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Voorwoord. 

Ruim een jaar geleden ben ik voor het afronden van mijn studie op 

zoek gegaan naar een opdracht buiten de Technische Universiteit 

Eindhoven. Na een aantal brieven en gesprekken resulteerde dit in 

een afstudeeropdracht bij het staalbedrijf Hoogovens IJmuiden. De 

opdracht is vanuit de faculteit Elektrotechniek van de Technische 

Universiteit begeleid door de vakgroep Elektromechanica en 

Vermogenselektronica. 

De afgelopen tijd bij Warmbandwalserij 2 van Hoogovens !Jmuiden 

heb ik, dankzij de boeiende opdracht en de goede werksfeer, als 

uiterst leerzaam en gezellig ervaren. Hiervoor ben ik dank 

verschuldigd aan alle medewerkers die een bijdrage hebben 

geleverd aan het volbrengen van de opdracht. 

Tijdens het werk ontstonden er een aantal vragen die dankzij de 

inzet van Siemens Nederland N.V. en de specialisten van 

Siemens A.G. in Erlangen uitstekend beantwoord zijn. Hiervoor ben 

ik in het bijzonder dank verschuldigd aan ir. A.J.P.M. Verlinden 

en dipl.-ing. R.Hagmann. 

Voor de uitstekende begeleidng, de theoretische en praktische 

ondersteuning en de getoonde belangstelling dank ik tot slot mijn 

begeleiders, ing. J.H. Boerboom en ing. B. de Vries van Hoogovens 

IJmuiden en dr. ir. M.J. Hoeijmakers en prof. ir. J.A. Schot van 

de Technische Universiteit Eindhoven. 

Peter van Welie 

augustus 1988 
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Samenvatting. 

Het walstuig Voorwals I in Warmbandwalserij 2 van Hoogovens 

IJmuiden heeft een aandrijfsysteem dat bestaat uit een synchrone 

machine, een cycloconverter en een fluxgeoriënteerd regelsysteem, 

de Siemens-transvectorregeling. 

In het kader van het afstudeerproject is eerst het gedrag van de 

synchrone machine vastgelegd in een aantal algemeen geldige 

vergelijkingen. Van dit wiskundige model is gebruik gemaakt om 

het principe van een fluxgeoriënteerde regeling theoretisch 

uiteen te zetten. Dankzij dit regelconcept is het mogelijk het 

toerental van de rotor (door regeling van het koppel), de cos~ 

van de synchrone machine en de luchtspleetflux in de machine te 

regelen. Het gedrag van dit aandrijfsysteem is dan vergelijkbaar 

met dat van een systeem met een gelijkstroommachine. 

Vervolgens is aangegeven hoe het regelconcept gerealiseerd wordt 

in de Siemens-transvectorregeling. Hiervoor was het tevens nodig 

om de cycloconverter te bespreken. 

De gehele beschrijving van het aandrijfsysteem is zodanig opgezet 

dat er een model voor de simulatie van het dynamische gedrag van 

het systeem uit afgeleid kon worden. Binnen de tijd die ter 

beschikking stond, was het niet mogelijk dit simulatiemodel 

zodanig op te zetten dat het gedrag ervan vergelijkbaar was met 

het werkelijke gedrag van het aandrijfsysteem. Na enige aan

passingen van o.a. de regelparameters is dit waarschijnlijk wel 

mogelijk. 
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Summary. 

Roughing mill I of Hot strip mill 2 of Hoogovens IJmuiden has a 

main drive that consists of a synchronous machine, a cyclo

converter and a field-orientated control system, the Siemens 

transvektor control. 

This report first gives a description of the electrical behaviour 

of the synchronous machine represented by a number of general 

equations. This mathematical model is used for the theoretical 

explanation of the field-orientated control principle. Using this 

kind of control concept, it is possible to control the speed of 

the rotor (by control of the torque), the power factor of the 

machine, and the main flux in the machine. The behaviour of this 

drive system can be compared with the behaviour of a oe drive 

system. 

Further, the realization of the control system with the Siemens 

transvektor control and the cycloconverter is discussed. 

The description of the drive system is set up in such away that 

it was easy to deduce a model for the simulation of the dynamic 

behaviour of this system. In the available time, it was 

impossible to make the model behaviour comparable to that of the 

actual drive system. However, after some adjustments of 

the model, for instanee the control parameters, this problem 

might be solved. 
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Hoofdstuk 1: Inleiding. 

Het bedrijf Hoogovens IJmuiden gelegen aan de Noordzeekust is een 

geïntegreerd staalbedrijf. Dit wil zeggen dat de produktie begint 

bij de aanvoer van ertsen en kolen en eindigt bij een groot 

aantal half- en eindprodukten. Het produktieproces ziet er 

globaal als volgt uit. In de hoogeyens wordt uit ijzerhoudende 

ertsen ruwijzer gesmolten. Dit vloeibare ruwijzer wordt regel

matig aan de onderzijde van een hoogoven afgetapt. Aan de boven

zijde wordt de hoogoven gevuld met de noodzakelijke grondstoffen 

zoals o.a. ijzererts en kooks. 

Het afgetapte ruwijzer wordt met behulp van mengwagens naar de 

staalfabrieken getransporteerd voor de staalbereiding. Ruwijzer 

bevat namelijk nog allerlei ongewenste bestanddelen, waaronder 

koolstof, die tijdens het smeltproces in de hoogovens uit de 

kooks en het erts zijn opgenomen. Het oxystaalproces heeft als 

doel deze ongewenste stoffen uit het ruwijzer te verwijderen. 

Door m.b.v. een zogenaamde "lans" zuurstof in het vloeibare ijzer 

te blazen, verbranden de ongewenste elementen. Het aldus 

gezuiverde ijzer noemt men staal. Het vloeibare staal wordt voor 

veruit het belangrijkste deel in continugiet-installaties 

rechtstreeks tot plakken of "blooms" (vierkante stangen) gegoten. 

Een relatief klein deel wordt in grote blokvormen tot blokken 

staal gegoten, die vervolgens in de bl~kwalserijen worden 

uitgewalst tot plakken en blooms. 

De plakken vormen het basismateriaal voor de plaatwalserijen. Met 

grote walsinstallaties worden de plakken uitgewalst tot dikke 
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plaat, dunne plaat of blik. Het blik wordt in een vertinnerij 

voorzien van een dun laagje tin. Blooms worden rechtstreeks 

verkocht of worden verder uitgewalst tot knuppels, staven of 

betonstaal. De eindprodukten van Hoogovens IJmuiden zijn basis

materialen voor staalverwerkende industrieën zoals de automobiel

industrie, de scheepsbouw, de verpakkingsindustrie, de elektro

technische industrie en de bouwnijverheid. 

Eén van de plaatwalserijen is Warmbandwalserij 2. In deze fabriek 

worden de plakken staal uitgewalst tot rollen plaatstaal van 

verschillende afmetingen en kwaliteiten. Tijdens een uitgebreide 

renovatie van Warmbandwalserij 2 is in '86-'87 het walstuig 

"Voorwals I" van een modern aandrijfsysteem voorzien. Dit 

aandrijfsysteem bestaat uit een synchrone machine, een cyclo

converter en een door Siemens ontwikkeld fluxgeoriënteerd 

regelsysteem, de transvectorregeling. 

Binnen Hoogovens bestaat geen ervaring met een dergelijk 

aandrijfsysteem. Met het oog op de beheersbaarheid, het onder

houd, het gedrag in abnormale bedrijfssituaties en de eventuele 

toekomstige aanpassingen van het systeem is er vanuit de 

technische dienst een groeiende behoefte aan meer inzicht in het 

hele gebeuren. Het in dit verslag beschreven afstudeerwerk had 

dan ook tot doel het systeem op zijn werkingswijze te onderzoeken 

en te beschrijven. Tevens is van het gehele aandrijfsysteem een 

simulatiemodel opgesteld. Zowel het onderzoek als het simulatie

model is een eerste aan~et tot het ontwikkelen van een methode 

voor effectief storingszoeken dan wel preventief onderhoud. 
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Hoofdstuk 2: Het aandrijfsysteem van Voorwals I. 

Warmbandwalserij 2 vormt in het produktiéproces van Hoogovens 

IJmuiden een belangrijke schakel. In deze volcontinue plaat

walserij worden warme plakken staal, afkomstig van de continu

gietinstallatie of de blokwalserij, uitgewalst tot rollen plaat. 

De eindproduktgegevens zijn: 

breedte 

dikte 

lengte 

rolgewicht 

maximaal 

2100 mm 

20 mm 

1,5 km 

33.000 kg 

minimaal 

600 mm 

1,25 mm 

De stalen plakken hebben de volgende afmetingen: 

lengte 

dikte 

breedte 

maximaal 

12.000 mm 

247 mm 

2130 mm 

minimaal 

3600 mm 

136 mm 

590 mm 

De gewalste plaat is voor het grootste gedeelte bestemd voor 

verdere verwerking binnen Hoogovens, met name in de koud

bandwalserijen. Uiteindelijke produkten zijn: 

- warmgewalste dunne plaat voor b.v. gasflessen, radiatoren, 

pijpen en bouwmaterialen; 

- koudgewalste dunne plaat voor b.v. auto's en koelkasten; 

vertind blik voor verpakkingsmateriaal, zoals b.v. 

conservenblikken. 
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Het produktieproces dat in de walshal plaatsvindt, verloopt als 

volgt. Een plak wordt aan de inzetzijde in één van de vier ovens 

ingevoerd en wordt opgewarmd tot ca. 1260°C. De plak schuift 

hierbij over een watergekoelde rails (doorschuifoven} of wordt 

steeds verlegd (wandeloven) zodra de volgende plak ingezet wordt. 

Wanneer de juiste temperatuur bereikt is, wordt de plak aan de 

andere zijde (uitneemzijde} uitgenomen en op een rollenbaan 

gelegd. De rollen van de rollenbanen, die ieder afzonderlijk met 

motoren aangedreven worden, transporteren de plak naar het 

voorwalsgebied. Daar wordt in de eerste plaats de oxydehuid, die 

zich in de oven vormt, door middel van hogedruk waterstralen 

verwijderd. Hierna wordt de plak door 5 walstuigen, bestaande uit 

een voorwals en een kantwals, uitgewalst tot de voor de eindwals 

noodzakelijke dikte van 37 mm. In het voorwalsgebied kan zowel de 

dikte als de breedte m.b.v. voorwalsen resp. kantwalsen 

gereduceerd worden. Het materiaal bevindt zich maar in één 

combinatie van voorwals en kantwals tegelijk. Omdat door het 

walsen het materiaal steeds langer wordt, moet de afstand tussen 

de opeenvolgende walstuigen ook steeds groter worden. In deze 

tussenruimten ontstaat er weer een ijzeroxydehuid, die vóór 

iedere wals met hogedruk waterstralen verwijderd moet worden. 

Zowel in het ovengebied als het voorwalsgebied geschiedt.de 

instelling van de temperatuur resp. de walsspleten met behulp van 

computers. 

Als de half uitgewalste plak de laatste voorwals verlaten heeft, 

passeert hij kort voor de eindwalsgroep een vliegende schaar. 

Deze knipt de onregelmatig gevormde kop- en staarteinden van de 
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plak af zonder dat deze daarbij stil komt te liggen. Hierna wordt 

de oxydehuid voor de laatste keer verwijderd en de plak gaat de 

~eindwalsgroep in. Deze groep bestaat uit 7 kort achter elkaar 

opgestelde horizontale walstuigen die de dikte van de plak verder 

reduceren. Het materiaal bevindt zich dan ook in alle walstuigen 

tegelijk en uiteindelijk ook nog op de haspels. De temperatuur, 

de dikte, de breedte en het oppervlak van het materiaal zijn de 

belangrijkste aspecten voor de uiteindelijke kwaliteit van het 

eindproduct. Deze worden dan ook voortdurend gemeten en 

gecorrigeerd m.b.v. geavanceerde meetapparatuur, computersystemen 

en regelsystemen. 

Na de eindwals komt de band op de uitlooprollenbaan (met een 

lengte van 150 m) waar hij met boven- en ondersproeiers tot de 

vereiste oproltemperatuur van ca. 600°C wordt afgekoeld. 

Vervolgens wordt de band op één van de drie haspels opgewikkeld 

tot een rol. De maximale snelheid kan hierbij oplopen tot 

ca. 70 km per uur en in te zien is dat een juiste regeling van de 

onderlinge snelheden van eindwals, uitlooprollenbaan en haspel 

van uiterst groot belang is. 

Nadat de hele band, die een maximale lengte van ca. 1,5 km 

gekregen heeft, opgerold is, wordt deze op een transportketting 

gezet en afgevoerd naar de rollenopslag voor verdere vèrwerking. 

Het gehele produktieproces verloopt vol-automatisch en moet in 

1990 een capaciteit hebben van 4 miljoen ton per jaar. Om deze 
. 

capaciteit te halen, de kwaliteit te verbeteren en de wals-

mogelijkheden uit te breiden loopt er sinds enkele jaren een 
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renovatieproject met een totale inverstering van f 385 miljoen. 

Dit project moet voltooid zijn in 1990. 

Een onderdeel van deze renovatie was de ombouw van Voorwals I tot 

een zwaarder, reverseerbaar walstuig. Hierdoor is het mogelijk 

een breder pakket aan plakken, .afkomstig van de nieuwe continu

gietinstallatie te walsen. Daarvoor is tevens direct voor 

Voorwals I, Kantwals I opgebouwd voor de breedtereductie van de 

plakken. 

De taak van Voorwals I is de warme plakken in dikte te 

verminderen met een maximale reductie van 55 mm per steek. Het 

opgenomen vermogen is o.a. afhankelijk van de breedte, de dikte, 

de diktereductie, de temperatuur, de snelheid en het soort 

materiaal. Daar het walstuig reverseerbaar is, wat wil zeggen dat 

het in beide richtingen kan walsen, kan de diktereductie van een 

plak uit meerdere steken opgebouwd worden. De walssnelheid is 

variabel tot maximaal 2 m/s en voor de vorm van de plak is het 

van belang dat deze snelheid tijdens het walsproces goed 

regelbaar is, liefst voor iedere walsrol afzonderlijk. Vandaar 

dat gekozen is voor een twin-drive waarbij de walsrollen door 

afzonderlijke machines worden aangedreven (zie figuur 3.3.1). Het 

synchroon lopen van beide motoren is van belang zodra de plak een 

stukje in de wals zit omdat anders de kans bestaat dat de plak 

krom wordt. Verder moet opgemerkt worden dat het walsbedrijf een 

grote koppelbelast- en êen goede stootbelastbaarheid van het 

aandrijfsysteem vraagt. Denk hierbij aan de inloop van een 
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33.000 kg zware plak met een snelheid van ca. 1,2 mjs. 

Al deze eisen, de variatie in het te walsen pakket en de nog aan 

te geven voordelen van het gekozen aandrijfsysteem hebben geleid 

tot de aanschaf van een door Siemens ontwikkeld aandrijfsysteem 

bestaande uit een synchrone machine, een cycloconverter en een 

transvectorregeling per walsrol, met de volgende specificaties: 

toerentalbereik 

nom. gekoppelde spanning 

nom. fasestroom 

cos cp 

stroom IN 

max. koppel 1432 kNm 

bij toerental 20 min-1 

mech. vermogen 3000 kW 

tijdsduur Q) 

o - 20 1 40 min-1 

1650 V 

1140 A 

0,993 

1,15 IN 2,5 

1647 kNm 3594 

20 
. -1 

m~n 17,28 

3450 kW 6504 

IN 

kNm 
. -1 m1n 

kW 

Q) 20 s 

2,5 IN 

3231 kNm 

20 . -1 m1n 

6767 kW 

20 s 

De toegepaste cycloconverter kan tot maximaal 1,15 IN continu 

belast worden. Boven deze stroomwaarde kunnen thermische 

problemen optreden en vandaar dat dan de duur van de belasting 

beperkt moet zijn. 

Tijdens het walsproces zitten de grootste plakken van 12 meter 

ongeveer 10 s in Voorwals I. Hierbij kan men gebruik maken van de 

grote koppels die optreden bij de maximale stroom. Dankzij de 

alternerende belasting van de machine en de cycloconverter treden 

er dan geen thermische problemen op. 
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De keuze voor dit aandrijfsysteem kwam o.a. voort uit de volgende 

voordelen van de synchrone machine: 

-·één synchrone machine per as is in staat de gevraagde extreem 

grote koppels te leveren; 

- de motordiameter is relatief klein. Dit heeft tot gevolg dat de 

rotor een klein massatraagheidsmoment heeft en het gewicht van 

de gehele machine klein is. Dankzi) dit lage gewicht kan 

de fundering voor de machine eenvoudig uitgevoerd worden; 

- een synchrone machine is onderhoudsvriendelijk dankzij het 

ontbreken van collector en borstels. 

Verder heeft dit aandrijfsysteem met synchrone machine dankzij 

het toegepaste regelsysteem een relatief hoog rendement. 

Voor de variatie van het toerental is het noodzakelijk de machine 

te voeden met een in frequentie en spanning variabele voedings-

bron. De cycloconverter is zo'n bron en samen met de trans-

vectorregeling krijgt het geheel het gewenste dynamisch gedrag. 

Het gehele systeem is begin 1987 in bedrijf genomen en draait 

sindsdien praktisch probleemloos mee in het produktieproces. 

In de volgende hoofdstukken wordt het aandrijfsysteem uitvoerig 

beschreven. Hiervoor is het gesplitst in de volgende delen: 

- de synchrone machine; 
. 

- het voedingssysteem: 

- de transvectorregeling. 
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Hoofdstuk 3: De synchrone machine. 

Om meer inzicht te krijgen in de werking van het aandrijfsysteem 

is het in eerste instantie nodig dat we het gedrag van een 

synchrone machine vastleggen in een aantal algemeen geldige 

vergelijkingen. Deze vergelij~ingen vormen een wiskundig model 

van de synchrone machine. Dit model zal straks ook toegepast 

worden bij de simulatie van het aandrijfsysteem. 

§ 3.1: De algemene vergelijkingen van een synchrone machine. 

Voor het opstellen van de algemene vergelijkingen van een 

synchrone machine gaan we uit van de in figuur 3.1.1 aangegeven 

tekenafspraken. In dit figuur is een driefasige 2-polige machine 

schematisch weergegeven. 

Bij de bepaling van de algemene vergelijkingen wordt echter 

uitgegaan van een 2p-polige synchrone machine (p = poolpaartal) 

waarvoor verondersteld wordt dat: 

- de stator drie sinusvormig verdeelde wikkelingen bevat waarvoor 

de koperverdeling als volgt beschreven kan worden: 

A 

za = z sin (pa ) s (3.1.1a) 
A 

zb = z sin (pa -2~/3) s (3.1.1b) 
A 

ze = z sin (pa -4~/3) s (3.1.1c) 

met z = aantal draden per meter 

- de drie statorwikkelingen in stervorm geschakeld zijn zonder 

uitvoer van de nulgeleider, waardoor geldt: 

(3.1.2) 

- de statorboring cilindrisch is en een glad oppervlak heeft; 
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b-as 

+ 
\ 

c-os 

\ 
\ 
\ 

\ 

m 

\ q-as 
~ 

Figuur 3.1.1: Een driefasige 2-poLige synchrone machine. 

- het magnetische circuit symmetrisch t.o.v. de q- en de d-as is'; 

- de rotor een bekrachtigingswikkeling heeft, waarvan de 

magnetische as overeenkomt met de d-as, en twee demper-

wikkelingen met de magnetische assen in de q- resp. d-richting; 

- zowel in de stator als in de rotor hysteresis, verzadiging, 

wervelstromen en skineffekt verwaarloosbaar zijn. 
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Voor zowel het stater- als het rotorcircuit wordt uitgegaan van 

de motorconventie waarvoor geldt: 

u = Ri + d..P dt 

met u= 

i = 
R = 

~ = 

de spanning over de wikkeling 

de stroom door de wikkeling 

de weerstand van de wikkeling 

de flux gekoppeld met de wikkeling 

Voor de stator van de 2p-polige driefasige machine 

(3.1.3) 

wordt dit: 

(3.1.4) 

met Ra = de weerstand van een anker-fase-wikkeling 

Voordat de spanningsbetrekkingen uit (3.1.4) verder uitgewerkt 

worden, vereenvoudigen we de 2p-polige driefasige machine tot een 

2p-polige semi-vierfasige machine. 

De willekeurige statorstromen ia, ib en ie geven een 

stroomverdeling A(a ) langs de statoromtrek die als volgt s 

omschreven kan worden: 
A 

A(as) = Z [ia sin(pas) + ib sin(pas-2v/3) + 

+ie sin(pas-4v/3)] (3.1.5) 

Met (3 . 1 . 2) en 

sin(a-P) = sin·a cos P - cos a sin P (3.1.6) 

kunnen we (3.1.5) omschrijven naar: 

A(a
5

) = ~ Z [~ ia sin(pas) 

+ (1/~2 ia+ ~2 ib) sin(pas-v/2)] (3.1.7) 

- 19 -



Hoogovens IJmuiden 20 
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T.U. Eindhoven 

m 

\ q-as 
~ 

Figuur 3.1.2: De semi-vierfasige 2-polige synchrone machine. 

We zien dat de stroomverdeling ook verkregen kan worden met 

wikkelingen die een koperverdeling hebben volgens: 

z (a) = ~ z.sin(pas) a s 

en stromen gelijk aan: 

(3.1.8a) 

(3.1.8b) 

- 20 -



Hoogovens IJmuiden 

ia = .r;;;. ia 

i~ = 1/~2 ia + ~2 ib 

21 T.U. Eindhoven 

(3.1.9a) 

(3.1.9b) 

Een dergelijke configuratie van twee sinusvormig verdeelde 

wikkelingen kunnen we beschouwen als een stelsel 

statorwikkelingen van een semi-vierfasige machine. De assen van 

deze statorwikkelingen vallen samen met het in figuur 3.1.2 

aangegeven a,~-assenstelsel. 

We zien dat bij de keuze van ia en i~ zoals aangegeven in (3.1.9) 

de koperverdeling van de statorwikkelingen in de semi-vierfasige 

machine .r;;;,-maal zoveel draden per meter bevat als die in de 

driefasige machine. De factor .r;;;, in (3.1.9) is in principe 

willekeurig te kiezen. Bij deze keuze echter wordt het 

a,~-stelsel en het nog te definiëren q,d-stelsel vermogens-

invariant, zie [2]. Wel moeten we opletten dat bij een excitatie 

van de driefasige machine met een symmetrisch driefasig 

stroomsysteem: 

" 
ia = i cos(wt+é) (3.1.10a) 

" 
ib = i cos(wt+é-2lr/3) (3.1.10b) 

" 
ie = i cos (wt+é-411" /3) (3 .1.10c) 

met w = de hoekfrequentie van het stroomsysteem 

é = de fase van het stroomsysteem 

de topwaarden van de bijbehorende stromen ia en i~, die we vinden 

door substitutie van (3.1.10) in (3.1.9), niet gelijk zijn aan de 

" topwaarde i van het exciterende stroomsysteem: . 
i = .r;;;. i cos(wt+é) a (3.1.11a) 
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~ ~ 

i~ = 1/~2 i cos(wt+é) + ~2 i cos(wt+é-2vj3) 

= ~ i sin(wt+é) ( 3 .1.11b) 

Met behulp van de transformatie (3.1.9) voor de stromen en de 

volgende transformaties voor de spanningen en fluxen: 

ua = ~ ua 

u~ = 1/~2 ua + ~2 ub 

~a=~ ~a 
~~ = 1/~2 ~a + ~2 ~b 

(3. 1. 12a) 

(3.1.12b) 

(3.1.12c) 

(3 .1.12d) 

transformeren we de spanningsbetrekkingen (3.1.4) van de 

driefasige machine naar die voor de semi-vierfasige machine. 

Invullen van (3.1.9) en (3.1.12) in (3.1.4) geeft dan: 

(3.1.13) 

Met behulp van de inverse transformatie voor de stromen, 

spanningen en fluxen kunnen we de vergelijkingen in het 

a,~-stelsel weer terugtransformeren naar die in het 

a,b,c-stelsel. Deze inverse transformatie is b.v. voor de 

stromen: 

ia = .;-;;; i a 

ib = -1/~ 6 i + 1/~2 i~ a 

ie = -1/~ 6 i 1/~ 2 i~ a 

De spanningsbetrekking t3.1.3) wordt voor elk van de 

rotorwikkelingen gelijk aan: 

(3.1.14a) 

(3.1.14b) 

(3.1.14c) 
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= Rfif + 
d 

("' f) (3.1.15) uf dt 

RDqiDq 
d 

<"' oq> (3.1.16) uOq = + dt 

RDdiDd + 
d 

<"'od> (3.1.17) UDd = dt 

met Rf = de weerstand van de bekrachtigingswikkeling 

RDq' R0d = de weerstand van de demper-q- resp. 

demper-d-wikkeling 

Voor het vastleggen van de fluxen gekoppeld met de verschillende 

wikkelingen worden de fluxen gesplitst in een aantal componenten. 

Voor de stator wordt dit: 

"'a = "'aa + "'a.r + "'a.s (3 .1.18a) 

(3.1.18b) 

met "'aa' "'Pa = de spreidingsflux in de a- resp. 

P-richting. 

"'a.r' "'p.r = de bijdrage van de rotorstromen aan de 

flux in de a- resp. p-richting 

"'a.s' "'P.s = de bijdrage van de statorstromen aan de 

flux in de a- resp. P-richting 

De fluxen gekoppeld met de rotorwikkelingen splitsen we op 

eenzelfde manier: 

"'t = "'tt + "'tod + ."'t.s (3.1.19a) 

"'oq = "'ooq + "'oq.s (3.1.19b) 
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~Dd = ~DDd + ~Ddf + ~Dd.s (3.1.19c) 

met ~ff' ~DDq' ~DDd = de flux gekoppeld met de bekrach

tigingswikkeling, demper-q- resp. demper-d-wikkeling als 

gevolg van de stromen in de desbetreffende wikkeling 

~fDd' ~Ddf = de flux gekoppeld met de bekrachtigings

wikkeling als gevolg van de stroom in de demper-

d-wikkeling en vice versa 

~f.s' ~oq.s' ~Dd.s = de flux gekoppeld met de rotor

wikkelingen als gevolg van de statorstromen 

Hierbij moet opgemerkt worden dat de wikkelingen op de rotor-q-as 

niet magnetisch gekoppeld zijn met de wikkeling op de rotor-d-as. 

Voor de hierboven aangegeven fluxcomponenten worden de relaties 

met de desbetreffende stromen vastgelegd. 

De spreidingsfLuxen ~aa en ~(Ja· 

Voor het vastleggen van de spreidingsfluxen gaan we terug naar de 

driefasige machine. Met de aanname dat deze spreidingsfluxen 

onafhankelijk zijn van de rotorpositie, de veronderstelling dat 

de stator symmetrisch is en (3.1.2) geldt: 

~aa = L i + L b ib + L i = (Laoa - L ) i (3.1.20a) aoa a a oa aboa c aboa a 

~ba = Labooi a + L ib + L i = (Laoa - Laboa) ib (3.1.20b) aoa aboa c 

~co = L . + 
aboa 1 a 

L . + 
aboa 1 b 

L . 
aoa 1 c = (Laoa - Laboa) ie (3.1.20c) 

met L = de coëfficiënt van zelfinductie voor de aoa 

spreidingsflux gekoppeld met een statorwikkeling 
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L b = de coëfficiënt van wederzijdse inductie voor aoo 
de spreidingsflux gekoppeld met de statorwikkelingen 

t.g.v. een stroom in een andere statorwikkeling 

De evenredigheidsconstante tussen de spreidingsflux en de stroom 

is voor iedere wikkeling gelijk en voortaan nemen we: 

(3.1.21) 

Voor de semi-vierfasige machine geldt met (3.1.9), (3.1.12) en 

(3.1.21): 

~aa = L i aa a 

De fluxen ~ff' ~DDq' ~DDd' ~fDd en ~Ddf. 

(3.1.22a) 

(3.1.22b) 

Vanwege de veronderstelling dat de stator cilindrisch is en een 

glad oppervlak heeft zijn de fluxen ~ff' ~DDq' ~DDd' ~fDd en ~Ddf 

onafhankelijk van de rotorpositie. Hierdoor kunnen we de volgende 

constante coëfficiënten van inductie definiëren: 

~ff 
Lff = --:-

~f 

LDDq = 

LDDd = 

~DDq 
iDq 

~DDd 
iDd 

~fDd 
iod 

-~Ddf 
= -r;-

De fluxen ~f.s' ~Dq.s·· ~Dd.s' ~a.r en ~~.r· 

(3.1.23a) 

(3.1.23b) 

(3.1.23c) 

(3.1.23d) 

De fluxen ~f.s' ~Dq.s' ~Dd.s' ~a.r en ~~.r zijn o.a. afhankelijk 

van de rotorpositie ~ (zie figuur 3.1.2). Als basis voor het 
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vastleggen van de relaties tussen deze fluxen en de bijbehorende 

stromen definiëren we: 

L 0 = de coëfficiënt van wederzijdse inductie van a q 

een anker-fase-wikkeling (van de driefasige machine) en de 

demperwikkeling op de q-as, bij de rotorstand waar de 

fluxkoppeling maximaal is (in dit geval indien de q-as 

samenvalt met de as van de anker-fase-wikkeling). 

Laf' LaDd = de coëfficiënt van_ wederzijdse inductie van 

een anker-fase-wikkeling (van de driefasige machine) en de 

bekrachtigings- resp. demperwikkeling op de d-as, bij 

de rotorstand waar de fluxkoppeling maximaal is (in dit geval 

indien de d-as samenvalt met de as van de anker-fase-

wikkeling). 

Daar verondersteld is dat de statorwikkelingen sinusvormig 

verdeeld zijn, kunnen samen met de boven gedefinieerde 

coëfficiënten, de volgende relaties tussen flux, stromen en 

rotorpositie vastgelegd worden: 

~f.s =Laf [ia cos(p~) + ib cos(p~-2v/3) +ie cos(p~-4v/3)] 

~Dq.s = LaDq [ia sin(p~) + ib sin(p~-2v/3) + i
0 

sin(p~-4v/3)] 

(3.1.24b) 

~Dd.s = LaDd [ia cos(p~) + ib cos(p~-2v/3) + i 0 cos(p~-4v/3)] 

(3.1.24c) 
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Met behulp van (3.1.2), (3.1.9) en: 

cos (a-13) = cos a cos 13 + sin a sin 13 (3.1.25) 

transformeren we (3.1.24) naar: 

.Pf.s = r;;; Laf [i cos(p'Y) + i/3 sin(p'Y)] a (3.1.26a) 

.Poq.s = r;;; LaDq [i sin(p'Y) - i cos(p'Y)) a 13 
(3.1.26b) 

"'od. s = r;;; LaDd [i cos(p'Y) + i/3 sin (p'Y) ] a (3 .1. 26c) 

De factor r;j; is een gevolg van het feit dat bij de keuze van 

de in (3.1.9) aangegeven stromen ia en i
13 

de stater-a- resp. 

stator-13-wikkeling r;j;-maal zoveel draden per meter heeft dan 

de werkelijke ankerwikkelingen van de driefasige machine 

(zie (3.1.8)). 

Voor het bepalen van ,P en ~R stappen we terug naar de a•r ,..,.r 
driefasige machine. We kunnen dan de fluxen ~ 1 ~b en ~ 1 a.r .r c.r 

onder de veronderstelling dat de statorwikkelingen sinusvormig 

verdeeld zijn, met de boven gedefinieerde coëfficiënten als volgt 

weergeven: 

~b.r = Lafif cos(p'Y-2v/3) + LaDqiDq sin(p'Y-2v/3) + 

+ LaDdiDd cos(p'Y-2v/3) 

(3 .1. 27a) 

(3 .1. 27b) 
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~c.r = Lafif cos(p~-4~/3) + LaDqiDq sin(p~-4~/3) + 

+ LaDdiDd cos(p~-4~/3) 

(3.1.27c) 

Door invullen van (3.1.27) in (3.1.12) worden ~a.r en ~p.r gelijk 

aan: 

~a.r = ~ Lafif cos(p~) + ~·LaDqiDq sin(p~) + 

+ ~ LaDdiDd cos(p~) 

~p.r = ~ Lafif sin(p~) -~ LaDqiDq cos(p~) + 

+ ~ LaDdiDd sin(p~) 

(3.1.28a) 

(3.1.28b) 

De met de rotorwikkelingen gekoppelde fluxen t.g.v. de 

statorstromen (3.1.26) kunnen we ook als volgt weergeven: 

~f.s =~ Lafid (3.1.29a) 

~Dq.s = ~ LaDqiq (3.1.29b) 

~Dd.s = ~ LaDdid (3.1.29c) 

waarin de statorstromen ia en ip met behulp van een bekende 

transformatie, de Parktransformatie T [3]: 

T = [ sin(p~) 
cos(p-r) 

-~os (p~) l 
sin(p~) 

(3.1.30) 

getransformeerd zijn naar de fictieve statorstromen q en d: 

iq = ia sin(p-r) - ip cos(p-r) 

id = ia cos(p~) + ip sin(p~) 

(3.1.31a) 

( 3. 1. 31b) 
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Wat is nu het voordeel van deze transformatie ? 

Om dit in te zien gaan we terug naar (3.1.7) en (3.1.9) waar de 

staterstroomverdeling weergegeven is: 

A(as) = ~ Z [ia sin(pas) +i~ sin(pas-~/2)] 
Met (zie figuur 3.1.1): 

pas = par + P,. - ~12 

wordt dit: 

(3.1.32) 

(3.1.33) 

A(ar) = ~ Z [ia sin(par+p'Y-~/2) +i~ sin(par+p'Y-~)] 

wat om te schrijven is naar: 

(3.1.34) 

Hierin herkennen we weer de q,d-stromen uit (3.1.31). We kunnen 

(3.1.34) opsplitsen in: 

~ 
A 

A (a ) = z iq sin (par) q r (3.1.35a) 

~ 
A 

Ad (ar) = z id cos (par) = 

~ 
A 

= z id sin(par-~/2) (3.1.35b) 

We zien dat de stroomverdeling (3.1.32) in de machine ook 

verkregen kan worden met twee fictieve sinusvormige wikkelingen: 

een wikkeling met de stroom iq waarvan de magnetische às 

overeenkomt met 9e q-as en een andere wikkeling met de stroom id 

en de magnetische as op de d-as. De koperverdeling van deze 

fictieve wikkelingen is als volgt: 

(3.1.36a) 
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= 

.;-:;;;. Î cos (par) 

.;-:;;;. Î sin(par-v/2) 

Deze wikkelingen staan stil t.o.v. de rotor. 

wat hebben we nu gedaan ? 

T.U. Eindhoven 

( 3 .1. 36b) 

De stroomverdeling t.g.v. de statorstromen ia en i~ en de 

wikkelingsconfiguratie van de stator, hebben we getransformeerd 

naar twee fictieve stromen iq en id in twee fictieve wikkelingen 

Zq(ar) en Zd(ar), die stil staan t.o.v. de rotor. Hierdoor zijn 

de fluxen gekoppeld met de rotorwikkelingen ten gevolge van de 

statorstromen iq en id onafhankelijk geworden van de rotorpositie 

en zijn de coëfficiënten van inductie voor deze fluxen constanten 

(zie (3.1.29)). 

Met behulp van de Parktransformatie {3.1.30), de definities van 

iq en id in (3.1.31) en: 

u = u sin(p-r) - u cos(p-r) (3.1.37a) q a J3 

ud = u cos{p-r) + UJ3 sin(p-r) (3.1.37b) 
a 

~q = ~a sin(p-r) - ~ f3 
cos{p-r) (3 •. 1.38a) 

~d = ~a cos(p-r) + ~J3 sin(p-r) (3.1.38b) 

voor de spanningen en fluxen worden de vergelijkingen uit 

(3.1.13) getransformeerd naar de vergelijkingen voor het 

q,d-stelsel: 
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T [::] Ra T [::] + 
d [::] = T dt 

met: 

d 
[T [::]] 

d [::] d 

[::] dt = (dtT) + T dt 

en: 

[ 
cos(p'"Y) sin(p'"Y) l d d'"l' -T= p dt dt -sin(p'"Y) cos(p'"Y) 

wordt dit: 

(3.1.39) 

Op eenzelfde manier als in (3.1.18) kunnen we de fluxen ~q en ~d 

splitsen in: 

~ = q ~qa + ~ + q.r ~q.s (3 .1. 40a) 

~ = d ~do + ~d + .r ~d.s (3.1.40b) 

met (3 .1. 22) , (3.1.30), (3.1.31) en (3.1.28) wordt dit 

[~qa l = T raa] Laa [~:] (3.1.41a) = 
~do ~(ja 

[~q.r] = T [~a.r] = 
.;-;;;. LaOqiOq 

(3.1.41b) 
~d.r ~(j.r . .;-;;;. 

Lafif + .;-;;;. LaOdiOd 
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= T ["'a· s] 
"'fj.s 

(3.1.4lc) 

Voor de fluxcomponenten +q.s' +d , >./1 en >./IR moeten we de .s a.s ,..,.s 

relaties tot de statorstromen nog vastleggen. Voor deze bepaling 

maken we gebruik van de representatie van de synchrone machine 

m.b.v. de q,d-vergelijkingen. Het zal dan blijken dat de 

coëfficiënten van inductie, welke de relaties aangeven tussen de 

fluxen >./1 en >./Jd en de stromen iq en id, constant zijn en dat q.s . s 

er geen magnetische koppeling bestaat tussen de wikkelingen op de 

q-as en die op de d-as. Hierin ligt de kracht van de 

representatie van een synchrone machine m.b.v. de vergelijkingen 

in het q,d-stelsel. Het wiskundige model wordt dan een stelsel 

eerste-orde-differentiaalvergelijkingen met constante 

coëfficiënten. 

De fLuxen >./1 , >./Jd , >./1 en >./IR • q.s .s a.s ,..,.s 

Voor het vastleggen van de relaties tussen de fluxen ·'· , ·1• "'q.s "'d.s 

en de stromen iq en id is het noodzakelijk het volgende te weten. 

De flux gekoppeld met een sinusvormig verdeelde statorwikkeling 

t.g.v. een magnetisch veld in de luchtspleet is slechts een 

gevolg van de grondharmonische component van dit B-veld. 

Een B-veld met een grondharmonische volgens: 

(3.1.42a) 

met B1 en B2 constanten, veroorzaakt in een sinusvormig verdeelde 

wikkeling met koperverdeling (zie figuur 3.1.3): 
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Figuur 3.1.3: Een sinusvormig verdeelde wikkeling. 

A 

Z
0

(ar) = Z
0 

sin(par-a
0

) (3.1.42b) 

een flux gelijk aan: 

(3.1.42c) 

met 1 = de effectieve koperlengte van de wikkeling 

r = de effectieve straal van de wikkeling 

a = de richting van de magnetische as van de wikkeling 
0 

Voor het bewijs van deze eigenschap wordt verwezen naar (1] of 

( 2 ] • 

We moeten dus achterhalen wat de bijdr~ge is van de statorstromen 

aan het B-veld in de luchtspleet. Op grond van de symmetrie van 

het magnetische circurt t.o.v. de q- en d-as kunnen we stellen 

dat de stroombelegging Aq(ar) uit (3.1.35) een grondharmonisch 
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B-veld veroorzaakt volgens: 

(3.1.43a) 

" met Bq = de topwaarde van het magn. veld in de q-richting 

en de stroombelegging Ad(ar) een grondharmonisch B-veld volgens: 

" Bd = Bd sin(par) (3 .1. 43b) 

" met Bd = de topwaarde van het magn. veld in de d-richting 

" "' De beide topwaarden Bq resp. Bd zijn rechtevenredig met de 

stromen iq resp. id daar het ijzer magnetisch lineair 

verondersteld is (de rotorstromen worden hier nul verondersteld). 

Het B-veld in de luchtspleet heeft als grondharmonische: 

" "' B(ar) = B cos(pa ) + Bd sin(pa ) q r r (3.1.44) 

en met de koperverdeling voor de q- en d-wikkeling uit (3.1.36) 

worden de flux en volgens (3.1.42) gelijk aan: 

;-;;; " r2 " 
-.Jlq. s = z Tr 1 B (3.1.45a) q 

;-;;; î 2 " -.Jld.s = Tr 1 r Bd ( 3. 1. 45b) 

We definiëren nu de volgende coëfficiënten van inductie: 

Lmq = hJ; Î .". 1 r
2 

kq 

Lmd = hJ; Î .". 1 r
2 

kd 

(3 .1. 46a) 

met kq ,kd = de evenredigheidsconstanten voor de relatie 

tussen de 

waardoor de fluxen 

= L i mq q 

" waarde Bq resp. 

-.Jl en -.Jld te q.s .s 

" Bd en·de stromen iq resp. id. 

schrijven zijn als: 

(3.1.47a) 

(3.1.47b) 
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Lmq en Lmd worden de luchtspleetveldinductanties genoemd (main 

field). 

Door toepassen van de inverse parktransformatie T-1 : 

[ 

sin(p~) cos(p~) l 
T-1 -

-cos(p~} sin(p~) 

op (3.1.47) vinden we: 

Hiermee zijn alle fluxen bepaald. 

(3.1.48) 

(3.1.49a) 

( 3 0 1. 4 9b) 

We hebben reeds gewezen op het voordeel van de 

spanningsbetrekkingen in het q,d-stelsel. Daar in het vervolg 

hiervan ook gebruik gemaakt wordt, geven we de volgende 

samenvatting die volgt uit (3 .1. 39), (3 .1. 40), (3 .1. 4 7), 

( 3 • 1. 15 ) , (3 • 1 • 16 ) , (3 • 1 • 17 ) , (3 • 1. 2 9 ) en ( 3 • 1 • 2 3 ) : 

~q = (Laa + L }i + ;-;-;. mq q 

~d = (L + Lma>id + ;-;-;. a a 

uf = Rfif + 
d 

(~f) dt 

RDqiDq 
d 

<~oq> UDq = + dt 

LaDqiDq 

Lafif + 

d~ 

dt 

;-;-;. LaDdiDd 

(3.1.50a) 

(3.1.50b) 

(3 .1. 50c) 

(3.1.50d) 

(3.1.50e) 
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(3.1.50f) 

..Jlf = hj; Lafid + Lfif + LfDdiDd (3.1.50g) 

..JIDq = hj; LaDqiq + LDqiDq (3.1.50h) 

..JIDd = hj; LaDdid + LfDdif + LDdiDd (3 .1. 50i) 

Tot slot geven we nog de relaties voor het vermogen p en het 

elektromechanische koppel m weer: 

p = u i + ubib + ucic = udid + uqiq (3.1.51) a a 

Invullen van (3.1.50) in (3.1.51) geeft: 

p = R (i~ + i~) + . d 
(..Jl d) 

. d 
(..Jl q> ] [ 1 d dt + 1 q dt + a 

Uit de literatuur, [1], halen we dat de laatste term gelijk is 

aan het vermogen gebruikt voor het elektromechanische koppel rn 

bij de hoeksnelheid ~~: 

(3.1.52) 
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§ 3.2: Het-per-unit systeem en de vervangingsschema's. 

Bij de beschrijving van elektrische machines wordt soms 

vruchtbaar gebruik gemaakt van een per-unit-systeem. Zo'n 

p.u.-systeem geeft de verschillende grootheden weer als 

dimensieloze getallen. Daarvoor worden de werkelijke grootheden 

betrokken op een aantal gekozen normwaarden, aangegeven door het 

subscript o. Bijvoorbeeld: 

i = 
i (A) 

i (A) 
0 

(3.2.1) 

De genormeerde grootheden worden in dit verslag aangegeven met 

het superscript •. Voor de normering gaan we uit van de 

grootheden die optreden bij stationair nullastbedrijf van de 

synchrone machine. De rotor draait dan rond met nominaal 

toerental nN en de bekrachtigingsstroom if(nullast) is zodanig 

dat de openklemspanningen ua' ub resp. uc effectieve waarden 

hebben gelijk aan de nominale fasespanning UN. De hoekfreguentie 

van de klemspanningen is gelijk aan de nominale hoekfrequentie 

wN. Deze waarde gebruiken we als normwaarde w
0 

voor de 

elektrische hoekfrequentie: 

w = w o N 
(radjs) (3.2.2a). 

Het toerental normeren we zodanig dat de genormeerde waarden voor 

de elektrische hoekfrequentie en het toerental bij iedere 

bedrijfstoestand- aan elkaar gelijk zijn 

60 /2 (ml·n-1) no = nN = wN p~ (3.2.2b) 

Bij de berekening van"(3.1.10) werd er reeds op gewezen dat in 
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het a,~-stelsel de waarden van de grootheden ~-maal zo groot 

zijn als die in het driefasige a,b,c-stelsel. Door de normwaarden 

voor de spanning en de stroom als volgt te kiezen: 

u = ~3 UN 
0 

(V) 

(A) 

(3.2.2c) 

(3.2.2d) 

worden de topwaarden van u~, up, ia resp. ip in het genormeerde 

stelsel gelijk aan één bij nominaal bedrijf. 

De flux wordt zodanig genormeerd dat de genormeerde topwaarde van 

de luchtspleetflux in het a,P-stelsel gelijk is aan één bij 

nullastbedrijf. Deze normwaarde wordt dan: 

~ = u jw 
0 0 0 

(Vs) (3.2.2e) 

Het vermogen wordt genormeerd op het nominale vermogen bij 

cos 'P = 1: 

(W) (3.2.2f) 

en het koppel op de waarde corresponderent met dit vermogen p 
0 

bij de nominale mechanische hoekfrequentie w jp: 
0 

u i 
0 0 
w 

0 

(Nm) (3.2.2g) 

De tijd wordt niet genormeerd. Hierdoor treedt meer overeenkomst 

op met de door Siemens gebruikte normeringen. 

De rotorgrootheden worden genormeerd met: 

(3.2.3) 

Deze normering toegepast op de vergelijkingen (3.1.50), (3.1.51) 

en (3.1.52) geeft de onderstaande relaties: 
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. . 
• io . ..pd ~ ud R 0 0 id uo a w w 

0 0 . 
ifo • . d ..pf d"Y 

uf = 0 Rf 0 if + dt + p 0 dt ufo w 
0 

iDdo 
. . . ..Pod 

UDd 0 0 RDd iDd 0 
uDdo w 

0 

(3.2.4a) 

. i ifo .;-:;;;. iDdo .;-:;;;. 0 . 
..pd u Ld uo Laf u LaDd id 

0 0 

• io .;-:;;;. ifo iDdo • 
..pf = w Laf Lf LfDd if 0 ufo ufo ufo 

. io .;-:;;;. ifo iDdo . 
..Pod UDdo LaDd UDdo LfDd UDdo LDd iDd 

met Ld = L + Lmd (3.2.4b) a a 

. • i ~ ..pd 0 
Ra 0 iq uq u w w 

0 d 0 0 d"Y = + dt . - p dt iDgo ..Poq . . 
UDq 0 RDq iDq 0 

uDqo w 
0 

(3.2.4c) 

i iDgo .;-:;;;. . 0 i ..pq L L 
uo q u aDq q 

0 = w 
0 

~:qo.r;;;. iDgo . . 
..Poq LaDq UDqo LDq iDq 

met Lq = L + L (3.2.4d) a a mq 

(3.2.4e) 
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(3.2.4f) 

Door de keuze van de volgende relaties: 

(3.2.5) 

worden de matrices van (3.2.4b) en (3.2.4d) weer symmetrisch. De 

normwaarden voor ifo' iDdo en iDqo z.ijn nu nog steeds willekeurig 

te kiezen. Door de keuze: 

(3.2.6a) 

L i = ~ L i mq o aDq Dqo (3.2.6b) 

is de bijdrage aan de luchtspleetflux van een genormeerde 

statorstroom en de bijdrage van een genormeerde rotorstroom 

steeds aan elkaar gelijk, als de p.u.-waarden overeenkomen. Met 

(3.2.5) en (3.2.6) worden de normwaarden uit (3.2.3) gelijk aan: 

ifo .;-;;; Lmd 
i ~ Laf 

= ufo = uo Laf 0 Lmd 

iDdo .;-;;; Lmd 
io ~ LaDd 

(3.2.7) = UDdo = u 
LaDd Lmd 0 

.;-;;; L 
~ La Dg 

iDqo = _1!!SL i u = u L 0 Dqo L 0 aDq mq 

Met behulp van de normwaarden worden nu de volgende coëfficiënten 

gedefinieerd: 
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ra = 

rDd = 

1od = 

1 = af 

1 aDq 

i 
0 

Ra u 
0 

2. L2 
1 o md 

2 3uoLaDd 

(&) i 
0 0 
u Ld 

0 

. 2 
2w l. L d o o m 

2 
3uoLaDd 

w i 
0 0 

Lmd u 
0 

w i 
0 0 L = 

RDd 

LDd 

u mq 
0 

(&) i 
0 0 
u Lq 

0 

lDq 

1 aDd 

1 fDd 
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2i L2 
o md 

Rf rf = 2 
3uoLaf 

(3.2.8a) 

2i L2 
o mg 

RDq rDq = 2 
3uoLaDq 

2w i L
2

d o o m 
2 Lf 

3u L f o a 

(3.2.8b) 

2w i L2 
o o mg 

LDq = 2 
3uoLaDq 

w i 
0 0 

Lmd (3.2.8c) = u 
0 

2 . 2 
woJ.oLmd 

LfDd = 
3uoLafLaDd 

Met de in (3.2.4) aangegeven definities: 

Ld = L + Lmd (3.2.9a) a a 

L = L + L (3.2.9b) q a a mq 

en die in (3.2.8) worden tot slot nog de volgende coëfficiënten 

gedefinieerd: 

(3.2.10a) 

(3.2.10b) 

1 a a (3.2.10c) 
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1 = 1 aa q - 1 mq 
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(3.2.10d) 

De genormeerde vergelijkingen zien er nu als volgt uit: 

= 

= 

met 

met 

0 

1 = 1 + 1 

0 

0 

q aa mq 

d 
Ct.l dt 

0 [:L] 

• 
.."q 

+ E._ 0 
Ct.l 

0 

0 

(3.2.lla) 

(3.2.1lb) 

(3.2.11c) 

(3.2.1ld) 

(3. 2 .lle) 

(3.2.11f) 

Voor het opstellen van de vervangingsschema•s maken we gebruik 

van de genormeerde vergelijkingen en de volgende relaties: 

(3.2.12a) 
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(3.2.12b) 

(3.2.12c) 

(3.2.12d) 

De vergelijkingen die de relatie aangeven tussen de fluxen en de 

stromen in (3.2.11) worden met (3.2.12): 

. 
~d . 
~f = . 
~Dd 

[:U = [ 

1 +1 d aa m 

1 +1 
aa mq 

lmq 

1md 

lf +1 d+l a m x 

Daar de demperwikkelingen kortgesloten zijn geldt: 
. 

UDd = 0 . 
UDq = 0 

(3.2.13a) 

(3.2.13b) 

En hiermee kunnen we de vervangingsschema's voor de synchrone 

machine tekenen als weergegeven in figuur 3.2.1. 
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.. 
I oer/ Wo lxfwo ltcrfwo 

. . 
ld ra rf lf 

+ + 

• ~· pd)' 
I Ddafwo 

u~ u d - q C4bdt 

. 
I Dq 

Figuur 3.2.1: De vervnngingsschemn's voor de synchrone machine. 
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§ 3.3: De synchrone machines van Voorwals I. 

De beide walsrollen van Voorwals I worden via cardanassen direct 

aangedreven door twee identieke synchrone machines. Een 

dergelijke aandrijfmethode van een walstuig wordt een Twin-drive 

genoemd. De opstelling van de machines, de aandrijfassen en de 

walsrollen is in figuur 3.3.1 aangegeven. 

De technische gegevens van deze machines zijn (zie ook 

bijlage I: fabrikantgegevens): 

fabrikant Siemens AG Berlijn 

machinesoort Synchrone machine 

type 1DQ5847-7DA06-Z 

nominaal bedrijf 

nom. gekoppelde spanning (= ~ 3 UN) 1650 V 

nom. fasestroom (= I ) 
N 

1140 A 

nom. frequentie 2 Hz 

cos 1/> 0,993 

nom. bekrachtigingsspanning 257 V 

nom. bekrachtigingsstroom 600 A 

poolpaartal p 6 

nom. toerental 20 omwjmin 

nom. koppel 1432 k.Nm 

nom. mechanisch vermogen 3000 kW 
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Figuur 3.3.1: Opstelling van Voorwals I. 

T.U. Eindhoven 
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Het toerental kan variëren tussen o en 40 omw;min. Dit 

toerenbereik is te splitsen in twee gebieden: 

0 - 20 omw;min In dit gebied is de luchtspleetflux constant 

en gelijk aan de nom. waarde. 

20 - 40 omw;min Het gebied van veldverzwakking waar de 

luchtspleetflux omgekeerd evenredig met het toerental 

afneemt. 

Het toerental waar veldverzwakking optreedt, verschuift naar 

lagere toerentallen bij stromen groter dan de nominale stroom. 

De cycloconverter en het regelsysteem zijn zodanig 

gedimensioneerd dat de synchrone machine continu gevoed kan 

worden met 1,15 IN en gedurende maximaal 20 seconde met 2,5 IN 

(over de conditie's waarbij dit mag gebeuren, heb ik geen 

gegevens kunnen vinden) • Bij grotere belasting van de 

cycloconverter treden er thermische problemen op. Van deze 

mogelijkheid tot 2,5-voudige stroom en dus groter koppel wordt 

tijdens het walsproces dankbaar gebruik gemaakt. 

Verder geeft de fabrikant de volgende gegevens: 

nullastbekrachtigingsstroom 

traagheidsmoment 

machine 

verlengas 

288 A (257 A) 

De traagheidsmomenten ~an de overige, in figuur 3.3.1 aangegeven 

mechanische delen zijn: 

motortap 4046 kgm2 
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spindelkop motor 3243 kgm 2 

spindel 1043 kgm 2 

spindelkop wals 2529 kgm2 

walstap 900 kgm 2 

wals 4680 kgm 2 

Hiermee worden de totale traagheidsmomenten: 

bovenmotor . 72641 kgm2 

ondermotor 73541 kgm 2 

Siemens geeft voor de te gebruiken vervangingsschema's uit 

figuur 3.2.1 de volgende constanten: 

weerstand van de statorwik. 

weerstand van de bekrachtigingswik. 

weerstand van de demper-d-wik. 

weerstand van de demper-q-wik. 

strooi-inductantie van de statorwik. 

strooi-inductantie van de bekracht. 

strooi-inductantie van de demper-d-w. 

strooi-inductantie van de demper-q-w. 

luchtspleetveldinductanties: 

1md onverzadigd 

1md verzadigd 

lmq onverzadigd 

1mq verzadigd 

r a 

rf 

rDd 

rDq 

1aa 

1 ta 

1oda 

1 Dqa 

= 0,06793 

= 0,03015 

= 0,5155 

= 0,5155 

= 0,118 

= 0,129 

= 0,075 

= 0,075 

= 2,864 

= 2,202 

= 2,578 

= 2,035 

(0,0632) 

(0,02882) 

(0,125) 

(2,635) 

{1,963) 

(2,372) 

(1,767) 

De waarden tussen haakjes zijn de waarden gemeten tijdens een 

afname-proef; de overige waarden zijn van te voren berekend. 

De waarde voor lx wordt door Siemens niet gegeven en wordt in het 

vervolg gelijk gesteld aan nul. 
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In figuur 3.3.2 is de gemeten nullastkromme van de machine 

weergegeven. De verzadigde waarden van de luchtspleetinductanties 

tussen haakjes horen bij de rechte door het nullastpunt. De 

onverzadigde waarden bij de getekende raaklijn aan de kromme. 

Welke waarden voor lmd resp. lmq je moet gebruiken hangt af van 

de situatie waarvoor je ze gebruikt. 

De genormeerde waarden uit (3.2.2) worden gelijk aan: 

u = ~3 UN = 1650 V 
0 

i = ~3 
0 IN = 1975 A 

w = "'N 0 
= 411" radjs 

..po = uo/"'o = 131 Vs 

Po = u oio = 3259 kW 

u oio 
1556 kNm mo = p = w 

0 
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Figuur 3.3.2: De nuttastkromme. 
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§ 3.4: De simulatie van de synchrone machine en het walstuig. 

De simulatie van de synchrone machine geschiedt aan de hand van 

het in de vorige paragrafen gevonden wiskundige model. We zagen 

dat het gedrag van de driefasige machine overeenkomt met dat van 

een semi-vierfasige machine .. Hiervan gebruik makend, gaan we er 

van uit dat de cycloconverter in het simulatiemodel de spanningen 

ua en u~ levert i.p.v. de spanningen u~, u~ en u~. Het simulatie

model wordt dus in zijn geheel tweefasig uitgevoerd. De 
. 

brugmutator voor de bekrachtiging levert de spanning uf. 

Uit de spanningen u~ en u~ berekenen we m.b.v. de 

Parktransformatie T (3.1.30) de statorspanningen uq 
. 

en ud: 

. 
uq = ua sin p~ - u~ cos p~ (3.4.1a) 

. . . 
ud = ua cos p~ + u~ sin p~ (3.4.1b) 

Voor de simulatie gaan we de spanningsbetrekkingen (3.2.11a) en 

(3.2.11c) met (3.2.13a) en (3.2.13b) schrijven als toestands-

vergelijkingen. Voordat dit gedaan wordt definiëren we nog: 

I.' = .E__3.:!_ ( 3 4 2 ) .... w dt . . 
0 

met w = de mechanische hoekfrequentie zodanig genormeerd 

dat hij gelijk is aan de genormeerde elektrische 

hoekfrequentie. 

Hiermee worden de toestandsvergelijkingen voor de synchrone 

machine gelijk aan: 

d 
w

0
dt 

uq- raiq + w" (ldi~ + lmdi~ + lmdi~d) 

- rDqi~q 

(3.4.3a) 
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d 
w dt 

0 

i~ 
i~ = D-1 

i~d 

u~ - rai~ - w· (lqi~ + lmqi~q) 

u~ - rfi~ 

- rDdi~d 

(3.4.3b) 

Waarin de matrices Q-1 en n-1 de inverse zijn van de matrices Q 

en D: 

Q = [ 

met 1 = 1 + lmq q acr 

1oq = 1oqcr + 1mq 

1d 1md 1md 

D = 1md 1 f 1md 

1md 1md 1od 

met lx = 0 

1d = 1 acr + 1md 

1 f = 1 fcr + 1md 

1od = 1odcr + 1md 

(3.4.4a) 

(3.4.4b) 

Voor het bepalen van de hoek~, welke noodzakelijk is voor de 

transformatie (3.4.1), is de hoekfrequentie w nodig. Tevens 

• wordt deze waarde w gebruikt door de toerenregelaar in het 

regelsysteem. We bepalen hem aan de hand van de mechanische 

bewegingsvergelijKing (de dempingstermis weggelaten): 

(3.4.5) 
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met me = 

ml = 

J = 
dw 

m 
dt 

het elektromechanische koppel 

het belastende koppel 

het totale traagheidsmoment 

= de mechanische hoekversnelling 

De mechanische hoekfrequentie wm is gelijk aan: 

wm = wjp 

T.U. Eindhoven 

(3.4.6) 

Invullen van (3.4.6) in (3.4.5) en normeren met (3.2.2) geeft: 

dw 
dt 

Deze relatie gebruiken we voor de bepaling van 

(3.4.7) 

• 
(a) • 

De hoek ~ wordt vervolgens bepaald met de toestandsvergelijking 

(zie ( 3 • 4 • 2) ) : 

d~ 

dt 

(a) 
0 = - (a) p (3.4.8) 

. 
Naast de waarden van ua en u~ heeft het regelsysteem de waarden 

van i~ en i~ nodig voor o.a. de stroomregelaars en de 

fluxbepaling. We berekenen i~ en i~ uit i~ en i~ m.b.v. de 

inverse Parktransformatie T-1 (3.1.48): 

. 
i = i sin p~ + id cos p~ a q (3.4.9a) 

. • .. 
i~ = -i cos p~ + ~d sin p~ q (3.4.9b)' 

Het elektromechanische koppel in (3.4.7) is gelijk aan 

(zie (3.2.11)): 

me = ~~i~ - ~~i~ (3.4.10) 

met: 
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~q· = 1 i + 1 (i• + iD•q) aa q mq q (3.4.11a) 

~~ = laai~+ lmd(i~ + i~+ i~d) (3.4.11b) 

In figuur, 3.3.1 is te zien dat de motor de walsrol via een lange 

as aandrijft. Zo'n lange as kan torderen waarbij hij zich 

gedraagt als een veer. Een dergelijk mechanisch systeem kan 

schematisch voorgesteld worden als e~n massa-veersysteem 

bestaande uit twee massatraagheidsmomenten gekoppeld door een 

"slappe'' as; zie figuur 3.4.1. Traagheidsmoment Jm komt overeen 

met de massatraagheid van de motor en traagheidsmoment Jt wordt 

gelijk genomen aan de som van de traagheidsmomenten van alle 

overige mechanische delen inclusief die van de assen. 

J 
m 

K 

» )) )) )) 

mos mos 

Figuur 3.4.1: Het massa-ueersysteem. 

Daar we het mechanische systeem zo eenvoudig mogelijk willen 

simuleren, wordt het simulatiemodel opgezet voor de bovenmotor. 

Deze heeft immers de kortste as (geringe torsie) en een geringer 

aantal lagers (minder wrijving). Voor de bovenmotor geldt dan 

(zie§ 3.3): 
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Jm = 56200 kgm
2 

Jt = 16441 kgm
2 

55 T.U. Eindhoven 

(3.4.12a) 

(3.4.12b) 

De "slappe" as heeft een veerconstante K die voor de bovenmotor 

bepaald wordt door de veerconstante Km van de as van de motor en 

de veerconstante Kc van de cardanas (=spindel). De torsieveer

constanten zijn gelijk aan: 

as van de motor ~ = 1,08 x 109 Nmjrad 

verleng as Kv = 0,446 x 109 Nmjrad 

cardanas K = c 0;148 x 109 Nmjrad 

De veerconstante K wordt dan gelijk aan: 

K K 
0,130 x 109 K m c Nmjrad = = (3.4.13c) 

K + K m c 

Voor de beide massatraagheidsrnomenten kunnen dan de volgende 

mechanische bewegingsvergelijkingen genoteerd worden: 

Jm 
dw 1 
dt = m - mas e (3.4.14) 

Jt 
dw 2 
dt = m - ml as (3.4.15) 

met: 

d"T1 
dt = (J1 (3.4.16)· 

(3.4.17) 

Voor de "slappe" as geldt: 

mas = K (,. 1 - ,. 2) (3.4.18) 

Het belastende koppel m1 wordt bepaald door het walsproces en de 

wrijving in o.a. de lagers. Om de simulatie niet te gecompliceerd 
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te maken, wordt gesimuleerd bij nullast. Hieronder verstaan we 

dat er geen staal tussen de walsrollen zit. Het belastende koppel 

bestaat dan nog slechts uit de wrijving, die verwaarloosbaar 

klein verondersteld wordt. ~e nemen dus: 

m = 0 
1 

(3.4.19) 

Tevens zouden we graag de torsie van de as verwaarlozen waardoor 

~ 1 gelijk wordt aan ~ 2 en ook ~ 1 wordt gelijk aan w2 • Uit 

(3. 4 .14) , {3. 4 .15), (3 .1.16) en (3 .1.17) volgt dan dat het 

mechanische systeem eenvoudig gesimuleerd kan worden met (zie ook 

(3.4.7)): 
dw m 

J dt = me - ml (3.4.20) 

De fout die we maken bij het verwaarlozen van de torsie zullen we 

hieronder proberen af te schatten. Uit (3.4.14) en (3.4.15) 

volgt: 

(3.4.21) 

Invullen van (3.4.16), (3.4.17) en (3.4.18) geeft: 

(3.4.22) 

In stationaire toestand is me = - m1 • De.homogene oplossing van 

deze tweede-orde-differentiaalvergelijking is dan een harmonische 

trilling volgens: 
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A~ = (~ 1- ~ 2 ) = ~ sin(w t + a) max ~ 
(3.4.23) 

met ~max = de maximale hoekverdraaiing tussen ~ 1 en ~ 2 • 

de trillingshoekfrequentie = 

= 101,1 radjs 

a = de fasehoek van de harmonische trilling 

De twee massatraagheidsmomenten slingeren dan t.o.v. elkaar. Deze 

slingering dempt natuurlijk wel uit als gevolg van wrijving en 

andere mechanische verliezen maar dat is hier niet in rekening 

gebracht. Het toerenverschil Aw = w1 - w
2 

tussen de 

massatraagheidsmomenten wordt dan maximaal gelijk aan: 

Aw = dA~ 
dt I = ~ w max max ~ 

(3.4.24) 

Vanuit het regelsysteem is de maximaal mogelijk versnelling 

begrensd op: 

dw 
~ < 1 4~1 rad;s2 
dt - 3 (3.4.25) 

Het maximale versnellingskoppel bij nullast is dan gelijk aan: 

(3.4.26) 

Hiermee wordt de maximale hoekverdraaiing gelijk aan: 

~ ma x = 
mmax -3 

K = 2,34 x 10 rad (3.4.27) 

Bij verwaarlozing van de torsie introduceren we een maximale 

hoeksnelheidsafwijking van: 

Aw = 0,24 rad/s (3.4.28) 

Met deze afwijking van 11 % van de nominale hoeksnelheid moeten 

we rekening houden bij het verifiëren van het simulatiemodel. 
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Op den duur dempt deze harmonische slingering uit waardoor de 

torsie dus niet van invloed is op het stationaire gedrag. 

Ondanks deze fout zullen we de torsie van de as in ons 

simulatiemodel toch achterwege laten. 

De vraag is of deze afschatting, waarbij de dempingstermen 

verwaarloosd zijn, correct is •. Dit vereist noch nader onderzoek, 

wat buiten het kader van dit afstudeerwerk valt. 

In bijlage II is het programma voor de computersimulatie van het 

aandrijfsysteem weergegeven. We maken hiervoor gebruik van het 

IBM-simulatieprogramma DSL. DSL staat voor: "Dynamic Simulaton 

Language". 

Het simulatiemodel bevat voor de simulatie van de synchrone 

machine de volgende vergelijkingen: (3.4.1), (3.4.3), (3.4.4), 

(3.4.6), (3.4.7), (3.4.8), (3.4.9), (3.4.10) en (3.4.11). Bij de 

initialisatie van de verschillende constanten worden de inverse 
-1 -1 matrices Q en D bepaald. 
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Hoofdstuk 4: Het voedingssysteem. 

In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van het voedings

systeem. Hieronder wordt dat deel van het aandrijfsysteem 

verstaan dat zorgt voor de onderlinge koppeling van het regel-

systeem, het net en de synchrone machine. Dit voedingssysteem 

bestaat uit: een volledig stuurbare brugmutator voor de voeding 

van de bekrachtigingswikkeling van de machine, de cycloconverter 

voor de voeding van de statorwikkelingen van de machine, de 

stuureenheden van de converters en de meting van stromen en 

spanningen t.b.v. het regelsysteem. 

§ 4.1: De volledig stuurbare brugmutator. 

In deze paragraaf wordt om twee redenen begonnen met de 

beschrijving van de volledig stuurbare brugmutator: ten eerste 

omdat de bekrachtigingswikkeling gevoed wordt met een dergelijke 

brug en ten tweede omdat de cycloconverter opgebouwd is uit zes 

van deze bruggen. Met de in figuur 4.1.1 getekende stuurbare 

lg + 

T 

Figuur 4.1.1: De volledig stuurbare brugmutator. 
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brugmutator zijn we in staat de (gerimpelde) gelijkspanning ug te 

regelen. 

In figuur 4.1.2 is een verloop van de spanning u
9 

weergegeven bij 

leemtevrij bedrijf en ideale, d.w.z. oneindig snel verlopende, 

commutatie. Dit spanningsverloop wordt verkregen door afwisselend 

de thyristorparen T1T4 , T1T6 , T3T6 , T3T2 , T5T2 , T5T4 , T1T4 , enz. 

te ontsteken. 

0 3T 4T 
~wt 

Figuur 4.1.2: Een verloop van de gelijkgerichte spanning u . 
g 

De ontsteekhoek a, in figuur 4.1.2 aangegeven voor T1 (gedef. 

t.o.v. het natuurlijke ontsteekmoment), is samen met de vloeihoek 

f bepalend voor de uitgangsspanning u . Deze vloeihoek geeft aan 
g 

over welk tijdinterval T = f/w de stroom vloeit door een 
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thyristorpaar. Daar over een periode van 2v zes thyristorparen in 

geleiding kunnen zijn (zespulsig karakter), geldt voor een 

vloeihoek van 2v/6 dat de stroom continu vloeit. We spreken dan 

van leemtevrij bedrijf. De gemiddelde waarde van de 

gelijkgerichte spanning ug kunnen we in leemtevrij bedrijf 

eenvoudig berekenen: 

= ~ aJ+2;/3 
V gk sin(wt) dwt 

3 A 

= v ugk cos a (4.1.1) 

a+v/3 

A 

met ugk = de topwaarde van de gekoppelde spanningen 

u12' u23' u31 

w = de hoekfrequentie van het voedende net 

a = de ontsteekhoek 

In leemtebedrijf, waar de vloeihoek f niet een constante waarde 

heeft, wordt de berekening van de gemiddeld gelijkgerichte 

spanning gecompliceerder. In figuur 4.1.3 is het verloop van de 

gemiddeld gelijkgerichte spanning ug t.o.v. de gemiddeld 

gelijkgerichte stroom Ig door de brug uitgezet. Bij de bepaling 

van deze karakteristieken [5] is men uitgegaan van ideale 

commutatie. De belasting van de brug bestaat uit een 

inductiviteit L en een tegenspanning gelijk aan de gemiddeld 

gelijkgerichte s~anning ug. Verder heeft het belastende circuit 

een verwaarloosbare weerstand. Voor de.berekening wordt verwezen 

naar [4] en [5]. 

De spanning in de karakteristieken is genormeerd op de maximale 

waarde bij leemtevrij bedrijf: 
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3 A 

u go = ugk lr 
(4.1.2a) 

en de stroom op: 
A 

I go 
3 [l - lr~ 3] ugk 

=-
lr wL ( 4. l. 2b) 

wat de stroom is op de grens van leemtebedrijf naar leemtevrij 

bedrijf voor a = 90°. De leemte.grens loopt vanaf punt B in figuur 

4.1.3 naar A, vervolgens via een deel van een cirkel (als gevolg 

van de normering) naar het punt D en tot slot van D naar E. We 

zien o.a. uit (4.1.2b) dat de ligging van de leemtegrensstroom 

I afhankelijk is van de grootte van L. Verder valt op dat de go 
karakteristieken binnen het leemtegebied niet lineair verlopen. 

Tot zover de eigenschappen van de volledig stuurbare brugmutator. 

Een dergelijke brugmutator wordt gebruikt om de bekrachtigings-

wikkeling van de synchrone machine te voorzien van gelijkstroom. 

u. 
u,. 

a=o fw~~~~----------~ 
300 

0,8 
45° 

0,6 
eo• 

\ 
\ 

75° 
0,2 

'100 
t;o 

1,2 I -Ie Ieo 

105° 
-0.2 

-0,4 

-o.e 

-o,e 
tso" 

-1,0 

Figuur 4.1.3: De stroom- spanningskarakteristieken. 

leemtevrij 

bedrijf, 

leemtegrens 
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§ 4.2: De cycloconverter. 

Een nadeel van de in de vorige paragraaf beschreven mutator is 

dat de stroom slechts in de getekende .richting kan lopen. Door 

anti-parallel schakelen van twee van deze mutatoren zoals in 

figuur 4.2.1, is vier kwadranten bedrijf wel mogelijk. 

brug I brug 11 

+ 

Figuur ~.2.1: Twee anti-parallel geschakelde bruggen. 

Met behulp van deze bruggen I en II zijn we in staat om de 

gemiddeld gelijkgerichte spanning Ug bij benadering volgens een 

sinusvorm te variëren. De amplitude en de frequentie van de 

uitgangsspanning kunnen dan bij iedere stroomrichting, binnen 

bepaalde grenzen willekeurig gevarieerd worden. In figuur 4.2.2 

is als voorbeeld een dergelijk spannings- en stroomverloop 

weergegeven. Tevens is aangegeven welke brug in geleiding is en 

in welk kwadrant gewerkt wordt. Ondanks het grillige verloop van 

de uitgangsspanning ug is de stroom ig.toch praktisch 

sinusvormig. De afvlakking is een gevolg van de inductiviteiten 

in het circuit. 

- 63 -



Hoogovens IJmuiden 64 T.U. Eindhoven 

I 

u g 

11 1 I 

~--~~--------------------~--~~---------------- ~ ~ ig 

!I 
I' 

+-IV->!~ 
I· 

----+ir ... --

i 
I 
i ----, 
i brug I 

kwadrant III kwadrant I 

brug II 

Figuur ~.2.2: Het sinusvormige spannings- en stroomvertoop. 

Bij de stroomnuldoorgangen, waar in verband met de stroomrichting 

van brug omgeschakeld moet worden van brug, worden gedurende een 

korte pauze zowel van brug I als van brug II de ontsteekpulsen 

onderdrukt. Dit wordt gedaan om er zeker van te zijn dat de 

stroom in de geleidende brug gelijk aan nul is op het moment dat 

zodra omgeschakeld wordt naar de tegengestelde brug. Men spreekt 

in dit geval van kringstroomvrij bedrijf. Als dit niet het geval 

is bestaat de kans dat er kortsluiting optreedt zodra beide 

bruggen in geleiding komen. De ingelaste pauze heeft wel 'tot 

gevolg dat er rond de nuldoorgang vervorming optreedt van de 

sinusvormige stroom. 

We beschikken nu over een voedingsbron met variabele frequentie 
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en amplitude, waarbij het faseverschil tussen de gemiddeld 

gelijkgerichte uitgangsspanning en -stroom een gewenste waarde 

kan aannemen. De maximale frequentie is afhankelijk van de eisen 

die gesteld worden aan de sinusvorm van het uitgangssignaal. Bij 

hoge frequenties wordt de vervorming steeds groter door o.a. het 

feit dat het aantal stukjes van de voedende spanning, waarmee het 

uitgangssignaal opgebouwd wordt, per periode van de 

uitgangsspanning steeds kleiner wordt. Verder stijgt het aantal 

nuldoorgangen en daarmee dus de vervorming t.g.v. de pauzes. In 

de praktijk is de maximale frequentie dan ook begrensd op 

ongeveer de halve netfrequentie. De maximale amplitude is gelijk 

aan: 

A 

u= (4.2.1) 

De cycloconverter is opgebouwd uit drie van deze anti-parallel 

geschakelde bruggen (zie figuur 4.2.3). Ze zijn stervormig 

geschakeld zonder uitvoer van het sterpunt. Bij een juiste 

sturing beschikken we over een symmetrisch driefasig spannings

systeem met variabele frequentie, amplitude en fasevolgorde; het 

faseverschil tussen uitgangsspanning en -stroom kan willekeurig 

zijn. 

Zoals gezegd wordt het sterpunt van de cycloconverter niet 

verbonden met het sterpunt van de synchrone machine. Hierdoor 

zijn de 3e, 6e, 9e en ~ogere harmonische componenten in de 

fasespanning niet in staat een stroom te laten lopen. 

Door het ontbreken van een retourgeleider kunnen deze hogere 
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1-a 11-a 

1-b 11-b 

1-c 11-c 
+ 

Figuur 4.2.3: De cycloconuerter. 

harmonische fasestromen, die in fase zijn met elkaar, immers niet 

lopen. Ze worden als het ware uitgefilterd. Van dit gegeven wordt 

gebruik gemaakt om·het vermogen dat de cycloconverter kan leveren 

zo groot mogelijk te maken. 

Door namelijk de gemiddeld gelijkgerichte spanning U in plaats g 

van sinusvormig "trapeziumvormig" te laten verlopen kan de 
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amplitude van de grondharmonische component maximaal 15 % hoger 

worden dan de maximaal mogelijke uitgangsspanning Ugo· Hierbij 

zorgen de hogere harmonischen ervoor dat de topwaarde van de 

"trapeziumvormige" spanning niet deze maximale waarde u go 

overschrijdt. In figuur 4.2.4 is de ideale "trapeziumvorm" en 

zijn grondharmonische component weergegeven. 

Het bepalen van deze ideale "trapeziumvorm" en zijn grond- en 

hogere harmonische componenten gaat als volgt. De ideale 

"trapeziumvormige" spanning u(t) mag slechts bestaan uit de 

grondharmonische component en de 3e, 6e, 9e en hogere harmonische 

componenten. Voor u(t) kunnen we dan schrijven: 
(10 

A A 

u(t) = u1 sin(wt) + ~ u 3k sin(3kwt) 
1 

(4.2.2) 

met w = de hoekfrequentie van grondharminische 

onder de aanname dat u(t) = o bij t = o. 

Op wt = ~/3 (rood ~> en wt = 2~/3 (rood ~> zijn de hogere 

harmonische componenten uit (4.2.2) gelijk aan nul. Uit dit 

gegeven kunnen we, samen met het feit dat de maximale waarde van 

de spanning u(t) niet groter kan zijn dan de maximale 

uitgangsspanning ugo van de cycloconverter, de amplitude van dè 

grondharmonische als volgt berekenen: 

sin(~/3) 
= 2/~3 ugo = 1,1547 ugo (4.2.3) 

We zien dat de amplitude van de grondharmonische inderdaad een 

maximale waarde van 1,i5 Ugo kan bereiken. 
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1.2 

0.8 

!U.ll 0.6 
u go 

0.4 

l 0.2 

0 

-o.2 

-o.4 

-o.6 

-o.B 

-1 

-1.2 

0 Tr/3 2Tr/3 1T 3Tr/2 

Figuur 4.2.4: De ideal.e "trapeziumvormige" spanning u(t). 

2Tr 
--+ wt 

In het gebied van ~/3 { ~t { 2~/3 is de momentele waarde van de 

grondharmonische component groter dan Ugo" Dit dient 

gecompenseerd te worden door de hogere harmonische componenten. 

De som van alle hogere harmonische componenten moet in dit gebied 

dan ook gelijk zijn aan het verschil tussen de maximale 

uitgangsspanning Ugo en de grondharmonische. Voor deze som 

!u3k(t) geldt, zoals later zal worden bewezen: 

2/~ 3 u go sin(wt+v/3) - 1' voor 0 ~ wt 

!u3k(t) = - 2/~3 u sin(wt) go + 1 voor Tr/3 ~ wt 

2/~ 3 u go sin (wt-v /3) - 1 voor 2Tr/3 ~ wt 

~ Tr/3 

~ 2Tr/3 

~ TT' 

(4.2.4) 
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waarbij we ons voor het gemak beperken tot het gebied van 

0 ~ wt ~ 1r. 

·De ideale "trapeziumvorm" u(t) vinden we door (4.2.4) op te 

tellen bij de grondharmonische component. Dit wordt dan voor 

het gebied 0 ~ wt ~ 1rj3: 

u(t) = u go [2/~ 3 sin(wt) + 2/~3 sin (wt+1r /3) - 1] 

= u go [2 sin (wt+1r /6) - 1] 

= u [2 cos (wt-1r /3) - 1] go 

voor het gebied 1r/3 ~ wt ~ 21r/3: 

u(t) = ugo[2/~3 ugo sin(wt) - 2/~3 ugo sin(wt) + 1] 

= ugo 

en voor het gebied 21r/3 ~ wt ~ 1r wordt dit gelijk aan: 

u(t) = u [ 2/~ 3 sin(wt) + 2/~ 3 sin (wt-1r /3) - 1] go 

= u [2 sin(wt-'lr/6) - 1] go 

= u [2 cos (wt-21r /3) - 1] go 

Samengevat geldt dus voor het gebied van 0 tot 1r dat u(t) gelijk 

is aan: 

u go [2 cos (wt-1r /3) - 1] voor 0 ~ wt ~ 1r/3 

u(t) = u go voor 1r/3 ~ wt ~ 21r /3' 

u go [2 cos (wt-21r /3) - 1] voor 21r/3 ~ wt ~ 1r 

(4.2.5) 

Dat deze ideale "trapeziumvorm" ook werkelijk slechts bestaat uit 

e e e de grondharmonische en 3 , 6 , 9 en hogere harmonischen, kunnen 

we bewijzen door de fourierreeks van (4.2.5) te bepalen. 
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Op grond van het feit dat u(t) een oneven functie is: 

u(-t) = - u(t) (4.2.6a) 

en de voortzetting van (4.2.5), zoals te zien is in figuur 4.2.4, 

verschuivingssymmetrie vertoont: 

u(t) = - u(t+1r) (4.2.6b) 

is de fourierreeks, een reeks die bestaat uit de oneven 

sinustermen. Voor deze reeks kunnen we schrijven: 

" u(t) = ~ u 2n+1 sin((2n+1)wt) 

met: 

1r =; J u(t) sin((2n+1)wt) dwt 

0 

(4.2.7a) 

(4.2.7b) 

Indien we (4.2.7b) voorn= 0 uitrekenen vinden we inderdaad dat 

de grondharmonische component gelijk is aan: 

Voor de hogere harmonischen n ~ 1 kunnen we berekenen: 

= ~ U -cos(Jlrn+3) + cos(Jlrn+Jlf) 

[ 

2 1r 4 2 

1r go n(2n+1) (2n+2) 

Door invullen van: 

in 

2 'Ir 
cos ( J1f n+3 ) 

4 2 
cos(rn+r> = 

(4.2.9) zien 

[ -1/2 

1 

" we dat u 

n = 2, J, 5, 6, s, ..... 

n = 1, 4, 7, 10, ..•.••• 

n = 2, J, 5, 5, 8 I • • • • • 

n = 1, 4, 7, 10 1 a • a • a • a 

n ongelijk aan nul is voor 

n = 1, 4, 7, 10, ••• Voor alle andere waarden van n is 

(4.2.8) 

(4.2.9) 

(4.2.10a) 

(4.2.10b) 

" 
u2n+1 = 0. 
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Hiermee is bewezen is dat de ideale "trapeziumvorm" u(t) naast de 

grondharmonische slechts bestaat uit de 3e, 6e, 9e en hogere 

harmonischen. De stroom bestaat dan ook slechts uit de 

grondharmonische component en blijft sinusvormig waardoor er 

vrijwel geen extra warmteontwikkeling in de machine of 

koppelpulsatie optreedt. Naast dit voordeel van een betere 

benutting van de cycloconverter is er een tweede voordeel. Door 

de "trapeziumvormige" spanning is de brug gemiddeld gedurende een 

langere tijdsduur volledig uitgestuurd. Dit heeft een gunstige 

invloed op het door de brug opgenomen blindvermogen. Bij 

volledige uitsturing wordt het opgenomen blindvermogen namelijk 

kleiner [ 4), [ 5). 

In [6] wordt beschreven dat het zelfs mogelijk is om in het geval 

dat de amplitude van de uitgangsspanning onder de waarde u go 

ligt, het opgenomen blindvermogen te verminderen. Men gaat dan 

cyclisch steeds één van de drie spanningsbronnen volledig 

uitsturen. De andere twee spanningsbronnen dienen dan aangepast 

te worden en het gevolg is dat alle bronnen gemiddeld over de 

tijd gedurende een langere periode verder uitgestuurd zijn. Dit 

leidt tot vermindering van het opgenomen blindvermogen. 

Deze methode van aansturing wordt in het aandrijfsysteem van 

Siemens niet toegepast. 
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§ 4.3: Het meten van stromen en spanningen. 

Voor het regelsysteem is het van belang om op ieder moment de 

waarden van de statorstromen en -spanningen en de bekrachtigings

stroom te weten. In het aandrijfsysteem worden dan ook de (hoge) 

machinespanningen en -stromen (met behulp van meettrans

formatoren) gemeten. De gemeten signalen worden vervolgens via 

een meetwaardeomvormer en een aantal.versterkers aangepast. Deze 

aanpassing is zo dat bij b.v. een statorspanning gelijk aan de 

nominale waarde, de uitgangsspanning van het meetcircuit gelijk 

is aan 8 V. Er wordt als het ware zodanig genormeerd dat bij 

iedere bedrijfsteestand de uitgangsspanningen van de meetcircuits 

in het gebied van 0 tot 10 V liggen. Dit heeft als voordeel dat 

het gehele regelsysteem m.b.v. eenvoudige elektronische 

schakelingen opgebouwd kan worden. In deze paragraaf zullen we de 

toegepaste meetcircuits kort bespreken. 

De bekrachtigingsstroommeting. 

De bekrachtigingsstroom wordt gemeten d.m.v. een shunt aan de 

uitgangszijde van de mutator (zie figuur 4.3.1). De weerstands

waarde van zo'n shunt moet klein zijn, anders zou zijn opgenomen 

vermogen te groot worden. De spanning over de shunt is dan ook 

klein (enkele tientallen mV's) en wordt m.b.v. een meetwaarde

omvormer aangepast. Naast deze signaalwaarde-aanpassing zorgt de 

meetwaarde-omvormer tevens voor de galvanische scheiding. Het 

uitgangssignaal van de meetwaarde-omvormer (tussen de o en 10 V) 

wordt via een relatief lange kabel (in verband met de opstelling 
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Figuur 4.3.1: De bekrachtigingsstroommeting. 

van de verschillende kasten met elektronica) toegevoerd aan een 

ingangsversterker. Deze verschilversterker zorgt voor de onder

drukking van stoorsignalen die geïnduceerd zijn op beide 

geleiders tussen de meetwaarde-omvormer en de ingangsversterker. 

De twee dioden dienen ter beveiliging van de versterker tegen 

overspanningen. Het uitgangssignaal van de verschilversterker, 
I 

if, is evenredig met de bekrachtigingsstroom. De tweede 
I 

versterker zorgt voor een passieve filtering van het signaal if 

en de aanpassing zodat de signaalwaarde overeenkomt met de 

gekozen normering. De overdrachtsfunctie van dit circuit is een 

eerste-orde-tijdsvertraging volgens: 
.. 

F(s) 
~f 

= -, = 
if 

G (4.3.la) 1 + sT 

met G = de aanpassingsfactor A R = 
Rl + R2 

Rl x R2 
T = de tijdsconstante = c 

Rl + R2 

A = de spanningsdeling door de potentiometer 
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waarbij opgemerkt moet worden dat de weerstand van de potentie-

meter verwaarloosbaar is t.o.v. de weerstand R. Met: 

R = R = 20 kO 1 2 R = 40 kO C = 0,22 ~F (4.3.1b) 

vinden we dat geldt: 

G = A T = 2,2 ms (4.3.1c) 

De statorstroommeting. 

De statorstromen worden in tegenstelling tot de bekrachtigings-

stroom aan de ingangszijde van de cycloconverter gemeten. Hiertoe 

worden in de toevoerleidingen van iedere brug drie stroomtrans-

formatoren aangebracht; zie figuur 4.3.2 waar dit voor één fase 

weergegeven is. Over iedere stroomtransformator wordt een 

varistor aangebracht zodat de transformator altijd belast is. 

Indien dit niet gedaan wordt bestaat de kans dat de uitgangs-

spanning van de stroomtransformator ontoelaatbare hoge waarden 

aanneemt. De stroomtransformatoren gedragen zich immers als 

stroombronnen. Verder is de stroomtransformator zodanig 

uitgevoerd dat er een galvansche scheiding is tussen de primaire 

en secundaire wikkeling van de transformator. 

De drie stromen uit de in stervorm geschakelde transformatoren 

(zie figuur 4.3.2) worden m.b.v. een gelijkrichtbrug samengevoegd 

tot één stroomwaarde die evenredig is met de absolute waarde van 

de statorstroom. I~ dit geval dus de stroom ia. De gelijkricht

brug wordt belast met de weerstand Rb. Dé spanning over deze 

weerstand (tussen 0 en 10 V) wordt via een lange kabel gekoppeld 

met de ingangsversterker en krijgt vervolgens dezelfde 

behandeling als het signaal bij de bekrachtigingsstroommeting, 
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Figuur 4.3.2: De statorstroommeting. 

met uitzondering van de filtering. Dit wordt, indien nodig, in 

het onderdeel van het regelsysteem gedaan, dat gebruik maakt van 

deze stroomsignalen. 

Het uitgangssignaal van dit meetcircuit is slechts evenredig met 

de grootte van de statorstroom en geeft niet het teken weer. De 

spanning over de.belastingsweerstand van de gelijkrichtbrug is 

namelijk, onafhankelijk van het teken van de statorstroom, altijd 

gelijk van teken. Voor het juiste teken zorgt het commando-blok 

in de stuureenheden van de cycloconverter (zie§ 4.4). 
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De statorspanntngsmeting. 

De statorspanningen worden aan de uitgang van de cycloconverter 

gemeten. Dit meetcircuit moet in staat zijn om zowel gelijk- als 

wisselspanningen te meten. De meettransformator met meetwaarde-

omvormer zet het gemeten signaal weer om in een signaal dat naar 

de ingangsversterker toegevoerd wordt; zie figuur 4.3.3 waar dit 

schematisch weergegeven is. Na de aanpassing i.v.m. het gewenste 
I I I 

spanningsniveau, beschikken we over drie spanningen ua, ub en uc 

die evenredig zijn met de drie statorspanningen • 

Het sterpunt van de cycloconverter wordt niet verbonden met het 

sterpunt van de synchrone machine. De nulspanning en de 3e, Ge, 

9e en hogere harmonischen in het driefasig spanningsstelsel van 

de cycloconverter zijn dan niet in staat stromen te laten lopen 

door de synchrone machine. Ten opzichte van het sterpunt van de 

synchrone machine vinden we dan geen nulspanning of 3e, Ge, 9e en 

hogere harmonische spanningen. De synchrone machine wordt als het 

ware gevoed uit een driefasig spanningsstelsel zonder 

nulspanning. Er geldt dus: 

(4.3.2) 

• • • Ook de voor het regelsysteem gemeten fasespanningen ua, ub en u6 
dienen aan de voorwaarde (4.3.2) te voldoen. Naar mijn mening is 

dit al bereikt door de stervormige schakeling van de 

meetwaarde-omvormers maar Siemens past nog eens een 

nulspanningsfilter toe. Dit filter bestaat uit de sommatie van de 
I ' ' ' drie fasespanningen ua, ub en uc, waarmee de nulspanning u0 

' verkregen wordt. Vervolgens wordt u0 met een factor 1/3 van de 

fasespanningen afgetrokken. • • De zo verkregen meetwaarden u a' ub en 
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• uc vormen eveneens een driefasig spanningsstelsel zonder 

nulspanningscomponent. 

Dit nulspanningsfilter zorgt er b.v. voor dat bij "trapezium-

vormige" uitgangsspanning van de cycloconverter slechts de 

grondharmonische doorgegeven wordt aan het regelsysteem. De 3e, 

6e, ge en hogere harmonischen van de ideale "trapeziumvorm" 

worden uitgefilterd. 

Figuur 4.3.3: De statorspanningsmeting. 

u' 
0 

u' b 

2R R 

2R 

2R R 
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§ 4.4: De sturing van de cycloconverter. 

Onder de stuureenheid van de cycloconverter wordt het deel 

verstaan dat zorgt voor de ontsteking van de thyristoren, 

afhankelijk van de regelsignalen uit het regelsysteem. Een 

overzicht van dit deel voor fase a geeft figuur 4.4.1 waarin de 

volgende blokken te herkennen zijn: de staterstroomregelaar <1> 

met begrenzing <2> en voorsturing <3>, het commando-blok <4> met 

sperspanningsdetectie <5> en aanpassing van het omschakel

signaal <6>, de ontsteekpulsgenerator <8> met aanpassing van de 

wisselrichterkipgrens <10>, de aanpassing van de synchroniseer

spanning <9> en de aanpassing voor leemtebedrijf <7>. Eenzelfde 

stuureenheid is aanwezig voor fase b, resp. c. 

De grens tussen voedingssysteem en regelsysteem is in de 

blokschema's niet zo duidelijk aan te geven als de hoofdstuk

indeling doet vermoeden. We zien b.v. dat in figuur 4.4.1 het 

P-deel van de staterstroomregelaar is aangegeven. Dit behoort in 

principe bij het regelsysteem. Een grens die misschien 

duidelijker is, is de splitsing tussen gelijkgroothedenzijde en 

wisselgroothedenzijde. Onder de gelijkgroothedenzijde verstaan we 

het deel van het aandrijfsysteem dat werkt met de grootheden in 

het q,d-stelsel resp. het nog te definiëren k,l-stelsel èn onder 

de wisselgroothede~zijde het deel dat werkt met de grootheden in 

het a,~- resp. a,b,c-stelsel. We zullen in hoofdstuk 5 zien dat 

de scheiding aan de statorzijde ligt bij de transformatie van 

k,l- naar a,~-stelsel of van het a,~- naar k,l-stelsel. 
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<5> 
10 kV <7> 

<6> . <4> .----- -----. lf..___ 1
aom 

1------41t_~ 
·* i =0 3 a 

<1> 
<2> 
<3> 
<4> 
<5> 
<6> 
<7> 
<8> 
<9> 
<10> 
<11> 
<12> 

.------------------------~-~· 

. 
uavo----4-+----~ 

sta torstroomregelaar 
begrenzing 

I 4 
I 
I 
I 
I 

I I '- .....____,., 
I 
I 
I 
I 
I I L_ ___________ J 

sommatie van voorsturingssignaal en regelsignaal 
commando-blok 
sperspanningsdetectie 
omschakelsignaal-aanpassing 
aanpassing voor leemtebedrijf 
ons teekpulsgenerator 
synchronisatiespannings-aanpassing 
wisselrichterkipgrens-aanpassing 
cycloconverter · 
synchrone machine 

Figuur 4.4.1: De stuureenheid van de cycloconverter. 
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De scheiding aan de bekrachtigingszijde is minder duidelijk. 

De functie van de verschillende blokken aan de wisselgroot-

hedenzijde zal hieronder nader verklaard worden. Tevens wordt een 

opmerking gemaakt over de onderlinge koppeling van de stuur-

eenheden van de verschillende fasen. 

De staterstroomregelaar en de voorsturing. 

. . * .. * Uit het regelsysteem komen drie statorstroomwenswaarden 1a , 1b 

.. * en 1c • De statorstroomregelaars, uitgevoerd als PI-regelaars, 

zijn bij dit aandrijfsysteem voor iedere fase gesplitst in twee 

delen: een P-regelaar aan de wisselgroothedenzijde zoals 

aangegeven in figuur 4.4.1 en een I-regelaar aan de 

gelijkgroothedenzijde. Het uitgangssignaal van deze I-regelaar 

vormt samen met de voorstuurspanning het voorstuursignaal u" . av 

Het uitgangssignaal van de begrenzing na de P-regelaar uap vormt 

samen met het signaal u" het stuursignaal u" t" av as 

Het commando-blok past het signaal u~st zodanig aan dat het 
o I 

stuursignaal uast het gewenste teken heeft. Op deze 

tekenaanpassing komen we later nog terug. In hoofdstuk 6 wordt 

verder ingegaan op de voorstuurspanning en de splitsing in het P

en I-deel van de statorstroomregelaar. In dit kader is slechts 

van belang dat u~st' u~st en u~st stuursignalen zijn aan·de hand 

waarvan de ontsteekpulsgenerator de ontsteekhoek a bepaalt. 

Het commando-blok. 

Het grote voordeel van de cycloconverter is dat de synchrone 

machine gevoed kan worden met sinusvormige statorstromen met 
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slechts geringe hogere harmonischen. De vervorming van de sinus 

wordt in sterke mate bepaald door de pauze die bij een 

stroomnuldoorgang ingelast moet worden om om te schakelen van 

brug. Deze omschakeling van de geleidende brug naar de 

tegengestelde brug wordt ger~aliseerd door het commando-blok aan 

de hand van het omschakelsignaal i• • Dit signaal wordt afgeleid . aom 
.. * .. van de statorstroomwenswaarde 1a • Afhankel1Jk van het teken van 

dit omschakelsignaal worden de pulsen voor brug I dan wel brug II 

m.b.v. de signalen Ivrij of IIvrij (zie figuur 4.4.1) 

vrijgegeven. 

Voordat omgeschakeld mag worden dient eerst de stroom door de 

geleidende brug nul te zijn. Dit wordt gesignaleerd m.b.v. de 

sperspanningsdetector. Deze geeft een signaal af zodra over alle 

thyristoren de sperspanning danwel de blokkeerspanning staat. 

Om de stroom sneller naar nul te dwingen koppelt het 
• f 

commando-blok het stuursignaal uast los van de 

ontsteekpulsgenerator, zodra het omschakelsignaal van teken 

wisselt. Dit gebeurt door ervoor te zorgen dat zowel schakelaar 1 

als 2 open is (zie figuur 4.4.1). Het gevolg hiervan is dat de 

ontsteekpulsgenerator geen stuursignaal ontvangt en de 

ontsteekhoek a verschuift naar de wisselrichterkipgrens aw. 

Hierdoor wordt de uitgangsspanning van de geleidende brug 

maximaal tegengesteld aan de voorafgaande waarde waardoor de 

stroom snel afgebouwd wordt. 

Om te voorkomen dat de statorstroomregelaar, tijdens de 
• I 

loskoppeling van uast; wegdrift als gevolg van de statorstroom-
.. * . wenswaarde 1a en de werkelijke staterstroomwaarde ia worden deze 
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signalen door het commando-blok gelijk aan nul gemaakt, resp. 

losgekoppeld met behulp van de schakelaars 3, 4 en 5. 

Zodra de sperspanningsdetector signaleert dat de stroom nul is 

worden de pulsen van de geleidende brug onderdrukt. Na verloop 

van een pauze, die voor deze configuratie gemiddeld 1 ms is, 

worden achtereenvolgens het stuursignaal, de statorstroomwens-

waarde en de werkelijke waarde vrijgegeven. Bij deze inschakeling 
• I 

zorgt het commando-blok tevens voor het juiste teken van uast en 

i~. Zodra dit gebeurd is worden de pulsen met de juiste 

ontsteekhoek a voor de brug behorend bij de gewenste 

stroomrichting vrijgegeven. 

Indien tijdens de pauze de stroom weer aangroeit en nog steeds 

een nieuwe stroomrichting gewenst is, worden de pulsen bij een 

ontsteekhoek a = aw vrijgegeven. Dit heeft als gevolg dat de 

stroom onderdrukt wordt. 

Indien tijdens het aangroeien van de stroom weer de oude 

stroomrichting verlangd wordt dan wordt eerst de statorstroom-

regelaar vrijgegeven en daarna de ontsteekpulsen met de juiste 

ontsteekhoek a. 

In figuur 4.4.2 is dit omschakelproces nog eens weergegeven in 

een stroomdiagram. 
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omschakelsignaal wisselt van teken 

. ' u
5
ta wordt losgekoppeld van de ontstaekpulsgenerator; 

•• ia wordt geliJk aan nul gemaakt 

ia wordt losgekoppeld van staterstroomregelaar 

pulsen worden vriJ

gegeven en a = aw 

N 

. * • ' 1
8 1 ia en usta worden weer vriJgegeven 

J 

de pulsen worden met de Juiste a vrijgegeven voor 

de brug behorend biJ de gewen&te &troomrichting 

a = a w 

Figuur 4.4.2: Het omschakeLproces van het kommando-btok. 
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De aanpassing uan het omschakelsignaal. 

Het omschakelsignaal i~om wordt afgeleid uit de 

statorstroomwenswaarde i~*. Daarvoor wordt het in figuur 4.4.3 

aangegeven circuit gebruikt. De overdrachtsfunctie ziet er als 

volgt uit: 

iaom G (l+sT2 ) 
F(s) = = (4.4.la) .• * 

1a (l+sT1 ) (l+sT3 ) 

met G = R3/R2 

Tl = RlCl 

T2 = (Rl + R2)Cl 

T3 = R3C3 

In het regelsysteem worden de volgende waarden gebruikt: 

Rl = 20 kn R2 = 40 kn R3 = 40 kn 
(4.4.lb) 

cl = 0,1 J.LF c3 = 0,047 J.LF 

Hiermee vinden we: 

G = 1 T = 2 ms T2 = 6 ms T3 = 2 ms (4.4.lc) 1 

Deze overdrachtsfunctie heeft bij de aangegeven dimensienering in 

het frequentiegebied van o < w ~ 8~ een overwegend 

differentiërend karakter. Hierdoor ijlt het omschakelsignaal 

ongeveer 2 ms voor op de statorstroomwenswaarde. Dit kunnen we 

inzien door voor e~n aantal frequenties het faseverschil tussen 

. . . . * 
1aom en 1a te berekenen. Dit gaat als volgt: 

arg(F(s=jw)) = arctan(wT2 ) - arctan(wT1 ) - arctan(wT3 ) 

(4.4.2) 
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Figuur 4.4.3: De aanpassing van het omschakelsignaal. 

De tijd waarover het omschakelsignaal voorijlt wordt dan: 

T = arg ( F ( j w) ) 
w 

(4.4.3) 

en we zien dat voor de volgende frequenties: 

(&) = 0,04 7r arg (F (jw)) = 2,67 x 10-4 
T = 2,12 ms 

w = 0,4 7r arg(F(jw)) = 2,67 x 10-3 
T = 2,12 ms 

w = 4 7r arg (F (jw)) = 2,66 x 10-2 
T = 2,12 ms 

w = 8 7r arg(F(jw)) = 0,53 x 10-1 
T = 2,11 ms 

deze tijd inderdaad rond de 2 ms ligt. 

Het voordeel van dit voorijlende omschakelsignaal is dat de 

onvermijdbare pauze symmetrisch rond de nuldoorgang komt te 

liggen. Hierdoor wordt de vervorming van de sinus minimaal en het 

faseverschil tussen de statorstroomwenswaarde en de werkelijke 

waarde verwaarloosbaar klein. Dat T = 2 ms moet zijn, heeft 

Siemens waarschijnlijk experimenteel bepaald. 
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De ontsteekpulsgenerator. 

De ontsteekpulsgenerator heeft als taak om uit het stuursignaal 

' u· t de ontsteekhoek a te bepalen en de thyristoren van de juiste as 

brug bij deze hoek te ontsteken. De bepaling van de ontsteekhoek 

a gebeurt aan de hand van een spanning die synchroon is met de 

voedingsspanning van de cycloconverter. Op de nuldoorgang van 

deze synchronisatiespanning wordt een zaagtandspanning gestart 

(zie figuur 4.4.4). 

synchronisatiespanning 

zaagtondsponn ing 

ontsteekpulsen 

Ftguur 4.4.4: De bepaltng van de ontsteekpulsen. 

' Zodra deze zaagtandspanning boven de stuurspanning u· t komt, as 
wordt d.m.v. een ontsteekpuls de gewenste thyristor ontstoken. 

Vanuit het commando-blok wordt d.m.v. de signalen I .. en II .. 
vr~J vr~J 
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aangegeven welke brug ontstoken moet worden. Dit is dus 

afhankelijk van de gewenste stroomrichting. 

• I 
Het verband tussen a en het stuursignaal uast is lineair; en we 

kunnen het als volgt weergeven: 

. ' 
aG u ast <u 

aG . ' •• + 90° a = Kuast u ~ u ast ~ u (4.4.4) 
aG aw 

met 

aw 

K = 
aw- aG 
u - u 

aW aG 

o I 

u ast > u aw 

aw = de wisselrichterkipgrens 

aG = de gelijkrichtergrens 

u = het stuursignaal waarbij a = aw 
u = het stuursignaal waarbij a = 

aG 

a w 

aG 

In figuur 4.4.5 is deze relatie, de stuurkarakteristiek, 
• I 

weergegeven. Oe ontsteekhoek a
0 

bij het stuursignaal uast = o, is 

door de keuze van deze stuurkarakteristiek gelijk aan 90°. 

In figuur 4.4.6 zijn de stroom - spanningskarakteristieken uit 

figuur 4.1.3 nog eens weergegeven maar nu tevens voor de 

anti-parallelgeschakelde brug II. Kijken we naar deze 

karakteristieken dan zien we dat het bij een ontsteekhoek a = 90° 

mogelijk is, na aanpassing van de karakteristieken in 

leemtebedrijf, zonder sprongen in de gemiddeld gelijkgerichte 

spanning om te schakelen van brug. 
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Figuur 4.4.5: De stuurkaraktertstiek. 

T.U. Eindhoven 

De aanpassing in leemtebedrijf moet zodanig zijn dat het niet-

lineaire verloop van de karakteristieken in leemtebedrijf 

gecompenseerd wordt. Dit wordt gerealiseerd door de hoek a
0 

in 

leemtebedrijf afhankelijk van de statorstroomwenswaarde lineair 

te verschuiven in de richting van wisselrichterbedrijf. Bij 

statorstroomwenswaarden gelijk aan nul is Aa ~ 20° tot 25° en 
0 

0 0 dus a
0 

~ 110 tot 115 • 

Dankzij deze aanpassing, die d.m.v. uAa (zie <7> in figuur 
0 

4.4.1) gerealiseerd wordt, geldt bij benadering dat de 

uitgangsspanning van de cycloconverter zowel in leemtebedrijf als 

in leemtevrij bedrijf gelijk is aan: 

u = ugo cos a 

met u go 

(4.4.5) 

en dat er praktisch zonder discontinuïteiten omgeschakeld kan 

worden van brug I naar brug II en vica versa. 
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brug II brug I 

180° a=o 

150° :o" 
...... 

135° 45° 
/ 

.I 

120° 6o" 
I \ 

! 
"105° \ 

75° I 
I 
I , \ 

90° I go'' 
,;o 

1;2 I 
' -I. lgo 
I 
I 105° 

I 
I 

60° '· 

., 
I 120° 

I 

" ~ 

45° ' .I , ...... / ~~ 

3o" ...... 150° 

0:=0 180° 

Figuur 4.4.6: De stroom - spanningskarakteristieken. 

Het verband tussen de uitgangsspanning ua van brug I-a en het 
• I 

stuursignaal uast ziet er nu als volgt uit: 

(4.4.6a) 

Voor brug IIa geldt: 

• I 0 
ua = - U cos(Ku + 90 ) = go _ ast (4.4.6b) 

Deze verbanden zijn niet lineair. Voor -de grootte van de 

versterkingsfactor G geldt: 
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(4.4.7a) 

met G = de versterkingsfactor van de cycloconverter 
• I 

We zien dat aan de grenzen van uast' de gelijkrichtergrens en de 

wisselrichterkipgrens, deze versterkingsfactor praktisch gelijk 

• I 
aan nul is. Een verandering van u t heeft dan slechts een as 

geringe invloed op ua. Daar dit niet gewenst is, wordt de 

gelijkrichtergrens gelijk aan aG = 4° genomen. Dankzij deze 

begrenzing aG in gelijkrichterbedrijf en de begrenzing aw in 

wisselrichterbedrijf kunnen we bij benadering de 

versterkingsfactor G van de cycloconverter gelijk stellen aan: 

(4.4.7b) 

• Bij deze linearisering is het signaal uast te zien als een 

. * statorspanningswenswaarde ua waarvoor geldt: 

(4.4.7c) 

. 
Van deze relatie tussen uast en ua maken we verderop gebruik om 

te beschrijven hoe in het aandrijfsysteem de ideale "trapezium-

vormige" spanning benaderd wordt. Ook bij de simulatie van de 

cycloconverter passen we de beschreven linearisering toe. 

Om te voorkomen dat de cycloconverter kipt, wordt aw = 165° 

genomen. Deze waarden aG en aw worden vast ingesteld in de 

ontsteekpulsgenerator (zie <8> in figuur 4.4.1). De ontsteekhoek 

a waarbij het kippen van de brug optreedt, is afhankelijk van de 

belastingsstroom door de brug. Bij toenemende stroom treedt bij 

een kleinere hoek a kippen op. De wisselri~hterkipgrens wordt dan 
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ook lineair verschoven met Aaw, welke afhankelijk is van de 

statorstroom i~ (zie <10> in figuur 4.4.1). Bij nullast is 

.1. 0 b'. .o.aw = o en 1J de maximale belasting van 2,5-maal de nominale 
0 0 stroom wordt Aaw = 27 en dus aw - Aaw = 138 • Deze verschuiving 

van de wisselrichterkipgrens wordt gerealiseerd met de spanning 

De synchroniseerspanning. 

De cycloconverter wordt, via.een transformator aan het 10 kV-net, 

gevoedt met een spanning van 1100 V. Bij deze transformatie wordt 

afhankelijk van het klokgetal van de transformator een fase-
0 draaiing (een veelvoud van 30 ) geïntroduceerd. 

De synchronisatiespanning, verkregen via een transfermtie van de 

10 kV-spanning naar 105 V waarbij ook een fasedraaiing 

geintroduceerd wordt, wordt door het blok <9> in figuur 4.4.1 in 

fase aangepast. De totale fasedraaiing van de synchronisatie

spanning (een veelvoud van 30°) wordt dan gelijk aan de 

fasedraaiing die geintroduceerd wordt door de 

10 kV-transformator. Deze aanpassing geschiedt met behulp van een 

transformator met vast instelbaar klokgetal. Het zo 

gesynchroniseerde signaal wordt door de ontsteekpulsgenerator 

gebruikt bij de bepaling van de ontsteekhoek a. 

De begrenzing van de statorstroomreget~ar. 

Voordat we hierop ingegaan wordt vermeld dat voor het teken van . 
• I 

uast volgens figuur 4.4.5 en 4.4.6 moet gelden: 
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gelijkrichterbedrijf 

kwadrant I en III 

90
0 

aG < a < 
• I 

u t < 0 as 

92 T.U. Eindhoven 

wisselrichterbedrijf 

kwadrant II en IV 
0 

90 < a < aw 
• I 

uast > 0 

Het kwadrant waarin gewerkt wordt, hangt af van de gewenste 

stroomrichting. Het commando-blok zorgt er voor dat in het Ie en 

IVe kwadrant brug I vrijgegeven wordt en in het IIe en IIIe 

kwadrant brug II. In figuur 4.4.7 is dit allemaal nog eens 

weergegeven en tevens is het teken van u~st vermeld. 

brug II u a brug I 

90° < a < aw f aG < a < 90° 

• • I • • I 

uast > 0 u ast > 0 uast > 0 u ast < 0 

~ i 
brug II brug I a 

aG < a < 90° 90° < a < aw 
• • I . • I 

u t < 0 u ast < 0 uast < 0 u ast > 0 as 

Figuur 4.4.7: De vier kwadranten. 

Het commando-blok verzorgt de tekenaanpassing van het signaal 
• 

uast" Dankzij deze tekenaanpassing kunnen we voor de relatie 
• tussen ua en uast m.b.v. (4.4.6) schrijven: 

• • u = Ugo sin(Kuast) zolang u ~ u~st ~ u (4.4.8) a aG aw 

De begrenzing van de staterstroomregelaar begrenst het uitgangs-
• I 

signaal van de staterstroomregelaar u zodanig dat geldt: ap 
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(4.4.9) 

• f 

Deze begrenzing moet echter zo zijn dat het stuursignaal uast 

niet onder de waarde u komt in het Ie en IIIe kwadrant en niet 
aG 

boven de waarde u - u in het IIe en IVe kwadrant: 
aW Aaw 

(4.4.10) 

• I • • 
Dit stuursignaal uast is een samenstelling van uap en uav en 

wordt afhankelijk van de stroomrichting van teken gewisseld door 
• • het commando-blok. Voor uast geldt: 

Ie en IVe kwadrant 

• t • • • 

uast = - uast = - uap - uav (4.4.11a) 

IIe en IIIe kwadrant 

. ' . . 
uast = uast = uap + uav (4.4.11b) 

• Invullen van (4.4.11) in (4.4.10) geeft voor uap de volgende 

grenzen: 

Ie en IVe kwadrant 

IIe en IIIe kwadrant 

• • 
(uaG ~ uav> ~ uap ~ (uaw - uAaw) 

We definiëren nu een Au als volgt: 
aw 

Au = u + u 
aW aW aG 

Door invullen van: 

• 
- u av 

(4.4.12a) 

(4.4.12b) 

(4.4.13) 
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u = Au - u 
aW aW aG 

(4.4.14) 

in (4.4.12) vinden we dat voor de grenswaarden uit (4.4.9) moet 

gelden: 

Ie en IVe kwadrant: 

• (4.4.15a) 
UB- =- (Au - u ) + (u - u ) 

aw Aaw aG av 

I Ie en I I Ie kwadrant: 
. 

UB+ = (Au - u ) + (- u - u ) 
aw Aaw aG av 

• . (4.4.15b) 
UB- = (u - u ) 

aG av 

Zoals te zien is in figuur 4.4.1, is dit ook op deze manier 

gerealiseerd in het aandrijfsysteem. De omschakeling voor de 

verschillende kwadranten wordt m.b.v. de schakelaars 6 en 7 van 

het commando-blok geregeld. 

De "trapeziumvormige" uitgangsspanning. 

Voor het verkrijgen van de "trapeziumvormige" uitgangsspanning is 

geen extra circuit noodzakelijk omdat de begrenzing reeds het 

gewenste effect tot stand brengt. 

De uitgangsspanning ua van de cycloconverter is als volgt 

afhankelijk van het stuursignaal u~st: 

. 
u u < u go .ast aG 

• . 
u a = u sin(Kuast> u ~ u ast ~ u (4.4.16) go aG aw 

. 
u u ast > u go aw 
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In het stukje over de ontsteekpulsgenerator is er reeds op 

gewezen dat binnen de grenzen u en u , we het stuursignaal 
aG aw 

. . . * 
uast kunnen beschouwen als een statorspann1ngswenswaarde ua . 

In stationair bedrijf zal deze wenswaarde sinusvormig verlopen. 

Voor deze wenswaarde kunnen we schrijven: 

"'•* =u sin(wt + ~> (4.4.17) 

met w = de hoekfrequentie van de spanningswenswaarde 

~ = de fase van de spanningswenswaarde 

"'•* u = de topwaarde van de spanningswenswaarde 

We nemen nu even aan dat geldt: 

u = -1 aG = 00 
aG 

(4.4.18a) 

u = 1 aw = 180° 
aw (4.4.18b} 

zodat: 

K = 90° (4.4.18c} 

• 
Bij deze aannamen geldt dat bij uast = 1 de maximale 

"'•* uitgangsspanning ua = Ugo bereikt wordt. Zolang u kleiner dan 1 

is, geldt bij benadering de linearisering uit (4.4.7) en is de 

uitgangsspanning van de cycloconverter praktisch sinusvormig. 

"'•* Door de topwaarde u niet te beperken tot de waarde 1 maar toe 

te laten nemen tot maximaal 2/~3 blijkt de uitgangsspanning bij 

benadering de ideale "trapeziumvormige" spanning aan te nemen. 

Dit is een gevolg van de begrenzing van de ontsteekhoek a. In 

. * figuur 4.4.8 is dit weergegeven, waarbij ua gelijk genomen is 

aan: 

• * ua = 2/~3 sin(wt) (4.4.19) 

Dan geldt voor ua in het gebied 0 ~ wt ~ ~= 
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u go sin(2/~3 K sin(wt)) 0 ~ wt ~ 1/3 .". 

u go 1/3 .". ~ wt ~ 2/3 .". 

u go sin(2/~3 K sin(wt)) 2/3 .". ~ wt ~ .". 

met K = 90° (4.4.20) 

Deze uitgangsspanning heeft volgens Siemens naast de 

grondharmonische en de 3e, 6e, 9e en hogere harmonischen ook nog 

hogere harmonischen die niet door de sterschakeling uitgefilterd 

e e worden (5 , 7 ••• ). Deze zijn echter zo klein dat ze verwaar-

loosbaar zijn • De topwaarde van de grondharmonische zou gelijk 

zijn aan 1,135 Ugo· Iets minder dus dan bij de ideale "trapezium

vormige" spanning. 
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§ 4.5: De simulatie van het voedingssysteem. 

De volledig stuurbare brugmutator voor de bekrachtiging van de 

synchrone machine heeft een stuureenheid (zie figuur 4.5.1) die 

bestaat uit: een ontsteekpulsgenerator <1> met 

wisselrichterkipgrens-aanpassing <2> en een synchronistatie-

spanningsaanpassing <3>. Deze onderdelen werken op dezelfde 

manier als de in de vorige paragraaf beschreven onderdelen van de 

cycloconverter. 
• Het stuursignaal ufst' afkomstig van de bekrachtigingsstroom 

regelaar, wordt via de ontsteekpulsgenerator <1> en de 

brugmutator <4> omgezet in een bekrachtigingsspanning uf voor de 

synchrone machine <5>. 

De gelijkrichtergrens aG is ook nu gelijk aan 4° en de 

wisselrichterkipgrens gelijk aan 165°. Deze laatste grens wordt 

afhankelijk van de bekrachtigingsstroom i~ verschoven naar lagere 

waarden bij toenemende stroom (zie <2> in figuur 4.5.1). 

In § 4.4 hebben we gezien dat bij de keuze van deze grenzen aG en 

aw, we de versterking van de cycloconverter en de bekrachtigings

mutator redelijk lineair is. Tevens heeft dit tot gevolg dat de 

uitgangssignalen van de stroomregelaars, u~st' u~st' u~st en u~st 

als spanningswenswaarden gezien kunnen worden. Van deze 

linearisering make~ we gebruik bij de simulatie van het 

voedingssysteem. 

Zowel de cycloconverter als de brugmutator voor de bekrachtiging 

worden gesimuleerd als lineaire versterkers met begrenzingen. Zij 

zetten de stuursignalen van de stroomregelaars (nu gelijk aan de 
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. 
Ufst 

uflcx 
1----. w 

<1> onsteekpulsgenerator 

<4> ,........._........_, 

<2> wisselrichterkipgrens-aanpassing 
<3> synchronisatiespannings-aanpassing 
<4> volledig stuurbare brug voor de bekrachtiging 
<5> synchrone machine 

Figuur 4.5.1: De stuureenheid van de bekrachtigingsbrug. 

spanningswenswaarden) om in de klemspanningen voor de voeding van 

de machine. 

Wel moeten we bedenken dat veranderingen in de stuursignalen niet 

direct doorwerken op de uitgangsspanningen van de converters. Dit 

wordt veroorzaakt doordat een verschuiving van de ontsteekhoek a 

pas effect heeft bij de eerstvolgende ontsteking van een 

thyristor. De tijdsduur tot deze eerstvolgende ontsteking kan 

variëren tussen 0 en T/6, waarin T de periodetijd van de voedende 

netspanning is. De tijdsduur T/6 hangt samen met het zespulsige 

karakter van de brug. Gemiddeld is deze dode tijd voor een 50 Hz

netspanning gelijk aan: 
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T = T/12 = 1,67 ms (4.5.1) 

Deze dode tijd wordt in het algemeen gesimuleerd m.b.v. een 

eerste-orde-tijdvertraging met dezelfde tijdconstante T. 

De versterkingsfactor in de simulatie van zowel de cycloconverter 

als de brugmutator wordt gelijk aan één omdat zowel de synchrone 

machine als het regelsysteem aan de hand van hetzelfde 

p.u.-systeem genormeerd worden. 

We simuleren fase a van de cycloconverter dan met behulp van een 

eerste-orde-tijdsvertraging met begrenzing (zie figuur 4.5.2). 

Voor de eerste-orde-tijdvertraging van fase a geldt dan: 

(4.5.2) 

met versterkingsfactor G = 1 en tijdconstante T = 1,67 ms. 

De grenzen ua+ en ua- van de eerste-orde-tijdvertraging worden 

gelijk aan de maximale en de minimale uitgangsspanningen van de 

cycloconverter. Volgens opgegeven specificaties van Siemens is de 

topwaarde van de fasespanningen van de cycloconverter gelijk aan 

~2 x 953 V= 1347 V. Normeren met u = 1650 V geeft dan voor de 
0 . 

grenswaarden ua+ = 0,816 resp. ua- = -0,816. 

De brugmutator voor de bekrachtiging wordt op dezelfde manier 

gesimuleerd als aangegeven in (4.5.2): 

• G • 
uf = 1+sT ufst (4.5.3) 

met G = de versterkingsfactor 

T = de tijdconstante van de eerste-orde-tijdvertraging 

Ook nu geldt G = 1 en T = 1,67 ms. 

- 100 -



Hoogovens IJmuiden 101 T.U. Eindhoven 
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Figuur 4.5.2: De simuiatie van het voedingssysteem. 

De waarde voor de grenzen uf+ en uf- moeten overeenkomen met de 

maximale resp. minimale waarde van de uitgangsspanning van de, 

brugmutator. Deze waarden zijn gelijk aan (4.1.1): 

A A 40 
uf+ = 3/lT ugk cos aG = 3/lT ugk cos (4.5.4a) 

A 

16so uf- = 3/lT ugk cos aw = 3/lT ugk cos (4.5.4b) 

A 

Met ugk de topwaarde van de gekoppelde voedingsspanning van de 
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brugmutator. De spanning Ugk is gelijk aan 750 V waardoor geldt: 

uf+ = 1011 V 

uf- = - 978 V 

(4.5.4c) 

(4.5.4d) 

Deze waarden dienen genormeerd te worden met ufo' welke we als 

volgt bepalen. 

Voor het vastleggen van de normwaarden voor de luchtspleetflux in 

§ 3.2 is uitgegaan van nullastbedrijf. Hiervoor geldt dat de 

machine draait met nominaal toerental zodat: 

w = 1 (4.5.5) 

en de bekrachtiging zodanig is dat voor de spanning u~ geldt: 

lu~l = Iw·~~~ = 1 (4.5.6) 

Voor de flux ~~ geldt: 

~~ = lmd i~(nullast) (4.5.7) 

met i~(nullast) de genormeerde nullastbekrachtigingsstroorn. Deze 

is genormeerd met ifo volgens: 

i~(nullast) = 
if(nullast) 

ifo 
(4.5.8) 

Uit (4.5.5), (4.5.6), (4.5.7) en (4.5.8) volgt de normwaarde if : 
0· 

(4.5.9) 

en met (3.2.5) vinden we uiteindelijk uf
0

: 

(4.5.10) 

Voor if(nullast) en lmd nemen we (zie§ 3.3): 

if(nullast) = 288 A 
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lmd(verzadigd) = 2,202 

Deze waarden worden gebruikt omdat bij het normeren van de 

machineparameters Siemens uitgegaan is van de van te voren 

berekende waarde voor if(nullast). 

Invullen in (4.5.10) geeft: 

i = 2,202 x 288 = 634 A fo 

u = 1650 x 1975 = 5140 V 
fo 634 

(4.5.11) 

(4.5.12) 

De grenswaarden voor de simulatie van de brugmutator worden nu 

gelijk aan uf+ = 0,197 en uf- = - 0,190. 

Bij de meting van de statorstromen en -spanningen zoals 

beschreven in § 4.3 worden de meetsignalen niet gefilterd. Dit 

wordt pas gedaan in de onderdelen die gebruik maken van deze 

meetwaarden zoals b.v. de statorstroomregelaar. Hoe dit gebeurt 

en hoe dit gesimuleerd wordt, wordt beschreven in hoofdstuk 6. 

Bij de meting van de bekrachtigingsstroom bevindt zich in het 

meetcircuit een eerste-orde-tijdvertraging met een tijdconstante 

gelijk aan 2,2 ms. Ook in de bekrachtigingsstroomregelaar wordt 

het gemeten signaal i~ nog eens door een eerste-orde-tijd

vertraging geleid met een tijdconstante van 1,65 ms. 

Deze twee in serie geschakelde eerste-orde-tijdvertragingen 

kunnen we volgens [9] voor lage frequenties benaderen met één 

eerste-orde-tijd-vertraging, daar geldt: 

F(s) = [1~!Tl][1~;T2 ] ~ l+s~~:~T2 ) = l+;T (4.5.13) 
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In het simulatiemodel wordt de tijdconstante T van deze eerste

orde-tijdvertraging dan gelijk aan: 

~ = 2,2 + 1,65 = 3,85 ms (4.5.14) 

en de versterkingfactor G wordt gelijk aan één. 
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Hoofdstuk 5: Een fluxgeoriënteerde regeling. 

De Siemens-transvectorregeling van Voorwals I is een 

fluxgeoriënteerd regelsysteem. Met dit systeem is het mogelijk 

het toerental, de luchtspleetflux en de cos ~ van de machine 

onafhankelijk van elkaar te regelen. Het aandrijfsysteem heeft 

hierbij een dynamisch gedrag dat vergelijkbaar is met 

aandrijfsystemen met gelijkstroommachines. In dit hoofdstuk wordt 

een beschrijving gegeven van het principe van een 

fluxgeoriënteerde regeling, het regelconcept en de schematische 

opbouw van het regelsysteem. 

§ 5.1: Het basisprincipe van de fluxgeoriënteerde regeling . 

is 
. • In (3.2.13) voor de fluxen ~q en ~d gegeven: 

• . . 
~q = 1 i + 1 (i + iDq) (5.1.1a) aa q mq q 
. . . . . 

~d = 1 id + 1md(id + if + iDd) ( 5 .1.1b) a a 

We definiëren de magnetiseringsstromen i~q en i~d als volgt: 

i~q = iq + i~q (5.1.2a) 

i~d = i~ + i~ + i~d ( 5. 1. 2b) 

. . 
Hiermee worden de luchtspleetfluxen ~mq en ~md gedefinieerd: 

. 
~mq = 

• 
1 i mq ~q 

De fluxen uit (5.1.1) kunnen dan met: 

• 
~qa = 1 i aa q 
. 

~da = 1 id • a a 

(5.1.3a) 

( 5. 1. 3b) 

(5.1.4a) 

(5.1.4b) 
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opgesplitst worden in: 
. . . 

"'q = IJ! qa + l#lmq (5.1.5a) 

. • • 
"'d = IJ! da + "'md ( 5. 1. Sb) 

Voor het elektromechanische koppel m geldt (zie (3.2.11f)): 

m (5.1.6) 

waaruit met (5.1.4) en (5.1.5) volgt: 

m· = l#l~qi~ - ~#~~di~ (5.1.7) 

Het koppel kan dus gegeven worden als een functie van de 

luchtspleetfluxen en de statorstromen in de q- en d-richting. 

We voeren een derde as z in, die loodrecht staat op het q,d-vlak 

en waarvan de positieve richting volgens een rechtse schroef 

beweging overeenkomt met de positieve koppelrichting (zie figuur 

5.1.1). 

d-as 

-----+-------~~----

z-as 

q-as 

Figuur 5.1.1: Het q,d,z-assenstelsel. 

. . .. 
De fluxen l#lmq en l#lmd en de stromen iq en·1d worden beschouwd als 

.... .... 
de componenten van de vectoren 1#1. en i. in het q,d-stelsel. Deze m s 
vectoren worden gedefinieerd in het rechtsdraaiende q,d,z-stelsel 
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(zie figuur 5.1.1) en zien er als volgt uit: 

i 
-+ 

q 

i • 
. . 

= 1d s (5.1.8) 

0 q,d,z 

• 

-+ 
"'mq 

• • 
"'m = "'md (5.1.9) 

0 q,d,z 
-+ -+ • Dan geldt dat het uitprodukt van de vectoren is en "'m gelijk is 

aan het koppel: 

0 
-+ -+ -+ 

m = -(i~ X "'~) = 0 (5.1.10) . . . . 
"' i -"' i mq d md q q,d,z 

De grootte van het elektromechanische koppel is dus gelijk aan de 

modulus van de luchtspleetflux vermenigvuldigd met de grootte van 

de staterstroomcomponent loodrecht op de luchtspleetflux "'. (zie m 

figuur 5.1.2). 

-
'sj_ 

-I s 

--m - opp. L7 - opp. ~ = l'lf~lli~j_l 

Figuur 5.1.2: De grootte van het elektromechanische koppel. 
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• Veronderstellen we dat de luchtspleetflux ~m een hoek f heeft 

t.o.v. de a-as en definiëren we een k,l-stelsel, waarvan de k-as 

-+ 
dezelfde hoek f heeft t.o.v. de a-as dan ligt de vector ~~ altijd 

op de positieve k-as (zie figuur 5.1.3) • . 
m 

{3-os 

k-as 

d-os 

q-os 

Figuur 5.1.3: De verschiltende assenstetsets. 

We gaan nu de statorgrootheden, gedefinieerd t.o.v. het 

q,d-stelsel, transformeren naar het k,l-stelsel. Daarvoor 

gebruiken we de transformatiematrix r: 

p(f--r) 

T = 
[ 

-sin cos p (f --r) l 
-sin p (f --r) 

(5.1.11) 
-cos p(f--r) 

waarmee we de grootheden in het k,l-stelsel als volgt definiëren 
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(5.1.12a) 

( 5 .1.12b) 

( 5 .1.12c) 

De relaties tussen deze grootheden vinden we door de 

transformatie r toe te passen op (zie (3.2.11)): 

Dit geeft dan: 

d 
+ w dt 

0 [~~l + E_ r-~~l d~ • w • dt 
~d 0 ~q 

r [:~] = ra r [~tl + r [w:dt [:~]] + r [-:t] 

Invullen van: 

r [w:dt [:~]] = 

en: 

[ 
-cos 

d r = w
0
dt sin 

d 
w dt 

0 

p (f --r) 

p (f --r) 

-sin 

-cos 

T) [:t] 
p (f -'Y) 

p (f -~) l E d (f --r) 
w dt 

0 

(5.1.13) 

(5.1.14a) 

( 5 .1.14b) 

(5.1.14c) 

in (5.1.14a) geeft samen met (5.1.11) en (5.1.12) de volgende 

relatie: 

(5.1.15) 
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Verder definiëren we nog: 

(5.1.16) 

en: 

Invullen van (5.1.4) in (5.1.16) geeft samen met (5.1.12b): 

1 a a (5.1.18) 

Met behulp van (5.1.5), (5.1.12c) en (5.1.16) vinden we uit 

(5.1.17): 

[:d = r [:d = r [:t]- r [:d = [:t]- [:t] (5.1.19) 

Op grond van de definitie van het k,l-stelsel geldt: 

~~k = j ~~~ + ~~~ = ~~ = I;~ I ( 5. 1. 2 oa) 

. 
~ml = 0 ( 5 .1. 20b) 

Met (5.1.18), (5.1.19) en (5.1.20) is (5.1.15) te schrijven als: 

d 
+ w dt 

0 [

1 ik. + ~ "] aa m + 
1 il. a a 

9f. 
dt 

(5.1.21) 

Voor het rechtsdraaiende k,l,z-stelsel uit figuur 5.1.3 geldt: 

(5.1.22) 

k,l,z 
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. 
-+ 

~m 
• 

~m = 0 

0 k,l,z 

Het koppel is nu gelijk aan: 

0 
-+ -+ -+ 

-(i. • m = x ~m) = 0 s 

i~~~ k,l,z 

We zien dat het elektromechanische koppel: 

• m 
. . . = ~ ~ 1 m 

T.U. Eindhoven 

(5.1.23) 

(5.1.24) 

(5.1.25) 

dankzij de introductie van het k,l-stelsel, gelijk is aan het 
. . . 

produkt van de grootheden ~1 en ~m· 

Het principe van de fluxgeoriënteerde regeling komt nu neer op 

het constant houden van de luchtspleetflux ~~ terwijl de .. 
statorstroomcomponent ~l afhankelijk van het gevraagde koppel 

geregeld wordt. Hierdoor beschikken we over een eenvoudige 

regeling, die vergelijkbaar is met die van gelijkstroommachines 

(constante bekrachtiging en variabele ankerstroom). Men spreekt 

in dit geval over een fluxgeoriënteerde regeling daar (5.1.25) 

slechts geldt in het, aan de hand van de luchtspleetflux ~· 
m 

gedefinieerde, k,l-stelsel. 
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§ 5.2: Het regelconcept bij stationair en bij dynamisch bedrijf. 

Het regelconcept wordt besproken aan de hand van een vector-

diagram voor de machine in stationair bedrijf. Voor stationair 

bedrijf geldt: 

~:dt [:~] = [: l 
w· = E_ d~ =constant 

w dt 
0 

(5.2.1a) 

(5.2.1b) 

(5.2.1c) 

(5.2.1d) 

De spanningsbetrekkingen uit (5.1.13) zijn dan m.b.v. (5.1.4) en 

(5.1.5) te schrijven als: 

[ :~] = ra [ :~] + ~ • [ -: il 
= ra [:~] + ~ lao [-:t] + ~· [-:~:] (5.2.2) 

Voor het vectordiagram definiëren we in het q,d,z-stelsel nog de 

vectoren: 

q,d,z 
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• . 
-w 1aoid 

-+ 
• 
laoi~ e = w 

0 
(5.2.4) 

0 q,d,z 

• • -w '~~md 
-+ • • • e = w '~~mq m (5.2.5) 

0 q,d,z 

• • De vector us is de statorspanningsvector en de vector em de 

• luchtspleetspanningsvector (emk). De vector e
0 

geeft het 

spanningsverlies over de statorstrooiinductantie lao weer. We 
-+ 

constateren dat e~ gelijk is aan de over een hoek v/2 verdraaide 
-+ -+ -+ 

vector is• en vermenigvuldigd met w"l en date" gelijk is aan '~~m. ao m 

over een hoek v/2 verdraaid en vermenigvuldigd met • w • 

Met ( 5 . 1 . 8 ) , ( 5 • 2 . 3 ) , ( 5 • 2 • 4 ) en ( 5 • 2 • 5) kunnen we de 

spanningsbetrekkingen (5.2.2) als volgt in vectornotatie 

schrijven: 

us· = r i" + e: + e a s .., m (5.2.6) 

Voor het tekenen van het vectordiagram in figuur 5.2.1 nemen we 

aan dat: 

1 = 1 d mq m (5.2.7) 

Dit vereenvoudigt namelijk het tekenwerk. Verder zijn nog de 

volgende gegevens als bekend verondersteld: 

. . . 
- de grootte van de vectoren us en 1s: 

-+ 
-de hoek ~(u.i) tussen de vectoren us en 

.. 
1 • 
s' 

-de hoekfrequentie w·; 

- de machineparameters. 
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--------...................... 

IJL .... 
i~ 

.... .. 
'\. 

1f· 
m 

'\. 
~ 

d-as 

/ 

/ 
/ 

k-as 

Figuur 5.2.1: Het vectordiagram van de machine. 
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Het tekenen van een dergelijk diagram gaat als volgt: 

- De spanningsvector u~ wordt verminderd met het spanningsverlies 
-+ • over de statorweerstand, rais' en het spanningsverlies als 

• gevolg van de spreiding, 

spleetspanning: 

e • Hierdoor vinden we de lucht
a 

(5.2.8) 

. . 
- em staat loodrecht op ~m in de positieve 1-richting. Met de 

• • bekende waarde van w ligt de grootte van ~m vast en de 

richting is gelijk aan de positieve k-richting: 

-In stationair bedrijf geldt dat i~q = i~d = 0 (zie (5.2.1)). 
-+ 

De luchtspleetspanning e~ (5.2.5) kan dan als volgt weer-

gegeven worden (zie ook (5.1.2) en (5.1.3)): 

. . • 
lmdi~ 

• .. 
-w ~md -w -w 1md1 f -+ . • • • 

em = w ~mq = w lmqiq + 0 (5.2.9) 

0 q,d,z 0 q,d,z 0 q,d,z 

De eerste vector in het rechter lid komt overeen met de 

spanningsval over de luchtspleetveldinductanties. Indien 

-+ 
(5.2.7) geldt dan is deze • vector gelijk aan de vector i over s 

een hoek v/2 verdraaid en vermenigvuldigd met w"lmd" .In figuur 

5.2.1 is deze vector aangegeven met e:. De tweede vector in 
. 1 

-+ 
(5.2.9) wordt de poolrad spanningsveétor e~ genoemd: 
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. 
-w 1mdif 

-+ 

ep = 0 (5.2.10) 

0 q,d,z 

Er geldt nu: 

-+ -+ -+ • • • 
em = e. + e 

~ p (5.2.11) 

Aangezien de magnetische as van de bekrachtigingswikkeling 

samenvalt met de d-as, kunnen we de bekrachtigingsstroomvector 

invoeren als: 

0 
-+ . • 
if = if (5.2.12) 

0 q,d,z 

• en zien we direct dat de poolradspanningsvector ep loodrecht op 

-+ 
i~ staat in de richting van de negatieve q-as. Daar w en lmd 

bekende constanten zijn, ligt na het tekenen van (5.2.11) ook 

-+ 
i~ en het q,d-stelsel vast; 

- de grootte van het koppel m· wordt in figuur 5.2.1 aangegeven 

d.m.v. het gestippelde oppervlak. 

Naast de reeds gedefinieerde vectoren voeren we verder nog de 

-+ -+ 
magnetiseringsstroomvector i~ en de demperstroomvector i~ in. 

Deze zijn als volg~ gedefinieerd: 

-+ 
i 

J.l 
= 

q,d,z 

(5.2.13) 

- 116 -



Hoogovens IJmuiden 117 T.U. Eindhoven 

(5.2.14) 

q,d,z 

De relatie (5.1.2) kunnen we dan als volgt in vectornotatie 

weergeven: 

-+ -+ -+ 

i~ = i~ + i~ + i~ (5.2.15) 

In stationair bedrijf is de demperstroomvector gelijk aan nul en 

geldt onder de aanname dat lmq = lmd = lm: 

-+ -+ 
..JI. = 1 i. 

m m ~ 
(5.2.16) 

-+ -+ 
De richting van i~ is in dit geval gelijk aan die van ~~· Dit is 

weergegeven in figuur 5.2.1. 

Indien lmq( lmd kunnen we (5.1.3) op twee manieren splitsen: 

[:t:] = 1md [:i:] + <
1mg-1md) [i~gl (5.2.17a) 

[~ ~ql = 1 [i~ ql + ( 1 -1 ) [ 0 l • mq . • md mq • 
~md 1~d i~d 

(5.2.17b) 

Met behulp van de vectoren: 

i • 

-+ ~q 

i 
~q 

= 0 (5.2.18) 

0 q,d,z 

0 
-+ .. 

i 
. 

1 = 
~d ~d 

(5.2.19) 

0 q,d,z 
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zijn de relaties uit (5.2.17) in vectornotatie te schrijven als: 

.... . 
~m .... [1 -1 r 
1md 

= i + mg md i • 
J.L 1md J,Lq 

(5.2.20a) 

.... . 
~m .... [1 -1 r i + md mg . • 
lmq 

= 1 1 d J.L mq J.L 
(5.2.20b) 

In figuur 5.2.2 zijn deze vectoren weergegeven. 

l-as 

" " " " " 

/ 

" ' " 

/ 
/ 

/ 

2..J d-as 

md mq •• 

[
I -1 ] .... 

IJ.Ld 
lmq 

k-as 

Figuur 5.2.2: De luchtspleetflux en de magnetiseringsstroom. 

.... .... . 
We zien dat de hoek van de vectoren iJl en ~m t.o.v. elkaar 

afhangt van de ligging van deze vectoren t.o.v. het q,d-stelsel. 
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• Het eindpunt van de vector i~ loopt over de aangegeven halve 

cirkel indien de hoek p(f-~) verandert van o tot ~/2. Bij 
... 

p (f-~) = 0 is i • 
Jtq = 0 en valt de d-as samen met het k-as. Bij 

... -+ 
p (f-~) = ~/2 ligt ~~ op de negatieve q-as en is • dus i Jtd = 0 

Bij het vastleggen van het regelco~cept is het van belang in te 

zien dat de statorspanningen en -stromen beperkt zijn i.v.m. de 

maximale uitgangsspanning en de maximale stroombelasting van de 

cycloconverter. T~vens is de grootte van de luchtspleetflux 

beperkt als gevolg van de verzadigingseigenschappen van het ijzer 

en de daarmee samenhangende verwarming van de machine. 

De bekrachtigingsvoeding is in staat bij ieder voorkomende 

bedrijfstoestand de gewenste bekrachtigingsstroom te leveren. 

Door de genoemde beperkingen wordt t.a.v. de stationaire toestand 

onderscheid gemaakt tussen twee gebieden met ieder een eigen 

regelconcept. 

Het eerste gebied voor 0 ~ Iw· I ~ w grens 

In dit gebied wordt de luchtspleetflux constant gehouden op de 
... 

nog toelaatbare maximale waarde en de statorstroom i. wordt 
s 

steeds zodanig geregeld dat deze loodrecht staat op de 
-+ • luchtspleetflux ~m· 

... ... 
• • De loodrechte stand van is op ~m wordt bereikt door de 

statorstroomcomponent i~ gelijk aan nul te stellen. De stator

stroomcomponent i~ wordt zo geregeld dat het gewenste koppel 
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geleverd wordt. 

. 
De luchtspleetflux ~m is in stationair bedrijf afhankelijk van de 

-+ -+ . 
statorstroom is en de bekrachtigingsstroom if. Deze laatste 

stroom wordt nu, afhankelijk van de statorstroom, zodanig 

geregeld dat de luchtspleetflux constant blijft. 

De vraag is waarom binnen dit gebied voor deze instelling gekozen 

wordt. 

Deze keuze is t.a.v. de weerstandsverliezen in de stator-

wikkelingen resp. bekrachtigingswikkeling niet de meest gunstige 

daar b.v. bij kleine koppels de bekrachtiging toch maximaal is. 

Het waarom moet dan ook gezocht worden in de toepassing van het 

aandrijfsysteem. Vanuit het walsproces wordt verlangd dat het 

aandrijfsysteem in staat is grote koppels te leveren en dat 

daarbij het toerental goed beheersbaar is. Verder moet opgemerkt 

worden dat de belasting stootvormig is daar bij inloop van de 

plak de koppelvraag snel toeneemt en bij uitloop van de plak snel 

afneemt. 

Voor het regelsysteem komt dit neer op een wens tot een goede 

regeldynamiek, waarbij het systeem in staat moet zijn grote 

koppels snel te leveren om het toerental zo goed mogelijk 

constant te houden. 

Omdat in dit gebied de grootte van de stroom begrensd is, krijgen 

-+ -+ 

we het grootst mogelijke koppel als i" lóodrecht op~· staat en . s . m 
-+ -+ 

beide maximaal zijn. Dit houdt dus in dat i~ en e~ in fase zijn 

(zie figuur 5.2.1) en men spreekt dan van een inwendige cos~(i.e) 

gelijk aan één. De snelheid waarmee het koppel 
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verandert kan worden hangt samen met de snelheid waarmee de 

luchtspleetflux resp. de statorstroom kan veranderen. We zullen 

nog zien dat dankzij de demperwikkelingen de statorstroom sneller 

kan veranderen dan de luchtspleetflux. Deze laatste probeert men 

dan ook zo goed mogelijk constant te houden op zijn maximale 

waarde. Afhankelijk van het gewenste toerental en het gevraagde 

koppel regelt men de staterstroomcomponent i~ . 

• Bij toenemende hoekfrequentie w neemt de luchtspleetspanning em 

toe. Daar de statorspanning voor een groot deel bepaald wordt 

door de luchtspleetspanning ((5.2.6)) bereiken we bij een 

bepaalde statorstoom en hoekfrequentie de maximale stator-

spanning. De hoekfrequentie waarbij dit gebeurt, wordt aangegeven 

met wgrens· De waarde van w~rens is afhankelijk van de stater-

stroom. Om het toerental toch boven deze w uit te laten grens 

komen past men veldverzwakking toe . 

• 
Het tweede gebied w ~ grens 

In dit tweede gebied, waar veldverzwakking toegepast moet worden 

i.v.m. de maximaal mogelijke statorspanning, bespreken we twee 

regelmethoden. Eén waarbij de luchtspleetflux zodanig geregeld 

wordt dat de statorspanning u~ gelijk is aan zijn maximaal 

mogelijke waarde en een tweede methode waarbij de 

luchtspleetspanning e" constant gehouden wordt pij toenemend m 

toerental. 

Eerste methode: Om in dit gebied met begrensde statorspanning en 
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-stroom bij toenemend toerental het grootst mogelijke koppel te 

krijgen moet zodanig geregeld worden dat: 

-+ 
- de statorspanning u~ gelijk wordt aan zijn maximale waarde; 

-+ 
- de statorstroom is en de spanning us in fase zijn. Dit houdt 

dan in dat de uitwendige coscp(u.i) gelijk is aan één. 

Dat deze regelstrategie het grootst mogelijke koppel oplevert 

wordt voor een machine met verwaarloosbare statorweerstand 

aangetoond aan de hand van figuur 5.2.3. 

De grootte van het koppel is gelijk aan: 

-+ -+ 

I; ï = Ie~ 11 i~ I (5.2.21) 
(,) 

De luchtspleetspanning is zodanig dat de statorspanning maximaal 

-+ 
is. Voor de staterstroomcomponent i~ geldt: 

-+ -+ 
I i 1" I = I i. I cos cp < . > s ~.e 

Uit figuur 5.2.3 halen we verder dat geldt: 

-+ -+ 
I em· I cos cp < . > =I u. I cos cp < . > 

~.e s u.~ 

en dus: 

cos cp (. ) = 
~.e 

cos cp ( . ) 
u.~ 

Invullen van (5.2.22) en (5.2.23) in (5.2.21) geeft: 

cos cp(u.i) 

dat maximaal is zodra coscp( ') gelijk is aan één. 
u.~ 

(5.2.22) 

(5.2.23) 

(5.2.24) 

Fysisch is dit ook verklaarbaar daar dan slechts zuiver 
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werkvermogen opgenomen wordt, dat in zijn geheel gebruikt wordt 

ter compensatie van de mechanische belasting. 

ço(u.e) 

Figuur 5.2.3: De statorspanning, -stroom en luchtspleetspanning. 

Hetzelfde geldt voor een machine met niet-verwaarloosbare 

statorweerstand daar dit slechts leidt tot een verlaging van de 
-+ -+ 

spanning u~ met rais (in ingeregelde toestand is cos~(u.i) immers 

gelijk aan één). Een deel van het opgenomen vermogen wordt dan 

gebruikt ter compensatie van de ohmse-verliezen in de 

statorweerstanden. 

Indien Siemens deze methode toepast zorgen zij ervoor dat zodra 
-+ 

de luchtspleetspanning le~l groter wordt dan de statorspanning 
-+ -+ 

Iu· I de regeling overgaat in een Ie· 1-regeling·'in de plaats van s m 
-+ 

de hiervoor beschreven lu~l-regeling (zie [8)). Dit gebeurt dus 
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-+ -+ 
voornamelijk in generatorbedrijf daar dan le~l > lu~l. 

Waarom dit gedaan wordt is mij niet duidelijk. 

Tweede methode: Bij deze methode wordt de luchtspleetflux zodanig 

geregeld dat de luchtspleetspanning constant blijft bij toenemend 

toerental. De grootte van de luchtspleetflux ~· moet dan m 
-+ 

omgekeerd evenredig met het toerental w· afnemen. Ook nu wordt is 

m.b.v. i~ zo geregeld dat cos~(u.i) gelijk aan één is. 

Bij het aandrijfsysteem van Voorwals I heeft Siemens voor deze 

methode gekozen. Dit heeft namelijk als voordeel dat koppel-

verhogingen die b.v. optreden bij inloop van de plak opgevangen 

kunnen worden door verhoging van de statorspanning. Hierdoor 
-+ 

neemt de statorstroom is snel toe waardoor we in staat zijn het 

toerental in de hand te houden. Bij de eerste methode, waar de 

-+ 
statorspanning al maximaal is, moet de verhoging van de stroom is 

-+ • tot stand komen door verlaging van de luchtspleetspanning em. We 

zullen nog zien dat dit gepaard gaat met een grote tijdconstante, 

wat de regeldynamiek niet ten goede komt. 

De waarde waarop de luchtspleetspanning constant gehouden wordt, 
-+ 

komt overeen met die bij w~ren~ voor li~l = 1. 

Het hierboven beschreven regelconcept voor het toerenbereik van 

0 ~ Iw" I ~ 2 dient ook tijdens overgangen van de' ene naar de 

andere stationaire toestand overeind te blijven. Wat tijdens dit 

dynamische bedrijf gebeurt bespreken aan de hand van de in figuur 

3.2.1 aangegeven vervangingsschema•s. 
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lf afwo rf 
.....---_rv-Y1 C=:J---~ 

.. 
laaf wo 11d/Wo ld ra 

+ 
I mdlld 

. 1/1: m Ud- q"bdt 1/l~d wo r,d 

.. 
loafwo 11q{W0 lq ra 

+ 
I -1 

1/l~q 
mq 1q 

• '1/J,·E.!!l wo r1q 
uq + d "bdt 

Ftguur 5.2.4: De vervangtngsschema's voor de d- en q-as. 

Indien we de bekrachtigingsvoeding beschouwen als een stroombron 

en lx gelijk aan nul stellen, kunnen d~ schema's omgevormd worden 

naar die in figuur 5.2.4, waarvoor geldt: 
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1 mg 1Dga 
1md 1 Dda 

11q = 11d = 1 +1 1md+1Dda mq Dqa 
(5.2.25) 

12 12 
mg md 

rDd r = r r1d = 1q (1 +1 ) 2 Dq 2 
(lmd+1Dda) mq Dqa 

Uit de gegevens in § 3.3 volgt dat: 

(5.2.26a) 

(5.2.26b) 

waardoor: 

11q "' 1 11d "' 1 Dda l "' Dqa "' 

(5.2.27) 
r1q "' rDq r1d "' rDd "' "' 

Aan de hand van deze vervangingsschema's bestuderen we het 

dynamische gedrag. Daarvoor wordt bekeken wat de invloed is van 

stapvormige statorspanningsveranderingen op de statorstroom- en 

de luchtspeetfluxcomponenten. Zo'n stapvormige verandering kan in 

eerste instantie beschouwd worden als een hoogfrequent 

verschijnsel. Veranderingen van de stromen door de grote 

1 -1 lmd-11d 
inductanties mg 1g en worden in eerste instantie dan 

"'o "'o 

ook volledig tegengewerkt. De tijdconstante die een rol ·speelt 

bij veranderingen van de statorstroom i~ wordt dan bepaald door 

de serieschakeling van ra' 1a
0

fw
0

, 1 1q;w
0 

en r 1q. Deze constante 

T. is gelijk aan: 1q 

T, = 1q 

1 +11 aa g (5.2.28a) 

Voor de d-as is het RL-circuit bestaande uit de serieschakeling 

- 126 -



.Hoogovens IJmuiden 127 T.U. Eindhoven 

Tid = 
1aa+11d 

(o)o(ra+r1d) 
(5.2.28b) 

behorende bij de inductanties De luchtspleetflux ~~q is de flux 
1 -1 1 

m; 1q en ;g en de luchtspleetflux ~~d is de flux over 
0 0 . 

1 -1 mg 1q 

1 
en _!g (zie figuur 5.2.4). Deze ~uchtspleetfluxcomponenten zijn 

(o)o 

bij dynamische verschijnselen dus niet constant, wat in principe 

in strijd is met het regelconcept. Maar omdat 1 1g << lmq en 

1 1d << lmd zijn deze veranderingen erg klein en kunnen we de 

luchtspleetflux als constant veronderstellen. De demper

wikkelingen zorgen er dus voor dat de luchtspleetflux in eerste 

instantie constant blijft en dat de statorstromen i~ resp. i~ met 

vrij kleine tijdconstanten Tig en Tid kunnen veranderen. 

Zodra de statorstromen hun nieuwe gewenste waarden bereikt hebben 

mogen we de voeding van de statorwikkelingen ook beschouwen als 

een stroombron. De statorstromen i~ en i~ zijn dan verder 

constant. We gaan nu terug naar figuur 3.2.1. De demperstroom i~q 

door rDq' lDqa/(,)0 en lmq/(,)0 en de stroom i~d door rDd' lDda/(,)0 en 

lmd/(,)
0 

(lx = 0) blijven niet constant maar nemen geleidelijk af. 

Door deze verandering van de stroom door de luchtspleet

inductanties lmgf(o)o en lmd/(,)
0 
verander~n ook de luchtspleetflux-

• . . . 
componenten ~mq en ~md" De t1Jdconstanten T~q e~ T~d' die een rol 

spelen bij deze veranderingen van de luchtspleetfluxcomponenten 

zijn dan gelijk aan: 
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(5.2.29) 

Deze verandering van de luchtspleetflux dient gecompenseerd te 

worden om te blijven voldoen aan het regelconcept met constante 

flux. Voor deze aanpassing wordt de bekrachtigingsstroom i~ 

bijgeregeld en de hoek p(f-~) zal zich wijzigen (zie figuur 

5.2.1). 

Bij de hierboven beschreven toestandsverandering gingen we uit 

van een constante luchtspleetflux. Moet echter deze fluxwaarde 

veranderd worden, om b.v. in het gebied van veldverzwakking te 

komen, dan werkt ook hier de demperwikkeling de verandering 

tegen. Door de bekrachtigingsstroom dan b.v. meer af te laten 

nemen dan noodzakelijk is, wordt de verandering ondanks de 

tegenwerking versneld. Zodra de demperstromen afnemen, kan de 

bekrachtigingsstroom weer toenemen. 

We zien dus dat de luchtspleetflux bij veranderingen van de 

statorstroom in eerste instantie, dankzij de demperwikkelingen, 

min of meer constant blijft. Na verloop van tijd wordt door 

aanpassing van de magnetiseringsstroom d.m.v. de bekrachtigings

stroom de luchtspleetflux eveneens constant gehouden. 

Hoe het een en ander gerealiseerd wordt, beschrijven we in het 

volgende hoofdstuk. 
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§ 5.3: ~e opbouw van de transvectorregeling. 

Het in de vorige paragrafen beschreven principe van de 

fluxgeoriënteerde regeling heeft de mogelijkheid om de volgende 

grootheden te regelen: 

het toerental, via de regel~ng van het koppel, van de rotor; 

- de cos~ van de machine; 

- de luchtspleetflux in de machine·. 

In figuur 5.3.1 is schematisch weergegeven hoe dit in het regel-

systeem gerealiseerd wordt. · 

•* Aan de hand van de wenswaarde n voor het toerental, de 

• werkelijke waarde n en de grootte van de luchtspleetflux bepaalt 

.. * de toerenregelaar <1> een wenswaarde 1
1 

voor de koppelbepalende 

statorstroomcomponent. 

. . * De staterstroomcomponent 1k , die bepalend is voor de cos~ van de 

machine, wordt door de cos~-regelaar <3> uit het toerental en de 

•* waarde van i
1 

berekend. 

De fluxjemk-regelaar <2> zorgt ervoor dat in het eerste gebied de 

luchtspleetflux constant blijft en in het tweede gebied 

(veldverzwakking) de luchtspleetspanning (emk) constant blijft. 

De uitgangen van deze regelaar Ai~* en Ai~~ worden opgeteld bij 

.. * de statorstroomwenswaarde 1k resp. de bekrachtigingsstroom-

•* wenswaarde ifk' beide in de k-richting. 

Het stroommodel <5> heeft als taak uit de staterstroomcomponenten 

•* •* •* ik , i 1 en de fluxwenswaarde ~m (n) de bekrachtigings-

• * . * . stroomcomponenten ifk en ifl te berekenen. De vectoranalysator 

vormt uit deze waarden uiteindelijk de bekrachtigingsstroom-

•* wenswaarde if • 
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Aan de hand van deze waarde wordt m.b.v. de bekrachtigingsstroom-

regelaar <7> en de brugmutator <12> de synchrone machine <11> 

bekrachtigd met de stroom if • 

. * De fluxwenswaarde ~m (n) <4> voor het stroommodel <5> is tot 

• wgrens = 0,862 (zie hoofdstuk 6 en bijlage III) constant en neemt 

daarna omgekeerd evenredig met het toerental af • 

. • * .• * De staterstroomcomponenten 1k en 1
1 

zijn gedefinieerd t.o.v. 

het k,l-stelsel. De synchrone machine dient echter met de 

statorstromen ia, ib resp. ie gevoed te worden • 

. • * .. * Om dit te realiseren worden de waarden 1k en 1
1 

vanuit het 

k,l-stelsel getransformeerd naar die in het a,~-stelsel. Hiervoor 

wordt de in figuur 5.3.1 aangegeven vectordraaier gebruikt. 

Voor de transformatie van de grootheden uit het a,~-stelsel naar 

die in het k,l-stelsel maken we gebruik van de transformatie-

matrix t. Voor deze transformatie geldt (zie figuur 5.1.3): 

• 
ik 

• 
il 

= 

= 

ia cos pf + i~ sin pf 

-i~ sin pf + i~ cos pf 

De matrix t is dus gelijk aan: 

[ 

cos pf 
t = -sin pf 

sin 

cos 
pf l 
pf 

(5.3.la) 

(5.3.lb) 

(5.3.1c) 

De transformatie van het k,l-stelsel naar het a,~-stelsel wordt 

gerealiseerd met de inverse transformatiematrix t-1 : 

-1 [ cos pf 
t = sin pf 

-sin pf l 
cos pf 

.. * Hiermee berekenen we b.v. de wenswaarden 1a 

. * .. * wenswaarden ik en 11 : 

(5.3.2a) 

en uit de 
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··* ··* .•* . ~a = ~k cos pf - ~1 s~n pf (5.3.2b) 

(5.3.2c) 

Deze waarden worden vervolgens met de 2/3-faseomzetter omgezet in 

.. * .• * .. * (zie ( 3. 1. 14) ) : ~a , ~b resp. ~c 

.• * ;-;-;; .. * 
~a = ~ 

(l 

.• * -1/~6 .. * + 1/~2 .• * (5.3.3) ~b = ~ ~fj a 

.. * -1/~6 .. * 1/~2 .. * 
~c = ~ - ~/3 a 

Aan de hand van deze wenswaarden wordt via de statorstroom-

regelaars <8> en de cycloconverter <10> de synchrone machine <11> 

gevoed met de statorstromen ia, ib en ie. 

Voor de transformatie (5.3.2) dient de hoek f van de luchtspleet-
-+ 

fluxvector ~~ t.o.v. de a-as op ieder moment bekend te zijn. Het 

weergegeven spanningsmodel <6> berekent daarvoor uit de gemeten 

statorstromen en -spanningen de waarden van de luchtspleetflux-. . . 
componenten ~ma en ~rop ~n de a- resp. /3-richting. Hiermee 

. 
berekent de vectoranalysator de grootte van de luchtspleetflux ~m 

en cos pf resp. sin pf. De vectordraaier maakt van deze laatste 

twee waarden gebruik om de transformatie (5.3.2) uit te voeren. 

Tussen het stroommodel <5> en het spanningsmodel <6> bestaat nog 

een koppeling om ook bij lage toerentallen de luchtspleetflux zo 

goed mogelijk te bepalen (dit is niet weergegeven in figuur 5.3.1 

maar wordt in hoofdstuk 6 besproken). Hiervoor is het nodig de 

rotorpositie t.o.v. de a-as (de hoek ~> op ieder moment te weten. 

Deze wordt met behulp van twee pulsgeneratoren op de as van de 

machine gemeten c.q. berekend. Een tachogenerator zorgt voor de 
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meting van het werkelijke toerental n <9>. 

Figuur 5.3.1: Scheaatische opbouw van het regelsysteem. 

<1> toerenregelaar 

<2> fluxjemk-regelaar 

<3> cos~-regelaar 

<4> fluxwenswaardebepaling 

<5> stroommodel 

<6> spanningsmodel 

<7> bekrachtigingsstroomregelaar 

<8> staterstroomregelaars 

<9> rotorpositie- en toerentalbepaling 

<10> cycloconverter 

<11> synchrone machine 

<12> brugmutator voor de bekrachtiging 
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Hoofdstuk 6: De Siemens-transvectorregeling. 

Het in analoge techniek opgebouwde regelsysteem van Voorwals I, 

de transvectorregeling, zal in dit hoofdstuk besproken worden aan 

de hand van figuur 6.1.1. Dit uit blokken opgebouwde schema geeft 

het regelsysteem weer. 

In de hierna volgende paragrafen worden de verschillende blokken 

in detail besproken en tevens wordt aangegeven hoe ze in het 

simulatiemodel gemodelleerd zijn. De dimensionering van de 

regelaars wordt in een aparte paragraaf besproken. 

Figuur 6.1.1: De Siemens-transvectorregeting. 

<1> steilheidsbegrenzer 

<2> vectordraaier 

<3> vectoranalysator 

<4> 2/3- en 3/2-fase-omzetters 

<5> toerenregelaar 

<6> cos~-regelaar 

<7> stroommodel 

<8> bekrachtigingsstroomregelaar 

<9> spanningsmodel 

<10> fluxjemk-regelaar 

<11> voorstuurspanningsbepaling 

<12> statorstroom-I-regelaar 

<13> statorstroom-P-regelaar 

<14> rotorpositie- en toerentalbepaling 
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§ 6.1: De steilheidsbegrenzers. 

In figuur 6.1.1 komen een aantal blokken voor die de snelheid 

waarmee de desbetreffende signalen veranderen begrenzen. Deze 

steilheidsbegrenzers <1> bevinden zich zowel vóór als achter de 

toerenregelaar <5> en vóór de fluxjemk-regelaar <10>. Rond de 

. * . * toerenregelaar worden n en.i1 begrensd en voor de 

-+ -+ 
fluxjemk-regelaar het signaal ~~~~· Deze luchtspleetflux ~~~~ 

wordt door de vectoranalysator <3> berekend uit de waarden~· en ma 

~~, die afkomstig zijn van pet spanningsmodel <9>. Deze laatse 

begrenzer heeft tevens een drempel zodat niet iedere kleine 

-+ 
verandering van het signaal ~~~~ invloed heeft op de regelaar. 

Hoe deze steilheidsbegrenzingen werken, bespreken we aan de hand 

van figuur 6.1.2. 

0 

ffi x 

\t ' ...., 
/ 

-
- o+ D 

0 

x1 [=_ ~ / 

G 

' / 

+ 
B 

5fj ~ 
-

B 

Figuur 6.1.2: De steiLheidsbegrenzer. 

0 

lL_ y 
-c 

T· 
I 

Zodra het ingangssignaal x afwijkt van het uitgangssignaal y en 

deze afwijking de ingestelde drempelwaarde D+ overschrijdt, wordt 

het signaal x~ ongelijk aan nul: · 
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. . D+ . . D+ (x - y ) - voor (X - y ) > 

• . • D+ x1 = 0 voor D ~ (X y ) ' (6.1.1) :::. 

. . - • • (x - y ) - D voor (x - y ) < D 

Dit signaal wordt vervolgens met een grote versterkingsfactor G 

vermenigvuldigd en door de begrenzing begrensd op de grenswaarden 

B+ resp. B-. Deze grenswaarden bepalen samen met de tijdconstante 

T. van de integrator de maximale resp. minimale veranderings
l. 

snelheid van het uitgangssignaal y". Hiervoor geldt: 

B ~ ~· ~ B+ 
T. dt T. 

l. l. 
(6.1.2) 

Zodra het verschil tussen het ingangssignaal en het uitgangs-

• signaal binnen de drempelwaarden komt, wordt x 1 = 0 en stopt de 

integratie. 

In het simulatiemodel wordt de steilheidsbegrenzing op dezelfde 

manier gemodelleerd als weergegeven in figuur 6.1.2 . Voor de 

instellingen wordt verwezen naar de toerenregelaar, resp. de 

fluxjemk-regelaar. 

- 138 -



Hoogovens IJmuiden 139 T.U. Eindhoven 

§ 6.2: Enkele rekenschakelingen. 

De vectordraaier. 

Een vectordraaier (zie <2> in figuur 6.1.1) zorgt voor de 

transformatie van de componenten uit b.v. het a,~-stelsel naar 

die in het k,l-stelsel. Deze transformatie van de grootheden 

gedefinieerd in het a,~-stelsel naar de grootheden in het 

k,l-stelsel wordt gerealiseerd met de in figuur 6.2.1 aangegeven 

rekenschakeling. Met de transformatiematrix l (zie (5.3.1)): 

l = [ cos pf 

-sin pf 

worden b.v. de 

• • 

sin 
pf l 
pf cos 

stromen i a 

ik en il waarvoor geldt: 

. . 
i • . . 

sin l.k = cos pf + 1.~ a 
. . 

il = -i sin pf + i~ cos a 

(6.2.1) 

• en i~ getransformeerd naar de stromen 

pf (6.2.2a) 

pf (6.2.2b) 

De transformatie van het k,l-stelsel naar het a,~-stelsel 

geschiedt aan de hand van de inverse transformatie ~-l zoals 

weergegeven in (5.3.2). 

Figuur 6.2.1: De vectordraaier. 
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De vectoranaiysator. 

Een vectoranalysator (zie <3> in figuur 6.1.1) berekent uit b.v. 

de luchtspleetfluxcomponenten ~· en~:~ de grootte van de lucht-ma .... ,.., 

spleetflux: 

(6.2.3a) 

en cos pf en sin pf. De hoek pf is gelijk aan de hoek van de 

. 
vector ~m t.o.v. de a-as (zie figuur 5.1.3). Dan geldt dus: 

. 
cos pf 

~ma 
= 

-+ 
(6.2.3b) 

~~~' 
. 

sin pf = 
~m(3 
-+ 

(6.2.3c) 

~~~I 
De rekenschakeling die hiervoor wordt toegepast ziet er 

schematisch uit als weergegeven in figuur 6.2.2. 

0 

~mao------.------------------------~ 

+ 

+ 

Figuur 6.2.2: De vectoranaiysator. 

% t---------o 

cos p ~ 

l'!f.l m 

Sin p~ 
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De 2/3- en de 3/2-faseomzetter. 

De in figuur 6.1.1 aangegeven omzetters van het 2-fasige naar het 

3-fasige stelsel <4> en vice versa hebben als taak de grootheden 

uit het a,~-stelsel om te rekenen naar die in het a,b,c-stelsel 

en omgekeerd. Daarvoor wordt de berekening uitgevoerd als 

aangegeven in (5.3.3) voor de transformatie van het a,~- naar het 

a,b,c-stelsel, dan wel (zie (3.1.9)): 

i = ~ i. 
a a (6.2.4a) 

i; = 1/~2 i~ + ~2 i~ (6.2.4b) 

voor de transformatie van het a,b,c- naar het a,~-stelsel. 

Zoals reeds in § 3.4 aangegeven, wordt het simulatiemodel i.p.v. 

driefasig geheel tweefasig opgezet. Dit houdt in dat de hier 

beschreven omzetting van het 2-fasige naar het 3-fasige stelsel 

en vice versa niet voorkomt. Het simulatiemodel beperkt zich dan 

ook tot de grootheden in het a,~-stelsel. 
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§ 6.3: De toerenregelaar. 

De toerenregelaar (zie <5> in figuur 6.1.1) bestaat uit een 

PI-regelaar met begrenzing (zie figuur 6.3.1). Deze regelaar 

o *I heeft de taak om aan de hand van de toerentalwenswaarde n en 

•* het toerental n de koppelbepalende staterstroomcomponent i 1 te 

leveren. 

Figuur 6.3.1: De toerenregelaar. 

Daar het koppel m" niet slechts afhankelijk is van ii maar ook 

van de luchtspleetflux ~~' dient de versterkingfactor van de 

PI-regelaar omgekeerd evenredig aangepast te worden aan de 

grootte van de luchtspleetflux. Hierdoor is het mogelijk, voor 

het gehele toerenbereik van het aandrijfsysteem, een optimale 

inseelling van de regelaar te vinden. Deze aanpassing van de 

versterking wordt gerealiseerd door het verschilsignaal 

•*' 0 •* •*' (n - n) te delen door de fluxwenswaarde ~m (n ). Deze 

fluxwenswaarde, die we bespreken in § 6.5, is een functie van 

I • *I I . . n (z~e f~guur 6.5.4). 
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• *I De toerentalwenswaarde n is het in steilheid begrensde signaal 

n·* dat afkomstig is van het overkoepelende procesbesturings-

systeem. Met behulp van de steilheidsbegrenzer is de snelheids-

verandering van de toerentalwenswaarde gelijk geworden aan: 

dn / 2 -1 I . *I I dt '"' s (6.3.1) 

In het simulatiemodel resulteert dit in de volgende waarden voor 

de steilheidsbegrenzing (zie figuur 6.1.2): 

D+ -

] 
= - D = 0 G = 100 

B+ - (6.3.2) 
= - B = 0,94 T. = 0,47 s 

l. 

D+, - overeen met de in het regelsysteem. D , G en Ti komen waarden 

+ De grenswaarden B en B vinden we dan aan de hand van (6.3.1) 

met (6.1.2). 

Het gevolg van deze begrenzer is dat de maximaal op te drukken 

versnelling van de rotor begrensd is. 

-+ 
De grootte van de statorstroom i~ mag maximaal oplopen tot: 

-+ 

li~l = 2,5 (6.3.3) 

De grootte van deze statorstroom kan niet begrensd worden aan de 

wisselgroothedenzijde van het regelsysteem daar dan de toppen van 

de statorstroomwenswaarden afgesneden worden. Dit zou leiden tot 

vervorming van de sinusvormige stroom. Vandaar dat de 

statorstroom begrensd wordt aan de gelijkgroothedenzijde waar 

geldt: 

(6.3.4) 
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Door de uitgang van de toerenregelaar, die bepalend is voor de 

.. * staterstroomcomponent 11 , te begrenzen op de waarden: 

j 2 •*' 2 ( 2' 5) - (ik ) (6.3.5a) 

B =- (6.3.5b) 

welke afhankelijk zijn van de magnetiserende statorstroom-

, *' component 1k , bereiken we dat de effectieve waarden van de 

statorstromen ia' ib en ie maximaal gelijk worden aan 2,5 IN. In 

het regelsysteem zijn de begrenzingsfuncties uit (6.3.5) met 

behulp van stukgewijze linearisatie benaderd. 

Naast deze begrenzing voor de maximale statorstroom wordt er ook 

nog een steilheidsbegrenzing aangebracht. Deze dient de 

opgedrukte snelheidsveranderingen van de statorstroom te 

begrenzen op ongeveer 0,1 IN per ms. 

Er zijn een aantal redenen aan te geven waarom deze begrenzing 

gewenst is. Op de eerste plaats is het vanuit mechanisch 

standpunt gewenst dat er zo min mogelijk stootvormige koppels 

optreden. Er is dan ook een grens aan de snelheidsverandering van 

het koppel, wat resulteert in een begrenzing van ~~-

Ten tweede veranderen bij extreem dynamische verschijnselen de 

machineparameters. Daar in het spanningsmodel voor de bepaling 

van de luchtspleetflux ~~ deze parameterveranderingen niet 

meegenomen worden, is het regelsysteem niet in staat om de flux 

nauwkeurig genoeg te bepalen. Hierdoor is het niet meer mogelijk 

de statorstromen goed genoeg te oriënteren t.o.v. de lucht-
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spleetflux. Door de beperking van de maximale ~~ wordt dit 

voorkomen. 

Ten derde is het een beveiliging tegen ontoelaatbare snelheids-

.. * veranderingen van de waarde ~l als gevolg van b.v. storingen in 

het regelsysteem. 

. .• * Daar de statorstroom voornamel~jk door de component ~ 1 bepaald 

wordt, kan de steilheidsbegrenzing van de statorstroom 

.. * 
d~l 

gerealiseerd worden door dt te begrenzen. Daarvoor moet gelden: 

0,1 -1 ms (6.3.6) 

In het simulatiemodel moeten dan de volgende waarden voor de 

steilheidsbegrenzer toegepast worden: 

D+ = - D = 0 G == 20,5 l B+ 
(6.3.7) 

= - B == 4 T. = 40 ms 
~ 

D+, - komen met de waarden in D , G en Ti overeen het regelsysteem. 

De grenswaarden + B volgen dan uit (6.3.6) (6.1.2). B en en 

Tot slot moet opgemerkt worden dat deze steilheidsbegrenzing 

nauwelijks van invloed is op het dynamische gedrag van het gehele 

aandrijfsysteem daar· dit voornamelijk bepaald wordt door de 

steilheidsbegrenzing van de toerentalwenswaarde en van de grootte 

massatraagheidsmomenten. 
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§ 6.4: De cosp-regelaar. 

In hoofdstuk 5 hebben we gezien dat de cos~ van de machine in te 

stellen is m.b.v. van de staterstroomcomponent in de k-richting. 

Volgens het regelconcept dient cos~(' } gelijk aan één te zijn 
l..e 

voorn ~ w~rens (n· = w"). Voorn" > w~rens dient i~ zodanig 

geregeld te worden dat cos~( ') gelijk is aan één. De waarde 
U.l. 

w~rens is echter geen constante maar is afhankelijk van de 

-+ 

grootte van de statorstroom (zie bijlage III). Voor li~l = 1 is 

-+ 

w~rens = 1 en bij de maximale statorstroom li~l = 2,5 wordt 

wgrens gelijk aan 0,862. Het is bij dit toerental nog net 

-+ 

mogelijk de machine te bedrijven met de stroom li~l = 2,5, een 

-+ 

constante luchtspleetflux ~~~~ = 0,925 en cos~(i.e) = 1. 

De cos~-regelaar (zie <6> in figuur 6.1.1) berekent de 

magnetiserende staterstroomcomponent i~* nu zodanig dat geldt: 

cos ~(i.e} 

cos ~ ( . ) U.l. 

= 1 

= 1 

voor ln"l~ 0,862 

voor 1 ~ In" I ~ 2 

In het tussenliggende gebied 0,862 < In" I < 1 wordt de 

(6.4.1a) 

(6.4.1b} 

•* statorstroomwenswaarde ik door de cos~-regelaar zo geregeld dat 

de overgang van cos~( ') = 1 naar cos~( ') = 1 geleidelijk e.l. u.1. 

verloopt. Hoe dit gebeurt komt in de loop van deze paragraaf aan 

de orde. 

-+ 

In het eerste gebied, cos~(e.i) = 1, moet de statorstroom is 
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. 
loodrecht staan op de luchtspleetflux ~m· De statorstroom-

component i~ moet dan gelijk zijn aan nul. Het uitgangssignaal 

.. * 1k van de cos~-regelaar wordt in dit gebied dan ook gelijk aan 

nul gesteld. 

In het tweede gebied, cos~( ·.) = 1, berekent de cos~-regelaar u.1 
•* ik als volgt. Voor de hoek ~(u.i) geldt (zie figuur 6.4.1): 

tan ~ ( . ) = U.1 tan [ ~ ( ) -~ ( . ) ] = u.e 1.e 

= tan ~(u.e) - tan ~(i.e) 

1 + tan ~ ( ) tan ~ ( . ) u.e 1.e 

--+ u· 
s 

Is I 
I 
I 
I 
I 
+-

1 

l-as 

Figuur 6.4.1: De statorspanningen en -stromen. 

Met (zie figuur 6.4.1): 

tan ~(u.e) = 
• -u k 

(6.4.2) 

(6.4.2a) 
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tan cp ( i. e) = 

.. 
-l. 

k 

148 

vinden we dat tancp( ') gelijk is aan: U.l. 

tan cp (u. i) 

• • • . 
ulik - ukil 

= . • 
u kik + ulil 

In stationaire toestand geldt: 

-[: l 
(a) constant 

waarmee we met (5.1.21) vinden: 

T.U. Eindhoven 

(6.4.2b) 

(6.4.3) 

(6.4.4a) 

(6.4.4b) 

(6.4.5a) 

Bij verwaarlozen van de statorweerstand (ra = 0) vinden we na 

invullen van (6.4.5) in (6.4.3): 

tan cp(u.i) = 
1 l.

.•2 ·2 •• 
aa 1 + 1aaik + ~mik 

~~i~ 
(6.4.6) 

Voor cp( ') = 0 moet de teller uit (6.4.6) gelijk zijn aan nul: 
U.l. 

(6.4.7) 

Indien i~ relatief klein is t.o.v. i~ kunnen we de tweede term 

uit (6.4.7) eveneens verwaarlozen en vinden we: 
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1 
.• 2 

- l. aa 1 . (6.4.8) 
IJ!m 

Deze relatie wordt in de cos~-regelaar gebruikt om in het gebied 

. . * 1 ~ In I ~ 2 de statorstroomwenswaarden ik te berekenen. 

De luchtspleetflux (tot het nominale toerental constant en gelijk 

aan 0,925) neemt in het tweede gebied van veldverzwakking 

(1 ~ In· I ~ 2) omgekeerd evenredig met het toerental af. Voor~~ 

geldt dan: 

0,925 voor lnÏ ~ 1 . 
~m = (6.4.9) 

0,925 1 1 ~ lnÏ ~ 2 voor 
lnÏ 

•* De statorstroomwenswaarde ik wordt nu in het tweede gebied als 

• * I volgt door de cos~-regelaar uit de statorstroomwenswaarde i
1 

en 

het toerental n berekend (zie (6.4.8)): 

=- ln.l •*' 2 K [ i 1 ] (6.4.10) 

De factor K zou dan gelijk moeten zijn aan: 

1 
K = a a 

•* = 0,135 (6.4.11) 
~m 

•* met ~m = de luchtspleetflux bij nom. bedrijf = 0,925 

1 = 0,125 a a 

Door nu een functie f(n·) als volgt te definiëren (zie figuur 

6.4.2): 
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f(n") 

Î2 

Figuur 6.4.2: De functie f(n"). 

0 

. 
7,25ln"l f(n ) = - 6,25 

lnÏ 

kan de cos<P-regelaar de stroom 

als volgt bepalen: 

= - o o *I 2 
K f (n ) [ i

1 
] 
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lnÏ ~ 0,862 

0,862 ~ lnÏ ~ 1 (6.4.12) 

1 ~ lnÏ ~ 2 

.• * het gehele toerenbereik 1k voor 

(6.4.13) 

Hierdoor is bereikt dat in het toerengebied In" I ~ 1 de inwendige 

cos'~'(' ) gelijk aan één is, in het gebied 1 ~ In" I ~ 2 de 
l..e 

uitwendige cos'~'( ') gelijk aan één is en dat in het 
U.l. 

tussenliggende gebied ~e statorstroomwenswaarde i~* geleidelijk 

toeneemt. Door deze geleidelijke toename van i~* verandert de 

cos<P van de machine van cos'~'(' ) = 1.e 1 naar cos<P ( . ) = 1 . 
U.1 

In de cos<P-regelaar van het regelsysteem wordt d~ factor K in 

(6.4.13) niet gelijk genomen aan de waarde uit (6.4.11) maar 
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-+ 

zodanig afgeregeld dat i~* bij maximale statorstroom li~l = 2,5, 

maximaal toerental In" I = 2 en cos~(u.i) = 1 overeenkomt met de 

uit het vectordiagram te berekenen waarde voor i~. De waarden 

voor i~ en i~ zijn in dit bedrijfspunt gelijk aan (zie bijlage 

III): 

-+ .. 
I i~ I 2,5 0,770 1,925 (6.4.14a) 11 = cos ~(i.e) = x = 
-+ • 
li~l ik = sin ~ (i. e) = - 2,5 x 0,638 = - 1,595 (6.4.14b) 

We zien dat bij deze bedrijfsteestand i~ ongeveer gelijk is aan 

. • d . . " 2 k . t t . " 2 11 en us 1s 1k ze er n1e e verwaarlozen t.o.v. 11 . Toch 

gebruikt Siemens de benadering (6.4.10) voor de cos~-regelaar 

maar met een aangepaste factor K .• Deze aangepaste factor K 

kunnen we berekenen door de waarden uit (6.4.14) voor n" = 2 in 

te vullen in (6.4.13). We vinden dan: 

K = 

.. * 
- 1k 

• •* 2 = 0,215 
f (n ) [ i

1 
] 

(6.4.15) 

Ook in het simulatiemodel wordt de cos~-regelaar gemodelleerd 

m.b.v. ( 6. 4. 13) en ( 6. 4. 15) . 
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§ 6.5: Het stroommodel. 

In hoofdstuk 5 hebben we gezien dat geldt (5.2.15): 

(6.5.1) 

In figuur 6.5.1 is aangegeven hoe deze vectorsom gesplitst kan 

worden in de verschillende componenten in de k- en de I-richting . 

...... 
Is 

.. l-as 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 

/ --:-! ·.·•· ..... ··;;·... .. . . ...... '~ 

'~' / 
--t .. -+ 

1/J.. 
m k-a:: 

/ 
/ 

L. - - - - - - ~:----?IF--~,_.::..;..:._ ____ +--7+------7-
.o : 

/ 
/ 

/ 
/ 
q-as 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 

··7. 

'o 

1tk : 

Figuur 6.5.1: De vectorsom i~= i~+ i~+ i~. 

d-os 
' 
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We noteren dit als volgt: 

.. 
i~ + 

. . . 
J. JJ.k = ifk + 1 Dk (6.5.2a) 

.. • . • J. = il + ifl + i Dl Jll 
(6.5.2b) 

Het stroommodel maakt van deze vectorrelatie gebruik om uit de 

statorstroomwenswaarden de bekrachtigingsstroomwenswaarde te 

berekenen. We zullen deze berekening verduidelijken aan de hand 

van figuur 6.5.2. 

Figuur 6.5.2: De bere~ening die het stroommodeL uitvoert. 

De stroom (i~k - i~k) en i~ in figuur 6.5.2 wordt bekend 

verondersteld. Uit deze stroom kan m.b.v. (6.5.2a) de 
• bekrachtigingsstroom ifk berekend worden: 

(6.5.3) 

Veronderstellen we verder dat cos p(f-~) en sin p(f-~} bekend .. 
zijn dan kunnen we J.fl als volgt berekenen (zie. figuur 6.5.1): 

sin p (f-~) 

cos p (f-~) (6.5.4) 
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Hiermee zijn de bekrachtigingsstroomcomponenten i~k en i~1 bekend 

en kunnen we eenvoudig de bekrachtigingsstroom i~ berekenen: 

(6.5.5) 

Door bij i~1 de staterstroomcomponent i~ op te tellen vinden we 

volgens (6.5.2b): 

(6.5.6) 

Daar de hoek p(f-~) bekend verondersteld is, kunnen we de stromen 

(i~k - i~k) en (i~ 1 - i~1 ) transformeren naar (i~q - i~q) en 

(i~d - i~d). Voor deze transformatie gebruiken we de 

transformatiematrix r-1 (zie ook (5.1.11)): 

_1 [ -sin p(f-~) 
r = 

cos p(f-~) 

waarmee we vinden: 

(i~d 
. . - iDd) = (i -Jlk 

. 
Met deze stromen (i -Jlq 

vectordraaier in figuur 

-cos 

-sin 

. 

p (f -~) l 
p (f -~) 

iDk)cos p (f-~) 

. 
(i~d iDq) en -

6.5.2, worden 

fluxcomponenten ~~q en ~~d bepaald. 

(6.5.7a) 

(6.5.7b) 

. . - ( iJll - iD1 )sin p(f-~) 

(6.5.7c) 
. 

iDd)' gevonden m.b.v. de 

vervolgens de luchtspleet-

Voor de bepaling van deze luchtspleetfluxcomponenten gebruiken we 

de vervangingsschema's uit figuur 3.2.1 (we vero~derstellen 

lx = 0). De brugmutator met stroomregelaar voor de voeding van de 

bekrachtigingswikkeling mogen we volgens Siemens beschouwen als 

- 154 -



Hoogovens IJmuiden 155 T.U. Eindhoven 

een stroombron. In § 5.2 is besproken dat de statorstromen zich 

met kleine tijdconstanten instellen. Zodra de stromen hun nieuwe 

waarden bereikt hebben, kan ook de voeding van de stator-

wikkelingen beschouwd worden als een stroombron. Aan de hand van 

de vervangingsschema's kunnen dan de stromen door de inductanties 

lmq/w
0 

en lmd/w
0 

weergegeven·worden als functies van iq en 

(i~+ i~). De Laplace getransformeerde van deze functies zijn: 

1 
rDq + s (~) w • 0 • 

IJ.Lq = Iq 1 + 1 
rDq + s ( Dga mg) 

w 
0 

(6.5.8a) 

1 
rDd + s ( Dda) 

w • 0 . • 
IJ.Ld = 

( 1 Dda + 
(Id + If) 1 

rDd + s md) 
w 

0 

(6.5.8b) 

Voor de luchtspleetfluxen ~mq en ~~d kan nu samen met (6.5.8) en 

(5.1.3) geschreven worden: 

1 
1 + s ( Dga ) 

worDg . . 
~ = 1 I = lmq (I - IDq> mq mq J.Lq 1 + 1 J.Lq 

1 + s ( mg Dga) 
worDq 

(6.5.9a) 

1 
1 + s ( Dda ) . . worDd . . 

~ = 1mdiJ.Ld = 1md 1 + 1 (I - IDd> md J,Ld 
1 + s ( md Dda) 

worDd 

(6.5.9b) 

Wij maken van deze relaties gebruik om in figuur 6.5.2 de fluxen 

~~q en ~~d te bepalen. Deze relaties worden als volgt met 

eerste-orde-overdrachtsfuncties benaderd: 
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• lmg . • 
'~'mq = (I - IDq) 1 + ST~q J.Lq (6.5.10a) 

• 1md • • 
'~'md = (I - IDd) 1 + ST "'d J.Ld (6.5.10b) 

met 
T "'q = 

Daar lmg+lDga >> lDga en lmd+lDda >> lDda is deze benadering 
worDq worDq worDd worDd 

mogelijk voor lage frequenties. 
• • Een vectoranalysator berekent uit de fluxcomponenten "'mq en "'md 

de luchtspleetflux "'~ en de reeds van te voren veronderstelde 

cos p(f-~) en sin p(f-~): 

(6.5.11) 

cos p(f-~) = • (6.5.12a) 

"'m 

sin p(f-~) = • (6.5.12b) 

"'m 

we hebben gezien dat aan de hand van de stroom (i~k - i~k) de 

luchtspleetflux "'~ en de bekrachtiqingsstroomcom~onenten i~k en .. 
1fl berekend kunnen worden. Hiervoor moeten we tevens de 

statorstromen i~ en i~ tot onze beschikking hebben. 
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In het stroommodel worden niet de statorstromen i~ en i~ maar de 
• *I I 

statorstroomwenswaarden ik 
o *I I I 

en i 1 gebruikt • 

. *' ' In figuur 6.1.1 zien we dat het signaal ik via een 

eerste-orde-tijdvertragingen afkomstig is van de cos~-regelaar. 

De tijdconstante van deze ve~traging is gelijk aan 6,2 ms en de 

versterkingsfactor is één. Deze aanpassing is volgens Siemens 

noodzakelijk i.v.m. de stabiliteit van het stroommodel. De hoek 

p(f-7) kan stationair oplopen tot meer dan 80°. Bij nog grotere 

waarden van p(f-7) gaat cos p(f-7) naar nul en dit geeft 

problemen bij de deling in (6.5.4). Om te voorkomen dat tijdens 

dynamische verschijnselen de hoek p(f-7) te dicht in de buurt van 

0 •*11 •*''I 
90 komt, worden de ingangssignalen ik en i 1 vertraagd. 

Stationair gezien hebben deze aanpassingen geen invloed. 

o * I I I 
Verder zien we in figuur 6.1.1 dat i 1 afgeleidt wordt van 

•*'' •*I i 1 • Dit signaal is een samenstelling van de wenswaarde i 1 

(afkomstig van de toerenregelaar) en de werkelijke waarde i~. Het 

verschil tussen de signalen i~*' en i~ wordt via een versterker 

• * I met drempel opgeteld bij i 1 zodat geldt: 

= [ 

• • *I 
+ [(i1 - i 1 ) -DJ li. - .• *' I 

~ D voor l.l 1 

I i~ .• *' I < D voor - l.l 

(6.5.13) 

met D = drempelwaarde = 0,086 

Door toepassing van de drempel heeft niet iedere kleine 

verandering van i~ invloed op de bekrachtiginsstroomwenswaarde. 
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. *' ' Het signaal i 1 wordt vervolgens vertraagd met een 
o *I I I 

tijdconstante van 6,2 ms waardoor we i 1 krijgen. 

*' ' Met behulp van deze twee aangepaste statorstroomwenswaarden ik 
*I I I 

en i 1 berekent het stroommodel (zie <7> in figuur 6.1.1) de 

bekrachtigingsstroomwenswaarden i~~ en i~~· In figuur 6.5.3 is 

het schema van het stroommodel gedetailleerd weergegeven en 

hierin herkennen we de boven beschreven berekening uit figuur · 

6.5.2. Het stroommodel berekent aan de hand van een inwendige 

stroom (i~k- i~k)i een inwendige luchtspleetflux +~i· De 

grootheden met subscript i wijzen op grootheden in het 

stroommodel die in principe overeen zouden moeten komen met de 

grootheden in de machine. De rekenstappen die het stroommodel 

uitvoert zijn: 

.. * (i~k 
. .. * t ' 1 fk == - iDk>i - 1k (6.5.14) 

.. * .. * sin p (f --r) i 
1fl == - 1 fk cos p (f --r) i 

(6.5.15) 

.. ··* •*''' Door b1J 1fl de staterstroomcomponent i 1 op te tellen vinden 

we volgens (6.5.2b): 

(6.5.16) 

Vervolgens worden de stromen (i~k- i~k)i en (i~ 1 - i~l)i met 

cos p{~--r); en sin p{~--r)~ getransformeerd naar (i• -i" ) en 
~ ... ~ ... J.L q Dq i 

(i~d- i~d)i: 

(i~k- i~k)isin p{f--r)i + 

- (i~ 1 - i~l)icos p(f--r)i (6.5.17a) 
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(i~k- i~k)icos p(f-~)i + 

- (i~ 1 - i~l)isin p(f-~)i (6.5.17b) 

Met deze stromen (i~q- i~q)i en (i~d- i~d)i, gevonden m.b.v. de 

vectordraaier in het stroommodel, kunnen de fluxen ~· . en~· . mq1 mdi 

bepaald worden: 

1 . . 
ll1 • = mg (I - Ioq>i mq1 1 + ST~q JJ.q (6.5.18a) 

. 1md • • 
ll1 mdi = (I - IDd)i 1 + ST~d JJ.d (6.5.18b) 

In het simulatiemodel gebruiken we waar mogelijk de 

machineparameters (§ 3.3) die verkregen zijn na metingen aan de 

machine: 

lmq = 1,767 1 = 0,075 Dqa r 0 q = 0,5155 

lmd = 1,963 lDda = 0,075 r 0 d = 0,5155 

Hiermee worden de tijdconstanten T~q en T~d gelijk aan: 

T~q = 284 ms T~d = 315 ms (6.5.18c) 

De verzadigde waarden voor lmq en lmd worden genomen, daar voor 

de simulatie gekozen is voor een lineaire synchrone machine met 

de nullastkarakteristiek door het nullastpunt. Bij deze rechte 

horen de verzadigde waarden van lmq en lmd (zie § 3.3 en figuur 

3.3.2) 
. . 

Een vectoranalysator berekent uit ~e fluxcompone~ten ~mqi en ~mdi 

de luchtspleetflux ~·., cos p(f-~). en sin p(f--y)·.: m1 1 1 
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. 
"'mi 

cos p ( f _.., ) i = 

sin p(f-'Y) o = l. 

• 
"'mdi 

• 
"'mi 

• 
"'mqi 

• 
"'mi 
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(6.5.19) 

(6.5.20a) 

(6.5.20b) 

De vraag blijft nog hoe we aan de veronderstelde stroom 

(i~k- i~k)i komen. Hiervoor gebruiken we een PI-regelaar die 

zijn uitgangssignaal zodanig regelt dat de intern berekende 

• • * • *I luchtspleetflux "'mi overeenkomt met een fluxwenswaarde "'m (n ). 

Het uitgangssignaal van de PI-regelaar moet dan gelijk zijn aan 

de stroom (i~k- i~k)i. Zodra dit het geval is zijn de in 

(6.5.14) en (6.5.15) berekende bekrachtigingsstroomwenswaarden 

0. * . * l.fk en ifl basisinstellingen voor de bekrachtiging van de 

machine. Afwijkingen van de luchtspleetflux in de machine b.v. 

als gevolg van verkeerde basisinstellingen, worden gecorrigeerd 

door de fluxjemk-regelaar. Het regelsignaal Ai~; afkomstig van de 

0 0 0. * fluxjemk-regelaar wordt daarvoor bl.J l.fk opgeteld. De 

. . .. * bekrachtl.gl.ngsstroomwenswaarde l.f wordt dan m.b.v. een 

vectoranalysator als volgt berekend: 

(6.5.21a) 

Deze vectoranalysator berekent tevens: 

(6.5.21b) 
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(6.5.21c) 

o * o *I 
De fluxwenswaarde ~m (n is afhankelijk van de 

• *I 
toerentalwenswaarde In I en verloopt als aangegeven in figuur 

• * • *I 
6.5.4. Voor ~m (n kunnen we schrijven: 

) = 
[ 

0,925 
•* •*' 

~m (n 
0,925 

w grens 
In·*' I 

w grens 
In·*' I s 

In.*' I > w grens 

met w gelijk aan 0,862 (zie bijlage III). grens 

(6.5.22) 

In het aandrijfsysteem wordt deze fluxwenswaarde nog m.b.v. een 

functie, die overeenkomt met de inverse magnetiseringskromme, 

aangepast aan de niet-lineaire relatie tussen de magnetiserings-

stroom en de luchtspleetflux. In ons simulatiemodel is dit niet 

nodig daar het model van de synchrone machine lineair is. 

• I 

~ (n·* ) 
m 

Î 

0,925~--~ 

0,399 ... 

0 0,862 

• * • *I Figuur 6.5.4: De tuchtspteetftuxwenswaarde ~m (n ). 
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. * • * Een tweede taak van het stroommodel is de fluxen ~ma en ~roP te 

bepalen (zie figuur 6.5.3). Deze fluxen worden door het 

spanningsmodel bij lage toerentallen gebruikt om de 

luchtspleetflux in de machine zo goed mogelijk te bepalen. 

De berekening van deze fluxcomponenten gaat als volgt. Met de 

.• * vectoranalysator voor de bep~ling van ~f zijn tevens cos p(f-~}j 

en sin p(f-~)j berekend (zie 6.5.21}. Met behulp van pulstacho's 

op de as van de machine wordt op ieder moment de rotorpositie ~ 

(zie <14> in figuur 6.1.1) bepaald. Na aanpassing aan het 

poolpaartal p is dan de hoek p~ bekend. Met behulp van de 

volgende transformatie, die uitgevoerd wordt in een vectordraaier 

(zie figuur 6.5.3) is nu cos(pf}j en sin(pf)j te bepalen: 

cos(pf)j = cos p (f-~} jcos p~ - sin p (f-~) jsin p~ (6.5.23a} 

sin(pf}j = sin p (f-~} jcos p~ + cos p (f-~} jsin p~ (6.5.23b} 

Met behulp van de luchtspleetfluxwenswaarde . * 
"pm . *' (n } worden 

•• . * .. ve:r:volgens ~ma en ~mf3 gel~Jk aan: 

.• •* •*' 
~ma = ~m (n ) cos(pf}j (6.5.24a} 

. * 
~mf3 = 

. * . *' ~m (n } sin(pf)j (6.5.24b) 

Door de vele niet-lineariteiten in het complexe stroommodel is op 

grond van bekende optimalisatiemethoden [9] niet een optimale 

instelling van de PI-regelaar aan te geven. Vol_gens Siemens is 

uit testen met een prototype van het aandrijfsysteem echter 

gebleken dat het ook niet nodig is dat de dimensienering van deze 

regelaar optimaal is. Ze lieten zich er echter niet over uit hoe 
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de instellingen gekozen moeten worden. Bij de simulatie van het 

stroommodel heb ik dan ook de werkelijk ingestelde waarden 

overgenomen. We vinden dan het volgende. 

•* •*' 0 De beide ingangen ~m (n ) en ~mi van de PI-regelaar worden 

m.b.v. passieve RC-filters volgens een eerste-orde-tijdvertraging 

vertraagd. De waarde van de tijdconstante van de eerste-orde-

• * o *I tijdvertraging voor de aanpassing van ~m (n ) is gelijk aan: 

T = 470 ms (6.5.25a) 

en voor ~~i is de tijdconstante van de aanpassing gelijk aan: 

T = 4, 7 ms (6.5.25b) 

Voor de integratietijd T. en versterkingsfactor G van de 
1 

PI-regelaar met overdracht: 

1 F(s) = G + = G sT. 

1 + sGT. 
1 

sGT. 
1 

nemen we: 

G = 4 

1 

T. = 9,6 ms 
1 

(6.5.25c) 

(6.5.25d) 
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§ 6.6 De bekrachtigingsstroomregelaar. 

De bekrachtigingsstroomregelaar (zie <8> in figuur 6.1.1) is een 

PI-regelaar met begrenzing. Het ingangssignaal is gelijk aan het 

verschil tussen de bekrachtigingsstroomwenswaarde en de 

werkelijke waarde. De wenswaarde wordt aangepast m.b.v. een 

eerste-orde-tijdvertraging, wat nodig is om het gewenste regel-

gedrag te krijgen. Verder wordt ook, zoals reeds besproken in 

§ 4.5, de werkelijke waarde i~ via twee eerste-orde-tijd

vertragingen aangepast. Deze tijdvertragingen worden samen 

gesimuleerd met één eerste-orde-tijdvertraging met tijdconstante 

T = 3,85 ms (zie (4.5.13) en (4.5.14)). De dimensienering van de 

PI-regelaar en de wenswaarde-aanpassing wordt besproken in 

§ 6.10. De begrenzing wordt gelijk gesteld aan resp. de maximale 

en minimale uitgangsspanning van de brugmutator (zie ook§ 4.5): 

B+ = 0,197 x cos 4° = 0,197 

B 0 = 0,197 x cos 165 = -0,190 

en wordt niet aangepast aan de verschuiving van aw. 

(6.6.1a) 

(6.6.1b) 
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§ 6.7: Het spanningsmodel. 

Het spanningsmodel (zie <9> in figuur 6.1.1) berekent uit de 

gemeten klemspanningen en -stromen u~, u~, i~ en i~ de lucht-

spleetfluxcomponenten ~· ma 
• 

en ~rn/3. 

Aan de hand van deze componenten berekent een vectoranalysator 

(zie <3> in figuur 6.1.1) cos pf, sin pf en de grootte van de 

luchtspleetflux ~~(zie ook (6.2.3)). De hoek pf is noodzakelijk 

voor de transformatie van de grootheden in het k,l-stelsel naar 

-+ 
die in het a,~-stelsel en ~~·I wordt gebruikt door de 

m 

fluxjemk-regelaar voor het constant houden van de luchtspleetflux 

of -spanning. 

Het spanningsmodel berekent de fluxcomponenten als volgt: 

~~ = J<u~ - rai~)dt- laaia (6.7.1a) 

(6.7.1b) 

In figuur 6.7.1 is de schakeling weergegeven waarmee deze 

integratie voor de a-component uitgevoerd wordt. 

Laten we voorlopig het onderste deel van de schakeling weg dan 

zien we dat de integrator met de tijdconstante TI de stater

spanning (u· - r i") met r = 0,0632 integreert. Vervolgens wordt a a a a 

dit signaal nog verminderd met de strooiflux 1. i. met aa a 

laa = 0,125, waardoor we de luchtsP.leetflux ~~a ~inden. 

Om te voorkomen dat de integrator wegdrift als gevolg van 
. 

gelijkstroomcomponenten op de ingangssignalen u resp. i wordt 
a a 
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Figuur 6.7.1: Het spanningsmodet. 
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een zogenaamde nulpuntregelaar toegepast [10, 11]. Deze 

nulpuntregelaar koppelt het signaal ~~ via een P-regelaar met 

versterkingsfactor G0 en een I-regelaar met tijdconstante T
0 

terug naar de ingang van de integrator. Het ingangssignaal van de 

P-regelaar wordt nog vermenigvuldigd met de factor A en het 

ingangssignaal van de I-regelaar met de factor A2 • De overdracht-

functies van deze schakeling zien er als volgt uit: 

'11 T
0 

s 
F1 (s) ma: = = • 2 + A2 u (TIT0 )s + (AG

0
T0 )s a 

(6.7.2a) 

• (AG0T0 )s + A2 

F2 (s) 
'~~ma 

= = •* 2 (AG0T0 )s + A2 
'~~ma (TIT0 )s + 

(6.7.2b) 

waarbij verondersteld is dat ia =. o. Door boven en onder de 

breukstreep te delen door T0TI en zodanig te dimensioneren dat 

Go 1 
geldt TI>> GoTo' kunnen we F1 (s) en F2 (s) schrijven als: 
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wD s 
= 

(6.7.3a) 

Go 
+A 1 

) A- (s 
GOTO Awii(s + Awi) TI 

= 
(s + 

Go 
) (s +A 1 ) (s + Awi) (s + Awii) A-

TI GOTO 

(6.7.3b) 

met 1 
wO = 

TI 

Go 
"'I = 

TI 

1 
wii = 

GOTO 

Siemens dimensioneert het spanningsmodel als volgt: 

(6.7.4) 

Bij deze dimensienering is aan de voorwaarde wi >> wii voldaan 

zodat de benadering in (6.7.3) geldt. 

In figuur 6.7.2 zijn de bode-diagrammen van deze 

overdrachtfuncties getekend voor verschillende waarden van de 

factor A. Kijken we naar de bode-diagrammen voor A = 0,5 dan zien 

we dat: 

- de lage frequenties sterk gedempt worden waardoor dus het 

wegdriften t.g.v. gelijkstroomcomponenten voorkomen wordt; 

- bij w = wN de fasefout gelijk is aan A~ 0 = -90 - arg(F1 (s)); 

- deze fasefout A~ toeneemt bij afnemende frequentie w; 

-de invloed van~·* klein is daar IF2 (s) I klein is. ma 
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20d8 
A=o,2s 

A=o.s 

10d8 

OdB 

0,1 

-10d8 

A=0,25 
t::::::--==-·-...;· ·c:...:..· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... A~ ö :~; ........................ . 

/A=1 
0 

0 

OdB 0,01 0,1 

-10d8 

A=0,2s A=1 

0 0,01 

0 

-90 ..................................................... -~-.:-:-,. ·-· ...;;;::::=::.-:==--

Figuur 6.7.2: De bode-diagrammen van F
1

(s) en F
2
(s). 
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om voor het hele frequentiebereik van het aandrijfsysteem de fout 

A~ zo klein mogelijk te houden zouden we A heel klein moeten 

maken. Dit is echter nadelig voor het tegengaan van het 

wegdriften van de integrator. Door A volgens de functie in figuur 

6.7.3 te variëren, bereiken we volgens Siemens dat voor bijna het 

hele frequentiebereik de fasefout klein én constant is. Tevens 

blijft de nulpuntregelaar zijn taak verrichten. 

A 

j, 

0,5 

0,2 

0 0,32 2 

-71nl 
Figuur 6.7.3: De factor A als functie van het toerental. 

Bij frequenties onder ongeveer 5 % van de nominale frequentie 

wordt de bepaling van de luchtspleetflux aan de hand van de 

gemeten klemspanningen en -stromen onnauwkeurig. Hiervoor zijn de 

volgende redenen aan te geven: 

- de procentuele meetfout in het spanningsmeetcircuit wordt bij 

lage frequenties groter. Hierdoor wordt de luchtspleetflux-

bepaling aan de hand van de gemeten klemspanningen en -stromen 

minder nauwkeurig: 

- de invloed van de nulpuntregelaar wordt door de afnemende 
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factor A steeds geringer. Hierdoor worden de lage frequenties 

minder gedempt en neemt de drift toe. 

Om deze problemen op te vangen, wordt de factor A bij lage 

frequenties constant gehouden. Hierdoor wordt voor lagere 

frequenties de . . . * 1nvloed van de s1gnalen ~ma . * resp. ~m~ steeds 

groter (zie de bode-diagrammen van F 2 (s)). De uitgang ~~ van het 

spanningsmodel wordt als het ware geregeld aan de hand van de 

. * waarde ~ . De invloed van de gemeten klemspanningen en -stromen ma 

wordt onderdrukt. Voor het gehele frequentiegebied van het 

aandrijfsysteem is nu bereikt dat de luchtspleetfluxcomponenten 

~~a en ~~ bruikbare representaties zijn van de luchtspleetflux 

in de machine. Zoals gezegd wordt uit deze componenten de hoek pf 

bepaald (zie (6.2.3)), welke noodzakelijk is voor de juiste 

-+ -+ 
oriëntatie van de statorstroom i~ t.o.v. de luchtspleetflux ~~. 
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§ 6.8: De flux/emk-regelaar. 

De taak van de fluxjemk-regelaar (zie <10> in figuur 6.1.1) is 

tweeledig (zie ook bijlage III): 

-+ 

- in het eerste gebied van In" I ~ 1 dient de luchtspleetflux ~~~~ 

-+ * 
constant gehouden te worden op de waarde ~~~~ = 0,925; 

- in het tweede gebied van 1 ~ In" I ~ 2 dient de luchtspleet-

-+ -+ * 
spanning le~l constant gehouden te worden op de waarde le~l . 

In § 6.5 is besproken dat de basisinstelling van de luchtspleet-

flux in de machine wordt gerealiseerd door het stroommodel. De 

•* •* fluxjemk-regelaar corrigeert m.b.v. de stromen Aik en Aifk 

afwijkingen van deze basisinstelling. In figuur 6.8.1 is het 

blokschema van deze regelaar weergegeven. 

-+ 
lel 

1--------' m 

I n!o--....L.....------71~ 1----' 

0 

Figuur 6.8.1: De flux/emk-regelaar. 
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We zien in deze figuur dat de fluxjemk-regelaar werkt aan de hand 

van de door het spanningsmodel {zie <9> in figuur 6.1.1) 
-+ -+ 

berekende luchtspleetflux I"'~ 1. Deze berekende flux 1"'~1 is 

volgens Siemens pas vanaf ln·l ~ 0,1 een betrouwbare afbeelding 

van de grootte van de luchtspleetflux in de machine. Vandaar dat 

pas vanaf het toerental ln·f·~ 0,1 de fluxjemk-regelaar werkzaam 

is. + Dit wordt gerealiseerd door de bovengrens B van de 

integrator met tijdconstante Ti = 40 ms gelijk aan één te maken 

zodra In" I ~ 0,1 is {voor In· I< 0,1 is B+ = 0). De integrator 

integreert dan het signaal In· I totdat V"' gelijk is aan één. 

Hierdoor wordt bereikt dat de P-regelaar en de PI-regelaar met 

.. * . * als uitgangssignalen A~k resp. Aifk geleidelijk vrijgegeven 

worden. 

We zullen nu trachten de werkingswijze van de fluxjemk-regelaar 
-+ 

te verduidelijken. De flux 1"'~1 afkomstig van het spanningsmodel 

wordt m.b.v. een steilheidsbegrenzer met drempel, zoals 

beschreven in § 6.1, aangepast. Deze steilheidsbegrenzer is als 

volgt gedimensioneerd: 

-- D = 0,0375 

- (6.8.1) 
- B = 1,25 

Het uitgangssignaal deze steilheidsbegrenzer wordt 

vermenigvuldigd met de absolute w.aarde van het _toerental In" 1. 
Hiermee vinden we de waarde voor de luchtspleetspanning (emk): 

(6.8.2) 
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-+ 
Deze luchtspleetspanning le~l wordt afgetrokken van de wenswaarde 

-+ 
Ie" I* en dit verschilsignaal w~rdt gedeeld door In" 1. We hebben m 

hiermee een signaal G gevonden dat de bovengrens vormt van het 

begrenzingsblok in figuur 6.8.1. Deze begrenzing begrenst het 

-+ -+ 

l·'·m· I * - l·'·m· I I • . verschilsignaal 'f' 'f' 

In het eerste gebied bij toerentallen In" I < 1 is de 

-+ -+ * 
luchtspleetflux 1-.J~~I ongeveer gelijk aan 1-.J~~I en de 

-+ -+ * 
luchtspleetspanning le~l kleiner dan le~l • De bovengrens G heeft 

dan een grote positieve waarde waardoor de begrenzing niet van 

-+ -+ 
invloed is op het verschilsignaal 1-.J~~I* - 1-.J~~I 

1

, dat ongeveer 

gelijk aan nul is. In dit eerste gebied wordt de magnetisering 

van de machine dus aan de hand van het verschilsignaal 

-+. * -+. I 

1-.J~ I - 1-.J~ I geregeld. Dit geschiedt m.b.v. van een P-regelaar m m 
. * via de staterstroomcomponent in de k-richtingen, Aik , en m.b.v. 

een PI-regelaar via de bekrachtigingsstroomcomponent in de 

k-richting, Ai~;. In stationair bedrijf zal de correctie van de 

. * . * luchtspleetflux geheel m.b.v. Aifk geregeld worden en zal Aik 

gelijk aan nul zijn. 

-+ 
Vanaf In" I = 1 wordt de luchtspleetspanning le~l gelijk aan de 

-+ * wenswaarde le~l • De bovengrens G van de begrenzing dwingt dan 

zijn uitgangssignaal naar nul (of indien nodig ne.gatief) waardoor 

de luchtspleetflux afneemt. Hierdoor wordt bereikt dat in het 

~. . .... ' 
tweede gebied de luchtspleetspanning Ie I = In I 1-.J~ I geregeld m m 
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-+ -+ 
wordt naar de wenswaarde le~l*. Deze waarde le~l* is in het 

aandrijfsysteem evenredig met de netspanning en bij normale 

netspanning gelijk aan 0,925. Zodra de netspanning daalt, neemt 

-+ * ook leml af om te voorkomen dat de luchtspleetspanning groter 

wordt dan de netspanning. Dit voorkomt kippen van de 

cycloconverter in wisselrichterbedrijf. 

De dimensienering van de P- en de PI-regelaar wordt besproken in 

§ 6.10. Het signaal Ai~~ wordt zoals besproken bij het 

.. * stroommodel opgeteld bij 1fk" 

.. * .. * Het signaal A1k wordt opgeteld bij 1k zodat geldt: 

(6.8.3) 

.. * In figuur 6.1.1 zien we dat deze sommatie plaatsvindt nadat 1k 

afgenomen is voor het stroommodel. Dit is noodzakelijk omdat 

anders het signaal Ai~* ook van invloed zou zijn op i~* wat kan 

leiden tot instabiel gedrag van de fluxjemk-regelaar. Om dezelfde 

reden wordt ook het signaal i~ niet teruggekoppeld zoals wel 

gedaan wordt met ii· 
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§ 6.9: De staterstroomregelaars en de voorstuurspanningen. 

In § 4.5 hebben we reeds vermeld dat de stuursignalen u~st' u~st 

en u~st voor de cycloconverter opgebouwd zijn uit voorstuur

spanningen en de uitgangssignalen van de statorstroomregelaars. 

Deze staterstroomregelaars zijn gesplitst in een P-deel aan de 

wisselgroothedenzijde (zie <13> in figuur 6.1.1) en een I-deel 

aan de gelijkgroothedenzijde (zie <12> in figuur 6.1.1). 

Figuur 6.9.1 geeft de staterstroomregelaars en de bepaling van de 

voorstuurspanningen gedetailleerd weer. In dit schema is de 

wisselgroothedenzijde weergegeven in het a,P-stelsel daar dit ook 

zo gemodelleerd wordt in het simulatiemodel. In het regelsysteem 

is dit deel natuurlijk 3-fasig uitgevoerd (zie figuur 6.1.1) en 

vinden we dan ook bij iedere vectordraaier een 2/3- of 

3/2-fase-omzetter (zie <4> in figuur 6.1.1). 

De beide I-delen aan de gelijkgroothedenzijde werken aan de hand 

van de 

m.b.v. 

. * ' . * ' wenswaarden ik en i 1 • Tevens worden deze wenswaarden 

. . . * een vectordraa1er getransformeerd naar de wenswaarden 1 
a 

.. * en lp . De P-delen van de staterstroomregelaar gebruiken deze 

• * .• * wenswaarden ia en 1~ als referentiewaarden. 

. . * Het afsplitsen van het I-deel is nodig omdat de wenswaarden la 

en i~* wisselgrootheden zijn. Een PI-regelaar met een 

wisselgrootheid als referentie geeft altijd een fout in de 

amplitude en de fase, daar de integrator niet de tijd krijgt om 

de fout uit te regelen. Door het verplaatsen van het I-deel naar 

de gelijkgroothedenzijde kan de fout wel uitgeregeld worden. 
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Figuur 6.9.1: De voorstuurspanningen en de statorstroomregelaars. 
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Het P-deel wordt niet naar de gelijkgroothedenzijde verplaatst 

omdat asymrnetriën in de stuursignalen u~st' u~st en u~st (zie 

figuur 6.1.1) aan de wisselgroothedenzijde gecorrigeerd dienen te 

worden. Deze asymrnetriëen kunnen optreden door niet-lineariteiten 

in de stuureenheden enjof verschillen in de stuurkarakteris-

tieken. Deze afwijkingen kunnen gesignaleerd en gecorrigeerd . . . 
worden aan de hand van de gemeten statorstromen ia' ib en ie. 

Zodra we deze gemeten statorstromen echter transformeren van het 

3-fasige naar het 2-fasige stelsel gaat de informatie in welke 

stuureenheid de afwijking zit verloren. Hierdoor is het niet meer 

mogelijk alleen het stuursignaal van de stuureenheid die de 

afwijking veroorzaakt te corrigeren. De afwijking wordt dan 

gecorrigeerd door alle drie de stuureenheden. Dit is echter niet 

wenselijk daar dit een beperking van het spanningsbereik met zich 

mee kan brengen. Met een P-regelaar aan de wisselgroothedenzijde 

wordt dit voorkomen. 

Daarnaast is het bij het in bedrijf stellen van de installatie 

voordelig om een stroomregelaar te hebben zonder gebruik te 

hoeven maken van de transformaties naar het fluxgeoriënteerde 

stelsel. 

Zowel het P- als het I-deel van de staterstroomregelaar zijn 

voorzien van eerste-orde-tijdvertragingen voor.de aanpassing van 

de wenswaarden en de werkelijke waa!den. De aanpassing van de 

werkelijke waarden is nodig i.v.m. de rimpel op deze meet-

signalen; die van de wenswaarden om het gewenste regelgedrag te 
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bereiken. 

De tijdconstanten van de eerste-orde-tijdvertragingen voor de 

aanpassing van de meetwaarden zijn gelijk aan: 

T = 1,5 ms (6.9.1) 

met versterkingsfactoren gelijk aan één. Voor de andere 

tijdconstanten wordt verwezen naar § 6.2. 

De luchtspleetspanning treedt voor de statorstroomregelaar, zelfs 

in stationair bedrijf (daar het een wisselspanning is), op als 

een stoorgrootheid. Deze stoorgrootheid wordt gecompenseerd door 

middel van de voorstuurspanningen u~vst en u~vst· Deze voorstuur

spanningen worden samen met de uitgangssignalen u~i en u~i van de 

statorstroom-I-regelaars na transformatie, opgeteld bij de 

uitgangssignalen u~p en u~p van de statorstroom-P-regelaars. We 

krijgen zo de stuursignalen u~st en u~st voor de cycloconverter 

(zie figuur 6.9.1): 

• u =u +u ast ap av 
. . . 

u~st = u~p + u~v 

met de voorstuursignalen: 

• u av 
. 

u~v 

= (u~i + u~st)cos pf - (u~i + u~vst)sin pf 

= (u~i + u~st)sin pf + (u~i + u~vst)cos pf 

(6.9.2a) 

(6.9.2b) 

· (6.9.3a) 

(6.9.3b) 

In (6.4.5) zijn voor stationair b.edrijf de stat.orspanningen 

weergegeven. Aan de hand van deze relaties wordt de 

voorstuurspanning als volgt berekend: 

• •*' • •*' 
ukvst = raik - w 1aail (6.9.4a) 
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(6.9.4b) 

We zien dat de voorstuurspanningen gelijk zijn aan de stationaire 

statorspanningen bij de gewenste statorstroomwaarden. Deze 

voorstuurspanningen worden na transformatie rechtstreeks als 

stuursignalen voor de cycloconverter gebruikt zodat de 

luchtspleetspanning (stoorgrootheid) praktisch gecompenseerd 

wordt. De staterstroomregelaar vangt nog slechts de afwijkingen 

tijdens dynamische verschijnselen (~~ resp. ~t> op. 

In § 4.4 hebben we reeds besproken dat de begrenzingen na de 

statorstroom-P-regelaars de voorstuursignalen u~st en u~st moeten 

begrenzen op de maximale resp. minimale uitgangsspanningen van de 

cycloconverter. Deze maximale en minimale waarden van de 

statorspanningen u~, u~ en u~ zijn volgens § 4.5 gelijk aan 0,816 

resp. -0,816. Daar de grootheden in het a,~-stelsel ~-maal zo 

groot zijn als de grootheden in het a,b,c-stelsel vinden we dat 
. . 

de maximale en minimale waarden van ua en u~ gelijk zijn aan 1 

resp. -1. Voor de begrenzingen na de P-delen in figuur 6.9.1 moet 

dan gelden: 

u a+ = 1 - u av (6.9.5a) 

• u = -1 - u (6.9.5b) a- av 
. 

u~+ = 1 - u 
~V 

(6.9.6a) 

• 
u~- = -1 u~v (6.9.6b) 

Het I-deel van de staterstroomregelaar heeft geen begrenzing. 
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§ 6.10: De dimensienering van de regelaars. 

In deze paragraaf wordt de door Siemens toegepaste [7,8] 

dimensienering van de verschillende regelaars weergegeven. 

Siemens berekent hiermee basisinstellingen voor de regelaars, 

welke tijdens het in bedrijf stellen van de installatie verder 

geoptimaliseerd worden. De hieronder weergegeven dimensienering 

wijkt soms af van gebruikelijke optimalisatiemethoden [9] of men 

past afwijkende machineparameters toe. Volgens Siemens wordt dit 

gedaan op grond van ervaringen opgedaan tijdens het testen van 

het prototype van het aandrijfsysteem. 

De statorstroomregetaars. 

In § 5.2 hebben we reeds gezien dat bij veranderingen van de 

staterstroomcomponenten i" en id. de tijdconstanten T. en T.d 
q l.q l. 

(5.2.28) een rol spelen. De staterstroomregelaars werken echter 

niet in op de statorstromen in de q- en de d-richting maar op de 

stromen in de k- en de I-richting. Daar de hoek p(f-~) 

(zie figuur 6.5.1) onder invloed van de belasting van de machine 

verandert, is de ligging van het k,l-stelsel t.o.v. het q,d-

stelsel steeds verschillend. Bij nullast is p(f-~) gelijk aan nul 

en valt de d-as samen met de k-as en de q-as met de negatieve 

l-as. Zodra de hoek p(f-~) vanaf nul toeneemt, heeft de koppel

bepalende staterstroomcomponent ii zowel statisch als dynamisch 

invloed op de stromen in de q- e~ de d-richtin~. Het is niet 

mogelijk om van de machine eenvoudige vervangingsschema's te 

geven voor de k- en de l-as. Voor de dimensienering van de 
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staterstroomregelaars gaat Siemens echter uit van het 

vervangingsschema voor de q-as (zie figuur 3.2.1). De stater-

stroomregellus kan dan schematisch weergegeven worden als in 

figuur 6.10.1. 

··* T=4cr G T I T, 
'a 

o----1 L ~ ' t::::_ u.,~L ' L ' / /· / / 

-

T2 

L IL 
I" 

Figuur 6.10.1: De statorstroomregellus. 

De tijdconstanten T1 = 1,67 ms en T2 = 1,5 ms zijn het gevolg van 

de toegepaste cycloconverter (zie § 4.5) en de aanpassing van het 

gemeten staterstroomsignaal (zie§ 6.1). De tijdconstante 

1 +1 
T - aa Dga is gelijk aan 27,5 ms. De twee kleine 

i q - wo ( ra+ r Dq) 

eerste-orde-tijdvertragingen kunnen volgens [9] voor lage 

frequenties benaderd worden met één eerste-orde-tijdvertraging 

met tijdconstante a volgens: 

o = T1 + T2 = 3,17 ms (6.10.1) 

De PI-regelaar met versterkingsfactor G en integratietijd T. 
l. 

heeft de volgende overdrachtfunctie: 

F(s) = G + l = G sT. 
l. 

1 + sGT. 
l. 

sGT. 
l. 

1 + sT n 
= G ---=~

sTn 
(6.10.2) 
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Voor deze regellus met Tiq > 4a kan de methode van het 

"symmetrisch optimum" toegepast worden om de optimale instelling 

van de parameters te vinden. Het voert te ver om in dit verslag 

deze en andere optimaliseringsmetboden te behandelen; daarvoor 

wordt verwezen naar [9]. 

Voor de staterstroomregelaar ·moet dan volgens de methode van het 

symmetrisch optimum gelden: 

T. 
G = _!g_ 

2aGP 
GT. = 4a 

l. 
(6.10.3) 

met G = de versterkingsfactor van het regelproces met de 
p 

terugkoppeling 

Het ingangssignaal van de cycloconverter komt in stationaire 

toestand ongeveer overeen met de statorspanning u" (zie§ 4.4). 
a 

Bij nominaal bedrijf is in ons simulatiemodel de amplitude van 

u" t gelijk aan die van u en dus gelijk aan één. Ook het gemeten as a 

stroomsignaal i is gelijk aan één (zie§ 3.2). En volgens 
a 

Siemens is G dan als volgt te berekenen: 
p 

lil a = 1 

nom. 

(6.10.4) 

Hiermee worden de pa~ameters van de regelaar gelijk aan: 

G = 4,34 T = 12,7 ms 
n Ti = 2,95 ms (6.10.5) 

Bij de methode van het symmetrisch optimum is het gewenst dat de 

wenswaarde m.b.v. een eerste-orde-tijdvertraging met T = 4a = 

= 12,7 ms aangepast wordt. 

De vervangingstijdconstante van de gesloten staterstroomregellus 

met wenswaarde-aanpassingsfilter is gelijk aan: 

Tvs = 4a = 12,7 ms (6.10.6) 
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De bekrachtigingsstroomregetaar. 

Bij veranderingen van de statorstroom wordt de luchtspleetflux in 

eerste instantie door de demperstromen bij benadering constant 

gehouden (zie§ 5.2). Zodra de demperstromen af gaan nemen dient 

de bekrachtigingsstroom zodanig geregeld te worden dat de 

luchtspleetflux toch constant blijft~ 

Verondersteld wordt dat zodra de afname van de demperstromen een 

rol gaat spelen, de staterstroomregelaar praktisch uitgeregeld 

is. Dit houdt in dat de cycloconverter in deze situatie beschouwd 

kan worden als een stroombron. De bekrachtigingsstroomregelaar 

dient nu de geleidelijke afname van de stroom door lmd/w
0 

in 

figuur 3.2.1 te compenseren. Volgens door Siemens uitgevoerde 

experimenten en op grond van ervaringen met een aantal 

installaties dient de volgende tijdconstante in de regellus van 

de bekrachtigingsstroomregelaar opgenomen te worden (lx in figuur 

3.2.1 is nul verondersteld): 

T f = 
1 fa+ 1md = 1,963 + 0,129 = 

w
0
rf 4~ 0,02882 

5,78 s (6.10.7) 

T= 4o· G T I T, 

Figuur 6.10.2: De bekrachtigingsstroomregettus. 
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De regellus ziet er nu uit als aangegeven in figuur 6.10.2, 

waarin T1 = 1,67 ms (de brugmutator; zie § 4.5) en T2 = 3,85 ms 

(de aanpassingen van het meetsignaal van de bekrachtigingsstroom: 

zie§ 6.1). Deze twee tijdconstanten worden samen genomen tot: 

(6.10.8) 

Ook nu is Tf >> 4o en wordt de methode van het symmetrisch 

optimum toegepast. De versterkingsfactor Gp van het regelproces 

en de terugkoppeling wordt berekend aan de hand van de nominale 

bekrachtigingsspanning en -stroom (zie § 3.3) en de normwaarden 

ufo en ifo (zie § 4 0 5) • Dan geldt: 

. 
G 

if {600/634) =18,9 (6.10.9) = = p . (257/5140) 
uf 

Hiermee worden de parameters van de PI-regelaar (6.10.2) volgens 

de methode van het symmetrisch optimum gelijk aan: 

G = Tf 
= 27,7 

2oGP 

= 4o = 22,1 ms 

T. = o, 8 ms 
~ 

(6.10.10a) 

(6.10.10b) 

(6.10.10c) 

Ook nu is een wenswaarde-aanpassing van T = 4o = 22,1 ms gewenst. 

De vervangingstijdconstante van de gesloten bekrachtigingsstroom-

regellus met wenswaarde-aanpassingsfilter is: 

Tvf = 4o = 22,1 ms (6.10.11) 

De flux/emk-regelaar. 

In de vorige paragraaf is aangegeven dat de fluxjemk-regelaar via 

• *I een P-regelaar inwerkt op de staterstroomcomponent ik en via een 
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PI-regelaar op de bekrachtigingsstroomcomponent i~; (zie de 

figuren 6.1.1 en 6.8.1). De tijdconstanten die een rol spelen bij 

veranderingen van de luchtspleetfluxcomponenten ~~q en ~~d zijn 

T~q resp. T~d (zie (5.2.29)). Voor de PI-regelaar ziet de 

regellus er schematisch uit als weergegeven in figuur 6.10.3. 

Figuur 6.10.3: De fLux/emk-regeLLus op de bekrachtigingszijde. 

De tijdconstante Tvf is de vervangingstijdconstante van de 

ondergeordende bekrachtigingsstroomregellus en daar de 

bekrachtigingsstroom inwerkt op de luchtspleetflux in de 

d-richting wordt nog de tijdconstante T~d toegepast. 

Voor de bepaling van de versterkingsfactor van de regellus wordt 

uitgegaan van nullastbedrijf. Het k,l-stelsel ligt dan evenwijdig 

aan het q,d-stelsel (zie figuur 6.5.1). De nullastflux is dan 

geheel een gevolg van de bekrachtigingsstroomcomponent 

i~k = i~(nullast) daar i~1 in deze situatie nul is. Met deze 

gegevens berekent Siemens dan als volgt de versterkingsfactor G : p 
. 

~m 
(6.10.12) 

nullast 

De nullastluchtspleetflux is gelijk aan één (zie § 3.2) en voor 
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i~(nullast) nemen we de tijdens de afnameproef gemeten waarde van 

257 A. Met de normwaarde ifo = 634 A (zie 4.5.11)) wordt dan Gp 

gelijk aan: 

1 = 2,47 (257/634) (6.10.13) 

Bij de dimensienering van deze regelaar past Siemens de 
11 

optimalisatiemethode van het "amplitude-optimum (Betrags-

optimum) toe. Volgens deze optimalisatiemethode moeten de 

regelparameters van de PI-regelaar (6.10.2) gelijk zijn aan: 

G 
T'I/Jd 315 2,89 (6.10.14a) = = = 

2GpTvf 2 2,47 22,1 

Tn = GT. 
l. = T'l/!d = 315 ms (6.10.14b) 

T 
T. n 109,2 (6.10.14c) = = ms 

l. G 

Voor de P-regelaar, die op de statorzijde inwerkt, ziet de 

regellus er schematisch uit als weergegeven in figuur 6.10.4. 

G * T T 

1/lï 
. vs '1/1 q 

)t=_li\L_ )L m 

' ~ >+ / 

/ ' 

--+ 

11/tl m 

-

Figuur 6.10.4: De flux/emk-regellus op de statorzijde. 

Naast de vervangingstijdconstante Tvs van de ondergeordende 

staterstroomregellus zien we dat Siemens evenals bij de 
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dimensienering van de staterstroomregelaars ook hier de 

tijdconstante van de q-as, T~q' gebruikt (het verschil met T~d is 

overigens klein; zie (6.5.18c)). 

Op grond van de gekozen relaties in (3.2.6) is de bijdrage aan de 

luchtspleetflux van een genormeerde statorstroom gelijk aan de 

bijdrage van een genormeerde rotorstroom als de p.u.-waarden 

overeen komen. De versterkingsfactor van deze regellus is dan ook 

gelijk aan de versterkingsfactor van de regellus die werkt op de 

bekrachtigingszijde (zie (6.10.13)). 

De versterkingsfactor G van de P-regelaar wordt ook nu aan de 

hand van de methode van het amplitude-optimum berekend, waardoor 

we vinden: 

G = T~g 
= 284 = 4,53 (6.10.15) 2 2,47 12,7 

De toerenregelaar. 

De relatie tussen het toerental en het koppel, zoals weergegeven 

in (3.4.7), kan als volgt m.b.v. een overdrachtfunctie F(s) 

weergegeven worden: 

F(s) w 1 (6.10.16) = = • • sT 
(me - m ) a 

1 

Jw 
met Ta 

0 = 
pmo 

De integratietijdconstante Ta wordt ook wel de aanlooptijd

constante genoemd. Voor ons simulatiemodel van het aandrijf-

systeem van de bovenmotor vinden we met de gegevens uit § 3.3 dat 

Ta gelijk is aan: 
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Ta = 0,098 s (6.10.17) 

Het koppel is bij constante luchtspleetflux lineair nfhankelijk 

van de staterstroomcomponent ii. De regellus van de 

toerenregelaar ziet er nu schematisch uit als weergegeven in 

figuur 6.10.5. 

G l I 
,.* 

t::: 
,, 

L ~ n 
+ ' % ' '\ '\ '\. 

/ / / / / 

/['-. 
/ i' -

n 

0 v.:(r() 

Figuur 6.10.5: De toerenregellus. 

Hierin is de ondergeordende staterstroomregellus vervangen door 

een eerst-orde-tijdvertraging met tijdconstante Tvs = 12,7 ms 

(zie (6.10.6)). De deling door de luchtspleetfluxwenswaarde 

• * • *I ~m (n ) zorgt voor de aanpassing van de versterkingsfactor bij 

veldverzwakking. Hierdoor blijft de lineaire relatie tussen het 

koppel en de statorstroom bestaan en is het mogelijk voor het 

gehele toerenbereik van het aandrijfsysteem een optimale 

instelling van de regelaar te berekenen. Voor deze optimalisatie 

wordt de methode van het symmetrische optimum toegepast. De 

versterkingsfactor Gp van het regelproces en de terugkoppeling 

wordt berekend m.b.v. de p.u.-waarden van het toerental en de 

staterstroomcomponent ii bij nominaalbedrijf (zie bijlage III). 

Voor Gp geldt dan: 
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• 
= 1 (6.10.18) 

nom. bedrijf 

Hiermee vinden we de volgende regelparameters voor de toeren-

regelaar van de bovenmotor: 

Ta 
3,86 (6.10.19a) G = 2G T = 

p VS 

Tn = 4Tvs = 50,8 ms (6.10.19b) 

T. = 
l. 

13,2 ms (6.10.19c) 

In het simulatiemodel zullen we van de in deze paragraaf 

berekende regelparameters gebruik maken. 
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Hoofdstuk 7: Het simulatiemodel van het aandrijfsysteem. 

In dit hoofdstuk wordt een opsomming gegeven van de gebruikte 

relatie•s voor de simulatie van het aandrijfsysteem. Deze 

relatie•s worden genoteerd m.b.v. programma-elementen van het 

simulatieprogramma DSL. Voor.een verklaring van de gebruikte 

elementen wordt verwezen naar bijlage II of (12]. De grootheden 

in deze beschrijving zullen, waar mogelijk, overeenkomen met de 

tot nu toe gebruikte grootheden. In het programma van het 

simulatiemodel moeten de grootheden (variabelen) met hoofdletters 

aangegeven worden. Voor een conversietabel wordt verwezen naar 

bijlage II. 

Beschrijving van het simulatiemodel. 

Initialisatie van de machineparameters. 

ra = 0.0632 rf = 0.02882 rDd = 0.5155 rDq = 0.5155 

ld = 2.088 lq = 1.892 lf = 2.092 1 Dd = 2.038 

lDq = 1.842 1 md = 1.963 1 = mq 1. 767 1 = 0.125 a a 

1fa = 0.129 1 Dda = 0.075 1 = 0.075 1 = 0 Dqa x 
p = 6 wo = 411" mo = 1556E3 J = 726441 

Bron: - § 3.3. 

Bepaling van de matrices Q-1 en n-1 • 

Q = [ 
lq 1 

l mq (3.4.4a) 
1 lDq mq 

met 1 = 1 + lmq q a a 

lDq = 10 + lmq qa 
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1d 1md 1md 

D = 1md 1f 1md (3.4.4b) 

1md 1md 1od 

met 1x = 0 

1d = 1 + 1md a a 

1f = 1 to + 1md 

1 od = 1 oda + 1md 

De inverse matrices worden dan: 

-1 [ Qll Q12 l 
Q = 

Q21 Q22 

met DQ = (1 *1 ) -q Dq (1 **2) mq 

Q11 = 1 0q;oQ 

Q12 =- 1mq/DQ 

Q21 = - 1 mq/DQ 

Q22 = 1q/DQ 

011 012 013 

I -1 021 022 023 D = 

031 032 033 

met DO = <1d*1 t*1od> + 2*(1md**3) - (1md**2) * <1d+1 t+1od> 

011 = <1 t*1od - 1md**2)/DD 

012 = (1 **2 - 1od*1md)/DD md 

013 = (1md**2 - 1f*1md)/DD 

021 = (1md**2 - 1od*1md)/DD 

022 = <1d*1od - 1 **2)/DD md 

023 = (1md**2 - 1 *1 )/DO d md 

031 = (1md**2 - 1f*1md)/DD 

032 = (1md**2 - 1 *1 )/DO d md 

033 = (1d*1f - 1md**2)/DD 
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SIMULATE VAN HET REGELSYSTEEM. 

Steilheidsbegrenzer zonder drempel. 

• * o *I 
N1 = LIMIT(-0.94, 0.94, 100*(n - n )) 

• *I 
n = INTGRL(O, N1/0.47) 

Bronnen: - § 6.1 met figuur 6.1.2; 

-parameters (6.3.2}. 

De toerenregelaar. 

•*I • •* •*I 
ILW5= ZEROPL(O, 19.69, O, 3.86*(n - n )/~m (n )) 

• *I 
(ik **2)) SQRT(6.25 -

B = - SQRT(6.25 -
• *I 

(ik **2)) 

.. * - + 11 = LIMIT(B , B , ILW5) 

overige bronnen: - § 6.3 met figuur 6.3.1; 

- regelparameters (6.10.19): 

(6.3.5a) 

(6.3.5b) 

G = 3.86 Tn = 50,8 ms 1/Tn = 19.69 
-1 s 

Steilheidsbegrenzer zonder drempel. 

o * o *I 
ILWO = LIMIT(-4, 4, 20.5*(i1 - i 1 )) 

• *I 
i 1 = INTGRL(O, ILW0/40E-3) 

Bronnen: - § 6.1 met figuur 6.1.2; 

-parameters (6.3.7). 

De cosp-regelaar. 

0 In. I ~ o, 862 

f(n·) = 7 ,25ln"l - 6,25 o, 862 ~ In. I ~ 1 (6.4.12) 

lnÏ 1 ~ In" I ~ 2 

, • * • • *I 
1k = - 0.215 * f(n ) * (i1 **2) (6.4.13) 
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Aanpassing van de statorstroomwenswaarden voor het stroommodel. 

•*'' •* ik = REALPL(O, 6.2E-3, ik ) 

•*'' •*' •*' • i 1 = i 1 + DEADSP(-86E-3, 86E-3, (i1 - i 1 )) (6.5.13) 

··*fll •*'' 
1

1 
= REALPL(O, 6.2E-3, i 1 ) 

Bron: - § 6.5. 

Het stroom.model. 

[ 

0.925 
. * . *' ..pm (n ) = 

0.925 

In"*' I ~ o.862 

In.* I I > 0.862 
(6.5.22) 

. * . *' FMWl = REALPL(0.925, 470E-3, ..Pm (n )) 

FMI1 = REALPL(0.925, 47E-4, ..P~i) 

(i~k- i;k)i = ZEROPL(0.471, 26.04, 0, 4*(FMW1- FMI1)) 

Bron: - § 6.5 met figuur 6.5.3; 

- regelparameters (6.5.25): 

G = 4 T. = 9.6 ms 
1 

1/T = 26.04 s-1 
n 

- Verondersteld wordt dat de machine op t = o reeds 

bekrachtigd is. Vandaar de initiële waarden 

voor de luchtspleetflux, ~m(t = 0) = 0.925 en voor de 

stroom (i~k- i;k)i' 0.925/lmd = 0.471. 

(6.5.15) 

(6.5.16) 
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De vectordraaier in het stroommodet • 

(i~q 
. 

(i~k 
. - iDq)i = - - i 0k)isin p (f -"() . + 

l. 

. . - (iJl. 1 - i 01 )icos p (f-'Y) i (6.5.17a) 

. • . 
i~k)icos ( iJ.td - iDd)i = (iJl. k - p (f -"()i + 

. • - ( iJll - i 01)isin p (f-'Y) i (6.5.17b) 

De bepattng van de tuchtspteetftuxcomponenten. 

(6.5.18a) 

(6.5.18b) 

Bron: -tijdconstanten (6.5.18c): T = -.Jiq 
284 ms T-/Jd = 315 ms. 

De vectoranaLysator in het stroommodet. 

-/1 • • = S QRT ( -/1 • • * * 2 + -/1 • d . * * 2 ) m1. mq1. m 1. (6.5.19) 

. 
cos p(f-'Y)i = "'mdi . 

"'mi 
(6.5.20a) 

. 
sin p (f-,.,.) i 

= --.J~mgi . 
"'mi 

(6.5.20b) 

Steilheidsbegrenzer met drempel voor de flux/emk-regelaar. 

-+ -+ I 

F1 = DEADSP(-37.5E-3, 37.5E-3, 1-.J~~I - 1-.J~~I ) 

F2 = LIMIT(-1.25, 1.25, 8.25*F1) 

-+ I 

1-.J~~I = INTGRL(0.925, F2/40E-3)" 

Bronnen: - § 6.1 met figuur 6.1.2; 

-parameters (6.8.1). 
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De flux/emk-regelaar. 

IF In· I ~ 0.1 THEN 

V = SATINT(O, B+, o, In· I/40E-3) ..p 
-+ -+ 
leÏ = I..PÏ 'lnÏ m m 

-+ 
G = (0.925- le~l>!ln" I 

-+ I 

FR= v..P * LIMIT(-1, G, {0.925- I..P~I >> 
•* Aik = 4.53*FR 

Bron: - § 6.8; 

- regelparameter (6.10.15): G = 4.53 

.. * A1fk = ZEROPL(O, 3.17, 0, 2.89*FR) 

Bron:- regelparameters (6.10.14): 

G = 2.89 Tn = 315 ms 

ELSE 

IKW3=0 

IFWKO=O 

ENDIF 

-1 = 3.17 s 

De bepaling van de bekrachtigingsstroom en de hoek pCE-~> m.b.v. 
IU 

een vectoranalysator. 

•* •* 
IFWK1 = ifk + Aifk 

.• * •* 
1f = SQRT(IFWK1**2 + ifl**2) (6.5.21a) 

•* cos p (f -~) . = IFWK1/if (6.5.21b) 
J 

sin •* .• * 
p (f -~) j = -ifl I 1f (6.5.21c) 

De bekrachtigingsstroomregelaar • 

. • * IF1 = REALPL(0.471, 22.1E-3, 1f ) 

IF2 = REALPL(0.471, 3.85E-3, i~) 
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. 
ufst = ZEROPL(136E-4, 45.25, 0, 27.7*(IF1-IF2)) 

Bron: - § 6.6; 

- regelparameters (6.10.10) en (6.10.11): 

G = 27.7 Tn = 22.1 ms 1/T = 45.25 n 
-1 s 

- Verondersteld wordt dat de machine op t = 0 reeds 

bekrachtigd is. Vandaar de initiële waarden 

.. * voor de stroom 1f van 0.471. 

Simulatie van de bekrachtigingsbrug. 

u~= SATPOL(136E-4, 1.67E-3, 0.197, -0.190, u~st) 

Bron: - § 4.5. 

+ -grenswaarden (6.6.1): B = 0.197 B = -0.190; 

de bekrachtigingsspanning op t = 0 is gelijk 

aan u~(t = 0) = rf*i~ = 136E-4 

Berekening van de hoek (:gE l . 
J 

m.b.v. een vectordraaier. 

cos(pf)j = cos p (f--y) j cos p"Y - sin p (f --y) . sin p-y 
J 

sin (pf) . = sin p (f--y) . cos p"Y + cos p (f --y) . sin p"Y 
J J J 

(6.5.23a) 

(6.5.23b) 

Berekening van de fluxwenswaarden voor het s:ganningsmodel. 

•* •* • *I 
..Jima = ..JI (n ) cos (pf) . m J 

• * •* • *I 
sin (pf) . "'m{3 = ..Jim (n J 

Be:galing van de factQr A. 

[ 0.2 
A= 

l.07In"l - 0.14 

Opm.: - zie figuur 6.7.3. 

Het s:ganningsmodel. 

UA1 = INTGRL(O, (A*A*(..JI• ma 
. . * 

voor 

voor 

. * 

ln"l ~ 0.32 

In" I > 0.32 

- ..Jima) )/2.21) 

UA2 = 0.6 * A * (..Jima - ..Jima) 

(6.5.24a) 

(6.5.24b) 
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• • 
- r i -Jima = -1 *i + INTGRL(0.925, (u aa a a a a 

. •* UB1 = INTGRL(O, (A*A*(-Jim/3 - -Jim/3)) /2 0 21) 
. • * 

UB2 = 0.6 * A * ( -JI mJ3 - -JI ) mJ3 . . . . 
- r i 

. 
-Jim/3 = -1 *1 + INTGRL(0.925, (ufj aa (3 a (3 

Bron: - § 6.7 met figuur 6.7.1: 

-parameters (6.7.4): 

= 4v s-1 -1 
Ca.li = 2.411" s 

- UA1 - UA2)/796E-4) 

- UB1 - UB2)/796E-4) 

-1 
Ca.lii = 0.2411" s 

TI = 796E-4 s G0 = o.6 T0 = 2.21 s 

Bepaling van de luchtpleetflux en de hoek pE. 

·'·. - I:. I - j ·'·. 2 + ·'· • 2 
~m - ~m - ~ma ~mfj 

cos pf = 

. 
sin pf = ~ 

-+ 

1-P~ I 
Transformatie van het a,[2-stelsel 

. . 
ik = i cos pf + i(3 sin pf a 

.. . 
11 = -i sin pf + i(3 cos pf a 

naar het k,l-stelsel 

(6.2.3a) 

(6.2.3b) 

(6.2.3c) 

m.b.v. 

(6.2.2a) 

(6.2.2b) 

Sommatie van de statorstroomwenswaarden in de k-richting. 

•*I ··* •* 
ik = 1k + Aik (6.8.3) 

De statorstroom-I-regelaars. 

o * I 
IKW4 = REALPL(O, 12.7E-3, ik ) 

IK1 = REALPL(O, 1.5E-3, i~) 
• uki = INTGRL(O, (IKW4 - IK1)/2.95E-3) 

o * I ILW4 = REALPL(O, 12.7E-3, i 1 ) 

IL1 = REALPL(O, 1.5E-3, i~) 

t 0 
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. 
uli = INTGRL(O,(ILW4- IL1)/2.95E-3) 

Bron: - § 6.9 met figuur 6.9.1; 

- regelparameters (6.10.5): T. = 2.95 ms T = 4a = 12.7 ms 
1 

De voorstuurspanningsbepaling. 

• •*' • •*' 
ukvst = raik - w 1aail 
• . * ' 

ulvst = rail 
. *' . . + w 1 ik + w ~ aa m 

De transformatie van de voorstuursignalen • 

• u av 

• 
u/3v 

= (u~i + u~st)cos pf - (u~i + u~vst)sin pf 

= (u~i + u~vst)sin pf + (u~i + u~vst)cos pf 

Transformatie van de statorstroomwenswaarden. 

··* •*' •*' 
1 13 = ik sin pf + i 1 cos pf 

De statorstroom-P-regelaars. 

•* IAW1 = REALPL(O, 12.7E-3, i ) a 

IA1 

. ' 
.. = REALPL(O, 1.5E-3, 1 ) 
a 

uap = 4.34 * (IAW1 - IA1) 

•* IBWl = REALPL(O, 12.7E-3, i/3 ) 

IB1 = REALPL(O, 1.5E-3, i~) 

. ' u/3p = 4.34 * (IBW1 - IB1) 

Bron: - § 6.9 met figuur 6.9.1: 

(6.9.4a) 

(6.9.4b) 

(6.9.3a) 

(6.9.3b) 

- regelparameters (6.10.5;; G = 4.34 T = 4a = 12.7 ms 

Begrenzing van de statorstroomregeling . 

• • • • 
uap = LIMIT(-1 - u av' 1 - uav'uap> 

• • 
u/3p = LIMIT(-1 - u/3v' 1 - u~v' u~p) 

De stuursignalen voor de cycloconverter. 
. . 

u = u + u . 
ast ap av . . • 

u/3st = u/3p + u/3v 

(6.9.5) 

(6.9.6) 

(6.9.2a) 

(6.9.2b) 
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Simulatie van de cycloconverter. 

• u = SATPOL(O, 1.67E-3, 1, -1, uast> a . . 
uf3 = SATPOL(O, 1.67E-3, 1, -1, u{3st> 

Bron: - § 4.5. 

Transformatie van het a,~- naar het k,l-stelsel. 
. • sin uk = u cos pf + u/3 pf a 
• sin • 

ul = -u pf + u/3 cos pf a 

bron: - zie transformatie matrix l in (5.3.lc) 

SIMULATIE VAN DE SYNCHRONE MACHINE EN HET WALSTUIG. 

Transformatie van het a,B- naar het g.d -stelsel . 
. 

uq = u sin p"Y 
a . 

ud = u cos p"Y 
a 

- uf3 . 
+ uf3 

cos 

sin 

p"Y 

p"Y 

(3. 4 .la) 

(3.4.lb) 

De toestandsvergelijkingen van de synchrone machine. 

i 
. • VQJ = u - r * + (a) * "'d q a q . 

VQ2 = - rDq * iDq . . • VOl = ud - r * id - (a) * "'q a . . 
VD2 = uf - rf * if . . 
VD3 = - rDd * iDd . 
i = INTGRL(O, (Qll * VQl + Ql2 * VQ2) * (a) ) q 0 

i~q = INTGRL(O, (Q21 * VQl + Q22 * VQ2) * w
0

) . 
id = INTGRL(O, (Dll * VOl + 012 * VD2 + 013 * VD3) * (a) ) 0 . 
if = INTGRL(0.471, (021 * VOl + 022 * VD2 + 023 * VD3) * (a) ) 

0 . 
iDd = INTGRL(O, (031 * VOl + 032 * VD2 + 033 * VD3) * (a) ) 0 

Opm.: - de vectoren VQ en VD zijn ingevoerd om de. notatie van 

toestandsvergelijkingen (3.4.3) te vereenvoudigen. 

de 
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De fluxen in de g- en de d-richting. 
. • . . • 

lJid = 1 id + 1md(id + if + iDd) a a . . . . 
lJiq = 1 i + 1 (i + iDq) aa q mq q 

Het elektromechanische koppel. 

m· = lJI.i.- lJI.i. 
e q d d q 

De simulatie van het mechanische systeem. 

. 
m1 = o 

De bepaling van de hoek p~. 

p~ = INTGRL(O, w * w ) 0 

Transformatie van g,d- naar a,B-stelsel . 

i iq sin + 
. . 

= p~ l.d cos p~ a . . 
u/3 = - i cos q p~ + id sin p~ 

T.U. Eindhoven 

(3.4.11a) 

(3. 4 .11b) 

(3.4.10) 

(3.4.7) 

(3.4.8) 

(3.4.9a) 

(3.4.9b) 

Bij dit simulatiemodel van het aandrijfsysteem moet nog de 

volgende opmerking geplaatst worden. De toerenregelaar en de 

bekrachtigingsstroomregelaar moeten PI-regelaars mét begrenzing 

hebben. In dit model zijn die gemodelleerd door het uitgangs-

signaal van de PI-regelaar met een begrenzer te begrenzen. Dit is 

echter niet correct daar dan het uitgangssignaal van de 

PI-regelaar toe blijft nemen bij een van nul verschillend 

ingangssignaal. Zodra het teken van dit ingangssignaal omkeert 

duurt het even voordat de uitgang van de begrenzer (die gelijk is 

aan de grenswaarde) af gaat nemen. Hierdoor wordt dus een extra 

vertraging geïntroduceerd. Bij een "echte" PI-regelaar mét 

begrenzing werkt dit niet zo. Daar stopt de integratie zodra het 

uitgangssignaal een grenswaarde bereikt. Dit realiseert men 
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m.b.v. een volledige terugkoppeling van het uitgangssignaal naar 

de ingang van de regelaar. Als we dit op eenzelfde wijze in het 

simulatiemodel modelleren, dan ontstaat er door de terugkoppeling 

van het uitgangssignaal naar het ingangssignaal via het P-deel 

van de regelaar een algebraïsche lus. Het programma is slechts 

met speciale ingrepen in staat .hiermee te rekenen. Het is mij 

echter niet gelukt deze te realiseren. 
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Hoofdstuk 8: Conclusies en aanbevelingen. 

In dit verslag is geprobeerd het aandrijfsysteem van Voorwals I 

zodanig te beschrijven dat de lezer meer inzicht krijgt in de 

drie hoofdbestanddelen van het systeem; de synchrone machine, de 

cycloconverter en het regelsysteem. 

De beschrijving geeft de taak en de werkingswijze van het aan

drijfsysteem onder normaal voorkomende stationaire en dynamische 

bedrijfsomstandigheden weer. Kennis van deze bedrijfs

omstandigheden is naar mijn mening nodig om te begrijpen wat er 

gebeurt bij "abnormale" bedrijfsomstandigheden waarmee de 

technische dienst van Warmbandwalserij 2 te maken heeft (b.v. het 

opstarten van de installatie of het uitvallen van het systeem als 

gevolg van storingen of overbelasting) . Het had echter in het 

kader van dit afstudeerwerk te ver gevoerd om ook de voor deze 

"abnormale" bedrijfsomstandigheden aangebrachte onderdelen (b.v. 

de beveiligingen en de vergrendelingen) te bespreken. 

De beschrijving is verder zodanig opgezet dat er een model uit 

afgeleid kon worden voor de simulatie van het aandrijfsysteem. 

Dit model is bedoeld.voor de bestudering van het dynamische 

gedrag van het systeem. Bij het uittesten van dit simulatiemodel 

kwam naar voren dat het in principe wel werkte maar het gedrag 

verre van ideaal was. De responsie van het toerental op een 

stapvormige referentieverandering vertoonde nogal wat 

slingeringen, die in het werkelijke aandrijfsysteem niet 
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optreden. Een verificatie van het model aan de hand van metingen 

aan het aandrijfsysteem was dan ook zinloos. De tijd was echter 

te beperkt om het simulatiemodel te verbeteren, maar naar mijn 

mening is dit zeker mogelijk indien de volgende maatregelen 

genomen worden: 

- Op de eerste plaats dienen de PI-regelaars mét begrenzing 

correct gemodelleerd te worden (zie eind hoofdstuk 7); 

- Ten tweede dienen de regelparameters aangepast te worden aan de 

parameterwaarden bepaald aan de hand van responsie-metingen van 

de verschillende regelaars. Deze waarden voldoen naar mijn 

mening beter dan de in dit verslag berekende theoretisch 

waarden; 

- Ten derde dient de invloed van de torsie van de as op het 

gedrag van het regelsysteem nader bekeken te worden. Een uit

breiding van de simulatie van het mechanische systeem kan dan 

wellicht leiden tot een verbetering van het simulatiemodel; 

- Uiteindelijk dient natuurlijk het simulatiemodel geverifieerd 

te worden aan de hand van metingen aan het aandrijfsysteem. 

Zodra het simulatiemodel naar behoren werkt, is het bijvoorbeeld 

interessant te onderzoeken: 

- in hoeverre de cos~-regelaar essentieel is voor het 

functioneren van het systeem; 

- wat de invloed is van de fluxjemk-regelaar op het gedrag van 

het systeem; 

- wat de invloed is van de twee steilheidsbegrenzers rond de 

toerenregelaar; 
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- of het stroom- en het spanningsmodel hun taken blijven 

verrichten bij extreem dynamische verschijnselen. 

Zoals gezegd is dit afstudeerwerk voor de technische dienst 

bedoeld als een eerste aanzet tot het vinden van een methode van 

effectief storingzoeken danwel preventief onderhoud. Hierbij wil 

ik de volgende opmerkingen plaatsen. Het lijkt mij verstandig om 

de teststappen zoals Siemens die geeft in [8] te vertalen en uit 

te werken, zodat duidelijker wordt waarvoor een bepaalde test 

dient, hoe de test uitgevoerd moet worden, wat de te verwachten 

resultaten zijn en welke conclusie's aan een test verbonden 

kunnen worden. Een dergelijke handleiding geeft samen met de ter 

beschikking staande reserveregeling een uitstekende mogelijkheid 

het personeel op te leiden. Door deze testen regelmatig te 

doorlopen wordt naast de opgedane ervaringen tevens bereikt dat 

de regelingen onder voortdurende controle staan. 

Daarnaast is het van belang dat van iedere storing de feiten 

zoals storingsmeldsignalen, referentie's, storingsverloop, 

afhandeling en oorzaak vastgelegd worden zodat geleidelijk een 

soort expert-systeem opgebouwd wordt. Hiervoor acht ik voor de 

registratie van essentiële meetgegevens een soort 

"zwarte doos" noodzakelijk. 
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Lijst van gebruikte symbolen. 

Grootheden. 

u spanning 

i stroom 

flux 

e spanning (e.m.k) 

fasehoek tussen de spanning en de stroom 1/>(u.i) 

1/>(i.e) 

p 

fasehoek tussen de stroom en de luchtspleetspanning 

m 

w 

t 

n 

het elektrische vermogen 

elektromechanische koppel 

belastende koppel 

mechanische hoekfrequentie 

elektrische hoekfrequentie 

tijd 

toerental 

hoek van de d-as t.o.v. de a-as 

f hoek van de k-as t.o.v. de a-as 

a hoek t.o.v. de a-as s 

ar hoek t.o.v. de q-as 

Z aantal draden per meter 

R weerstandswaarde in n 

r weerstand in het p.u.-systeem 

L inductantie in H 

1 inductantie in p.u.-systeem 

p poolpaartal 
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T tijdconstante 

G versterkingsfactor 

Assenstelsels. 

a,b,c-stelsel: Het driefasig statorstelsel met a-, b- en c-as 

a,~-stelsel: 

q,d-stelsel: 

Het semi-vierfasig statorstelsel met a- en ~-as 

Het rotorstelsel waarvan de d-as samenvalt met 

de magnetische as van de bekrachtigingswikkeling 

en de q-as loodrecht daarop staat. 

k,l-stelsel: Het fluxgeoriënteerde assenstelsel waarvan de 

k-as samenvalt met de luchtspleetflux en de l-as 

loodrecht daarop staat. 

Matrices. 

matrix met de inductanties voor de q-as, en zijn 

inverse. 

matrix met de inductanties voor de d-as, en zijn 

inverse. 

matrix voor de Parktransformatie vanuit het a,~-stelsel 

naar het q,d-stelsel, en zijn inverse. 

matrix voor de transformatie vanuit het q,d-stelsel naar 

het k,l-stelsel, en zijn inverse. 

l ,-1 
I matrix voor de transformatie vanuit het a,~-stelsel naar 

het k,l-stelsel, en zijn inverse. 

Subscripts. 

a 

f 

D 

anker-fase-wikkeling 

bekrachtigingswikkeling 

demperwikkeling 
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0 spreiding 

m luchtspleet (main field) 

s stator 

r rotor 

a statorfase a 

b statorfase b 

c statorfase c 

a a-component in het a,l3-stelsel 

13 13-component in het a,l3-stelsel 

g g-component in het g,d-stelsel 

d d-component in het g,d-stelsel 

k k-component in het k,l-stelsel 

1 I-component in het k,l-stelsel 

J.l magnetiseringsgrootheid 

i grootheid intern in het stroommodel 

j grootheid intern in het regelsysteem 

0 normwaarde 

N nominale waarde 

Superscripts • 
• genormeerde.grootheid in p.u. 

wenswaarde 

vector 

T.U. Eindhoven 

op één of andere manier aangepaste gro.otheid 
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Tekensvmbolen. 

synchrone machine 

volledig stuurbare brugmutator 

twee anti-parallel geschakelde bruggen 

stroommeettransformator met varistor 

meetwaarde-omvormer 

meettransformator met meetwaarde-omvormer 
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P-regelaar 

I-regelaar 

PI-regelaar 

eerste-orde-tijdvertraging 

PI-regelaar met begrenzing 

eerste-orde-tijdvertraging met begrenzing 

functieblok 
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begrenzer 

steilheidsbegrenzer 

absolute-waarde-berekening 

versterker met drempel 

vectordraaier 

VA vectoranalysator 
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Bijlage I: Fabrikantgegevens. 

Endgültige Maschinendaten aufgrund der Prüfung im Hersteller

werk, Berlin gegenüber den Vorausberechnungen. 

Kunde: 
AKZ: 
Datum: 
An1age: 
Synchron
Maschine: 

HOOGOVENS 
E2812-P-E281-710072 
20.03.1986 
ZWILLINGS-UMKEHA-WALZMOTOR Vf 

1DQ5847-7DA06-Z; Werk-Nr. 1161022 

1.- Maschinendaten 

Strangspannung Un <V> 
--------------~------

Strangstrom In CA) -------------------------- 1140 

Wirk~eis~ungsaufnahme Pna CkW> 3:61 --------------
Externer Leistungsfaktor cos phi ------------ .993 

Nennfrequenz fn <Hz) ------------------------ 2 

Polpaarzahl Zp ----~------------------------- é 

Mechanische Kreisfrequenz Wmn Cl/sec) ------- 2.094 
I 

Nennerregerspannung Uen CV> ----------------- 257 

Nennerregerstro~ Ien CA> -------------------- éOO 

Leerlauferregerstrom Ieo 
CA) ----------------

288 

Nenndrehmoment Mn <Nm> ---------------------- 1.32000 

Nenndrehzahl nn (U/min) --------------------- 20 

Maximaldrehzahl nmax CU/min) ------------~---·40 

Mech. Kreisfrequ. Cbez.auf Zp=1> Wmn1 Cl/sec) 12.57 

Anlaufzeitkonstanta <Motor) Ta <sec) -------- .0756 

1138 ,, 
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Staende~widerstand rs <p.u.> ---------------- .06793 

Staende~streu~eaktanz xSs (p.u.) ------------ .118 

Daempfe~wide~stand, Laengsachse rOd (p.u.> __ .~155 

Daempferwiderstand, Gue~achse ~Dq <p.u.) ---- .5155 

Daempfe~st~eu~eaktanz,Laengsachse xDsd (p.u.) .075 

Daempfe~st~eu~eaktanz, Gue~achse xDsq (p.u.) .07~ 

Hauptfe1dreakt., Laengs., unges. xHdu (p.u.) 2.864 

Hauptfe1dreakt., Laengs., ges. xHdg <p.u.) 2.202 

Hauptfe1d~eakt., Gue~., unges. xHqu (p.u.) 2.~78 

0.0632 

0.125 

2.635 

1.963 

2.372 

1} 

1) 

1) 

1) 

1) 

Hauptfe1d~eakt., Gue~., ges. xHqg (p.u.) ---- 2.035 

E~~ege~wide~stand, Laengs. rE Cp.u.) -------- .03015 

1. 767 1) 

0.02882 1) 

Er~ege~streu~eaktanz, Laengs. xEsd Cp.u.) ___ .129 

Doppelt ve~kettete Streu~•aktanz ~DE co.u.> _ 0 

Die p.u.- We~te fue~ Wide~staende und Reaktanzen sind auf 
Zn = Un I In bezagen. 
Diè We~te ge1ten fue~ eine Motor~emperatur ven 75 G~ad C. 

Bez.-We~t fue~ R- und X-Werte ZN COhm) .835 

Motordeten (Vl) für Leerlauf- und KurzschluG-Kennlinie nach 
Prüfung der Maschine im Herstellerwerk: 
l. Leerlaufkennlinie 

u 0,5 0,8 1,0 l,l 
UN = 

/ 

. 1 f = 90 152 257 .36.3 A 

2. KurzschluGkenn11nie bei 1EN 
. Ik = 1,1 IN . 

1)auf Grund der Prüfung im Herstellerwerk gegenüber der Voraus-Berechnung 
abgeänderte Werte 
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Kennbla ft für Drehstrom- /Yitl~ ~~z,,.. vor/RM:IrProbe j 
E zl't- rJ t?tJrf 

.. ,.,, 
OW-Kennrort · JhJP~t'l-"ê.t.tS' I . :7.7lr'" ! 

,, p ;~JJ a r /9- ;z. - 1L..1)A- tJ 6-è Fabrik*Hr. o /C tl't' tJ22. 111/112. 
Yerwendung z3rr'/4H,f.r -ll-,~e6r- · hdçd,,i,~h· N4/3inïti..ÈJ f. t? /'ft?- ,!t'l' 1{'-2 

W'Zf/~çbr V1 lf.,.g ln't./1 ~ Jt f .LJ f. tJ -ft~- ~116 tft..J 
Sponnung y 1/J"tJ tls-t fi*.JtJ t/s-p /I'S'"d 
Stram A (-f Jl' 1.12.1 2/P.r 2./f-r 2./'P..s-
leistung kW J~t'tJ . ~ p.s-p /s-t?J 1?11'- t'~JI 
cosrp ,~.. t} lf! ti "J!.f~t ~ Jl'l-t( "" 1;/J 
Orellzohl min·! ètl 21J /?;2./ ZIJ /l-IJ 
Drehmomenl kNm I~J2. 

'" Y.r 
J.{7f 5è.J1 f{tJf 

I 

~ 
Wirkungsgrad ~ J2 - Belriebsorl ef/fr'~J e# .F&~è/~ J"6;f~~ [6j.l2t'/ .g 

l V) 

~ Err. St dr. ·W. l iZt""' fiJt? •. 

~ 
Errr. Llr. • W. x r-.s-1'V tiJtJ ~I .~ 

Cl~ 

6/J? ...... Erregerspg. y .zs-; J'lt:J /"tJ,j J"fZr/' 
Erregerstrom A t'tJtJ I' 1-1' t;. 1'/ ff-.>1 .15J7 
Norm P;.ö E IJ ,f'"'./ tJ lühlungsart . .,t;e;."' ,;:1 Jä; ~I{.( u :1 

Aufstef/Mihe M <::. ft'PIJ Zulutttemperatur . "C /t-tJ 
I sol.- Klasse r Kühllultbedor/ mW 1jZ· 
Schfeuderdrellz. min"1 ft./ Küblwassermenge ht~À /'tJ· : 

I 

fJrehriclltung v.AS max.Kaltw.-Temp. ec ·ès- ~ .... .... 
Oruckab/all ,Rj~r/ 

1:::1) 
-ë 1,i..;..,. ~ ~ f' S""ft- 4f'~Jv/e/.lt! 1- t::: 

"<:( ~ 

Cl~ .:r 

"' ~ f-tt? .là~r/n• ft;J' :s ·~ "f-c- $' -& .. .-:::::: 
~ J.~ f" I' p. r.t/ ~ hiJf sk:~u"t.,". t-11:::) :;3 

V) 'i! J.f- SP~ ~ "' In~ /2, è! tf'e""s. .:. "'e"JV/e/,f- t-

s& .. chût / /> s-I'//->.::! J' 

71~:~1,:-~/'ho ....l>tf 

i llfn71,.-/ Ç/e,b/~6- '. 

-N t ~ /rii!Jht:/h/llfl'lltt!'l• -/1.; ~~~&",.q/~ r) fGrY~u~ 'fJ'Iy'~ .?~~ -L 

'ft) j/lt t.c~-r fér t:r ~l"t:t.~-t J' hJ:.~h f I t: ~~derGr~ rJ?frt?J+? /;, ~ 

!..art )Ja-uP-eH ~/ ~rz4 eurz 
. ,. 

JY'/;-n/ ~f t!!t1 ç """'u--r-eu 
'• . 

/ 
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Bijlage II: Het simulatieprogramma. 
TITLF ~)lîiULttTI[ \)(,i) HET f:ttti·JDF;IJFLYE:T[Iii V(:1i~ 1,.JC: F<llttL~:. l 
* INITIALISATIE VAN OE MACHINEPRAMETERS. 
CONST RA=0.0632 ,RF=0.02882 ,RD0=0.5155 .RDQ~0.5l55, ... 

L0=2.088 ,LQ=1.892 ,LF=2.092 ,L00=2.038 ,LOQ=1.842, ... 
LMD=1.963 ,LMQ~1.767, ... 
L (1 E ~" () . 1 2 ~5 ' L F :;:: '"' 0 ' :1. 2 r:; I L [) 0 ~) :::: () ' 0 7 ~'.'i I L [) C! ':) :::: () ' 0 ? ~'5 } , • • 
J=726441 ,P=6, M0=1556E3, NW0=1. 

* DEFENITIE VAN OE FUNKTIES VOOR OE COS-REG. EN DE FACTOR A. 
AFGEN FLJNJ<N:::: 0. ,0., O.Bó2,0., l.. ,1., 2 .• ~~. 
ttFGEJ>I FUNlüi'"' 0. ,0.2, 0.326,0.2, 2. ,1. 
* BEREKENING VAN DE INVERSE MATRICES VAN D EN Q 
INITl(iL 

1.10=4. ·APJ: 
D =CLO•LF•LDD>+2*<LMD**3>-<LMD**2>*<LO+LF+LDD> 
[) :1 1 :: ( L F "'•.· L [I[) ... L r·l D :A. ,·.: ;? ) / [I 

D12=<LMD**2-LDD*LM0)/0 
Dl3=(LMD**2-LF*LMD)/D 
021=CLMD••2-LDD•LMO>ID 
D22=<LD~LDD-LMD*•2>/D 

D ;? ::~ :::: ( L !-'i D ·!< A 2 ···· L D A L t-i [) ) / [) 
[) 3 1 :: ( L rl D ·A ·A ;_:_, ···· L F ,·.: L. tvî D ) I D 
D32=(LMD••2-LO•LMD)/0 
D33=tLO•LF-LMD••2)/D 
Q =<LQ•LDQ)-CLMQ**2) 
(;': 1 ~ :: L D c:1 
Q.L ····L.iiC~ .. •C! 
(~~.::J:::---·LriCI Gi 
G.t:::2:::: L(~/l) 

DF r:· J 1v1t, TI t)[ 
* STEILHEIOSBEGRENZER ZONDER DREMPEL 

N1~LIMIT(-0,94,0.94,100.*(NW--NTlJ 

NT::" J i) T [i i:: L .; 0 . , N 1/ 0 . 4 /"' ) 
* DE lOERENREGELAAR 

I I... I) '.':i::: z E ~~ (i p L. ( 0 . ' :1. .:-; • (.;. o:; I () 0 • 3 . B 6 -ft; ( j..l"ï .... N ) / F i"'i u ) 
MAX1=SQRT(6.25-IKW:I.**2) 
MIN1= SQRT(6.25-IKW1**2) 
ILW=LlMIT(MJNl,MAX:I.,ILW5) 

* STEILHEIOSBEGRENZEP ZONDER DREMPEL 
I L. L,J 0 c:: L I M I T ( -·· 4 . } 4 . I ~~ 0 . ~~ ·A ( I L ~ .. 1·--· I L tJ :1 ) ) 
ILWl=INTGRL<O. ,ILW0/40E-3) 

* DE COS-REGELAAR 
FAKN=AFGEN<FUNKN,AN) 
I l•t.l•••• .. O, ?1':;-;,F(If::t·.I-A ( ILL.Jl·<'···l::.·) 

* AANPASSING VAN DE STATORSTROOMWENSWAAROEN VOOR HET STROOMMOOEI. 
I I< tl 2 ;:; p E (; L. p L. ( 0 . ·' 6 . :.:: F . ' ] I I I< I) ) 
ILW2=ILWl+DEADSP<-86E-3,86E,3,CILW:I.-lL)) 
I Ll..l3:: F<E(~L PL ( 0' • (.;. 2E ·---~~IJ LlJ:::) 

* HET STROOMMODEL 
f.1NT==(:1 BE) (NT) 
MAX2~AMAX1CANT,Oo862) 

FMW=0.925•<0.862/MAX2> 
FMW1=REALPL<0.925,470E-3,FMW) 
r· M I t =· !:< E t:1 L P L < o . 9 2 ~:; , 4 'ï' r:: .... :::: , FM I ) 
I (i L ;::: zE I·! D p L ( () . 4 '71. 2:1. 'ï' ~5 I ::~ 6 0 0 4 I () • ' 4 . ·A ( F ~i I"J l .... F 1·11 l ) ) 
T Fl-JJ<::: I r11<--·· I 1<1,.1? 
IFUL~JFWK•<-SSMIN/CSMIN) 

J i i L. :; r· L.J L. + I L. l·J j 
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* DE l)ECTOROP(.:düEr~ H~ HET f:lTROOt-1riDDU ... 

IMQ=-IMK•SSMIN-IML*CSMIN 
IMO= IMK•CSMIN-IML*SSMIN 

·A DE. BE !'t1L 1 t~D \..1AN OE LUCHTE; Pl.EETFL.UXC(JM PONENTEN 
f hl" T "' RFr:~L PL! 0. , ::;fl•fF····3, LhG!·A lh(;l) 
FMDI~REALPL(0.925,315E-3,L.MD*IM0) 

* OE VECTORANALYSATOR IN HET STROOMMODEL 
FMI=SQRT<FM01**2+FMOI*A2) 

PROCED CSMIN,SSMIN=PROA<FMl,FhQI,FMOI> 
IF<FMI.EQ.O.)THEN 

ENDPRO 

c f:; r·i 1 N =,, :1. • 

5~:;11 I N::=O. 
ELSF 

CSMIN=FMDI/FMI 
~) S; h I N==:··F NQ I /Ff-1 I 

ENOIF 

* STEIL.HEIDSBEGRENZER MET DREMPEL VOOR OE FLUX/EMK-REGELAAR 
F:!=:[l[(:.D<:=:;p( .. ··::;?o:.·.i!::··4 .3./':iF···4, (lrilH····F!-'iiST)) 

F2=LIMITC-1.25,1.25,8.25•F1> 
FMIST~JNTGRLC0.925,F2/40[-3) 

* DE FLUX/EMK-REGELAAR 
PROCED IKW3,IFWKO,VRIJ,EMK=PR08<AN,FMIST> 

I I ( (, (,1 • C E . :1. E .... J ) ·r HL I'·! 
1)RJ . .J::"~)(':JT1t·.ll((). ,l' ,0. ,AN/401--::i) 

b=: I(). '?2~:.i···Ef·il\ > /{1N 
F 1~: :::V p LH L H'ii T ( -1 . I G ' ( 0 . <?2 ~:i-- FM I~; T ) ) 
JI<L·J~;:/:. ~:;;::: FP 

11/l . ..J]::::(). 

'·.) F. J J::::(), 

Ei! !,:::F1~ 1 :~:;TAt.i) 
[(i[)J!' 

·A B i . P P1 L 1 N C< \J t1 N DL B L I< I~ t1 C H T I (3 I (,i C! b ~;; T 11 U U 11 F i~ [i L H 0 E: I< Z E: U i i 
1 F l.i !< 1 ··•• I F U I<+ I F l-J I< 0 
I ;:-:,J ••·· f) !,1 P T ( J F ~J I< l .P· .P: ::' + I r:· ~,J L ,~., ·k ~:. ) 

P P U C: i: U C .. , L C t; i i , !:; Z L: [i (:, r··i :::: P h: Li C ( I I L-J , I F 1, . .! I< :1 , I F W L ) 

Ei.! D P FC' 

IF O:I!L.J.FQ.O. )lHEN 
C ZF C (:, t'i:::: 0 . 
SZLCJ(111:::"0. 

FL (•;r: 
C/.[G,~i"i ::I F~J I< l /I Fi.,.l 

(;i:. E i; i i .... I F W 1... / l F I) 
Etl n I F 

·A DF bEf< Fi (~CHT J [i I NG!:;::;; .. I f,~CJDt11''EGEI...t,r:, R 
lil REALPI...(0.4712175,221E-4,ILW) 
IF2 REALPL(0.4712175,385E-5,JF) 
I.J F :::; T ; ; 7 F p Cl p L ( 0 . (i :1. ::l ~j El 0 ~:; ' ..,. ·:'.i ' ~) ~ ... i I 0 ' ' 2 / ' 7 ·/>; ( 1 F 1 ... J F ;:: ) ) 

* SIMULATIE VAN DE 8EKRACHTJGINGS8RUG 
I.J F =• f::; !1 T P Cl L ( 0 . 0 1 :;::~:.i F: 0 ~i , :t é) 7 E .... ~:.; , 0 . 1 <ï 7 , .... 0 . :1. <~· , Ll FE T ) 

·A EEF'FI:U"IJi"G 1v 1(ü) DE HOEI< ZI:~Tf.ü'i t1. ::·:, '.3. EEt·~ 1)ECTUIHlHt.rY! F~ 

CZE ·r {,l'·î=: CZ [U t.i"·i,~:CCI b ( Gf.'1!·'1!-! (:l) .... ~;ZEGf:,t··i A~; IN ( Gt1 nt--·1(;) 
SZETAM=SZEGAMACOSCGAMMA)+CZEGAM*SIN(GAMMA) 

~ 8FRrKE~IN VAN DE FLUXWENSWAARDEN VOOR HET SPANNINGSMODE! .. 
F hr1 ~J "::F(•itJ·ACZE"ï t1 h 
ii'iE;,J Fii[,l;.:;:;z[Tt;l·i 
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* BEPALING VAN DE FACTOR A 
A=AFGENCFUNKA 1 AN) 

* HET SPANNINGSMOOEL 
UAl=INTGI~L < o. I {~·A-(1* < Fl"iA-Fr•ir~w) 12.21) 
UA2~0.6AAACFMA-FMAW) 

FMA=-LAS•IA+INTGRL(0.925,(UA-RAAIA-UA1-UA2)/796E-4) 
l.JBl=INTGRL ( 0' I (~·A-A-1>. ( Fi'"IB--FMBW) ~~-~' :!.:1.) 
l.JB2=0.6*A*<FMB-FM8W) 
F ~1 B =:: -- L A ~:; ·A I B + J N I [i p L ( 0 ' I ( u u .... I;< {~ ·A J B ... u [; J -·· u B ~:.: ) I / i) 6 L .... 4 ) 

~.- BE PAl ... I N(3 ~)At· .. ! DE LI..JC:I··I·l·~::; l:ii ... EETFI ... l.JX 
FMIS=SQRT<FMAAA2+FM8AA2) 

PROCLD CZETA 1 SZETA=PRUC<FMIS,FMA~FM8) 
I F ( nH ~:; , E Q , 0 , ) TH L N 

CZETA::::O, 
SZET(~===O, 

ELSE 
CZETA==:FMt,/FM I f:) 
S Z E T A == F t113 / F M I ~:; 

ENDIF 
ENDPPD 
. .-,. TF:t,N~:r·ol?l'iATIL ',!r.~N HLT t, I B···· Nt1t1P HLT I< ,L-bTLL..fiEL 

IK= IA*CZETA+IBASZETA 
IL=-JAASZElA+IB•CZElA 

-~>.· ~:; Ui'ii"i (r T JE ~.J(,j,l DL ::; T (ll C) P :::; T PUOi"ilJEN:::; t~l{1(~ I? DEN IN DE I< --I~ IC i IT I NC! 
I Kl.J 1:::: I l<l.J+ J l<l-JJ 

* DE STATORSTROOM-I-PEGELAAR 
I !< t .1 .. ~ "' F: E (', L pL. ( 0 ' ! l ::.:.:: ~? L .... 4 I I I< ~-.1 :1. ) 

I K l ::= R [ t,L.. p L ( 0 ' J :1. ' ~':i [ ··- 3 I J I< ) 
U I< I "' I (-,! T C·i P L ( 0 , , ( J I< !.._i i~ ···· I I< l ) ./ ;:> S,; ~:i F -··~.'.i ) 

1 L. U<~ ••·• F: L. ;:·,1... r· i... •: C• . , :i.::.:;: ·7 [ ···· .:j .• I I. .. I,! :1. ) 

J ; 1 "'' r:: 1 ,.::1 L r·1. .. ( o . . t . ~.'.i L ···· :: : , 11... ) 
u i... I ::: I j) .. 1 C7 1·: 1... ( () . I ( J 1... ~..~ ,:'{- ... J 1... l ) /' ;_:;: ·:;:- :·=.i [ ... '.'.'.i ) 

t' 1•: '·.! ~:; ·r ,,,, P t, ·A :r 1< L·J :1. .... u ..... 1. t1 :::; ·A· I 1...1.~1:1 

t: L '..' ~::: r =:: F r, ,, :1 L u 1 ··:· N ..... 1... ,.:., ::::; ·A· I 1< t-.. 1 1 + N .,.. r:· ri I b 
+ TRANSFORMATIE VAN DL VOORSTUURSPANNINGLN 

UAV~(I..JKI+LJKVST)ACZETA-CLJI...I+ULVST)*SZFTA 

1.1 n '·,.' , < 1...11< :r + u 1< '...J :::; T ) .,.,. :::; z r:: T t, + < u 1._ 1 + u 1... 'J ·:; T ) . .~, c z :~: r t, 
* lRANSFORMATIE VAN DE STATDPSTROOMWENSWAARUE:N 

I {; :.: .•• T I< l.J l ·A c z F T (~ .. I 1... u :1. ·A ~:; z F T I~ 
JGW= lKWl+SZITAilLWl•CZLl"A 

* DE STAlORSTROOM-P-RFGFI.AAR 
It,l...I1"::F.:F(.ll..PI ... (Ü' I l::l/'E-··4 I IAl-..1) 
Hd.::; I~EJ~L PL. ( 0' I -1 '5[ ··<l I 1(4) 

l.JAP1=4,34A(IAW:I.-IAl) 
J [: :J :! ::" ~~ F (~Lp 1... ( () • I l ;_:! / [ .... 4 ! I Eli ... J ) 
I B 1 "'' F<: F AL. P L ( 0 , , 1 , ~.'.• L -· ::; , I B ) 
U8P:l=4.34ACIBW:I.-IEl:l.) 

·A BF (.i F [ (,! ::.: I tJCi ~)(, (.1 DE ~:; T (..·,·I U R ~::T PUDf'·i kL Ci EL I;..;::.: 
1..1 (~ p ;;:: L I M I T ( .... :l ' -· u{\ i) } :! ' ····I. J (:l 1·.} I I.. .I {Y p 1 ) 
UBP~L..IMIT(-1.-UBV,1.-UBV,U8Pl) 

* DE STUURCIGNAL..EN VOOR OE CYCLOCONVERTER 
1..1() ·::;T::: Ut, P+U {1 1· . ...' 

l.l B '::; ·r == U B P + U El '.J 
* SIMULATIE VAN DE CYCL.OCONVEF:TER 

u (:, :::: ::::: (:, T p Cl L ( () ' I 1 6 )' [ .... ~.=:.i ! l ' ! •... :1. ' ' u (, ';;; T ) 
1.1 B =• :::: (l T P CJ L ( 0 , , :!. (. 7 F -- ~.'.i , 1 , , -· 1 , , U B t;: T ) 

*TRANSFORMATIE: VAN HE:T A,8- NAAR HEl K,L-SlEL..SEL 
1..1 J<c:: 1.1(1-!- CZF T (1+LI B-A:::; ?FT l1 

i..! I...:::: ····U(,1•. b? FT(:, +UH,. ... C?E T (1 
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* SIMULATIE VAN OE SYNCHRONE MACHINE EN HET WALSTLJIG 

* TRANSFOkMAliE VAN HEl A,B- NAAR HET Q,O-STELSEI_ 
UQ= UAASIN<GAMMA>-UB*COSCGAMMA> 
UO= UA•COSCGAMMA>+UB•SIN<GAMMA) 

* CLRLkLNlNG VAN DE VECTOREN VQ EN VD 
VQ1=UQ-<RA*IQ)+CN•FD> 
\,'Cr?=::- I~: uq-,~.1 ncr 
VUl=UD-<RAAlO)-(NAFQ) 
V02==UF- <RF-AlF) 
1.)[)3::::-·F<DUAIOD 

* OE TOESTANDSVERGELI~JKINGEN VOOR OE SYNCHRONE MACHINE 
I C) ::-c HH (~ P L ( 0 , 1 ( Q 1 l * 1) Q :1. + Q 1 2 ·k l,} Q 2 ) .. qj () ) 

1 nn:::: 1 NTG RL. ( 0. , ( Q::!.l-.1.·\,lQ 1 +Q22.,..:\,lQ2) ,I: WO) 
J[) =JNTGPL.(O., ( 1Jl1·l·:l.}IJ1+012A\,l02+0:1.3·A 1 • .J[)3)·l<~J0) 

I 1~· :::: I N T C7 F: i.. ( 0 . 4 7 l :0.; l / '.';; .• ( U :::.: 1 + 1 • .) Dl + U ::.::: ::.: ·A 1.) D ::? + [12 ::;, ·A 1.) D 3 ) 7>: L! (l ) 

I D U"" I NT G fü.. ( 0 . , ( 0 3 l * t) D l + I} :3 :? *V 0 ~l. + D :n -~>: 1J D 3 ) .,.. W 0 ) 
-~>· DL FLt.J!Ti'' H' DE Q··· EN DL [J.··F.:ICIITH~C 

FQ::::LQ·A I Q+UH~,\· I DO 
FO~LD•lD+LMU•<IF+IDD) 

·.i· D F LUCHT·;:; F L .. E:. ET F LU/ I N DE M (~ C H I NE 
F r'r U :::: L 1'"1 (~ ,1 ( 1 (;! + 1 [) (~ ) 
F f·r D : L ('i U 1·. ( 1 D + I F + I D D ) 
fM=SQRTCFMQAA::.'IFMDAA2) 

* HEl ELEKTROMECHANISCHE KOPPEL 
i'"i [ o:: ( ~:·I) ·i. I D -· F [I ?1. I u ) 

n::·· 
'·"· 1 .. '1 ... ~; I i1 U L.. (:, T :r i :. ') /, i> H ; T !"i E C I i ,::·~ U L : ; c: I : C : ; \. :;;;. T E: F i·'i 

(i::: J (.i r c, PL.. c ü . .. ( r--·i c .... f'H .. ) .,~. < P ·.·\.·1"1 <> ) 1 ( . .J * 1.1 · ·, > > 
hl:":(j. 

·A PF. ~'{i! Tril; U(,,i) DF Hf.l[ I< [i(if'!(ii:, 

C:.t,hii(~::: J NTC! PL. ( 0. , N·l<t-JO) 
·A -i p(.,(,r·:;f[if?ii(·:TJF ~J(li-.1 HF·r (~.[I···· Nt1t1h: Ht::·r (:,. H···hTEL.:::;FL 

IA= lQASJN(GAMMA)+ID•COS<GAMMA) 
IB~-lQACUS(GAhMA)ilDASIN<GAMMA> 

* DL AUSOLUTL L!AARDL VAN HET TOERENTAL 
(l N :::: {:l E ~:; ( i) ) 

DYNt,r·l IC 
(·.,i '·'·i :::: f) Ll () A ~::: ., [ ~ .. ( () • l ) 

cuu: :::L. F :r rJ: 1 i1''"2. 
PRINT 0.1 ,NW,NT,N,ILW5,ILW,IKW,FMW,FMI,IFW~.IFWL,IFL!, .. 

FMQI,FMDI,FMIST,EMK,IKW3,IFWKO,UFST,UF,VRI~, ... 
CZETAM,SZETAM,FMAW,FMBW,FMA,FMB,FMIS,CZE:.TA,SZLTA, ... 
I I<.I,J 1 , I I< , I..J I< J , J L. W J . J L. . U i. .. J , 1...1 i<') b T , U LV b 1 , J ,:·, L.,l • :t (4 , I.J I-i P :1 , 1...1 ('I I . . . . 

END 
f:>TU::; 

J [: l.l , I [; , 1.1 1: r· J , U 8 P , U (, . i.J H , J L• , T U , 1 Lr D , 1 [) Cl , 1 I . F i i ( ' , F h U .. F !i . . . . 

M ::: 'i''IL. 
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r =RA a 

r = RDQ Dq 

1 =LAS ao 

lDqo = LDQS 

1 = LQ q 

1 =LMQ mq 

lDq = LDQ 

lf = LF 

• • n = w = N 

In" I = AN 

i~ = IK 
.. * 
~k = IKW 

. *' ik = IKWl 
• *I I 

ik = IKW2 

.o... = IKW3 j .;k• * 

•* •*' ..pm (n ) = FMW 

f(n") = FAKN 

(i~k 
. - iDk)i = . 

i~q>i (i - = Jtq 
• 

..pmqi = FMQI 
• 

..pmi = FMI 

IMK 

IMD 

223 T.U. Eindhoven 

Conversie-tabel. 

rf = RF 

rDd = RDD 

lfO' = LFS 

1odo = LDDS 

ld = LD 

1md = LMD 

1Dd = LDD 

•* n = NW 

. *' n = NT 

In·*' I = ANT 

ii_ = IL 

.. * 
~l = ILW 

o *I i 1 = ILWl 
. * r 1 

i 1 = ILW2 
o * I I I 

i 1 = ILW3 

(i~l- i~l)i = IML 

.( i~d - i~d) i = IMD 

..P~di = FMDI 
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•* 
'1/Jma = FMAW 

• 
'1/Jma = FMA 

-+ 

I 'i'~ I = FMIS 

-+ 

Ie~ I = EMK 

.. * 
1fk = IFWK 
.. 
1 = IF 

f 
•* 

~ifk = IFWLO 

u~st = UFST 

u~i = UKI 

u· = UK 
k 
• 

ukvst = UKVST 

• 
uav = UAV 

• I 

uap = UAPl 

• u ap = UAPl 
. 

u ast = UAST 

u = UA a 
.. * IAW 1 = a 
• i = IA a 
• 

uq = UQ 
. . 

IQ 1q = 
. 

u 0 q = UDQ 
. . 
1Dq = IDQ 

..p" = FQ 
q 

224 

•* 
..Pm{3 = FMBW 

• 
'I/Jm{3 = FMB 

-+ 

l ·'·m· I' "~' = FMIST 

.. * IFWL 1fl = 

.. * IFW 1f = 

• 
uf = UF 

u;_i = ULI 
• u = UL 1 
• 

ulvst = ULVST 
• 

uf3v = UBV 
• 1 

u/3p = UBPl 

• 
u/3p = UBPl 

• 
uf3st = UBST 

• u = UB 
13 

.. * 1/3 = IBW 

i~ = IB 
. 

ud = UD 
.. 

ID 1d = 
• 

UDd = UDD 
.. 

IDD 1Dd = 

• 
'1/Jd = FD 

T.U. Eindhoven 
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cos p (f _,.)i = CSMIN 

cos p (f _,.) j = CZEGAM 

cos(pf)j = CZETAM 

cos pf = CZETA 

p,. = GAMMA 

• 
me = ME 

V..p = VRIJ 

mo = MO 

225 T.U. Eindhoven 

sin p(f-,.). = SSMIN 
1 

sin p(f-,.)j = SZEGAM 

sin(pf)j = SZETAM 

sin pf = SZETA 

p = p 

• m = ML 1 

= wo 

Hulpvariabelen: Qll, Q12, Q21, Q22, Dll, 012, 013, 021, 022, 023, 

031, 032, 033, VQl, VQ2, VOl, VD2, VD3, Nl, ILWO, FMWl, FMil, Fl, 

F2, FR, IFWKl, IFl, IF2, UAl, UBl, IKW4, ILW4, ILW5, IKl, ILl, 

IA!, IAWl, IBl, IBWl. 
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DSL-programma-elementen. 

Symbol Operatien Level 

( ) Expression within parentheses 1st (highest) 

•• • 
I 
+ 

Function evaluation 
Exponentiation 
Multiplication· 
Di vision 
Addition 
Subtraction 

Relational Operators 

.GT. 
_.GE. 
.LT. 
.LE. 
.EQ. 
.NE. 

greater than (>) 
greater than or equal 
less than (<) 
leas than or equal (~) 
equal to (•) 
not equal to (,-!) 

. - . 

Single Double 
Precision Precision 
Format Equivalent 

Y = SIN(X) DSIN(X) 

Y = COS(X) DCOS(X) 

Y = SQRT(X) DSQRT(X) 

Y = ABS(X) DABS(X) 

Y = AMAXl(Xl,X2, ••• ) DMAXl(Xl,X2, ••• ) 

2nd 
3rd 

~ 
4th 

Sth (lowest) 

Logical Operators 

Function 
or 

.NOT. 

.OR. 

.AND. 

Definition 

sin(.x) 

cos(x) 

Vx 

lxl 

Max (x1,x2, ••. ) 
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Limiter: 

Y •I Lllv1I'l' (YLOW, YHIGH, .t-t•X) 

or Y • M • LDti'l' (XLEF'l', XRIGHT, X) 

Saturation or limiting cbaracteristic. Output Y 
is proportional to input X up to the limits; the 
slope M in the linear region may be positive, or 
negative. Beyend the corners, Y is limited to 
YLOW or YHIGII. 

V 

Y!:!.!Q!:! • YLOW ., M > O 
XAIGHT XLEFT 

~ "' .Y.!::!!QJ;! • M < 0 
XRIGHT XLEFT 

Dead-space: 

Y = M • DEADSP (X1, X2, X) 

Dead-zone or dead-space characteristic; zero 
output for input range X1 ~ X ~ X2, and linear 
relationship (slope M) between input and output 
outside the dead-space. 
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x 

Inteqration 

Integration with respect to TIME for scalar 
quantities: 

Y = INTGRL(YO,X) 

where YO = initial condition of Y, constant or 
expression 

X = input variable or expression 

Time domain: 
• y = x 

y • fa; dt + y(O) 

First-order Lag (Real Pole) 

Y = REALPL(YO,T,X) 

Equivalent solution: 

Laplace transform: 

Y(s) 1 xrsr = s 

Y = INTGRL(YO,(X-Y)/T) 

where YO = Y (0) 

X = input variable or expression 

T = parameter (time constant) 

Time domain: 
• Ty+y•x 

y • (x-y)/T 

y - fo~ dt + y (0) 

Laplace transform: 

Y(S) [Ts+1] = X(s) 

Y(s) • 1 xrsr 'l's+1 

__ x __ ~-~~~--T_,_:_, ___ ~~-y--·· 
REALPL 

This function is frequently encountered in auto
matic control systems where it is referred to as a 
first-order lag or as a real pole. Note the exis-
tence of a pole (infinite amplitude) at s = -1/T: 
hence T cannot have a value of zero. 
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First-order Lead-lag Ratio (Zero-pole) 

y K ZEROPL(YO,W1,W2,X) 

Equivalent solution: 

~ 
Y2 • X - W2•Y1 
Y1 a INTGRL(Y10,Y2) 
Y a Y2 + W1•Y1 

where 

Time domain: 

Time domain: 

• 
x - w2y1 = Y1 

y1 = f y1dt 

• • 
x - w2y2 = Y2 

YO a Y (0) 

W1 = parameter (zero) 

W2 = parameter (pole) 

X = input variable or expression 

Laplace transform: 

Superposition 

of particular 

solutions 

Y(s) (s+w2 ) a x ( s) ( s+w 1 ) 

y s+w1 w1 1+s/w1 x· -a 1+s/w2 s+w2 w2 

s 1 = --+ w1 s+w2 
s+w2 

Laplace transform: 

1 
G1 = s+w

2 

(real pole) 

s 
G2 = s+w

2 

x - w2 fy2dt = y2 (differentiator + pole) 

y 
- = W1G1 + G2 x 

)( + 

x(Ol 

ZEROPL 
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Saturating Inteqrator 

y = SATINT(YO,SHI,SLO,X) 

where YO = Y(O) I initial output 

SHI = upper saturation ·level - _-l-

SLO = lower saturation level 

X = input variable or expression 

Symbol: 

Saturating Real 

y 

(YO) 
!-----1 

Pole 

y = SATPOL(YO,T,SHI,SLO,X) 

where YO = Y( 0) I initial output 

T.U. Eindhoven 

T = time constant (in units of TIME) 

SHI = up per saturation level 

SLO = lower saturation level 

x = input variable or expression 

x + y 

(YO) 
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Bijlage III: De grootheden voor enkele bedrijfstoestanden. 

In deze bijlage worden voor een aantal bedrijfsteestanden de 

grootten van de genormeerde grootheden weergegeven. 

• Voor normaal bedrijf berekenen we de luchtspleetflux ~m· Deze 

waarde zal namelijk dienen als fluxwenswaarde in het gebied met 

constante flux. 

-+ 
In normaal bedrijf wordt de ~tatorstroom i~ zodanig geregeld dat 

-+ 
geldt cos~(i.e) = 1. De luchtspleetflux ~~ = ~~~~ bij: 

-+ 

li~l = 1 
• = w = 1 grens 

wordt dan gelijk aan (zie figuur III.a): 

-+ 

~~~~ = 

met r = 0,06793 a 

1 = 0,118 a a 

• 
w 

-+ -+ 
Ie. I = w "1 I isÏ a aa 

= 0,925 

Voor cos~( ') geldt in dit bedrijfspunt: 
u.~ 

cos ~ ( . ) = 
u.~ 

-+ -+ 

w"l~~t + rali~l 
-+ 

luÏ s 

= 0,993 

(III.1a) 

(III.1b) 

(III.1c) 

De fluxwenswaarde in het gebied van constante luchtspleetflux is 

dus gelijk aan 0,925. 
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-+ 

Deze fluxwenswaarde wordt bij een statorstroom li~l = 1 tot 

w = w~rens = 1 constant gehouden. 

Bij hoekfrequenties groter dan w wordt de grens 
~ ~ 

Is 

C/(u.e) 
Figuur IIIa Figuur IIIb 

-+ 

luchtspleetspanning lel m constant gehouden op de waarde van de 

luchtspleetspanning bij nominaal bedrijf, 
-+ 

Ie· I = 0,925. m 

De waarde voor w is geen constante maar is afhankelijk van grens 
-+ 

van de grootte van de statorstroom, li" 1. We zullen nu de waarde s 
-+ 

voor w~rens bij li~l = 2,5 berekenen. 

In overbelast bedrijf kan de statorstroom oplopen tot maximaal: 

-+ 

li~l = 2,5 (III.2a) 

-+ 

De statorspanning lul s is echter begrensd en vandaar dat de 

hoekfrequentie w~rens' bij een kleinere waarde ligt dan bij 

nominaal bedrijf. Deze waarde w bij: grens 

-+ -+ -+ 

Iu· I = 1 s 
li.l = 2,5 s '"'~' = 0,925 

(III.2b) 

kunnen we nu als volgt berekenen: 
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(III.2c) 

waaruit volgt: 

c:.>~rens = 0,862 of • 
c:.>grens = - 1,195 (III.2d) 

-+ 
Voor Iw· I ~ 0,862 is het bij een statorstroom li~l = 2,5 mogelijk 

de machine te bedrijven met cos~(i.e) = 1. 

Op dezelfde manier als in (III.1c) berekenen we voor deze 

bedrijfsteestand nog cos~( ') en we vinden: 
U.l. 

cos~ ( . ) = o , 9 6 7 
U.l. 

(I I I. 2e) 

Voor toerentallen groter dan het nominale toerental (n· = w·) 

-+ 
wordt de statorstroom is door de cos~-regelaar zodanig geregeld 

-+ 

dat geldt cos~(u.i) = 1 en de luchtspleetspanning le~l wordt 

constant gehouden op 0,925. Voor de bedrijfsteestand bij maximaal 

toerental, n· = 2 en: 

-+ 

li~l = 2,5 cos ~(u.i) = 1 (III. 3a) 
-+ 

kunnen we dan lu~l en cos~(i.e) berekenen volgens (zie ook figuur 

III.b): 

(III.3b) 
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-+ 
met Ie I = a 

dit geeft: 

-+ 
lu~l = 0,882 

cos <P ( . ) = 0' 770 1.e 

234 T.U. Eindhoven 

(III. 3c) 

(III. 3d) 

(III.3e) 

Samenvattend kunnen we bij de verschillende bedrijfsteestanden de 

volgende grootheden geven: 

III.1 III.2 III.3 

• 
(a) 1 0,862 2 

-+ 
luÏ 1 1 0,882 s 

-+' 
liÏ 1 2,5 2,5 s 

-+ 

~~~I 0,925 0,925 0,463 

-+ 
leÏ m 0,925 0,797 0,925 

cos <P(u.i) 0,993 0,967 1 

cos <P(e.i) 1 1 0,770 

- 234 -


