geldt dan voor het aan de stator 

toegevoerde vermogen (vergelijking (2.16b), Ir=O): 

(2.37) 

Omdat RFe,s een 2e orde polynoom van de statorfrequentie is, dient vergelijking (2.37) bij twee 

verschillende frequenties te worden opgelost. Door een meting van de statorspanning U8 en 

statorstroom I8 volgt een uitdrukking voor de statorinductiviteit L8 (vergelijking (2.19)). 

Het bepalen van de machineparameters zal worden toegepast op een in bijlage B8.2 beschreven 

sleepringankermachine. Om met deze machine een asynchrone machine na te bootsen, worden 

de rotorwikkelingen kortgesloten. Het doel van deze paragraaf is om een uitdrukking voor de 

machineparameters (paragraaf 2.5) te verkrijgen. De rotorweerstand Rr kan bij een sleepring

ankermachine worden bepaald met een gelijkspanningsmeting. De ijzerverliesweerstand R;e,r 

volgt uit: _ 2 2 (2.38) 
Tas was = D(ws) KLrir + p wrCwas) 

De term D(wJ is een 2e orde polynoom van de hoekfrequentie. Door vergelijking (2.38) bij twee 

verschillende frequenties op te lossen, kan een uitdrukking voor deze weerstand worden 

verkregen. 

Door de rotorwikkeling te bekrachtigen met een wisselspanning met gegeven frequentie, kan 

de rotorinductie Lr worden bepaald. 

(2.39) 

Door de rotor te bekrachtigen met een gelijkspanning en de rotor extern met een gegeven as

hoekfrequentie aan te drijven, kan een uitdrukking voor de met de statorwikkeling gekoppelde 

rotorflux en de ijzerverliesspanning U Fe worden verkregen. De coëfficiëntenKHen Kw zullen 

bij een sleepringankermachine als asynchrone machine groter zijn dan bij dezelfde machine als 

synchrone machine. Oorzaak is een verlies in het rotorijzer. Toch mag de procedure voor een 

synchrone machine (paragraaf 2.6.1) worden toegepast (er gelden vergelijkingen (2.21) tot en 

met (2.26)) omdat de uitdrukking voor de ijzerverliesspanning UFe wordt bepaald uit de met 

vergelijkingen (2.37) en (2.38) gevonden ijzerverliesweerstanden RFe,s en RFe,r· 
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2. Een model voor de ijurverlieun in een ele..:trische machine 

2.6.4 Meten van de wrijvingsverliezen van een electrische machine 

In paragraaf 2.6 wordt bij de meetprocedures gebruik gemaakt van de wrijvingsverliezen. Bij 

een synchrone en een asynchrone machine worden de wrijvingsverliezen gemeten door een onbe

krachtigde machine extern aan te drijven. Bij een as-hoekfrequentie was geldt voor het aan de 

as toegevoerde vermogen: 

(2.40) 

Bij een permanent-magneet machine zal door het rotorveld ijzerverliezen worden veroorzaakt. 

Er geldt dan voor het aan de as toegevoerde vermogen: 

(2.41) 

Een scheiding van de ijzerverliezen ten gevolge van het rotorveld (D<was)B;) en de wrijvings

verliezen P wr<wa8) is in eerste instantie alleen op omslachtige wijze te realiseren. Zo is het in 

principe mogelijk om de rotor uit de stator te verwijderen en met een testopstelling een wrijvings

meting uit te voeren. Een probleem hierbij is wel dat bij permanente-magneten met zeldzame

aarde materialen het magnetisch circuit niet mag worden verstoord. Een verwijdering van de 

rotor is in dat geval onmogelijk. Een alternatief is het construeren van een identieke rotor. Er 

kunnen ook dan geen permanente magneten op deze replica worden aangebracht. Wel is het 

mogelijk de door de magneten géintroduceerde massa op het model aan te brengen. De wrijvings

verliezen kunnen dan worden gemeten door de replica van de rotor op een testopstelling aan te 

brengen. Beide methoden voor het bepalen van de wrijvingsverliezen zijn zeer onpraktisch. Het 

is echter wel mogelijk om, uitgaande van een eenfasig vervangingsschema, de wrijvingsverliezen 

te schatten. Een schatting van de wrijvingsverliezen kan worden verkregen door de rotor extern 

aan te drijven en de statorfasen met een relatief grote inductiviteit kort te sluiten (figuur 2.4). 

+ ls 

figuur 2.4: Eenfasig vervangingsschema van een permanent-magneet machine 

voorzien van een externe inductiviteit aan de statorklemmen. 
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2. Een modd voor de ijzerverliezen in een electrische machine 

Het is mogelijk de ijzerverliezen van de extern aangedreven permanent-magneet machine te 

bepalen door de as-hoekfrequentie was zodanig in te stellen dat geldt: 

(2.42) 

Naast stroombegrenzing is één van de gevolgen van de externe inductiviteit dat de hoek van de 

stroomfasor Is naar de spanningsfasor (-Es+ U Fe) vrijwel gelijk is aan 1rl2. De statorinductie Hs 
is op een punt in de stator dan ongeveer in tegenfase met de rotorinductie Hr en ongeveer gelijk 

in amplitude. De resulterende inductie in het statorijzer, welke leidt tot de ijzerverliezen 

(vergelijking (2.10)), is dan kleiner dan de rotorinductie zelf. Het aan de as toegevoerde 

vermogen zal dan ongeveer gelijk zijn aan de wrijvingsverliezen en de koperverliezen in de 

statorwikkelingen. 

Concluderend, het is voor een synchrone en een asynchrone machine mogelijk de wrijvings

verliezen direct te meten. Voor een permanent-magneet machine is het meten van de wrijvings

verliezen niet direct mogelijk. In deze paragraaf zijn drie alternatieven aangedragen om een 

uitdrukking voor de wrijvingsverliezen te verkrijgen. 

2.7 Verzadiging van het ijzer 

In dit hoofdstuk is een model voor ijzerverliezen in een electrische machine beschreven. Het 

blijkt dat ijzerverliezen met een eenfasig vervangingsschema kunnen worden gemodelleerd door 

dit schema uit te breiden met twee weerstanden en een gestuurde bron. De weerstanden model

leren het ijzerverlies ten gevolge van uitsluitend een statorveld of uitsluitend een rotorveld. De 

gestuurde bron modelleert de interactie van statorveld en rotorveld in het ijzer waar de verliezen 

optreden. 

Bij de afleiding van een vergelijking voor de ijzerverliezen in een electrische machine is 

aangenomen dat het ijzer niet in verzadiging zal zijn. Dit hoeft in werkelijkheid niet het geval 

te zijn. Als in ijzer wel verzadiging optreedt, zal de resulterende inductie B lager zijn dan in een 

situatie zonder verzadigingsverschijnselen. 

Verzadigingsverschijnselen kunnen in het, in dit hoofdstuk beschreven model voor de ijzerver

liezen, worden gemodelleerd door de constanten KLs en KLr (2.5) afl1ankelijk van de stroom te 

maken. Er geldt dan bijvoorbeeld voor de synchrone machine (2.5): 

Bs = K (I )I ejp{lo = K (I )Is 
- r Lr r - r Lr r - r 
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2. Een model voor de ijzerverliezen in een dc~trischc machine 

Het model voor de ijzerverliezen voegt twee weerstanden en een spanningsbron toe aan een 

bekend eenfasig vervangingsschema. De twee ijzerweerstanden kunnen direct bij de statorweer

stand worden opgeteld. De ijzerverliesspanning kan bij de (negatiet) geïnduceerde spanning -.Es 
worden opgeteld. In hoofdstuk 3 wordt het model voor de ijzerverliezen toegepast om een 

vermogens- en een energierendement van een aandrijfsysteem met synchrone machine, een 

permanent-magneet machine en een asynchrone machine te kunnen berekenen. 

- 18 -



3. Vermogens- en energierendement van een electrisch aangedreven voertuig 

3 Vermogens- en energierendement van een 
electrisch aangedreven voertuig 

3.1 Inleiding 

Een electrisch aangedreven voertuig heeft een beperkte hoeveelheid "primaire" brandstof aan 

boord. Om toch een acceptabele actieradius voor het voertuig te verkrijgen, is het noodzakelijk 

het energierendement van het aandrijfsysteem zo hoog mogelijk te maken. Een belangrijke keuze 

betreft dan het type aandrijving, zoals bijvoorbeeld een aandrijving met synchrone machine. 

Het energierendement van een aandrijving zal afhankelijk zijn van de condities waaronder deze 

functioneert. Deze condities omvatten de rijweg en de rijstijl van het voertuig. Het doel van dit 

hoofdstuk is om een theorie te stellen voor het bepalen van het energierendement van een 

aandrijving van een voertuig welke een gegeven ritcyclus doorloopt. De ritcyclus is opgebouwd 

uit een wegprofiel en een snelheidsprotieL Het wegprofiel is een lijst met coördinaten welke de 

hoogte van het wegdek h ten opzichte van een referentievlak als functie van de weglengte s geeft. 

Het snelheidsprotiel is een vergelijkbare lijst welke de snelheid v van het voertuig op een tijdstip 

t geeft. Voor het berekenen van een vermogens- en energierendement van een voertuigaandrij

ving wordt in paragraaf 3.2 de ritcyclus gerelateerd aan de, voor de machine relevante, groothe

den als as-koppel en as-toerental. Er wordt een computer-programma geïntroduceerd welke een 

vermogens- en energierendement berekent van een aandrijving met een synchrone machine, een 

permanent-magneet machine of een asynchrone machine. 

3.2 Het electromagnetisch koppel en de as-hoekfrequentie van 
een electrisch aandrijfsysteem bij een gegeven ritcyclus 

In deze paragraaf wordt een uitdrukking voor het koppel van electramagnetische oorsprong en 

een uitdrukking voor de as-hoekfrequentie van een electrische machine gegeven als deze machine 

deel uitmaakt van een aandrijfsysteem van een voertuig. De krachten die op (het zwaartepunt 

van) het voertuig werken, kunnen in twee componenten worden verdeeld. Er is een kracht

component om de snelheid van het voertuig te handhaven (vergelijking (3.1)) en er is een 

component om de snelheid van het voertuig te wijzigen (vergelijking (3.2)). 

Een voertuig ondervindt bij constante snelheid een drietal krachten [VER 1, paragraaf 35]: 

. rolkracht: (3.1a) 
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3. Vennogens- en energierendement van een electrisch aangedreven voertuig 

. luchtweerstandskracht: (3.lb) 

. hellingskracht: (3.1c) 

ton(a)= ~ 

figuur 3.1: Ontbinding van krachten op een voertuig. 

Het wielkoppel van een voertuig met constante snelheid is met vergelijkingen (3.1a,b,c): 

Twiel,v = rwiel{Frol + Flucht +Fa} (3.2a) 

Het wielkoppel, nodig om de snelheid van een voertuig te veranderen, is [VANl, paragraaf 2.4]: 

( 
2 ) dwwiel 

T wiel ,a = mauto r wiet + J aand 
dt 

(3.2b) 

met: V (3.2c) wwiel = 
rwiel 

Het wielkoppelTwiel en wielhoekfrequentie wwiel worden omgerekend naar het electramagnetisch 
koppel en een as-hoekfrequentie. Daarbij de veronderstelling dat het aandrijfsysteem van een 
voertuig bestaat uit een electrische machine welke met behulp van bijvoorbeeld een tandwielover
brenging met de aandrijvende wielen van het voertuig is verbonden. Dit is in figuur 3.2 schema
tisch weergegeven. In (3.2b) geeft Jaand het, naar de wielzijde van de transmissie (figuur 3.2) 
gereduceerde, massatraagheidsmoment van de volledige aandrijving. 

)machine 
J aand = J wiel + J trans + (3.2d) 

Als de tandwieloverbrenging (1 :ntand) een vermogensrendement '17tand heeft, geldt voor het koppel 
en de hoekfrequentie aan de as van de machine in motor- en in generatorbedrijf: 

Tas {Twiel,v 
I motorbedrijf (3.3a) + Twiel,a}ntand--

'17tand 

Tas = {Twid,v + T wiel,a} ntand '17t<Hld generatorbedrijf (3.3b) 
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3. Vermogens- en energiuendement van een electrisch aangedreven voertuig 

en: 
0 tand = 

electrische 
machine 

voeding 

tandwielkast 
1 :n tand 

figuur 3.2: Een aandrijfsysteem van een voertuig. 

(3.3c) 

Met een wrijvingskoppel TwrCwas) in de electrische machine geldt voor het electromagnetische 

koppel in motor- en generatorbedrijf. 

motorbedrijf (3.3d) 

generatorbedrijf (3.3e) 

In deze paragraaf is aangegeven hoe het koppel van electromagnetische oorsprong Te en de as

hoek-frequentie was uit een weg- en snelheidsprofiel wordt berekend. In de volgende paragraaf 

worden deze twee mechanische grootheden als uitgangspunt genomen voor een berekening van 

de statorstroom. 

3.3 Definitie van vermogens- en energierendement van 
een electrisch aandrijfsysteem 

Het vermogens- en energierendement van een voertuigaandrijving met synchrone motor moet 

worden bepaald onder de voorwaarden, gesteld door het weg- en snelheidsprofiel. Het electro

magnetisch koppel en de as-hoekfrequentie wa~ van de aandrijfmachine staan dan vast. Voor 

het bepalen van een vermogens- en energierendement worden de verliezen in een synchrone 

machine berekend. Deze zijn de koperverliezen in de stator- en rotorwikkelingen, de ijzer

verliezen in het statorijzer en de mechanische verliezen. Het vermogensrendement 'llp is gedefi

nieerd als het "momentane" quotiënt van het door de aandrijving afgegeven vermogen en het 

aan de machine toegevoerde vermogen. 
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3. Vermogens- en energierendement van een electrisch aangedreven voertuig 

De aandrijfmachine kan in motor-, generator- en dissipatiebedrijf werken. Voor dissipatorbedrijf 

is hier geen vermogensrendement gedefinieerd, er wordt alleen gesproken van verliezen. Voor 

het vermogensrendement van een voertuigaandrijving in motor- en generatorbedrijf geldt: 

17p = 
ptoe 

= 

Î as was 
11tand T p 

as Was + v, machine 

Î as was + Pv,machine 
= 11tand -----:";c-----

T as was 

(3.4a) 

motorbedrijf 
(3.4b) 

generatorbedrijf 
(3.4c) 

Het energierendement 11w is gedefinieerd als het quotiënt van de door de aandrijving afgegeven 

en opgenomen energie in een tijdsinterval [t1,t2]. Voor de aandrijfmachine geldt een vermogens

balans: 

(3.5a) 

Om in hoofdstuk 4 een vergelijking tussen aandrijvingen met een synchrone machine, een 

permanent-magneet machine en een asynchrone machine te kunnen maken, geldt het energie

rendement in het motor-, generator- en dissipatorbedrijf: 

= 

= 11tand l:2 

f (Tas Was + p v ,machine) dt 
I 

(3.5b) 

(3.5c) 

In de volgende paragraaf wordt een theorie beschreven waarmee de verliezen in een synchrone 

machine kunnen worden berekend, als deze machine een gegeven electromagnetisch koppel bij 

een gegeven as-hoekfrequentie levert. 
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3. Vennogens- en energierendement van een electrisch aangedreven voe11uig 

3.4 Vermogens- en energierendement van een aandrijving 
met synchrone motor 

3.4.1 Inleiding 

Voor een berekening van het vermogens- en energierendement dient, conform vergelijkingen 

(3.4) en (3.5) een berekening van de verliezen in de electrisch machine plaats te vinden. 

Uitgegaan wordt van het feit dat de mechanische verliezen van de machine bij een gegeven 

toerental bekend zijn. Voor een berekening van de electrischeen magnetische verliezen is een 

berekening van de stator- en rotorstroom noodzakelijk. 

3.4.2 De statorstroom van een synchrone machine bij gegeven koppel 
en hoekfrequentie 

Om het koperverlies in de statorwikkeling van een synchrone machine, welke een gegeven koppel 

bij een gegeven hoekfrequentie levert, te bepalen is het noodzakelijk de statorstroom te be

rekenen. Geïntroduceerd wordt een complex vlak (figuur 3.3). In dit vlak kan een electrische 

of magnetische grootheid als fasor worden weergegeven. Algemeen geldt voor een fasor U = 
Ux + jUY, waarbij de indices x en y duiden op respectievelijk het reële en het imaginaire deel 

van de grootheid. Im ( \::!s .!sl 

ls 

figuur 3.3: Complex vlak met twee fasoren. 

In het complexe vlak van figuur 2.3 zijn twee fasoren afgebeeld. Bij de berekeningen wordt 

aangenomen dat de statorspanningsfasor Us geen imaginair deel heeft, Us = U5 + jO. In figuur 

3.3 is de positie van de statorstroomfasor Is hypothetisch. Van de fasor is bekend [SCHl, 

paragraaf 2.2.3] dat het eindpunt in het complexe vlak, bij een gegeven electromagnetisch 

koppel, in een punt op de zogenaamde koppelcirkel ligt. 
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3. Vermogens- en .m~rgierendement van een electrisch aangedr~ven voettuig 

Algemeen geldt bij een synchrone machine, voor het aan de statorklemmen toegevoerde 

vermogen: 

met: 

Definieer een reëel en een imaginair deel van de statorstroomfasor ! 8 : 

Isx = Re{!
8

} lsy = Im{!) 

Er geldt dan voor vergelijking (3.6a): 

Met kwadraatafsplitsen volgt een vergelijking voor de koppelcirkel: 

US 12 

l 

2 

-- + 2Rs sy 

Voor het middelpunt MT en de straal RT van de koppelcirkel geldt dan: 

1 -

I US 
ms-

4 R
8 

Hierbij geldt voor de koppelcirkel als voorwaarde: 

24-

(3.6a) 

(3.6b) 

(3.6c) 

(3.7) 

(3.8) 

(3.9) 

(3.10) 

(3.11) 



3. Vermogens- en energierendement van een electrisch aangedreven voertuig 

De Blondel-cirkel geeft het verloop van de statorstroomfasor in het complexe stroomvlak weer, 

met als parameter een hoek {3". In figuur 2.1 is een eenfasig vervangingsschema van een 

synchrone machine afgebeeld. Voor een afleiding van een Blondel-cirkel wordt de statorstroom 

Is beschreven als de superpositie van twee deelstromen, lso en lsk· 

Voor het bepalen van lso wordt gesteld: 

zodat geldt: 

Us=Us+jO -§s=Q 

I = 
-so 

u -s 

z -s 

Voor het bepalen van lsk wordt gesteld: 

zodat geldt: 

u = 0 -s -

(-E) + U -s -Fe 
I = 
-sk z 

-s 

Hierbij geldt voor de statorimpedantie: 

Voor de statorstroom Is geldt dan: 

Is Iso - Isk 

UFe = 0 (3.12a) 

(3.12b) 

(3.12c) 

(3.12d) 

(3.12e) 

(3.13) 

Definieer een hoek !3 5 als de scherpe hoek van lsk naar lso (figuur 3.5). Bij variatie van 13 5 

doorloopt de statorstroomfasor Is een cirkel in het complexe vlak. Voor het middelpunt MB en 

de straal RB van deze Blondel-cirkel geldt dan: 

u 
MB= I -so 

-s 

z -s 
(3.14a) 

met: 

(3.14b) 
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3. Vermogens- en energierendement van een electrisch aangedreven voertuig 

Concluderend, de statorstroomfasor ls zal in het complexe vlak, bij een gegeven belasting, 

eindigen in een punt op een koppelcirkel (3.10). Bovendien zal de statorstroomfasor eindigen 

in een punt op de Blondel-cirkel (3.14). In stabiel bedrijf van de synchrone machine hebben deze 

cirkels tenminste één en ten hoogste twee snijpunten 1. In bijlage 2 is uitgewerkt hoe een even

tueel snijpunt van koppel- en Blondel-cirkel kan worden berekend. Voor de reële componenten 

van het snijpunt van koppel- en Blondel-cirkel in het complexe vlak geldt: 

_ -~ ± /ai -4a8a 10 
Isx -

2a8 

Voor de imaginaire componenten van het snijpunt in het complexe vlak geldt: 

Isy = ±J a2 - (Isx -al)2 

onder voorwaarde: 

Voor de constanten a1 tot en met a 10 geldt: 

a1 = Re{MT} 

a3 = Re{M
8

} 

2 2 2 

a2 = Ri 
a4 = -Im{M

8
} 

a6 = al -a2 -a3 -a4 +as 

a7 = a3-al 
2 2 

a8 = 4a4 +4a7 
2 

~ = 4a6a7 - 8a1a4 
2 2 2 2 

a10 = a6 -4a2a4 +4a 1 a4 

(3.16a) 

(3.16b) 

(3.16c) 

(3.16d) 

Dus, als de koppel- en Blondel-cirkel een snijpunt hebben, wordt door vergelijking (3.16a) de 

reële waarde van dit snijpunt gegeven. De cirkelvergelijking van de koppelcirkel (3.16b) leidt 

tot imaginaire waarden die horen bij de gevonden reële waarden. Echter, vergelijking (3.16b) 

berekent bij iedere reële waarde een tweetal imaginaire waarden. De vergelijking van de Blondel

cirkel (3.16c) dient als voorwaarde om van deze twee imaginaire waarden de juiste aan te wijzen. 

Het is bij de synchrone machine niet mogelijk een situatie te creëren waarbij de koppel- en Blondel
cirkels eenzelfde middelpunt zouden hebben. De cirkels kunnen in het complexe vlak dus niet over 
elkaar liggen en hebben derhalve ten hoogste twee snijpunten. 
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3. Vermogens- en energierendement van een electrisch aangedreven voertuig 

Uiteindelijk leidt stelsel (3.16) tot ten hoogste twee snijpunten van koppel- en Blondel-cirkel en 

dus tot twee potentiële statorstroomfasoren !5 • Welke van deze snijpunten de werkelijk optredende 

stroomfasor Is zal aanduiden, kan worden bepaald met behulp van een stabiliteitscriterium. Bij 

een synchrone machine is in het complexe stroomvlak een stabiliteitsgrens aan te wijzen [SCH 1, 

paragrafen 3.2 en 3.3]. Deze grens is de rechte door de middelpunten van de koppel- en Blondel

cirkel (figuur 3.4). 

Een vergelijking voor de stabiliteitsgrens volgt door substitutie van de coördinaten van de 

middelpunten in het complexe stroomvlak in een algemene vergelijking voor een rechte in dat 

vlak: 

Substitueer: 

Im(\:!s.!sl 
stobiliteits

grens 

figuur 3.4: Stabiliteitsgrens in een complex vlak. 

Voor de verlieshoek o5 geldt: 
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3. Vermogens- en cncrgicrendem.:nt van een electrisch aangedreven voemlig 

Er volgt voor de coëfficiënten van de stabiliteitsgrens (3.17a): 

-1 
-COS(c\) 

a = 
zs 

+ 

(3.18) 

In de literatuur [SCHl, paragraaf 3.3] is aangegeven in welk deel van het complexe vlak de 

statorstroomfasor zal liggen als de machine in een werkpunt van instabiel bedrijf opereert. De 

statorstroomfasor Is behoort niet in dit deel van het vlak te eindigen. Met een beperking 0 ::; ós ::; ; 
(3.17c) geldt voor de statorstroomfasor Is: 

0 ::; ós ::; 7r 
. 4 

(3.19a) 

(3.19b) 

Concluderend, de statorstroom van een synchrone machine bij een gegeven electromagnetisch 

koppel en toerental wordt in het complexe stroomvlak beschreven door het snijpunt van koppel

en Blondel-cirkel welke stabiel bedrijf van de machine impliceert. In deze paragraaf is afgeleid 

hoe uit een berekening van een reëel deel Isx en een imagiair deel Isy de statorstroomfasor ls 
berekend wordt. Hiermee is dan ook de amplitude van de stroom bekend en daarmee de koper

verliezen in de statorwikkelingen. 

3.4.3 De rotorstroom van een synchrone machine bij gegeven koppel en hoekfrequentie 

Voor het bepalen van het koperverlies in de rotorwikkeling is het noodzakelijk de amplitude van 

de rotorstroom Ir te kennen. Bij een synchrone machine wordt de rotorwikkeling gevoed door 

bijvoorbeeld een gelijkspanningsbron Ur. Voor de amplitude van de rotorstroom geldt: 

ur 
I:::

r R 
r 

(3.20) 

Met het oog op de ijzerverliezen en meer specifiek, op de ijzerverliesspanning U Fe (2.8) is het 

noodzakelijk de positie van de rotorstroomfasor 1; in het complexe vlak te kennen. Daarvoor 

wordt in figuur 3.5 het fasordiagram van figuur 2. I afgebeeld. 

- 28 -



3. Vermogens- en .:ncrgierendement van een electrisch aangedreven voertuig 

Er geldt: 
(3.2la) 

met: 
(3.2lb) 

Im{\:!s .!s} 

lso 

figuur 3.5: De rotorstroom Ir in een complex vlak. 

Voor de hoek fis geldt met een cosinusregel: 
2 2 2 

lso + Isk - Is (3.2lc) 

Met bekende waarden voor de spanningen en U Fe en met bekende waarde voor de stromen 

180 en Isk volgt uit stelsel (3.21) de koppelhoek p80 • Van de rotorstroomtàsor I~ is, met (3.20) 

en (3.21), de amplitude en de hoek ten opzichte van de negatief imaginaire as bekend. Er geldt: 

U -j(!. +pO o) rs = _re 2 
-r R 

s 

(3.22) 

In deze paragraaf is beschreven hoe een rotorstroomfasor I; in een complex vlak kan worden 

berekend. Hiermee is het koperverlies in de rotorwikkeling bekend alsmede de fasor van de 

ijzerverliesspanning U Fe· 
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3. Vermogens- en energierendement vun een el~ctrisch aangedreven voertuig 

3.4.4 De koper- en ijzerverliezen in een synchrone machine 

bij gegeven koppel en hoekfrequentie 

In de paragrafen 3.3.2 en 3.3.3 zijn de stator-en rotorstroomfasoren Is en !: in het complexe 
vlak bepaald. Voor de koperverliezen in de stator- en rotorwikkelingen geldt dan: 

p 2 (3.23a) 
Cu,s = msRsis 

Pcu,r 
2 (3.23b) = mrRrir 

Pcu = p + p Cu,s Cu,r (3.23c) 

In paragraaf 2.3 is een model voor de ijzerverliezen in een synchrone machine beschreven. Er 
geldt (2.9): 

2 
s 

2 
(3.24a) 

PFe = msRFe,sis + msRFe,r(ls) + msRe{UFe!:} é(2.7a) 

P v ,machine geldt: 
p v ,machine = p Cu + PFe + p wr( Was) 

(2.24b) 
é(2.7b) 

(3.25) 

In de voorgaande paragrafen 3.3 en 3.4 is uitgewerkt hoe het vermogens- en energierendement 
van een synchrone machine bij een gegeven koppel en toerental kan worden berekend. In de 

volgende paragraaf wordt aan deze berekening een drietal begrenzingen gekoppeld. 
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3. V~nnogçns- ~n ~n~rgi~r~nd~m~nt van e~n dectrisch aangedreven voertuig 

3.4.5 Begrenzingen van een synchrone machine in het complexe vlak 

In paragraaf 3.4.2 is voor een synchrone machine met een vaste bekrachtiging van de rotorwikke

ling een koppel- en een Blondel-cirkel in het complexe stroomvlak afgeleid. Voor het bepalen 

van een statorstroom ls is het noodzakelijk dat deze cirkels minimaal één snijpunt hebben. In 

figuur 3.6 zijn vier mogelijke combinaties van een koppel- en Blondel-cirkel afgebeeld. Alleen 

in situatie "a" is tenminste één snijpunt van deze cirkels aanwezig en is een berekening van de 

statorstroom Is conform paragraaf 3.3.2 mogelijk. Voor een simulatiemodel, ten behoeve van 

een berekening van een vermogens- en energierendement van een aandrijving met synchrone 

motor, is het noodzakelijk een criterium vast te leggen welke aangeeft of het zinnig is een 

statorstroom te bepalen. 

Isy Isy 

figuur 3.6: Koppel- en Blondel-cirkel in het complexe vlak. 

Het criterium is te splitsen in twee deelcriteria geldig in een complex vlak waaraan beide voldaan 

moet worden om een berekening mogelijk te maken: 

1. de som van de stralen van de koppel- en Blondel-cirkel moet groter zijn dan de afstand 

tussen de twee middelpunten van deze cirkels (ter voorkoming van situatie "b"), 

2. de straal van de koppel- en Blondel-cirkel moet kleiner zijn dan de afstand tussen de 

middelpunten van deze cirkels vermeerderd met de straal van Blonde!- of van koppelcirkel 

(ter voorkoming van situatie "c" en "d"). 
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Als I MrM8 I de afstand is tussen de middelpunten in het complexe vlak en RT en R8 de straal 

van de koppel- respectievelijk de Blondel-cirkel in het complexe vlak, dan geldt bij aanwezigheid 

van de snijpunten: 

I RT - Rs I ~ I MT - MB I ~ RT + Rs (3.26) 

Criterium (3.26) heeft alleen betekenis als de koppel- en Blondelcirkels daadwerkelijk bestaan. 

In vergelijking (3.10) is de straal van de koppelcirkel gegeven. Als deze cirkel bestaat is het 

argument van de vierkantswortel positief. 

- ws T _· 
e p 

2 
1 US 
-m-4 s R 

s 
2 

1 US 
~-m-

4 s R 
s 

~ 0 
(3.27) 

In vergelijking (3.14) is de straal van de Blondel-cirkel gegeven. Voor het bestaanscriterium van 

de Blondel-cirkel geldt1: 

R8 > 0 ::::} Ir ~ 0 ws ~ 0 (3.28) 

In deze paragraaf zijn drie criteria gegeven welke aangeven of er een snijpunt tussen koppel

en Blondel-cirkel in het complexe vlak aanwezig is. Als dat het geval is, is het mogelijk om met 

de theorie van paragrafen 3.2 en 3.3 een vermogens- en energierendement van een voertuigaan

drijving met een synchrone motor te berekenen. 

3.5 Vermogens- en energierendement van een aandrijving 
met permanent-magneet motor 

Het vermogens- en energierendement van een voertuigaandrijving met een permanent-magneet 

motor moet worden bepaald onder de voorwaarden, gesteld door het weg- en snelheidsprotleL 

Het bepalen van deze rendementen kan op soortgelijke wijze gebeuren als bij de synchrone 

machine. De definities van vermogens- en energierendement, beschreven in paragraaf 3.3, gelden 

bij een aandrijving met permanent-magneet motor onverkort. 

Ten gevolge van de aanname 1l.s = V
5 

+jO geldt: U
5

è':Ü. 
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Voor het bepalen van de statorstroomfasor van een permanent-magneet machine, welke een 

gegeven koppel bij een gegeven toerental levert, wordt gebruik gemaakt van het snijpunt van 

koppel- en Blondel-cirkel (vergelijkingen (3.16a,b,c end)) in een complex stroomvlak. In figuur 

2.2 is een eenfasig vervangingsschema van een permanent-magneet machine afgebeeld. Voor 

de Blondel-cirkel geldt analoog aan (3.14): 

u -s 
MB =I -so = 

RB = I !sk I = ~ Jf(-.PM(ws)Br)
2 

+ (ws lfr)
2 

s 

met: 

Voor de koperverliezen Pcu in een permanent-magneet machine geldt dan: 
2 

Pcu = msRsis 

(3.29a) 

(3.29b) 

(3.30) 

In paragraaf 2.4 is een model voor ijzerverliezen in een permanent-magneet machine beschreven. 

Er geldt (2.14): 

met: 

R Fe,s 

s 
RFe,r 

KpM(ws) 

u -Fe 

D(w
5

) 

1 2 = -KLsD(ws) 
ms . 

(B;~)2 
= D(w)--. 2 

msls 
2 = -KLsD(ws) 

ms 

= KpM(ws)~; 

= KHws 
2 

+ Kwws 
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In paragraaf 3.4 is voor een synchrone machine een theorie gepresenteerd waarmee het mogelijk 

is de verliezen in een machine te bepalen. Een permanent-magneet machine is een synchroon 

draaiende machine en daardoor is de theorie van paragraaf 3.4 in principe ook op een permanent

magneet machine toepasbaar. In deze paragraaf is alleen een aanpassing van de theorie be

schreven welke rekening houdt met het feit dat het rotorveld afkomstig is van permanente 

magneten. 

3.6 Vermogens- en energierendement van een aandrijving 
met een asynchrone motor 

Het vermogens- en energierendement van een aandrijving met asynchrone motor moeten worden 

bepaald onder de voorwaarden gesteld door het weg- en snelheidsprotieL De definities voor deze 

rendementen, beschreven in paragraaf 3.3, gelden onverkort. Voor het bepalen van de koper

en ijzerverliezen is het noodzakelijk de stator- en rotorstroom te berekenen. Voor het bepalen 

van de statorstroom wordt gebruik gemaakt van het snijpunt van koppel- en Beyland-cirkel in 

het complexe vlak. De vergelijking voor de koppelcirkel is in paragraaf 3.4.2 afgeleid. In deze 

paragraaf is een afleiding voor de Beyland-cirkel beschreven. Belangrijk gegeven bij de afleiding 

van de Beyland-cirkel is de statorhoekfrequentie. 

3.6.1 De slip van een asynchrone machine bij gegeven koppel 

en as-hoekfrequentie 

In deze paragraaf wordt een methode beschreven om de slip van een asynchrone machine te 

berekenen als deze machine een gegeven koppel bij een gegeven as-hoekfrequentie levert. Er 

wordt uitgegaan van twee relaties: 

1. een relatie van het electramagnetisch koppel Te en de slip s. 

2. een relatie van de stator-en rotorhoekfrequentie, de zogenaamde hoeksnelheidsvoor

waarde van een electrische machine. 

Ad.l: In bijlage 3 is een relatie van het koppel Te en de slip s afgeleid. Er geldt: 
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(3.32b) 
"(B3.3),(B3. 7b) 

Ad.2: De hoeksnelheidsvoorwaarde geeft een relatie tussen de hoekfrequentie van de stator

stroom, de rotorstroom en de as-hoekfrequentie. Er geldt [SCH2, paragraaf 7.2]: 

p (3.33) 

De slip van een asynchrone machine bij een gegeven koppel en as-hoekfrequentie volgt in 

principe uit een oplossing van (3.32a) en (3.33). In bijlage 4 is afgeleid hoe uit vergelijking 

(3.32a) een slip wordt berekend. Er geldt voor de slip van een asynchrone machine (B4.3). 

met: 

a6 ± Ja; - 4a5 a7 

2a5 

al = (Rs + RFe,s + R;e,r)Rr 
2 

az = ws LsLra 
a3 = wsLsRr 

a4 = -ws Lr(Rs + RFe,s + R;e,r) + ws LsrKAsM(w~) 
2 2 

as = a2 + a4 
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Vergelijking (3.34a) heeft twee oplossingen. Er wordt aangenomen dat de machine werkt bij een 

slip welke kleiner is dan de kipslip sk: 

I s I ~ I sk I 

In bijlage 5 is een afleiding voor de kipslip gegeven. Er geldt: 
2 2 

al + a3 

2 2 
a2 + a4 

(3.34c) 

(3.34d) 
~(B5.4) 

Samenvattend, een aangenomen slip s[O] levert via (3.33) een statorhoekfrequentie, welke op 

zijn beurt een koppel vastlegt (3.32a). 

Vergelijk met een gegeven koppel levert een correctie op de slip, dus s[l]. Deze iteratie is in 

figuur 3. 7 afgebeeld. Als voorwaarde voor beëindigen van de iteratie geldt een toegestane 

koppelafwijking öT. Met vergelijking (3.34) volgt de, bij het uiteindelijk gevonden koppel, 

behorende slip, s[n]. 

statorfrequentie niet gevonden 

~oppel>~ 
ondergrens slip = 0 ondergrens slip = 0 

bovengrens slip = bovengrens slip = 

sk (ws =pwas) -sk(ws=pwos) 

kies slip = sk/2 Kies slip = -sk/2 

ws niet gevonden ws niet gevonden 

Herbereken ws Herbereken ws 

Bereken Tk(ws) Bereken Tk(Ws) 

~(~ ~(~ 
motor motor 
ongeschikt ongeschikt 

einde iteratie einde iteratie 

Bereken T(ws) Bereken T(ws) 

~k~ ~k~ 
Ws wel I Bepaal 

qevonden nieuwe slip 
Ws wel I Bepaal 

qevonden nieuwe slip 

figuur 3.7: Iteratieprocedure voor het bepalen van de slip van een asynchrone machine 

als deze een gegeven koppel bij een gegeven as-hoekfrequentie levert (j ~ja, n ~nee). 
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3.6.2 De statorstroom van een asynchrone machine bij gegeven koppel 
en as-hoekfrequentie 

Voor het bepalen van de statorstroomfasor van een asynchrone machine, welke een gegeven 

koppel bij een gegeven as-hoekfrequentie levert, wordt gebruik gemaakt van het snijpunt van 

koppel- en Beyland-cirkel in het complexe vlak. De koppelcirkel is in paragraaf 3.4.2 gegeven. 

De Beyland-cirkel is in bijlage 6 afgeleid. Er geldt: 

Us [ I 
I 

MH 
r s +r s 

I I +u l = 
- 2 rr +a wsLs 2 r r +a (3.35a) 

s s s s é.(B6.13) 

RH 
1 US (1- a)2 

+ (rs -r:} 
= 

2 WsLs {rsr: +a}
2 

met: 

Rs + R + R s 

rs = 
Fe,s Fe,r 

wsLs 

I 
rs = rs - KAs~(ws) (1 -a) 

wsLsr (3.35b) 

KAsM(ws) 
2 é.(B6.3),(B6. 9) 

= ffiKLsKLrD(ws) 
s 

D(w
8

) 
2 

= KHw + Kww s s 
A 2 

a = 1 -
Lsr 

LsLr 

De statorstroomfasor Is wordt vastgelegd door een snijpunt van een koppel- en Beyland-cirkel 

in een complex vlak. Deze cirkels kunnen meer snijpunten hebben. Als keuzecriterium voor het 

juiste snijpunt geldt de slip waarvan wordt gesteld dat deze kleiner is dan de kipslip. 

Voor de slip van een asynchrone machine, welke een statorstroom Is = Isx + jl8y voert, geldt: 
n I n 

À. = r r = 1 + a Isy - r s lsx 

s 
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met: 
I n Isx 
sx 

US 

wsLs (3.36b) 

In = 
Isy 

sy 
US 

wsLs 

Voor de slip bij een statorstroom geldt: 

rr = (3.37) 

Concluderend, de statorstroom Is van een asynchrone machine wordt vastgelegd door het snijpunt 

van koppel- en Beyland-cirkel in het complexe vlak, waarbij de slip (3.37) kleiner is dan de 

kipslip (3.34d). 

3.6.3 De rotorstroom van een asynchrone machine bij gegeven koppel 

en as-hoekfrequentie 

Voor het bepalen van het koperverlies is het noodzakelijk de amplitude van de rotorstroom Ir 

te kennen. Er geldt: 

I = r 
(3.38) 

Met het oog op de ijzerverliezen en meer specifiek op de ijzerverliesspanning UFe (2.16b) is het 

tevens noodzakelijk de positie van de rotorstroomfasor 1; in het complexe vlak te kennen. 

Definieer in het complexe vlak een hoek ar als het argument van de rotorstroomfasor (figuur 

3.8). Voor deze hoek ar geldt [VAN2, paragraaf 5.2]: 

a; = arg{!;} = IPs + ~11" + Er (3.39a) 

met: 
(3.39b) 
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Im{l::!s .!sl 

figuur 3.8: De hoek ar in een complex vlak. 

In vergelijking (3.39) is Er de fasehoek van de in de rotor geïnduceerde spanningsfasor -Er en 
de rotorstroomfasor Ir· Voor de rotorstroomfasor Ir geldt met (3.38) en (3.39a): 

. s 
Is = I e -J<Xr 
-r r 

(3.40) 

In deze paragraaf is afgeleid hoe de rotorstroomfasor !; in een complex vlak kan worden 
berekend. Hiermee is het koperverlies in de rotorwikkeling en de fasor van de ijzerverlies
spanning bekend 1. 

3.6.4 De koper- en ijzerverliezen in een asynchrone machine 
bij gegeven koppel en as-hoekfrequentie 

In de voorgaande paragrafen (3.6.2) en (3.6.3) zijn de stator- en rotorstroomfasoren Is en I; in 
een complex vlak bepaald. Voor de koperverliezen in de stator- en rotorwikkelingen geldt stelsel 
(3.23) onverkort. In paragraaf 2.5 is een model voor de ijzerverliezen in een asynchrone machine 
beschreven. Er geldt (2.16): 

P R 12 R s 12 R {u I"'} Fe = ms Fe,s s + ms Fe,r s + ms e -Fe-s. 

o~ fasehoek 'Ps is met een berekening conform paragraaf 3.6.2 een gegeven. 
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met: 

Rs 
Fe,r 

u -Fe 

(3.41 b) 
~(2.16b) 

Voor het bij de berekening van een vermogens- en energierendement (paragraaf 3.3.1) beschre

ven machineverlies geldt: 
(3.42) 

3.6.5 Begrenzingen van een asynchrone machine in het complexe vlak 

In paragraaf 3.4.5 zijn een aantal voorwaarden beschreven, om de berekeningen voor de stator

stroomfasor uit te kunnen voeren. Kern van deze voorwaarden is de aanwezigheid van een 

snijpunt tussen een koppel- en een Heyland-cirkel (in paragraaf 3.4.5 een Blondel-cirkel). Het 

criterium (3.26) geldt bij de asynchrone machine onverkort als voor het middelpunt en de straal 

van de Blondel-cirkel (MB,RB) het middelpunt respectievelijk de straal van de Heyland-cirkel 

(MH,RH) wordt genomen. Er geldt: 

I RT - RH I ~ I MT - M H I ~RT + RH (3.43a) 

Criterium (3.43a) heeft alleen betekenis als de koppel- en Heyland-cirkel in het complexe vlak 

daadwerkelijk bestaan. Voor de koppelcirkel is een criterium (3.27) afgeleid. Als criterium voor 

een Heyland-cirkel geldt: 

{
u ~ o (3.43b) 

-:: ~ 0 

In paragraaf 3.6 is voor een asynchrone machine een theorie gerepresenteerd waarmee het 

mogelijk is de verliezen in een machine te bepalen. In de volgende paragraaf wordt een com

puterprogramma beschreven welke van een voertuigaandrijving een vermogens- en energie

rendement berekend. 
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3. 7 Model voor het bepalen van een vermogens- en energierendement 
van een voertuigaandrijving 

In de voorgaande paragrafen van dit hoofdstuk is een analyse gemaakt van het vermogens- en 

energierendement van een aandrijfsysteem van een electrisch voertuig. Daartoe wordt uit een 

weg- en een snelheidsprotiel de koppelbehoefte bepaald. Met deze berekende waarden worden 

rendementen van een aandrijving met een synchrone machine, een permanent-magneet machine 

en een asynchrone machine berekend. 

Het energierendement is gedefinieerd over een tijdsinterval. Dit betekent dat een berekening van 

het vermogens- en energierendement moet worden herhaald als de gegevens in het weg- en 

snelheidsprotiel een ander koppel en as-hoekfrequentie opleggen. Er is een computerprogramma 

geschreven (bijlage 7) welke het volledige wegprofiel doorloopt en op ieder punt in dat profiel 

het vermogensrendement berekent. Bovendien berekent het programma het energierendement 

van de aandrijving welke het wegprofiel tot en met een bepaald punt heeft doorlopen. In figuur 

3.9 is een structogram van het computerprogramma afgebeeld. 

Het computerprogramma bestaat uit drie belangrijke delen. Na invoeren van de gegevens 

(wegprofiel, snelheidsprotiel e.d.) is er een deel welke controleert of over het hele wegprofiel 

een snijpunt van koppel- en Blondel/Heyland-cirkel aanwezig is. Er vindt in dit deel een be

rekening van koppel en hoekfrequentie plaats alsmede een bepaling van het middelpunt en de 

straal van koppel- en Blondel/Heyland-cirkel. Als in het hele wegprofiel aan de criteria wordt 

voldaan, vindt in het derde deel van het programma is de eigenlijke berekening. Hierin bevindt 

zich een numeriek lus. Immers, de koppelcirkel wordt berekend aan de hand van onder andere 

de ijzerverliezen. Deze verliezen volgen onder meer uit de positie van de statorstroom in het 

complexe vlak, welke echter op zijn beurt weer uit onder andere de koppelcirkel volgt. Een 

iteratie is dus noodzakelijk. 

Deze iteratie wordt niet in het tweede controlerende deel van het programma uitgevoerd. Dit 

is een gevolg van het feit dat na controle van de criteria geen berekening van de statorstroom 

wordt gemaakt. Voor de ijzerverliezen kan, ter vergroten van de nauwkeurigheid van de controle 

op de aanwezigheid van een snijpunt, een geschatte waarde worden ingevuld. 
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figuur 3.9: Top-down structuur van een simulatieprogramma welke een rendement berekent 

van een voertuigaandrijving als het voertuig een gegeven ritcyclus doorloopt 

U ~ja, n ~nee). 

Het model voor het bepalen van het vermogens- en energierendement is een zogenaamd quasi

statisch model. Het berekent na een tijdstap een nieuwe waarde voor het koppel en de frequentie 

uit het weg- en snelheidsprofiel. Met deze waarden berekent het programma de verliezen. Het 

houdt geen rekening met het dynamisch verloop van electrische grootheden tussen twee werk

punten van koppel en frequentie. 
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Doordat de electrische tijdconstante zeer veel kleiner is dan de mechanische, zal de invloed op 

het energierendement van het verloop van bijvoorbeeld de statorstroom klein zijn als er wijzigin

gen in het werkpunt van de machine optreden. 

3.8 Conclusie 

In dit hoofdstuk is een simulatieprogramma beschreven welke het energie- en vermogens

rendement van een voertuigaandrijving berekent. Uitgangspunt is dat het voertuig een gegeven 

weg- en snelheidsprotiel doorloopt. Het aandrijfsysteem kan met een synchrone machine, een 

permanent-magneet machine en een asynchrone machine worden uitgerust. 

Het vergelijken van rendementen van een aandrijving met verschillende typen machines is 

problematisch. De machines zijn niet gelijk zodat, alleen al door verschillen in machinepara

meters, grote verschillen in rendement kunnen optreden. Illustratief is in deze de vraag of het 

eerlijk is om het rendement van een synchrone machine met dat van een asynchrone machine 

te vergelijken als deze een verschillende statorweerstand en rotorweerstand hebben. Het is 

moeilijk om een algemene uitspraak te maken over het feit dat een bepaald type machine een 

hoger of lager rendement zou hebben dan een ander type. Het vergelijken van rendementen is 

wel mogelijk als het probleem wordt omgedraaid. Door van een gegeven machine uit te gaan, 

is het mogelijk om te bepalen of het rendement van deze machine hoger of lager zal zijn dan het 

rendement van een andere gegeven machine. In deze omstandigheid kan het simulatieprogramma 

van grote praktische waarde zijn. 
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4 Meting en simulatie van het vermogens-
en energierendement van een aandrijfsysteem 

4.1 Inleiding 

In hoofdstuk 3 is een methode beschreven om een vermogens- en energierendement van een 

voertuigaandrijving met een synchrone machine, een permanent-magneet machine en een 

asynchrone machine te berekenen. De methode leidt is een computerprogramma, welke het 

rendement berekent als het voertuig een gegeven ritcyclus doorloopt. 

Het doel van dit hoofdstuk is om de resultaten van het programma te verifiëren. Daarvoor is een 

proefopstelling beschikbaar. De kern van deze opstelling is een sleepringankermachine welke 

dienst doet als aandrijfmachine van de voertuigaandrijving. De door het voertuig gevormde 

belasting van deze machine wordt met een onafhankelijk bekrachtigde gelijkstroommachine 

nagebootst. De proefopstelling is in detail in bijlage 8 beschreven. In paragrafen 4.4 en 4.5 

volgen de resultaten van de metingen en de, met het programma (hoofdstuk 3) uitgevoerde 

berekeningen. 

4.2 Gebruik van de proefopstelling 

Het doel van de proefopstelling is het uitvoeren van een verificatie van de resultaten van een 

computerprogramma welke een vermogens- en energierendement van een voertuigaandrijving 

berekent. Het programma gaat daarbij uit van een voertuig met massa mauto• welke een gegeven 

ritcyclus doorloopt (paragraaf 3.2). Uit de beschrijving van de opstelling (bijlage 8) blijkt dat 

de simulatieresultaten alleen indirect kunnen worden gecontroleerd. 

Het is met de proefopstelling mogelijk om een vermogens- en energierendement te meten van 

een synchrone machine, een permanent-magneet machine en een asynchrone machine, als deze 

machine een bepaald koppel bij een toerental levert. Voorts is het mogelijk om de simulatie

programma's zodanig aan te passen dat het weg- en snelheidsprotiel wordt vervangen door een 

koppel- en frequentieprofieL Introduceer een koppelprofiel als een lijst welke het as-koppelT as 

als functie van de tijd geeft. Introduceer een frequentieprofiel als een lijst welke de as-frequentie 

fas als functie van de tijd geeft 1• Het koppel- en frequentieprofiel leggen de voorwaarden, 

waaronder de sleepringankermachine moeten functioneren vast. 

De procedures voor berekening van as-koppel en as-frequentie uit het weg- en snelheidsprotiel worden 
vervangen door een procedure welke het gewenste as-koppel en as-frequentie uit het koppel- en 
frequentieprofiel bepaald. 
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4. Meting en simulatie van het vermogens- en energierendement van een aandrijfsysteem 

4.3 Bepalen van machineparameters 

Om een vergelijking van gemeten en berekende rendementen zinvol te laten zijn, zijn de 

parameters van de sleepringankermachine bepaald. Daarvoor is aan de machine een aantal 

metingen, conform paragraaf 2.6, verricht. In bijlage 9 zijn de gemeten waarden voor spanning, 

stroom, vermogen, koppel en frequentie weergegeven als de sleepringankermachine een 

synchrone machine, een permanent-magneet machine en een asynchrone machine simuleert. 

De in de bijlage gegeven parameters worden gebruikt om vermogens- en energierendementen 

van een voertuigaandrijving te berekenen. 

4.4 Ritcycli voor het vergelijken van berekende en gesimuleerde 
energierendement van een voertuigaandrijving 

In deze paragraaf wordt beschreven, welke koppel- en frequentieprofielen zijn gebruikt om de 

resultaten van de simulatieprogramma's (hoofdstuk 3) te verifiëren. Bij de simulaties wordt 

uitgegaan van een, weliswaar nader te bepalen, maar constante statorspanning U5 • In bijlage 8 

is beschreven dat deze spanningskeuze een minimum toerental oplegt. Een belangrijk gevolg is 

dat bij de simulaties niet kan worden uitgegaan van standaardritcycli, zoals gedefinieerd door 

onder andere de Environmental Proteetion Agency (Verenigde Staten van America). Deze 

standaardcycli beginnen bij stilstand, een situatie waarbij de "voeding" (bijlage 8) een spanning 

gelijk nul genereert1• Gedefinieerd zijn daarom een viertal koppel- en frequentieprofielen welke 

alle mogelijke bedrijfstoestanden van de machine beschrijven. 

In bijlage 10 is voor iedere ritcyclus het gemeten en gesimuleerde energie- en vermogens

rendement weergegeven. Het verloop van het gemeten en gesimuleerde vermogensrendement 

is gemarkeerd met "+" respectievelijk "*". Het energierendement is bij de metingen berekend 

aan de hand van vergelijking (3.5b). 

Voor de door de synchrone machine ( tiguur B8.6, SM) geldt: U s = C ws I waarbij I de stroom 

door de rotorwikkeling van de machine representeerd. 

- 45 -



4. Meting en simulatie van het vermogens- en en~rgier~ndem~nt van een aandrijfsysteem 

4.5 Vergelijking van gemeten en gesimuleerde 
vermogens- en energierendement 

Het doel van dit hoofdstuk is om de resultaten van de computerprogramma's voor het berekenen 

van een energie- en vermogensrendement van een voertuigaandrijving te verifiëren. Daartoe zijn 

in bijlage 10 het gemeten en gesimuleerde rendement in één grafiek afgebeeld. Er zijn een viertal 

koppel- en frequentieprofielen gedefinieerd. Deze beschrijven vier mogelijke situaties, constant 

koppel en as-frequentie alsmede een variatie van één of van beide grootheden. Het blijkt dat voor 

de synchrone machine het verloop van gemeten en gesimuleerde vermogensrendement goed 

overeenkomen. Voor de permanent-magneet machine is er een gemiddelde afwijking van 

ongeveer 7 procentpunt. Oorzaak van deze afwijking is onder andere de indirecte bepalen van 

de ijzerverliesweerstand RFe,s· Ook bij de asynchrone machine is er een gemiddelde afwijking 

van ongeveer 7 procentpunt. Oorzaak is onder andere dat het model voor de ijzerverliezen 

(paragraaf 2.5) een benadering is welke slechts geldt bij kleine waarden van de slip. 

Concluderend kan worden gesteld dat de modellen voor een synchrone machine, een permanent

magneet machine en een asynchrone machine het gedrag van deze machines voldoende goed 

beschrijven. De gemeten en gesimuleerde rendementen hebben hetzelfde verloop, terwijl in 

getalswaarden het verschil over het grootste deel van de ritcycli kleiner is dan 5 procentpunt. 

Vooral de overeenkomsten bij de synchrone machine duiden erop dat de modellen wiskundig 

het gedrag van de machine goed lijken te beschrijven. Ook de gemeten en gesimuleerde waarden 

voor de, aan het eind van de ritcyclus geldende energierendementen, komen goed overeen. 

Hierbij zijn de afwijkingen veelal kleiner dan 5 procentpunt. 
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5. Eén analysè van èèn pèrmanènt-magncèt machine md een magnetisch asymmètrischè rotor 

5 Een analyse van een permanent-magneet machine 
met een magnetisch asymmetrische rotor 

5.1 Inleiding 

Een van de doelstelling van dit rapport is het ontwerp van een maximum-koppelregeling voor 

een permanent-magneet machine te beschrijven. De theorie en realisatie van de regeling is in 

hoofdstuk 6 uitgewerkt. Bij een permanent-magneet machine kan het voorkomen dat de rotor 

een magnetische asymmetrie vertoont. Oorzaak van deze asymmetrie is vaak de kleine relatieve 

permeabiliteit van de permanent-magneet materialen ten opzichte van die van het rotorijzer1. 

In figuur 5.1 is een schematische voorstelling gegeven van een permanent-magneet machine met 

een magnetisch asymmetrische rotor. 

d-as 

figuur 5.1: Schematische voorstelling van een permanent-magneet machine met 

magnetisch asymmetrische rotor en ingebedde magneten. 

Doordat de permeabiliteit van de permanente magneten die van lucht benadert, zal de effectieve 

luchtspleet tussen stator en rotor langs de omtrek van de rotor niet constant zijn. Deze magneti

sche asymmetrie leidt onder andere tot een reluctantiekoppel. Voor het ontwerpen van een 

maximum-koppelregeling is het noodzakelijk om het reluctantiekoppel te kwantificeren. 

permanent-magneet materialen: 
rotorij zer: 

P.r ""=' 1,05. 
!J.r ""' 2000. 
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5. Een analyse van een permanent-magneet machine met een magnetisch asymmetrische rotor 

In hoofdstuk 3 zijn, om een permanent-magneet machine met magnetisch symmetrische rotor 

te beschrijven, electrische en magnetische grootheden in een complex vlak afgebeeld. Voor een 
analyse van het gedrag van een permanent-magneet machine met magnetisch asymmetrische 
rotor, wordt in dit hoofdstuk een ontbinding van electrischeen magnetische grootheden in een 
zogenaamd dq-vlak gemaakt. Deze theorie is beschreven in [CONl, ARTl] en wordt voor het 
in hoofdstuk 2 beschreven model van de ijzerverliezen in een electrische machine aangepast. 

5.2 Het con1plexe vlak en het dq-vlak 

In paragraaf 5.1 is gesteld dat een permanent-magneet machine in een complex vlak en in een 
dq-vlak kan worden beschreven; het doel van deze paragraaf is om de relatie tussen deze vlakken 
te verduidelijken. 

Introduceer een dq-vlak, dat wil zeggen een complex vlak met een d- en een q-as. In figuur 5.2 
is dit dq-vlak afgebeeld in een complex stroomvlak. De positieve richting van de d-as is in de 
richting van de fasor van de met de statorwikkeling gekoppelde rotorflux. De positieve richting 
van de q-as is in de negatieve richting van de geïnduceerde spanning -Es· 

+ ls Rs jwsls 

.!:!.s ,ws 

f} 
d-os 

figuur 5.2: Eenfasig vervangingsschema en een fasordiagram van 
een permanent-magneet machine. 
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5. Een analyse van een permanent-magneet machine met een magnetisch asymmetrische rotor 

Introduceer een eenheidsfasor langs de d-as en introduceer een eenheidsfasor langs de q-as van 

het dq-vlak. In het complexe stroomvlak gelden voor deze fasoren: 

-j(~2 +pflO) . D 

1c · -JPuo 
= e = -Je -d 

(5.1) 

1 C -jp60 = e . 
-q 

Introduceer een eenheidsfasor langs de reële as en introduceer een eenheidsfasor langs de 

imaginaire as van het complexe vlak. In het dq-vlak gelden voor deze fasoren: 

{ 

1 dq . jp60 
=Je -Re 

1 dq jp60 
-Itn = -e 

(5.2) 

In stelsels (5.1) en (5 .2) is met een subscript aangegeven op welke eenheidsfasoren de vergelij

king betrekking heeft. Met een superscript c respectievelijk dq wordt aangegeven in welk vlak 

de betreffende vergelijking geldt. Het zijn transformatie-vergelijkingen welke in paragraaf 5.3 

worden gebruikt om fasoren van electrische en magnetische grootheden te ontbinden in d- en 

q-componenten. 

5.3 De spannings-, stroom- en fluxfasor in het dq-vlak 

In deze paragraaf zullen de spannings-, de stroom- en de fluxfasoren in het complexe vlak (figuur 

5.3) worden ontbonden in een component in de richting van .Lt en een component in de richting 

van lq (paragraaf 5.2). Deze componenten worden gemarkeerd met een subscript d respectieve

lijk q. In figuur 5.3 is een spanningsfasor U5 afgebeeld. Voor een beschrijving in het dq-vlak 

wordt U8 ontbonden in een component !l.ci en een component Uq- Met eenheidsfasoren (5.1) 

kunnen deze componenten worden geschreven als fasoren in het complexe vlak. Er geldt: 

-d s 0 (5.3) 

{

uc = -j{-U sin(p8)}e-jp&o 

uc = U cos(p8 )e -.ip&o 
-q s 0 

Definieer de scalaire grootheden Uden Uq: 

{
Ud = -U 8 sin(p80 ) 

Uq = U
8
cos(p80 ) 

(5.4) 
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5. Een analyse van een pcrmanenHnagncel machine met een magnetisch asymmetrische rotor 

Voor de statorspanningsfasor Us geldt met (5.3) en (5.4): 

U = Uc + Uc = (U - . U )e -jpOo (5.5) 
-s -q -d q J d 

Op analoge wijze geldt voor de stroomcomponenten L1 en lq in het complexe vlak: 

-d = -J ssm Y's -p o e (5.6) 

{

Ie ï . < e ) -jpeo 

Definieer: 

I c I ( 8 ) -jpO o 
_ q = s cos V's - p 0 e 

Voor de statorstroomfasor Is geldt in dq-componenten: 

I Ie + Ie = (I -JÏ )e -jpeo 
-s -q -d q d 

(5.7) 

(5.8) 

In figuur 5.2 is de rotorinductie ~; weergegeven. Gezien het belang van deze inductie in de 

ijzerverliesspanning U Fe (2.12) wordt deze fasor ontbonden in een d- en een q-component. Er 

geldt voor deze componenten in het complexe stroomvlak 

{B
e .Bs -jpOo = -J e -r,d r 

B = 0 
-r,q -

(5.9) 

Definieer: (5.10) 

Voor de inductie ~~ geldt in dq-componenten: 

B .B -jpOo 
-r = -J de 

(5.11) 

Voor de spanningsvergelijking van het in figuur 5.2 afgebeelde vervangingsschema geldt: 

Us (Rs+RFe,s+R;e,r)ls + jwsLsis + ( + UFe (5.12) 

De magnetische asymmetrie van de rotor beïnvloedt de statorinductiviteit Ls. Deze vertoont dan 

een afuankelijkheid van de koppelhoek p00 • Immers, bij magnetische asymmetrie van de rotor 

zal het magnetische circuit van de met de statorwikkeling gekoppelde flux variëren bij een 

variatie van de koppelhoek p80 • In vergelijking (5.12) wordt deze gekoppelde flux met het 

product LJ8 gerepresenteerd. 
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5. Eén analyse van een perman~nt-magneet machine met een magnetisch asymmetrische rotor 

Door het ontbinden van dit product in een d- en een q-component kan de hoekafuankelijkheid 

van Lsdoor een hoekafuankelijkheid van I5 worden vervangen. Dit gebeurt dan in met stelsel 

(5.6) aangegeven vorm. De daarbij nieuw te definiëren coëfficiënten voor de stroomcomponenten 

Id en Iq zijn in principe constant. Doordat het product L5l 5 een gekoppelde flux representeert, 

zullen deze coëfficiënten een inductiviteit zijn. 

Voor de spanningsvergelijking (5.12) geldt dan: 

Us = Rs,tot!s + jwsLd!d + jwsLq!q + (-.9) + UFe (5.13) 

met: 
Rs,tot 

-E (5.14) 
-s 

Met vergelijkingen (5.5), (5.8), (5.11) en (5.14) geldt voor de spanningsvergelijking (2.13) na 
vermenigvuldiging met ejpO o: 

(5.15) 

Ontbinden van (5.15) in een reëel en een imaginair deellevert een uitdrukking voor de spannings

componenten Uden Uq: 

{
Ud = Rs,totld - wsLqiq + KpM(ws)Bd 
Uq = Rs,totlq + wsLdld + wsfr 

(5.16) 

In deze paragraaf zijn de statorspanningsfasor, de statorstroomfasor en de rotorcircuitfasor 

beschreven metd-en q-componenten. Ook is een spanningsvergelijking van een eenfasig 

vervangingsschema van een permanent-magneet machine uitgewerkt. In de volgende paragraaf 

worden deze vergelijkingen toegepast om uitdrukkingen voor het vermogen en het koppel van 

electromagnetische oorsprong te verkrijgen. 
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5. Een analyse van een permanent-magneet machine met een magnetisch asymmetrische rotor 

5.4 Het vermogen en het electromagnetisch koppel 
uitgedrukt in dq-componenten 

In figuur S.2 is een eenfasig vervangingsschema van een permanent-magneet machine afgebeeld. 

Voor het aan de stator van een permanent-magneet machine toegevoerde electrischevermogen 

geldt: (S.17) 

Met vergelijkingen (S.S) en (S.8) geldt: 

Pe,s = m8{Udld + Uqlq} (S .18) 

Er geldt: (S.19) 

Invullen van stelsel (S.16) in vermogensvergelijking (S.18) levert: 

Pe,s = ms{Rsi; + ws1frlq + ws(Ld-Lq)Idlq + (RFe,s+R;e,r)r; + KpM(ws)Bdrd} (S.20) 

Uit vergelijking (2.14) blijkt dat de 4e en se term van het rechterlid van (S.20) de ijzerverliezen 

in een permanent-magneet machine representeren. Er geldt voor de se term immers1: 

(S.21) 

Het electrischevermogen (S.20) is gelijk aan het koperverlies in de statorwikkelingen m
5
R

5
1;, 

de ijzerverliezen PFe in de machine en het electromechanisch vermogen t ew/p. Er geldt: 

met: 

Er geldt met (5.7) en (5.10): KpM(ws)Bdld = KpM(w8)Br
5
18 sin(<ps-p00 ). 

Er geldt met (2.12): 

Re{ U Fe!s* } = Re{ -j KpM(w
8

) B;~ e -jpBo (lq- jld) ejpBo} 

= KpM(w)Brslssin(<p8 -p00 ) q.e.d 

- S2 -

(S.22a) 

(S.22b) 



5. Een analyse van een permanent-magneet machine met een magnetisch asymmetrische rotor 

Voor het koppel van electramagnetische oorsprong geldt dan: 

î e = m8 p{1frlq + (Ld -Lq)Idrq} 
(5.23) 

In deze paragraaf is een uitdrukking voor het, aan de statorklemmen van een permanent-magneet 

machine toegevoerde, electrische vermogen gegeven. Er is een vergelijking voor het electro

magnetisch koppel afgeleid. Deze vergelijking (2.23) is in de literatuur eerder afgeleid [zie onder 

andere MORl, paragraaf II en ARTl, paragraaf 2.2.1], waarbij echter geen rekening gehouden 

is met de ijzerverliezen in een electrische machine. Dat is in deze paragraaf wel het geval. 

5.5 Een electrisch vervangingsschema van een permanent-magneet 
machine met magnetische asymmetrische rotor 

In paragraaf 5.4 is een afleiding voor het electramagnetisch koppel van een permanent-magneet 

machine met magnetisch asymmetrische rotor gegeven. Het is echter ook wenselijk om deze 

asymmetrie in een eenfasig vervangingsschema van een permanent-magneet machine te ver

werken, ten behoeve van simulaties welke het gedrag van de, in hoofdstuk 6 beschreven, 

maximum-koppelregeling moet geven. Voor een afleiding van dit eenfasig vervangingsschema 

kan in eerste instantie worden uitgegaan van het schema van figuur 5.2. De componenten is dit 

schema zijn in twee groepen te verdelen: 

1. de weerstand R8 , de inductiviteit L 8 en de bron -Es welke de machine exclusief de 

ijzerverliezen modelleren, 

2. De weerstanden RFe,s en R;e,r en de bron UFe welke de ijzerverliezen in de machine 

modelleren. 

De componenten RFe,s en R;e,r en de bron U Fe zijn in hoofdstuk 2 uitgewerkt. De uitdrukkingen 

voor deze componenten komen uit een vermogensbalans. Een aanpassing ten gevolge van een 

magnetische asymmetrie van de rotor is derhalve niet noodzakelijk. In deze paragraaf wordt een 

uitdrukking voor de statorweerstand R8 en de statorinductiviteit L 8 afgeleid, welke rekening houdt 

met een magnetische asymmetrie van de rotor [CONl en AR Tl, paragraaf 2.2.2] en met de 

ijzerverliezen. Uitgegaan wordt van de spanningsvergelijking (5.14a). Met substitutie van (5.8) 

geldt: 

(5.24) 
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5. Een analyse van een permanent-magneet machin.: met een magnetisch asymm.:trischc rotor 

Voor de constructie van een eenfasig vervangingsschema moet de term jws(Ld-Lq)L! worden 

uitgewerkt. In figuur 5.4 is het dq-vlak afgebeeld. De invloed van de term jw8(Ld-Lq)L! uit de 

spanningsvergelijking (5.24) is te splitsen in een deel in fase met de statorstroomfasor Is (een 

weerstand) en een deel "loodrecht" op de stroomfasor Is (een inductiviteit). Noem deze weerstand R: 
en de inductiviteit L: . 

I 
I 

I 

1 
d-os 

I 
I 

Im(U,I} 

I 
I 

I 

I 
I 

I 

figuur 5.4: De fasoren Is en j ws (Ld- Lq)ld in het complexe stroomvlak. 

Definieer een spanning U R 1 als de component van de term jws(Ld-Lq)~ in fase met de fasor Is 

en definieer u x I als de cornponent van de tenn jwsCL,rLq)ld "loodrecht" op de fasor Is· Er geldt: 
s 

UR1 = ws(Ld -Lq)Idcos(<ps -p80 ) 
s 

(5.25a) 

(5.25b) 

Met stelsel (5. 7) geldt voor de fasoren U R 1 en U x 1 : 
s s 

UR1 = ws(Ld -Lq)sin(<ps-p80 )cos(<ps -p80 )!s 
s 

(5.26a) 

(5.26b) 
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5. Een analyse van een permanent-magneet machine met een magnetisch asymmetrische rotor 

Voor de spanningsvergelijking (5.24) geldt dan: 

met: 

Us = Rs.!s + R: .!s + jwsLq.!s + jwsL: .!s + 

+(R +Rs )r +U Fe,s Fe,r - s -Fe 

{ 
R: = w5 (Ld - Lq )sin( rp5 - pO 0 ) cos( rt's -pO 0 ) 

L: = ( Ld - Lq )sin2
( rt's- pO 0 ) 

(5.27a) 

(5.27b) 

Definieer een vervangende weerstand R
5
v en een vervangende inductiviteit L

5
v. Hiermee geldt 

voor de spanningsvergelijking (5. 27): 

met: 
Rv 

s 

RI 
s 

u -Fe 

+ ls R~ 
. LV 
JWs s 

figuur 5.4: Eenfasig vervangingsschema van een permanent-magneet machine 

met magnetisch asymmetrische rotor. 

(5.28a) 

(5.28b) 

In figuur 5.4 is een eenfasig vervangingsschema van een permanent-magneet machine volgens 

vergelijking (5.28) afgebeeld. De magnetische asymmetrie van de rotor leidt tot een variatie van 

de effectieve luchtspleet tussen stator en rotor. Deze asymmetrie wordt verwerkt in een uitdruk

king voor de statorweerstand en de statorinductie. Op deze wijze kan de structuur van een uit 

de literatuur [SCHl, paragraaf 3.1] bekend vervangingsschema worden gehandhaafd. 
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5. Een analyse van e~n perman~nHnagneet machine met een magn~tisch asymmetrische rotor 

5.6 Ter afsluiting 

In dit hoofdstuk is een analyse van het gedrag van een permanent-magneet machine met een 

magnetisch asymmetrische rotor beschreven. Hierbij is gebruik gemaakt van een in hoofdstuk 

2 beschreven model voor de ijzerverliezen. De analyse leidt tot een uitdrukking voor het koppel 

van electromagnetische oorsprong en het leidt tot een eenfasig vervangingsschema van de 

machine. De resultaten van de analyse dienen als basis voor het ontwerp van een maximum

koppelregeling. Deze is in hoofdstuk 6 beschreven. 

- 56 -



6. E.:n maxinuun-koppclrcgeling voor ccn permanent-magneet machine 

6 Een maximum-koppelregeling voor een 
permanent-magneet machine 

6.1 Inleiding, van maxin1um-koppel naar minimum-spanning 

Eén van de doelstellingen van dit rapport is het beschrijven van een ontwerp voor een maximum

koppel regeling voor een permanent-magneet machine. De regeling dient geschikt te zijn om te 

worden toegepast in een aandrijfsysteem van een electrisch voertuig. Dit levert echter een 

conceptueel probleem. Het maximum-koppel van een electrische machine zal in de regelleiden 

tot een maximale versnelling van het voertuig. Het is niet de bedoeling dat de snelheid van het 

voertuig wordt gedicteerd door de wens, de aandrijfmachine in het werkpunt van hoogst 

mogelijke koppel te bedrijven. De snelheid en dus eigenlijk ook het koppel, wordt door de 

bestuurder van het voertuig bepaald. Het doel van de regeling is eigenlijk om de voedings

spanning van de machine zodanig in te stellen, dat het door de bestuurder (indirect) vastgelegde 

koppel eveneens het maximale koppel van de machine is. Let wel, dit is het maximale koppel 

bij een gegeven spanning. Het is niet een door de constructie van de machine vastgelegd 

maximum. 

De maximum-koppelregeling is dus eigenlijk een minimum-spanningsregeling. De eisen aan deze 

regeling zijn: 

geschikt voor toepassing in een aandrijving van een voertuig; 

geschikt voor het principe van veldverzwakking 1 in de permanent-magneet machine; 

geschikt voor gebruik bij kleine variaties van de voedingsspanning; 

uit de pas vallen van de machine dient, ongeacht een variatie in de belasting van de machine, 

te worden voorkomen; 

gebruik maken van spannings- en stroommeting (evt. meting van de rotorpositie); 

demping van de regeling dient instelbaar te zijn; 

regeling vooralsnog bedoelt voor motorbedrijf; 

regeling hoeft vooralsnog geen snelle dynamische verschijnselen te compenseren. 

In dit hoofdstuk wordt een concept voor een maximum-koppelregeling beschreven. Daarvoor 

wordt in paragraaf 6.2 en 6.3 een criterium afgeleid, welke aangeeft of een permanent-magneet 

machine het maximaal mogelijke koppel levert. Ten behoeve van een realisatie van de regeling 

zijn een aantal simulaties uitgevoerd om het gedrag van het systeem te voorspellen. 

Veldverzwakking is beschreven in diverse literatuurverwijzingen, waaronder [ARTl]. 
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6. Een maximum-koppdr~gding voor een pennan~nl-magneel machine 

In paragraaf 6.4 wordt een simulatiemodel beschreven. In paragrafen 6.5, 6.6 en 6.7 worden 

de simulatieresultaten beschreven alsmede de responsie van de regeling bij een belastingsvariatie. 

Daarvoor zijn aan een proefopstelling metingen uitgevoerd. 

6.2 Een concept van een maximum-koppelregeling voor 
een permanent-magneet machine 

In het algemeen is het ongewenst om een meting aan de as van een machine uit te voeren in 

verband met de onbetrouwbaarheid van de meetsensor en de signaalleidingen. Door de machine 

en de last tezamen als een regelbaar proces te beschouwen, kan van een as-meting worden 

afgezien. Bijkomend voordeel is dat de regeling lastonafhankelijk wordt, hetgeen wil zeggen dat 

mechanische grootheden als massa-traagheid van een voertuig geen parameters zijn bij het 

ontwerp van de regelaar. 

Het regelbare proces, hier een permanent-magneet machine welke een voertuig aandrijft, heeft 

als ingangsvariabelen de statorspanning Us en de statorhoekfrequentie ws. Als uitgangsvariabelen 

heeft het proces de statorstroom I8 , de statorfasehoek <Ps en de as-hoekfrequentie was· Voor de 

as-hoekfrequentie van een permanent-magneet machine geldt in stationaire toestand: 

ws 
Was=-. p 

(6.1) 

Uit de theorie van hoofdstuk 5 volgt dat het in principe mogelijk is om het werkpunt van een 

permanent-magneet machine te bepalen door meting van statorspanning, statorstroom, statof

frequentie en statorfasehoek. Daar dat de machine wordt gevoed door een spanningsbron en de 

statorhoekfrequentie door het gewenste toerental vastligt, zijn alleen de statorstroom en fasehoek 

als te regelen variabelen beschikbaar. 

Er zijn, naast de meetbare variabelen, een aantal andere grootheden welke het werkpunt van een 

permanent-magneet machine beschrijven. Als voorbeeld, de in hoofdstuk 5 gebruikte LJ, lq en 

p80 • Deze variabelen worden in een observator berekend uit gemeten waarden voor de stator

spanning, statorstroom, statorfrequentie en fasehoek. 
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Voor de maximum-koppel/minimum-spanningsregeling (paragraaf 6.1) zal het volgende concept 

worden gebruikt: 

Regel de statorspanning zodanig dat een hoek (<p
8
-p0

0
), te berekenen met een observator, 

een nader te bepalen wenswaarde (<p8-p00 )* volgt. Uit de literatuur [ART1, paragraaf 2.2.1] 

is een criterium beschikbaar om te bepalen of een machine in een werkpunt van maximum

koppel werkt. 

Stuur de statorfrequentie w
8 

zodanig dat het voertuig een, door de bestuurder gewenste 

snelheid heeft. 

In figuur 6.1 is het blokschema van een minimum-spanningsregeling weergegeven. De (<p5-pOJ A

observator berekent een werkelijk optredende hoek (<p8-p00 ) en beschrijft daarmee het optredende 

werkpunt van de permanent-magneet machine. De (<p
8
-p0

0
)*-rekenaar berekent een gewenste hoek 

(<p
5
-p0

0
) waarbij de machine in het werkpunt van maximum-koppel opereert. 

!w; 
voeding Us. US· Ps. Is machine 

(inverter) lost 
(Word-Leonord) 

u; l 
u; -regelaar (rp

5
- p0o)--observator 

+ -

l (rp
5 
-p00 )* -rekenaar I 

figuur 6.1: Blokschema van een minimum-spanningsregeling voor 

een permanent-magneet machine. 

De regelaar zal worden geïmplementeerd in een computer. De te meten statorspanning, stator

stroom en vermogen worden met behulp van een meetinstrument (Nonna Power-Analyzer) 

ingelezen1. Voor het ontwerp van de regeling wordt in paragraaf 6.3 de in figuur 6.1 geïntro

duceerde regelaar, de rekenaar en de observator uitgewerkt. 

Meting van zowel spanning als stroom is noodzakelijk omdat de regelaar gebruik maakt van de 
fasehoek <p

8 
(paragraaf 6.3.1). Bovendien kan door meting eventuele afwijkingen van de spanning 

door de voeding (in tïguur 3.1 een invertor) worden gecompenseerd. 
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6.3 Theoretie van de maximum-koppelregeling 

Het in deze paragraaf uit te werken concept van een maximum-koppel/minimum-spannings

regelaar beschouwt de aandrijfmachine en de last tezamen als een te regelen proces. De machine 

wordt hierbij gevoed door een invertor met een gelijkspanningstussenkring (figuur 6.1). De 

invertor wordt op zijn beurt gestuurd door een w
5
* -rekenaar en een us* -regelaar. In ideale 

situatie geldt voor de invertor: 

(6.2) 

* A DeUs -regelaar wordt gestuurd door een verschil van een berekende hoek (<.o5-p80 ) en een 
* A gewenste hoek (<.o8-p80 ) • In de paragrafen 6.3.1 tot en met 6.3.3 zal de (<.o5-p80 ) -observator, 

de (<Ps-pOJ*-rekenaar en de us* -regelaar worden beschreven. Deze elementen vormen de basis 

voor de maximum-koppel/minimum-spanningsregeling. 

A 

6.3.1 De (<Ps-p00 ) -observator 

Het doel van de (<.o5-p80 ) A -observator is het berekenen van een hoek C<.os-p80 ). De fasehoek <Ps 

wordt berekend uit het electrisch vermogen P e,s• de statorspanning Us en statorstroom Is. De 

fasehoek <Ps is positief als de stroomfasor Is in het 4e kwadrant van een complex vlak ligt 

(Us=Us+jO). Er geldt in motorbedrijf: 

(6.3a) 

met: 

(6.3b) 

<Ps < 0 

Een berekening van de koppelhoek p80 volgt door een beschrijving van de machine met behulp 

van een fasordiagram nader te analyseren (figuur 6.2). Definieer een hoek as als de scherpe hoek 

van een fasor (-Es)+ U Fe naar een fasor (-Es). Definieer een hoek {3 s als de scherpe hoek van 

een fasor lsk naar een fasor lso· Voor de hoek as en de hoek {3 5 geldt: 

I -gs I 
cos(as) = -,--------,:-

1 gs + UFe I 

(6.4a) 

2 2 2 
Iso + Isk - Is (6.4b) 

2 Iso lsk 
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waarbij geldt (5.28b): 

u 
I 

-s = -so zv 
-s 
-E + UFe 

I 
-s 

= -sk zv 
-s 

zv = R V 
s 

. LV 
+ JWs s -s 

tan(ó~) = 
Rv 

s 

+ Is 

lso 

+ 

figuur 6.2: Fasordiagram van een permanent-magneet machine. 

Er geldt bij deze definitie van de hoeken a 8 en !3s (6.4a,b): 

f3s as + pOo 
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Met bekende waarden voor Es, UFe• Iso• Isk en I8 volgt uit vergelijkingen (6.3a) en (6.5) een 

uitdrukking voor de hoek (cp
8
-p0

0
). 

In het concept van de maximum-koppelregeling wordt de ( cp8-p0 
0

) ... -observator gebruikt om een 

werkelijk optredende hoek (cp8-p00 ) te berekenen. In de volgende paragraaf is uitgewerkt wat 

de hoek (cps-p00 ) zou zijn als een permanent-magneet machine in een werkpunt van maximum

koppel/minimum-spanning zou opereren. Dit leidt tot een uitdrukking voor een (cps-p0
0
)*

rekenaar. 

Het doel van de (cps-p00 )*-rekenaar is het berekenen van een wenswaarde voor de hoek (cps-pO~, 
waarbij een permanent-magneet machine in een werkpunt van maximum-koppel/minimum

spanning is ingesteld. In vergelijking (5.23) is een uitdrukking voor het koppel van electromagne

tische oorsprong gegeven. Met stelsel (5. 7) geldt hiervoor: 

T, " m,p { o/, I, cos( I', -pO 0 ) + Ld; Lq 1; sin(2(1', -pO 
0
))} 

Dit koppel is maximaal als voor de hoek (cp
8
-p0

0
)* geldt: 

= 0 
-1/;r + Jy;; + 8(Ld-Lq)2 I; 

4 (Ld -Lq) Is 

(6.6) 

(6.7) 

Hierbij is aangenomen dat de hoek (cp8-p00 ) onafuankelijk is van de stroom Is. Op zich is dit niet 

noodzakelijkerwijs waar. De aanname van het onafuankelijk zijn van de hoek kan in de regeling 

worden vermeden door vergelijking (6.7) als "controle"-vergelijking te gebruiken. Als een 

permanent-magneet machine een gegeven statorstroom Is voert, dient een hoek (cps-p0
0

) gelijk 

te zijn aan een hoek (cps-00 )*, als deze machine in een punt van maximum-koppel/minimum

spanning moet werken. 
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Vergelijking (6.7) berekent een hoek (<,05-pOJ*, waarbij het electromagnetisch koppel maximaal 
is. Dit is niet het as-koppel. Het verschil tussen het electromagnetisch koppel en het as-koppel 
is veelal afhankelijk van het toerental van de machine en wordt dus eigenlijk via de snelheid van 
het aan te drijven voertuig bepaald. De hoek (<,08-p00 ) *, waarbij het electromagnetisch koppel 
maximaal is, is derhalve ook de hoek waarbij het as-koppel een, overigens lager1, maximum 
zal hebben. 

6.3.3 * De U s -regelaar 

Het concept van de maximum-koppel/minimum-spanningsregeling is gebaseerd op het zodanig 
aanpassen van de statorspanning U8 , dat een verschil tussen een gewenste hoek (<,08-pOJ* en een 
optredende hoek (<,08-p00 ( minimaal wordt. De us* -regelaar berekent aan de hand van een 
verschilhoek .i(<,08-p0J, een aanpassing van de gewenste spanning U s* . Gedefinieerd is hierbij: 

.i(<Ps-POo) = (<Ps-POo}* - (<Ps-POof (6.8) 

Aangenomen wordt dat de regeling een PID-regelactie heeft. Deze keuze is gemaakt om de 
demping van de regeling te kunnen instellen (P), een "steady-state" afwijking .i(<,05-p00 ) te voor
komen (I) en stabiliteit van het systeem te verbeteren (D). In het tijdcontinue domein geldt voor 
de overdrachtsfunctie van de regelaar: 

Hc(s) = K{ 1 + l + srd} 
STj 

(6.9) 

De us* -regelaar wordt geïmplementeerd in een computer. Voor de overstap naar het tijddiscrete 
domein wordt gebruik gemaakt van bilineaire transformatie [VEGl, paragraaf 10.5]. Er geldt: 

s = 
2 - z (6.10) 

T sample 1 + Z 

Hierbij geeft Tsample de tijd tussen twee opeenvolgende bemonsteringen van respectievelijk 
statorspanning Us, statorstroom 15 en electrisch vermogen Ps weer. Voor de overdrachtsfunctie 
van de regelaar in het tijddiscrete domein geldt dan: 

(6.11) 

Machine bedreven in motorbedrijf. Bij generatorbedrijf zal het as-koppel groter zijn dan het 
electramagnetisch koppel. 
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Uit de theorie van de z-transformatie [VEG 1, paragraaf 9. 8] volgt: 

us* (z) = Hn(z)·Ll(<Ps -p00 )(z) 

In het tijddiscrete domein wordt voor de regelaar geschreven: 

U
5
*[n] = us*[n-2] + K{l + T"'"'P1

'+ ZruJ ]Ll(<Ps-p0
0
)[n] + 

2;i Tsampk 

+ 2K{ Tsample- 2;d } Ll(<Ps-POo)[n-1] + 
2;i T sample 

+ K{-1 + 2;d + Tsample}Ll(<Ps-POo)[n-2] 
Tsample 2;i 

(6.12) 

(6.13) 

Gezien de aanwezigheid van niet-lineariteiten in het te regelen proces (invertor, machine en last) 

en het feit dat het werkpunt onbekend is, is het hier niet mogelijk om technieken als poolbaan

analyse toe te passen voor het bepalen van de parameters van de regelaar (K, 'i en ; d). Voor 

het bepalen van deze parameters wordt gebruik gemaakt van in paragraaf 6.4 beschreven 

simulaties. Met simulatie-pakketten als PSI!c is het mogelijk om modelparameters zodanig aan 

te passen dat een hieronder te beschrijven functie minimaal wordt. Deze zogenaamde functionaal 

dient aan een aantal eisen met betrekking tot relevantie en beschrijving van systeemprestaties 

te voldoen [BOS 1, hoofdstuk 8]. 

Het doel van de U s * -regelaar is om de statorspanning zodanig te regelen dat een werkelijke hoek 
A * (<P8-p80 ), te benaderen met een hoek (<Ps-p80 ) , een gewenste hoek (<Ps-p00 ) zo nauwkeurig 

mogelijk volgt. Dus, het doel van de regelaar is eigenlijk om de waarde van Ll(<Ps - p80 ), over 

het verloop van de tijd, zo klein mogelijk te maken. Kies als een functionaal: 
t 

F(K,;i,;d) = J {Ll(<Ps - p00 )(t)Ydt 
t=O 

(6.14) 

In het gebruikte simulatiepakket PSI/c zijn optimaliseringstechnieken als "pattem search" 

aanwezig om de parameters K, 'i en ; d zo te variëren dat de functionaal (6.14) minimaal wordt. 

Om deze minimalisatie mogelijk te maken en om het gedrag van de regeling te bestuderen, is 

een simulatiemodel van de aandrijving met regeling gemaakt. Deze is in paragraaf 6.4 uitge

werkt. In de volgende paragraaf wordt de stabiliteit van het te regelen proces onderzocht. 
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6.3.4 Stabiliteit van de maximum-koppelregeling 

De stabiliteit van een regeling voor een pennanent-magneet machine is bijzonder belangrijk. Bij 

instabiel bedrijf kunnen de magneten onherstelbaar beschadigd worden. In deze paragraaf wordt 

een criterium afgeleid welke aangeeft of een permanent-magneet machine in een stabiel of een 

instabiel werkpunt wordt bedreven. 

In hoofdstuk 3 is voor een permanent-magneet machine een stabiliteitsgrens gegeven. Bij een 

permanent-magneet machine met magnetisch symmetrische rotor is deze grens een rechte door 

de middelpunten van een koppel- en een Blondel-cirkel in het complexe vlak. Een magnetische 

asymmetrie van de rotor heeft geen invloed op de ligging van een koppelcirkeL Er geldt immers 

met vergelijkingen (5.19) en (6.27b) voor een vermogensbalans (5.22a): 

(6.15) 

Door middel van kwadraatafsplitsen volgt een vergelijking voor de koppelcirkel in het dq-vlak: 

(6.16) 

Met ontbinding van de spanning Us in een component Uden Uq (5.4) geldt voor het middelpunt 

en de straal van een koppelcirkel in het dq-vlak: 

R dq = 
T 

(6.17) 

Stelsel (6.17) geeft een koppelcirkel van een permanent-magneet machine met magnetisch 

asymmetrische rotor. Deze cirkel komt overeen met een koppelcirkel van een machine met 

magnetisch symmetrische rotor. 
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Voor de Blondel-cirkel van een permanent-magneet machine met magnetisch asymmetrische rotor 
geldt bij benadering (paragraaf 5. 5): 

M = -B 

u -s 

zv 
-s 

I -_Ës + !:!Fe I 

I~: I 

(6.18) 

De koppel- en Blondel-cirkel van een machine met een magnetisch symmetrische rotor zijn gelijk 
aan de koppel- en Blondel-cirkel van een machine met magnetisch asymmetrische rotor. In 
paragraaf 3.4.2 is een stabiliteitsgrens afgeleid. Op de stabiliteitsgrens geldt voor een in 
paragraaf 6.3.1 gedefinieerde hoek {35 

1: 

(3 s,grens 

met: Rv 
s 

(6.19a) 

(6.19b) 

Het doel van deze paragraaf is het vastleggen van een criterium welke aangeeft of een permanent
magneet machine met magnetisch asymmetrische rotor in een stabiel werkpunt opereert. Er geldt 
voor een hoek f3s: 

met: 

f3s ~ 
7r - r/ (6.20a) 
2 s 

tan(o;) 
Rv 

s = V 
wsLs 
2 2 2 

cos((3s) 
Is - 1so - lsk 

= 
2Iso lsk 

US (6.20b) 
lso = 

zv 
s 

lsk 
ws1/lr 

= 
zv 

s 

zv VCRsV)2 V 2 
= +(wsLs) s 

De stabiliteitsgrens is wordt beschreven met een rechte in een complex vlak welke gaat door de 
middelpunten van de koppel- en Blondel-cirkel. 
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6.3.5 Compensatie van verzadigingsverschijnselen 

Vergelijking (6.7) geeft een waarde voor een hoek (cp5-p8J als een permanent-magneet machine 

in een werkpunt van maximum-koppel opereert. Hierbij is de langsinductie Ld en de dwars

inductie Lq bekend en bovendien constant verondersteld. Bij verzadiging van het ijzer is dit 

echter niet het geval. Het is mogelijk om waarden voor Ld en Lq te berekenen uit de statorspan

ning en statorstroom. Een uitdrukking voor Ld en Lq volgt uit stelsel (5.16). Gecombineerd met 

een uitdrukking voor de d- en q-componenten van de statorspanning (5.4), de statorstroom (5.7) 

en inductie (5.10) geldt voor de inductiviteiten [CONl, vergelijkingen (14) en (15)): 

Ld 
U 8 cos(p80 ) -wsi/Jr Rs,tot 

:::: 

w
5
l

5
sin(cp

5 
-p8

0
) w

5
tan(cp

5 
-p8

0
) 

(6.21) 
U 5 sin(p80 ) +U Fe R 

L :::: + ~ tan(cp
5

- p8
0

) q 
w

5
l

5
cos(cp

5 
-p8

0
) ws 

Stelsel (6.21) berekent dus een effectieve langsinductiviteit Ld en dwarsinductiviteit Lq uit 

electrische en magnetische grootheden van een machine. Door bij de (cp
5
-p8

0
) A -observator uit 

te gaan van de waarden van deze effectieve inductiviteiten kan een eventuele verzadiging van 

het ijzer worden gecompenseerd. 

6.3.6 Ter afsluiting 

In paragraaf 6.2 is een concept van een maximum-koppel/minimum-spanningsregeling beschre

ven. In paragraaf 6.3 is van dit concept een aantal belangrijke aspecten uitgewerkt. Zo beschrijft 

paragraaf 6.3 een spanningsregelaar en twee instrumenten om de werkelijk optredende waarde 

en de wenswaarde van een hoek (cp5-p8J te bepalen. Bovendien wordt aandacht geschonken aan 

stabiliteit van de regeling en een mogelijkheid om verzadiging van het ijzer te compenseren. 

Er treedt echter een complicatie op. De (cp5-p8
0
)A-observator berekent de hoek (cp

5
-p8JA uit onder 

andere de waarden van Ld en Lq- Deze volgen op hun beurt uit een met de observator berekende 

hoek p80 • Een iteratie is dan noodzakelijk. In figuur 6.3 is een deel van het regel-algoritme van 

de maximum-koppelregeling weergegeven. Aangenomen wordt dat een stator-spanning Us, een 

statorstroom Is en een fasehoek cp5 is dit stadium van de regelcyclus bekend zijn. Het doel van 

dit deel van het regelalgoritme is om het verschilsignaal .1.(c,os- p8 o) te berekenen (figuur 6.1 en 

vergelijking (6.8)). 
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Neem waarden voor Ld en Lq 

Bereken p0o (6.5) 

Bereken (<Ps -p0o) (6.6) 

Corrigeer Ld en Lq (6.21) 

Tot correctie van L d en Lq klein is 

Bereken ( 'Ps- P0o )'' (6.6) 

Bereken 11(.p
5 
-p00 ) (6.9) 

figuur 6.3: Deel van het regelalgoritme van de maximum-koppelregeling voor 

een bepalen van een verschilhoek .ó.(<ps -p00 ). 

De iteratie, nodig om nauwkeurige waarden voor p00 , Ld en Lq te verkrijgen, eindigt als de 

veranderingen van Ld en Lq na een bepaalde iteratiestap klein is, bijvoorbeeld 5% ( I Ld,q[n+ 1]

Ld,q[n] I < = 0,05 Ld,q[n]). 

Van de in paragrafen 6.2 en 6.3 beschreven maximum-koppel/minimum-spanningsregeling is 

een proefopstelling gerealiseerd. In de volgende paragraaf wordt, ten behoeve van simulaties, 

een model voor deze opstelling gegeven. 

6.4 Simulatiemodel van het aandrijfsysteem 

Van het te regelen systeem is een simulatiemodel gemaakt om het gedrag van de regeling bij 

variërende belasting te kunnen voorspellen. Bovendien wordt het model gebruikt om de para

meters van de regelaar te schatten. In figuur 6.1 is de structuur van de maximum-koppel/mini

mumspanningsregelaar al weergegeven. In hoofdstuk 5 en in paragraaf 6.3 zijn belangrijke 

elementen in uit blokdiagram uitgewerkt. 

a. Model van de permanent-magneet machine 
Een model voor de permanent-magneet machine is in principe in paragraaf 5.5 beschreven. Van 

de machine wordt een quasi-stationair model gemaakt. De berekeningen zijn dan analoog aan 

die in paragraaf 3. 4. 

b. Model van de invertor 
Deinvertor wordt gemodelleerd door een eerste-orde systeem. 
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c. Model van de (cps-p00(-observator 
De (cp5-p8J "-observator wordt aan de hand van vergelijkingen (6.3), (6.4) en (6.5) gemodelleerd. 

De met deze vergelijkingen beschreven observator bevat een iteratie (paragraaf 6.3.6) om 

verzadigingsverschijnselen te compenseren. In het simulatiemodel van de aandrijving wordt dit 

aspect van ijzerverliezen verwaarloosd, zodat het model hanteerbaar blijft. 

:j: 

d. Model van de (cps-p00) -rekenaar 
De (cp5-p80 )*-rekenaar wordt aan de hand van vergelijking (6.7) gemodelleerd. Hierbij wordt 

uitgegaan van het feit dat de met de statorwikkeling gekoppelde rotorflux 1/lr en de inductiviteiten 

Ld en Lq bekend zijn. De statorstroom volgt uit vergelijking (6.26b). In paragraaf 6.5 is beschre

ven dat de waarden voor de inductiviteiten Ld en Lq gelijk zijn. Een gevolg is dat vergelijking 

(6.7) wordt aangepast volgens vergelijking (6.25). 

e. Model van de Us* -regelaar 

De us* -regelaar berekent de gewenste statorspanning om de permanent-magneet machine in 

een punt van maximum-koppel te bedrijven. De structuur van de regelaar volgt uit vergelijking 

(6.13). Er is ingevuld: 

(6.22) 

Het model van het aandrijfsysteem, geschikt voor simulatie met behulp van PSI/c, is gegeven 

in bijlage 11. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen machineparameters (als weerstand RJ en 

de in de (cp5-p80 )"-observator gebruikte machineparameters (bijvoorbeeld R8 versus Rs"). Voor 

het bepalen van het gedrag van de aandrijving en voor het bepalen van de regelaarparameters 

(A 1, A2 en A3), zullen de overeenkomstige parameters gelijk worden gesteld (bijvoorbeeld 

Rg=RgA). Het is echter door deze scheiding van parameters mogelijk de parameterafhankelijkheid 

van het systeem te onderzoeken. 

In paragraaf 6.5 wordt een proefopstelling beschreven welke is gerealiseerd om de responsie 

van de maximum-koppel/minimum-spanningsregeling te verifiëren. 
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6.5 Proefopstelling van de maximum-koppelregeling 

In bijlage 8 is een proefopstelling beschreven welke wordt gebruikt voor het meten van ver

mogens- en energierendementen van een voertuigaandrijving met onder andere een permanent

magneet machine. Voor de realisatie van de maximum-koppel/minimum-spanningsregelaar is 

deze opstelling, met twee wijzigingen overgenomen. De eerste wijziging is de in bijlage B8.6 

beschreven verbinding van een extra Dl A-uitgang van de Labmaster en de referentiespanning 

van de analoge spanningsregelaar. De tweede wijziging is softwarematig. In plaats van software 

om meetwaarden te registreren, wordt het computergeheugen geladen met een regelprogramma. 

In bijlage B9.1 zijn de parameters gegeven van de sleepringankermachine als deze een per

manent-magneet machine modelleert. Deze zijn verwerkt in een regelprogramma. Hiervan is 

in figuur 6.4 een structogram weergegeven. Een belangrijk gegeven is dat de rotor van de 

sleepringankermachine een magnetische symmetrie vertoont. Er geldt dus Ld =Lq. Dit heeft als 

belangrijk gevolg dat de vergelijking (6. 7) zich vereenvoudigd. Met vergelijking (6.6) geldt: 

Ld = Lq ~ Te= msPifrlscos(c,os-pOo) (6.23) 

Invoer koppelprofiel I Invoer 
til 

Invoer os-freq.profiel 0' gegevens 
c 
c 

Opstarten systeem c 
0 
0. 
til 

Einde freq.profiel niet bereikt I 
E Q) 

Regel os-frequentie 
::;) -E 0 

'-

Regel os-koppel 
c 0. 

0' Q) 

:::::: c Q)~ 

Meet Us ,Is, Ps 

Bereken c~s -pEt>)~ 

Q) ....- c 

""" 
u Q) 

0' 0 
::;) 

I Q) 0" .... Q) Q) 
ä) 0''-
0. v-
0. a:: 0. 

Bereken (~s- PEb)* 
0 0 .:.: 0 
I -.::: 

Bereken u; E 0 
::;) 0 

E "0 
'-" 

Regel Us naar u; x 
0 

:::::: 
Afsluiten systeem 

figuur 6.4: Top-down structuur van het regelprogramma voor 

de maximum-koppel/minimum-spanningsregeling. 
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6. Een maximum-koppdr~gding voor een permanent-magneet machine 

Als de statorwikkeling van de permanent-magneet machine een stroom I
8 

voert, geldt in een punt 

van maximum-koppel met vergelijking(6.23): 

= 0 n EN (6.24) 

De regeling is in eerste instantie bedoeld voor motorbedrijf. Er geldt dan in een werkpunt van 

maximum-koppel: 

(6.25) 

Met het simulatiemodel van de proefopstelling zijn een aantal simulaties uitgevoerd om het 

gedrag van het gehele systeem te onderzoeken. Deze simulaties worden in paragraaf 6.6 

besproken. 

6.6 Simulatie van de maximum-koppelregeling 

Het simulatiepakket PSI/c is gebruikt om het gedrag van de maximum-koppelregeling te 

onderzoeken. Daarvoor wordt in deze paragraaf een drietal simulaties beschreven. In de figuren 

6.5, 6.6 en 6.7 zijn in de bovenste grafiek de gewenste waarde van de statorspanning (onder

broken) en de optredende waarde van de statorspanning (getrokken) afgebeeld. In de onderste 
A 

grafiek zijn de met de observator berekende verschilhoek .1(cp5 -p00 ) (onderbroken) en de 

optredende verschilhoek .1(cp5 - p00 ) (getrokken) afgebeeld. 

In figuur 6.5 is het opstarten van de regeling afgebeeld. Bij de "start" van de simulatie werkt 

de machine niet in een punt van maximum-koppel en de regelaar zal de statorspanning zodanig 

verlagen dat de verschilhoek nul is. Bij de simulaties zijn de machineparameters conform bijlage 

9 gebruikt. 

In figuur 6.6 is de reactie van het systeem op een sprong in het lastkoppel afgebeeld. Een eerste 

gevolg van een koppelsprong is een toename van de koppelhoek 00 welke leidt tot een toename 

van de verschilhoek .1(cp
8 
-p0

0
). De regelaar zal de spanning us* verhogen zodat de verschil

hoek naar nul gaat. 

In figuur 6. 7 is de reactie van de regeling op een toename in de stator-frequentie afgebeeld. Er 

treedt een toename van de verschilhoek .1(cp8 - pO) op welke leidt tot een lichte verhoging van 

de statorspanning. 
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6. Een maximum-koppelregeling voor een p..:rmanenHnagn..:et machin..: 
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l 1E-..:; 9 9E 4 9 9 

figuur 6.5: Opstarten van de maximum-koppelregeling. De spanning neemt af 

totdat een hoek (~Ps-p00) gelijk aan nul is. 
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figuur 6.6: Invloed van een koppelsprong op de maximum-koppelregeling De koppelsprong 

treedt op na 2 s. De regeling regelt de hoek (i;?5-p0
0

) naar nul. 
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6. Een maximum-koppelregeling voor een permanent-magneet machine 

:o 
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'S 
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figuur 6. 7: Invloed van een verandering van de statorfrequentie op de maximum-koppel

regeling. De regelaar regelt de spanning op zodat de hoek (<ps-p00 ) nul wordt. 

Bij de, in figuren 6.5, 6.6 en 6. 7 beschreven simulaties is aangenomen dat de in de observator 

gebruikte waarden voor de machineparameters overeenkomen met de voor de machine geldende 

parameters. Nu is van de statorweerstand bekend dat deze temperatuurafhankelijk is. Het 

simulatiemodel is zo opgebouwd dat een verschil in observator- en machineparameters mogelijk 

is1. Er is een s!mulatie uitgevoerd om de invloed van een afwijking van de statorweerstand Rs 

(dus Rs ;é Rs) op de regeling te onderzoeken. In figuren 6.8 en 6.9 is het gedrag van de 

regeling afgebeeld als geldt: R; 112 R8 • Deze afwijking van de statorweerstand leidt tot een 

steady-state afwijking van 0,01 radialen voor de verschilhoek ~(<t's -p00 ). 

Concluderend, uit de simulaties volgt dat een permanent-magneet machine met de ontworpen 

regelaar op een stabiele manier in een punt van maximum-koppel kan werken. Uit een verge

lijking van figuren 6.6 en 6. 7 blijkt dat de regeling gevoeliger is voor een verandering van de 

frequentie dan voor een verandering van het koppel. Bovendien blijkt deze regeling nauwelijks 

afhankelijk te zijn van een eventuele afwijking in de gemeten waarde voor de statorweerstand. 

Er is onderscheid gemaakt tussen de werkelijke machineparameters en de in de observator 
gebruikte parameters. 
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6. Een maximum-kopp~lregeling voor een permanent-magneet machine 
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figuur 6.8: Respons van de regelaar bij R: = 1 I 2 Rs. Er treedt een afwijking in de 

door de observator berekende hoek (cp8-p80 )". 
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figuur 6.9: Respons van de regelaar bij Rs 1 
= I 2 Rs (vergroting). 
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6. Een maximum-kopp.:INgeling voor een pennanent-magneet machine 

6.7 Optimalisatie van de maximum-koppelregeling 

Met het simulatiepakket PSI/c is het mogelijk om modelvariabelen zo aan te passen dat een 

functionaal minimaal wordt. Deze mogelijkheid is gebruikt om de functionaal (6.14) te minimali

seren. De gebruikte optimalisatiemethode is "pattern search with premature termination" en is 

beschreven in [BOSl, hoofdstuk 8 en BOS2, paragraaf 6.4]. Er geldt voor de parameters van 

de spanningsregelaar: 

A1 = 2,001 

Name 
Max 

-r-

".A; n 

Act 

~s-.e f f j 
1 1 0 

40 
99 

A2 = 0,925 

f f ; •j ___ f 1 ~- : f l 

1 1 0 ' 5 ' 

· ü ....; ·1 5 - C 2 · 

A3 -0.086 

r1me 
10 

figuur 6.10: Respons van de geoptimaliseerde regeling. De regeling verlaagt de 

statorspanning Us zodat een hoek (!f'8-p00 ) nul naar nul gaat. 

In 6.10 is het resultaat afgebeeld van een, met de gemiddelde waarden voor A1, A2 en A3 
uitgevoerde simulatie. Het beschrijft een situatie analoog aan die bij figuur 6.5. Het laat echter 

een beduidend snellere respons zien. 
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6. Een maximum-koppelr.Jgllling voor eèn p.:rman.:nt-magneèt machine 

6.8 Conclusie 

De prestaties van de maximum-koppelregeling zijn geverifieerd met de in bijlage 8 beschreven 

proefopstelling. Daarvoor zijn twee koppel- en frequentieprofielen gedefinieerd. In een eerste 

profiel wordt de invloed van een verandering van het as-koppel bekeken. In figuur B13.1a is 

een koppel-en frequentieprofiel afgebeeld. Een tweede koppel- en frequentieprofiel beschrijft 

de invloed van een verandering van de frequentie (figuur B 13. 2a). 

Als criterium voor de prestaties van de maximum-koppel/minimum-spanningsregeling kan het 

verloop van de verschilhoek Ll(~s p00 ) worden genomen. Het doel van de regelaar is om deze 

hoek gelijk aan nul te regelen. 

Uit het verloop van de hoek (~s -p80 ) A (figuren B13.1c en Bl3.2c) blijkt dat de regelaar de hoek 

goed naar de gewenste waarde (nul) regelt. Bij een variatie van het koppel treedt een afwijking 

van de gewenste waarde op. Deze afwijking (top is 0.3 radiaal) is begrensd en in de tijd beperkt. 

Bij een variatie van de frequentie is de afwijking van een hoek Ll(~s -p0
0

) groot. De regelaar 

regelt daarna deze hoek naar nul. Oorzaak van deze afwijking is onder andere het feit dat de 

regeling voor het as-koppel wordt beïnvloed door de frequentieregeling (bijlage B8.4). 

Concluderend, de in dit hoofdstuk beschreven maximum-koppel/minimum-spanningsregelaar 

regelt een permanent-magneet machine naar het gewenste werkpunt In dit hoofdstuk worden 

methoden aangedragen om een regelaar voor een gegeven opstelling te ontwerpen. Hierdoor is 

het mogelijk om de maximum-koppelregeling ook toe te passen als in de toekomst een invertor 

beschikbaar is welke de Ward-Leonard opstelling (bijlage B8.3) zou kunnen vervangen. 
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7. Conclusie en aanbevelingen 

7 Conclusie en aanbevelingen 

Een belangrijk aspect van een electrische voertuigaandrijving is het rendement. Een verhoging 

van het rendement leidt direct tot een vergroting van de actieradius en heeft dus een grote invloed 

op de prestaties van het voertuig. In dit rapport is een methode beschreven om het energie- en 

vermogensrendement van een voertuigaandrijving te berekenen. Er zijn simulatieresultaten 

beschreven en deze zijn vergeleken met meetresultaten. Het blijkt dat deze resultaten goed met 

elkaar overeenkomen. De afwijking is gemiddeld 7 procentpunt. 

Voor het rendementsmodel is een model voor de ijzerverliezen beschreven. Dit model is 

onderwerp van verder onderzoek. Zo is de fysische interpretatie van een voor dit model 

gedefinieerde spanning UFe problematisch. Bovendien zijn in het model een aantal vereenvoudi

gingen aangenomen. Zo is in paragraaf 2.5 een model voor de ijzerverliezen in een asynchrone 

machine beschreven. Dit model houdt geen rekening met het in het rotorijzer optredende verlies. 

Hoewel bij kleine waarden voor de slip deze verliezen in vergelijking met de verliezen in het 

statorijzer klein zijn, is het wenselijk deze alsnog te modelleren. Het is ook aan te bevelen om 

de in paragraaf 2.6 beschreven procedures voor het bepalen van de modelparameters voor een 

synchrone machine, een asynchrone machine en een permanent-magneet machine aan te passen. 

De procedures hebben als nadeel dat ze leiden tot zeer kleine rekengrootheden en ze zijn 

daardoor gevoelig voor meetfouten. Het is wenselijk dat de procedures op dit punt aangepast 

worden. 

Om het model voor de rendementsberekening te veritiëren zijn metingen aan een proefopstel1ing 

uitgevoerd. Het blijkt dat het uit simulaties berekende rendement en het uit meetwaarden 

berekende rendement goed met elkaar overeenkomen. 

Een beperking van praktische aard vormt de voor de opstelling beschikbare Ward-Leonard 

omvormer welke dienst doet als voeding voor de te regelen machine. Om een bepaalde stator

spanning aan deze machine te leveren, is een minimaal benodigde rotatiefrequentie van de 

omvormer noodzakelijk. Een gevolg is dat de simulatiemodellen en de regeling niet bij lage 

toerentallen van de machine gecontroleerd kan worden. Het is aan te bevelen om, als in de 

toekomst een geschikte omvormer beschikbaar is, deze controles alsnog uit te voeren. 
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7. Conclusie en aanbev.:lingen 

In dit rapport wordt een ontwerp en realisatie van een maximum-koppelregeling voor een 

permanent-magneet machine beschreven. Er is een algorithme gegeven om deze regeling in een 

computerprogramma te implementeren. Daarbij is aandacht geschonken aan de stabiliteit van 

de machine. Er is een criterium afgeleid waardoor de stabiliteit gecontroleerd en door verhoging 

van de statorspanning eventueel verbeterd kan worden. 

Een praktische beperking bij de rendementsmetingen en de maximum-koppelregeling is dat de 

frequentie geen snelle variaties ondergaat. Voor een voertuigaandrijving is dit een gerecht

vaardigde aanname. De snelheid van een voertuig zal immers niet sprongsgewijs veranderen. 

Het regelalgorithme is echter in principe geschikt om snelle toerentalvariaties te doorstaan. Dit 

kan van belang zijn bij een toepassing van het algorithme buiten voertuigaandrijvingen om. Van 

belang is dan wel dat de voeding van de te regelen machine snelle frequentievariaties mogelijk 

maakt en dat de controller (microcomputer) de bij het algorithme horende iteraties snel genoeg 

uitvoert. Bij snelle toerenvariaties dient de instelling van de regelaar gewijzigd te worden. De 

instelling kan met het programma PSI/c berekend worden. Het is aan te bevelen om het quasi

statische model voor de machine (paragraaf 6.4) te vervangen door een dynamisch model. 

Concluderend, in dit rapport worden modellen voor berekening van een vermogens- en energie

rendement beschreven. De resultaten hiervan komen goed overeen met uit meetwaarden 

berekende rendementen. Er is een maximum-koppelregeling ontworpen en gerealiseerd. In dit 

rapport is de responsie van deze regeling beschreven. 
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B 1. Verband lussen koppel en massa van een electrische machine 

bijlage 1: Verband tussen koppel en massa van een electrische machine 

Bl.l: Inleiding 

In de bijlage wordt een afleiding gegeven om het koppel van electromagnetische oorsprong te 

relateren aan de massa van een electrische machine. In de literatuur [NIE1] wordt een relatie 

van koppel en massa gegeven aan de hand van twee uitgangspunten. In eerste instantie introdu

ceert het artikel een relatie van het koppel als functie van de rotorstroom en een relatie van deze 

stroom met de totale kopermassa in een electrische machine. Er wordt vervolgens een factor Jsn 
geïntroduceerd, welke het quotiënt is van de machinemassa en de kopermassa. Het resultaat is 

een uitdrukking voor de verhouding van koppel en massa van een electrische machine. Een 

probleem bij de berekeningen van [NIE1] vormt de waarde van de massaverhouding lsn· Deze 

factor kan een waarde van 6,6 tot meer dan 50 aannemen. 

In deze bijlage wordt een alternatieve methode beschreven om het electromagnetisch koppel te 

relateren aan de machinemassa. In bijlage Bl.2 volgt een verband tussen koppel en magnetische 

inductie in de luchtspleet. Deze inductie wordt gerelateerd aan de circuitflux in de stator (bijlage 

B1.3), welke op zijn beurt wordt gerelateerd aan de ijzermassa van de stator (bijlage Bl.4). Deze 

massa wordt uitgedrukt in aan de totale massa van de machine. 

B1.2 Een verband tussen koppel en magnetische inductie in de luchtspleet 

In een machine geldt koppelevenwicht, dat wil zeggen dat het rotorkoppel gelijk is aan het 

reactiekoppel op de stator. In deze paragraaf wordt een relatie tussen het reactiekoppel en de 

inductie in de luchtspleet afgeleid. 

In figuur B1.1 is een doorsnede van een vereenvoudigde electrische machine weergegeven. 

Uitgegaan wordt van een machine met een relatief kleine luchtspleet. Getekend is een machine 

met cylindrische rotor en statorboring en met een stroombelegging op de stator. In de luchtspleet 

is een magnetische inductie Bg aanwezig. Volgens de wet van Lorentz [SCH2, paragraaf 3.1] 

geldt voor de kracht op een stroomvoerende geleider in een magnetisch veld: 

F=ÏxB·I 
(B1.1) 

Hierin geeft I dat deel van de lengte van de geleider aan, welke in het magnetische veld is 

geplaatst. 
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Bl. Verband tussen koppel en massa van een eleclrischl.! machine 

~~ 

a b 

figuur Bl.l: Vereenvoudigde doorsnede van een electrische machine. 

In figuur Bl.la is één enkele, stroom I 8 (t) voerende, geleider van de stroombelegging A8(o:8,t) 

in een luchtspleetinductie î\(o:8 ,t) weergegeven. Eenvoudig is in te zien, dat de vectoren I g(t) 

en Bg(o:8 ,t) loodrecht op elkaar staan. Het uitwendig product van vergelijking (Bl.l) kan dan 

als een algebraïsch product geschreven worden. Bovendien volgt uit vergelijking (Bl.l) dat de 

kracht op de geleider tangentiëel is. Neem op de stator van figuur Bl.lb een infinitesimaal kleine 

boog a·do: 8 • Deze omvat een luchtspleetinductie Bg(o: 8 , t) en een sta torstroombelegging 

aA8(o:8,t)do:8 [SCHl, hoofdstuk 1]. 

De luchtspleetinductie Bg(o:8 ,t) is de som van de radiale componenten van de stator- en rotor

inducties: 
(B1.2) 

De statorinductie B8 en de rotorinductie Br is de magnetische inductie ten gevolge van uitsluitend 

de statorstroom i8 respectievelijk de rotorstroom ir. Voor de kracht die inductie Bg, over een 

boog ado:8 , op de stroombelegging A5 uitoefent, geldt met (Bl.l): 
(Bl.3) 

Het electromagnetisch reactiekoppel op de stator volgt door integratie over de volledige stator

omtrek (o:8 =[0,21r]): 
21!" 21r 

T8(t) = f adF8 

a 8 =0 

= J As(o:s,t)Bg(o:s,t)la 2do:5 

as"'o 

(B1.4a) 

- 82-



BI. Verband tussen koppel en massa van een electrische machine 

Bekend is dat een stroomvoerende geleider geen verplaatsende kracht van het eigen electramag

netische veld zal ondervinden. Derhalve geldt: 
21r 

T
8
(t) = a 2l f A

8
(a

8
,t)Br(a

8
,t)da8 (Bl.4b) 

O:s=O 

Vergelijking (B 1. 4b) geeft een bekende relatie tussen het electromagnetisch koppel en de inductie 

ten gevolge van een rotorveld. In bijlage Bl.l is als eerste doelstelling een relatie van het koppel 

met de massa van het statorijzer gesteld. Daarvoor wordt in bijlage B1.3 een uitdrukking voor 

de circuitflux in de stator afgeleid. 

B1.3 Een relatie van de inductie in de luchtspleet met de ciruitflux in de stator 

In figuur B1.2 is een van een vereenvoudigde electrische machine afgebeeld. Hierin is de 

luchtspleetinductie Bg(a8,t) weergegeven. In bijlage B1.4 wordt een relatie tussen de circuitflux 

in de stator en de minimale ijzermassa van de stator gegeven. Voor de circuitflux in de stator 

wordt daar de maximale waarde genomen. Uit figuur B1.2 blijkt dat deze in de stator gelijk zal 

zijn aan de helft van een poolflux, dat wil zeggen de helft van de circuitflux over een poolsteek. 

figuur B1.2: Vereenvoudigde doorsnede van een machine met circuitflux. 

De circuitflux over een poolsteek is gelijk aan: 
11' 

as+-
P 

</>p(a5 ,t) = J Bg(a~ ,t)lada~ 
I 

as =as 
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BI. Verband tussen koppd en massa van een electrische machine 

Voor de circuitflux in de stator geldt dan: 

(B1.6a) 

De circuitflux over een poolsteek kan ook bepaald worden door integratie over een poolsteek 

van het rotorveld. 

(B1.6b) 

Gewenst is nu een uitdrukking voor de inducties ten gevolge van de stator- en rotorstroom, dan 

wel ten gevolge van een permanent magneet. Op de stator is een stroombelegging A
5
(a

5
,t) 

geplaatst. In figuur B1.3 is dit afgebeeld. Met behulp vandele wet van Maxwell volgt een 

uitdrukking voor de statorinductie B5(a5 ,t). 

fïi(t)·rdl = J J Ï(t)·ndS 
c A 

----~----c ....... 
rr _.,. 

o:s+-.e /",",...,. 
/ 

figuur B1.3: De inductie ten gevolge van een statorstroombelegging. 

In de figuur is de contourcover een boog 7r/p getekend. In die situatie geldt: 

7l' 
Hg(a5 ,t) = -HgCa5 +-,t) 

p 
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BI. V ~rband tuss~n koppd en massa van een electrische machine 

Met vergelijking (BI. 7) geldt dan: 

(B1.8b) 

Aangenomen wordt dat de magnetische permeabiliteit van het ijzer dusdanig groot is dat de 

verwaarlozen is. In de luchtspleet geldt: Bg(a5 ,t) = JA 0 'Hg(a5 ,t): (B1.8c) 
7r 

as+P 

/Áoa J I 1 
Bs(as,t) = 2g I As(as ,t)das 

(B1.9a) 

as =as 

Analoog geldt voor de rotorinductie Br(apt): 

(B1.9b) 

Met: a = a + () s r 
(Bl.lO) 

In deze paragraaf is met vergelijking (B1.5) een formule voor de circuitflux in het statorijzer 

afgeleid. In bijlage B1.4 wordt een verband gelegd tussen deze circuitflux en de massa van het 

ijzer van de stator. 

B1.4 Een relatie van de circuitflux in de stator met de ijzermassa van de stator 

Als basis voor de relatie van de circuitflux in de stator en de massa van het ijzer dient de 

maximaal toegestane inductie Bst,max· Deze waarde zal vaak gelijk zijn aan de verzadigings

inductie van ijzer: Bst,max ::::::: BFe,sat (::::::: 1,8T). In figuur Bl.2 is een doorsnede van een electri

sche machine afgebeeld. Het oppervlak kan, met een aantal aannames over de vorm van de 

stator, worden uitgedrukt in een massa van de stator. Deze aannames betreffen de cylindrische 

vorm van de statorboring en rotor en het feit dat het blikpakket van de stator geen tanden heeft. 

Het gebruiken van de maximaal toegestane waarden van de inductie heeft twee gevolgen: 

1. Doordat wordt uitgegaan van de maximale waarde van BsP dient dus ook de maximale 

waarde van de circuitflux <Ps te worden gebruikt. 

2. Door het gebruik van de maximale waarde van Bst wordt in feite een minimale waarde van 

de ijzermassa in de stator bepaald. Bij een lagere waarde van Bst> is er een grotere ijzer

volume voor de stator noodzakelijk. 
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BI. Verband tussen koppd ~n massa van ~.:n .:kctrisch.: machinl! 

De statorboring wordt vaak benaderd met een cylindervorm. De vorm van de rotor kan, vooral 

bij een permanent-magneet machine, afwijken van een cilinder. Dit feit en de aanwezigheid van 

tanden in het statorblikpakket heeft een aantal gevolgen. Het vertegenwoordigd in de eerste plaats 

een extra massa. Bovendien zorgt het voor een afwijking van het koppel. Ten derde zal er vaak 

verzadiging in de tand optreden, zodat een extra groot aandeel van de ijzerverliezen in die tanden 

optreden. In dit verslag zal geen rekening worden gehouden met deze drie invloeden. Het is 

immers de bedoeling om een minimale waarde van de massa van de statorijzer te bepalen 

(opmerking 2). 

Voor een berekening van de massa van het statorijzer wordt uitgegaan van het volume van het 

statorijzer V te. Hierbij is d8 de dikte van de statorwand, dat wil zeggen, het verschil tussen de 

buiten- en binnenstraal van de stator. Met a de binnenstraal van de stator (straal van de stator

boring) en a + d8 de buitenstraal van de stator geldt: 

B(l.lla) 

Hierin representeert het product n50sl het volume van het koper in de stator, n5 geeft het aantal 

koper-windingen en 0 5 de doorsnede van een winding. Met de soortelijke massa van ijzer, pFe, 

geldt voor de massa van het statorijzer: 

m;e = pFe7rld
8
(d

8
+2a)- pFen

5
Ü

8
1 

(Bl.llb) 

Van beide oplossingen van de kwadratische vergelijking (Bl.ll b) heeft er één een fysisch reële 

oplossing. De andere oplossing leidt tot een negatieve waarde voor de dikte van het statorijzer. 

Fe Fe O l 
2 ms + P ns s 

a + ----=---
PFe 7r 1 

De dikte d8 is uit te drukken in de circuitflux cj)5 • Er geldt: 

cPs(as) = Bst(as) lds 

(Bl.l2) 

(B1.13) 

Eerder is gesteld dat wordt uitgegaan van de maximale waarde voor de inductie in het ijzer. 

~s = Bst,maxlds (B1.14) 
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BI. V ~rband luss.:n koppel en massa van ~en el.:ctrische machine 

Invullen in vergelijking (Bl.l2) levert de relatie tussen de circuitflux en de massa van het 

statorijzer: 

~s = -alBst,max + 

Fe Fe O l 
a

2l2 + 1ms +p ns s 
--~--- Bst,max 

" alB",max { -1 + 

(B1.15) 

In paragrafen B1.2, Bl.3 en B1.4 wordt in principe de relatie tussen het koppel en de ijzermassa 

van de stator gegeven. Vergelijking (Bl.4) geeft het koppel T8 als functie van de rotorinductie 

Bn welke op zijn beurt in (Bl.5) wordt gerelateerd aan een circuitflux in de stator. Met verge

lijking (B1.15) wordt deze maximale waarde van de circuitflux aan de ijzermassa van de stator 

gerelateerd. 

B1.5 Een relatie van de ijzermassa van de stator met de totale massa van de machine 

Het doel is een relatie tussen het koppel en de massa van de machine te geven. De massa van 

de machine is de som van de ijzer- en kopermassa's van de stator en rotor. Hiervoor geldt: 

met: 

Fe Fe Cu Cu (Bl.l6a) m = ms + mr + ms + mr 

= pculn 0 
r r 

(Bl.16b) 

Geïntroduceerd is hierbij het aantal draden op de stator n5 , respectievelijk op de rotor nn en de 

doorsnede van een enkele koperdraad op de stator of rotor 0 5 respectievelijk Or. Voor het aantal 
draden op de stator en de rotor geldt: 

2·7f 2·7f 

ns = J I Zs(o:s) I a do:s 
a 5 =0 

0 r = J I Zr(o:r) I b do:r 
<Xr=O 

(Bl.l7) 

In deze paragraaf is de ijzermassa van de stator gerelateerd aan de massa van de electrische 
machine. 
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BI. Verband tussen koppel en massa van een c!.:ctrische machine 

B1.6: Een voorbeeld van het verband van koppel en massa voor een synchrone machine 

In bijlagen BI. I tot en met B1.5 is in principe een verband van electromagnetisch koppel en 

massa van een machine afgeleid (vergelijkingen (B1.4b), (Bl.6a), (Bl.l4), (B1.15) en (B1.16a)). 

Ter verduidelijking wordt in deze bijlage een voorbeeld uitgewerkt. Beschreven is een verband 

van electromagnetisch koppel en massa van een synchrone machine. Uitgangspunt is een machine 

met een sinusvormig verdeelde koperbelegging op zowel stator als rotor. Er geldt: 

{
A5(a5 ,t) : ~s~s(t) s~n(pa5) (B1.18a) 

ArCar> t) - Zr1r(t) sm(par) 

Bij een synchrone machine geldt: 

is(t) = is sin( ws t- <r?so) 

Aan de hand van vergelijkingen (2.9a,b) geldt: 

Jl.o aZs 
B5(a5 ,t) = ---i5 (t)cos(pas) 

g p 

Jl.o b zr 
Br(ar) = --- Ircos(par) 

g p 

Met vergelijking (Bl.IO) volgt voor de rotorinductie: 

JJ.obZr 
Br(a5 ,t) = gp Ircos(pas- pO(t)) 

Met vergelijking (Bl.4b) volgt een uitdrukking voor het reactiekoppel op de stator: 

Ji.o aZ5 b Zr 
T 5(t) = p-ïral--i5(t)Irsin(p0) 

g p p 

(B1.18b) 

(Bl.19a) 

(B1.19b) 

(Bl.20) 

Het doel is om het electromagnetisch koppel te relateren aan de massa van het statorijzer. De 

verbindende factor is de circuitflux in de stator. Vergelijking (Bl.6b) geeft een uitdrukking voor 

de circuitflux. Met (Bl.l9) geldt: 

(B1.21) 
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BI. Vcrband tussen koppel en massa van een electrische machine 

Uitwerken levert: 

(B1.22) 

Door middel van een afgeleide volgt een waarde voor de tijd waarbij de circuitflux <Ps maximaal 

zal zijn. Noem deze tijd i. Er geldt met vergelijkingen (Bl.lO) en (Bl.18b): 

B(1.23) 

Vergelijking (Bl.23) geeft dus een tijdstip, waarop de circuitflux een maximum zal hebben. Voor 

die circuitflux geldt met vergelijking (Bl.22): 
2 A 

" p.0 a lZs 
-<Ps = -<Ps(i) = gp 'is(i)Sin(po:s) 

p.0 ab1Zr . 
+ Irsm(po:s -pwasi -pOo) 

gp 

(B1.24) 

De maximale circuitflux in de stator kan met vergelijking (Bl.20) aan het koppel worden 

gerelateerd. Er geldt: 

(B1.25) 

Op tijdstip t=i geldt dan voor de maximale waarde van de circuitflux: 

-J>s = T (i) a 
2
Z)s(i) sin(po:s) + ab zr Ir sin(po:s- pwasi- pOO) 

S 2 A A 

'7f'a b 1 Zs Zris( i) Irsin(pO 0 ) 

(Bl.26) 

De maximale waarde van de circuitflux wordt met vergelijking (Bl.15) aan de ijzermassa van 

de stator gerelateerd. Met Te(t)=-T8(t) geldt: 

= pFe11"T;(i) [a 
2
Zsis(i)Sin(po:s) "+~bZrlrsin(po:s -pwasi -pOo) +all

2 

+ 

lBst,max '7f'a 
2
blZsZA(i)lrsin(p00 ) 

(Bl.27) 

- PFe'7f'a21 - PFensOsl 

Voor de relatie van het electromagnetisch koppel Te en de machinemassa m geldt met vergelij

king (Bl.l6): 

pFe'7f'T;(7) [ a 2Zsi5(7)sin(po:s)+abZrlrsin(po:s-Pwas7-p00 ) ]

2 

m = +al + 2 A A 

1 Bst,max '7f'a blZsZris( 7)lrsin(p0 0 ) 

(B1.28) 

+ PFe'7f'l(b2-a2) + nsOsl(pCu_PFe) + nrOrl(pCu_PFe) 
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Bl. Verband tussen koppel en massa van een de~trisch.: machin.: 

In vergelijking (81.28) is de massa gerelateerd aan koppel en stator-en rotorstroom. De 

afhankelijkheid van de statorstroom wordt met vergelijking (81.20) geëlimineerd. Op het tijdstip 

t=T geldt voor de statorstroom: 

. () _ -TI!(r)gp 
ls T - A A 

J.l.o 1rablZ8 Zrlrsin(p80 ) 

(81.29) 

2 

+ (81.30) 

B1.7: Tot slot 

In deze bijlage is een relatie van het koppel van electromagnetische oorsprong en de massa van 

een machine afgeleid. Kern van de atleiding is een relatie van het koppel en de massa van het 

statorijzer (bijlagen 81.2, 81.3 en 81.4). Deze ijzermassa wordt in bijlage 81.5 gerelateerd aan 

de massa van de machine. Ter verduidelijking volgt in bijlage 81.6 een voorbeeld voor de 

synchrone machine. Het uiteindelijke resultaat is vergelijking (81.30). Deze geeft een verband 

tussen het koppel en de massa van een electrische machine. Uitgangspunt bij dit voorbeeld is 

dat de machine een sinusvormige koperbelegging op de stator en de rotor heeft, dat de statorwik

keling wordt gevoed met een sinusvormige stroom en de rotorwikkeling wordt gevoed met een 

gelijkstroom. 

Een voordeel van de beschreven afleiding is dat het een relatie van koppel en massa geeft als 

de stator-en rotorinducties bekend zijn. Dat betekent dat de theorie ook kan worden toegepast 

bij een permanent-magneet machine en een asynchrone machine. De inductie van een permanent 

magneet is veelal een gegeven. Een berekening conform vergelijking (81.19a) is dan overbodig. 
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B2. Een snijpunt van twee cirkels 

bijlage 2: Een snijpunt van twee cirkels 

Voor het berekenen van een statorstroom fasor van een electrische machine bij een gegeven 

koppel en toerental wordt in het model van hoofdstuk 3 gebruik gemaakt van een snijpunt van 

een koppel- en Blondel/Heyland-cirkel in een complex vlak. In deze bijlage wordt een methode 

gegeven om eventueel aanwezige snijpunten van twee cirkels te bepalen. Uitgangspunt bij de 

berekeningen in deze bijlage is dat de cirkels bestaan, ten minste één snijpunt hebben en elkaar 

niet volledig overlappen. Als aan één van die uitgangspunten niet wordt voldaan, volgt in het 

simulatieprogramma geen berekening van een rendement. 

Van de koppelcirkel is bekend dat het middelpunt op de reële as van een complex vlak ligt1. 

Als a1 het middelpunt van de cirkel geeft en a2 het kwadraat van de straal(figuur B2.1), dan 

geldt: 

(B2.la) 

Van de Blondel/Heyland-cirkel is bekend dat het middelpunt in het 4e kwadrant van een complex 

vlak ligt. Als a3 en a4 het middelpunt van de cirkel vastleggen en as het kwadraat van de straal 

(figuur B2.1), dan geldt: 

(x - a3 )2 + (Y + a4 )2 =as (B2.lb) 

Voor het bepalen van de snijpunten van de twee cirkels wordt y uit vergelijking (B2.la) in 

vergelijking (B2.1b) gesubstitueerd. Er geldt: 

y = ± Ja2 - (x - a1)2 (B2.2) 

Uit vergelijking (B2.lb) volgt: 

x 2 
- 2 a3 x + ai + y 2 + 2 a4 y + a~ = as (B2.3) 

Substitutie van vergelijking (B2.2) in (B2.3) levert: 

x 2 - 2a3 x +ai+ a2 - (x-a1f ± 2a4 Ja2 - (x-a1)
2 +a~= a5 

(B2.4a) 

Uitwerken van (x- a1 )
2 levert: 

± 2a4 J a2 - (x - a1)2 = 2a7 x + a6 
(B2.4b) 

Het middelpunt van de koppelcirkel ligt op de reële as van een complex vlak omdat in het 
model van hoofdstuk 3 is gesteld: .!ls Us + jO. 
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B2. Een snijpunt van tw.:.: cirkels 

met: 
(B2.4c) 

waarbij de waarde voor de variabelen a1 tot en met a5 als een gegeven worden beschouwd. 

Im{\:!s.lsl 

Re{1!.s .Isl 

figuur B2.1: Een koppel- en Blondel!Heyland-cirkel in een complex vlak. 

Kwadrateren van (B2.4a) leidt tot: 

4 ai { a2 - (x - a 1 )
2

} 4 aJ x 2 
+ 4 a6 a7 x + aJ (B2.5a) 

Uitwerken levert: 

a8 x 2 
+ a9 x + a 10 = 0 (B2.5b) 

met: 

(B2.5c) 

Vergelijking (B2.5b) levert de reële delen van ten hoogste twee snijpunten. Vergelijking (B2.2) 

levert bij ieder reëel deel twee imaginaire delen. De cirkels (figuur B2.1) zullen echter ten 

hoogste twee snijpunten hebben. Vergelijking (B2.1) dient dan als voorwaarde om het juiste 

imaginaire deel, van de twee berekende imagiaire delen (B2.2), aan te wijzen. 
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B2. E..:n snijpunt van twee cirkels 

Concluderend, als de koppel- en Blondel/Heyland-cirkels bestaan, ze ten minste één snijpunt 
hebben en elkaar niet overlappen, geldt voor de snijpunten: 

= -~ ± /ai -4a8 a10 
xl,2 2a8 

Y1,2 = ±Ja2- (x- a1)
2 

onder voorwaarde: (x - a3 )
2 

+ (Y + a4 )
2 

= a5 
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BJ. Een relatie van het electromagnetisch koppel en de hoekfrequentie voor een asynchrone machine 

bijlage 3: Een relatie van het electromagnetisch koppel en de hoekfrequentie 
voor een asynchrone machine 

In figuur B3.1 is een eenfasig vervangingsschema van een asynchrone machine gegeven (para

graaf 2.5). Er geldt: 

u -s = (Rs + RFe,s + R;e,r + jwsLs)ls 

0 = [ ~' + jw,L,] !; + jw,L,J, 

(B3.1a) 

met: 

(B3.lb) 

+ ls lr + 
+ 

figuur B3.1: Een eenfasig vervangingsschema van een asynchrone machine. 

In vergelijking (B3.la) is een term (Rr + RFe,r)/s opgenomen. Deze kan worden geschreven 

als: 

Rr = R + R 1 - s 
r r--

S S 

(B3.2) 
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83. Een relatie van het electromagn~tisch koppel en de ho.:kfrequentie voor een asynchrone machine 

Definieer een stator- en rotorimpedantie Zs respectievelijk Zr: 

{
zs = Rs + ~Fe,s + R;e,r + j wSLS (B3.3) 

~r = Rr + JWrLr 

Uit de vergelijking voor de statorspanning (B3.la) volgt voor de statorstroomfasor Is: 

I = !Is - {KAsM(ws) + jwsLsr}!~ (B3.4) 
-s Z 

-s 

Substitutie van (B3.4) in de vergelijking voor de rotorspanning (B3.la) en vermenigvuldiging 

met sZs levert met wr = sw5 : 

Voor de rotorstroomfasor I; geldt: 

2 A 2 A 

zszr + swsLsr - jswsLsrKAsM(ws) 

Voor de statorspanning Us geldt: 
u = u + J·o -s s 

Definieer voor de amplitude van de rotorstroom: 

met: 

I; = I I I 2 = A(s,ws) 
-r B(s,ws) 

= (swsLsrus)2 
2A2 " A 2 

= I ~s~r + sws Lsr - J swsLsrKAsM<ws) I = 

= {(Rs + RFe,s + R;e,r)Rr - sw;LsLraV + 

+ {swsLr{Rs + RFe,s + R;e,r) + wsLsRr - swsLsrKAsM(ws)Y 
A 2 
Lsr 

a = 1 -
LSLf 
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B3. Een relatie van het electromugnetisch koppd en de ho.:kfrequentie voor een asynchrone machine 

Een relatie van het electramagnetisch koppel te met de slips volgt uit een gelijkheid [VAN2,pa
ragraaf 5.5]: 

(B3.8) 
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B4. D.: slip als l1mcti~ van het el.;:ctromagnl!tisch koppel voor een asynchrone machine 

bijlage 4: De slip als functie van het electromagnetisch koppel voor 
een asynchrone machine 

In bijlage 3 is voor een asynchrone machine een vergelijking voor het electromagnetische koppel 

gegeven {B3.8): 

î = m swsPRr(Lsr us)2 
e r B{s,ws) 

met voor B{s,w5): 

B(s,ws) = (a1 - a2 s)
2 

+ (a3 - a4 s)2 

met: 
al = (Rs + RFe,s + R;e,r )Rr 

2 
a2 = w5 LsLra 

a3 = wsLsRr 

a4 = -wsLr(Rs + RF.:,s + R;e,r) + wsLsrKAsM(ws) 

Uit vergelijking (B4.1a) en (B4.1b) volgt: 

a5 s2 - a6s + a7 0 

met: 

2 2 
a7 = al + aJ 

{B4.la) 
~{B3.8) 

{B4.1b) 

(B4.lc) 

(B4.2a) 

{B4.2b) 

Als de asynchrone een electramagnetisch koppel î e levert en de statorhoekfrequentie w5 is, geldt 

voor de slip: 

= a6 ±/ai - 4a5 a7 
2a5 
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BS. De slip van een asynchrone machine bij maximaal koppel (kipslip) 

bijlage 5: De slip van een asynchrone machine bij maximaal koppel (kipslip) 

Het electramagnetisch koppel van een asynchrone machine is onder andere een functie van de 

slip. De kipslip is die waarde voor de slip waarbij het koppel een extremum heeft. Voor het 

koppel geldt (B3.8): (A )2 (BS.la) 
- SWsPRr Lsr Us 
Te = mr ~(B3.8) 

B(s,w5) 

met voor B(s,w5): 

B(s,w5) = (a1 - a2 s)
2 + (a3 - a4 s)

2 

al = (Rs + RFe,s + R;e,r )Rr 
2 a2 = w
5 

L8 Lra 

a3 = ws LsRr 

a4 = -ws Lr(Rs + RFe,s + R;e,r) + wsLsrKAsM(ws) 

De kipslip volgt uit: 
dÎe 

= 0 
ds 

Er geldt met vergelijking B(S.la): 

s dB(s,w5) 

1 - = 0 
B(s,w

8
) d s 

met: 

Er geldt dan: 

af + ai - (ai + ai) s 2 
= 0 

Voor de kipslip (s=sk) geldt met vergelijking (B5.3): 
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B6. Een atlciding van een Heyland-cirkd in een complex vlak 

bijlage 6: Een afleiding van een Heyland-cirkel in een complex vlak 

In figuur B3.1 is voor een asynchrone machine een eenfasig vervangingsschema gegeven. Er 

geldt: 

U s = (Rs + RFe,s + R;e,r + jwsLs)ls 

Q = [ ~' + jw,L, l I; + jw,L.,!, 

met: 

Definieer: 

Rs RFe s Rs + + Fe r 
rs = , , 

WsLs 

rr 
Rr 

= 
wsLr 

Met Us = Us +jO geldt voor de statorstroom Is volgens (B6.2b): 

I = -s 
US 1 

wsLs L 2 K ( ) L~ 2 
sr · ASM ws sr r +J + sw . -J S--,..._ ---=--::----:---::---::--s SR L L L ~ R L . L L r s + JS Ws s r Lsr r s +JS ws s r 
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B6. Een afleiding van een Heyland-cirkel in een complex vlak 

Er volgt voor de statorstroom Is: 

met: 

I = -s 

a = 

Us rr +js 

wsLs KAsMCws) 
(rs+j)(rr+js)+s(l-a)-js A (l-a) 

wsLsr 

1 -

Uitwerken van de noemer en teller en noemer delen door de slip: 

I = -s 

r r . 

U - + J 
s s 

w L r KAsM(w.) 
s s -.:ers +j) +j(rs +ja) -j A s (1 -a) 

S wsLsr 

(B6.5a) 

(B6.5b) 

(B6.6) 

Bij variatie van de slip doorloopt de statorstroomfasor in het complexe vlak een cirkel, de 

zogenaamde Heyland-cirkel. Voor de afleiding van de cirkel wordt een genormeerd vlak 

geïntroduceerd. Definieer: 

Definieer: 
À = rr 

s 

t = KAs~Cws) (1- a) 

wsLsr 

Er geldt voor vergelijking (B6.6): 

I n ·ril = 
sx + J sy 

Waaruit volgt: 

À + J 

À+ J = (Is:+ji;~){(Àr8 -a) + j(À+rs-D} 

Definieer een gecorrigeerde weerstand: 
I 

rs = rs - r 
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(B6.8a) 

(B6.8b) 
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B6. Een afleiding van een Heyland-cirkel in een complex vlak 

Er volgt uit het reële en het imaginaire deel van vergelijking (B6.8b): 

{

Re: 

Im: 

À = I;~(r sÀ- a) 
1 = I;~(r 8À- a) 

Uit het imaginaire deel volgt: 
n I n 

À = 1 + a I sy - r s I sx 

n n 
r sisy + ISX 

Invullen in het reële deel van (B6. lOa) levert: 

zodat: I 
+ In 1 +a + (In )2 _ In r s + r s 

sy 1 sx sx 1 
a + r l r a + r 8r s 

= 0 

Met behulp van kwadraatafsplitsen volgt een vergelijking voor de Heyland-cirkel: 

[

In+_! l+a ]
2 

+[In _ _.!. rs+r: ]

2 

sy 2 I sx 2 I 
r 8r s +a r s + r s +a 

= [ 4 r,::-~a r + [ 4 :,::~x 

(B6.10a) 

(B6.10b) 

(B6.lla) 

(B6.11b) 

(B6.12) 

Vergelijking (B6.12) is een vergelijking van een Heyland-cirkel in een genormeerd vlak. Voor 

het middelpunt en de straal van de Heyland-cirkel in een complex vlak geldt: 

I 2 
(r l s +a) 

(B6.13) 

waarbij MH de coördinaat van het middelpunt van de Heyland-cirkel en RH de straal van de 

Heyland-cirkel weergeeft. 
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bijlage 7: Computerprogramma's ten behoeve van een berekening 
van een vermogens- en energierendement 

B7.1: Handleiding van de computerprogramma's 

Er zijn drie computerprogramma's geschreven, welke een vermogens- en energierendement 

berekenen van een aandrijfsysteem met een synchrone machine, een permanent-magneet machine 

en een asynchrone machine. In het gebruik zijn deze programma's identiek. De programma's 

doorlopen voor een berekening drie stadia: 

1. Het invoeren van gegevens over weg- en snelheidsprofiel en gegevens over het aandrijf

systeem. 

2. Het controleren van stabiliteit van de aandrijving in alle werkpunten beschreven door het 

weg- en snelheidsprofiel. 

3. Het uitvoer van het berekende vermogens- en energierendement alsmede van grootheden 

als as-vermogen, machineverliezen en koppel. 

1. Invoer van gegevens 
Bij het opstarten van een programma verschijnt een scherm voor het invoeren van een weg- en 

een snelheidsprofiel (figuur B7.1). Door een keuze van de functietoetsen "Fl" of "F2" verschijnt 

een kader waardoor een punt van het wegprofiel (F 1) of het snelheidsprotiel (F2) kan worden 

ingevoerd. Als een punt is ingevoerd, dient deze te worden bevestigd met de 11 lns"-toets. 

Verwijdering van een punt is mogelijk door een horizontale coördinaat (bij het wegprofiel een 

afstand vanaf de oorsprong, bij het snelheidsprofiel een tijd) in te voeren en de "Del"-toets te 

bedienen. Als er twee of meer punten van een profiel zijn ingevoerd, zal het profiel worden 

afgebeeld op het scherm. Als een snelheidsprofiel reeds is ingevoerd, zal deze bij het invoeren 

van het wegprofiel eveneens worden afgebeeld. 

Door een keus van de functietoets "F4" verschijnt op het scherm een menu voor het invoeren 

van gegevens over het aandrijfsysteem (figuur B7.2). 

Bij ieder van deze invoerschermen in het mogelijk de ingevoerde gegevens in het werkgeheugen 

te laden of op diskette op te slaan. Dit gebeurt met behulp van de functietoetsen "F7'' respectieve

lijk "F8". Let wel, alleen de gegevens van het actieve scherm worden opgeslagen of ingelezen. 

Bij keuze van de bestandsnaam kan geen extensie worden opgegeven. Het programma kent de 

extensies "WEG", "SNL" en "AUT" toe aan de bestandsnamen. Op deze wijze kunnen het weg

en snelheidsprofiel dezelfde bestandsnaam krijgen. 

- 102 -



87. Comput~rprogramma 's t.b.v. ~~n ber~k~ning van een vermogens- en energierendement 

FJ. 

F2 

Invo~r wegpro~i&l y(x) 
Invo&r snalh~idsproFiel v< t > 

F4 Invoer auto- en Motorkeuze 

I ~ - 0.00 
.~ 0.00 

Ins Punt toevoegen 
Del Punt verwijderen 

F? Laden pro~iel van disk 
FB Schrijven pro~iel naar disk 

HoMe 
End 

3.0 

o~------------------------------------~3~5~o~.ox 

Herteken ~iguur 
Einde invoer 

figuur B7 .1: Het invoerscherm voor een wegprofiel. 

Invoer auto- en motorgevens 

auto 
m [kg) 0.0 
A [m2] 0.000 

Cw 0.000 
fj.L 0.000 

r-wiel (m) 0.000 

ms 3 
mr 1 

Us [V) 0.00 
Ur (V] 0.00 
Rs (Û) 0.000 
Rr (Û) 0.000 
Ls (H) 0.000 

Lsr (H) = 0.000 

C was(O] 
C-was(1) 
C-was[2] 
c::::was(3] 

0.000 
0.000 
0.000 
0.000 

Jwiel 
Jtrans 

Jmachine 

F7 : Laden van schrijf 
F8 : Schrijven naar schrijf 

[kgm 2 ] 
[kgm:z) 
[kgm 2 ) 
n-tand 
T}-tand 

p 
KLs 2 • KH 
KLs2 ·KW 
KLr2 · KH 
KLr2 ·KW 

0.000 
0.000 
0.000 
1 
1.000 

1 
0.000 
0.000 
0.000 

KLs·KLr·KH 
KLs·KLr·KW 

= 0.000 
0.000 
0.000 

dt (s) = 0.100 

F1 
F2 

End 

y = fie(t) 
v = fie(t) 
start simulatie 

figuur B7.2: Een maagdelijk invoerscherm voor de gegevens van het aandrijfsysteem. 
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2. Controle van stabiliteit van de aandrijving 
Als het weg- en snelheidsprofiel en de gegevens over de aandrijving zijn ingevoerd, kan de 

simulatie met de toets "End" worden gestart. Deze simulatie bestaat uit twee delen. In een eerste 

deel wordt het weg- en snelheidsprofiel doorlopen en wordt gecontroleerd of de aandrijving in 

elk punt van het profiel het gevraagde koppel kan leveren. Figuur B7.3 geeft van deze fase van 

de simulatie een weergave van het scherm. 

x = 50 
xe 100 

T-cirkel 

I-cirkel 

Controle motor 

M 75.00 0 
R 62.15 

M 1.14 
R = 9.46 

-13.03 

T 160.14 
w = 28.57 

figuur B7 .3: Het scherm ten behoeve van controle van de stabiliteit. 

3. Uitvoer van de berekende gegevens 
Als de aandrijving in het gehele weg- en snelheidsprofiel stabiel is heeft, wordt de eigenlijke 

simulatie uitgevoerd. Het daarbij gebruikte scherm (figuur B7.4) is in vier gebieden verdeeld. 

Het grootste deel van het scherm wordt ingenomen voor een drietal assenstelsels. In de assenstel

sels wordt het weg- y(t) en snelheidsprofiel v(t), alsmede de absolute waarden van stroom I
8
(t) 

en koppel Ta8(t) en het machineverlies Pv(t) en het rendement l1p(t) afgebeeld. 

Per simulatiestap worden de berekende waarden in twee kaders afgebeeld. Het onderste kader 

geeft de positie van de huidige simulatiestap in het weg- en snelheidsprofiel (x(t),y(t)), alsmede 

berekende waarden voor koppel Ta5(t), stroom I5(t), vermogensrendement l1p(t) en het energie

rendement 11wC -t) tot die positie in de ritcyclus. In het rechterkader wordt van geselecteerde 

grootheden de positie van de bijbehorende fasor in een complex vlak (figuur 3.3) weergegeven. 

In de rechteronderhoek van het scherm worden het middelpuntMen de straal R in het complexe 

vlak van de koppel- en Blondel-cirkel gegeven. De snelheid van de simulatieberekeningen wordt 

bepaald door het gebruikte computersysteem. Het is mogelijk om de simulatie op ieder moment 

in de ritcyclus te onderbreken om de berekende waarden nader te analyseren. Het staken en 

voortzetten van de simulatie kan met de spatiebalk (op het scherm wordt dit niet aangegeven). 
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Op ieder positie in de ritcyclus kan de simulatie definitief worden gestaakt door de "Esc"-toets 

tweemaal te bedienen. 

V 

y 

i 

T 

Op 
Pv 

Us - 1.50.00 
Is = 2.05 + j -3.86 

= 4.37 < -1..08 
.---------, 

/ ' / '-
Ur = l.O.OO 
Ir -1..85 + j -9.83 

= l.O.OO < -1..76 
-Es = 1.03.89 + j -1.9.57 

/l' ', 
/ ' 

/ ' -----------L-------------~----
/ '-

/ ' --------·/ .... , __ _ 
= l.05.7l. < -0.1.9 

UFe = o.oo + j o.oo 
t: = o.oo < 1..57 

R,s = 0.00 
R,r o.oo 

Zs l..OO + j l.l..43 

= l.l..47 < 1..48 
Pt'e = o.oo 
Pds = 57.1.9 
Pdr = l.OO.OO 
Pwr = 33.88 

t: pe = -0.1.9 

--------------· koppelcirkel 
...._ ____ . 

H = 75.00 + j 0 
R = 73.05 

8londel-/He~land-cirkel 

H l..l.4 + j -1.3.03 
t: R = 9.21. 

t: - 32.50 T<t:> - 30.28 Us<t:> - 1.50.00 
dt: = O.l.O w<t:> = 28.57 Is< t: > = 4.37 ... w.:x:.···= 'i .ilü v(t:) = .10.00 Pes(t:) = 922.22 

K(t:) = 325.92 Pas<t:> = B3l..l.5 n<t:> = 0.81.3 
x<t:e> = 350.00 Pv(t:) = 1.91..07 n<->t> = 0.770 

Fl. 
F2 

extra waarden aan/uit: 
waarden T/B-cirkels 

F3 
F4 

conplex vlak 
print schet-Mdee 1 

figuur B7 .4: Afdruk van het scherm, voor uitvoer van simulatieresultaten. 

De simulatie wordt beëindigd als het eindpunt van het wegprofiel is "bereikt". Als op dit punt 

geen snelheidsprofiel meer is gedefinieerd, zal de laatst gedefinieerde snelheid worden gehand

haafd. Het snelheidsprofiel heeft geen invloed op het al dan niet beëindigen van de simulatie. 
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B7 .2 Computerprogramma voor het berekenen van het vermogens
en energierendement 

Er zijn computerprogramma's geschreven voor het berekenen van het vermogens- en energie
rendement van een voertuigaandrijving met een synchrone machine, een permanent-magneet 
machine en een asynchrone machine. In tabel B7.1 zijn de bestandsnamen van deze programma's 
weergegeven. 

synchrone machine SM WEGSI.PAS 

permanent-magneet machine PM WEGSI.PAS 

asynchrone machine ASM WGSI.PAS 

tabel B7 .1: Bestandsnamen van de sim uiatieprogramma's voor berekening van een 
vermogens- en energierendement van een voertuigaandrijving met 

synchrone machine, permanent-magneet machine en asynchrone machine. 
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B8. Een pro.:fopst~lling voor h~t meten van het vermog.:ns- en energi.:r.:ndement 

bijlage 8: Een proefopstelling voor het meten van het vermogens- en 
energierendement van een voertuigaandrijving 

B8.1: Inleiding 

Voor het meten van het vermogens- en energierendement is een proefopstelling gerealiseerd. 

Kern van deze opstelling vormt een sleepringankermachine (SRA) waarvan de as met een starre 

koppeling is verbonden met een onafhankelijk bekrachtigde gelijkstroomcommutatormachine 

(DC). Bij de, in hoofdstukken 3 en 4 beschreven situatie, representeert de sleepringankermachine 

een voertuigaandrijving en de gelijkstroommachine een door het voertuig gevormde belasting. 

In figuur B8.1 is de kern van de proefopstelling schematisch weergegeven. 

SRA --D-- DC 

figuur B8.1: Principiële opbouw van de proefopstelling. 

B8.2: Gebruik van de sleepringankermachine 

De sleepringankermachine wordt in de proefopstelling gebruikt als aandrijfmachine voor een 

voertuig. De machine doet dienst als een synchrone machine en een permanent-magneet machine 

door de rotorwikkelingen met een gelijkstroom te bekrachtigen. Het doet dienst als een asyn

chrone machine door de rotorwikkelingen kort te sluiten. De gegevens van de gebruikte machine 

zijn in tabel B8.1 weergegeven. 

merk Baumüller, Nurnberg 

type ODS 21-S4A 

stator 220/380 V, 12,3/7,1 A, 3 kW, COS(<P)=0,83 

rotor 150 V, 11,8 A, 1420 omw/min 

tabel B8.1: Machinegegevens van de sleepringankermachine. 
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B8. Een proefopstelling voor het meten van het vermogens· en energierendement 

B8.3: Voeding van de sleepringankermachine 

De statorwikkelingen van de sleepringankermachine worden gevoed door een driefasige span

ningsbron met constante amplitude en variabele frequentie. Deze spanning wordt geleverd door 

een viertal machines in een zogenaamde Ward-Leonard configuratie (figuur B8.2). 

---{}---

- --{}--- ASM 

figuur B8.2: Wisselspanningsbron voor variabele spanning en frequentie 

ten behoeve van de voeding voor de sleepringankermachine. 

De aan de sleepringanker toegevoerde statorspanning wordt opgewekt door een synchrone 

machine SM, welke wordt aangedreven door een eerste gelijkstroommachine GMI. Sturing van 

de bekrachtiging van de rotor van de synchrone machine SM levert een variatie in de amplitude 

van de statorspanning Us. De statorfrequentie ws wordt bepaald door het toerental van de 

synchrone machine en der-halve door de gelijkspanning van de ankerketen van de gelijkstroom

machine GMl. Deze ankerspanning wordt geleverd door een tweede gelijkstroommachine GM2, 

welke op zijn beurt wordt aangedreven door een asynchrone machine ASM. Het nominale 

vermogen van deze asynchrone machine is zodanig groot dat het toerental van de machine vrijwel 

niet zal veranderen bij een verandering van de relatief kleine belasting die de sleepringankerma

chine (bijlage B8.2) uiteindelijk vormt. Een sturing van de veldbekrachtiging van de gelijk

stroommachine GM2 leidt, via een variatie in het toerental van de synchrone machine, tot een 

sturing van de statorfrequentie. In tabel B8.2 zijn de gegevens van drie machines (GMl, GM2 

en SM) weergegeven. De statorspanning van de synchrone machine SM is afhankelijk van het 

toerental van de machine. Bij de simulatiemodellen voor het vermogens- en energierendement 

(hoofdstuk 3) is uitgegaan van een constante spanning. Het is daarom noodzakelijk de bekrachti

ging van de rotorwikkeling van de synchrone machine aan te passen aan de sturing van de 

veldwikkeling van de tweede gelijkstroommachine (GM2). 
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Er wordt daarvoor gebruik gemaakt van een analoge regelaar (figuur B8.3). 

SM merk Reemaf 

type 733987 

stator 380 V, 65 A, 43 kW, cos(rp) = 1 

rotor 60 V, 7 A, 1500 omw/min 

GM1 merk Schorch-Werke AG, Rheydt 

type 03316 

anker 240 V, 177 A, 36,7 kW, 

1450 omw/min 

veld 

GM2 merk Smit Slikkeveer 

type 030/22, no. 1-5149-4A1 

anker 440 V, 136 A, 60 kW, 1500 omw/min 

veld 220 V, 3,4 A 

tabel B8.2: Machinegegevens van de machines welke een spanningsbronvoeding vormen. 

-15V 

meettrafo 

820k0 

820k0 
>-_....___ ___ + 

U u 
820k0 10k0 

I 
figuur B8.3: Analoge regelaar om statorspanning Us constant te houden. 
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De meettransformator genereert een stroom door de 1 kü-weerstand welke evenredig is met de 

momentane waarde van de statorspanning. De rond een op-amp opgebouwde regelaar (integreren

de actie) regelt een stuurspanning U u zodanig dat een met de stator-spanning evenredige 

meetspanning Umeet gelijk is aan een (negatieve) referentiespanning. Deze referentiespanning 

kan met een regelbare weerstand worden ingesteld. De spanning Uu dient als sturing van een 

regelbare voeding (tabel B8.3), welke op zijn beurt als bekrachtiging voor de rotorwikkeling van 

een synchrone machine dient (figuur B8.2). 

US merk Kepco, Flushing, New York 

type BOP 72-5M 

max. 75 V, 5 A 

fs merk TOE-zelfbouw 

code EM1697 

max. 50 V, 5A 

tabel B8.3: Voedingen voorspannings-en frequentieregeling. 

In principe zal de regelaar de statorspanning op de gewenste waarde brengen, ongeacht de 

frequentiesturing. Een beperking vormt echter de maximaal toelaatbare rotorstroom van de 

synchrone machine (tabel B8.2, SM). Er is derhalve, bij een gegeven toerental, een maximaal 

haalbare spanning. In figuur B8.4 is voor het volledig beschikbare frequentiebereik de maximaal 

bereikbare spanning afgebeeld. 

U5 [Hz] 

200 

150 

100 

50 

o~----~----~----~----~----~----
10 20 30 40 50 t

5
[Hz] 

figuur B8.4: Maximaal bereikbare voedingsspanning bij een gegeven frequentie. 
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Deze spanningsbeperking heeft een gevolg voor de rendementsmetingen. Bij deze metingen wordt 

de spanning ingesteld op een gegeven waarde hetgeen (conform figuur B8.4) resulteert in een 

minimale frequentie. Het is derhalve niet mogelijk om een meting bij lage frequenties uit te 

voeren. Voor een statorspanning van bijvoorbeeld 100 V is minimaal een frequentie van22Hz 

noodzakelijk. Deze beperking is in principe ongewenst, maar bij deze Ward-Leonard constructie 

onvermijdbaar. 

B8.4: Gebruik van de gelijkstroommachine 

De gelijkstroommachine (figuur B8.1, DC) wordt in de proefopstelling gebruikt als mechanische 

belasting van het aandrijfsysteem (gecentreerd rond een sleepringankermachine). De rotorstroom 

van deze onafhankelijk bekrachtigde gelijkstroomcommutatormachine is een directe maat voor 

het electromagnetisch koppel. Er geldt: 

Te,DC = 1,53 rr,DC (B8.1) 

Om dit koppel te kunnen sturen, wordt de ankerketen van de machine verbonden met de 

ankerketen van een gelijkstroommachine GM3 (figuur B8.5). Deze derde gelijkstroommachine 

wordt aangedreven door een tweede asynchrone machine ASM2. Door een sturing van het 

statorveld van GM3 volgt een sturing van de rotorstroom Ir,DC en dus van het electromagnetisch 

koppel Te,DC· Sturing van het statorveld van GM3 geschied met regelbare voeding, waarvan de 

gegevens in tabel B8.4 zijn gegeven. 

--D-- GM3 

Uveld-T 

I 
\ 

Ir,DC 40 10A è? 

RGM3 
ASM 

+ 

Uv:J 
+ 

Urot,DC Urot,GM3 

figuur B8.5: Sturing van het electromagnetisch koppel van de gelijkstroommachine DC. 
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Tas merk Electronic Measurement Inc., Neptune, New York 

type SCR 250-10-2000000 

max. 300 V, 10 A 

tabel B8.4: Voeding voor sturing van het electromagnetisch koppel. 

B8.5: Schematisch overzicht van de proefopstelling 

In figuur B8.6 is een schematisch overzicht van de proefopstelling gegeven. Afgebeeld is een 

sleepringankermachine (SRA) en een gelijkstroommachine (DC) welke de voertuigaandrijving 

en de voertuigbelasting representeren. Als controle-instrumenten dienen een analoge regelaar 

(figuur B8.3) en een computer, uitgerust met een "Labmaster"- en een "IEEE488"-kaart (tabel 

B8.5). 

I 

+ 
I 

8 
AID 

(Labmaster) 

ü 
0 

co 
co 
V 
w 
w 
w ..... 

D 

figuur B8.6: Overzicht van de proefopstelling. 
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Micro- merk Philips, Canada 

computer 
type P3102-112 

P-c XT8088 

Lab- merk Scientific Solutions Inc, Solon, Ohio 

master type Labmaster TM 

specificatie 2 DIA-uitgangen -10110 V, 2,5 mA 

16 AID-ingangen, 12 bits 

3 D-in/uitgangen, 8 bits 

IEEE488 merk IOtech lnc, Cleveland, Ohio 

type PC IEEE488 general purpose interface board 

Norm a merk Nonna Messtechnik Blektronie Geselischaft 

m.b.H., Wr. Neudorf, Oostenrijk 

type D5235 

tabel B8.5: Microcomputer met "labmaster"- en "IEEE488"-interface-kaarten 

en een Nonna Power-Analyzer. 

De labmaster-kaart is voorzien van 16 AID-ingangen en twee Dl A-uitgangen. Via één van deze 

ingangen wordt een waarde voor de rotorstroom Ir,DC van de gelijkstroomcommutatormachine 

DC ingelezen. De IEEE488-kaart maakt communicatie met een Nonna Power-Analyzer (tabel 

B8.5) mogelijk. Met behulp van dit meetinstrument wordt de statorspanning, de statorstoom en 

het vermogen ingelezen. De twee Dl A-uitgangen van de Labmaster-kaart worden gebruikt voor 

regeling van het koppel (via Ir,Dd en het toerental. Meting van het as-toerental gebeurt met 

behulp van een door een sensor gegenereerde pulstrein. Deze pulstrein stuurt over een bepaalde 

tijd, teller 5 van de Labmaster. De eindstand van deze teller is dan een directe maat voor de as

frequentie. 
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B8.6: Gebruik van de opstelling bij de maximum-koppelregeling 

In deze bijlage is een proefopstelling beschreven welke het mogelijk maakt om een vermogens
en energierendement van een sleepringankermachine te meten. De opstelling wordt gestuurd door 
een computerprogramma welke eveneens de gemeten waarden voor spanning, stroom, vermogen 
en koppel registreert. Uit deze meetwaarden kan in een later stadium een vermogens- en energie
rendement berekend worden. 

De in deze bijlage beschreven opstelling wordt ook gebruikt voor het realiseren van de maxi
mum-koppel/minimum-spanningsregeling. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een extra, door 
poort A van de Labmaster gestuurde, Dl A-uitgang. Deze wordt dan verbonden met de spannings
regelaar van figuur B8.3, zoals in figuur B8. 7 is weergegeven. 

meettrafo 

lkO 

Lobmoster 
poort A 

820k0 

>--...J.._----+ 

I 
figuur B8. 7: Sturing van de referentiespanning van de spanningsregelaar. 

De opbouw van de spanningsbronvoeding (figuur B8.2) leidt bij de metingen en bij de regeling 
tot één echte beperking. Het introduceert een minimaal noodzakelijke statorfrequentie als de 
voeding een gegeven spanning ongelijk nul moet genereren. Dit is weliswaar ongewenst, maar 
bij een vergelijking van metingen met simulaties niet direct een probleem, gezien het feit dat 
dit minimale toerental bekend is (figuur B8.4) en er bij de keuze van een frequentieprofiel 
rekening mee kan worden gehouden. 
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bijlage 9: Bepalen van machineparameters 

B9.1: Bepalen van machineparameters van een sleepringankermachine 

als synchrone machine 

1. Bepalen van de stator-en rotorweerstand Rs respectievelijk Rr 

De statorwikkelingen van de sleepringankermachine zijn in ster geschakeld. Voor de weerstand 

van de faseklemmen "R", "S" en "T" naar het sterpunt "0" is gemeten: 

{

RO: 
so: 
TO: 

1,30 0 
1,26 0 
1,34 0 

Rs = 1,30 0 
(B9.1) 

De statorweerstand wordt berekend als het rekenkundig gemiddelde van de faseweerstanden. 

De rotorwikkelingen van de sleepringankermachine zijn in ster geschakeld. Het sterpunt is echter 

niet beschikbaar. Gemeten zijn de weerstanden tussen de faseklemmen "R", "S" en "T" onder

ling. 
.,R .. 

{

RS 
RT 
ST 

figuur B9.1: Weerstand van de rotor

wikkelingen in ster geschakeld. 

1,17 0 
1,32 0 ~ 
1,28 0 {

RrR : 0,605 0 
Rrs - 0,565 0 
RrT = 0,715 0 

(B9.2) 

Het is gewenst om uit de gemeten waarden (vergelijking (B9.2)) een rotorweerstand te berekenen 

welke in een eenfasig vervangingsschema van een synchrone machine kan worden gebruikt. Ga 

daarbij uit van een ver-mogens-invariante vervanging onder de voorwaarde dat de rotorfasen 

"S" en "T" een gelijke stroom voeren. Er geldt dan: 
2 2 2 2 

mrRrlr = RrR Il + Rrs I2 + RrT l3 (B9.3a) 

met: (B9.3b) 

Er volgt: 
(B9.3c) 
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Bij mr=3 geldt voor de rotorweerstand: 

Ir = I1 (negatieve oplossing oninteressant) 

Rr = 0,308 ü 
(B9.3d) 

2. Bepalen van de ijververliesweerstand van het statorveld RFe,s 

Door de stator te bekrachtigen en de rotor niet te bekrachtingen maar extern op synchrone 

snelheid aan te drijven, kan de ijzerverliesweerstand RFe,s worden bepaald. De sleepringanker

machine heeft twee poolparen zodat voor de externe aandrijving moet gelden: 

p = 2 
1 

next = 2 60fs 

Per fase is de spanning Us, de stroom Is en het vermogen Pe,s gemeten (tabel B9.1). 

fs next US Is Pe,s 
[Hz] [min-1] [V] [A] [W] 

14,37 431 27,5 0,71 2,15 

23,07 692 44,5 0,79 4,50 

31,04 931 68,0 0,82 4,30 

41,48 1244 92,4 0,83 5,20 

45,75 1372 100,0 0,81 7,20 

tabel B9 .1: Meetwaarden voor het bepalen van de ijzerverliesweerstand RFe,s 

en statorinductiviteit L8 

(B9.4) 

Kies frequenties fs=l4,37 Hz en fs = 45,75 Hz. Er geldt met vergelijking (2.18) voor de 

ijzerverliesweerstand: 

RFe,s = 3,246·10-2 w
8 

+ 4, 13·10-6 w; (B9.5) 

3. Bepalen van de statorzelfinductie Ls 
De statorzelfinductiviteit Ls volgt met vergelijking (2.19) uit de meetwaarden van tabel B9 .1. 

Bij fs=14,37 Hz en fs = 45,75 Hz geldt: 

fs = 14,37 Hz : L 8 = 0,426 H 
~ 

fs = 45,71 Hz : L
8 

= 0,428 H 
L

8 
= 0,427 H (B9.6) 
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B9. B.:palen van machineparameters 

4. Bepalen van de ijzerverliesweerstand van het rotorveld R;e.r 

Door de rotor extern aan te drijven en de rotorwikkeling te bekrachtigen met een gelijkstroom, 

volgt een uitdrukking voor de ijzerverliesweerstand R;e,r In figuur B9 .2 is het meetcircuit 

afgebeeld. De weerstanden R2 en R3 worden gebruikt om de stromen 12 en 13 gelijk te maken. 

In tabel B9. 2 zijn de gemeten waarden weergegeven 1• 

fs 
[Hz] 

13,53 

22,38 

31,78 

37,58 

44,51 

figuur B9.2: Meetcircuit van de rotorketen voor het meten van 

de ijzerverliesweerstand R Fe,r· 

next URo lrDC ut !2 u2 !3 
[min-1] [V] [A] [V] [A] [V] [A] 

406 58,5 1,56 9,75 4,80 2,25 4,78 

671 96,7 1,70 9,75 4,95 2,42 4,75 

954 137 1,81 9,75 5,00 2,46 4,62 

1127 161 1,89 9,75 5,02 2,75 4,70 

1335 192 1,95 9,70 4,95 2,37 5,02 

tabel B9.2: Meetwaarden voor het bepalen van de ijzerverliesweerstand RFe,P 

de ijzerverliesspanning U Fe en de coëfficiënt van mutuele inductie Lsr. 

De kolom URo geeft de aan de statorklemmen gemeten fasespanning. 
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2,15 

2,24 

2,25 

2,26 
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B9. Bepalen van machineparameters 

Er geldt voor deze opstelling: 

met: 

- 2 2 
Te,SRAwas = D(ws)KLrir 

Van de gelijkstroommachine (bijlage B8.4) is gemeten: 

Te,DC = 1,53·1r,DC 

(B9. 7a) 

(B9. 7b) 

(B9.8) 

Voor het wrijvingskoppel van de gezamelijke as (as van sleepringankermachine en gelijkstroom

machine) is gemeten: 

Twr,SRA+DC(was) = 2,35·10-3 Was + 0,999 was ~ 15 r/s (B9.9) 

Bij f
8
=13,53 Hz en f8 =44,51 Hz geldt met stelsel (B9.7) en met vergelijking (2.7b): 

f
8 

= 13,53 Hz KL.KH = 6,44·10-3 
=> 

fs = 44,51 Hz K2K = 6,73·10-6 
Lr W 

(B9.10) 

Er geldt dan: 
2 

w w 
R;e,r = 2, 15·10-3 _s + 3,37·10-6 ~ 

I
2 2 
s Is 

(B9.11) 

5. Bepalen van de ijzerverliesspanning UFe 

Voor het bepalen van de ijzerverliesspanning UFe wordt gebruik gemaakt van de met RFe,s en 

RFe,r bepaalde coëfficiënten. Er geldt analoog aan vergelijking (2.24): 

KLsKLrKH = 2,222·10-2 

KLsKLrKw = 1, 116·10-5 

Er geldt dan voor de ijzerverliesspanning (vergelijkingen (2. 7b) en (2.8)): 

2 2 2 
UFe = -KLsKLrKH wsir + -KLsKLrKw ws Ir 

ms ms 

= 1 ,43·10-2 w
5 
Ir + 7 ,44·10-6 w; Ir 
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89. B~palen van machineparameters 

6. Bepalen van de mutuele inductiviteit Lsr 
Er geldt voor de open-klemspanning (stator) van een extern aangedreven synchrone machine met 

bekrachtigde rotor vergelijking ((2.22)): 

(B9.14a) 

De coëfficiënten a1, a2 en a3 volgen uit de gemeten w~den voor de statorspanning URo (tabel 

B9.2): a
1 

= 4,784·10- 1 a
2 

= -7,13·10-4 a
3 

= 1,6·10-7 (B9.14b) 

Er geldt voor de met de statorwikkeling gekoppelde rotorflux bij Ir= 10 A (vergelijking (2.25)): 

t/.tr = 0.6765 Wb (B9.15) 

Voor de mutuele inductiecoëfficiënt Lsr geldt dan: 

B9.2: 

L = 9 84 ·10-2 H 
sr ' 

Bepalen van machineparameters van een sleepringankermachine 

als permanent-magneet machine 

(B9.16) 

Aan de sleepringankermachine zijn, conform paragraaf 2.6.2, een drietal metingen verricht. De 

meetprocedure is gelijk aan die voor een bepaling van de machineparameters van een sleepring

ankermachine als synchrone machine. De meetwaarden van bijlage B9. 1 kunnen dus worden 

gebruikt. 

1. Bepalen van de statorweerstand R8 en de statoriuductiviteit L5 

Uit bijlage B9.1, secties 1 en 3 volgt voor de statorweerstand Rs en de statorinductiviteit Ls: 
R = 1,30 0 L = 0,427 H (B9.17) s s 

2. Bepalen van de ijzerverliesweerstand R;e,r 
Drijf de rotor extern aan. De rotorwikkeling is bekrachtigd met een stroom van 10 A. Het as

vermogen is gelijk aan de wrijvingsverliezen en de ijzerverliezen ten gevolge van het rotorveld. 

Er geldt: _ 2 (B9.18) 
Te,SRAwas = D(ws) Br 
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Bij f8 = 13,53 Hz en f8 =44,51 Hz geldt voor dit product met de gemeten waarden (tabel B9.2): 

f 8 = 13,50 Hz : D(ws) B; = 54,96 W => KHB; = 5,68·10-l (B9, 19) 

f
8 

= 44,51 Hz : D(ws)B; = 231,39 W KwB; = 9,3·10-4 

Voor de ijzerverliesweerstand R;~,r geldt met vergelijkingen (2.11 b) en (2.13): 

B2 
R;e r = KHws _r_ , 2 

msls 

w = 1,89·10-l_s 
12 

s 

? 
2 s; 

+ Kww --s 2 
msls 

2 
w 

+ 3,09·10-4-
8 

12 
s 

3. Bepalen van de ijzerverliesspanning UFe 

(B9.20) 

Aan de hand van de meetwaarden van tabel B9.2 geldt voor de open-klemspanning (stator): 

U = a w2 + a w3 + a w 4 (B9.21a) 
s ls 2s 3s 

met: a1 = 4,784·10-1 a2 = -7, 13 · 10-4 (B9.21b) 

Met stelsel (2.32) geldt: 
2 2 2 I 

KLsBrKH = 1,376·10- (B9.22) 

Voor de ijzerverliesspanning UF~ geldt met vergelijking (2.1lb) en (2.12): 

2 2 2 
U Fe = - KLsBrKHws + - KLsBrKwws 

ms ms (B9.23) 

= 2,47·10-l w
8 

+ 4,05·10-4 w; 

4. Bepalen van de met de statorwikkeling gekoppelde rotorflux 1/lr 
De met de statorwikkeling gekoppelde rotorflux lfr volgt uit vergelijking (2.29b). Met verge

lijking (B9. 22) geldt: 

lfr = 0,65 Wb (B9.24) 

5. Bepalen van de ijzerverliesweerstand RFe,s 

Uit vergelijking (2.29) volgt, analoog aan vergelijking (2.36), voor de producten: 

KLKH = 2,4·10- 1 KlsKw = 3,99·10-4 (B9.25) 
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89. Bepalen van machineparameters 

Voor de ijzerverliesweerstand RFe,s geldt met vergelijking (2.11b): 

B9.3: 

1 2 1 2 2 
RFe,s = -KLsKHws + -KLsKwws 

ms ms 

= 8,09·10-2 ws + 1,33·10-4 w; 

Bepalen van machineparameters van een sleepringankermachine 
als asynchrone machine 

(B9.26) 

De procedure voor het bepalen van de parameters van een sleepringankermachine als asynchrone 

machine is, conform paragraaf 2.6. 3, gelijk aan de overeenkomstige procedure voor een 

synchrone machine. Dit is mogelijk omdat het model voor de ijzerverliezen van een asynchrone 

machine een benadering is, welke alleen geldt bij kleine waarden voor de slip (paragraaf 2.5). 

Voor het bepalen van de machine-parameters kan dezelfde verzameling meetwaarden worden 

gebruikt als bij de synchrone machine. De in bijlage B9.1 berekende waarden voor de parameters 

zijn derhalve ook geldig bij de sleepringankermachine als asynchrone machine. De enige 

variabele die in bijlage B9.1 niet is bepaald is de rotorinductiviteit Lr. 

1. Bepalen van de rotorinductiviteit Lr 

De rotorwikkelingen van de sleepringankermachine zijn in ster geschakeld. Het sterpunt is niet 

beschikbaar. Gemeten zijn de inductiviteiten tussen de klemmen "R", "S" en "T" onderling. Bij 

een frequentie van fr=50 Hz geldt: 

URs = 67,0 V , IRs = 2,05 A 
URT = 67,0 V , IRT = 2,01 A ==> 

UsT = 67,0 V , IsT = 2,0 A 

Voor de rotorinductiviteit geldt dan: 

Lr = 52,7 mH 
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= 51,7 mH 
= 52,3 mH 
= 54,1 mH 

(B9.27a) 

(B9.27b) 



89. Bepalen van machineparameters 

B9.4: Overzicht van de machineparameters van de sleepringankermachine 

In tabel B9.3 zijn de machineparameters van de sleepringankermachine als synchrone machine, 

als permanent-magneet machine en als asynchrone machine weergegeven. 

machine synchrone permanent-magneet asynchrone 

parameter machine machine machine 

R8 [ü] 1,3 1,3 1,3 

Rr [ü] 0,308 - 0,308 

RFe,s [Ü] 3,246·10-2 ws + 8 09·10-2 w + 3,246·10-2 ws + 
' s 

4, 13·10-6 w; 1 ,33·10-4 w; 4 13·10-6 2 ' ws 

R;e,r [ü] 2,15·10-3 ws/1; + 
3,37·10-6 w; 11; 

1 ,89·10-1 w
8
/I; + 

3,09·10-4 w; n; 
2, 15·10-3 w

8
11; + 

3,37·10-6 w; n; 
UFe [V] 1 ,43·10-2 wsii + 2,47·10- 1 ws + 1 ,43·10-2 w8Ii + 

7 ,44·10-6 w
8 

Ir 4,05·10-4 w; 7 44·10-6 w I ' s r 

L8 [H] 0,427 0,427 0,427 

Lr [H] 0,053 - 0,053 

Lsr [H] 0,0984 - 0,984 

I/lr [Wb] - 0,65 -

tabel B9.3: Overzicht van de parameters van de sleepringankermachine als 

synchrone machine, als permanent-magneet machine en als asynchrone machine. 
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BlO. G~m~t~n en gesimuleerd~ vermogens- en energierendement 

bijlage 10: Gemeten en gesimuleerde vermogens- en energierendement 

BlO. I: Constant as-koppel en constante as-frequentie 

4.0 

3.6 

3.3 

3.8 

3.4 

Tas [NMl koppelproFiel 

r-------------------------------------------------------------------------------------------

3 ' 0 ~o~------------~5~o~------------~1~o~o----------------1~5~o-----------2~o~o----------~2~5~o--~~ 

20 

18 

16 

14 

ras [Hzl rrequentieproriel t [sl 

r------------------------------------------------------------------------------------------
13 

10 ~o~--------~5~0~----------1~0~0-----------15~0----------2~0~0-----------2~5-0--~~ 

0.70 

0.67 

0.64 

0.61 

0.58 

0.55 

0.52 

0.49 

0.46 

0.43 

0.40 

t [sl 

figuur BlO. la: koppel- en frequentieprofieL 

Op Verloop verMogensrendeMent 

\\Jt(flv~~~~·~~~l#~J~{'[I~IrAtlltr~~"·"'\(~4\~~·v~t~~~··\l'vtr~~~~wN·vl~1~~·~~·/,''~l(~f~f./~~ + 

r----------------------------------------------------------------- ... 

0 ... 
+ 

50 
>öiMulatiR 
Meting 

100 150 200 
+ energierendeMent : 0.57 
*energierendeMent : 0.54 

250 
t [s l 

figuur BlO.lb: Vermogens- en energierendement bij de synchrone machine. 

- 123 -



BlO. Gemeten en gesimuleerde vermogens- en energierendement 
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figuur BlO.lc: Vermogens- en energierendement bij de permanent-magneet machine. 
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figuur BlO.ld: Vermogens- en energierendement bij de asynchrone machine. 
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BlO. G~md~n .:n gesimukerde wrmogens- en energierendem.:nt 

B10.2: Constant as-koppel en variërende as-frequentie 

4.0 

3.6 

3.a 
a.a 
a.4 

Tas [NMl koppelpro~iel 

~-------------------------------------------------------------

a.o+-------------------~---------------~-------------------+------------------~------------------+-------~ 

as 
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13 
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1SO aoo aso 
t [sl 

10+-------------------~---------------~-------------------+------------------~------------------+-------~ 

0.70 

0.67 

0.64 

0.61 

0.58 

0.55 

0.52 

0.49 

0.46 

0.43 

0.40 

0 

Op 

0 

* + 

so 100 1SO aoo 

figuur B10.2a: koppel- en frequentieprofieL 
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figuur B10.2b: Vermogens- en energierendement bij de synchrone machine. 

- 125 -



BlO. Gemeten en gesimuleerde vermogens- en energierendement 

0.90 

0.85 

0.80 

0.75 

0.70 

0.65 

0.60 

0.55 

0.50 

0.45 

0.40 

Op 

0 

* + 

Uerloop verMogensrendeMent 

50 
&iMul;;otie 
Meting 

~00 ~50 300 
+ energierendeMent : 
* energierendeMent : 

0.70 
0.67 

aso 
t [s l 

figuur B10.2c: Vermogens- en energierendement bij de permanent-magneet machine. 

0.90 

0.95 

o.ao 

0.75 

0.70 

0.65 

0.60 

0.55 

0.50 

0.45 

0.40 

Op 

0 .. 
+ 

Uerloop verMogensrsndeMent 

50 
siMulatie 
Meting 

~00 ~50 200 
+ energierendeMent : 
* energierendeMent : 

0.68 
0.6~ 

250 
t [s l 

figuur B10.2d: Vermogens- en energierendement bij de asynchrone machine. 
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BI 0. Gemeten en gesimuleerde vermogens- en energierendement 
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figuur B10.3a: koppel- en frequentieprofieL 
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figuur B10.3b: Vermogens- en energierendement bij de synchrone machine. 
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figuur B10.3c: Vermogens- en energierendement bij de permanent-magneet machine. 
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figuur B10.3d: Vermogens- en energierendement bij de asynchrone machine. 
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BlO. G~m~t~n ~n g~simul.:.:rd.: vcrmog~ns- en energierendement 

B10.4: Variërend as-koppel en variërende as-frequentie 
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figuur B10.4a: koppel- en frequentieprofieL 
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figuur B10.4b: Vermogens- en energierendement bij de synchrone machine. 
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figuur Bl0.4c: Vermogens- en energierendement bij de permanent-magneet machine. 
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figuur B10.4d: Vermogens- en energierendement bij de asynchrone machine. 
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Bil. Simulali~modd voor analys~ en oplimalisali~ van de maximum-koppdregeling 

bijlage 11: Simulatiemodel voor analyse en optimalisatie van 
de maximum-koppelregeling 

PSIIc programmanaam: REGEL.PSM 

% ======================================================================== 

% MODEL PERMANENT-MAGNEET MACHINE 

% ------------------------------------------------------------------------
% Bereken statorstroom, Is (eff. waarde), nulpunt is. 

vw 

vw 

Re Isl -(a9 + SQRT( a9~2- 4*a8*al0 )) I (2*a8); 

Re Is2 

Im I sla 

Im Islb 

Im Isl = 

Im Isl 

Im Is2a 

Im Is2b = 

Im Is2 = 

Im Is2 = 

Re Is 

Im Is = 

Is eff -

-(a9 - SQRT( a9~2 - 4*a8*al0 

SQRT(a2 - (Re_ Isl - al)~2); 

-SQRT(a2 - (Re - Isl - al)~2); 

(Re_ Isl - a3)~2 + (Im_ I sla + 

RELAY( Abs(vw_im_Isl)-0.01 I 

SQRT(a2 - (Re Is2 - al)~2); -
-SQRT(a2 - (Re_ Is2 - al)~2); 

(Re_ Is2 - a3)~2 + (Im Is2a + -
RELAY( Abs(vw_im_Is2)-0.0l I 

RELAY(Im_ Isl - a*Re Isl - b, -
RELAY( Im_ Isl - a*Re Isl - b, -
SQRT( Re rs~2 + - Im rs~2 ) i -

) ) I ( 2 *a8); 

a4)A2 - a5; 

Im !sla Im islb); 

a4)~2 - a5; 

Im Is2a , Im_is2b); 

Re_Is2, Re_Isl); 

Im_Is2, Im_Isl); 

Is eff d = ZDL(Is_ eff PAR: 0.834) i 

Re Is d = ZDL(Re_Is PAR: 0.668); 

Im Is d = ZDL( Im_ Is PAR: -0.499) i 

% ------------------------------------------------------------------------
a= (-cos(deltas) I Zsv) I (-liRsv + sin(deltas) I Zsv); 

b = -Us eff*a I (2*Rsv); 

al Us_eff I 
(2*(Rs + ws*(Ld- Lq)*sin(fis- pTho)*cos(fis- pTho))); 

a2 a1~2 - (Te*wslp + P_Fe) I 
(ms*(Rs + ws*(Ld- Lq)*sin(fis- pTho)*cos(fis- pTho))); 

a3 Us_eff I Zsv * sin(deltas); 

a4 Abs(Us_eff I Zsv * cos(deltas)); 

a5 (Ut I Zsv)~2; 

a6 a1~2 - a2 - a3~2 - a4~2 + a5; 

a7 a3 - al; 
a8 4*a4~2 + 4*a7~2; 

a9 4*a6*a7 - 8*al*a4~2; 

alO a6~2 - 4*a2*a4~2 + 4*al~2*a4~2; 

% ------------------------------------------------------------------------
% Koppelberekening, Te. 

Te Tlast + Twr; 

Twr 0.99937 + 2.353e-3*was; 

was ws I p; 
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% ------------------------------------------------------------------------
% Koppelhoekberekening, pTo. 

alfas ACOS(Es_eff I Ut); 

betas teller (IsoA2) + (IskA2) -

betas noemer = 2 * lso * Isk; 

betas ACOS( betas_teller I betas noemer ); 

lso Us_eff I Zsv; 

Isk Ut I Zsv; 

pTho betas - alfas; 

pTho_d ZDL(pTho PAR: 0); 

% ------------------------------------------------------------------------
% IJzerverliezen, P Fe. 

P Fe ms * R Fes * Is eff dA2 + ms * R Fer s * Is eff dA2 + 

ms * Re U Fe * Re Is d + ms * Im U Fe * Im_Is_d; 

Re U Fe U Fe eff * (-sin(pTho_d)); 

Im U Fe= U Fe eff * (-cos(pTho_d)); 

% ------------------------------------------------------------------------
% Inductiespanningen Es, U_Fe. 

Es eff = ws * psi_eff; % in relatie tot us 

U Fe eff (2lms) * KLsKHBr * ws + (2lms) * KlsKWBr * (wsA2); 

Ut= ( Es_effA2 + U_Fe_effA2 )A(O.S); 

% ------------------------------------------------------------------------
% Fasehoek fis 

Ps ms * Us_eff * Re_Is; 

fis= ACos(Re_Is_d I Is eff_d); 

fis_pTho =-(fis- pTho); 

% ------------------------------------------------------------------------
% Bereken machine-parameters, Rsv, Rtot, Lsv. 

Rsv = Rs + ws*(Ld- Lq)*sin(fis - pTho)*cos(fis - pTho) + 

+ R_Fes + R_Fer_s; % t.b.v. asymmetrie rotor 

Lsv Lq + (Ld- Lq)*(sin(fis- pTho))A2; 

Zsv 

deltas 

R Fes 

R Fer s 

(RsvA2 + (ws * Lsv)A2)A(0.5); 

Atan(Rsv I (ws * Lsv)); 

% t.b.v. asymmetrie rotor 

(1lms) * KLs2KH * ws + (1lms) * KLs2KW * (wsA2); 

(1lms) * KHBr2 * ws I Is_eff_dA2 + 

+ (1lms) * KWBr2 * (wsA2) I Is_eff_dA2; 

% ------------------------------------------------------------------------
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% ======================================================================== 

% MODEL INVERTER 

% ------------------------------------------------------------------------
% Benader de inverter door een le orde systeem. 

% Us eff INF( Us_eff_ster, PAR: 100, 1.1, 0.2); 

% benadert met le orde 

Us eff Us eff d + (Us_eff_ster - Us_eff_d)*0.02; 

Us eff d ZDL(Us_eff PAR: 100); 

% ======================================================================== 

% EFFECTIEVE WAARDE REKENAAR 

% ------------------------------------------------------------------------
% Effectieve waarde stroom ingelezen via Norma. 

Is eff dak= SPL(Sample, Is_eff PAR:1.5); 

Is eff dak d = ZDL(Is_eff PAR: 1.5); 

% ------------------------------------------------------------------------
% Effectieve waarde spanning ingelezen via Norma. 

Sample= TIM(l PAR:l); 

Us eff dak SPL(Sample, Us_eff PAR:lOO); 

% ------------------------------------------------------------------------
% Vermogen ingelezen via Norma. 

Ps_dak = SPL(Sample, Ps PAR:O); 

% ======================================================================== 

% FIS DAK REKENAAR 

% ------------------------------------------------------------------------
% Vermogen en eff. waarden van spanning en stroom ingelezen via Norma. 

fis_dak = SPL(Sample, fis PAR:O); 

% ------------------------------------------------------------------------
% ======================================================================== 

% pTheta_REKENAAR 

% ------------------------------------------------------------------------
% De koppelhoek volgt uit alfas en beta. 

alfas_dak = ACOS(Es_eff_dak I Es_UFe_eff_dak); 

Es eff dak ws * psi_eff_dak; 

u Fe eff dak = 

Es UFe eff dak 

(2lms) * KLsKHBr_dak * ws + (2lms) * KLsKWBr_dak * (ws~2); 

SQRT( (Es_eff_dak~2) + (U Fe eff dak~2) ); 

betas t dak = 

bet as n dak 

bet as dak = 

lso dak 

Isk dak = 

Zsv dak 

pTho_dak 

Rsv dak 

(Iso_dak~2) + (Isk_dak~2) - (Is_eff_dak~2); 

2 * lso dak * Isk_dak; 

ACOS( betas_t_dak I betas n dak ); 

Us_eff_dak I Zsv_dak; 

Es_UFe_eff_dak I Zsv_dak; 

SQRT( (Rsv_dak~2) + ((ws * Lsv_dak)~2) ); 

betas_dak - alfas_dak; 

Rs_dak + (ws*(Ld_dak - Lq_dak) * 

sin(fis_dak- pTho_dak)*cos(fis_dak- pTho_dak)) + 

+ R Fes dak + R_Fer_s_dak; 
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Lsv dak 

R Fes dak 

R Fer s dak 

Lq_dak + (Ld_dak- Lq_dak)*(sin(fis_dak- pTho_dak))A2; 

(1lms) * KLs2KH_dak * ws + (1lms) * KLs2KW_dak * (wsA2); 

(1lms) * KHBr2_dak * ws I Is_eff_dak_dA2 + 

+ (1lms) * KWBr2_dak * (wsA2) I Is_eff_dak_dA2; 

% ======================================================================== 
% MODEL Us_ster-regelaar 

% ------------------------------------------------------------------------
Us eff ster SPL(Sample, Us_eff_ster_dd + A1r * d_fis_pTho + 

+ 2 * A2r * d_fis_pTho_d + A3r * d_fis_pTho_dd PAR: 0); 

Us eff ster d = ZDL(Us_eff_ster PAR: 100); 

Us eff ster dd ZDL(Us_eff_ster_d PAR: 100); 

% ======================================================================== 
% BEREKENING HOEKVERSCHIL d(fis - pTho) 

% ------------------------------------------------------------------------
d_fis_pTho 

d_fis_pTho_d 

0- (fis_dak- pTho_dak)i 

ZDL(d_fis_pTho PAR: 0.660)i 

d_fis_pTho_dd ZDL(d_fis_pTho_d PAR: 0.660); 

% ======================================================================== 
% WERKELIJKE WAARDEN VAN MODEL 

% ------------------------------------------------------------------------
ms 3; 

Tsample = 0.5i 

p = 2i 

fs = 20; 

ws 2 * pi * fsi 
Tl ast 1. 2 i 

psi_ eff 0.64; 

Rs 1. 3 i 

Ld Lsi 

Lq = Ls; 

Ls 0.427; 

KLs2KH 2.427e-1; 

KLs2KW 3.9959e-6; 

KHBr2 5.675e-1; 

KWBr2 9.294e-4; 

KLsKHBr 3.7094e-l; 

KLsKWBr 6.0763e-4i 
tau inverter 1; 

- 134 -



B 11. Simulatkmodd voor analyse en optimalisatie van de maximum-koppelregeling 

% ======================================================================== 
% BENADERDE WAARDEN VOOR GEBRUIK IN BEREKENINGEN 

% ------------------------------------------------------------------------
% Veelal gelijk aan werkelijke waarden, voor onderzoek van parameter-

% onafhankelijkheid is deze toegevoegd. 

Rs dak Rs; -
Lq_dak = Lq; 

Ld dak Ld; 

KLs2KH dak = KLs2KH; 

KLs2KW dak = KLs2KW; 

KLsKHBr dak KLsKHBr; 

KLsKWBr dak KLsKWBr; -
KHBr2 dak KHBr2; 

KWBr2 dak = KWBr2; 

psi_ eff dak psi_ eff; -
% ======================================================================== 
% WAARDEN US REGELAAR 

% ------------------------------------------------------------------------
Alr 35; 

A2r 10; 

A3r -10; 

% ======================================================================== 
% CRITERIUM OPTIMALISATIE 

% ------------------------------------------------------------------------
F = INC(-1, d_fis pThoA2, 0 PAR: 0); 
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bijlage 12: Regelprogramn1a voor een maximum-koppelregeling 

B12.1: Handleiding van het regelprogramma 

Het programma "REGELING.PAS" wordt gebruikt voor de besturing van de in bijlage 8 

beschreven opstelling van de maximum-koppelregeling. Na opstarten verschijnt er een hoofdme

nu op het scherm (figuur B12.1). 

Menu max.koppelregeling 

====================================================== 
1. Invoer meetgegevens 

2. Invoer frequentieprofiel 

3. Invoer koppelprofiel 

4. Uitvoeren maximum-koppelregeling 

5. Gemeten waarden 

6. Schrijf fas-lijst 

7. Lees fas-lijst 

8. Einde programma 

Keuze : 

figuur B12.1: Hoofdmenu van het regelprogramma voor de maximum-koppelregeling. 

Menuopties 1,2 en 3 zijn bedoeld voor de invoer van diverse gegeven via het toetsenbord. In 

optie 1 moeten bestandsnamen voor het koppel- en frequentieprofiel worden ingevoerd, alsmede 

de sampletijd van de regeling. Bovendien moet een gegeven ten behoeve van de frequentiemeting 

worden ingevoerd. Dit gegeven is het aantal pulsen van een as-frequentieopnemer als de as één 

omwenteling maakt (bij deze opstelling is dat 12). Menuopties 2 en 3 zijn voor het invoeren van 

frequentie- respectievelijk koppelprofieL Na invoeren van deze profiel kunnen beide profielen 

weggeschreven worden op schijf. Na invoeren van de bestandsnamen (optie 1) is het mogelijk 

om een frequentie- en koppelprofiel van schijf in het geheugen te lezen. 

Menuoptie 4 is de eigenlijke regeling. Het zal de machine opstarten naar een as-frequentie van 

ongeveer 7 Hz bij een maximale waarde voor de statorspanning. Na opstarten wordt de gebruiker 

gevraagd om de regelprocedure te starten door middel van een optie j, n of e Ga, nee of einde). 

Bij een bevestiging (j) stuurt het programma de Ward-Leonard omvormer zodanig dat aan de 

beginwaarde van het frequentieprofiel wordt voldaan. Als de gebruiker een "T" bedient zal het 

programma eveneens het koppel op de beginwaarde van het koppelprofiel instellen. Als zowel 

frequentie alsook koppel aan de respectievelijke beginwaarden voldoen, kan de eigenlijke 

regeling met een "S" worden gestart. Er vindt nu een verandering van de spanning plaats zodanig 
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dat de machine naar een werkpunt van maximum-koppel wordt geregeld. Eveneens worden 

waarden voor statorspanning, statorstroom, vermogen en koppel in het geheugen opgeslagen. 

De regeling kan op ieder moment worden beëindigd door een toets "E" in te drukken. De in het 

geheugen opgeslagen meetwaarden worden naar schrijf geschreven, waarna een verlagen van 

zowel het koppel alsook het toerental plaatsvindt. Bij stilstand van de machine-as zal het 

hoofdmenu (figuur B12.1) verschijnen. Via menuoptie 8 kan het programma worden verlaten. 

B12:2: Regelprogranm1a 

{ ======================================================================= } 

PROGRAM Max_koppelregeling(Input,Output); 

{ ======================================================================= } 

{ 
{ 
{ 
{ 
{ 
{ 

filenaam 

programmeur 
hoogleeraar 
begeleider 

datum 

REGELING.PAS 
Barland TurboPascal v6.0 
N.G.H. Steentjes 
prof.dr.ir. A.J.A. Vandenput 
ir. R.W.P. Kerkenaar 
juni 1995 

} 
} 
} 

} 
} 
} 

{ ======================================================================= } 

{ Dit programma is bedoeld om een maximum-koppelregeling van een } 
{ sleepringankermachine te realiseren als deze machine een gegeven } 
{ koppel- en frequentieprofiel doorloopt. Het koppelprofiel is vastge- } 
{ legd in een lijst "fs_ster". Het frequentieprofiel is vastgelegd in } 
{ een lijst "T_ster". De gemeten waarden zijn getiteld x_dak, waarbij x } 
{ de bedoelde variabele is. Menuopties 1,2 en 3 leggen de gewenste } 
{ gegevens vast. Menuoptie 4 is de eigenlijke regeling. Na een opstart- } 
{ procedure waarbij de machine op ongeveer 300 omw/min wordt gebracht, } 
{ volgt een regellus. De regellus wordt in twee modes doorlopen. } 
{ Eerst wordt koppel en as-frequentie in overeenstemming gebracht met } 
{ de beginwaarden van de profielen. In een tweede instantie volgt de } 
{ regeling door "s" te drukken. Grootheden als spanning, stroom en } 
{ koppel worden in een pointer-lijst in het geheugen vastgelegd. Aan het } 
{ einde van de regeling worden de waarden in deze lijst weggeschreven } 
{ naar disk (filenaam vastgelegd in menuoptie 1). Tot slot is er een } 
{ afsluitende procedure om het toerental naar nul te brengen. Regeling } 
{ van koppel en toerental gebeurt via D/A-kanaal 0 resp. 1 van } 
{ de Labmaster. Regeling van de spanning gebeurt via poort A van } 
{ de Labmaster. Menuoptie 5 is een grafisch programma voor het zichtbaar } 
{ maken van de meetwaarden en is niet toegevoegd in dit programma omdat } 
{ de grafische kaart niet geschikt is (programma "GRAFIEK.PAS"). } 
{ Menuopties 6 en 7 zijn voor lezen en schrijven van koppel- en freq.- } 
{ profielen. Optie 8 beëindigt het programma. } 

{ ======================================================================= } 

USES Crt,Dos,IeeeiO; 
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{$I TP4INCL.PAS} 

{ ======================================================================= } 

CON ST labmasterbase 
ondergrens_argument 

eindpositie_x_as 
bovengrens_koppelsturing 
ondergrens_koppelsturing 
bovengrens_freq_sturing 
ondergrens_freq_sturing 

omrekenfactor Idc 
omrekenfactor Tas 

beginwaarde_teller 
bovengrens_teller 
ondergrens_teller 
Us_regelconstante 

sec msec 

$710; 
0.00001; 
75; 
1000; 
-100; 
2000; 
0; 
204.8; 
1. 53 i 
10000; 
9990; 
9500; 
0.6; 
1000; 

TYPE meetw_pointer "meetw_record; 

meetw record RECORD 
waarde ARRAY [ 1.. 81 OF 

volgende meetw_pointer; 
END; 

machine record RECORD 
p REAL; 

ms REAL; 
Rs REAL; 
Ls REAL; 

Psi sr REAL; 
KLs2KH REAL; 
KLs2KW REAL; 

Br2KH REAL; 
Br2KW REAL; 

KLsBrKH REAL; 
KLsBrKW REAL; 

END; 

regeling_ record RECORD 

REAL; 

{ x_ster geeft gewenste waarde van x } 
{ x_dak geeft gemeten waarde van x } 

fas_ster REAL; 
fas dak REAL; 

T ster REAL; 
T dak REAL; 

Us ster eff ARRAY[0 .. 21 OF REAL; 
Us dak eff REAL; 
Is dak eff REAL; 

fs filenaam STRING; 
T filenaam STRING; 

meet filenaam STRING; 
fs_ster_lijst ARRAY [ l. . 1001 OF REAL; 
tf_ster_lijst ARRAY [ 1. .1001 OF REAL; 

T ster lijst ARRAY [ 1. .1001 OF REAL; - -
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tT_ster_lijst 
fs aantal 

T aantal 
tijd 

ARRAY[l .. lOO] OF REAL; 
INTEGER; 

Tsample 
teller UT 
teller Uf 
teller Uu 

INTEGER; 
REAL; 
REAL; 
INTEGER; 
INTEGER; 
INTEGER; 
INTEGER; 
REAL; 
REAL; 
REAL; 
REAL; 
REAL; 
REAL; 
REAL; 

t fas 
Ps dak 

I de 
eindtijd 
fis dak 

pTho_dak 
fis_pTho_dak 

fis_pTho_ster 
d hoek ARRAY[0 .. 2] OF REAL; 

END; 

VAR einde BOOLEAN; menukeuze INTEGER; 
regeling regeling_ record; sample voltooid BOOLEAN; -
us_poort REAL; is_poort REAL; 

Idc _poort INTEGER; meetw meetw_pointer; 
ps_poort REAL; fas _poort INTEGER; 

nor ma STRING; I bereik REAL; 
fas factor REAL; I de poort corr INTEGER; - -

{ ======================================================================= } 

FUNCTION Arccos(x : REAL) : REAL; 

{ TurboPascal kent geen Arccos(x) } 

VAR hoek : REAL; 

BEGIN 
a:=Abs(SQR(x)-1); 

a : REAL; 

IF Abs(x)>=ondergrens_argument THEN 
hoek:=Arctan(SQRT(a)lx) 

ELSE 
hoek:=PII2; 

Arccos:=Abs(hoek); 
END; { van de functie } 

{ ======================================================================= } 

FUNCTION Tan(x : REAL) : REAL; 

{ TurboPascal kent geen Tan(x) } 

VAR Tangent : REAL; 

BEGIN 
IF Abs(Cos(x)) <= ondergrens_argument THEN 

tangent:=Sin(x) I ondergrens_argument 
ELSE 
tangent:=Sin(x) I Cos(x); 
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Tan:=Tangent; 
END; { van de procedure } 

{ ======================================================================= } 

FUNCTION File_aanwezig(naam : STRING) : BOOLEAN; 

{ Controleert of een file aanwezig is. } 

VAR Testfile TEXT; 

BEGIN 
ASSIGN(Testfile,naam); 
{$I-} 
RESET(Testfile); 
{$I+} 
IF IOResult=O THEN 

BEGIN 
CLOSE ( Testfile); 
aanwezig:=TRUE; 

END 
ELSE 

aanwezig : BOOLEAN; 

{ van IF IOresult (file aanwezig) } 

aanwezig:=FALSE; 
File_aanwezig:=aanwezig; 

END; { van de functie } 

{ ======================================================================= } 

PROCEDURE WriteXY(x 
y 
s 

INTEGER; 
INTEGER; 
STRING) i 

{ Uitvoer naar scherm. } 

BEGIN 
GotoXY(x,y); 

END; 
WRITE(s); 

{ van de procedure } 

{ ======================================================================= } 

PROCEDURE Invoer_meetdata(VAR regeling : regeling_record); 

{ Instelling van filenamen, sampletijd en verhouding van as-freq. en } 
{aantal pulsen van de opnemer (hier 12). } 

VAR s : STRING; 

BEGIN 
ClrScr; 
WriteXY(l0,5, 
WriteXY(l0,6, 
WriteXY(l0,8, 

WriteXY(l0,9, 

WriteXY(lO,lO, 

' Invoer regelgegevens'); 
'================================================'); 

filenaam freq.profiel '); 
READLN(regeling.fs_filenaam); 
' filenaam koppelprofiel '); 
READLN(regeling.T_filenaam); 

filenaam data file '); 
READLN(regeling.meet filenaam); 
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WriteXY(10,11, 

WriteXY(10,12, 

END; 

sampletijd , Tsample 
READLN(regeling.Tsample); 

aantal pulsen per fas (Hz] 
READLN(fas_factor); 
{ van de procedure } 

, ) i 

, ) i 

{ ======================================================================= } 

PROCEDURE Afdruk_hoofdmenu; 

BEGIN 

'Menu max.koppelregeling'); 
C1rScr; 
WriteXY(10,5, 
WriteXY(9,6, 
WriteXY(10,7, 
WriteXY(10,8, 
WriteXY(10,9, 
WriteXY(10,10, 
WriteXY(10,11, 
WriteXY(10,12, 
WriteXY(10,13, 
WriteXY(10,14, 
WriteXY(10,15, 

'==========================================='); 
'1. Invoer meetgegevens'); 
'2. Invoer frequentieprofiel'); 
'3. Invoer koppelprofiel'); 
'4. Uitvoeren maximum-koppelregeling'); 
'5. Gemeten waarden'); 
'6. Schrijf fas-lijst'); 
'7. Lees fas-lijst'); 
'8. Einde programma'); 

Keuze : '); 
END; { van de procedure } 

{ ======================================================================= } 

PROCEDURE Invoer_fs_profiel(VAR regeling : regeling_record); 

{ Voer as-freq.profiel 

VAR f 
x 
a 

BEGIN 
Clrscr; 
leeg:=''; 

REAL; 
INTEGER; 
INTEGER; 

in, lus eindigt bij 

t REAL; 
y INTEGER; 

afdruk STRING; 

FOR x:=1 TO eindpositie_x_as DO 
leeg: =leeg+' '; 

WriteXY(10,5, 'Invoer fas_profiel'); 

neg. tijd (t<O) } 

leeg STRING; 
einde BOOLEAN; 

s STRING; 

WriteXY(9,6, '======================================================'); 
WriteXY(40,24, 't < -1 : einde invoer'); 
REPEAT 

Str(regeling.fs_aantal:2,s); 
WriteXY(45,5, 'aantal '+s+' '); 
einde:=FALSE; 
FOR y:=7 TO 23 DO 

WriteXY(1,y,leeg); 
x:=1; 
y:=9; 
WriteXY(10,8, '(t,fas)'); 
FOR a:=1 TO regeling.fs_aantal DO 

BEGIN 
IF x>=65 THEN 

BEGIN 
x:=1; 
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y:=y+l; 
END; { van IF x (nieuwe schermregel) } 

t:=regeling.tf_ster_lijst[a]; 
f:=regeling.fs_ster_lijst[a]; 
Str ( t: 2: 2, s) ; 
afdruk:=' ( '+s+' , '; 
Str(f:2:2,s); 
afdruk:=afdruk+s+' ) '; 
WriteXY(x,y,afdruk); 
x:=x+20; 

END; { van FOR a (doorloop lijs) } 
IF a=O THEN 

WriteXY(lO,y, 
WriteXY(l0,20, 

'geen frequenties ingevoerd'); 
I t = I); 

READLN(t); 
WriteXY(9,21, 'fas = '); 

READLN(f); 
IF t>=-1 THEN 

BEGIN 
regeling.tf ster_lijst[regeling.fs_aantal+l]:=t; 
regeling.fs_ster_lijst[regeling.fs_aantal+l]:=f; 
regeling.fs_aantal:=regeling.fs_aantal+l; 
IF regeling.eindtijd<=t THEN 

regeling.eindtijd:=t; 
END; { van IF v (voeg toe aan lijst) } 

IF t<-1 THEN 
einde:=TRUE; 

UNTIL einde; 
END; { van de procedure } 

{ ======================================================================= } 

PROCEDURE Invoer_T_profiel(VAR regeling : regeling_record); 

{ Voer koppelprofiel in, lus eindigt bij neg. tijd (t<O) } 

VAR Tl 
x 
a 

BEGIN 
ClrScr; 
leeg:=''; 

REAL; 
INTEGER; 

t 
y 

INTEGER; afdruk 

REAL; 
INTEGER; 
STRING; 

FOR x:=l TO eindpositie_x_as DO 
leeg: =leeg+' '; 

WriteXY(l0,5, 'Invoer T_profiel'); 

leeg 
einde 

s 

STRING; 
BOOLEAN; 
STRING; 

WriteXY(9,6, '======================================================'); 
WriteXY(40, 24, 't < -1 : einde invoer'); 
REPEAT 

Str(regeling.T_aantal:2,s); 
WriteXY(45,5, 'aantal '+s+' '); 
einde:=FALSE; 
FOR y:=7 TO 23 DO 

WriteXY(l,y,leeg); 
x:=l; 
y:=9; 
WriteXY(10,8, I (t,T) I); 
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x:=l; 
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END; { van IF x (nieuwe schermregel) } 
t:=regeling.tT_ster lijst[a); 
Tl:=regeling.T_ster_lijst[a); 
Str ( t: 2: 2 1 s) ; 
afdruk:='( '+s+' 1 '; 

Str(Tl:2:2 1 s); 
afdruk:=afdruk+s+' ) '; 
WriteXY(x 1 y 1 afdruk); 
x:=x+20; 

END; { van FOR a (doorloop lijs) } 
IF a=O THEN 

WriteXY(l0 1 y 1 

WriteXY(l0 1 20 1 

WriteXY(9 1 21 1 

IF t>=-1 THEN 

'geen frequenties ingevoerd'); 
't = , ) i 

READLN(t); 
'T = '); 

READLN(Tl); 

BEGIN 
regeling.tT_ster_lijst[regeling.T_aantal+l]:=t; 
regeling.T_ster_lijst[regeling.T_aantal+l):=Tl; 
regeling.T aantal:=regeling.T aantal+!; 

END; - { van IF v (voeg toe aan lijst) } 
IF t<-1 THEN 

einde:=TRUE; 
UNTIL einde; 

END; { van de procedure } 

{ ======================================================================= } 

PROCEDURE Schrijf fs_T_lijst(VAR regeling : regeling_record); 

{ Schrijf koppel- en freq.profiel naar disk. } 

VAR Datafile : TEXT; a : INTEGER; 

BEGIN 
WriteXY(l0 1 20 1 'filenaam: '+regeling.fs_filenaam); 
ASSIGN(Datafile 1 regeling.fs_filenaam); 
REWRITE(Datafile); 
FOR a:=l TO regeling.fs_aantal DO 

BEGIN 
WRITELN(Datafile 1 regeling.tf ster lijst[a)); 
WRITELN(Datafile 1 regeling.fs ster_lijst[a)); 

END; { van FOR a (schrijf t en fs naar lijst) } 
CLOSE ( Datafile) ; 
WriteXY(l0 1 2l 1 'filenaam: '+regeling.T filenaam); 
ASSIGN(Datafile 1 regeling.T_filenaam); 
REWRITE(Datafile); 
FOR a:=l TO regeling.T_aantal DO 

BEGIN 
WRITELN(Datafile 1 regeling.tT_ster_lijst[a)); 
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WRITELN(Datafile,regeling.T ster_lijst[a)); 
END; { van FOR a (schrijf t en T naar lijst) } 

CLOSE ( Datafile); 
END; { van de procedure } 

{ ======================================================================= } 

PROCEDURE Lees_fs_T_lijst(VAR regeling : regeling_record); 

{ Lees koppel- en freq.profiel van disk. } 

VAR Datafile : TEXT; a : INTEGER; 

BEGIN 
WriteXY(l0,20, 'filenaam : '+regeling.fs_filenaam); 
regeling.fs_aantal:=O; 
IF File_aanwezig(regeling.fs_filenaam) THEN 

THEN 

BEGIN 
ASSIGN(Datafile,regeling.fs filenaam); 
RESET(Datafile); 
regeling.eindtijd:=O; 
WHILE NOT(EOF(Datafile)) DO 

BEGIN 
READLN(Datafile,regeling.tf ster_lijst[regeling.fs_aantal+l]); 
IF regeling.eindtijd<=regeling.tf ster_lijst[regeling.fs_aantal+l] 

regeling.eindtijd:=regeling.tf_ster lijst[regeling.fs_aantal+l]; 
IF NOT(EOF(Datafile)) THEN 

BEGIN 
READLN(Datafile,regeling.fs_ster_lijst[regeling.fs_aantal+l]); 
regeling.fs_aantal:=regeling.fs aantal+l; 

END; {van IF EOF( ... ) (lees fs in) } 
END; {van WHILE EOF( ... ) (doorloop file) } 

CLOSE(Datafile); 
END; { van IF File_aanwezig (lees file in) } 

WriteXY(l0,21, 'filenaam : '+regeling.T filenaam); 
regeling.T_aantal:=O; 
IF File_aanwezig(regeling.T_filenaam) THEN 

BEGIN 
ASSIGN(Datafile,regeling.T_filenaam); 
RESET(Datafile); 
WHILE NOT(EOF(Datafile)) DO 

BEGIN 
READLN(Datafile,regeling.tT_ster_lijst[regeling.T_aantal+l]); 
IF NOT(EOF(Datafile)) THEN 

BEGIN 
READLN(Datafile,regeling.T ster_lijst[regeling.T_aantal+l]); 
regeling.T_aantal:=regeling.T_aantal+l; 

END; {van IF EOF( ... ) (lees fs in) } 
END; {van WHILE EOF( ... ) (doorloop file) } 

CLOSE (Dat af ile); 
END; 

END; 
{ van IF File_aanwezig 
{ van de procedure } 

(lees file in) } 

{ ======================================================================= } 

PROCEDURE Bepaal fs(VAR regeling : regeling_record); 
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{ Bepaalt gewenste 

VAR gevonden 
fs 

a 

BEGIN 
gevonden:=FALSE; 
t:=regeling.tijd; 
a:=l; 

as-freq. 

BOOLEAN; 
REAL; 
INTEGER; 

uit lij st. } 

fsl REAL; tl 
fs2 REAL; t2 

t 

WHILE NOT(gevonden) AND (a<=regeling.fs_aantal) DO 
BEGIN 

fsl:=regeling.fs_ster_lijst(a]; 
tl:=regeling.t_ster_lijst(a]; 
t2:=-10; 
IF a+l<=regeling.fs_aantal THEN 

BEGIN 
fs2:=regeling.fs_ster_lijst(a+l]; 
t2:=regeling.tf ster_lijst(a+l]; 

REAL; 
REAL; 
REAL; 

END; { van IF a+l (lees tweede coor. in) } 
IF (tl<=t) AND (t<=t2) THEN 

BEGIN 
IF Abs(tl-t2)>=1e-3 THEN 

fs:=fsl + (fs2 - fsl)*(t- tl)/(t2 - tl); 
gevonden:=TRUE; 

END; { van IF t (tl <= t <= t2) } 
IF (a=l) AND (t<=tl) AND NOT(gevonden) THEN 

BEGIN 
fs:=fsl; 
gevonden:=TRUE; 

END; 
IF (a=regeling.fs_aantal) AND NOT(gevonden) THEN 

BEGIN 
fs:=fsl; 
gevonden:=TRUE; 

END; 
IF (a+l=regeling.fs_aantal) AND NOT(gevonden) THEN 

BEGIN 
fs:=fs2; 
gevonden:=TRUE; 

END; 
IF NOT(gevonden) AND (t<=regeling.tf ster_lijst(l]) THEN 

BEGIN 
fs:=fsl; 
gevonden:=TRUE; 

END; 
a:=a+l; 

END; { van WHILE gevonden (loop lijst af) } 
regeling.fas_ster:=fs; 

END; { van de procedure } 

{ ======================================================================= } 

PROCEDURE Bepaal_T(VAR regeling : regeling_record); 

{ Bepaalt gewenst koppel uit lijst. } 
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VAR gevonden 
Ts 

a 

BEGIN 
gevonden:=FALSE; 
t:=regeling.tijd; 
a:=l; 

BOOLEAN; 
REAL; 
INTEGER; 

Tsl 
Ts2 

REAL; 
REAL; 

tl 
t2 

t 

WHILE NOT(gevonden) AND (a<=regeling.T_aantal) DO 
BEGIN 

Tsl:=regeling.T_ster_lijst(a); 
tl:=regeling.tT_ster lijst[a); 
t2:=-10; 
IF a+l<=regeling.T_aantal THEN 

BEGIN 
Ts2:=regeling.T_ster_lijst(a+l]; 
t2:=regeling.tT_ster_lijst(a+l]; 

REAL; 
REAL; 
REAL; 

END; { van IF a+l (lees tweede coor. in) } 
IF (tl<=t) AND (t<=t2) THEN 

BEGIN 
IF Abs(tl-t2)>=1e-3 THEN 

Ts:=Tsl + (Ts2- Tsl)*(t- tl)/(t2- tl); 
gevonden:=TRUE; 

END; { van IF t (tl <= t <= t2) } 
IF (a=l) AND (t<=tl) AND NOT(gevonden) THEN 

BEGIN 
Ts:=Tsl; 
gevonden:=TRUE; 

END; 
IF (a=regeling.T_aantal) AND NOT(gevonden) THEN 

BEGIN 
Ts:=Tsl; 
gevonden:=TRUE; 

END; 
IF (a+l=regeling.T_aantal) AND NOT(gevonden) THEN 

BEGIN 
Ts:=Ts2; 
gevonden:=TRUE; 

END; 
IF NOT(gevonden) AND (t<=regeling.tT_ster_lijst(l]) THEN 

BEGIN 
Ts:=Tsl; 
gevonden:=TRUE; 

END; 
a:=a+l; 

END; { van WHILE gevonden (loop lijst af) } 
regeling.T_ster:=Ts; 

END; { van de procedure } 

{ ======================================================================= } 

PROCEDURE Stuur_koppel_naar_waarde(gemeten_koppel 
gewenst_koppel 

VAR UT 

{ Stuurt het koppel naar een gewenste waarde. } 
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VAR UT corr INTEGER; 

BEGIN 
IF gemeten koppel>=O THEN 

UT_corr:=ROUND((gemeten_koppel- gewenst_koppel)*lO); 
IF gemeten_koppel<O THEN 

UT_corr:=ROUND((gemeten_koppel- gewenst_koppel)*lO); 
UT:=UT + UT_corr; 
IF UT>=bovengrens_koppelsturing THEN 

UT:=bovengrens_koppelsturing; 
IF UT<=ondergrens_koppelsturing THEN 

UT:=-ondergrens_koppelsturing; { voorkomt neg. bekrachtiging } 
WriteDA( 0 1 UT); 

END; { van de procedure } 

{ ======================================================================= } 

PROCEDURE Opstarten_systeem(VAR regeling : regeling record); 

{ Opstarten meetcyclus 1 regelt toerental naar ongeveer 300 omw/min } 
{ bij koppel ongeveer nul. } 

VAR leeg 
UT 

Idc_poort 

BEGIN 
leeg:='' i 

STRING; 
INTEGER; 
INTEGER; 

x 
Uf 

!de 

FOR x:=l TO eindpositie_x_as DO 
leeg: =leeg+' '; 

Uf:=Oi 
UT:=Oi 
regeling.teller_Uu:=254; 
WritePort(0 1 regeling.teller_Uu); 
WriteDA(0 1 UT)i 
WriteDA(1 1 Uf); 

INTEGER; 
INTEGER; 
REAL; 

y 
s 

gem_koppel 

INTEGER; 
STRING; 
REAL; 

WriteXY(10 1 20 1 'Schakel voedingen in en druk (enter). ')i 
Str(UT:2 1 S)i 
WriteXY(l0 1 21 1 kanO UT '+s)i 
Str(Uf:2 1 S)i 
WriteXY(10 1 22 1 kanl Uf '+s); 
READLNi 
WriteXY(l 1 20 1 leeg)i 
WriteXY(l0 1 20 1 'Regeling start op.'); 
WHILE Uf<=650 DO 

BEGIN 
WriteDA( 1 1 Uf) i 
Str ( Uf: 2 1 s) i 
WriteXY(42 1 22 1 s+' '); 
Idc_poort:=ReadAD(3 1 0)-Idc_poort_corr; 
!de poort:=ReadAD(3 1 0)-Idc poort corr; 
Idc:=Idc_poort I omrekenfactor_Idc; 
gem_koppel:=Idc * omrekenfactor_Tas; 
IF Abs(gem_koppel)<=O.l THEN 

gem_koppel:=O; 
Stuur_koppel_naar_waarde(gem_koppel 1 0 1 UT); 
Str(UT:2 1 s); 

- 147 -



812. Regelprogramma voor een maximum-koppdr~gding 

WriteXY(42,21,s+' '); 
Delay(50); 
Uf:=Uf+lO; 

END; { van WHILE Uf (stuur de freq. op) } 
FOR y:=20 TO 22 DO 

WriteXY(l,y,leeg); 
regeling.teller_Uf:=Uf; 
regeling.teller_UT:=UT; 

END; { van de procedure } 

{ ======================================================================= } 

PROCEDURE Afdruk_regelingscherm(VAR regeling regeling_record); 

{ Drukt scherm voor meetwaarden af. } 

BEGIN 
ClrScr; 
WriteXY(10,5, 
WriteXY(3,6, 

'Uitvoeren regelingen'); 

'======================================================================='); 
WriteXY(45,5, 
WriteXY(lO,S, 
WriteXY(5,9, 
WriteXY(lO,lO, 
WriteXY(lO,ll, 
WriteXY(35,9, 
WriteXY(40,10, 
WriteXY(40,11, 
WriteXY(40,12, 
WriteXY(40,13, 
WriteXY(40,14, 

'filenaam: '+regeling.meet filenaam); 
t = ')i 

'(Ys-pÛo)* = '); 
' Us* = '); 
'fas* = '); 
'(Ys-pÛo)A = '); 
' USA ')i 

'fasA '); 
' IsA '); 
' PsA '); 
'IdCA ')j 

WRITE(' 
WriteXY(10,15, 
WriteXY(40,15, 
WriteXY(10,16, 
WriteXY(40,16, 
WriteXY(20,19, 
WriteXY(20,20, 
WriteXY(20,21, 
WriteXY(10,17, 

(corr.: ',Idc_poort_corr:2, ')'); 

END; 

T* '); 
TA ' ) i 
I3! ' ) ; 

I3 ' ) i 
T instellen T(O)'); 
s start regelingen'); 
e einde regelingen'); 
n '); 

{ van de procedure } 

{ ======================================================================= } 

PROCEDURE Afsluiten(VAR regeling : regeling_record); 

{ Brengt toerental, aan het eind van regeling, terug naar nul en verzorgt } 
{ begrenzing van koppel. } 

VAR U u 
x 
n 

BEGIN 
leeg:=''; 

REAL; 
INTEGER; 
INTEGER; 

Uf 
y 

dUT 

REAL; 
INTEGER; 
INTEGER; 

FOR x:=l TO eindpositie_x_as DO 

leeg 
lees IT 
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leeg: =leeg+' '; 
FOR y:=18 TO 24 DO 

WriteXY(1,y,leeg); { schermdeel schoon } 
WriteXY(10,20, 'Afsluiten van systeem'); 
WriteXY(10,21, 'kan1 Uf '); 
WriteXY(10,22, 'kanO, UT '); 
UT:=regeling.teller_UT; 
WriteXY(10,24, '[enter)'); 
READLN; 
FOR y:=8 TO 19 DO 

WriteXY(1,y,leeg); {verwijder afdruk laatste meetwaarden } 
n:=ROUND(regeling.teller_Uf I 10); 

{ bereken aantal stappen om toerental naar nul te brengen } 
dUT:=Abs(ROUND(UT In)); 
IF dUT<=1 THEN dUT:=1; 

{ berekent stapgrootte voor sturing van koppel } 
WriteXY(10,24, '); 
WHILE regeling.teller_Uf>=O DO 

BEGIN 
WriteDA(1,regeling.teller_Uf); 
IF UT>=950 THEN 

UT:=950; 
IF UT<=-100 THEN 

UT:=-100; 
WriteDA(O,UT); 
Str(regeling.teller_Uf:2,s); 
WriteXY(22,21,s+' '); 
Str (UT: 2, s) ; 
WriteXY(22,22,s+' '); 
IF UT<=O THEN 

UT:=UT + dUT 
ELSE 

UT:=UT-dUT; 
IF Abs(UT)<=12 THEN 

UT:=O; 
Delay(100); 
regeling.teller_Uf:=regeling.teller Uf-10; 
regeling.teller_UT:=UT; 

END; {van WHILE regeling ... 
WriteXY(10,23, 'Schakel voedingen uit en 
regeling.teller_Uf:=O; 
regeling.teller_UT:=O; 
WriteDA(O,regeling.teller UT); 
WriteDA(1,regeling.teller_Uf); 
READLN; 

END; { van de procedure } 

(freq. naar nul) } 
druk [enter).'); 

{ ======================================================================= } 

PROCEDURE Meet_us_is_en_ps; 

{ Meet spanning, stroom, vermogen en koppel (=1,53*Idc) via Norma en } 
{ Labmaster. } 

VAR Norma_string STRING; code INTEGER; 

BEGIN 
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WRITELN(IeeeOUT, 'ENTER', '01'); 
READLN(IeeeiN,Norma_string); 
Val(Copy(Norma_string,8,9),us_poort,code); 
Val(Copy(Norma_string,23,9),is_poort,code); 
Val(Copy(Norma_string,37,10),ps_poort,code); 
Idc_poort:=ReadAD(3,0)-Idc_poort_corr; 
Idc_poort:=ReadAD(3,0)-Idc_poort_corr; 
norma:=norma_string; 

END; { van de procedure } 

{ ======================================================================= } 

PROCEDURE Verwerk_nieuwe_waarde(VAR regeling : regeling_record); 

{ Ken de waarden voor spanning, stroom, vermogen en koppel toe. } 

BEGIN 
regeling.us_dak eff:=us poort; 
regeling.is_dak_eff:=is_poort; 
regeling.Ps_dak:=ps_poort; 
regeling.Idc:=Idc_poort I omrekenfactor_Idc; 

END; { van de procedure } 

{ ======================================================================= } 

PROCEDURE Koppel_sturing( VAR regeling 
koppel reg 

regeling_gestart 

regeling_ record; 
BOOLEAN; 
BOOLEAN); 

{ Bepaalt gewenst en werkelijke koppel en roept procedure aan om deze } 
{ in overeenstemming te brengen. } 

VAR lees IT REAL; 

BEGIN 
regeling.T_ster:=O; 
regeling.T_dak:=O; 
Bepaal_T(regeling); 

s : STRING; 

IF NOT(regeling_gestart) THEN 
regeling.T_ster:=O; 

IF NOT(koppel_reg) THEN 
regeling.T_ster:=O; 

corr REAL; 

GotoXY(l8,15); WRITE(regeling.T ster:2:2); 
regeling.T_dak:=regeling.Idc * omrekenfactor_Tas; 
Str(regeling.Idc:2:2,s); 
WriteXY(48,14,s+' '); 
Str(regeling.T_dak:2:2,s); 
WriteXY(48,15,s+' '); 

UT 

corr:=(regeling.T_ster - regeling.T_dak)*5; 
stuur_koppel_naar_waarde(regeling.T_dak,regeling.T_ster, 

INTEGER; 

regeling.teller_UT); 
END; { van de procedure } 

{ ======================================================================= } 

PROCEDURE Voeg_meetw_toe(VAR regeling : regeling_record; 
VAR meetw : meetw_pointer); 
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{ Voegt meetwaarden toe aan de pointer-lijst voor latere opslag. } 

VAR m meetw_pointer; m nieuw meetw_pointer; 

BEGIN 
m:=meetw; 
IF m=NIL THEN 

BEGIN 
New(m); 
m~.waarde[l):=regeling.tijd; 

m~.waarde[2]:=regeling.Us_ster_eff[O); 

m~.waarde[3):=regeling.Us_dak_eff; 

m~.waarde[4):=regeling.Is_dak_eff; 

m~.waarde[S]:=regeling.Ps_dak; 

m~.waarde[6):=regeling.fas_dak; 

m~.waarde[7):=regeling.Idc; 

m~.waarde[S]:=regeling.fis_pTho_dak; 

m~.volgende:=NIL; 

meetw:=m; 
END { van IF m (eerste meetwaarde, maak lijst aan) } 

ELSE 
BEGIN 

WHILE m~.volgende<>NIL DO 
m:=m~.volgende; 

New(m_nieuw); 
m_nieuw~.waarde[l):=regeling.tijd; 

m_nieuw~.waarde[2]:=regeling.Us_ster_eff[O]; 

m_nieuw~.waarde[3]:=regeling.Us_dak_eff; 

m_nieuw~.waarde[4):=regeling.Is_dak_eff; 

m_nieuw~.waarde[S):=regeling.Ps_dak; 

m_nieuw~.waarde[6]:=regeling.fas_dak; 

m_nieuw~.waarde[7):=regeling.Idc; 

m_nieuw~.waarde[S]:=regeling.fis_pTho_dak; 

m_nieuw~.volgende:=NIL; 

m~.volgende:=m_nieuw; 

m~.volgende~.volgende:=NIL; 

END; { van IF m (voeg toe aan einde lijst) } 
END; { van de procedure } 

{ ======================================================================= } 

PROCEDURE Schrijf_waarde_naar_disk(VAR regeling : regeling_record; 
VAR meetw: meetw_pointer); 

{ Schrijft aan het eind van de regeling, de pointer-lijst naar disk. } 

CON ST scheiding= '-----------------------'; 

VAR m 
t 

meetw_pointer; 
INTEGER; 

BEGIN 
m:=meetw; 

Datafile 
teller 

ASSIGN(Datafile,regeling.meet filenaam); 
REWRITE(Datafile); 

TEXT; 
LONGINT; 

wrd REAL; 

WRITELN(Datafile, 't I Us* I u~ I r~ I Ps~ I fas~ I !de I Ys-pÛo'); 
WRITELN(Datafile,scheiding); 
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WriteXY(40,24, 
teller:=l; 
WHILE m<>NIL DO 

BEGIN 
FOR t:=l TO 8 DO 

BEGIN 

{ kop van de file } 
'Schrijf nr. '); 

wrd:=mA.waarde[t]; 
WRITELN(Datafile,wrd); 

END; { van FOR t (loop 7 meetwaarden in) } 
WRITELN(Datafile,scheiding); 

GotoXY(53,24); 
teller:=teller+l; 

{ om pointer-record in TEXT-file 
WRITE (teller: 2); 

te scheiden } 

m:=mA.volgende; 
END; 

CLOSE(Datafile); 
END; 

{ van WHILE m (loop lijst door) } 

{ van de procedure } 

{ ======================================================================= } 

PROCEDURE Ieeeinitialisatie(stroom 
eerste 

{ Initaliseer de Norma. } 

REAL; 
BOOLEAN); 

VAR Norma_string : STRING; stroom_string 

BEGIN 
IF eerste THEN 

BEGIN 

STRING; 

WRITELN(IeeeOUT,'OUTPUT', '01', ';REN;LLO;TO.l2'); 
{ Norma, local-lock-out en tijdconstante } 

WRITELN(IeeeOUT,'OUTPUT', '01', ';SU+l;RU200;COU'); 
{ instelling spanningskanaal } 

END; { basisinstelling en instelling U-kanaal slechts } 
{ eenmaal nodig } 

Str(stroom:2:2,stroom string); 
WRITELN(IeeeOUT, 'OUTPUT', '01', ';SI+0.8012;RI'+stroom_string+';COI'); 

{ instelling bereik van stroom-kanaal, voor nauwkeurig meten } 
{ mag de stroom niet onder 10% van bereik komen } 

WRITELN(IeeeOUT, 'OUTPUT', '01', ';Y;NU;NI;P'); 
{ uitvoer eff. waarde van spanning en stroom en uitvoer vermogen } 

WRITELN(IeeeOUT, 'ENTER', '01'); 
READLN(IeeeiN,Norma_string); 

END; { van de procedure } 

{ ======================================================================= } 

PROCEDURE Meet_fas(VAR regeling : regeling_record); 

{ Meet werkelijk waarde van as-frequentie door tellen van aantal pulsen. } 

VAR t fas : INTEGER; oude t : INTEGER; 

BEGIN 
TimerSet(S,S,beginwaarde_teller); 
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{ telt de sensor-pulsen, verminderd bij iedere } 
{ pos. flank met waarde 1 } 

TimerSet(4,13,beginwaarde teller); 
REPEAT {-zodat 0,2 sec. wordt geteld } 
UNTIL TimerRead(4,0)<=beginwaarde_teller-2000; 
t_fas:=TimerRead(S,O); {aantal pulsen= 10000- t_fas} 
IF (t_fas>bovengrens_teller) OR (t fas<=ondergrens_teller) THEN 

BEGIN 
t_fas:=oude_t; 

END; { filter voor meetfouten, 10 pulsen = 10112 Hz } 
{ dit is duidelijk fout } 

regeling.fas_dak:=(beginwaarde_teller - t_fas) I fas_factor; 
gotoXY(65,11); write('(',t_fas:2,') '); 
IF (t_fas <=bovengrens_teller) AND (t_fas>=ondergrens_teller) THEN 

oude_t:=t fas; 
END; { van de procedure } 

{ ======================================================================= } 

PROCEDURE Bereken_fis_pTho_en beta(VAR regeling 
machine 

VAR beta 
VAR delta 

regeling_ record; 
machine_record; 
REAL; 
REAL); 

{ Berekent de hoek pÜoA uit spanning, stroom en vermogen. } 

VAR R Fes REAL; R Fers : REAL; -
WS REAL; Es REAL; u Fe REAL; 
Ut REAL; Iso REAL; Isk REAL; 

alfa REAL; deltas REAL; 
teller REAL; noemer REAL; Is REAL; 

Rsv REAL; Lsv REAL; Zsv REAL; 

BEGIN 
WITH regeling DO 

fis_dak := Arccos(Ps_dak I (Us_dak_eff *Is dak eff + 0.01)); 
Is := regeling.Is_dak_eff; 
IF Abs(Is)<=O.l THEN Is:=O.l; 
WITH machine DO 

BEGIN 
ws := p * 2 * pi * regeling.tas dak; 
R Fes := (llms) * ( KLs2KH * ws-+ KLs2KW * SQR(ws) ); 
R-Fers := (llms) * ( Br2KH * ws + Br2KW * SQR(ws) ) I Is; 
U=Fe := (21ms) * ( KLsBrKH * ws + KLsBrKW * SQR(ws) ); 

END; { van WITH machine (bepaal actuele parameters) } 
Rsv := machine.Rs + R Fes + R_Fers; 
Lsv := machine.Ls; 
Zsv := SQRT( SQR(Rsv) + SQR(ws*Lsv) ); 
IF Abs(Zsv)<=O.Ol THEN Zsv:=0.01; 
Es := ws * machine.Psi_sr; 
Ut := SQRT( SQR(Es) + SQR(U Fe) ); 
alfa := Arccos(Es I Ut); 
Iso := regeling.us dak eff I Zsv; 
Isk := Ut I Zsv; 
teller := SQR(Iso) + SQR(Isk) - SQR(regeling.Is dak_eff); 
noemer := 2 * Iso * Isk; 
IF Abs(noemer)<=O.Ol THEN 
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noemer:=O.Ol; 
beta := Arccos(teller I noemer); 
regeling.pTho_dak := beta - alfa; 
deltas:=Arctan(Rsv I (ws*Lsv)); 
regeling.fis_dak := -Abs(regeling.fis_dak); 
IF Isk < Iso * cos(deltas) THEN 

regeling.fis_dak := Abs(regeling.fis_dak); 
teller := SQR(Iso * sin(deltas)) + SQR(Isk) - SQR(Iso); 
IF Isk > Iso * cos(deltas) THEN 

IF Is > Iso*sin(deltas) + SQRT(teller) THEN 
regeling.fis_dak := Abs(regeling.fis_dak); 

END; { van de procedure } 

{ ======================================================================= } 

PROCEDURE fis_pTho_dak_observator(VAR regeling 
machine 

regeling_ record; 
machine_record); 

{ Berekent de hoek (Ys-pÛo)A uit spanning, stroom en vermogen. } 

VAR beta : REAL; delta : REAL; 

BEGIN 
Bereken fis_pTho_en_beta(regeling,machine,beta,delta); 
GotoXY(l8,16); WRITE((pil2- delta- 0.1):2:2,' '); 
GotoXY ( 48,16); WRITE (beta: 2:2,' '); 
regeling.fis_pTho_dak := regeling.fis_dak - regeling.pTho_dak; 

END; { van de procedure } 

{ ======================================================================= } 

PROCEDURE fis_pTho_ster_rekenaar(VAR regeling : regeling_record); 

{ Berekent de hoek (Ys - pÛo)* voor de sleepringankermachine. } 

BEGIN 
regeling.fis_pTho ster:=O; 

END; { van de procedure } 

{ ======================================================================= } 

PROCEDURE Bepaal stuurwaarde_bij_Us ster(Us_ster 
Us dak 

VAR w 

BEGIN 
w:=ROUND((Us_ster- Us_dak) * Us_regelconstante); 

END; { van de procedure } 

REAL; 
REAL; 
INTEGER); 

{ ======================================================================= } 

PROCEDURE Spanningsregelaar(VAR regeling : regeling_record); 

{ Berekent aanpassing van statorspanning. } 

VAR AO 
K 

REAL; 
REAL; 

Al 
tau i 

REAL; 
REAL; 

A2 
tau d 
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stuurw INTEGER; 

BEGIN 
WITH regeling DO 

BEGIN 
AO := -2; 
Al := -1; 
A2 : = 0.1; 
d_hoek(2] := d_hoek[l]; 
d_hoek[l] := d_hoek(O]; 
d_hoek(O] := fis_pTho_ster - fis_pTho_dak; 
Us_ster_eff[2] := Us_ster_eff[l]; 
Us_ster_eff[l] := Us_ster_eff[O]; 
Us_ster_eff[O] := Us ster_eff[2] + (AO * d hoek(O]) + 

(Al* d_hoek(l]) + (A2 * d_hoek(2]); 
IF Us_ster_eff[O]<=lO THEN Us_ster_eff[O]:=lO; 
Bepaal_stuurwaarde_bij_Us_ster(Us_ster_eff[O],Us_dak_eff,stuurw); 
teller_Uu := teller_Uu + stuurw; 
IF teller_Uu<=30 THEN teller_Uu:=30; 
IF teller_Uu>=255 THEN teller_Uu:=255; 
WritePort(O,teller_Uu); 

END; { van WITH regeling } 
END; { van de procedure } 

{ ======================================================================= 

PROCEDURE Controleer_stabiliteit(VAR regeling 
machine 

VAR 

BEGIN 

pTho 
delta 

REAL; 
REAL; 

Meet us is en_ps; 

bet a REAL; 

regeling_ record; 
machine_record); 

beta_grens : REAL; 

Verwerk_nieuwe_waarde(regeling); 
Bereken_fis_pTho_en_beta(regeling,machine,beta,delta); 
beta_grens:= (PI I 2) - delta - 0.1; 
IF beta >= beta_grens THEN 

BEGIN 
regeling.teller_Uu:=regeling.teller_Uu + 20; 
IF regeling.teller_Uu>=254 THEN regeling.teller_Uu:=254; 
WritePort(O,regeling.teller Uu); 
GotoXY(48,16); WRITE(beta:2:2,' !!! '); 

END; { van IF beta (grenswaarde overschreden) } 
END; { van de procedure } 

{ ======================================================================= } 

PROCEDURE Ken_machinewaarden_toe(VAR machine : machine_record); 

BEGIN 
WITH machine DO 

BEGIN 
p : = 2 i 
Rs : = 1. 3; 
Ls := 0.427; 
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ms := 3; 
Psi sr := 0.6459; 
KLs2KH := 2.427e-l; 
KLs2KW := 3.9959e-4; 
Br2KH := 5.675e-l; 
Br2KW := 9.294e-4; 
KLsBrKH := 3.7094e-l; 
KLsBrKW := 2.63le-4; 

END; { van WITH machine 
END; { van de procedure 

{ ======================================================================= } 

PROCEDURE Doorloop_freq_profiel(VAR regeling 
VAR meetw 

regeling_ record; 
meetw_pointer); 

{ Uitvoeren van de eigenlijke regeling. Systeem is immiddels opgestart tot } 
{ 300 omw/min. Eerst wordt toerental naar beginwaarde geregeld, na drukken } 
{ van een "t" eveneens het koppel. Na drukken van "s" wordt de spannings- } 
{ regeling gestart. Na drukken van "e" wordt de regeling (voortijdig) } 
{ beëindigd. } 

VAR regeling_gestart 
fs timer 

fs stuurwaarde 
einde 

machine 
teller stabiliteit 

BEGIN 

BOOLEAN; 
INTEGER; 
INTEGER; 
BOOLEAN; 
machine_record; 
INTEGER; 

Ken machinewaarden toe(machine); 
regeling.Ps_dak:=o; 
regeling.fas_dak:=O; 
regeling.Us_dak_eff:=O; 
regeling.Is_dak_eff:=O; 
regeling_gestart:=FALSE; 
regeling.d_hoek[O]:=O; 
regeling.d_hoek[l]:=O; 
regeling.d_hoek[2]:=0; 
regeling.Us_ster_eff[O]:=O; 
regeling.Us_ster_eff[l]:=O; 
regeling.Us_ster_eff[2]:=0; 

fas_gemeten 
koppel_reg 

Datafile 
toets 

meetw:=NIL; 
TimerSet(2,14,ROUND(2*regeling.Tsample*sec_msec)); 

BOOLEAN; 
BOOLEAN; 
TEXT; 
CHAR; 

{ timing voor sampletijd 
einde:=FALSE; 
regeling_gestart:=FALSE; 
Meet_us_is_en_ps; 
Verwerk_nieuwe_waarde(regeling); 
IF (Abs(regeling.Is_dak_eff)>=0.9*I_Bereik) OR 

(Abs(regeling.Is_dak_eff)<=0.3*I_bereik) THEN 
BEGIN 

I_bereik:=Abs(regeling.Is_dak_eff*l.2); 
Ieeeinitialisatie(I_bereik,FALSE); 

END; { van IF regeling... (grenzen stroom) } 
Meet_fas(regeling); 
fas_gemeten:=FALSE; 
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koppel_reg:=FALSE; 
teller_stabiliteit:=TimerRead(2,0); 
WHILE NOT(einde) DO 

BEGIN 
fs_timer:=TimerRead(2,0); 

B 12. R~gdprogramma voor ~~n maximum-koppdr~gding 

IF fs_timer<=(teller_stabiliteit - 100) THEN 
BEGIN 

Controleer_stabiliteit(regeling,machine); 
teller_stabiliteit:=TimerRead(2,0); 

END; { van IF fs timer (stabiliteitscontrole } 
{ elke 100msec.) } 

IF NOT(fas_gemeten) AND (fs_timer<=(regeling.Tsample*sec_msec + 400)) 
THEN 

BEGIN 
Meet fas(regeling); 
fas_gemeten:=TRUE; 

END; {vanaf 0,1 sec. wordt f as gemeten (duur 0,2 sec.) } 
IF fs_timer<=regeling.Tsample*sec_msec THEN 

BEGIN 
Bepaal fs(regeling); 
fs_stuurwaarde:=ROUND(100 * 

(regeling.fas ster- regeling.tas dak)/10); 
regeling.teller_Uf:=regeling.teller_Uf + fs_stuurwaarde; 
IF regeling.teller_Uf<=ondergrens_freq_sturing THEN 

regeling.teller_Uf:=ondergrens freq_sturing; 
IF regeling.teller_Uf>=bovengrens_freq_sturing THEN 

regeling.teller_Uf:=bovengrens_freq_sturing; 
WriteDA(1,regeling.teller_Uf); 
GotoXY(18,11); WRITE(regeling.fas_ster:2:2,' '); 
GotoXY(48,11); WRITE(regeling.fas_dak:2:2,' '); 
TimerSet(2,14,1000); 
fas_gemeten:=FALSE; 
Meet_us is_en_ps; 
Verwerk_nieuwe_waarde(regeling); 
IF NOT(regeling_gestart) THEN 

BEGIN 
regeling.Us ster eff[O]:=regeling.Us dak eff; 
regeling.Us=ster=eff[1]:=regeling.Us=dak=eff; 
regeling.Us_ster_eff[1]:=regeling.Us_dak_eff; 

END; 
IF (Abs(rege1ing.Is_dak_eff)>=0.9*I Bereik) OR 

(Abs(regeling.Is_dak_eff)<=0.3*I bereik) THEN 
BEGIN 

I_bereik:=Abs(regeling.Is_dak_eff*1.2); 
Ieeeinitialisatie(I_bereik,FALSE); 

END; {van IF regeling ... (bovengrens stroominstelling) } 
Koppel_sturing(regeling,koppel_reg,TRUE); 
IF regeling_gestart THEN 

regeling.tijd:=regeling.tijd + ((1000- fs timer)*1e-3); 
GotoXY(17,8); WRITE(regeling.tijd:2:2,' '); 
IF regeling_gestart THEN 

BEGIN 
fis_pTho_dak_observator(regeling,machine); 
fis_pTho_ster_rekenaar(regeling); 
spanningsregelaar(regeling); 
Voeg_meetw_toe(regeling,meetw); 
GotoXY(18,9); WRITE(regeling.fis_pTho_ster:2:2,' '); 
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GotoXY(48,9); 
GotoXY(58,9); 

WRITE (regeling. f is_pTho_dak: 2:2,' '); 
WRITE('(' ,regeling.fis_dak:2:4,' , ' 

regeling.pTho_dak:2:4, ') '); 
GotoXY(48,10); 
GotoXY(l8,10); 
GotoXY(48,l2); 
GotoXY(48,13); 
GotoXY(l8,17); 

WRITE(regeling.Us_dak_eff:2:2,' '); 
WRITE(regeling.Us ster_eff[0]:2:2,' 
WRITE (regeling. Is_dak_eff: 2:2,' '); 
WRITE(regeling.Ps_dak:2:2,' '); 

IF SizeOF(meetw_record)>=l THEN 
WRITE(ROUND(MemAvail / SizeOF(meetw_record)):2); 

IF MaxAvail < SizeOF(meetw_record) THEN 
BEGIN 

WriteXY(50,22, 
WriteXY(50,23, 
WriteXY(50,24, 
einde:=TRUE; 

'Geheugen vol'); 
'geen gegevensopslag meer mogelijk.'); 

(enter)'); 

END; { van IF MaxAvail (geheugengrootte controle) } 

' ) i 

END; { van IF regeling.gestart (bewaar meetwaarden) } 
END; { van IF fs_timer (stel toerental in) } 

IF regeling.tijd>=regeling.eindtijd THEN 
einde:=TRUE; 

IF KeyPressed THEN 
BEGIN 

toets:=ReadKey; 
IF (toets='t') OR (toets='T') THEN 

koppel_reg:=TRUE; 
{ start instellen van beginwaarde koppel } 

IF (toets='s') OR (toets='S') THEN 
regeling_gestart:=TRUE; 

{ start eigenlijke regeling } 
IF (toets='e') OR (toets ='E') THEN 

einde:=TRUE; 
{beëindigd regeling voortijdig } 

END; { van IF KeyPressed } 
END; 

END; 
{ van WHILE einde (loorloop profiel) } 
{ van de procedure } 

{ ======================================================================= } 

PROCEDURE Uitvoeren_regeling(VAR regeling: regeling_record); 

{Doorloopt een cyclus, opstarten (evt. meerdere keren), de regeling en } 
{ afsluiten van het systeem. } 

VAR antw : CHAR; 

BEGIN 
antw:='n'; 
REPEAT 

IF (antw='n') OR (antw='N') THEN 
opstarten_systeem(regeling); 

antw:=' '; 
WriteXY(20,24, 
READLN ( antw) ; 

UNTIL ( antw=' j') 
IF (antw='j') OR 

BEGIN 

'Isopstartengelukt? (j/n/e): '); 
{ antw = jajneejeinde } 

OR (antw='J') OR (antw='e') OR (antw='E'); 
(antw='J') THEN 
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Afdruk_regelingscherm(regeling); 
regeling.tijd:=O; 
Doorloop_freq_profiel(regeling,meetw); 
Schrijf_waarde_naar_disk(regeling,meetw); 

END; { van IF antw (opstarten geslaagd, } 
{ regeling uitgevoerd) } 

Afsluiten(regeling); 
END; 

{ toerental naar nul } 
{ van de procedure } 

{ ======================================================================= } 

BEGIN 
regeling.fs_aantal:=O; 
fas_factor:=12; 
regeling.T_aantal:=O; 
regeling.eindtijd:=O; 
regeling.Us_ster_eff[O]:=lOO; 
regeling.Us ster_eff[l]:=lOO; 
regeling.Us ster_eff[l]:=lOO; 
regeling.fs filenaam:='c:\xxx'; 
regeling.T filenaam:='c:\xxxl'; 
regeling.meet_filenaam:='c:\xxx2'; 
meetw:=NIL; 
InitLabMaster; 
WriteDA(O,O); { koppelsturting nul } 
WriteDA(l,O); {toerental nul } 
DefinePort(l); {poort A voor uitvoer } 
regeling.teller_Uu:=254; 
WritePort(O,regeling.teller_Uu); 
I_bereik:=1.50; 
Ieeeinitialisatie(I_bereik,TRUE); 
Idc_poort_corr:=ReadAD(3,0); 
Idc_poort_corr:=ReadAD(3,0); 
REPEAT 

einde:=FALSE; 
Afdruk_hoofdmenu; 
READLN(menukeuze); 
CASE menukeuze OF 

1 Invoer_meetdata(regeling); 
2 Invoer_fs_profiel(regeling); 
3 Invoer_T_profiel(regeling); 
4 Uitvoeren_regeling(regeling); 
6 Schrijf_fs_T_lijst(regeling); 
7 Lees fs_T_lijst(regeling); 
8 einde:=TRUE; 

END; 
UNTIL einde; 
IF meetw<>NIL THEN 

Dispose (meetw); 
END. 

{ van CASE menukeuze 

{ van de file } 

(voer keuze uit) } 

{ ======================================================================= } 
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bijlage 13: Responsie van de maximum-koppelregeling 

B13.1: Variërend koppel en constante frequentie 
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0. 9 1----------./ 
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t [sl 

l.4r-----------------------------------------------------------------
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t [s l 

figuur Bl3.la: Koppel- en frequentieprofieL 

u .. ~ [Ul Uerloop statorspanning us~ 
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l.05 
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9l. 
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t [s l 

figuur Bl3.lb: Verloop gemeten statorspanning. 
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figuur B13.1c: Verloop uit meetwaarden berekende hoek (<p5-p00). 
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figuur B13.1d: Verloop uit meetwaarden berekende hoek (<ps-p00) (vergroting). 
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B13.2: Constant koppel en variërende frequentie 
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figuur Bl3.2a: Koppel- en frequentieprofieL 
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figuur Bl3.2b: Verloop gemeten statorspanning. 
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(p!s-p&o>~ Uerloop hoek (p!s-p&o>~ 
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figuur B13.2c: Verloop uit meetwaarden berekende hoek (<p8-p80). 
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figuur B13.2d: Verloop uit meetwaarden berekende hoek (<p
8
-p80) (vergroting). 
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