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Samenvatting
Recente ontwikkelingen op het gebied van energievoorzieningen en elektrische aandrijvingen
eisen snelle inverters met rekenkrachtige digitale regelaars. Dergelijke inverters zijn onder
andere nodig voor de flux-georienteerde gelijkrichter die in een kop-staart schakeling met een
AC-motoraandrijving de remenergie aan het publieke drie fasen net terug kan leveren. Daarbij
zijn de gevraagde of geleverde netstromen sinuso'fdaal. Onlangs is een industrieel prototype
van de flux-georienteerde gelijkrichter verwezenlijkt. Om een verdere ontwikkeling in de kopstaart schakeling mogelijk te maken, wordt een compacte snelle invertermodule ontwikkeld
die een digitaal signaal processor gebruikt en geschikt is voor zowel de implementatie van een
flux-georienteerde gelijkrichter als voar een AC-motoraandrijving.
Ais eerste beproeving van de nieuwe invertermodule dient een hoogdynamische ACmotoraandrijving voor een servo te worden gerealiseerd. Eerst dient de gehele theoretische
beschouwing doorgrond te worden om een juiste aandrijving mogelijk te maken. De gebruikte
theorie staat in nauw verband met die van de flux-georienteerde gelijkrichter omdat de servo
een drie fasen permanent-magneet elektronisch gecommuteerde machine is met sinusvormig
verdeelde wikkelingen zodat de fasestromen sinuso'fdaal moeten zijn. De belangrijkste zaken
voor een hoogdynamische AC-motoraandrijving zijn de wijze van correctie van de
faseverschuiving in de stroom, de kwaliteit van de stroomvector-regelaar en het toe kunnen
passen van "Field control"; het regelen van het toerental met de blindstroom indien de
opgelegde spanning niet meer verhoogd kan worden. De feitelijke regeling naar een
wenswaarde in positie of snelheid geschiedt met een cascade-regelaar. Een snelle stroomlus
regelt het koppel van de machine. Een tragere Ius regelt de hoeksnelheid en een nog tragere
Ius regelt de rotarhoek. De ontwikkelde invertermodule maakt het mogelijk de specifieke
aandrijftechniek en de regellussen geheel in software te implementeren.
In praktijk blijken de benodigde wiskundige formules uit de toegepaste theorie door diverse
beperkingen van de gebruikte digitaal signaal processor op de invertermodule lastig te
implementeren. Schaling en resolutie van getallen dient in acht genomen te worden. De
realisatie van de complete aandrijving is echter door de vele besturingsmogelijkheden van de
DSP toch relatief snel en volledig mogelijk.
De kwaliteit van de AC-motaraandrijving is voornamelijk bepaald door de kwaliteit van de
stroomlus. Een verdere beschouwing en optimalisatie van de ingewikkelde stroomlus is
gerealiseerd waarbij compensatie van de varierende open-Iusversterking en de in- en
uitschakeling van "Field control" nader toegelicht worden. Naast deze faktoren speelt de
correcte werking van de stroomregeling in vier kwadranten een belangrijke rol om in een later
stadium met de kop-staart schakeling remenergie aan het drie fasen net terug te kunnen
leveren. Overigens is de vier kwadranten regeling ook noodzakelijk om goede responsies van
de servobesturing zonder flux-georienteerde gelijkrichter mogelijk te maken. Middels diverse
metingen van stapresponsies en responsies bij veel eisende referentiesnelheden, wordt door
optimalisatie van de software een hoogdynamisch servosysteem verkregen dat ook
gecontroleerd energie kan terugleveren bij afremming. Daarbij is een compromis gemaakt
tussen beschikbare rekentijd, sinusvormigheid van de fasestromen en snelheid van de
regeling. Er wordt een goede performance gehaald voor specifieke bedrijfsituaties. Enkele
aspecten van de hardware en de ge'implementeerde regeling dienen voor andere
bedrijfsituaties aangepast te worden om de performance verder te verbeteren.
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Notatie, symbolen en afkortingen
Notatie:
x, X
X

X,ef
X'd
Xmd

X,q
Xmq
dx/dt
s
A, B, C

1,2,3

grootheid of scalair
vectoriele grootheid
referentiewaarde van grootheid X
referentiewaarde van de component van de grootheid X langs de d-coordinaat-as
gemeten of werkelijke waarde van de component van de grootheid X langs de
d-coordinaat-as
referentiewaarde van de component van de grootheid X langs de q-coordinaat-as
gemeten of werkelijke waarde van de component van de grootheid X langs de
q-coordinaat-as
afgeleide van grootheid x naar de tijd t
Laplace operatie s = d/dt
fase-aanduiding inverter
fase-aanduiding motor

Symbolen:
B
C
f
L
i
I
J

N
R
t, T
Te , T M
U
v, V

!"1W
co

a
8

a
E
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1
demping
[N.m·s·rad· ]
capaciteit
[F]
frequentie
[Hz]
zelfinductie
[H]
momentane stroom
[A]
stroom amplitude
[A]
traagheidsmoment
[k~.m2]
toerental
[SO ] of [rpm]
weerstand
[Q]
moment, tijd of periode [s]
koppel
[N·m]
geschakelde spanning [V]
spanning
[V]
verandering van energie [J]
1
hoeksnelheid
[rad·s' ]
hoek tussen ge"induceerde tegenspanning en resulterende fasestroom
hoek tussen resulterende spanningsvector en rechter basisvector in de space vector
modulator
modulatie index
rotorhoek
hoek tussen opgelegde spanningsvector en de ge"induceerde tegenspanning;
de correctiehoek
amplitude van de ge'induceerde tegenspanning
elektrische hoeksnelheid
mechanische hoeksnelheid
elektrische hoeksnelheid bij overgang van Voltage- naar Field control
aantal poolparen
versterkingsfaktor van de integraal in een PID-regelaar
versterkingsfaktor van de differentiaal in een PID-regelaar
versterkingsfaktor van het proportionele deel in een PID-regelaar
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Afkortingen:
alternating current
analoog-digitaal converter
controlled power module
chip select
CS
direct current
DC
DSP digitaal signaal processor
elektromagnetisch ge"lnduceerde tegenspanning
EMK
EPLD erasable programmable logic device
event manager
EV
GND
ground
IGBT insulated gate bipolar transistor
LDF laagdoorlaat filter
LSB least significant bit
open collector
OC
PWM puis width modulation
read and write memory
RAM
ROC
resolver to digital converter
RIW read/write
SMPS switched mode power supply
VCO
voltage controlled oscillator

AC
ADC
CPM
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1. Inleiding
Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van energievoorzieningen en elektrische aandrijvingen
eisen snelle inverters met rekenkrachtige digitale regelaars. Inverters op basis van een Digital
Signal Processor (DSP) hebben de beschouwing en realisatie van een testopstelling van een
flux-georienteerde gelijkrichter [VANZWAM, 1997] mogelijk gemaakt. Deze flux-georienteerde
gelijkrichter maakt deel uit van een beoogde kop-staart schakeling (zie figuur 1) welke zwaarwegende voordelen heeft ten opzichte van de veeI gebruikte diode-gelijkrichter en afvlakkingscondensator in combinatie met een AC-motoraandrijving:
• Bij afremming van de motor kan de remenergie ter~ggeleverd worden aan het net.
• De gevraagde netstromen zijn sinuso"idaal, waardoor er sprake is van minder netvervuiling.
• Er kan een hogere busspanning worden verwezenlijkt.
De connectie tussen de flux-georienteerde gelijkrichter en de AC-motoraandrijving is de DC
busspanning. De busspanning wordt door de regelaar in de flux-georienteerde gelijkrichter op
de gewenste hoge waarde gehouden. Bovendien worden de drie netstromen met behulp van
een stroom-terugkoppeling en op basis van een space vector modulator door de software
dusdanig geregeld dat sinusoTdale stromen gevraagd of teruggeleverd worden aan het net.
Voor verdere informatie omtrent de flux-georienteerde gelijkrichter wordt verwezen naar
[VANZWAM,1997].
Volgend op deze flux-georienteerde gelijkrichter, is er behoefte aan een AC-motoraandrijving
gebaseerd op dezelfde technieken ter completering van de, aan hard- en software veel
eisende, kop-staart schakeling. De compiexiteit van juist deze aandrijving biedt een
interessante mogelijkeid om de toepassing van de inverter met DSP te demonstreren.
f1ux-georienteerde
3 fasen net
gelijkrichter
AC-motoraandrijving
AC-motor
R

s
T

12f---,(

Il' y\ )'------1

-

--

-

A

Figuur 1 Kop-staart schakeling van een flux-georienteerde gelijkrichter
en een AC-motoraandrijving

Om bovenstaande elektrische aandrijving mogelijk te maken voor vermogens tot circa 20 kW,
dient een snelle AC-motoraandrijving te worden gerealiseerd op basis van een, ten tijden dit
onderzoek ontwikkelde, PWM gebaseerde invertermodule met DSP. Deze module dient later
ook gebruikt te gaan worden in de flux-georienteerde gelijkrichter, zij het met een verschil in
de wijze van aansluiting en geTmplementeerde regeling. De voornaamste regelingen dienen
vanwege deze compatibiliteit van de hardware gerealiseerd te worden in software.
Ais toepassing van de AC-motoraandrijving dient in eerste instantie een servobesturing met
de invertermodule te worden gerealiseerd voor een 1,4 kW drie fasen permanent-magneet
elektronisch gecommuteerde motor. Een correcte positie- en snelheidsregeling van de
motoras vergt een vooronderzoek dat duidelijk maakt hoe deze machine funktioneert en
aangedreven kan worden. De servoregeling is verder gebaseerd op een hoek- en
hoeksnelheidsopnemer om ingewikkelde regeltechnieken te voorkomen en het eigenlijke doel
van het projekt, een kop-staart schakeling, voor ogen te houden. Vervolgens wordt de
toepassing en stu ring van een space vector modulator toegelicht, en wei specifiek voor de
benodigde aandrijving. Daarbij worden overwegingen bij de gekozen cascade-regelaar ten
behoeve van de servobesturing meegenomen. Vervolgens wordt de ontwikkelde compacte
invertermodule beschreven om de redenering achter de software voor de servobesturing te
kunnen opstellen. Verscheidene bedrijfstoestanden worden in praktijk getoetst en daarmee
kan een intrede tot de realisatie van de kop-staart aandrijving worden gedaan.
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2. Modelering van de machine
2.0 Inleiding tot de modelering
Belangrijk voor de positieregeling maar ook voor de snelheidsregeling is de rotorhoek eM ten
opzichte van de stator. Om de mechanische belasting te overbruggen en de motoras
inderdaad op het gewenste punt te positioneren, is er een koppel T e nodig. Het koppel is
gerelateerd aan de stroom. Om het benodigde koppel en het gewenste toerental elektrisch te
kunnen sturen, is er inzicht nodig in het elektrische gedrag van de motor zodat we weten
welke spanning en spanningsvormen op de motorklemmen benodigd zijn om een gewenste
stroom en stroomvorm (lees koppel) te kunnen verwezenlijken. Door het opstellen van een
elektrisch model kunnen fasestromen als funktie van fasespanningen worden geschreven.
Het enige waarmee de stroom gestuurd kan worden, is namelijk door een spanning op te
leggen over de motorklemmen. Door de afhankelijkheid van het koppel naar diverse
grootheden te omschrijven, kan ook inzicht gekregen worden hoe de fasestromen invloed
hebben op het koppel.

2.1 Elektrisch model van de synchrone 3 fasen elektronisch
gecommuteerde permanent-magneet machine
De betreffende motor, weergegeven in figuur 2, is opgebouwd uit een 6-polige (p==3
poolparen) permanent-magneet rotor. De stator is opgebouwd uit m==3 fasespoelen in een
sterschakeling met sinusvormig verdeelde wikkelingen. Elke fase is opgebouwd uit drie
identieke in serie geschakelde spoelen. Ter vereenvoudiging zijn fase 2 en 3 niet geheel
getekend. Elke statorpool is 360 0 /(pm) == 40° verdraaid ten opzichte van de volgende pool.
Kijkt men vanuit een statorpool, dan ziet de betreffende fase een ge"induceerde
tegenspanning indien de rotor gedraaid wordt. Normaliter wordt de ge"induceerde
tegenspanning (EMK) bepaald door de luchtspleetflux, welke opgebouwd is uit twee
componenten. Een component is de rotorflux en de andere de opgewekte flux ten gevolge van
het activeren van de statorspoelen. De rotormagneet is echter dusdanig sterk dat de
luchtspleetflux hoofdzakelijk bepaald is door de rotorflux. Met deze aanname kan gesteld
worden dat de hoek tussen EMK-spanning en rotorhoek altijd nul is, waardoor de
ge"induceerde tegenspanning volgens figuur 3 verloopt indien de rotor naar rechts gedraaid
wordt.

kijkpunt

+

Figuur2
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Figuur 3 GeTnduceerde spanning op de spoel gezien vanuit het kijkpunt

De amplitude van de ge"lnduceerde tegenspanning in elke fase is rechtevenredig met de
ondervonden magnetische flux ten gevolge van het naderen of verwijderen van de rotorpool.
De amplitude van de ge;"nduceerde tegenspanning is dus rechtevenredig met de rotatiesnelheid. De wikkelingen zijn sinusvormig verdeeld en de zijkanten van elke rotorpoolmagneet zijn afgevlakt, waardoor de opgewekte tegenspanningen ook sinusvormig zijn.
Omdat de machine 3 poolparen heeft, zal de frequentie van de ge"lnduceerde tegenspanning
3 keer zo hoog zijn als de mechanische herhalingsfrequentie (zie figuur 3). Uit het identiek
veronderstellen van de gewikkelde spoelen van de fasen kan opgemaakt worden dat de drie
ge"lnduceerde tegenspanningen qua vorm hetzelfde zijn, aileen telkens verschoven met 2n/3.
Elke fase is te modeleren als een serieschakeling van een zelfinductie L, een koperweerstand
R en een spanningsbron Vemk • welke de geTnduceerde tegenspanning modeleert. Rekening
houdende met sterschakeling, is het elektrisch model van de motor daardoor als gegeven in
figuur 4 [VANDEPOEL, 1994].

V emk ,3

GND f1JQJ------!-----~~

Figuur 4 Elektrisch model van de motor

Voor de spanningsbronnen Vemk ,1, V emk ,2 en Vemk ,3 geldt vol gens bovenstaande redenering

Vemk ,1(t) = E· sin(m . t)
Vemk ,2(t) = E· sin(m . t

-

2n

Vemk ,3 (t) = E . sin(m . t _ ~n)

(1)

met

In (1) is E de topwaarde van de ge'induceerde tegenspanning welke afhangt van de
mechanische rotatiesnelheid O)M en een konstante k. Voor de elektrische rotatiesnelheid
0) geldt O)=PO)M met O)M de mechanische rotatiesnelheid (p=3). Volgens (1) geldt ook
(2)
Voor het model uit figuur 4 zijn de volgende Kirchhoff spanningsvergelijkingen af te leiden,
waarbij VA(t). VB(t), Vc(t) en Vs(t) ten opzichte van een referentie GND zijn gesteld:
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di 1

·

di 2

·

di 3

V A(t)-1 1 .R-L.(jt

= Vs(t)+ V emk ,1(t)

VB (t) -1 2 • R - L· Cit
V C (t)-1 3 .R-L·Cit

= Vs(t)+ Vemk ,2 (t)

(3)

= Vs(t) + V emk ,3(t)

Bovendien geldt bij de sterschakeling de Kirchhoff stroomvergelijking

(4)
en volgens (4) ook

(5)
zodat gebruikmakend van (2) tim (5) voor de knooppuntspanning Vs(t) ten opzichte van GND
geldt

(6)

2.2 Koppel van de machine
Voor het koppel kan worden afgeleid [SCHOT, 1988]

(7)

met roM de mechanische rotatiesnelheid, k de fase, ik(t) de streom in fase k en Vemk,k(t) de
ge'lnduceerde tegenspanning in fase k. De gewenste fasestromen en werkelijke EMKspanningen zijn sinuso'ldaal, zodat enig verschil in de hoek tussen de fasestromen en de
ge'lnduceerde tegenspanningen het koppel vermindert.
Indien voor de fasestromen geldt dat

i 1 = 1m , sin{ro· t - <p)
i 2 =I m ·sin{ro·t-%1t-<p)

(8)

i 3 =I m ·sin{ro·t-!1t-<p)
ofwei de fasestromen zijn sinuso'ldaal maar in fase verschoven met <p ten opzichte van de
Vemk,k(t) volgens (1), dan geldt volgens substitutie van (1) en (8) in (7)

1
3
Te =-·E·
2 ·1 m ,cos<p
ro

(

9)

M

Een maximaal koppel bij een bepaalde amplitude in stroom wordt verkregen als <p=0. Er zijn
meerdere oplossingen voor VA(t), VB(t) en Vc(t) volgens (3) te bedenken opdat de
fasestromen h, i2 en b sinuso'ldaal en normaliter in fase zijn met Vemk ,1, Vemk ,2 resp. Vemk,3' De
meest eenvoudige oplossing is sinusvormige excitatie op de motorklemmen. Een betere
oplossing geeft de space vector modulatie [VANDERBROECK, 1988].
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3. AC-excitatie met puis breedte modulatie
3.0 Inleiding
De drie benodigde takspanningen VA(t), Vs(t) en Vc(t) om sinuso"idale stromen te weeg te
brengen, zullen AC-signalen ten opzichte van het sterknooppunt Vs (zie figuur 4) moeten zijn.
Een optimale methode om uit een DC-bron AC-signalen te creeren is door middel van het
hoogfrequent schakelen van de takspanning tussen de voedingsspanning danwel de massa
(GND) met behulp van een invertertrap. In figuur 5 is een vereenvoudigd schema van de
inverter met een DC-spanningsbron weergegeven. Door de zelfinductie van elke fasespoel,
zal de fasestroom het hoogfrequent omslaande signaal niet kunnen volgen; de stroom wordt
voornamelijk bepaald door het gemiddelde van de spanning. Naar gelang langer naar de
voedingsspanning wordt geschakeld ten opzichte van de schakeltijd naar massa, zal de
gemiddelde takspanning hoger zijn dan de halve voedingsspanning en vice versa. De minpool
van de ter beschikking zijnde tweepolige voedingsspanning Vdc wordt als referentie GND
beschouwd (zie figuur 5). Om AC-signalen ten opzichte van het sterknooppunt te creeren (zie
figuur 4), zal de sterknooppuntspanning Vs(t) gemiddeld op Y2 Vdc gehouden moeten worden
met behulp van bepaalde VA(t) tim Vc(t). Daardoor hebben positieve stromen hetzelfde bereik
als negatieve stromen.

+

Figuur 5 Vereenvoudigd schema van de inverter en voedingsbron

De zes IGBT's fungeren als schakelaar in de drie invertertrappen. Met een schakelstand
(A,B,C) en de ge"inverteerde waarden, kunnen VA, Vs en Vc willekeurig naar de positieve rail
(V dc) of naar de massa geschakeld worden. In werkelijkheid zijn de IGBT's niet oneindig snel.
In elke invertertrap zal daarom later rekening gehouden moeten worden met de zogenaamde
dode tijd; de tijd tussen het in- en uitschakelen van de onderste en het uit- en inschakelen van
de bovenste IGBT in een invertertrap om kortstondige kortsluiting van de voeding naar massa
te voorkomen. De drie getekende invertertrappen in figuur 5 zullen daarom in werkelijkheid
anders gerealiseerd zijn [AGELIDIS, 1996].
Om zo min mogelijk schakelverliezen in de IGBT's en zo min mogelijk storingen in de stromen
te hebben, is het wenselijk de benodigde schakelstanden dusdanig te rangschikken dat er
hoogstens een invertertrap per keer wordt omgeschakeld.
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3.1 Space vector modulatie
Indien we de rotor willen laten roteren zal het magnetische statorveld moeten roteren. Men
verkrijgt een roterend statorveld door een bepaalde roterende spanningsvector Ures (gezien in
het stator a,~-stelsel, zie figuur 6a), waarbij

(10)

Met een juiste bekrachtiging van de drie fasespoelen zal Ures roteren. De herleiding van (10)
kan verkregen worden met behulp van figuur 6a. De magnetische veldorientatie staat loodrecht
op de EMK-vector; in het a,~-stelsel gegeven door

1

.1

.1J3

Vem!A =[ 0

.1 ]

-~J3'

2

2

lVerrI<'1 (t)]
VerrI<,2(t)
VerrI<,3 (t)

(11)

De met de inverter gemiddeld opgelegde spanningsvector Ures dient, bij verwaarlozing van de
zelfinductie van de spoelen, in het verlengde van deze EMK-vector te Iiggen. De orientatie van
het magnetische veld is daarmee gerelateerd aan de orientatie van de spanningsvector Ures •
Met de inverter uit figuur 5 kunnen we 8 bruikbare schakelstanden realiseren waarvan er 6
actieve standen zijn (zie tabel 1) die elk een andere veldorientatie geven (zie figuur 6a en 6b).

t~

AC excitatie
B

Vd t) C
Figuur 6a Orientatie van de

m~torspoe/en

en het stator a,jJ-ste/se/

C

--

6po
U,
60°

U r••
U

U
2/3V DC

6()0

600

Us

Figuur 6b Spanningsvector afhanke/ijk van inverter-schake/stand
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Een stroombekrachtiging van een fasespoel (figuur 6a) geeft een magnetisch veld georienteerd
in de richting van de magnetische as van die spoel, loodrecht op de stroom- en
spanningsvector (figuur 6b). Een combinatie van twee identiek bekrachtigde spoelen in serie uit
figuur 6a geeft een veldorientatie exact in de richting van het midden van die twee spoelen;
indien we in staat zouden zijn aileen fase B te bekrachtigen, is de uiteindelijke veldorientatie
bepaald door de orientatie van vector U3 . Indien we fase A en C zouden bekrachtigen is de
uiteindelijke veldorientatie bepaald door Us. De spanningsvectoren kunnen dus de ruimtelijke
gradient van het magnetische veld be'invloeden.

Tabel1 Opvolgende inverter schakelstanden bij een links draaiend veld
NB: 1= eschakeld naar ositieve rail, -1=geschakeld naar GND

Ul
U2
U3
U4
Us
Us

U7 =nul
Us =nul

1
1
-1
-1
-1
1
-1
1

-1
1
1
1
-1
-1
-1
1

-1
-1
-1
1
1
1
-1
1

De lengte van elke basisvector uit tabel 1 is 2/3 V oc , bepaald door de spanning over een spoel
indien deze wordt gesloten naar V oc terwijl de andere twee spoelen parallel naar massa
worden gesloten, waardoor de sterknooppuntspanning op 1/3Voc komt.
Door in elke sector de spanning op te leggen door middel van hoogfrequent schakelen tussen
de twee actieve randvectoren uit figuur 6b van de betreffende sector en eventueel een
nulvector met elk een bepaald gewicht (duty-cycle), kan elke gewenste richting van het veld
worden verkregen met een bepaalde amplitude waarbij telkens voldaan wordt aan de eis dat
slechts een invertertrap wordt omgeschakeld [VANDERBROECK, 1988].
am de benodigde gewichten behorende bij twee basisvectoren (en een nulvector) in elke
sector, genoemd U R en U L uit te rekenen, wordt T 1 de aan-tijd van U R genoemd en T 2 de aantijd van de tweede basisvector UL gedurende een schakelperiode T z. De resterende tijd To = T zT 1 -T 2 is het gewicht voor de nulvector U7 of Us. Er geldt bij een naar links draaiend veld
achtereenvolgens (U R,Ud=(U 1 ,U 2), (U 2 ,U 3 ), (U 3 ,U 4 ), (U 4 ,U S)' (Us,U s), (U S ,U 1 ) ..• In elke sector is
de hoek tussen de twee basisvectoren 60° en wordt de hoek tussen de gewenste resulterende
vector Ures en de rechter basisvector <I> genoemd. Ten aile tijden zal gelden 0=<1>=60° (zie figuur

7).

Figuur 7 Representatie van de gewenste spanningsvector in de sectoren in het a,fJ-vlak
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Bij aanvang van elke sector is lj>=O en bij afsluiting lj>=60°. Indien het resulterende veld moet
roteren met een konstante amplitude zal de eindwaarde van UL T 2 z identiek zijn moeten aan
de beginwaarde van UR T 1 Z in de volgende sector.

rr

rr

De resulterende spanningsvector kan geschreven worden als

= IUresl· ( sin ~

cos~)

U res

(12)

en daarmee voigt met gebruikmaking van figuur 7 de vergelijking

(13)

met T z de periode duur van een PWM schakelcyclus. Oplossen van (13) geeft

(14)

Figuur 8a en 8b geven een duidelijker beeld hoe de duty-cycles als functie van lj> eruit zien. Om
invertertakspanningen te construeren zijn bovendien (T 2-T 1)rr Z en (T 1+T 2 )rr z als funktie van lj>
geschetst (figuur 8c resp. 8d). Ter verduidelijking is k = I Ures IN dc gesteld.
T2fTz

(T2-T1)rr

r

t 3k/2
I Y.Y3k

3k/2

O'

60·

30'

O'

60·

---+ 41

---+ "

FiguurBa
-3k/2

FiguurBc

r

(T1+T2)rrz

T1rrz

r

3k/2

3k/2

Y.Y3k

O·

30·

Figuur Bb

60·

---+ ~

O·

30·

60·

---+ ~

Figuur Bd

Uit figuur 8d is af te leiden dat O$k$1/~3 want (T 1+T 2 )rr z$1. Daarmee voigt dat de resulterende
spanningsvector een maximale amplitude heeft van IU res I=Vdcl~3.
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Bovendien blijkt dat voor een maximale waarde van k de som T 1+T2 slechts bij <1>=30° gelijk is
aan T z, zodat elke resterende tijd T o=Tz-T 1-T 2 geschakeld moet worden naar een nulvector.
Door To op te splitsen in twee even lange tijden T012, waarbij de ene keer met U7 en de andere
keer met Us wordt geschakeld, zal To geen invloed hebben op de invertertakspanningen. Een
andere keuze van de verdeling van U7 en Us geeft andere invertertakspanningen.
De resulterende vormen van de invertertakspanningen worden met behulp van tabel 1 en 2 en
figuur 8c en 8d gemakkelijk gevonden. Daarbij moet steeds in het achterhoofd gehouden
worden dat in elke sector geschakeld wordt tussen de twee basisvectoren en de resterende tijd
naar de twee nulvectoren met een symmetrische verdeling van de schakelmomenten. De
basisvector UR in tabel 2 wordt ter lengte T,fT z aangeschakeld en de basisvector UL ter lengte
T 2fT z.
Daarbij is (6) gebruikt ter bepaling van de genormaliseerde Vs(t). Gebruikmakend van figuur 8c
en 8d, tabel 2 en (12) geeft de invertertakspanningsvormen getekend in figuur 9.

Tabel2 Bepaling van de genormaliseerde invertertakspanningen
Sector
I

II

III

IV

V

VI

16

A
(-1
(1
(1
(1
(1
(1
(-1
(-1
(-1
(-1
(-1
(1
(1
(-1
(-1
(-1
(-1
(-1
(1
(1
(1
(1
(1
(-1

B

C

-1
-1
1
1
1
1
1
-1
-1
1
1
1
1
1
-1
-1
-1
-1
-1
1
1
-1
-1
-1

-1 )
-1 )
-1 )
1)
1)
-1 )
-1 )
-1 )
-1 )
-1 )
1)
1)
1)
1)
1)
-1 )
-1 )
1)
1)
1)
1)
1)
-1 )
-1 )

gewicht
Y2TOfTz
T1fTz

VA.N

VS.N

VC.N

VS.N

(T1+T2)fTz

(T2-T1)fTz

-(T1 +T2)fTz

(T2-T1)/3Tz

(T1-T2)fTz

(T1+ T2)fTz

-(T 1+T2)fTz

(T1-T2)/3Tz

-(T1 +T2)fTz

(T1 +T2)fTz

(T2-T1)fTz

(n- T2)/3Tz

-(T1 +T2)fTz

(T1-T2)fTz

(T1+ T2)fTz

(T2-T1 )/3Tz

(T2-T1)fTz

-(T1 +T2)fTz

(T1+ T2)fTz

(T2-T1 )/3Tz

(T1+T2)fTz

-(n +T2)fTz

(T1-T2)fTz

(T1-T2)/3Tz

T2fTz

Y2TOfTz
YzTOfTz
T1fTz
T2fTz

YzTOfTz
YzTOfTz
T1fTz
T2fTz

Y2TOfTz
Y2TOfTz
T1fTz
T2fTz

YzTOfTz
YzTOfTz
T1fTz
T2fTz

YzTOfTz
YzTOfTz
T1fTz
T2fTz
Y2TOfTz
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..+.....

-sector

v

t.

k/2
1t
/
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I
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Figuur 9 Spanningsvormen bij space vector modulatie

Daaruit blijkt dat de invertertakspanningen niet sinuso'idaal zijn. De fasespanningen (VA-V S ),
(Vs-Vs) en (Vc-Vs) zijn natuurlijk wei sinuso'idaal omdat ze gebaseerd zijn op formule (13). Om
sinuso'idale stromen te krijgen, moet de sterknooppuntspanning V s "meelopen" (zie figuur 9).
De werkelijk benodigde periodieke takspanningen, welke symmetrisch rond 1/2Vde moeten
liggen, zijn wiskundig gerepresenteerd in bijlage 1.
Het grote voordeel van de space vector modulatie ten opzichte van een gewone sinusmodulatie
is de verhoogde maximale amplitude van de spanning over de statorspoelen. Bij gewone
sinusmodulatie zijn de invertertakspanningen wei sinuso'idaal met maximale amplitude van
1/2Vde omdat Vs (t)=1/2Vde =konstant. Bij space vector modulatie is de maximale amplitude van
de spanning over de spoelen VdJ...J3 (>O.5Vde). Het verschil is een factor 21...J3 = 1.155

17

.J]PRODRivE
" ' " " P, . . . . . '".

---::S::.::e:.:..rv::..::o::.::b::.::e:.:::s~tu:.:..r~in~g

3.2 Benodigde PWM-duty cycles bii space vector modulatie
Om de resulterende takspanningen uit figuur 9 volgens de space vector modulatie
daadwerkelijk te realiseren met bepaalde duty cycles van de drie invertertrappen, kan gesteld
worden dat elke takspanning VA, VB en Vc een eigen duty-cycle heeft volgens figuur 10.

Figuur 10 Schakelmomenten binnen twee PWM-cycles

De PWM-signalen zijn symmetrisch gekozen om het aantal opgaande en neergande flanken te
minimaliseren. Dit beperkt de schakelverliezen in de IGBT's. Indien T z klein genoeg is, kan
afgeleid worden dat moet gelden

(15)

met VA(t), VB(t) en Vc(t) volgens de space vector modulatie en de wiskundige vergelijkingen in
bijlage 1.
Omdat de IGBT's in de inverter niet oneindig snel kunnen schakelen, is het verstandig om de
drie PWM-signalen te limiteren op maximale en minimale duty cycle. Het is daarom praktischer
om (15) om te zetten tot eerste, middelste en laatste inschakelmoment (zie figuur 10) en een
"distributor" van deze inschakelmomenten. Door substitutie van de invertertakspanningen in
(15) voigt voor het laatste inschakelmoment T H, het middelste inschakelmoment T M en het
eerste inschakelmoment T L van de set [T0/2, T0/2+T 1 , T0/2+T 1+T2]:
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(16)

sector II,IV, VI
sec tor I, III, V
met 0~<I>~60° modulo 60 0 en a de modulatie index waarvoor geldt 0~a:5;1o Bij a=1 is de
maximale amplitude van VA(t), VB(t) en Vc(t) bereikt. Figuur 11 geeft een grafische weergave
van (16). De duty-cycle verhoudingen volgens (16) worden daarbij naar de fasen gedistribueerd
conform tabel 3.

Tabel3 Toekenning van de schakelmomenten
naar de drie fasen bf een links draaiend veld

II
III
IV
V
VI

%V3a+Y:z
Y:z
-Y:z"I3a +Y:z.

i

1

TM*

Tz

OLo----~30~o----60°

--.</>
Figuur 11 Schakelmomenten grafisch weergegeven

Verificatie van (16) door invullen in tabel 3 geeft inderdaad dezelfde spanningsvormen als die
van de space vector modulatie in figuur 9, nu echter aile drie symmetrisch rond 1/2V de en exact
volgens bijlage 1. Met (16) kan eenvoudig THfTz en TLfTz bekeken worden, en besloten om, de
IGBT's niet meer te laten schakelen indien de schakeltijd benodigd voor het omschakelen van
de IGBT's in een invertertrap grater is dan de waarde (Tz-TH) en/of TLo
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3.3 Faseverschuiving in de stroom
3.3.0 Inleiding
Indien de opgelegde spanningsvector Ures conform de space vector modulatie in fase wordt
gehouden met de EMK-vector Vemk (zie §3.1), kan er in elke fase een faseverschil <j> tussen de
stroom en ge'lnduceerde tegenspanning optreden ten gevolge van de zelfinductie L. Voor lage
toe rental len kan de term Ldi/dt in (3) verwaarloosd worden ten opzichte van de term iR. Bij
hoge toerentallen en/of grote waarde van L gaat Ldi/dt echter een rol spelen. Daardoor
verschuift de stroom in fase en het haalbare koppel wordt volgens (9) kleiner. Er geldt volgens
(9):

1
3
T = -·E·2""1 ·COS<p
e

(17)

~

ffiM

Imq

De, tot de amplitude van een enkele fasestroom geschaalde (ofwei met een faktor 2/3)
stroomvector I kan ontbonden worden in twee componenten (zie figuur 12a). De stroom Imq is
de lengte van de stroomcomponent van de geschaalde stroomvector I (ter lengte 1m ) welke in
het verlengde van de EMK-vector V emk ligt en loodrecht staat op de rotorflux <I> en dus
meewerkt aan het koppel (zie (17». De stroomcomponent welke loodrecht op Vemk staat, is Imd
en geeft geen bijdrage aan het koppel omdat <I> aileen bepaald is door de sterke
rotormagneten.

rotor stelsel
q-as

U,..

v....

rotor stelsel
q-as

u...
~.o4------'------"'-

stator-stelsel

-",-a stator-stelsel

~=-!.,..--,."------l

Imd

cI>

d-as

d-as

Figuur 12a Stroomvector I bij laag toerental

Figuur 12b Stroomvector I bij hoog toerental

Voor grote w kan ten gevolge van de zelfinductie L de ongewenste component Imd groot worden
(zie figuur 12b). In figuur 12a en 12b is 38 M=wt de elektrische rotorhoek, ofweI de hoek tussen
het statorstelsel (het ex, p-stefsel) en het rotorstelsel (het d,q-stelsel). Er geldt voor de hoek <j>
tussen de stroomvector I en de EMK-vector Vemk indien elke fasespanning (niet: de fasestroom)
in fase is met de betreffende EMK-spanning (ofweI Ures is in fase met Vemk):

<p

=t - arctan(

waarbij

:J

(18)

O~<j>~1t/2.

Door de resulterende spanningsvector Ures met een bepaalde hoek te draaien ten opzichte van
de EMK-vector Vemk , kunnen de drie fasestromen weer in fase met de drie ge'lnduceerde

20

J"fPRODRivE

" ••• ' .,.....,••

S=erv:....:..:::o""b,>:<e""st""'u""ri"-'n~g

tegenspanningen gekregen worden en kan er een optimaal koppel worden gehaald, waarbij
geldt q>=0 [LEONHARD, 1996] (zie figuur 12c).

u...

rotor stelsel
q-as

a

B---------'-------""-

stator-stelsel

-as

Figuur 12c Voor laten lopen van de spanningsvector Ures opdat rp=O

3.3.1 Fasecorrectie bH space vector modulatie
Het voor laten lopen van de gemiddeld opgelegde spanningsvector Ures op de EMK-vector Vemk
om de drie fasestromen in fase met de drie ge"induceerde tegenspanningen te krijgen, kan bij
de space vector modulatie geschieden door de ingevoerde hoek van de space vector
modulator voor te laten lopen op de werkelijke elektrische rotorhoek wt=38 M • Daartoe wordt de
sector bepaald (zie §3.1) uit de gecorrigeerde elektrische hoek 8s (t), met

8.(t) = 38 M +a

(19)

Daarin is 8M de werkelijke mechanische hoek en a normaliter een positieve correctiehoek bij
een naar links draaiend veld. Met de juiste correctiehoek kan q:>=0 verkregen worden, waardoor
er volgens (9) een optimaal koppel wordt gehaald.
De correctiehoek wordt in een later stadium ingeregeld door een stroomregel/us. Om inzicht te
krijgen hoe de correctiehoek van diverse parameters afhangt, dient de benodigde
correctiehoek a uit (19) bepaald te worden. Daartoe wordt (3), (6) en bijlage 1 gebruikt. Ter
eenvoud wordt aileen VA(t) bekeken waarvoor volgens de space vector modulatie geldt
(20)
Om de benodigde correctiehoek a en aangepaste modulatie index a te vinden kan volgens (1),
(3) en (20) de vergelijking

di 1
R '1,· + L Cit

a V ·sina)·coswt
= (a./3' VDC ·cosa-E) .sinwt+(./3'
DC

(21)

opgesteld worden, waarbij de eis is dat de fasestroom i, gelijk is aan

i1 = 1m • sin OJ t

(22)

ofwe I in fase met de EMK-spanning Vemk ". Invullen van (22) in (20) geeft de voorwaarden
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..13 DC ·sina = Im ·co·L

(23)

2

zodat met sin a+cos a=1 en 1m = Iref (de gewenste amplitude van de stroom) voor a en a
gevonden wordt:

~(Iref . R + E)2 + (I ref . co· L)2
en ex = 7t a = --=---------=,.-----

Voc /.J3

2

arctan(~ +
coL

_E_J

(24)

IrefcoL

Voor de amplitude van de stroom geldt volgens (23)
~V

I =..13

DC

·cosa-E
(25)

R

m

Uit formule (24) valt op te maken dat de correctiehoek voor elke (0, Iref en combinatie van R en
L positief zal zijn en kleiner dan Y27t. Bovendien blijkt dat voor 0::::;a::::;1 de correctiehoek tot een
(O=(ON stijgende is (zie figuur 13). Daarbij is gebruik gemaakt van de stelling dat de amplitude
van de ge"induceerde tegenspanning rechtevenredig is met de rotatiesnelheid volgens E=k(O
met keen konstante.

o
-----.

CJ)

Figuur 13 Varmen van carrectiehaek en madulatie index als funktie van
(tat 0Jrv) apdat I in fase is met de EMK-vectar Vemk

OJ

bij kanstant kappel

De benodigde modulatie index a neemt vrijwel Iineair toe. Zodra a=1 zakt de haalbare stroom
en ingestelde correctiehoek, maar q> blijft nul voor het gehele bereik O<(O<(Omax. Naarmate de
zelfinductie L van de spoelen groter wordt, zal de fasecorrectie a nog groter worden.
Uit (24) en figuur 13 blijkt dat de benodigde correctiehoek voor lage (0 bijna gelijk is aan de
faseverschuiving q> = Y27t-arctan{R/(OL} in de stroom zonder fasecorrectie (18). Voor hoge (0
geldt a:::::Y27t-arctan{k/l ref L} met gebruikmaking van E=k(O.
Elk toerental hoger dan (ON bij eenzelfde gewenste Iref is fictief want de referentiestroom is niet
haalbaar en de modulatie index kan niet toenemen zonder de invertertakspanningen te
vervormen. Voor (ON kan met behulp van a=1 en de stelling E=k(O en (O=(ON in (24) worden
afgeleid

(26)

en voor het absoluut maximaal haalbaar toerental waarvoor nog geldt q>=0 (zie figuur 13)

co max =

VDC

k.J3

'

(27)

Er kan worden afgeleid dat (ON (26) bij fasecorrectie altijd groter is dan wanneer a=O voor elke

Iref>O.
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Formule (24) laat bovendien zien dat bij fasecorrectie sprake is van een grotere amplitude in de
stroom dan zonder fasecorrectie bij eenzelfde modulatie index. Voor de modulatie index a zal
echter moeten gelden 0~a~1 waardoor de correctie met een hogere modulatie index a om toch
de gewenste Im=l ret te verkrijgen toch ook weer begrensd is. Daardoor zal de amplitude van de
haalbare stroom bij toenemend toerental ondanks de correctiehoek alsnog in elkaar zakken.
Ter verduidelijking is in figuur 14 een schets van de maximaal haalbare stroom uitgezet als
functie van w met fasecorrectie en zonder fasecorrectie waarbij de motorstroom ook nog
begrensd is met een toelaatbare Imax .
Vdc=750V
R=6,8 Ohm
L=28 mH
E=O,303CJ)
Imax=5A

a<1

zander
fasecarrectie

0

968

1204

~29 CJ)

Z

Z

Z

W
CD

~

'"

'"

II
W
0

~

II

II

~

w

Figuur 14 Maximaal haalbare amplitude in de stroom waarbij rp=O

Figuur 14 laat zien dat bij hoge toerentallen vanaf 1\1=3081 omw/min met de fasecorrectie een
hogere stroom gehaald kan worden en dus een hoger koppel. De haalbare stroom bij een
toe rental van N=3832 is met toepassing van de fasecorrectie circa 2,5 keer hoger dan de
stroom zonder toepassing van de fasecorrectie.

3.3.2 Stroomvector-regelaar
De benodigde correctiehoek a en modulatie index a volgens (24) berusten op de
motorparameters R en L. Omdat deze parameters onbekend en varierend zijn, worden de
fasestromen door middel van een stroomregelaar in fase gebracht met de ge'induceerde
tegenspanningen. Om de faseverschuiving tot nul te kunnen regelen, dienen de amplituden Imq
en Imd (zie figuur 12a,b) van de d- en q-componenten van de tot amplitude 1m geschaalde
stroomvector I en/of <p gemeten te worden.
De hoek <p tussen de fasestromen en ge'induceerde tegenspanning in (8) ofweI de d,qcomponenten kan/kunnen verkregen worden met de momentane waarden van de fasestromen
i1, i2 , i3 en de gemeten rotorhoek 38 M=wt. Er geldt namelijk de Park transformatie

231l

Imq ]_
[COsq>]_l. [-Sinrot -sin(rot- )
.
- 3'
[ Imd -1 m , Sin
q>
COS rot COS(rot - 2311)

-Sin(rot-~lI)] [~1]
COS(rot _ ~1l)

•

12

(28)

.

13

Daarbij is 1m de amplitude van €len fasestroom. De fasestroom i3 hoeft niet gemeten te worden
omdat volgens (4) deze berekend kan worden uit i3 = -i 1-i 2 • Met de waarden van i1 , i2 en wt=38 M
kan dus met (28) de werkelijke faseverschuiving worden herleid.
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Daar Imq en Imd af te leiden zijn met (28), is het mogelijk met referentiewaarden en
foutversterkers een geregeld systeem te maken (zie figuur 15)
space vector modulator
transformatie en inverter

~~

":A: . ~ Vq I d,q
-

I
mq

a

q

i2
M

eM
Figuur 15 Stroomvector-regelaar
De stroomvector-regelaar uit figuur 15 heeft twee controllers H1 en H2 , welke P-, PI- of PIDregelaars kunnen zijn en bovendien identiek. Deze controllers versterken de fout die optreedt
tussen de referentie-amplituden van de q- en d-component van de stroom (Irq en Ird ) en de
gemeten waarden (lmq en Imd). Voor een zelfinstellende correctiehoek u;t:O terwijl Irq-lmq=O en/of
Ird-lmd=O, zullen H1 en H2 PI-regelaars moeten zijn. Veelal worden PID-regelaars gebruikt om
de volgfouten klein te kunnen krijgen en bovendien hoogfrequente storingen te onderdrukken.
Het is wenselijk dat de amplitude van de stroom grip heeft op de modulatie index a en de faseverschuiving q> in de stroom grip heeft op de correctiehoek u. Daartoe is er een transformatie
nodig van het d,q-stelsel naar polaire coordinaten in de regelaar uit figuur 15, en is eenvoudig
te herleiden uit de vectoren in figuur 12 en (24):

(29)

Voor de eis q>=O zal in stationair bedrijf gelden Vq=lretR+E en Vd=lrefwL. Controle door invulling in
(29) geeft inderdaad (24). Met (29) grijpen beide stroomfout-componenten (Irq -I mq ) en (lrd -I md )
in op zowel de modulatie index als de correctiehoek. Een toename van de amplitude van de
streom kan namelijk verkregen worden door een combinatie van verhoogde modulatie index en
een andere correctiehoek, zie (23), (24) en (25).
In het normale bereik waarbij O<W<WN (zie figuur 13), wordt het toerental gestuurd met de
modulatie index a, ookwel "Voltage control" of spanningssturing genoemd. De Engelse
benaming komt uit de aandrijftechniek voor de inductiemachine waarbij het toerental met de
spanning op de statorspoelen geregeld kan worden. De stroomvector-regelaar kan in dit bereik
worden gebruikt indien de referenties Ird=O en Irq=l m worden gesteld. Dit heeft een modulatie a
en correctiehoek u conform figuur 13 en (24) tot gevolg zodat de stroomvector I in fase is met
de EMK-vector Vemk . Daardoor wordt q>=O in het spanningssturingbereik. De veranderende
motorparameters zullen geen invloed hebben op het faseverschil, daar deze op de gewenste
waarde q>=O wordt geregeld. De ingestelde correctiehoek en modulatie index zullen echter wei
aangepast worden.
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3.3.3 Field control bij zeer hoge toerentallen
Uit figuur 13 en 14 blijkt dat bij zeer hoog gewenst toerental (ffi>ffiN) en maximale modulatie
index (a=1) de gewenste stroom niet haalbaar is met de eis q>=0. am bij maximale modulatie
toch nog de benodigde stroom te verkrijgen en het toe rental alsnog te halen, zal de stroom I
opzettelijk uit fase met de EMK-vector gebracht moeten worden [KIM, 1997]. Daardoor wordt er
een d-component Il rd 1>0 toegevoegd. De koppel-veroorzakende component Imq zal alsnog
gelijk gemaakt kunnen worden aan de referentiestroom, maar de amplitude 1m zal hoog
kunnnen worden (zie figuur 16).

u...
rotor stelsel
q-as

"E-+-------l------"'-

stator-stelsel

-as

Figuur 16 Stroomvector voor laten lopen op de EMK-vector

Het toe rental kan door stu ring van een negatieve q> op deze wijze toch nog verhoogd worden
(en zelfs hoger dan ffi max in figuur 13). Deze sturing met q> wordt ookwel "Field control"
genoemd. Ook deze benaming komt uit de aandrijftechniek van de inductiemachine waarbij het
toe rental ook met de rotorflux geregeld kan worden. Bij de permanent-magneet machine is de
rotorflux constant verondersteld en kan dergelijke 'veldverzwakking' aileen worden toegepast
met een stroomvector I die voorloopt op de EMK-vector Vemk •
In feite wordt bij "Field control" de correctiehoek groter gemaakt dan de benodigde
correctiehoek a (om het faseverschil q> nul te maken) door Irq en Ird *0 (zie figuur 15) als
referentie te gebruiken. Het nadeel daarvan is dat een gedeelte van de elektrische energie
omgezet wordt in (nog meer) warmte in de statorspoelen vanwege de orthogonale component
Imd . Er zal dus een begrenzing in Il rd I moeten zijn in verband met de maximaal toegestane
dissipatie in de statorspoelen.
Voor de bepaling van het overgangsgebied tussen "Voltage control" en "Field control" (zie
figuur 13) is de bepaling van ffiN belangrijk. Daarvoor kan (26) worden gebruikt. am het aantal
rekenoperaties te beperken, kan voor ffiN met behulp van (24) echter ook gevonden worden dat
geldt

dc

ffi N :::::

Vr;:; ·~,sJn
1
. [""2+arctan{ ~
k })
"1/3 ref
ref

mits

I ·R

ffi

» ref
-k

(30)

waar beduidend minder rekenoperaties in voorkomen dan (26). Bovendien is in (30) de
motorparameter R niet nodig.
Indien ffiref>ffiN is de gewenste hoeksnelheid aileen haalbaar met Ird<O (zie §3.3.2). In dit
regelgebied zal voor de modulatie index a=1 gelden. De benodigde correctiehoek a en
resulterende faseverschuiving q> tussen de fasestromen en de betreffende EMK-spanningen
om alsnog de actieve stroomcomponent met amplitude Imq gelijk aan de referentiestroom Iref te
krijgen, zijn bepaald met de vergelijkingen
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(31 )

en

R

q>

= arctan(-) - arctan [
<oL

J

---:-.
cos(a) - E
aV
f3av

.

(32)

A' .sln(a)

welke volgen door invulling van i1=l msin(whp) in (21) en de relatie Imq=lmcos(<p) en Imd=lmsin(<p)
welke uit figuur 12a,b voigt. Overigens gelden de betrekkingen (31) en (32) ook in het "Voltage
control" gebied waarbij <p=O en Im=l mq . Er dient in acht genomen te worden dat <p negatief is in
het "Field control" bereik. De oplossing van (a, <p) uit (31) en (32) is afhankelijk van de gekozen
referentiestroom (Iref=l mq ) en de hoeksnelheid en is dusdanig complex dat de oplossing iteratief
wordt gevonden. Typische curven bij een konstante Imq (lees koppel) zijn geschets in figuur 17.

//I<PI
Voltage control /i=ieJd control

o

ffi max

Figuur 17. Overgang van "Voltage control" naar "Field control" bij Wrv
De waarde van WN zal bij lagere Imq naar rechts verschuiven en I<pI zal daarbij minder snel
toenemen vanaf WN. Een correcte regeling van Imq=lref is beperkt tot de hoeksnelheid waarbij de
correctiehoek maximaal is (er geldt namelijk a5,.rc/2), maar kan boven Wmax (zie (27» liggen.
De benodigde Ird ter realisatie van <p conform figuur 17 is niet eenvoudig te berekenen en zal
met een regelaar ingesteld kunnen worden die geactiveerd wordt zodra Wref>WN. Het is
eenvoudiger zich te baseren op het verschil tussen Wref en de gemeten 00 (zie figuur 18). Indien
deze na enige tijd nog steeds een grote afwijking hebben (Wref>W) , zal er geen accelleratie meer
kunnen zijn en heeft de stroomregelaar nog steeds een modulatie index a=1 ingesteld. Ais
(relatief) langdurig geldt a=1, duidt dat op het bereiken van WN. Op dat moment kan de fout
(Wref-W) gebruikt worden ter toevoeging van Ird ; er geldt namelijk dat de benodigde Ird in ieder
geval moet afnemen bij een toenemende (Wref-W) als a=1. Om op den duur (Wref-W)=O te krijgen,
zal de foutversterker Hfield(S) ook een integrerende actie moeten hebben. Het teken van Hfield(S)
dient negatief te zijn.

+-7!)Qf-_--.-__

_<o_re_f_ _

<0

r

r..;

It······················
H,.,(s)

o------'Ird~

o
Figuur 18 Generatie van de referentie d-component bij Field control
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De bijstelling van Ird met Hfield(S) zal relatief traag moeten gebeuren om de stroomregelaar
stabiel te houden. Om een geleidelijke overgang te maken tussen het Voltage control bereik en
het Field control bereik, zal de inschakeling van Hfield(S) reeds bij een modulatie index a<1
moeten geschieden en de uitschakeling van Hfield(S) pas als a met een bepaalde marge
beneden dat inschakelnivo is gedaald. De uitgang van de foutversterker Hfield(S) zal bij
inschakeling eerst op nul gezet moeten worden, daar er nog een konstante waarde aanwezig
kan zijn ten gevolge van de integrerende actie in de foutversterker en een voormalige
inschakeling. De getekende twee-standen schakelaars in figuur 18 dienen bijvoorbeeld een
tijdsafhankelijke e-macht-vormige in- en uitschakeling te realiseren.
Een voorspellende en snellere ingreep op de overgang van Voltage control naar Field control is
om de Hfie1d(S) in te schakelen zodra COref in de buurt komt van de berekende CON met (30).
Daartoe zouden enkele motorparameters herleid moeten worden.

3.3.4 Herleiding van de motorparameters
Doordat de stroomregellus een modulatie index a en correctiehoek a zelf instelt, kunnen allerlei
parameters op periodieke momenten door die instelling worden herleid. Uit (23) kan afgeleid
worden dat in stationaire toestand geldt

(33)

en zal rekenkundig nauwkeurig zijn als co groot is en 1m niet te klein. Daarbij zijn de modulatie
index a en de correctiehoek a door de regelaar ingesteld (en dus bekend) en is de amplitude 1m
van de motorstroom bekend met de gemeten Imq danwel de ingestelde referentiestroom Iref • De
waarde van de busspanning Vde wordt in de invertermodule gemeten en de hoeksnelheid co is
door het gebruik van een hoekopnemer ook beschikbaar.
Uit (24) voigt bovendien

k::::: 1m ·L·tan(t-a)

mits

cp=o

/\

(j)

I ·R
»_m_
k

(34)

De waarde van k volgens (34) zou bij hoge co en kleine 1m berekend kunnen worden. Dit zou
kunnen geschieden bij nullast. Daarna kan k gedurende de inbedrijfstelling konstant
verondersteld worden.
Tenslotte voigt uit (23):

R--

aVde • caSa - k· (j)
1 •
m

./3

m~

cp=o

(35)

zodat met (33) tim (35) de belangrijkste motorparameters R, L en k herleid kunnen worden uit
de ingestelde parameters a en a en de gemeten waarden van 1m , CO en Vde bij bepaalde
bedrijfsituaties.
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4. Positie- en snelheidregelaar
4.0 Inleiding
In voorgaande hoofdstukken is beschreven hoe de 6-polige, drie fasen permanent-magneet
elektronisch gecommuteerde machine met sinusvormig verdeelde wikkelingen aangestuurd
kan worden met invertertakspanningen volgens de space vector modulatie. Daarbij is de
noodzakelijke correctiehoek tussen ge"induceerde tegenspanningen en de op te leggen
invertertakspanningen en de benodigde aangepaste modulatie index bekeken om een
maximaal koppel te halen. Bovendien is de benodigde stroomvectorregeling voor zeer hoge
toerentallen, waarbij de fasestromen juist opzettelijk uit fase zijn met de ge"induceerde
tegenspanningen, toegelicht.
De motoraandrijving zou in het ideale geval de ge"induceerde tegenspanningen kunnen
gebruiken. De ge"induceerde tegenspanningen zijn echter niet ter beschikking. Formule (1)
geeft aan dat de rotorhoeksnelheid roM in verband staat met de ge"induceerde tegenspanning.
Voor de sectorbepaling van de space vector modulator kan de rotorhoek gebruikt worden. De
rotorhoek en rotorhoeksnelheid worden verkregen met behulp van een 2-polige resolver en een
resolver-to-digital converter.

4.1 Hoek- en hoeksnelheidmeting
4.1.0 Opbouw van de resolver
Op de motor bevindt zich een 2-polige resolver met p=1 poolparen. Deze resolver bestaat uit
twee orthogonale statorspoelen a en b, een referentie-statorspoel en twee rotors poelen r en t
welke op de motoras zijn bevestigd (zie figuur 19a). De twee rotorspoelen draaien met gelijke
snelheid en hebben dezelfde positie als de belaste motoras. De rotorspoelen zijn in serie
geschakeld en de magnetische assen zijn orthogonaal, waarvan er €len in de magnetische as
van de referentie-spoel ligt. Zodoende heeft de referentie-spoel een magnetische koppeling
met slechts €len rotorspoel (rotorspoel t) en vormt een transformator, maar bewerkstelligt wei
de stroom door beide rotorspoelen. Het voordeel van deze constructie is dat er geen borstels of
sleepkontakten voor de excitatie van de functionele rotorspoel r nodig zijn.
statorspoel a

l:

uit
Va

statorspoel a

eM
referentie statorspoel

in

Figuur 19a Schets van de resolver

Figuur 19b

Vereenvoudigde weergave
van de resolver

Ter vereenvoudiging wordt de transformator, bestaande uit de referentie-statorspoel en rotorspoel t, buiten beschouwing gelaten (figuur 19b). Belangrijker is namelijk de excitatie van
rotorspoel r welke dient voor een hoek-afhankelijke overdracht van de rotorstroom naar
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ge'induceerde spanningen op de statorspoelen a en b; in feite is de resolver een synchrone
machine waarbij de rotatie extern wordt aangebracht en de statorspoelen a en b onbelast zijn
(ia=ib=O), waardoor de wederzijdse inductie van de stator- en rotorwikkeling(en) harmonische
functies van de positie zijn [SCHOT, 1988]:
L~s = M ' sin(p8 M)

L~s = M . cos(p8 M)

(36)

Daarbij is M de topwaarde van de wederzijdse inductie. Voor de ge'induceerde spanningen op
de statorspoelen ten gevolge van de rotatie van de rotorspoel geldt
(. · La) -_ La ·di,
' dL~s
- dI
V -+1·-a dt' 's
'S
dt
' dt
I b ) _ Lb
. ,dL~s
- d ('I·L.
,di,
-+1
-V b dt r 'S
's dt
' dt

(37)

Stel dat de rotorspoel van de resolver via de transformator geexciteerd wordt met

i, = I, . sin(ffi, t

+~) = I, . sin(8mod)

(38)

ofwei een willekeurig sinuso'idale stroom.
Invulien van (36) en (38) in (37) geeft de ge'induceerde spanningen
Va =M·sin(p8 M)·ffi, ·1, 'COs(8mod) +1, ·sin(8mod)·M·pffi M 'COS(pffiMt)

(39)

Vb =M·cos(p8M)·ffi, ·1, 'COs(8mOd) +1, ·sin(8mOd)·M·Pffi M'Sin(pffiMt)
Met de keuze ffir»pffiM kunnen de laatste termen in (39) worden weggelaten, zodat de
statorspoelspanningen gemoduleerde sinuso'idale spanningen worden:

·1, 'COS(8mod)
Vb ::::: M· cos(p8 M)· ffi, ·1, . COS(8mOd)

Va :::::M·sin(p8 M)·ffi,

(40)

Deze gemoduleerde spanningen kunnen bewerkt worden met een resolver-to-digital converter
om de hoek en hoeksnelheid te bepalen.

4.1.1 Bepaling van de hoek en hoeksnelheid m.b.v. de AD2S82A
Door opteliing van Va en Vb in (40) met bepaalde verhoudingen A 1 en A2 en het gegeven p=1,
kan een gemoduleerd foutsignaal verkregen worden:

(41)

Dit foutsignaal is nul zodra de ingevoerde eM = 8 M, Door bijsturing van eM (ofwei de
verhouding tussen A 1 en A2 ) in een gesloten Ius, dusdanig dat dit foutsignaal nul wordt, zal de
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ingestelde 8M gelijk zijn aan de werkelijke rotorpositiehoek 8M. Het bereik -TC< 8M <TC wordt
verkregen door het teken van A 1 of A2 aan te passen.
De hierboven beschreven methode ter verkrijging van de rotorhoek wordt gebruikt in de
resolver-to-digital converter AD2S82A, waarbij we de berekende rotorhoek
getal verkrijgen (zie figuur 20).

8M

in een binair

Raliomulliplier
sine",..,

sina".sine",..,

cosa".sine",..,

vco

!
8M

Figuur 20 Principe van de resolver-to-digital converter AD2S82A

De snelheid roM wordt in de gesloten Ius van de bepaling van 8M verkregen na demodulatie en
integratie van het foutsignaal (41) omdat in de Ius gebruik wordt gemaakt van een veo en een
up/down counter. De veo en de counter vormen namelijk een integrerende actie, zodat

JVsdt oc 8M

1\

Vs oc JVerrdt

'----v--'

v

'-v-------'
int egrator

VCO+counter

s

oc d8 M
dt

1\

(42)

Ofwei: Vs is evenredig met roM en Verr is evenredig met de acceleratie.

4.1.2 Overwegingen bij de resolver-to-digital converter
De regelkring volgens figuur 20 is een regelsysteem met enkele beperkingen:
A Overdrachtsfunctie van de resolver-to-di ital converter
De regelkring is een
e-orde systeem met een mogelijke onderkritische demping, zodat
plaatsing van dit systeem in het gehele servosysteem enige consideraties meebrengt. Uit de
datasheets [2] van de AD2S82A verkrijgen we de overdrachtsfunctie van de converter

He(s) = H", (s) = 8M (s)
s
8 M (s)
roo

=7,57.10 3

~

ro~

s2+2sroos+ro~

met

(43)

S = 0,706

De genormaliseerde overdrachtsfunctie heeft voor ~<1 twee linkerhalfvlak polen
s=-~roo ± jroo-v(1-Q Door invullillg voigt 5=-5344 ± j41 05. De twee polen in het s-vlak liggen niet
ver van het nulpunt en niet ver uit elkaar; een relatief traag maar stabiel geregeld systeem.
Voor de settling-time ts,e bij een kleine stap in de hoek geldt voor de resolver-to-digital converter
bij benadering (zie bijlage 2)
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t

N

(44)

=-.S,s

tBW 12

met N de resolutie van de converter in bits en f sw de bandbreedte van de integrator (f sw ",2
kHz). Formule (44) geeft aan dat de rotorpositie en rotorsnelheid slechts op gekwantiseerde
tijdstippen met minimale tussentijd ts,s uitgelezen mogen worden, wil men een onderkritische
demping van het gehele systeem voorkomen.
8) Fout in de snelheid
De fout in de snelheid wordt feitelijk bepaald door de niet-Iineairiteit van de
en zal volgens
de specificaties van de AD2S82A ongeveer 2% bedragen. Indien nauwkeurigere snelheden zijn
gewenst, moet de snelheidsmeting op andere wijze en/of op wiskundige manier verkregen
worden uit de gradient van de gemeten rotorpositie. Dit is echter niet eenvoudig. De positie is
met de AD2S82A in een resolutie van N=12 bit nauwkeurig te bepalen.

veo

C) Fout in de acceleratie
Voor de fout in de gemeten rotorhoek 8M die optreedt ten gevolge van een acceleratie, geldt bij
benadering [2]
2

d 8 M ·2 N
Error in LSB's

= de
KA

met
2

KA

=6.

t:

(45)

w

Daarbij is de versnelling d 8M/de gegeven in omw/s

2

•

KA wordt de acceleratie konstante van de resolver-to-digital converter genoemd. Met f sw =2 kHz
en N=12 voigt Error in LSB's=rotorhoek acceleratie x 1,71·10'4 en kan groot worden indien de
versnelling van de rotor groot is.
D) Excitatie van de rotorspoel van de resolver
De rotorspoel van de resolver wordt in de praktijk geexciteerd met een sinuso'ldale spanning op
de referentie-statorspoel (zie figuur 19a) in plaats van een sinuso'ldale stroom in rotorspoel r.
Door de faseverschuivende koppeling tussen referentie-spoel en de rotorspoel t en ook de
zelfinductie LR van de rotorspoel r van de resolver, zal de rotorstroom ir uit fase zijn met de
opgelegde referentie-statorspoel-spanning, zodat de demodulator in de regelkring uit figuur 20

fasegevoelig moet zijn om dit te compenseren. Anders is er tussen
stationaire fouthoek 8 0

eM

en 8 Meen (konstante)

•

E) Differentie faseverschuiving in de resolver signalen
Er treedt een statische fouthoek 8 0 op als er een faseverschil is tussen de sinus- en
cosinuscomponent van de resolver signalen. Dit is het geval indien er een koppeling bestaat
tussen de twee statorspoelen en/of de draadverbindingen van resolver naar regelkring voor de
sinus- en cosinusspoel verschillend zijn.
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4.2 Cascade-regelaar
Met de resolver-to-digital-converter kan het servosysteem gerealiseerd worden. Er zijn vele
regelaars te gebruiken om een servosysteem met hoek- en hoeksnelheidsterugkoppeling te
realiseren. Ter eenvoud wordt de algemene cascade-regelaar gebruikt [LEONHARD, 1996] (zie
figuur 21).
position
controller

speed
controller

Otransducer

Figuur 21 Cascade-regelaar

In bovenstaand regelschema zijn drie regellussen te herkennen; de koppel c.q. stroomvectorregel/us uit §3.3.2, een snelheidregel/us en een positieregel/us.
Het grote voordeel van een cascade-regelaar is dat wanneer de stroomregelaars en de
snelheidregelaar snel genoeg zijn, de overdracht voornamelijk bepaald wordt door de
mechanische zijde en de relatief trage positieregelaar Hp(s) welke een PID-regelaar kan zijn.
De aanname dat de binnenlussen snel zijn, geeft de mogelijkheid de berekening van de
responsie eenvoudig te houden.
De resonantiefrequentie van de resolver-to-digital converter is in praktijk veel groter dan de
mechanische resonantiefrequentie van de motor met belasting. Met deze aanname mogen we
de overdracht van de resover-to-digital converter Hw(s)=s stellen. Verder wordt aangenomen
dat de twee stroomregelaars bijzonder snel gemaakt kunnen worden. De analyse van de
cascade-regelaar in het bereik dat Ird=O kan daardoor geschieden met de analyse van de
overdracht van de machine en de snelheid- en positielus.
In steady state zijn Ird , Irq, a en a DC signalen. Het regelschema uit figuur 21 heeft de hoek-,
hoeksnelheid en fasestromen als grootheden die teruggekoppeld worden. Een juiste keuze van
de regelaars Hp(s) en Hw.2 (s) kunnen de overdracht van het systeem nagenoeg onafhankelijk
maken van de motor en belasting.

4.3 Responsie van het geregelde systeem
4.3.0 Aigemene overdracht van de cascade-regelaar
Om de kwaliteit van de cascade-regelaar (figuur 21) te kunnen bepalen en een geschikte
keuze te maken voor de positieregelaar Hp(s) en snelheidsregelaar Hw.2 (s), moeten we de
responsie van de motor met regelaar op een veranderende gewenste rotorpositie bekijken.
Daartoe dient het systeem uit figuur 21 aan de elektrische en mechanische zijde geanalyseerd
te worden.
Voor de analyse van de elektrische zijde kan voor de stroomlus met behulp van de aanname
dat de stroomregellus snel is en <p=O bij "Voltage control"-operatie worden aangenomen dat
geldt
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(46)
Verder geldt daardoor en volgens figuur 21 met de Laplace operatie s == d/dt
Irq(s) = Im(s) = H",,2(S)'

(co ref (S) -

S8 M(S))

(47)

en

(48)
Voor het koppel geldt volgens (17) met E==kmM en <p==0
T e =.1·k·1
2
m =K·I m

(49)

Daarbij wordt K de motorkonstante genoemd. De mechanische zijde (de motor met belasting)
wordt gemodeleerd als

(50)
ofwei een effectief traagheidsmoment en een effectieve dempingscoefficient, beide opgebouwd
uit een component van de motor en een component van de mechanische belasting. In (50)
is eM de werkelijke rotorpositie.
Uit de stelling

(51)
en H",(s)==s (ofwei 8 M = eM) en substitutie van (48) in (47) en vervolgens in (49), wordt met de
algemene differentiaalvergelijking in Laplace-vorm voor de overdrachtsfunctie H(s) van het
geregelde systeem verkregen

(52)

Daarbij is Hp(s) de overdrachtsfunctie van de positieregelaar en H",,2(S) de overdrachtsfunctie
van de snelheidsregelaar. Een juiste keuze van Hp(s) en H",,2(S) kan de responsie van het
servosysteem op een stap in ere! snel en vrijwel onafhankelijk van de belasting maken.

4.3.1 Proportionele positie- en snelheidsregelaar
Met de startkeuze Hp(s)=Ke en H",,2(S)==Kw, ofwei beide een proportionele regelaar, kan voor de
de
overdrachtsfunktie (52) voor het geregelde systeem worden gevonden dat H(s) een 2 -orde
overdrachtsfunktie is met H(s=0)=1. Ook dit systeem heeft, net zoals de resolver-to-digital
converter, een ongedempte natuurlijke resonantiefrequentie m'o en een dempingsfactor to'
welke de vorm van de responsie op een stap in e ref bepalen. Figuur 22 geeft typische I HUm)lcurven voor toenemende waarden (curven 1 tim 6) van het traagheidsmoment en de
dempingsfactor van de motor met belasting bij een vaste keuze van de konstanten Ke, H",,2==Kw·

33

JIPRODR;VE

---:::S~e~rv~o~b:.=e~s~tu:!.!.r!.!..in~g

./•• " P,." .. ,••

20IogIHO"')1
[dB]

i

t
+4

o

I

..§..
6

./':

/

~

...........

\

-4

V \.'\,..l
V

,

"1\
\ "
'\ \

\.

1\

\

20

,,,"

'\." ~

\

\
10

2

.........

30 40 50

t\.
1\
100

~

~

""
"

200

.~

'\ ~~

"

"I\.

300 - . '"

l'
1000

Figuur 22 Typische Bode-amplitudediagrammen van de overdracht van het geregelde
systeem bij een proportionele positie- en snelheidsregelaar en varierende mechanische
belasting
Indien de dempingsfactor niet toeneemt met toenemend traagheidsmoment, zal de piek in het
Bodediagram bij de resonantiefrequentie toenemen. De curven in figuur 22 laten zien dat de
frequentie van de natuurlijke eigenresonantie afneemt naarmate het traagheidsmoment
toeneemt. De resonantiefrequentie van HUw) is inderdaad veeI lager dan de resonantie
3
frequentie van de resolver-to-digital converter die bij 7,57.10 ligt. De aanname dat de
resonantiefrequentie van het gehele systeem voornamelijk bepaald wordt door de mechanische
resonantiefrequentie bij Hp(s)=Ka en H""2(S)=K,,, is daarom juist. Daardoor hebben
veranderingen in de resolveroverdracht weinig effect op de overdracht van het geregelde
systeem. Remedie om de grate resonantiepieken te voorkomen is toevoegen van een
demping. Met de feedforward konstanten kan geen demping in het geregelde systeem
verkregen worden; de resonantiepieken blijven voor diverse keuzen in feedforward konstanten
merkbaar.
De positieregelaar Hp(s) in de regelkring volgens figuur 21 zal in praktijk een integrerende actie
moeten bevatten om demping toe te voegen en de statische eindfout nul te maken bij een stap
in de referentiehoek. Uit de frequentie-amplitude curve (fi~uur 22) kan een schatting geven
worden van een tijdsafhankelijke stapresponsie van het 2 e-orde systeem (zie figuur 23). In
feite is de frequentie van de slingering bij onderkritische demping bepaald door de natuurlijke
resonantiefrequentie. Een te grote demping (zoals curve 1, figuur 22) zal een overdemping
geven en dus een trage stapresponsie (zie figuur 23).

i

_I

Figuur 23 Stapresponsie van het geregelde systeem bij een proportionele Hp en H w•2 -regelaar
De snelste responsie treed op wanneer (,'=%.J2 ("kritische demping"). Er is sprake van
overshoot zodra (,'<%.J2 ("onder-kritische demping"). In praktijk eist men veelal (,'~%.J2 zodat er
geen overshoot optreedt. Een en ander is wei afhankelijk van de belasting die aan de motoras
is bevestigd.
De overdrachtsfunctie (52) bij proportionele positie- en snelheidsregelaar heeft twee polen in
het linker halfvlak. Omdat het traagheidsmoment J elf en de dempingsfactor Belf in praktijk groat
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zijn, zullen de polen van het geregelde systeem veel dichter bij de imaginaire as liggen dan de
polen van de overdrachtsfunctie van de resolver. In feite merken we daarom van de polen van
de resolveroverdracht niet veal. Het vervelende van de overdrachtsfunktie is dat deze demping
afhangt van de mechanische belastingsfaktoren; het traagheidsmoment en de dempingsfaktor.
De proportionele positie- en snelheidsregelaar zijn daarom niet toereikend.

4.3.2 PID-positieregelaar en P-snelheidsregelaar
Met de keuze H"',2(S)=K", en

(53)
ofwei een proportionele, integrerende en differentierende actie in de positieregelaar, wordt een
ste
1 _orde overdrachtsfunctie verkregen. Door substitutie van (53) in (52) voigt namelijk voor de
overdrachtsfunktie

(54)

Het typische effect van een PID-positieregelaar is dat de statische eindfouten sterk verminderd
zullen zijn. Bovendien wordt ook de relatieve stabiliteit verbeterd. Uit (54) blijkt dat we de
dempingscoefficient kunnen compenseren door de keuze KK",=-B eff . De overdrachtsfunctie (54)
laat echter zien dat er geen correctie van het traagheidsmoment mogelijk is.

4.3.3 PID-positieregelaar en PD-snelheidsregelaar
Uit figuur 21 en formule (50) blijkt dat het effectieve traagheidsmoment Jeff gecompenseerd kan
worden indien in de snelheidsregelaar H",,2(S) een differentiele operatie zit. Stel daarom dat
naast (53) ook geldt

(55)
ofwei een proportionele en differentiele actie, dan is de overdrachtsfunctie

H(s)

= eM(s) =
e ret (s)

S3 (Jeff

KK",K a (S2 + as + b)(s + c)
+ KK",) + S2 (B eff + c· KK",) + KK",K a (S2 + as + b)(s + c)

(56)

welke onafhankelijk van Jeff en Beff is zodra

K = _ Jeff
'"
K

1\

(57)

Uit (57) blijkt dat zal moeten gelden K",<O en c>O omdat Jeff>O en Beff>O. Indien de konstanten
K", en c in H"',2(S) afhankelijk van de belasting (Jeff, Beff) worden aangepast conform (57), kan
de overdracht (56) voor een groot frequentiebereik rond H(s)=1 verkregen worden en zal een
optimale responsie vertonen. Om de parameters K", en c in te stellen volgens (57) zullen Jeff en
Beff , welke in principe niet bekend zijn, geschat moeten worden. Ter schatting van het
traagheidsmoment en de dempingscoefficient van de belasting wordt de stelling Te=T M (zie
(51», (49) en (50) gebruikt. Onder specifieke omstandigheden geldt namelijk, mits <p=0

(58)
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aannemende dat de motorkonstante K bekend is. Zodra B ett bekend is, is J ett met behulp van de
gemeten amplitude in de motorstroom 1m ook bekend. Daarmee zal (56) theoretisch een
frequentie-onafhankelijke overdracht zijn, hetgeen wenselijk is voor een snelle responsie. De
keuze voor een PID-positie en PD-snelheidsregelaar lijkt daarmee gerechtvaardigd.

4.3.4 Statische eindfouten bij PID-positie en PD-snelheidsregelaar
Voor de fout tussen de werkelijke rotorhoek en de referentiehoek bij de gekozen PID-positieen PD-snelheidsregelaar, kan met behulp van (56) worden afgeleid

E( s)

= eM (s) -

e ref (S)

=

S3(J ett +KK",)+S2(B ett +c·KK",)
KK K (S2 +as+b)
·eref(S)
w e

(59)

Volgens het "final value theorem" geldt voor de eindfout

ess

= lim Hoo e(t) = lims-->o sE(s)

(60)

op voorwaarde dat de limiet bestaat. De statische eindfout in de positie is bij een stap in de
referentiehoek waarvoor geldt 8rel (s)=Ce/s met (60) daarom

(61)

en de statische eindfout bij een ramp in de positie (ofwei een stap in de snelheid) waarbij
8rel (s)=Ce/S 2

e ssv

.

= 11m

0S-->

S2(J ett +KKw)+s(B ett +c·KK w)
2
KK",K e(s + as + b)

.

Ce = 0

(62)

Tenslotte is er een eindfout bij een continue acceleratie in de referentiehoek waarbij
8rel (s)=Ce/s3, zijnde

(63)

welke tot nul gebracht kan worden indien aan (57) wordt voldaan en het product KKwKeb
ongelijk nul is. Een uiteindelijke acceleratiefout blijft onvermijdelijk omdat de machine niet
oneindig zal kunnen versnellen. Bovenstaande eindfouten (61) tim (63) zijn acceptabel.

4.3.5 Begrenzing van de referentiewaarden
De referentiewaarden COrel en Irq kunnen niet ongelimiteerd zijn. De maximale toegestane
hoeksnelheid is machine-afhankelijk en wordt meestal vastgelegd op 1,5 maal de nominale
hoeksnelheid. De maximale hoeksnelheid valt veelal sam en wanneer de ge"induceerde
tegenspanning gelijk is aan de maximale stuurspanning (men krijgt geen stroom meer door de
fasespoelen). De toegestane stroom mag kortstondig een factor 10 hoger gekozen worden dan
de nominale maximale stroom. Daarmee kan binnen de veiligheidmarges een hoge acceleratie
gehaald worden, zodat het servosysteem een snelle responsie op een hoekverandering krijgt.
De genoemde begrenzingen worden in de software gerealiseerd met een tijdsafhankelijke
wiskundige limitering van de uitgangen van Hp(s) en Hw.2(s).
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5. Hardware van de servobesturing
5.0 Compacte invertermodule
Het servosysteem maakt deeI uit van de kop-staart opstelling uit figuur 1. De kop-staart
schakeling bestaat uit de flux-georienteerde gelijkrichter en de servobesturing. Deze twee
systemen vergen beide een inverter die de AC-excitatie conform hoofdstuk 3 bewerktstelligt.
De servobesturing heeft naast een dergelijke inverter een hoekopnemer met interface nodig
(zie §4.1). De flux-georienteerde gelijkrichter heeft naast de inverter een netintegrator nodig
[VANZWAM, 1997]. am de overeenkomende hardware van de twee systemen (in feite de
basis van de invertermodule) met elkaar uitwisselbaar te maken, is gekozen om de
hoekopnemer en de netintegrator uit te voeren als een opsteekkaart voor deze inverter
basismodule. De twee configuraties zijn dan eenvoudig te realiseren door eenzelfde
basismodule met in het ene geval de hoekopnemer als opsteekkaart en in het andere geval de
netintegrator als opsteekkaart. Op elke basismodule zal dan afhankelijk van de configuratie de
betreffende software draaien op een digitaal signaal processor (DSP).

Figuur 24 CPM, de compacte DSP gestuurde invertermodule (afgebeeld zonder koellichaam)

De gedurende deze opdracht ontwikkelde uitwisselbare compacte invertermodule is genaamd
"Controlled Power Module" (CPM), zie figuur 24. De complete module heeft een grootte van
een eurokaart (160x1 OOmm) en is voor zijn vermogensklasse bijzonder klein. Het blokschema
van de CPM is weergegeven in figuur 25. De module bestaat naast de DSP uit een IGBT
sixpack (aan de onderzijde geplaast) met gate-driver, drie stroomsensoren, twee snelle
analoog-digitaal converters voor de kwantisering van twee fasestromen, extra data- en
programmageheugen, glasvezel-communicatie poorten (2Mb/s), JTAG interface, EPLDprogrammeringsinterface en een geschakelde hulpvoeding. Bovendien heeft de compacte
power module twee in software te besturen relais, waarmee in- en uitschakeling van
vermogensrelais voor een veilige in- en uitschakeling van het drie-fasen net bij de fluxgeorienteerde gelijkrichter kan worden verwezenlijkt.
De extra benodigde hardware zijn in het geval van de servobesturing de resolver-to-digital
converter (in de vorm van een opsteekkaart voor de invertermodule), de busvoeding en een
afvlakcondensator. In de kop-staart schakeling fungeert de flux-georienteerde gelijkrichter
natuurlijk als busvoeding voor de servobesturing. Extra benodigde hardware zijn in het geval
van de flux-georienteerde gelijkrichter de netintegrator (in de vorm van een opsteekkaart voor
de invertermodule), de net-ingangsspoelen (zie figuur 1) en eenzelfde afvlakcondensator.
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Figuur 25 Blokschema van de compacte OSP gestuurde invertermodule (CPM)

De belangrijkste ontwerpoverwegingen bij de compacte invertermodule zijn:
• Het systeem is uitwisselbaar, het moet kunnen funktioneren als flux-georienteerde
gelijkrichter maar ook als servobesturing.
• Het systeem werkt stand-alone, maar ook in combinatie met het TIMEX-DSP systeem.
• De busspanning is maximaal 800V.
• De busstroom is nominaal 25A.
• De kortsluitstroom c.q. trip-level is 40A.
• De hulpvoeding is een Switched Mode Power Supply (SMPS).
• De twee extra ADC's zijn expliciet voor de fasestromen en hebben een
conversie-tijd < 21ls en een resolutie van 12 bit.
• Laagste prioriteit analoge signalen worden bewerkt door de beschikbare (tragere) ADC's in
de DSP (conversie-tijd >10l-ls).
• De stroomsensaren kunnen een stroomhelling volgen tot di/dt = 30 AlIlS.
• Het uitvoerend programma kan on-line debugged worden met een ~ITAG interface.
• Er is een digitale databus (d.m.v. piggy back connector) vaar externe data invoer van de
rotorhoekopnemer of netintegrator uitbreidingskaart.
• De invertermodule is compact.
• De gebruikte DSP is een recent ontwikkelde TMX320F240 van Texas Instruments.
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5.1 Deelschakelingen van de compacte invertermodule
5.1.0 De digitaal signaal processor
De DSP is het hart van het systeem (zie figuur 25) en is een voorlopige versie van de
TMS320F240 van Texas Instruments. De rekenkern is van het type "Fixed point" waarbij de
CPU klok maximaal 40MHz is. De kern wordt omringd door de nodige periferie om een breed
scala van besturingen mogelijk te maken. Zo bevinden zich in de DSP:
•
•
•
•
•
•
•
•

twee 8 kanaals 10 bit ADC's modulen door middel van twee multiplexers,
16K flash memory module,
event manager (EV) module,
seriesle communicatie interface (SCI) module,
seriesle periferie interface (SPI) module,
watchdog (WD) en Real-Time interrupt (RTI) module,
digitale I/O poort module,
een PLL klok module.

De PLL klok module maakt het mogelijk met slechts een 8 MHz kristal en twee condensatoren
al/e benodigde kloksignalen voor de rekenkern en de modulen te genereren. Het is voor de
gebruiker mogelijk om een aantal kloksignalen conform specifieke wensen te configureren
middels het instel/en van enkele registerwaarden. Voor de timing van het programma worden
de WD en RTI module gebruikt.
De seriesle communicatie interface wordt gebruikt om via een glasvezel verbinding te kunnen
communiceren met het TIMEX-systeem. De gegevensoverdracht is maximaal 2Mb/s. Het
TIMEX-systeem zal in de toekomst de moeilijke regeltaken van de besturing kunnen
overnemen. Ook kunnen parameter-instel/ingen voor de gebruiker zichtbaar worden gemaakt
of bijvoorbeeld setpoints worden doorgegeven.
Het programma dat de DSP uitvoert wordt opgeslagen in het flash-geheugen. De JTAG
interface is zeker tijdens de ontwikkeling van de software onmisbaar en biedt de mogelijkheid
voor on-line debugging van het programma. Het programma is een bepaalde volgorde van
instructies en bewerkingen afhankelijk van ingangssignalen. Het programma realiseert in feite
de regellus voor de servobesturing en heeft voor de uitsturing van de PWM-signalen de
volgende invoer nodig: twee fasestromen, rotorhoek (8 M), de DC-busspanning (V dc ) en
eventueel de busstroom (I bus ) en de hoeksnelheid (COM)' De minst belangrijke analoge invoer
(V dc • COM. Ibus) wordt gemeten met de relatief trage interne ADC's van de DSP. Nauwkeuriger en
sneller benodigde waarden van de fasestromen vergen twee snelle externe 12 bit ADC's,
waarvan de digitale uitgang op bepaalde momenten via de databus wordt doorgegeven naar de
DSP.
De drie paar benodigde complementaire PWM-signalen worden in de EV module gecreserd,
waarbij een dode-tijd programmeerbaar is. De stroomlus binnen het programma zorgt voor de
berekening van de duty-cycles van PWM-signalen. De DSP genereert automatisch de complementen, zodat er slechts drie duty-cycles dienen te worden berekend.

5.1.1 Adresdecoder
Op de invertermodule is een adresdecoder in de vorm van een Erasable Programmable Logic
Device (EPLD) geplaatst die de Chip Select (CS)-lijnen stuurt voor aile componenten die
gebruik maken van de DSP-databus om busconflikten te voorkomen. De EPLD is dusdanig
geprogrammeerd dat bijvoorbeeld lezen en schrijven van een 16 bit Word naar een adres (15
bit) in het extra geplaatste RAM automatisch de CS-lijn activeert van dat device. Het RAMgeheugen is 32Kx16 en kan gebruikt worden als data- en programma-geheugen.
Via een memory mapped register in de EPLD worden de softstart relais bestuurd. De twee
softstart relais realiseren elk een 1 x maakkontakt en worden middels een transistor
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geactiveerd indien hun stuurlijn hoog wordt gemaakt. Deze relais zijn bedoeld om externe
vermogensrelais te sturen ter inschakeling en/of beveiliging. De betreffende stuurlijn wordt
hoog gemaakt zodra men voor een tweede maal het juiste adres op de adresbus zet met op de
databus een bepaalde digitale waarde, gepaard gaand met een RIW-signaal. De twee relais
hebben hetzelfde adres (8003h). Bit 0 en bit 1 op de databus bepalen welk relais
aangeschakeld dient te worden en/of de relais beide aangeschakeld dienen te worden
(1 =actief, O=uit). Door naar het adres (een keer) de waarde OOOOh te schrijven, zullen beide
relais-stuurlijnen omlaag gebracht worden en de relais uitschakelen.

5.1.2 PWM-generatie en IGBT-aansturing
De benodigde symmetrische PWM-signalen volgens hoofdstuk 3 worden verkregen middels de
"Timer compare units" in de EV module van de TMX320F240. Er wordt een teller ge"initialiseerd
welke kontinu op- en neer telt met een bepaald kloksignaal en maximale tellerstand. Door een
kontinue vergelijking van de tellerstand met drie in te stellen vergelijkingswaarden CMPR1 tim
CMPR3, kan het nivo van een uitgang omgeslagen worden indien de tellerstand identiek is aan
de betreffende vergelijkingswaarde (zie figuur 26). Door de vergelijkingswaarden volgens de
inschakel-momenten (16) in te stellen, verkrijgt men de benodigde PWM-signalen en hun
complementen.
.

Tellerstand

ii

Ul---+----'-~L--.t

Figuur 26 PWM genera tie door de "Timer compare units" van de DSP

De uitgangen van deze compare units (out l tim out3 ) worden gebruikt om de complementaire
signalen te maken waarbij tussen elk orgineel en het geconstrueerde complementaire signaal
een instelbare dode-tijd zit. Daarmee zijn aile benodigde PWM-signalen beschikbaar. De dodetijd generator bevindt zich ook in de DSP en is in te stellen in stappen van 50 ns. De
uitgestuurde PWM-signalen kunnen echter niet direkt op de IGBT's worden aangesloten.
De IGBT eindtrap (een sixpack) wordt gestuurd via een IGBT gate-driver (IR2233 van
International Rectifier). De zes IGBT's (zie figuur 5 en 25) kunnen met een spanning van circa
+15V en OV over de basis-emitter overgang aan- respectievelijk uit worden geschakeld. De
IGBT's 2, 4 en 6 zijn daardoor makkelijk aan- en uit te schakelen met +15V en OV omdat de
emitters aan GND zijn gesloten. Maar de basis-emitter overgangen van de IGBT's 1,3 en 5 zijn
moeiljjker aan te sturen omdat de emitters aan de drie uitgangen zijn aangesloten. Door middel
van drie bootstrappen in de IGBT driver, wordt bij aanschakelen van de basis van IGBT 2, 4
respectievelijk 6 de betreffende bootstrapcondensator van de floating (top)driver behorende bij
IGBT's 1, 3 resp. 5 tot circa +15V geladen. Bij uitschakelen van IGBT's 2, 4 en 6 worden deze
condensatoren niet meer geladen. Doordat de spanning over een condensator niet kan
springen, zal de betreffende driverspanning daarom tot ongeveer Vdc+ 15V gebracht worden bij
aanschakelen van IGBT's 1, 3 en 5 en uitschakelen van IGBT's 2, 4 en 6. De tijd dat de
bootstrapcondensator de oplaadspanning kan vasthouden is lang genoeg om de IGBT aan te
laten gedurende de gehele duty cycle. Dit principe geeft wei een beperking in de minimale
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aantijd van IGBT's 2, 4 en 6, anders kunnen de bootstrapcondensatoren niet opgeladen
worden.

5.1.3 Meting van de fasestromen
De fasestromen worden gemeten met twee stroomopnemers. De gebruikte stroomopnemer
bestaat uit een kern met een primaire spoel (vaak een wikkeling) waar de te meten stroom
doorheen loopt. In de luchtspleet van de kern is een Hall-sensor opgenomen (zie figuur 27).

Figuur 27 Stroomopnemer

De opgewekte Hall-spanning is rechtevenredig met de (konstante) regelstroom Icontrol en de
opgewekte magnetische flux B ten gevolge van de primaire stroom. De minklem van de Hallspanning wordt middels een operationele versterker op GND-nivo gehouden. Daarmee is de
plusklem van de Hall-spannig rechtevenredig met de primaire stroom. Tenslotte wordt deze
spanning versterkt omdat de gebruikte Hall-sensor een lage gevoeligheid heeft. De
volgsnelheid van de gehele stroomopnemer bedraagt meer dan 30A/~s.
Het is mogelijk om met slechts een stroomsensor in de voedingsleiding van de IGBT-eindtrap
te samen met de kennis over de schakelstand van de inverter, elke fasestroom te herleiden en
toch een volledige beveiliging te houden [BLAABJERG, 1997]. De implementatie van dergelijk
low-cost systeem vergt echter een onderzoek en wordt hier achterwege gelaten.
Er wordt daarom voor twee fasestromen een stroQmopnemer geplaatst. Om de op deze wijze
verkregen spanningen ("fasestromen") acuraat en snel te kwantiseren, is er gekozen voor twee
externe ADC's (AD7810 van Analog Devices), elk een 12-bit analoog-digitaal omzetter met een
korte conversie-tijd van circa 1,25Ils. De opzet en toegang van deze ADC's (zie figuur 28) is
zelfs beduidend eenvoudiger dan de interne ADC's van de DSP.
Databus

Figuur 28 Analoog-digitaal-omzetters voor de twee fasestromen
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Het analoge signaal wordt gefilterd door een 2de-orde laagdoorlaat filter met een kantelfrequentie bij 10kHz voor het onderdrukken van storingen en de PWM-schakelfrequentie
componenten. Na de filtering is het signaal geschikt voor conversie. De conversie kan gestart
worden door het Chip Select signaal (CS) laag te maken middels een juist adres op de
adresbus en het RfW signaal.
l'Ja de start van de conversie kan na circa 1,25~s de digitale waarde op de databus uitgelezen
11
worden. De gevoeligheid is dusdanig gekozen dat: 1 LSB = 31,25 AJ2 = 15,26 mA, zowel
positief als negatief. Het meest significantie bit geeft het teken weer (1 =positief, O=negatief)

5.1.4 Meting van de busstroom en -spanning
Voor de conversie van de busstroom, verkregen met een derde stroomopnemer en de
busspanning (verkregen met een weerstandsdeler) wordt gebruik gemaakt van de minder
nauwkeurige ADC's in de DSP. Een vereenvoudigd blokdiagram van de interne ADC's van de
DSP is weergegeven in figuur 29. Daarbij zijn de twee analoge ingangfilters extern uitgevoerd.
De interne ADC module van de TMS320F240 bestaat uit twee identieke 10-bit ADC's met
ingebouwde sample-and-hold circuits. Er kunnen 16 analoge ingangen worden gemultiplexed.
Elke ADC kan uit 8 analoge signalen een gekozen signaal converteren. In de gebruikte
configuratie worden slechts 5 analoge signalen toegevoerd; busspanning (kanaal ADC11),
busstroom (kanaal ADC3), temperatuur (kanaal ADC4) en twee externe analoge signalen
ADC2 en ADC10 welke toe te voeren zijn via de opsteekkaart connector (piggy back). De
geselecteerde ingangen worden bepaald door de besturingslogica en het besturingsregister.
De twee converters kunnen gelijktijdig worden gestart en de conversie-tijd is ongeveer 1O~s
voordat er een flag-bit wordt geactiveerd. Voor het uitlezen van de omgezette waarden, dient
wederom naar het besturingsregister te worden geschreven waarna de geconverteerde
waarden op de interne bus van de DSP worden gezet. Oorspronkelijk zou de DSP een interne
referentiebron hebben, maar is in de voorlopige versie niet ingebouwd. Ais noodoplossing
wordt een gefilterde versie van de +5V voeding als referentiespanning voor de ADC's gebruikt.
inteme bus

Extem in (1) - - - - - ;
+2,5 V

Temperatuur
meting
-----"
Extem in (2) - - - - - ;
Busspanning , - - - - - - ,
meting

t

500 Hz

Besturings logica

Voeding

Figuur 29 Interne analoog-digitaal-omzetters met ingangfilters

De analoge ingangsspanning van de ADC mag liggen tussen 0 en +5V, waardoor voor de
meting van de busstroom een offsetspanning van 2,5V dient te worden gebruikt om ook
negatieve waarden te kunnen converteren. Meenemend de gevoeligheid van de stroomsensor,
9
geldt voor de kwantisering van de busstroom: 1 LSB = 31,25AJ2 = 61 mA, zowel positief als
negatief. De meest significante bit geeft het teken van de stroom weer (1 =positief, O=negatief).
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De busspanning (V dC ) wordt met een weerstandsdeler (zie figuur 25) dusdanig verlaagd dat
deze binnen het ingangsspanningsbereik van de ADC ligt. Rekening houdend met een absoluut
1o
maximale busspanning van 800V ±10%, is gedimensioneerd: 1 LSB=880V/2 = O,859V.

5.1.5 Busstroombeveiliging
Ter beveiliging wordt de busstroom permanent en zonder tussenkomst van de DSP vergeleken
met de maximaal toegestane waarde. De busstroombeveiliging dient polariteitsonafhankelijk te
zijn in verband met de mogelijke bidirectionele vermogensstroom bij een kop-staart schakeling.

voltage window

IGBT
eindtrap

- - - 0 VA
..._--+--f-t--.'-0V B
.--+-+-+-0 VC

..._---+---+----+-

B-li
FAll.T

FALA.T..c&.EAR

Figuur 30 Busstroombeveiliging door middel van een voltage-window

De uitgang van de busstroomopnemer wordt daarom vergeleken met een positieve en een
negatieve referentiewaarde in een voltage-window (zie figuur 30). Middels een snelle
comparator met open-collector uitgangen wordt het SHUTDOWN signaal verkregen waarmee
aile IGBT's binnen 4,51Js door de gate-driver uitgeschakeld kunnen worden indien de
busstroom Ilbusl groter dan 40A is. De DSP ontvangt via het SHUTDOWN signaal de informatie
dat de beveiliging in werking is gezet. Met een FAULT-CLEAR signaal kan de DSP de gatedriver weer activeren. De gate-driver heeft zelf ook de eigenschap een foutsignaal FAULT te
geven zodra een foutieve PWM combinatie wordt toegeschreven (bijvoorbeeld indien de PWMsignalen behorende bij €len invertertrap niet complementair zijn).

5.1.6 Hulpvoeding
De invertermodule heeft een ingebouwde geschakelde voeding die de opsteekkaart en het
gehele systeem met uitzondering van de IGBT's van de benodigde voedingsspanningen
voorziet (+15V, -15V, +5V, -5V en GND). Het voordeel van een geschakelde voeding is de
compactheid en de goed gedefinieerde uitgangsspanning. De voornaamste voordelen van de
ge"integreerde hulpvoeding zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•

geen externe voedingen nodig
weinig verliezen
groot ingangsspanningsbereik
geregelde +5V uitgang
compacte transformator (ETD29)
relatief groot vermogen leverbaar (30W)
diverse uitgangsspanningen mogelijk
licht gewicht

Diverse maatregelen zijn genomen om de schakelfrequentie op de uitgangen te onderdrukken.
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5.2 OpsteekmodlJlen voor de invertermodule
In het geval de CPM als AC-motoraandrijving moet fungeren wordt de resolver-to-digital
converter module (RDC-module) op de piggy back gebruikt als hoekopnemer interface. De
RDC-opsteekmodule (zie figuur 31 a) is ontworpen volgens §4.1. De 12 bit binaire waarde van
de gemeten hoek, wordt op de databus gezet nadat de CS-lijn voor de hoekopnemer even laag
is gemaakt via de EPLD door het juiste adres op de adresbus te sturen en het RIW signaal.
Gedurende het conversie proces (circa BOOns) mag geen gebruik worden gemaakt van de
databus omdat de resolver-to-digital converter behoorlijk traag is met het in hoog-impedant
zetten van de tri-state uitgangsbuffers die op de databus zijn aangesloten. De verkregen
analoge waarde van de hoeksnelheid is verkrijgbaar op de externe analoge lijn ADC2, welke
naar de interne ADC's van de DSP gevoerd wordt (zie figuur 25 en 29). De ADC10 lijn is bij de
RDC-opsteekmodule direkt in verbinding met een BNC-plug om eventueel een analoge
referentiehoek of referentiesnelheid in te voeren (0 ...+5V).

Figuur 31b Netintegrator-opsteekmodule

Figuur 31a RDC-opsteekmodule

Indien de CPM gebruikt wordt als flux-georienteerde gelijkrichter, zullen de drie fasespanningen
van het net moeten worden gemeten. De meetschakeling conform [VANZWAM, 1997] bevindt
zich op de netintegrator-opsteekmodule (zie figuur 31 b). De netintegratorschakeling heeft twee
analoge uitgangen die via de piggy back connector op de ADC2 en ADC1 0 lijnen (zie figuur 29)
beschikbaar zijn. De conversie en bewerking van deze analoge signalen geschiedt analoog aan
de busspanningsmeting.

5.3 Mechanische belasting van de servo
Ais beproeving van de (servo-)aandrijving onder mechanische belasting, wordt een direkt
gekoppelde asynchrone drie fasen machine gebruikt (zie figuur 32).

asynchrone drie tasen machine
(belasting) ~

haakseverbinding

bodemplaat

Figuur 32 Direkte koppeling van de servo met een asynchrone machine
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De asynchrone machine heeft een kortsluitrotor. Bij extern opgebrachte rotatie van de rotoras
door de servobesturing, zal geen wezelijke ge'induceerde spanning op de statorklemmen
komen. De statorwikkelingen zijn dusdanig uitgevoerd dat bij bekrachtiging langs de omtrek
een cosinusvormig in sterkte verlopend magnetisch veld wordt verkregen. Het magnetische
draaiveld Bs is bepaald met [SCHOT, 1988]

(64)
met c een machinekonstante, p het aantal poolparen, Is de amplitude van de stroom van de
statorspoel waarbij is(t)= IS·COS(Olst), en as de hoek tussen de magnetische as van deze
statorspoel en het magnetische draaiveld. (64) laat zien dat voor Is=O geen magnetisch veld
opgewekt wordt, waardoor er voor dat geval geen luchtspleetflux zal zijn. Er is dan ook geen
vermogensoverdracht van rotor naar stator mogelijk. Pas bij excitatie met sinuso'idale is(t) is er
een vermogensoverdracht mogelijk van rotor naar stator, waarbij de statorspanning ten
opzichte van is dusdanig door de machine verschoven wordt dat elektrisch vermogen aan de
bron die de asynchrone machine stuurt wordt afgegeven. Bij een 50Hz excitatie zou
generatorbedrijf pas na het nominale toerental (2810 rpm) van de asynchrone machine
mogelijk zijn. Mechanische belasting volgens figuur 32 vereist dus eigenlijk een tweede ACaandrijving.
Een symmetrische DC-stroombekrachtiging van de drie fasen is echter ook mogelijk en is
eenvoudig te realiseren. Men verkrijgt dan een inductierem. Daarbij zal Bs geen draaiend veld
zijn want Ols=O, maar wei een richtings-onafhankelijke remming op een rotatie van de rotoras
verwezenlijken; er geldt dan Olr = -poOlM, met Olr de hoeksnelheid van het rotordraaiveld. De
kortgesloten rotorspoelen gaan stroom voeren zodra die een veranderende flux ondervinden
(dus als de rotor gaat draaien in het vaste Bs veld) en werken deze flux tegen. Dat geeft een
tegenkoppel dat afhankelijk is van de opgedrukte rotorsnelheid. Dit rotatie-afhankelijke
tegenkoppel voigt uit de theorie van de inductiemachine [SCHOT 1988], en heeft een verloop
volgens figuur 33.

o

Y toenemende spoelbekrachtiging

Figuur33

Schetsen van het (tegen-)koppel van de asynchrone machine bij
DC-stroombekrachtiging

Het maximaal geleverde tegenkoppel op een kromme bij gelijkblijvende bekrachtiging, noemt
men het kipkoppel. Het kipkoppel zal bij verschillende bekrachtigingen bij eenzelfde
rotatiesnelheid optreden. Nadeel van op deze wijze verkrijgen van een belasting, is dat het
koppel afhankelijk is van het toerental. Ook zal het kipkoppel kleiner zijn dan bij een
wisselspanningsgevoerde machine. Bovendien treedt het kipkoppel op bij lage hoeksnelheid
(bij circa 60rpm). Voordeel is dat bij hoge snelheden T e redelijk konstant is. Met de stroom in
de statorfasen van de asynchrone machine kan het koppel gestuurd worden. Op deze wijze
verkrijgt men een eenvoudig bestuurbare belasting van de servobesturing. Voor de beproeving
van de snelheidslus kan bij toerentallen voorbij het kipkoppel een redelijk konstante (wat
kleinere) belasting worden verkregen. Voor de beproeving van de positielus zijn bij snelheden
voor het kipkoppel behoorlijke belastingen te verkrijgen.
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6. Software van de servobesturing
6.0 Software ontwikkeltraject
Daar de compacte invertermodule met dit afstudeerproject voor de eerste maal wordt beproefd.
worden de elementaire funkties van de DSP op de invertermodule afzonderlijk op hun correct
funktioneren getest. Daarbij is gebleken dat de initialisatie van de vele periferie-registers in de
software lastig is. Niet aileen zijn er 73 te initialiseren periferie-registers. bovendien dienen vele
daarvan voor het opstarten van de feitelijke hoofdlus direct te worden ingesteld met elk een
bepaalde waarde in een juiste volgorde. Anders is correcte werking van de funkties onmogelijk
en kunnen diverse registers niet gecontroleerd worden.
De DSP kan bepaalde instructies uitvoeren volgens een instructieset. De samenstelling van de
basisinstructies is herleid uit de machine taal Assembly via een standaard COFF-formaat
(Common Object File Format). De Assembly code is moeilijk begrijpelijk te maken. Door de
doorzichtelijke programmeringsmogelijkheden in C-code is de servobesturing beter te
implementeren en de software makkelijker te doorgronden. Daarom is er gekozen om de
software in C-code te schrijven en deze te compileren tot Assembly in de Code-Composer
ontwikkelomgeving van GO-DSp® (zie figuur 34). De Linker zorgt ervoor dat de Assembly code
(via de COFF Object Files) wordt samengevoegd tot instructies voor de betreffende DSP. De
uitvoerbare COFF-File wordt uiteindelijk in het Flash geheugen van de DSP geladen via de
JTAG interface. Bij opstarten van het systeem zal de DSP de instructies uitvoeren conform de
inhoud van het geheugen. Het Flash-geheugen is beperkt tot 16Kx16. In de ontwikkelfase van
de software wordt geen gebruik gemaakt van het Flash-geheugen, maar wordt het programma
geladen in het grotere, snellere externe RAM-geheugen (32Kx16).

Figuur 34 Software ontwikkeltraject met behulp van Code-Composer
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6.1 Wiskundige benaderingen
6.1.0 Wiskundige funkties van de DSP
De wiskundige instructies die de DSP in een klokcyclus onder andere kan uitvoeren met twee
gehele getallen A en B zijn:
•
•
•
•
•

optellen A+B
aftrekken A-B
vermenigvuldigen AxB
B
naar links schuiven Ax2 ~itgeschoven bits gaan verloren, ingeschoven bits zijn nul)
naar rechts schuiven Ax2' (uitgeschoven bits gaan verloren, ingeschoven bits zijn nul)

Daarbij wordt de uitkomst in gehele getallen gegeven tussen (_2'5) en (2'5_ 1). Bij een overflow
op de operatie A+B, A-B ofAxB kan gekozen worden de uitkomst te limiteren ofweI het restant
na veelvouden van de volle schaal terug te geven. In C-code kunnen langere gehele getallen
dan 16 bit gedeclareerd worden. De getallen staan dan over meerdere geheugenplaatsen
verdeeld. Ook kan met de bibliotheek van de Linker bijvoorbeeld een standaard deling van niet
gehele getallen worden omgezet tot code met lange ingewikkelde standaardblokken bestaande
uit de basisinstructies. Het verdient echter de voorkeur getallen en uitkomsten te gebruiken die
liggen tussen -32768 en +32767 om de benodigde rekentijd van de bewerking te
minimaliseren.
De gebruikte wiskundige funkties moeten vanwege de beperkte wiskundige instructieset en de
minimalisatie van de benodigde rekentijd worden benaderd. Om resolutie te behouden, dient er
rekening gehouden te worden met schaling van getallen, maar ook met schaling van
tussenuitkomsten.

6.1.1 Benadering van de SINUS funktie
Voor de benadering van de sinusfunktie, benodigd voor onder andere (16), kan gekozen
worden voor een machtreeksbenadering of een opzoektabel die afhankelijk van de
ingangshoek doorlopen wordt. Tussenliggende hoeken die niet in de tabel zijn opgenomen,
kunnen met interpolatie van naburige waarden toch tot een redelijke benadering van de
sinusfunktie komen.
Vanwege het beperkt aantal geheugenplaatsen, wordt geen opzoektabel gebruikt. De
sinusfunktie wordt benaderd met een polynoom. Er geldt
(64)

a, = 0.0013
a 2 = 0.9826
met

a 3 = 0.0544

a 4 = 0.2338
as = 0.0372
waarbij an+,x+an met nE{1 ,2,3,4}, nooit grater mag worden dan 1. Deze funktiebenadering van
de sinus heeft Texas Instruments reeds ge"implementeerd in Assembly code voor de
TMS320F240. De benadering vergt slechts 2IJs rekentijd en is iets sneller dan een
opzoektabel. Deze tot Assembly code ge"implementeerde benadering kan met de software
ontwikkelomgeving Code-Composer opgenomen worden in de gecompileerde C-code van de
rest van de programmatuur (zie figuur 34).

47

.rzPRODR;VE

----l=S~eC!..Crv~o!.!::b~e:2st!..!<u!.Wrii!.!n.llig

"P'" P'"' .. ,,"P

6.1.2 Benadering van de ARCTANGENS funktie
Voor de benadering van de arctangensfunktie (onder andere nodig in (29) ter berekening van
de correctiehoek a) wordt een polynoombenadering gebruikt:

arctan(x)

~

««as' x + a 4 ) • x + a 3 )· x + a 2 )· x + a,) . x

-1

~

x~1

(65)

a, = 0.318253
a 2 = 0.003314
met

a 3 = -0.130908

a 4 = 0.068542
as = -0.009159
Daarbij mag an+,x+an met nE{1,2,3,4}, nooit groter worden dan 1. De funktiebenadering (65) is
door Texas Instruments nog niet in Assembly code ge"implementeerd en wordt in C-code
geschreven.
Feitelijk eist (29) de arctangens van een deling van een teller met een noemer. Daartoe wordt
naast (65) ook

arctan(f)

= arctan(f) als IxI~lyl

arctan(f)

= ~ - arctan(~)

(66)

als Ixl>lyl

gebruikt om binnen de grenzen van x in (65) te blijven. De polynoombenadering (65) vergt
weinig rekentijd (circa 3I-1s). De benodigde uitwisseling en deling van een teller en noemer vergt
daarentegen gemiddeld 40l-ls, afhankelijk van de grootte van de teller en noemer. Omdat (65)
en (66) in de stroomlus aangeroepen worden, welke het meest frequent wordt doorlopen, zal
de benodigde rekentijd van de gehele benadering moeten worden geoptimaliseerd.
Indien de deelfunktie niet snel genoeg verkregen wordt, zou gebruik gemaakt kunnen worden
van de gelijkheid

arctan(A) + arctan(B)

= arctan (

A+B )
B

(67)

1-A·

zodat met invulling van A+B = Vd en 1-AB=Vq in (67) de oplossing verkregen wordt

arctan[

~:) ~ arctan( N, + ~i V; + V, -1) + arctan(-~ V, - ~i V; + V, -1)

(68)

waarin de deling is geelimineerd. Nadeel is dat twee keer een benadering van de arctangensfunktie nodig is en een keer de wortelfunktie gebruikt moet worden. Bovendien zal nog steeds
aan de grenzen van x in (65) moeten worden voldaan.

6.1.3 Benadering van de WORTEL funktie
Voor het berekenen van de modulatie index a is volgens (29) een wortelfunktie nodig. Voor een
klein bereik geldt voor de wortelfunktie:

..r;. ~ 1 + (x-1)· {~-i(X-1)+ ,~ (X-1)2}
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Voor 0,4<x<2 is de nauwkeurigheid van (69) beter dan 1,7%, hetgeen nauwkeurig genoeg
blijkt. Toevoegen van hogere machtstermen in (69) kan de nauwkeurigheid verhogen, doch ook
verslechteren.
Om een grater bereik in ...Jx te verkrijgen wordt voor O<x~O,4 gebruikt
(70)

met keen positieve schalingsfaktor. Er is voor 0<x~0,4 (NB: X'i"'O) altijd een kE{4,16,64... } te
vinden dusdanig dat 0,4<kx<2. Daarmee kan (69) alsnog gebruikt worden.
Met kE{4,16,64 } kan schalen van de funktie ...J(kx) met 1/...Jk eenvoudig geschieden door het
delen met {2,4,8 }. Deze deling kan eenvoudig weer geschieden door het binaire antwoord
van de benadering van ...J(kx) naar rechts te schuiven met {1 ,2,3...} plaatsen. Door het schuiven
zal echter wei resolutieverlies optreden en wordt de nauwkeurigheid slechter. De verkregen
nauwkeurigheid is wei verbeterd ten opzichte van (69) bij invulling van een kleinere x dan de
aangegeven ondergrens.
Voor x~2 kan (70) ook gebruikt worden indien voor keen breuk wordt genomen. De variabele x
wordt dan ook geschaald met k dusdanig dat kx weer binnen de grenzen van (69) valt. Nadeel
bij x~2 is dat kx verlies van resolutie geeft omdat kE{1/4, 1/16, 1/64...} waarbij naar rechts
schuiven noodzakelijk is. Ook hier zal de nauwkeurigheid verslechteren.
Ook de wortelfunktie wordt net zoals de arctangensfunktie elke doorloping van de straomlus
aangeroepen en dient dus zo snel mogelijk te zijn. De ge'implementeerde benadering van de
wortelfunktie neemt ongeveer 10I-lS in beslag.

6.1.4 Benadering van de INVERSE funktie
Om de deelfunktie te benaderen wordt gebruik gemaakt van

1

- =- 2 x

23

4

x - (x + 1) - (x + 1) - (x + 1) ...

- 2<x<0

(71)

Nadeel van deze machtreeks is dat voor Ix+11>0,5 er veel hoge machttermen nodig zijn om de
benadering nauwkeurig te krijgen. Daarom wordt ook hier een schaling met een k toegepast op
de variabele x dusdanig dat -1,5<kx<-0,5 met kE{1/2,1/4,1/8,1/16 ...} of kE{2,4,8,16 ...}.
de
Hierdoor kan (71) tot en met 7 machtstermen als voldoende nauwkeurig worden beschouwd.
De verkregen benadering van 1/(kx) wordt weer gecorrigeerd met een faktor omgekeerd
evenredig met de toegepaste k. Benadering (71) neemt minder rekentijd in beslag dan de
deelfunktie in de bibliotheek van de Linker (40I-lS respectievelijk 70l-ls), maar is
onnauwkeuriger.
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6.2 Program flow van de hoofdlus
De hoofdlus bevat de initialisatie van de registers, de opstart procedure en de timing van de
regellussen (zie figuur 35). Een van de "General purpose timers" in de EV module wordt
geYnitialiseerd als een teller met een halve periodetijd van 256~s ter realisatie van de timing van
de regellussen. Zolang er geen foutsituatie optreedt, bevindt het programma zich in een
oneindige Ius die elke 256~s herhaald wordt.

Foul situatie7

>J~._----,

Figuur 35 Program flow van de hoofd/us

Met de gebruikte program flow (figuur 36) dient
er voor te worden gezorgd dat de tijd die nodig
is om de hoekmeting te doen en aile
regellussen af te handelen, korter is dan
256~s. Dit blijkt een moeilijke opgave daar de
deelfunktie aileen al ongeveer 40~s vergt. De
stroomregelaar
kost
circa
86~s,
de
snelheidsregelaar 31 ~s. Er blijven 59~s over
voor de positieregelaar, herleiding van de
parameters, referentiemeting en overige
bewerkingen. Voordeel van de gebruikte DSP
is dat de berekende vergelijkingswaarden ter
realisatie van de PWM-signalen (zie figuur 26)
niet elke PWM-periode (welke 50~s beslaat)
herrekend hoeven te worden: de oude
vergelijkingswaarde blijft gehandhaafd zolang
er geen nieuwe waarde wordt ingegeven. Met
de program flow van de hoofdlus worden om
256~s
nieuwe
vergelijkingswaarden
de
uitgerekend. Indien de benodigde rekentijd
langer is dan 256~s, zelfs na optimalisatie,
moet de lusherhaling langzamer gemaakt
worden.
De snelheidslus wordt 5 maal langzamer
doorlopen dan de stroomlus. De positielus is
op zijn beu rt weer 10 maal trager dan de
snelheidslus. Daarmee wordt al enigszins aan
de vuistregel van een cascade-regelaar
voldaan (zie §4.2). In praktijk is de
dimensionering van de overdracht (56) van de
gehele
cascade-regelaar
(figuur
21)
onbruikbaar omdat Ka, Kro negatief zouden zijn
en bovendien ook integrerende-acties nodig
zijn. Juist de cascade-regeling geeft de
mogelijkheid de regellussen afzonderlijk te
optimaliseren, hetgeen natuurlijk een andere
overdracht geeft.
De programmatekst is weergegeven in C-code
in bijlage 3.
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6.3 Implementatie van de stroomlus
6.3.0 Compenseren van de open-Iusversterking
In de literatuur over drie fasen AC-motoraansturingen en servobesturingen wordt weinig verteld
over de stroomlus, terwijl dit juist de ingewikkelste Ius van de cascade-regelaar blijkt te zijn.
Niet aileen vergt de stroomlus veeI rekentijd en is er daardoor een software optimalisatie nodig,
ook het compenseren van de open-Iusversterking behoeft meer aandacht. Veel auteurs
gebruiken namelijk voor de stroomregelaar een (te) eenvoudige "P-regelaar" in de vorm:
Duty-Cycle_New = Duty_Cycle_Old + KplError. Niet aileen is de benaming "proportionele
regelaar" onjuist want er is namelijk een integrerende aktie omdat de oude duty-cycle waarde
wordt opgeteld. Ook wordt hiermee op geen enkele wijze rekening gehouden met de openlusversterking die de stapresponsie be'invloedt.
De open-Iusversterking van de stroomlus is afhankelijk van de busspanning en de
ge'induceerde EMK-spanning. Zonder rekening te houden met deze twee faktoren, zal een
stapresponsie verkregen worden die afhankelijk is van de bedrijfsituatie. Een verhoogde
busspanning verkleint namelijk de benodigde modulatie index en een verhoogde EMKspanning vergroot de benodigde modulatie index. Daarbij dient eigenlijk ook de hoek tussen de
EMK-vector en opgelegde spanningsvector te worden meegenomen (zie (31 )), zeker tijdens
"Field control". De invloed van deze faktoren kan op twee manieren meegenomen worden: door
het aanpassen van de modulatie index of door het aanpassen van de regelparameters. Omdat
de uitgang van de PID-regelaar van de actieve stroom tegen een maximum zou kunnen lopen,
kan de modulatie index niet gedeeld worden door de openloopspanning. Daarom wordt ervoor
gekozen de regelparameters Kp, K; en Kd in de twee stroomregelaars aan te passen. Door het
bepalen van de verschilspanning die de modulator op de fasespoel kan aanbrengen, heeft men
een maat voor de open-Iusversterking. De maximale verschilspanning Vopenloop wordt benaderd
met Vopenloop = (2/.J3)·amax,Vdc - E, met E de amplitude van de ge'induceerde tegenspanning. De
benadering geldt voor positieve Irq en als de correctiehoek klein is. am het gebruik van het
aantal deelfunkties in de stroomlus te minimaliseren, wordt het bereik van Vopenloop in gelijke
partities verdeeld van elk 50V. Met de (vaste) versterkingsfaktoren (Y1 en Y2) aan de randen, en
de positie van Vopenloop binnen die partitie (X-X1), kunnen door lineaire interpolatie de benodigde
regelparameters van de stroomregelaar herrekend worden (zie figuur 36).
Openloop-gain correctie
K plO
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Figuur36
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Corrigeren van de stroomregelaar gain afhankelijk van de openloopspanning om een bedrijfsituatie onafhankelijke stapresponsie in de stroom
mogelijk te maken.
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Met behulp van liniaire interpolatie geldt namelijk
(72)

waarbij Xl-X2 = 50V en Yl, Y2 afhankelijk zijn van de partitie waarin de openloopspanning x zieh
bevindt. Met (72) wordt voor de parameters Kp, Ki , Kd verkregen
X E

(73)

{p,i,d}

In een optimalisatie-fase zouden de parameters ook aangepast moeten worden bij verandering
van de motorparameters R en L, zie §3.3.4. Met het aanpassen van de regelparameters
afhankelijk van de busspanning en het toerental volgens figuur 36, kan eehter al een redelijk
gelijkblijvende stapresponsie verkregen worden.

6.3.1 Vier kwadranten regeling
De stroomveetor-regelaar (zie figuur 15) geeft de mogelijkheid een bidireetionele
vermogensstroom te verwezenlijken. Met een positieve Irq kan voor beide draairiehtingen een
koppel geleverd worden. Met een negatieve Irq ZOU voor beide draairiehtingen de absolute
hoeksnelheid af moeten nemen, waarbij de remenergie geeontroleerd opgenomen wordt. Het
regelen van een negatieve aetieve stroom is beduidend moeilijker dan het regelen van
positieve stromen. Niet aileen kan de busspanning snel stijgen bij een stroomopname. Ook de
maximale amplitude in de fasestroom bij een negatieve Irq is in feite beperkt door de
topspanning van de EMK zolang de opgelegde spanning, verdraaid over de eorreetiehoek, in
fase is met de EMK. De stijging van de busspanning en de daling van de EMK-spanning
zouden de fasestroom juist kleiner maken, terwijl bij een positieve Irq het omgekeerde geldt.
Hier wordt bij negatieve Irq gekozen VopenlooP = E + 300V. De konstante in Vopenloop betekent een
verkleining van de regelparameters. Daarmee wordt overshoot onderdrukt. Een andere
moeilijkheid is dat de eorreetiehoek a een grote rol gaat spelen bij een negatieve Irq. Ter
eenvoud wordt aileen fase 1 bekeken in de situatie dat er afgeremd dient te worden. (zie figuur
37a)

~
Vemk,1

N

Vemk.1

-----

, ,

i

i

Irq

--7t

'-'

Figuur37a

Figuur37b

Limitatie van een negatieve stroom door EMK-spanning

Vroegtijdig omdraaien van de
opgelegde commutatie zodra
Vq nul wordt

De opgelegde spanningsveetor Ures (10) is met a verdraaid ten opziehte van de EMK-veetor
Vemk (11) en is qua amplitude kleiner. Voor fase 1 betekent dit dat de opgelegde gemiddelde
spanning VA(t) met a verse hoven is en kleiner is dan Vemk,l(t). Daarmee wordt een negatieve,
afremmende, stroom i1(t) verkregen. Op het moment terr is de benodigde modulatie index nul
geworden en zal voor t>t err nul blijven (zie VA, figuur 37a). De amplitude van de fasestroom
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heeft vanaf t=terr een waarde geheel bepaald door Vemk .1(t) en de impedantie van de
statorspoel. Daardoor wordt de negatieve gewenste amplitude Irq niet meer gehaald en zal de
machine langzamer afremmen vanaf t=t err .
Door op dat moment t=terr=tUR (waarbij volgens §3.3.2 zal gelden -lrq·R=E ofweI Vq = 0 indien
Ird=O) de opgelegde spanningsvector 180° te verdraaien, zoals in figuur 37b, kan met een Vq>O
toch weer verder actief worden afgeremd. (N8: hier betekend UR: links/rechts). Merk op dat de
machine op het moment t=tUR nog niet van richting is veranderd en zowel de inverter als de
EMK-bron vermogen zouden leveren indien de stroom in fase zou blijven met de EMKspanning. Dit is natuurlijk aileen mogelijk als de koperweerstand R al het vermogen dissipeert.
Voor t<t UR wordt door de motor energie teruggeleverd en opgenomen in de buffercondensator.
Maar voor t>tUR zal er weer energie uit de buscondensator gevraagd worden doordat de
opgelegde spanning vermenigvuldigd met de fasestroom weer positief is.
De correctiehoek a gaat naar -90° tot op het moment tUR. Na t=tUR loopt de correctiehoek vanaf
+90° richting 0 (In werkelijkheid is de hoek tussen EMK-vector en opgelegde spanningsvector
dan 90 0 .. 1800 !). Rond het moment t=tUR zal de regelaar van de d-component het faseverschil <p
dus niet kunnen bijregelen. Vervorming in de fasestroom zal door de sprong in a rond t=tUR
optreden. Na ompoling van de werkelijke draairichting staat de opgelegde spanningsvector
verdraaid over a weer in dezelfde richting als de EMK-vector en is de benodigde Irq positief.
Op deze wijze wordt een vier kwadranten regeling verkregen (zie figuur 38) waardoor een
snelle daling en ompoling van het toe rental mogelijk is en de teruggeleverde energie geregeld
is. Kwadranten I en II geven de normale bedrijfsituatie weer, waarin geaccelereerd kan worden.
De machine moet in deze kwadranten een koppel leveren. Daarvoor is een positieve stroom
nodig. In kwadranten III en IV dient de machine afgeremd te worden. Er is een negatief koppel
c.q. stroom nodig. In feite representeren deze kwadranten het generatorbedrijf. Het teken van
het produkt Te'OOM (vermogen, afgeleid uit (7)) in kwadrant II en III is eigenlijk verkeerd. Dit komt
door de definitie van Irq en Tewelke onafhankelijk van de draairichting zijn gesteld in combinatie
met de implementatie van de draairichting in het teken van OOM. In feite kan men op de
horizontale as IOOMI plaatsen waarbij de draairichting links- en rechtsom, links respectievelijk
rechts van de vertikale as van toepassing is.
Te , Irq
positief

C

II

I
normaal bedrijf

normaal bedrijf

A

D

Cil M negatief (Iinksom)

~pos~ief

III

(recl1lsOm

IV

afremming

afremming

Te , Irq
negatief

Figuur 38 Typische door/oping van de vier kwadranten bij een ompoling

Ais voorbeeld is in figuur 38 de doorloping van de kwadranten geschetst bij een gewenste
ompoling van de machine van rechts- naar Iinksom met een uiteindelijk gelijkblijvende absolute
hoeksnelheid. De snelheidsregelaar in de cascade-regelaar zal vanaf het startpunt A snel een
negatieve Irq instellen om afremming te verkrijgen. Deze negatieve Irq is tot het punt 8
zondermeer haalbaar, waarbij de benodigde Vq nul is geworden (zie ook figuur 37b op het
moment t=t UR). Tijdens het doorlopen van de curve 87C is het opgelegde draaiveld bepaald
aan de hand van de EMK-vector verdraaid over 180°. Irq is op dit traject wei negatief, maar er
wordt vermogen uit de inverter gevraagd doordat de opgelegde spanning is omgedraaid. Merk
op dat tussen de punten 8 en C al het vermogen uit de afremming te samen met het vermogen
uit de inverter in de koperweerstand van de statorspoelen wordt gedissipeerd.
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"Generatorbedrijf" is eigenlijk niet meer de juiste benaming indien men de vermogensstroom uit
de inverter beschouwt, wei als men de vermogensstroom uit de EMK-bron bekijkt. Op het punt
C is de hoeksnelheid tot nul gebracht en zal de werkelijke draairichting de richting van het
opgelegde veld gaan volgen. Voor acceleratie is weer een postieve Irq nodig. De curve C-7D
naar het eindpunt is in feite een normale acceleratie van de machine.
De steile hellingen in de curven A-7B en B-7C geven aan dat de stroomlusresponsie bijzonder
snel moet zijn.
Bij een omgekeerde ompoling van het punt D naar A, zal kwadrant III in plaats van kwadrant IV
doorlopen worden. De curve D-7A zal identiek zijn aan curve A-7D, gespiegeld ten opzichte
van de vertikale as.
Wil men zoveel mogelijk energie terugontvangen in kwadranten III of IV, dan zal de maximale
waarde van een negatieve Irq volgens (31) beperkt zijn. Het punt waarop de commutatie bij
afremming omgedraaid wordt (en weer vermogen uit de inverter gevraagd wordt) is namelijk
bepaald door

I 0) 1= 1Irq 1oR
k

(74)

waarbij Vq=lrq·R+E=O, de stelling E=kw is gebruikt en Ird=O is gesteld. (74) zal voor grotere Irq
tijdens een afremming bij een hoger toerental, en dus eerder, optreden. Indien een grote
negatieve Irq ingesteld wordt, zal de controller output Vq snel nul worden en het draaiveld eerder
onigedraaid worden. Er zal dan nauwelijks sprake zijn van een busspanningsverhoging.

6.3.2 Program flow van de stroomlus
In de stroomlus zijn de meeste berekeningen nodig. De stroomlus is verdeeld in procedures 1

tim 6 (zie figuur 39) die in praktijk weer onderverdeeld zijn in subprocedures. De momentane
waarden van twee fasestromen worden als eerste gemeten met behulp van de twee externe
ADC's (zie hoofdstuk 5) in procedure 1. In deze procedure bevindt zich ook de Park
transformatie volgens (28). Daarmee worden de Imq en Imd componenten van de fasestromen
verkregen. In deze Park transformatie wordt de sinusfunktie zes keer aangeroepen. Voor elke
cosinusterm in de Park transformatie wordt eenvoudig een sinusterm gemaakt door de hoek
met 90 0 te verschuiven. Er wordt dus geen benadering van de cosinusfunktie in het programma
opgenomen. Daar elke aanroep van de sinusfunktie ongeveer 2~s bewerkingstijd vergt, wordt
om tijdverbruik van de procedure te optimaliseren, bij aanvang van de procedure de analoogdigitaal-conversie van de externe ADC's al gestart (figuur 28). Zodra de zes elementen uit de
matrix van de Park transformatie zijn berekend met behulp van de rotorpositie, is circa 12~s
verstreken en de conversie reeds voltooid. De geconverteerde waarden kunnen dus direct
worden opgeroepen. Na de matrix vermenigvuldiging kunnen in procedure 2 de gemeten Imq en
Imd vergeleken worden met de referentie waarden Irq en Ird die door de snelheidslus reeds
eerder zijn bepaald.
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De fouten (Irq-I mq ) en (Ird-I md ) worden door twee identieke
PID-stroomregelaars bewerkt in procedure 3. Om de
stapresponsie van de stroom optimaal te maken, dient de
proportionele versterkingsfactor van elke regelaar (H 1 en H2
in figuur 15) gelijk gekozen te worden aan de koperweerstand
van de statorspoelen (ca. 7 Ohm) en de differentiele
versterkingsfaktor gelijk aan de waarde van de zelfinductie
(ca. 28 mH). De overdracht zou daarmee op Y2 komen indien
de open-Iusversterking gecompenseerd zou worden. Een
effectieve manier om de statische overdracht toch gelijk aan
1 te maken, is door een integrerende aktie toe te voegen
dusdanig dat een stationaire eindfout van nul zo snel mogelijk
wordt bereikt. In procedure 5 wordt de open-Iusversterking
bepaald zonder rekening te houden met de toegepaste
correctiehoek. Daarmee worden de parameters van de
stroomvector-regelaar aangepast volgens figuur 36 bij de
volgende doorloping van de stroomlus.

2 Bereken fout
Ld. q en d
component

3p1D controllers
q end
component
Yq , Yd

4

Voor Vq geldt Vq>O. Dit omdat anders de berekende
correctiehoek a in procedure 4 qua teken zou omslaan,
terwijl a draairichtingsonafhankelijk is bij eenzelfde gewenst
faseverschil tussen EMK-spanning en fasestroom. De
berekende modulatie index a en correctiehoek a in procedure
4 worden toegevoerd aan de space vector modulator
(procedure 6). Daarin wordt volgens (16) maar twee keer een
benadering van de sinusfunktie aangeroepen, hetgeen
betrekkelijk weinig rekentijd zal vergen. Deze procedure
bepaalt tevens de sector met behulp van de rotorpositie op
dat moment. Tenslotte kunnen de inschakelmomenten
conform (16) worden geschreven naar de EV-module in
procedure 7, rekening houdend met de gewenste
draairichting.

d,q naar

modulatie en
correctiehoek
a,a

5

Berekan

open~usversteRing

en pas regelparametel'1san

6

Space
Vector
Modulator

De opgelegde gewenste draairichting van het veld mag pas
veranderen indien zowel de referentiestroom negatief is
(ofweI de snelheidsregelaar geeft een gewenste afremming)
alsook de stroomregelaar de Vq component minimaal heeft
gemaakt (zie §6.3.1). De opgelegde commutatie wordt dan
zoals die bij de omgekeerde draairichting. Ais Irq>O is de
draairichting bepaald met het teken van 0) en/of O)ref. Hierdoor
krijgt men een vier kwadranten regeling waardoor een snelle
(geregelde) verandering van de draairichting en/of afname
van het toerental mogelijk is.

Nee

direction=Rigtrt7

Ja

7

7
Schrijf

Schrijf

PWM-duty cycles PWM-duty cycles
d _ ' R~l

dirodion ' Left

Figuur 39 Program flow van de
stroomlus
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6.4 Program flow van de snelheidslus
De snelheidslus uit de cascade-regelaar (zie §4.2) is eenvoudig van opzet en vergt weinig
rekentijd ten opzichte van de stroomlus. Met de RDC-opsteekmodule is een analoog
snelheidssignaal beschikbaar. Dit snelheidssignaal wordt met 9 bit gekwantiseerd tot 1 LSB =
11,72 rpm en geeft onvoldoende resolutie om daarmee een nauwkeurige regeling te maken.
Daarom wordt in procedure 1 (zie figuur 40) met behulp van de voormalige rotorhoek SM(t1,28ms) en de huidige rotorhoek SM(t) de hoeksnelheid berekend. Voorwaarde is dat het
tijdsverschil tussen de twee hoekmetingen konstant is. De rotorpositie wordt met de RDCde
opsteekkaart in 11 bit nauwkeurig gegeven (het 12 bit representeert het teken). 1 LSB komt
11
daarmee overeen met 360°/2 = 0,176°. De resolutie van de berekende hoeksnelheid is dan
0,176°/1 ,28ms = 13r/s = 0,38 rpm, hetgeen veel nauwkeuriger is.
Er dient wei opgelet te worden dat SM(t) - SM(t-1,28ms)
kleiner is dan een omwenteling, anders is de berekening
van de hoeksnelheid, doordat -1t::;SM(t)::;1t, niet correct.
Bovenstaande eist N<60/1,28ms = 46875 rpm, hetgeen
altijd het geval zal zijn.
Bereken
Ol

2

Bereken fout
OlRef- Ol

Modulatie

Nee

Ja

maximaal?

3

toename 1m
tot max.
Ird = 0

Indien de rotorsnelheid bekend is, kan in procedure 2 de
fout ten opzichte van de referentiehoeksnelheid
(bepaald door de positielus) berekend worden. Dan
wordt er bekeken of "Field control" moet worden
toegepast (procedure 3) volgens §3.3.3 en anders wordt
Ird nul gemaakt. De fout in de elektrische
herhalingsfrequentie Wref-W fungeert als ingangssignaal
voor een PID-regelaar, procedure 4 (zie ook figuur 21).
De theoretisch benodigde parameters van de regelaar
(57)
om
het
traagheidsmoment
en
de
dempingscoefficient te compenseren in procedure 4, zijn
door het teken van K., onbruikbaar. Bovendien is in
eerste instantie niets bekend over de belasting en wordt
experimenteel voor de proportionele versterkingsfaktor
een positief getal gekozen. Om de statische eindfout nul
te kunnen krijgen, moet hier een integrerende aktie
worden toegevoegd.

Field controillmi

4
PID-controller
q component

5

Stroombegrenzing

Bij bepaalde bedrijfsituaties kunnen de belastingsparameters
herleid
worden
en
kunnen
de
regelparameters aangepast worden (zie §4.3.3). Daarbij
dient in acht genomen te worden dat volgens (57) Kw in
theorie negatief is voor compensatie van het
traagheidsmoment en dus Ka in de positieregelaar ook
in theorie negatief dient te zijn om de overdracht positief
te maken. In praktijk moeten de proportionele
versterkingsfaktoren altijd positief zijn voor stabiele
binnenlussen en kan de belasting dus nooit geheel
gecompenseerd worden. De snelheidslus wordt
afzonderlijk van de positielus ingesteld.

Irqen 1m

De uitgang van de PID-snelheidsregelaar is de
referentie stroom Irq, en zal met de stroombegrenzing
(procedure 5) binnen veilige grenzen worden gehouden.
Ook Ird dient begrensd te worden in verband met
dissipatie en stabiliteit.
Figuur 40 Program flow van de
snelheidslus
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6.5 Program flow van de positielus
De positie Ius wordt eens in de 12,8 ms doorlopen. De Ius bestaat hoofdzakelijk uit het meten
van de gewenste positie, het vergelijken met de gemeten waarde en de fout doorsturen naar
een PID-regelaar met uitgangslimitering (zie figuur 41).

Start

2

Bereken fout

erel - eM

Aanpassen
parameters?
Nee

Ja

3

Bepaal
R, L, k, Jeff,Beff

8ret (procedure 1) betreft de meting van het analoge
referentiesignaal op de ADC10 lijn van de RDCopsteekmodule of een voorgeprogrammeerde funktie in
het programma. De gemeten waarde dient omgezet te
worden zodat deze vergelijkbaar is met de gemeten 8M
in de hoofdlus. In procedure 2 kan dan de fout berekend
worden. In feite kan direct procedure 4 aangeroepen
worden indien aile regelparameters konstant mogen
worden verondersteld. Indien gewenst kan procedure 3
eerst gevolgd worden, waarin de diverse parameters
herleid worden indien de bedrijfsituatie dat toelaat (zie
§3.3.4). De plaats van procedure 3 in de positielus is
niet noodzakelijk, maar geheel wegens timing in deze
Ius opgenomen. Afhankelijk van de sterkte van de
busspanning, kan in deze procedure ook Vde gemeten
worden en eventueel de EMK-spanning worden herleid.
Is de busspanning niet sterk genoeg, dan zal deze
frequenter gemeten moeten worden in bijvoorbeeld de
stroomlus.
In
de
ontwikkelingsfase
zijn
de
regelparameters konstant gekozen en wordt procedure
3 overgeslagen. De buss panning wordt daarentegen wei
elke doorloping van de positielus gemeten. De uitgang
van
de
PID-regelaar
is
de
elektrische
referentiehoeksnelheid Wret die aan grenzen moet
worden gebonden in verband met het maximaal
toegestane toerental van de specifieke machine
(procedure 5).
De positielus dient weggelaten te worden indien een
hoog toerental is gewenst. De referentie ingang is dan
Wret in plaats van 8ret en zou ook analoog toegevoerd
kunnen worden via de BNC op de RDC-opsteekkaart of
voorgeprogrammeerd kunnen worden.

4

PID controller

5
snelheidbegrenzing
wref

Voor lage snelheden is het verstandiger de positielus te
handhaven en een "zaagtand" funktie als referentiehoek
te kiezen die daarmee een nauwkeurigere snelheid
realiseert dan de snelheidslus wegens resolutie
verschillen. De absoluut maximale herhalingsfrequentie
van een dergelijke zaagtand om een snelheid te creeren
met de positielus, is Y2 maal de herhalingsfrequentie van
de positielus, ofweI 39,06 Hz.

Return

Figuur 41 Program flow van
de positielus
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7 . Metingen en resultaten
7.0 Regelen van de fasestromen
7.0.0 Inleiding
Er dient te worden benadrukt dat de stroomlus de belangrijkste regellus in de servobesturing is.
In de stroomlus bevinden zich de voornaamste onderdelen van de motoraandrijving,
gerealiseerd met de Controlled Power Module (CPM, zie hoofdstuk 5) en bijbehorende
software. De complete space vector modulator en fasestroommetingen bevinden zich in deze
Ius. Bij het correct funktioneren van de stroomvector-regelaar zal bij een groot genoeg zijnde
referentiestroom Irq>O de machine al zonder de snelheidslus moeten gaan draaien. De
fasestromen dienen sinuso'idaal te zijn en de gemiddelde invertertakspanningen vormen te
hebben zoals figuur 9 die geeft. Alvorens de andere regellussen te kunnen optimaliseren, zal
de PID-regelaar van zowel de Imq en Imd component optimaal ingesteld moeten worden. Niet
aileen dient de eindfout in de amplitude van de fasestroom zo klein mogelijk te zijn, ook zal de
eindwaarde zo snel mogelijk bereikt moeten worden. Daarom dient eerst gekeken te worden
naar de stapresponsie van de stroomlus.

7.0.1 Meetopstelling laagspanning
Ter optimalisatie van de stroomlus "knipt" men de positie- en snelheidslus uit de hoofdlus.
Omdat de fasestromen normaliter sinuso'idaal zijn als de machine konstant draait, zal voor het
bekijken van de amplitude van de fasestromen de rotoras geklemd moeten worden op een
positie die een maximale stroom geeft in de bekeken fase. Een geklemde rotoras kan
destruktief zijn als de stroom te groot wordt of de klemming te zwak is. Daarom wordt de
busspanning laag gehouden. Softwarematig kan er een stap gegeven worden in de
referentiestroom Irq waarbij de blindstroom Ird=O wordt gehouden (zie §3.3.2). De benodigde
meetopstelling ter bepaling van de stapresponsie van de stroomlus is weergegeven in figuur
42. Deze opstelling wordt ook bij niet-geklemde rotoras gebruikt, bijvoorbeeld indien de
blindstroom dient te worden bekeken.
230Vac:J50Hz
overspanningsbeveiliging .
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Figuur 42 Meetopstelling ter bepaling van de responsie van de stroomlus
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De spanningsbron Vbus (zie figuur 42) verwezenlijkt de busspanning Vdc (met 0<Vdc~200V). Een
overspanningsbeveiliging moet worden gebruikt vanwege de eventuele remenergie die
teruggeleverd wordt door de motor. De remenergie kan namelijk niet door de spanningsbron
Vbus opgenomen worden, dat wil zeggen: spanningsbron Vbus kan geen stroom opnemen, aileen
stroom leveren. De overspanningsbeveiliging bestaat uit een stookweerstand (R 2 ) die wordt
ingeschakeld met een IGBT (T2 ) zodra T, aanstaat. Oat is het geval indien Ibus negatief wordt
ofweI Vdc boven Vbus komt. Het voornaamste deel van de remenergie wordt hierdoor
gedissipeerd in R2 en T2 .
De stream i,(t) in fase 1 wordt gemeten met behulp van een stroomtang, een bijbehorende
current probe amplifier en een oscilloscoop. De invertertakspanning wordt met een
laagdoorlaat filter bestaande uit R, en C, omgezet tot een spanning waar zich geen PWMsignaal meer in bevindt. De uitgang van het laagdoorlaat filter is enigszins in fase verschoven
ten opzichte van het gemiddelde ingangssignaal, namelijk -arctan(coR,C,). De
uitgangsspanning van het laagdoorlaatfilter is een goede indicatie van de gemiddelde
invertertakspanning bij lage toerentallen waarbij Vbus<150V (dat wil zeggen: de
invertertakspanning gemiddeld over een duty-cycle). Het gefilterde signaal kan worden
gemeten, waarbij een offset van Y2V dc zichtbaar moet zijn omdat de gemiddelde duty-cycle van
de invertertakspanning 50% is.

7.0.2 Stapresponsie van de stroom
Door de rotoras te klemmen op de positie waarbij i,(t) maximaal is en de busspanning laag te
houden, kan de responsie van de stroomlus veilig bekeken worden met de meetopstelling
volgens figuur 42. Daarbij wordt gekozen Ird = O. Bij een PID-stroomregelaar met Kp = 7, ~ =
0,028 en Kj = 12,5 (gecorrigeerd volgens figuur 36) wordt bij een stap in de referentiestroom
van Irq = 0 naar Irq = O,75A de volgende responsie gemeten bij verschillende Vdc (zie figuur 43a
tlm~
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Figuur 438
Responsie Op een stap van 0
naar 750mA bij Vdc= 1OOV. rotor geklemd, Y:
200mAldiv, X: 4ms/div.

Figuur 43c
Responsie op een stap van 0
naar 750mA bij Vdc=200V. rotor geklemd, Y:
200mAldiv, X: 4ms/div.
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Figuur 43b
Responsie Op een stap van 0
naar 750mA bij Vdc=150V. rotor geklemd. Y:
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De eindwaarde wordt snel gehaald. Doordat de rotor niet exact in de positie kan worden
geklemd waarbij de gemeten fasestroom maximaal is, kan geen conclusie worden getrokken
over de eindfout. Hoogfrequente variaties in de stroom zijn onder andere te wijten aan ruis en
de resolutie waarmee kwantisering van de stroom wordt gedaan in combinatie met de
stroomlusherhalingsfrequentie. Laagfrequente variaties in de stroom zijn te wijten aan aliasing
ten gevolge de sample frequentie van de oscilloscoop, maar ook aan de niet starre klemming.
Aangezien voor de motortijdkonstante geldt t=UR=28 mH/7,O n = 3,3 ms, is de stapresponsie
met de PID-regelaar sneller dan wanneer de fase geexciteerd zou worden met een vaste
spanning. De vaste spanning over een statorspoel zou dusdanig moeten zijn dat de gewenste
eindwaarde bereikt wordt. Ofwei VA-Vs=lrqR (zie figuur 4). De eindwaarde Imq = Irq zou pas
bereikt worden bij 5t=16,5 ms (de stroom is e-machtvormig). De responsies kunnen met een
andere PID-instelling sneller (maar grilliger) gemaakt worden, echter komt dit de stabiliteit en
de sinusvormigheid van de stroom bij rotatie niet ten goede. Merk op dat bij het optimale geval
Kp=R en ~=L de stap ook niet oneindig snel gemaakt kan worden door de Iimitatie in de
busspanning en J(.
De gebruikte PID-instelling voor de stroomregelaar en correctie van de open-Iusversterking
volgens figuur 36 is naar wens. De responsies bij verschillende busspanningen zijn nagenoeg
hetzelfde (figuren 43a tim 43c). Zonder correctie van de openlus-versterking (figuur 43d) wordt
de overshoot groter en de variaties rond de eindwaarde groter; vergelijk de combinatie van
figuren 43a,c en figuren 43a,d. Bij nog hogere busspanning (een andere meetopstelling!)
zonder correctie van de open-Iusversterking, kan de overshoot heel groot worden. Zelfs groter
dan de toegestane piekstroom terwijl de referentiestroom ver beneden de toegestane waarde
ligt. Met het aanpassen van de PID-regelaar volgens §6.3.0, blijft de overshoot nagenoeg
hetzelfde, hetgeen gewenst is. Bij deze aanpassing zouden ook de motorparameters kunnen
worden meegenomen (zie §3.3.4). De parameterherleiding vergt echter te veel rekentijd en is
voorlopig achterwege gelaten.

7.0.3 Regelen van de blindstroom
Op de volgende wijze kan het effect van het toevoegen van een blindstroom voor verdere
verhoging van het toerental nagegaan worden, genaamd "Field control" (§3.3.3). Indien de
stroomvector-regelaar, opgebouwd volgens figuur 15 uit §3.3.2, een groot genoeg zijnde
referentie Irq krijgt opgedrukt, zal de rotor gaan draaien. Zeker zonder mechanische belasting
zal de modulatie index maximaal worden omdat Imq niet groot kan worden; de motor kan geen
koppel leveren indien dat niet wordt afgenomen (zie (51)). De machine zal daardoor met een
maximale hoeksnelheid draaien. De regelaar probeert voortdurend Imq gelijk aan Irq te krijgen
(wat dus niet lukt) door de modulatie index a te verhogen. De modulatie index zal tegen het
maximum vastlopen en dit geeft de mogelijkheid Ird naar wens in te stellen en de invloed van Ird
Op het toerental te bekijken. Het toerental is natuurlijk afhankelijk van de motor, busspanning
en het benodigde koppel om de rotor uberhaupt te laten draaien (zie o.a. (26)). Deze faktoren
moeten bij variatie in de referentie Ird dus onveranderlijk zijn. Daar de machine zal draaien,
verwacht men de gemiddelde invertertakspanningen zoals die zijn weergegeven in figuur 9.
De referentiewaarden Irq en Ird kunnen volgens wensen worden ingesteld. Figuur 44a tim 44e
geven de gemiddelde invertertakspanning en fasestroom van fase 1, verkregen met de
meetopstelling uit figuur 42 voor verschillende (DC) Ird waarden. De faseverschuiving van de
gemeten gemiddelde invertertakspanning met het LDF (zie figuur 42) is circa 4° bij deze
metingen.
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Bij aile metingen wordt Irq dusdanig ingesteld dat de modulatie index steeds maximaal is. Uit
figuur 44a blijkt direkt dat de gemiddelde invertertakspanning (van elke invertertrapJ inderdaad
volgens figuur 9 verloopt, waarbij de rotor gelijkmatig een kant op draait. Gezien de kontinu'iteit
in de gemiddelde invertertakspanning, zal de sectorbepaling correct zijn. Bovendien is de
fasestroom nagenoeg in fase met de opgelegde spanning; ca. _4°. (NB: figuur 44a geeft 0°,
echter het LDF verschuift de gemeten gemiddelde invertertakspanning met _4°). De EMKspanning zal weinig verschoven zijn ten opzichte van de opgelegde spanning omdat het
toerental vrij laag is (zie figuur 17). De door de regelaar ingestelde correctiehoek is inderdaad
klein: a"'+4° (bekeken via de JTAG-interface). Het werkelijke faseverschil tussen EMK-
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°

spanning en de fasestroom is daarmee <p = _(_4° + a) = 0°. De referentiewaarde I,d = wordt
dus gehaald, want sin(<p)=O volgens (28). De benodigde I,q om de rotor te laten draaien bij dit
toerental (zie de elektrische herhalingsfrequentie, C1 in figuren 44a tim 44e) zonder belasting
is circa 0,25A.
Bij instelling van een (negatieve) l,d=-500mA (zie figuur 44c) wordt de correctiehoek a door de
regelaar grater gemaakt dan voor l'd=O, enwel a:::::14°. Daar de opgelegde gemiddelde
invertertakspanning ongeveer 360°'5,6ms/(1/26,076Hz) - 4°= 48° naloopt op de fasestraom, zal
de EMK-spanning met <p= -(14°+48°)= -62° op de fasestroom achterlopen (sin(<p)=-0,88). Er
geldt volgens (28) Imd = Imsin(<p). Aflezen geeft Im=0,50A en dus zou Imd = -0,44A moeten zijn.
Controle van (28) levert geen betrouwbare vergelijking op, omdat de stromen te klein zijn voor
de regelaar (1 LSB : : : 15mA!) en de ingestelde a schommelt. Bovendien bevindt de
correctiehoek-curve zich volgens figuur 17 in een steile helling. In ieder geval is 1m iets te klein.
De ingestelde correctiehoek bij figuur 44d is a:::::+19° en de hoek tussen opgelegde spanning en
de gemeten fasestroom is -(63°- 4°)= -59° waardoor <p = -19°-59°= -78°. Daar nu sin(<p):::::-0,98
zal de gemeten stroom voornamelijk de blindstroom bevatten. De amplitude 1m is inderdaad
vrijwel gelijk aan de gewenste I,d = -750mA.
Het voor laten lopen van de fasestroom op de EMK-spanning heeft het gewenste effect: de
elektrische herhalingsfrequentie (zie C1 in figuren 44a tim 44e), en dus het toerental, kan
worden verhoogd. Een hogere referentie "'dl verhoogt de elektrische herhalingsfrequentie
(vergelijk figuur 44b, c en d) ofwei het toerental. Dit geeft aan dat tijdens "Field control" het
toerental inderdaad verhoogt en geregeld kan worden met de (negatieve) blindstroom I'd'
Tenslotte is bij de meting uit figuur 44e de gewenste I'd positief gemaakt (l'd=+500mA), ofwei de
fasestroom dient achter te lopen op de EMK-spanning. De resulterende correctiehoek is nu
zelfs negatief (a:::::-15°) omdat het faseverschil tussen EMK-spanning en de fasestroom zonder
correctie zelfs kleiner is dan het gewenste faseverschil. Formule (18) geeft met R=7, L=28mH
en 00=146 een hoek van 53° voor het faseverschil dat optreedt zonder correctiehoek. De
absolute waarde van de correctiehoek blijkt nagenoeg hetzelfde te zijn als bij l'd=-500mA,
vergelijk a= -15° en a=+14 0. Dit is vanwege de relatief grote rechterterm in (21) ("de spanning
die zorgt voor de blindstroom") en de linkerterm ("de spanning die zorgt voor de aktieve
stroom") die in dit geval klein is. Voor eenzelfde relatief grote blindstroom met inverse teken,
zal de rechterterm van (21) qua teken moeten omslaan. Dat kan aileen met een omslag in het
teken van sin(a), ofweI a. Daarbij kan lal enigszins gelijk blijven. Exacter: voor negatieve a zal
00 iets inzakken en moet lal volgens (31) iets stijgen om eenzelfde amplitude in de blindstroom
Imd te krijgen ten opzichte van het geval dat er een positieve a is. Voor tekenveranderingen in
de blindstroom die nagenoeg gelijk is aan de aktieve stroom, hoeft de correctiehoek niet perse
qua teken om te slaan.
Fouten in de (kleine) amplitude van de stroom zijn voornamelijk het gevolg van de
offsetspanning van de stroomopnemers en de resolutie van de ADC's. De offset wordt in de
software op een zo goed mogelijke wijze geelimineerd door eerst zonder excitatie de uitgang
van elke stroomopnemer te meten en de bijbehorende geconverteerde waarde bij excitatie
weer af te trekken. Ondanks deze correctie kan er een fout in de offset bij de stroommeting
optreden en deze fout wordt groter naar gelang de temperatuur verandert en/of de
voedingsspanning wijzigt.
Uit figuur 44c tim 44e lijkt de stroomregelaar vormfouten in de stroom bij elke nuldoorgang te
willen corrigeren met een verhoogde spanning (modulatie index). De modulatie index is echter
konstant en maximaal (amax=0,9). De regelaar zou deze fouten in de vorm van de stroom aileen
nog kunnen corrigeren via het bijstellen van de correctiehoek a. Maar een kleine verandering
van de correctiehoek geeft een afwijkende blindstroom en ook de stroom in de andere fasen
(die op dat moment geen nuldoorgang hebben) wordt beYnvloed. De regeling zal daardoor
enigszins oscillerend een a zoeken. (Vandaar dat bovenstaande controle op de fouten in Imd
niet nauwkeurig zijn). Feitelijk komt de EMK-spanning even boven de gewenste opgelegde
spanning, waardoor de resulterende invertertakspanning in amplitude omhoog getrokken
wordt. De stroom probeert zich qua richting om te draaien, maar door de tijdkonstante van de
spoel zou de stroom slechts kunnen verminderen. Men ziet de amplitude in de stroom op zo'n
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moment inderdaad kleiner worden en de gemiddelde invertertakspanning gelijktijdig in
amplitude stijgen. De tijdsduur van een te kleine amplitude in de fasestroom bij een
nuldoorgang is ongeveer 1/6 van de elektrische periodetijd. Bij figuur 44c is dat 6,4ms en dat is
voor de stroomlus vrij kort om de stroom te corrigeren. Voor de snelheidslus is dat helemaal te
kort zodat toevoeging van de snelheidslus de vervorming ook niet kan voorkomen.
De oorzaak van de vervorming in de stroom is onder andere de afwezigheid van een belasting
en de lage snelheid (figuur 44a tim e). De rotor is nauwelijks gedempt en zal"doorschieten". De
magnetisering van het ijzer in de statorpolen door de rotormagneten en de ijzer/koper
overgangen spelen een belangrijke rol. De rotor heeft min of meer "voorkeur-posities". Bij
handmatig draaien van de rotoras is de stotende eigenschap voelbaar, en zal dus ook bij
excitatie in de stroomvorm merkbaar zijn. Tijdens het doorschieten komt de EMK-spanning
boven de opgelegde gemiddelde invertertakspanning. Het doorschieten kan erger worden bij
toevoegen van een relatief grote blindstroom die de snelheid van de rotor nog eens be'invloedt.
Bij wat hogere snelheden gaat het traagheidsmoment van de rotoras het doorschieten tegen.
Bij een bepaalde kleine (negatieve) blindstroom kan de verkregen verhoging van de snelheid
net genoeg (en niet te veel) zijn am het effect tegen te gaan. Dat verklaart waarom de stroom
in figuur 44b juist weinig vervorming toont en figuur 44c weer meer. Maar vervorming zou weer
optreden indien de belasting iets verandert. De vervorming van de stroom zal dus verminderd
worden bij toevoeging van een demping of verhoging van de snelheid (zie figuur 45a
respectievelijk 45b).
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Figuur45a

Fasestroom en gemiddelde
invertertakspanning bij
Irq = 1,00A, "d = -1,00A,
500mAldiv, Vdc = 85V, wrijving

Figuur45b

Fasestroom en gemiddelde
invertertakspanning bij
"d = 0, 500mAldiv
I,q = 750mA, Vdc = 175V, no load

De fasestroom heeft met deze geringe belasting en behoorlijke blindstroom al een neUe
sinuso'idale vorm (zie figuur 45a). Gezien de nauwelijks vervormde stroom in figuur 45a, blijkt
het magnetische veld netjes sinusvormig verdeeld te zijn. De opgebrachte wrijving met behulp
van een symmetrische DC-bekrachtiging van de asynchrone machine (zie figuur 32 en 33), is
dusdanig dat de regelaar aileen de blindstroom kan bijsturen. Ofwei Irq is groot genoeg am de
modulatie index maximaal te houden. Doordat Imd begrensd is tot 1,00A, zal het toerental
inzakken ten opzichte van een situatie zonder belasting. De inzakking zal voornamelijk het
gevolg zijn van de regeling van de blindcomponent, omdat Irq niet gehaald wordt (de modulatie
index blijft maximaal). De ingestelde correctiehoek is w:,,39°. Aflezen uit figuur 45a geeft 1m =
1,20A en berekening van q> geeft q>=-(24°· 4°+ a)=-59°. Volgens (28) geldt daarmee Imd = 1,03A en resteert Imq = 0,61 A. Inderdaad geldt: Imq < Irq=1 ,OOA en Imd""l rd =-1,00A.
Verhogen van de snelheid waarbij q>=0 geeft inderdaad ook een betere sinuso'idale stroom (zie
figuur 45b). Daarvoor is uiteraard een hogere busspanning vereist ten opzichte van de situatie
bij figuur 44a (q>=0). Door de dempingscoefficient van de machine zal ook de aktieve stroom
toenemen. Bij deze hoeksnelheid is een grotere correctiehoek vereist (zie figuur 13) ten
gevolge van de zelfinductie L in combinatie met de koperweerstand R en de verhoogde
elektrische herhalings-frequentie ro. De gemiddelde invertertakspanning is inderdaad meer
verschoven ten opzichte van de fasestroom; vergelijk figuur 44a en 45b.
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7.1 Regelen van het toerental
7.1.0 Meetopstelling nominale spanning
Om het nominale toerental te bereiken is de nominale busspanning vereist. Daarbij is de
overspanningsbeveiliging van de meetopstelling uit figuur 42 niet meer bruikbaar. De
overspanningsbeveiliging zander gebruik van een flux-georienteerde gelijkrichter, wordt bij een
hoge busspanning gerealiseerd door een buffercondensator over de busspanning te plaatsen.
De condensator kan de teruggeleverde energie opnemen. De energie die teruggeleverd kan
worden is

(75)
met Jeff het traagheidsmoment van de twee rotorassen en balgkoppeling (zie figuur 33) en roM
de mechanische rotorhoeksnelheid. Deze energie zou opgeslagen moeten worden in de
buffercondensator, hetgeen merkbaar is door een toename van de spanning over de
condensator, ofweI een verhoging van de busspanning van Vdc,nom tot Vdc,max:

~ W = t CV;c,max -

t CV;c,nom

(76)

Gelijkstelling van (75) en (76) bij maximale hoeksnelheid roM = roM. max geeft de dimensionering
van de buffercondensator

(77)
3

2

en zal bij Vdc,nom = 540V, Vdc,max = BOOV, Jeff = 1,6·10- kgm ,roM,max = 471 rad/s ongeveer 1000IJF
moeten bedragen. Er is gekozen am twee condensatoren van 2200IJF in serie te plaatsen
(totaal 11 OOIJ F).
Door de snelheidslus en de stroomlus te programmeren in de CPM, kan nu met de
weergegeven meetopstelling in figuur 46 de stapresponsie bij nullast bekeken worden.

230Vacl50Hz

bufJercondensator
Vdc

Controlled
Power
Module
(CPM)
GND

RDC-opstee~module

snelheidssignaal
1V per 715rpm

Figuur 46 Meetopstelling bij hoge toerentallen
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De busspanningbron Vbus kan ingesteld worden tussen OVen 600V. Gezien de maximaal
toegestane nominale spanning op de motorklemmen in verband met de isolatie, moet
voorkomen worden dat de busspanning hoger dan 540V wordt ingesteld. Bovendien wordt er
vanuit gegaan dat bij teruglevering van de remenergie de isolatie de verhoogde busspanning
kortstondig kan verdragen.
Bij de gebruikte busspanningsbron is er een beperking in de maximale continue busstroom tot
1,7A. Hogere busstromen zijn aileen kortstondig mogelijk door de buffercondensator. De motor
mag continu 2,5A fasestroom voeren en de fasestroom mag kortstondig een factor 5 a 10
groter zijn dan de continue stroom. Aangezien de toegestane continue stroom van de motor
groter is dan de nominale busstroom, zal de acceleratie-tijd van de rotoras beperkt zijn. Dit
houdt in dat de gemeten stapresponsie en settling-time in bepaalde bedrijfsituaties bij gebruik
van een sterkere busspanningsbron beter zullen zijn. Toepassing van de buffercondensator
geeft echter de mogelijkheid kortstondig behoorlijke fasestromen ofwei acceleraties te
verkrijgen.

7.1.1 Stapresponsie van het toerental
De parameters van de PID-snelheidsregelaar worden experimenteel ingesteld. Er kan afgeleid
worden dat voor H"'.2(S)=K",(s+c) moet gelden Kw=+Jeff/K en c=Be~Jeff , analoog aan §4.3 om
een snelheidsoverdracht onafhankelijk van het traagheidsmoment en de dempingscoefficient te
krijgen. De overdracht zou dan Y2 worden. Daarbij geldt voor de opstelling (figuur 33) Jeff =
1,6·10'3 en Belf = 8,0·10'3 en voor de permanent-magneet machine K = 1,57 Nm/A. Een
integrerende aktie moet worden toegevoegd om de statische eindfout in het toerental klein te
maken. Dit be"invloedt natuurlijk wei de stapresponsie.
Een verhoging van de proportionele versterkingsfaktor zorgt wei voor een snellere responsie,
maar de fasestroom wordt grilliger. De variaties rond de gemiddelde sinuso"idale stroom
kunnen onderdrukt worden door verhoging van de integrerende versterkingsfaktor, hetgeen
weer leidt tot een tragere responsie met meer overshoot. Eeln en ander is dus tegenstrijdig en
er zal een optimale instelling moeten worden gezocht, startend met Kp = K",c = Be~K "" 2,6·10'3
4
en Kd = Kw = Je~K "" 5,1.10. • In praktijk dient de differentiele versterkingsfaktor Kd behoorlijk
kleiner te worden ingesteld om de referentiesnelheid met dwreJdt = 0 stabiel te houden. Met Kp
= 2,6.10'3, Kd = 0,05.10.4 en Kj = 7,5.10'3 worden de volgende responsies gemeten met behulp
van de meetopstelling volgens figuur 46 op een stap in Wre ! (zie figuur 47a,b,c):
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Stapresponsie van het toerental
N=·875 (715 /div)
en de stroom in (ase 1 (1A/div).
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Figuur47b

Stapresponsie van het toerental
N=-1750 (715 /div)
en de stroom in (ase 1 (1A/div).
Vdc = 400V, no load
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Stapresponsie van het toerental
N=-2000 (715 /div)
en de stroom in fase 1 (1A/div).
Vdc = 455V, no load

De rotorpositie is veer aanvang van de stap dusdanig gedraaid dat de gemeten fasestroom i1 (t)
zich in de piekwaarde zou bevinden. De snelheidsregelaar zal bij starten een grate fout in de
hoeksnelheid zien en een grote referentiestroom instellen (maximum is hier Irq ,max=4,OA).
Inderdaad is de fasestroom bij aanvang groot (zie figuur 47a,b,c). Bij figuren 47b en 47c wordt
langduriger een grote referentiestroom door de snelheidsregelaar ingesteld, resulterend in een
langdurigere acceleratie, om zo in nagenoeg dezelfde tijd tot de eindsnelheid te komen. De
acceleratie is eenvoudig evenredig met de helling van het snelheidsignaal. De settling-time is
voor diverse stappen nagenoeg hetzelfde. Het snelheidsignaal vertoont bij een gevoeligere Yschaal veel storing door de PWM-schakelfrequentie en aliasing. Het werkelijke eindtoerental is
beter te berekenen uit het aantal elektrische omwentelingen, de tijdschaal en het aantal
poolparen van de machine. Het eindtoerental bij figuur 47a is N=60·(9/3)/0,210 = 857 rpm, bij
figuur 47b N=60·(18/3)/0.206 = 1747 rpm en bij figuur 47c N=60·(22/3)/0.209 = 2105,
afwijkende -2,1%, -0,2% respectievelijk +5% van de referentie. De eerste twee vallen binnen de
meettolerantie (ca 3%). Een oorzaak voor de relatieve fout in de hoeksnelheid is de
vermenigvuldiging in de software van 8(t+1,28ms)-8(t) met een evenredigheidsgetalom tot de
snelheid te komen. Indien dit evenredigheidsgetal groter gemaakt wordt, zal de werkelijke
hoeksnelheid lager worden en omgekeerd.
De responsie is behoorlijk beperkt met de maximale toegestane stroom ter realisatie van een
hoge acceleratie op het moment dat de stap wordt ingeschakeld. Anderzijds is de responsie
niet optimaal omdat het minimum benodigde koppel Mo om de machine Qberhaupt te laten
draaien niet als offset in de referentiestroom wordt meegenomen. Dit benodigde koppel dient te
worden gecorrigeerd door de integrerende-aktie. Bij start van de stap is de maximale
2
2
acceleratie zichtbaar. Voor figuur 47b is Irq ,max,.,3,4A. Aflezen geeft d 8/dt = 2988 S·2 en is
gezien het traagheidsmoment, de motorkonstante K en (49) tim (51) acceptabel. Voor de
settling-time tset op een stap in de rotorhoeksnelheid ter grootte Coo zonder overige belasting, zal
volgens (49) tlm(51) altijd gelden

>

t
set

Jeff'

KI

C",

(78)

rq,max

en bedraagt voor J eff =1,6·10-3 kgm , Cw=314 rad/s (~N=3000), K=1,57 Nm/A en Irq,max = 4,OA
ongeveer 80ms. Een verdubbeling van Irq,max zou een halvering van de minimale settling-time
betekenen en wordt toegepast voor nog snellere responsies.
2
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7.1.2 Vier kwadranten regeling
Met de stroomvector-regelaar kan een negatieve Irq gerealiseerd worden die de motor volgens
§6.3.1 doet afremmen. Een negatieve Irq wordt door de snelheidsregelaar ingesteld indien te
lang geldt IwMI>lwrefl. Een gelijkblijvend toerental maar met een gewenste andere draairichting,
zal dus altijd met een negatieve Irq gepaard gaan. Hoe hoger Ilrq,maxl en/of hoe lager E=kw, hoe
eerder het opgelegde draaiveld wordt omgeslagen (zie §6.3.1). De energie die vObr deze
oms lag door de motor aan de buffercondensator wordt teruggeleverd, is zichtbaar door een
verhoging van de busspanning (zie (77)). Met de meetopstelling volgens figuur 46 geven
diverse stappen een rotorhoeksnelheid (CH1). fasestroom (CH2) en busspanning (CH3)
volgens figuur 48a tim 48d.
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Figuur 48a
Stap met draairichtingsverandering N = ±1273 rpm, Vbus=420V (Vdc, CH3),
no load, -2A<lrq<2A, 1Ndiv, 715 rpmldiv

Figuur 48c
Stap met draairichtingsverandering N=±1910, Vbus=540V (Vdc , CH3), no load,
-12A<lrq<12A, 5Ndiv, 715 rpmldiv
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Figuur 48b
Stap met draairichtingsverandering N =±2546 rpm, Vbus=540V (Vdc, CH3),
no load, -BA<lrq<BA, 5Ndiv, 1430 rpmldiv
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Figuur 48d
Stap met draairichtingsverandering N=±222B, Vbus=540V (Vdc, CH3), no load,
-15A<lrq<15A,5Ndiv, 715 rpmldiv

Daarbij is de afremming langdurig lineair ten gevolge van het traagheidsmoment en de relatief
konstante amplitude van de door de snelheidsregelaar ingestelde negatieve Irq. Uit figuren 48a
tim 48d is direct op te maken dat verhoging van de maximale stroom de responsie inderdaad
versnelt. Daarbij moet in acht genomen worden dat bij grotere acceleratie de busspanning
behoorlijk kan inzakken (zie bijvoorbeeld figuur 48d). Een te grote daling van de busspanning
bij een te grote stap in de snelheid kan de responsie weer langzamer maken. De combinatie
van stapgrootte en maximale stroom is bij de figuren dusdanig dat de daling van Vdc geen
invloed heeft op de responsie. Op het "knikpunt" in de stroom van figuur 48a (vertikale
stippellijn) is de EMK-spanning zo laag geworden dat de benodigde Vq nul is, waarop de
commutatie wordt omgedraaid (conform figuur 37b!). Daarbij is de verwachte vervorming in de
stroom ten gevolge het springen van de correctiehoek zichtbaar (zie §6.3.1). Tijdens de
afremming stijgt inderdaad de busspanning tot op het moment van het knikpunt. Na het
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knikpunt wordt weer vermogen uit de inverter gevraagd; de busspanning daalt. Merk op dat de
stroom rond de nuldoorgang van de snelheid symmetrisch is.
Bij een grotere stap in het toe rental (figuur 48b) en verhoogde IIrq,maxl=8,OOA, is naar
verwachting een behoorlijke verhoging van de busspanning en een snellere responsie
zichtbaar. De stijging van de busspanning is circa 50V. Er is iets meer vervorming in de stroom
zichtbaar bij het omslaan van het draaiveld (ca. 34ms na de start van de stap in de referentie).
Het verhoogde bereik van Irq ten opzichte van de situatie behorende bij figuur 48a, zorgt ervoor
dat de busspanning behoorlijk inzakt vanaf het moment dat het opgelegde draaiveld omslaat.
De busspanning zakt beneden 540V doordat de stroombegrenzing van de busspanningsbron
Vbus in werking treedt (zie figuur 46).
Bij figuur 48c is de maximale stroom nog verder verhoogd tot 12A. De combinatie van
maximale stroom en stapgrootte is nu dusdanig dat het draaiveld zeer snel wordt omgeslagen;
het "knikpunt" (vertikale stippellijn) treedt al op na 5ms vanaf de start van de stap in het
referentietoerental. Controle van (74) geeft met k=O,188, R=7 en de relatie N=(60/21t)·3m de
juiste omslagpunten voor aile ingestelde waarden van Irq. Doordat het knikpunt zo snel
optreedt, is geen wezelijke verhoging van de busspanning zichtbaar. Tijdens het omslaan van
het draaiveld is nu duidelijk vervorming in de stroom zichtbaar door de sprong in de
correctiehoek.
Verhoging van de piekstroom tot 6 maal de nominale fasestroom (figuur 48d) maakt het
mogelijk een stap ter grootte ~N = 2x2228 = 1,5Nnom met draairichtingsverandering (onbelast)
in ongeveer 75ms te halen. Het gevraagde piekvermogen van de aandrijving is ongeveer
15Ax540V = 8,1 kW. Er is nauwelijks energie teruggeleverd aan de buffercondensator en al het
vermogen uit de afremming is hoofdzakelijk gedissipeerd door de koperweerstand van de
statorspoelen. De machine wordt na snelle opeenvolging van deze stap beduidend warmer.
Merk op dat op het moment dat de busspanning niet verder daalt, het gevraagde vermogen
beneden het leverbare vermogen (540Vx1 ,7A=918W) van de spanningsbron komt. De
spanningsbron is op dat moment "sterk" genoeg om de buffercondensator weer op te laden tot
de nominale spanning en de gevraagde busstroom van de aandrijving te leveren.
Bij geprogrammeerde blokvormige referentiesnelheid met relatief lage frequentie en grote
amplitude, wordt een duidelijke periodieke rim pel op de busspanning gemeten (zie figuur 49) .
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Respons/e op een blokvorm-referentiesnelheid N=±2706 rpm,
frequentie 0,77Hz, 1430 rpmN, 5A1d/v, VdC = 540V, No load

De grote rimpel op de busspanning ten gevolge van het snel accelereren van de motor en het
terugleveren van de remenergie, laat duidelijk zien dat het gebruik van een flux-georienteerde
gelijkrichter als busspanningsbron in dergelijke situaties van dienst zou zijn. De fluxgeorienteerde gelijkrichter zou de netstromen ten opzichte van de netspanningen dusdanig
bijsturen dat de busspanning steeds gelijk blijft. Bovendien zou de remenergie aan het net
worden teruggeleverd.
Een sinusoi'dale referentiesnelheid maakt de benodigde toepassing van een vier kwadranten
regeling nog duidelijker. Tijdens een daling van het toerental zal, bij groot genoeg zijnde
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frequentie en amplitude in de snelheid, Irq namelijk negatief worden. De negatieve Irq zou in
amplitude groter worden bij toename van de frequentie van het sinuso'idale referentiesignaal.
Een sterkere afname van de referentiesnelheid vergt namelijk een snellere afremming. Tijdens
de stijging van het toe rental zal de Irq positief zijn en ook in amplitude groter moeten worden bij
verhoging van de frequentie. Een sterkere stijging van de referentiesnelheid vergt namelijk een
snellere acceleratie. Meting van het toerental, de fasestroom en busspanning bij toenemende
frequentie van de sinuso'idale referentiesnelheid met gelijkblijvende amplitude, geeft de
resultaten volgens figuur 50a tim 50d (Vbus=540V).
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Figuur 50s Responsie op een sinusoiaale
referentiesnelheid, amplitude 955 rpm, offset 1273
rpm, frequentie 3,57 Hz, 715rpmN, 2Ndiv, No load

Figuur SOc Responsie Op een sinusoiaale
referentiesnelheid, amplitude 955 rpm, offset 1273
rpm, frequentie 7,14 Hz, 715rpmN, 2Ndiv, No load
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Figuur 50b Responsie Op een sinusoiaale
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Figuur SOd Responsie op een sinusoi"dale
referentiesnelheid, amplitude 955 rpm, offset 1273
rpm, frequentie 10,7 Hz, 715rpmN, 2Ndiv. No load

Bij figuren 50a tim 50d is de amplitude van de fasestroom begrensd met IIrql~8,OOA en Ird = 0
gesteld. Omdat de referentiesnelheid periodiek en relatief hoogfrequent is, kan vanwege de
limitatie van het toegestane continue vermogen, de maximale amplitude van de fasestroom in
combinatie met de maximale frequentie en amplitude van de referentiesnelheid niet groter
gekozen worden. De spanningbron (Vbus , zie figuur 46) krijgt dan de busspanning namelijk niet
meer op de nominale waarde door de gelimiteerde gemiddelde busstroom tot 1,7A.
Uit figuren 50a tim 50d voigt direkt dat de fasestroom inderdaad in amplitude toeneemt bij
verhoging van de frequentie van de sinuso'idale referentiesnelheid. Het gemeten toe rental is
ook sinuso"idaal en is nauwelijks vervormd. De vier kwadranten regeling werkt correct. Echter
ten gevolge van de proportionele versterkingsfaktor Kp in de PID-snelheidsregelaar, is bij grote
fasestromen (figuur 50c en 50d) de amplitude van het toerentallager dan de gewenste waarde.
Verhogen van Kp en aanpassen van K; zou een verbetering kunnen geven. Echter bij figuur 50d
is de amplitude van de fasestroom bijna gelijk aan het gestelde maximum (8,OOA). Bij een
belasting zou daarom de sinuso'idale vorm van de snelheid niet meer gehaald kunnen worden,
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omdat de acceleratie ofwei de stroom reeds begrensd is. De vorm zou dan driehoekig worden.
Bij de situaties behorende bij figuur 50a tim 50c is nog ruimte in de amplitude van de stroom.
Een belasting van de rotoras zou daar geen effect hoeven te hebben op de sinusvormigheid
van de snelheid.

7.1.3 Field control
Verhoging van de referentiesnelheid verhoogt het werkelijke toerental niet indien de modulatie
index reeds maximaal is en de blindcomponent niet wordt bijgestuurd met een regelaar Hfie1d(s)
(zie figuur 18, §3.3.3). De regeling van een verdere verhoging van het toerental met behulp van
de blindcomponent Ird [KIM, 1997] is opgenomen in de snelheidslus (zie figuur 40). Voor
verhoging van m tijdens deze "Field control" is een grotere negatieve Ird nodig. Een eenvoudige
regeling is Ilrdl steeds iets te verhogen bij elke constatering (om de 1.28ms) dat de modulatie
index maximaal is (a=amax) en geldt Imq<l rq voor positieve Irq. De referentie II rd l wordt weer
verlaagd als de modulatie index beneden het maximum komt ofweI indien a<a max . Voor een
maximale acceleratie en grote Irq,max kan bovenstaande echter ook gelden terwijl "Field control"
niet nodig is, zodat de bijsturing van Ird pas mag geschieden als ook langdurig geldt Imrefl>!ml.
De periode dat Imrefl>lml hangt onder andere af van de stapgrootte. Daarom wordt bijsturing van
Ird voorlopig reeds ingeschakeld indien a=a max en Imq<l rq als Irq>O waarbij Irq,max = 8,00A,
aannemende dat voor deze Irq,max de modulatie index niet gelijk aan amax wordt bij maximale
acceleratie. Bij een grote afremming, ofweI indien Irq behoorlijk negatief is, wordt direkt Ird=O
gesteld en kan toegepast worden voor niet frequent optredende negatieve Irq. Tijdens
bijvoorbeeld een hoge sinuso"idale referentiesnelheid (zoals in figuur 50a tim 50d) waarbij "Field
control" toch niet gedurende de gehele periode noodzakelijk is, en behoorlijke afremmingen
nodig zijn, is dergelijke abrupte uitschakeling (Ird = 0) van "Field control" niet geschikt.
Door een stap in de snelheid te geven, kan bij gelijke busspanning het effect van "Field control"
worden bekeken ten opzichte van de situatie waarbij Ird=O wordt gehouden. Het effect is
natuurlijk pas zichtbaar indien de busspanning voor de situatie Ird=O te laag is om het
eindtoerental te halen. Bij eenzelfde stap in de gewenste snelheid van N=-1592 rpm naar
N=+1592 rpm wordt bij Vdc = 230V zonder respectievelijk met "Field control", het gehaalde
toe rental volgens figuur 51 a respectievelijk figuur 51 b.
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Figuur 51 a
Responsie zander Field control.
CH3: Vdc. CH2: fasestroom 2A/div, CH1: toerental
715 rpmldiv
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Figuur 51b
Responsie met Field control.
CH3: Vdc. CH2: fasestroom 2A/div. CH1: toerental
715 rpm/div

Zonder bijsturing van Ird (figuur 51 a) wordt het gewenste eindtoerental (1592 rpm ofweI 2,2 div
op CH 1) niet gehaald; de busspanning is te laag. Met bijstu ring van de Ird wordt het
eindtoerental wei gehaald (zie figuur 51b). Voor een bijgevoegde blindcomponent zal de
fasestroom in amplitude moeten toenemen, hetgeen zichtbaar is; vergelijk de stationaire
fasestroom in figuur 51 a ten opzichte van de stationaire fasestroom in figuur 51 b. De
blindcomponent wordt begrensd tot -2Asl rd sO. De steilheid waarmee het toe rental verhoogd
kan worden vanaf het moment van inschakeling van "Field control" (circa 50ms na de vertikale
stippellijn in figuur 51 b), is onder andere afhankelijk van de maximaIe toename in II rd l bij elke
constatering dat de modulatie index nog steeds maximaal is. Bij figuur 51 b is gekozen voor een
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maximale toename van 15mA per 1,28ms ofwei 11,7Als. De helling van het toerental vanaf het
moment van inschakeling van "Field control" kan eventueel verbeterd worden door II rd l sneller
toe te laten nemen. Beter is het gebruik van een PI-regelaar voor Hfie1d in figuur 18 in de vorm Ird
= Ird.old - Kp(roref-ro). Let op: indien de modulatie index weer beneden amax komt, dient de
voorgaande ingestelde negatieve Ird langzaam verhoogd te worden tot maximaal Ird = 0; "Field
control" is dan niet meer nodig om het gewenste toerental te halen.
Bij nominale busspanning kan zonder "Field control" het nominale toerental N=3000 gehaald
worden. Met "Field control" kan het toerental beduidend hoger gemaakt worden (zie figuur
52a). Daarbij is een PI-regelaar Ird = Ird.old - Kp(roref-ro) gebruikt met Kp = 0,53 en een maximale
toename in II rd l van 66A1s. Vermeld dient te worden dat instabiliteit optreedt indien hierbij de
parameters uit §7.0 van de stroomregelaar bij toepassing van "Field control" gehandhaafd
blijven. Dit komt doordat Vq tegen het maximum vastloopt bij a=amax en weer snel loskomt van
dit maximum als het toerental met "Field control" gehaald wordt. Juist deze Vq heeft dan
opeens weer veel invloed op de correctiehoek volgens (29), en dus op de blindcomponent.
Daardoor wordt de "Field control" PI-regelaar oscillerend aan- en uitgezet. Halvering van de
versterkingsfaktoren van de stroomregelaar en een kleine verhoging van K; in de
snelheidsregelaar geeft voldoende stabiliteit.
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Figuur 52a Verhoging van het toerental tot boven
nominaal toerental middels Field control, N = -3700
Van boven naar beneden: Vdc (CH3), i 1 (CH2) 2A/div,
toerental (CH1) 1430 rpmldiv
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Figuur 52b Afremming bij Field control, N = -3000
Van boven naar beneden: VdC (CH3), i 1 (CH2) 2A/div,
toerental (CH1) 1430 rpmldiv

Bij start van de stap in het referentietoerental van N=-3000 naar N=-3700, stelt de
snelheidsregelaar de blindcomponent Ird snel bij (zie figuur 52a, rond vertikale stippellijn). Merk
op dat de amplitude van de fasestroom vanaf de vertikale stippellijn langzaam zakt en het
toerental langzaam stijgt. Het stationaire toerental wordt pas na circa 120ms bereikt. De
langzame stijging is te wijten aan het traagheidsmoment en de begrenzing in Ird. Omdat tijdens
"Field control" de blindcomponent langdurig groot is, moet gezien de maximale toegestane
nominale stroom ervoor gezorgd worden dat II rd l niet groter wordt gekozen dan 2,5A. Merk op
dat verhoging van II rd l bij continu-stroombegrenzing, verkleining van het haalbare koppel tot
gevolg heeft omdat de busstroom door de keuze van busspanningsbron beperkt is.
Bij een behoorlijke afremming tijdens "Field control" (zie figuur 52b), wordt vrijwel direkt Ird=O
ingesteld. Vlak daarna stelt de snelheidsregelaar een negatieve Irq in; de busspanning stijgt.
Voor het gewenste stationaire eindtoerental (N=-3000) is geen "Field control" noodzakelijk.
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7.2 Overwegingen
Een correcte werking van de stroomlus is pas mogelijk indien de commutatie correct is.
Daarvoor is de rotorhoek nodig. Door de RDC-opsteekkaart is de rotorhoek ten opzichte het
a,~-stelsel bekend. De uitgelezen rotorhoek wordt dusdanig verschoven dat de machine, bij
verwisselen van de berekende duty-cycles van twee fasen, andersom roteert met eenzelfde
faseverschil tussen opgelegde spanning en fasestroom. Daarbij dient de amplitude van de
stroom voor beide richtingen gelijk te zijn. Dan is de commutatie goed. Het zoeken naar de
juiste hoekverschuiving opdat bovenstaande geldt, blijkt niet zo eenvoudig en is door middel
van geprogrammeerde ompoling en oplopende verschuiving vastgesteld.
Indien de commutatie correct is, kan de space vector modulator gecontroleerd worden op de
juiste sectorbepaling, continu"iteit in de gemiddelde opgelegde spanning en gevoeligheid naar
ingestelde modulatie index en/of correctiehoek. De modulatie index mag in praktijk niet hoger
dan 0,9 gekozen worden. Een hogere modulatie index doet de IGBT's tijdens de toppen van de
opgelegde spanning niet meer omschakelen. De combinatie van resolutie in duty-cycle,
bootstrap configuratie en dode-tijd is de oorzaak van een niet hoger instelbare modulatie index.
De ingestelde PWM-schakelfrequentie is 10kHz en de resolutie van de duty-cycle 1/500. Door
de PWM-frequentie lager te kiezen en/of de resolutie van de duty-cycle te verbeteren, kan een
hogere modulatie index verkregen worden. Dat vereist een behoorlijke ingreep in de EVmodule en geprogrammeerde kloksignalen. Daarbij blijft echter een bovengrens gelden: de
ingestelde dode-tijd is hoog (5I1S), omdat het uitschakelen van de IGBT's geschiedt door de
basis naar de emitter te sluiten. Een snellere uitschakeling van de IGBT's, en dus een kleinere
benodigde dode-tijd, is aileen realiseerbaar indien de IGBT uitgeschakeld wordt met een
negatieve gate-emitter spanning van circa -15V. De configuratie van de IGBT-driver van de
CPM geeft dus een behoorlijke beperking in de minimale dode-tijd. De haalbare modulatie
index, resolutie van de duty-cycle en minimaal benodigde dode-tijd met de gebruikte
configuratie van de CPM en de software, zijn voor deze servobesturing echter acceptabel.
Een andere beperking van de AC-aandrijving is de resolutie van de fasestroommeting. Voor de
relatief lage stationaire fasestroom bij de metingen is voor een betere regeling een hogere
resolutie van de stroommeting nodig. De huidige ADC's voor de meting van de fasestromen
zijn dusdanig ingesteld dat een volle schaal overeenkomt met 31,25A. Dat betekent dat een
fasestroom van 2A in slechts 131 delen is gekwantiseerd. Een ADC met een hogere resolutie
zou een oplossing zijn. Een oplossing om een hoge resolutie voor zowel kleine als grote
stromen te verkrijgen, is het aanpassen van de referentie van de ADC's indien een bepaalde
ingangswaarde wordt overschreden. Dit vergt echter een behoorlijke ingreep in de hardware.
De implementatie van de theorie van de space vector modulatie geeft ondanks bovenstaande
beperkingen een bevredigend gedrag van de feitelijke eindtrap, gezien de nette gemiddelde
invertertakspanningen en fasestromen (zie bijvoorbeeld figuur 45a). De stapresponsie van de
belangrijke stroomvector-regelaar (zie figuur 15) kan bekeken worden door het klemmen van
de rotoras. Bijkomend voordeel van de gekozen configuratie van de stroomvector-regelaar (zie
figuur 15) is dat in stationair bedrijf de in- en uitgangen van de regelaars DC-signalen zijn (oak
bij rotatie), zodat instelling van de referentie en controle van de ingestelde correctiehoek
makkelijker is. Met deze DC-instellingen is bovendien een herleiding van de motorparameters
mogelijk, maar wordt vanwege beperkte rekentijd nag niet toegepast. De parameters van de
twee PID-regelaars in de stroomvector-regelaar kunnen dusdanig ingesteld worden dat een
redelijk snelle responsie van de stroomlus verkregen wordt. Daarbij is de noodzakelijke
correctie voor de open-Iusversterking ge'implementeerd, am zo een responsie te verkrijgen die
nagenoeg onafhankelijk is van de bedrijfsituatie. Invloed van de buss panning en de hoogte van
de ge"induceerde tegenspanning wordt daarmee onderdrukt. Verhoging van de proportionele
versterkingsfaktor versnelt de responsie van de stroom, maar bijkomende vervorming op de
stroom vergt weer een verhoging van de integrerende versterkingsfaktor die een behoorlijke
overshoot kan geven. Experimenteel dient de juiste instelling van de PID-regelaars te worden
gevonden. De parameters zijn voor zowel de aktieve component- als blindcomponent-regelaar
hetzelfde.
De stroomvector-regelaar werkt oak correct in vier kwadranten, zodat oak een gecontroleerde
energiestroom van motor naar inverter kan plaatsvinden. Daarmee is voorbereid op het gebruik
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van de servobesturing in de kop-staart schakeling. Bij de gebruikte meetopstelling voor
nominale busspanning is nog gebruik gemaakt van een grote buffercondensator om de
remenergie op te nemen, resulterend in een verhoging van de busspanning bij afremming.
Deze verhoging van de busspanning heeft tot op zekere hoogte geen invloed op het gedrag
van het servosysteem, daar correctie in de open-Iusversterking wordt toegepast. Echter indien
de stijging van de busspanning in combinatie met de daling van de EMK-spanning te groot
wordt, is geen regeling van de stroom meer mogelijk. Een snellere herhalingsfrequentie van de
stroomlus zou een remedie zijn bij dergelijke situaties. Door de vier kwadranten regeling is
aktieve remming van de rotor mogelijk, nodig voor een snelle ompoling en/of verlaging van het
toerental. Het onder controle houden van een negatieve Imq blijkt beduidend moeilijker te zijn
dan een positieve Imq . Niet aileen zal het opgelegde draaiveld omslaan voordat de werkelijke
draairichting verandert, ook is de open-Iusversterking moeilijker te bepalen. Wil men aile
remenergie benutten, is bovendien de maximale negatieve Irq aan grenzen gebonden. De
buffercondensator geeft niet aileen de mogelijkheid de remenergie op te slaan, ook geeft die de
mogelijkheid om kortstondig hoge fasestromen te kunnen verkrijgen.
Een hoge fasestroom is noodzakelijk voor een grote acceleratie ofwei snelle stapresponsie van
de snelheidslus. Door verhoging van de maximale stroom kan een verhoogde acceleratie
verkregen worden, maar dient begrensd te zijn tot circa 15A voor deze aandrijving.
Desondanks is een stap van N=+3000 rpm naar N=-3000 rpm met de gebruikte motor en ACaandrijving in slechts 100ms haalbaar. De meetopstelling geeft overigens enige beperkingen in
stapgrootte en maximale stroom omdat de stroombegrenzing van de busspanningsbron parten
speelt. Het sneller maken van de responsie van de snelheidslus vergt een verhoogde
proportionele versterkingsfaktor in de PID-snelheidsregelaar. Een te grote proportionele
versterkingsfaktor maakt de stroom echter minder sinusvormig en zou een groter koppelrimpel
tot gevolg hebben. De instelling geschiedt experimenteel, waarbij een compromis wordt
gemaakt tussen snelheid en sinusvormigheid van de fasestromen. De ingestelde parameters in
de snelheidsregelaar dienen te worden aangepast indien voor een andere belasting (figuur 32)
wordt gekozen. Zeker indien een groter traagheidsmoment wordt toegepast, zal Ki verkleind
moeten worden.
Bij hoge gewenste toerentallen loopt normaliter de modulatie index tegen het maximum aan.
De stroomvector-regelaar geeft de mogelijkheid met "Field control" een negatieve
blindcomponent te verwezenlijken, waarvan de waarde bepaald wordt door de
snelheidsregelaar. Met de blindcomponent kan alsnog het toerental verhoogd en geregeld
worden indien de benodigde modulatie index tegen het maximum aanloopt. Daarmee zijn
toerentallen tot circa 25% boven het nominale toerental mogelijk. (De lagers van de
asynchrone machine hebben hier echter enige problemen mee, zeker bij ompoling). Het in- en
uitschakelen van de PI-regelaar voor "Field control" maakt echter de relatieve stabiliteit van de
stroomvector-regelaar slechter. De stapresponsie van zowel de stroomlus als de snelheidslus
dient langzamer gemaakt te worden om stabiliteit te waarborgen. Het onderzoek naar een
geschikte PI-regelaar Hfield(s) (zie figuur 18) of wijze van in- en uitschakeling is overigens
beperkt gebleven.
De regellussen zijn ingesteld op behoorlijke stapresponsies. Indien kleine referentiesignalen
gebruikt gaan worden, zal het servosysteem wat betreft de snelheidslus nog geoptimaliseerd
moeten worden. Zeker bij lage toerentallen en gewenste langzame draairichtingsverandering,
heeft de aandrijving problemen bij een nuldoorgang van de snelheid. Dit komt doordat aile
uitgangen van de regelaars richting nul gaan, maar ook vanwege de lage resolutie van de
kwantisering van de stroom. Verbetering van een nuldoorgang van de snelheid vereist
aanpassing van Kp en Ki in de snelheidsregelaar. Hysteresis en minimum benodigd koppel om
de machine opgang te krijgen spelen ook een belangrijke rol bij de netheid van nuldoorgang in
de snelheid en dienen eigenlijk in een vervolg meegenomen te worden.
Het gebruik van een asynchrone machine als belasting of overdracht van energie naar het drie
fasen net, is niet aan te raden. Bij excitatie van de asynchrone machine met het drie fasen net
is teruglevering van energie aileen mogelijk voorbij het nominale toerental van de asynchrone
machine. Een groter bereik in het toerental waarbij teruglevering van energie mogelijk is,
vereist een tweede AC-aandrijving. Bovendien vereist die situatie een zeer nauwkeurige
regeling van de snelheid van de servo. Daarvoor is nog een optimalisatiefase nodig. Voor een
eenvoudigere DC-bekrachtiging ter realisatie van een inductierem zijn statorstromen nodig
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groter dan de nominale stroom indien het nominale vermogen uit de servobesturing gevraagd
moet gaan worden. Ook rond een draairichtingsverandering geeft het kipkoppel te weinig
belasting. De asynchrone machine (figuur 32) is voorlopig aileen gebruikt om enige vorm van
belasting te realiseren.
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8. Conclusies en aanbevelin9.!!!
De ontwikkeling van de Controlled Power Module (CPM) heeft het mogelijk gemaakt een
hoogdynamische servobesturing te realiseren met weinig toevoeging van extra hardware. De
IGBT-eindtrap is ge"integreerd in de CPM en is beveiligd. De CPM beschikt over een digitaal
signaal processor (DSP) waardoor de gehele aansturing via software geschiedt. Daarmee is
een compact en robuust stand-alone concept gerealiseerd. Beoogde doeI van de ontwikkeling
van deze invertermodule en de implementatie van een hoogdynamische servobesturing met
een vier kwadranten regeling en "Field control" voor zeer hoge toerentallen, is in combinatie
met een ge"implementeerde flux-georienteerde gelijkrichter [VANZWAM, 1997] in eenzelfde
invertermodule een compacte kop-staart schakeling te kunnen realiseren. Met de realisatie van
de servobesturing in de nieuwe invertermodule, is een intrede gemaakt in deze veel eisende
kop-staart schakeling en is een beproeving en demonstratie van de invertermodule mogelijk.
Didactisch en commercieel blijkt de CPM veel meerwaarde te hebben.
De beschouwing van de theorie over de space vector modulatie, de wijze van correctie van de
faseverschuiving in de stroom, configuratie van de stroomvector-regelaar en de toepassing van
"Field control" hebben het mogelijk gemaakt de aandrijving relatief snel te implementeren.
Daarbij blijkt de configuratie van de stroomvector-regelaar een geschikte keuze; aile
referentiesignalen zijn in stationair bedrijf DC-signalen. Het instellen van de PID-regelaars
wordt daardoor makkelijker. De implementatie van de AC-motoraandrijving, en met name de
implementatie van de stroomvector-regelaar, heeft tot de volgende conclusies geleid:
•

•

•

•

•

•

•

•

De sinusvormigheid van de fasestromen is bij de gekozen configuratie van de
stroomvector-regelaar afhankelijk van de kwaliteit van de motor. Met name de "voorkeur
posities" van de rotor door magnetisering van het ijzer in de statorpolen door de sterke
permanent-magneet rotor, geven vervorming van de fasestromen.
Door de stationaire DC-instellingen van modulatie index en het faseverschil tussen
opgelegde gemiddelde spanning en ge"induceerde tegenspanning (de correctiehoek), is
een herleiding van de motorparameters makkelijker te implementeren.
De open-Iusversterking van de stroomlus moet gecompenseerd worden voor busspanning,
ge'induceerde tegenspanning en de toegepaste correctiehoek. Daarmee wordt een
stroomlus-responsie verkregen die nagenoeg onafhankelijk is van de bedrijfsituatie.
De gevoeligheid van de stroom naar veranderingen in de correctiehoek is groot. Bij een
maximale modulatie index wordt de relatieve stabiliteit van de stroomvector-regelaar
slechter omdat de stroomregelaar voor de q-component dan geen grip meer heeft op de
modulatie index en/of correctiehoek. Onderdrukking kan verkregen worden door het
langzamer maken van de stroomlus-responsie.
Het onder controle houden van de fasestroom bij afremming is beduidend moeilijker dan bij
acceleratie en/of stationaire stromen. Niet aileen is de open-Iusversterking nu meer
afhankelijk van de ge"induceerde tegenspanning, ook speelt de correctiehoek bij bewust
vroegtijdig omslaan van de commutatie een grote rol.
De maximale modulatie index waarbij de opgelegde gemiddelde spanning nog net niet
vervormt, is beperkt door de bootstrap configuratie van de IGBT-driver, PWMschakelfrequentie, resolutie van de duty-cycle en de minimale dode-tijd. De huidige
configuratie beperkt de modulatie index tot 0,9. De verhoging van de sinuso"idale spanning
over twee fasen bij toepassing van de space vector modulatie met symmetrische verdeling
van de inschakelmomenten ten opzichte van gewone sinusmodulatie, blijkt dus zeker
noodzakelijk.
Het in- en uitschakelen van de Field control regelaar kan bij snelle stroomlus responsies
leiden tot verslechtering van de relatieve stabiliteit. Vermindering van versterkingsfaktoren
in de PID-regelaars van zowel de stroomlus als snelheidslus is noodzakelijk om stabiliteit te
waarborgen.
De experimenteel ingestelde parameters van de PID-snelheidsregelaar dienen gewijzigd te
worden indien het systeem zwaarder belast wordt of voor een andere belastingvorm
gekozen wordt.
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De implementatie van de servobesturing heeft belangrijke zaken aan het licht gebracht
betreffende de benodigde veranderingen en verbeteringen om een nog betere performance
van de aandrijving te verkrijgen. Daarbij zijn niet aileen ingrepen in de software maar ook in de
hardware nodig.
•
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•

•

•
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•

•
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De stroomlusherhalingsfrequentie (3,9kHz) dient verhoogd te worden voor een gratere
bandbreedte van de straomvector-regelaar. Met name de hoekbepaling, nodig voor de
space vector modulatie, zorgt bij hoge elektrische hoeksnelheid voor een slechte
stroomvorm bij te lage herhalingsfrequentie van de straomlus. Verhoging van de
herhalingsfrequentie vereist een verkorting en optimalisatie van de benodigde rekentijd van
de software. Bovendien zal software op basis van interrupt handling noodzakelijk worden.
Eventueel kan de space vector modulator en hoekbepaling ten opzichte van de PIDstroomregelaars binnen €len stroomlus vaker doorlopen worden.
De benodigde arctangensfunktie voor de berekening van de correctiehoek in de straomlus,
vergt relatief veel rekentijd. De benadering kan beter door een opzoektabel met lineaire
interpolatie verwezenlijkt worden. Door de begrenzing in de uitgangen van de
straomvector-regelaar is overigens de arctangensfunktie bij maximale modulatie index
begrensd tot ±45°. Voor kleine modulatie index wordt het volledige bereik ±90° in de
correctiehoek wei gehaald. Voor grate waarden van de zelfinductie van de statorspoelen
en/of lage ge'induceerde tegenspanning, kan het begrensde bereik in de correctiehoek
zeker bij "Field control" voor prablemen zorgen. Het bereik van de regelaar in de dcomponent ten opzichte van de q-component dient vergroot te worden. Een andere manier
is de correctiehoek een meelopende offset (tot 45°) te geven, welke afhankelijk dient te zijn
van de elektrische hoeksnelheid.
De niet-konstante offsetspanning van de stroomopnemers zorgt voor een kleine DC-drift in
de fasestroom. Indien de bedrijfsituatie dat toelaat, dienen offsetspanningen meerdere
malen opnieuw te worden gemeten en bij excitatie meegenomen te worden.
De resolutie van de duty-cycle dient verhoogd te worden om betere stabiliteit en minder
stroomruis te verkrijgen bij kleine fasestromen. Dat vergt bij de gebruikte DSP een
behoorlijke ingreep in de configuratie van diverse kloksignalen. Overigens eist verhoging
van de resolutie in de duty-cycle veelal verlaging van de PWM-schakelfrequentie.
Indien geen grate fasestromen noodzakelijk zijn, dient het meetbereik van de
fasestroommeting verkleind te worden. Met een verkleining van het meetbereik van de
stroomopnemers wordt het regelen van kleine fasestromen verbeterd en zal de stroomruis
kleiner worden. Daarbij is verhoging van de resolutie in de duty-cycle echter een vereiste.
Verkleining van het meetbereik kan eenvoudig geschieden door het vervangen van de
stroomopnemers door typen met een hogere gevoeligheid.
Een draairichtingsverandering bij lage toerentallen geeft met de huidige snelheidsregelaar
nog problemen bij een nuldoorgang van de snelheid. Niet aileen zijn dan kleine
fasestromen nodig, ook is de resolutie van de snelheidsberekening te klein. Een hysteresis
in de snelheidsregelaar zou kunnen helpen.
Het setpoint van bijvoorbeeld het toerental is met de CPM via een analoog signaal (0..+5V)
of via voorprogrammering mogelijk. Het analoge signaal zal door de 10-bits kwantisering
beperkingen geven in de minimale realiseerbare stapgraotte. Met voorprogrammering zijn
wei kleine veranderingen in het toerental mogelijk. Een setpoint via de glasvezel
communicatie poort of via de digitale databus zou voor de gebruiker nuttiger zijn.
Het online-debuggen van de software is mogelijk, maar met name het bekijken van
registerwaarden van de gebruikte DSP blijkt in praktijk niet mogelijk. Tijdsafhankelijke
parameters zijn moeilijk te bekijken en uitgelezen digitale waarden zijn moeilijk te
controleren. Het zou bijzonder van pas komen indien zich op de databus een
adresseerbare digitaal-analoog converter (DAC) zou bevinden. Daarmee zouden
ingestelde en/of uitgelezen parameters voor de gebruiker zichtbaar gemaakt kunnen
worden in de vorm van een analoog signaal.
De dode-tijd kan verkleind worden door het uitschakelen van de IGBT's met een negatieve
gate-emitter spanning. Daarmee kunnen de IGBT's sneller uitgeschakeld worden.
Daardoor zijn schakelverliezen van de inverter verminderd en is bovendien een hogere
modulatie index dan 0,9 mogelijk. Dat is mogelijk door de configuratie van de IGBT-driver
te wijzigen. Een symmetrische voeding van de driver is dan echter noodzakelijk.
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