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Samenvatting
Op de luchthavens van Oslo, Zürich en Amsterdam heeft Vanderlande Industries het bagageatbandelingssysteem, genaamd BAGTRAX® geïnstalleerd. BAGTRAX® is een systeem waarbij de
bagagestukken apart door zogenaamde carriers vervoerd worden. Deze carriers worden
aangedreven door asynchrone lineaire inductiemotoren (LIM's).
Voor de aansturing van de carriers wordt gebruikt gemaakt van fotosensoren om de snelheid te
meten en de aanwezigheid van een carrier vast te stellen. Vanuit deze informatie zal het
regelsysteem de carrier naar een bepaalde snelheid sturen, door de LIM een bepaalde tijd te
bekrachtigen. Het blijkt dat een aanzienlijk deel van de kosten van dit systeem op de fotosensoren
terug te voeren is. Indien gestreefd wordt naar verlaging van de systeemkosten, kan er gezocht
worden naar een nieuwe besturing, waarin de fotosensoren niet meer gebruikt worden. Een goede
oplossing kan zijn om de asynchrone lineaire inductiemotor als sensor voor zijn besturing te
gebruiken. In de literatuur wordt dit vaak bestempeld als sensorless controL
Uit onderzoek blijkt dat de meeste reeds onderzochte methoden voor sensorless control tot slecht
resultaat leiden in de toepassing op de lineaire motoren, zoals die gebruikt worden in het BAGTRAX®
systeem. De meeste methoden zijn namelijk sterk atbankelijk van machine parameters, waarvan de
afstand tussen de LIM en het reactielichaam (reactieve deel van de carrier) alsmede de temperatuur
van de LIM en het reactielichaam, als de zwaarst wegende factoren kunnen worden beschouwd.
Juist voor een omgeving waarin de machine parameters slecht te beheersen dan wel te meten zijn
(steeds een andere carrier (rotor) bij dezelfde LIM (stator)), dient er een nieuwe methode
ontwikkeld te worden.
De in dit onderzoek gepresenteerde methode doet een beroep op de generatorwerking van de LIM.
Als de LIM bekrachtigd wordt, zal een spanning geïnduceerd worden in het reactielichaam. Deze
inductiespanning heeft in het reactielichaam kringstromen tot gevolg, welke na uitschakelen van de
bekrachtiging een spanning in de LIM induceren. De frequentie van deze inductiespanning varieert
rechtevenredig met de snelheid waarmee het reactielichaam zich t.o.v. de LIM voortbeweegt. Het
grote voordeel van deze methode is dat de frequentie van het gemeten signaal onafbanketijk is van
de machineparameters, welke onder invloed staan van de temperatuur en de afstand tussen de LIM
en het reactielichaam. De grootte van het gemeten signaal is echter wel atbankelijk van deze
condities, waardoor nauwkeurige spanningsmeting bemoeilijkt kan worden.
Voor de detectie van de aanwezigheid van een carrier, wordt gebruik gemaakt van de variatie in
fasehoek tussen de primaire spanning en stroom. Deze is, in het geval dat er een carrier boven de
LIM gepositioneerd is, aanmerkelijk kleiner dan in de situatie waarin er geen carrier boven de LIM
staat. Doordat deze methode slechts twee discrete situaties hoeft te detecteren (wel of geen carrier),
speelt de gevoeligheid voor omgevingscondities hier geen rol.
De gepresenteerde methode voor meting van de snelheid en bepaling van de aanwezigheid van de
carrier is in een proefopstelling geïmplementeerd en getest. Hieruit blijkt dat de methode goed
werkt. Voor snelheden groter dan 1 rn/s is de fout maximaal3%. Voor snelheden kleiner dan 1 rn/s
is de methode veel minder nauwkeurig tot afwijkingen van 90% in de gemeten snelheid. Voor de
toepassing binnen BAGTRAX® voldoet de methode echter prima.
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1
Inleiding
Vanderlande Industries is een groeiende internationale onderneming die wereldwijd een naam heeft
opgebouwd met haar innovatieve material handling systemen voor onder meer distributiecentra,
sorteercentra voor express pakketdiensten en productiebedrijven. Ook als leverancier van bagageathandelingssystemen voor luchthavens heeft de onderneming een uitstekende reputatie hoog te
houden. Op meer dan 300 luchthavens in de wereld zijn bagage-athandelingssystemen
geïmplementeerd. De afhandeling en tijdelijke opslag van vroeg aangekomen bagage en transfer
bagage van passagiers worden steeds belangrijker. Het transport van de bagage over
transportbanden voldoet in veel gevallen niet meer. Door het steeds groter worden van de
luchthavens en de korte overstaptijden moet de bagage steeds sneller getransporteerd worden.
Op de luchthavens van Oslo, Zürich en Amsterdam is inmiddels het zogenaamde BAGTRAX®
systeem geïnstalleerd. BAGTRAX® is een systeem waarbij de bagagestukken apart in bakken
vervoerd worden. Deze bakken worden op hun beurt vervoerd door een carrier. Een afbeelding van
deze combinatie is te zien in figuur l.I. De carriers
rijden over een track en worden aangedreven door
lineaire inductiemotoren (LIM") die op vaste
plaatsen tussen de track opgenomen zijn. Door deze
wijze van aandrijving zijn er, op de carrier na, geen
bewegende delen. Bovendien is het mogelijk bij een
laag geluidsniveau een hoge snelheid te behalen.
Op verschillende plaatsen in het systeem kan het
voorkomen dat zich een wachtrij van carriers
vormt. Om ervoor te zorgen dat iedere carrier een
voorwaartse kracht ondervindt, is de flat slorage
queue zone (FQZ) ontwikkeld. In dit systeem wordt Figuur 1.1: Ongeladen bak met carrier
er gebruik gemaakt van een groot aantal kleine
LIM's, pusher LIM's (PLI) genoemd. De onderlinge afstand tussendePLI's is zo opgesteld dat een
carrier op iedere willekeurige plaats aangestuurd kan worden door een PLI. De stuwende kracht, die
op de carriers uitgeoefend wordt, is gelijk aan de compensatie voor de wrijvingskracht vermeerderd
met 10 N om een continue druk te garanderen.
• Zie voor deze en andere afkortingen de lijst van afkortingen op pagina 57
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Aanleiding

Door de grootte van de systemen die op grote luchthavens geïnstalleerd worden, wordt er steeds
meer verwacht van de buffer- en opslagcapaciteit van de FQZ. Hierdoor heeft het systeem vaak een
grote lengte. De FQZ is een systeem waarin de lineaire motoren met een hoge dichtheid
geïnstalleerd zijn (zie figuur 1.2).
De FQZ is een wachtrij van carriers
gebaseerd op de FIFO methode. Als
fotosensoren
het systeem een carrier opvraagt, zal
op steun
de voorste uit de rij vertrekken en
zal de gehele rij een plaats
PLI
doorschuiven. Als het systeem een
carrier vrijgeeft, zal deze achter aan
track
de rij aansluiten. Om te garanderen rijrichting
dat er op de voorste positie altijd
een carrier aanwezig is, wordt er
een continue druk op de rij
uitgeoefend. Hierin voorziet de PLI.
Figuur 1.2: Flat storage queue zone
De andere functie van de PLI is
ervoor te zorgen dat een door het
systeem vrijgegeven carrier snel achter in de rij aansluit, zonder hard te botsen. Deze twee functies
maakt een snelheidsregeling noodzakelijk.

j

Voor de snelheidsregeling van de carriers in de FQZ wordt gebruikt gemaakt van fotosensoren. Het
blijkt dat een groot deel van de kosten van een FQZ in deze fotosensoren zit. Indien gestreefd naar
verlaging van de systeemkosten, kan er gezocht worden naar een nieuwe besturing, waarin de
fotosensoren niet meer gebruikt worden.

1.2

Doelstelling

Het doel van dit rapport is het presenteren van het onderzoek waarin gezocht wordt naar een nieuwe
methode om de snelheid en aanwezigheid van de carrier te bepalen. De bedoeling is de asynchrone
lineaire inductiemotor, in dit geval de PLI, als sensor voor zijn besturing te gebruiken. Daarvoor is
het nodig de snelheid waarmee een carrier boven de PLI verschijnt, de snelheid waarmee de carrier
de PLI verlaat en de aanwezigheid van de carrier vast te kunnen stellen.

1.3

Structuurbeschrijving

De opbouw van dit rapport is als volgt: Hoofdstuk 2, projectgrenzen, beschrijft de situatie
waarbinnen dit onderzoek uitgevoerd is, alsmede de afbakening van de projectgrenzen. Dit wordt
gevolgd door een beknopte beschrijving van asynchrone lineaire inductiemotoren in hoofdstuk 3. In
dit hoofdstuk wordt tevens dieper ingegaan op het onderzoeksobject: de PLI. Hoofdstuk 4 behandelt
diverse reeds onderzochte methoden voor sensorless controL In hoofdstuk 5 wordt een geheel
nieuwe methode beschreven, die tevens de kern vormt van dit rapport. De methode wordt hierbij
uitgesplitst in twee delen: detectie van aanwezigheid van de carrier en snelheidsmeting van de
ca"ier. Hoofdstuk 6 beschrijft de implementatie van de nieuwe methode binnen het door
Vanderlande ontwikkelde BAGTRAX® systeem. Als laatste geeft hoofdstuk 7 de conclusies en
aanbevelingen.
2
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2
Projectgrenzen
Om te komen tot een duidelijk doel van de opdracht en een planning van de activiteiten die
noodzakelijk zijn voor een goed eindresultaat, is een goed begrip van de situatie noodzakelijk. Het
proces waarop dit onderzoek van toepassing is, zal in de volgende paragraaf worden besproken.
Vervolgens zullen de probleembeschrijving, probleemstelling en opdrachtomschrijving worden
gegeven en als laatste het plan van aanpak.

2.1

Situatiebeschrijving

Zoals eerder vermeld heeft het onderzoek betrekking op de PLI, een asynchrone lineaire
inductiemotor, die enkel gebruikt wordt in de FQZ. In figuur 2.1 is een foto te zien van een carrier
boven een PLI. Aan de onderzijde van de carrier is een reactielichaam bevestigd, dat eigenlijk het
secundaire deel van de motor is.

reactielichaam
PLI

rijrichting

Figuur 2.1: Carrier boven PLI

3
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Tussen de PLI en het reactielichaam zit een ruimte van enkele millimeters. Vergeleken met
roterende motoren, waarbij deze ruimte slechts enkele tienden van een millimeter bedraagt, is dit
zeer groot. Een zeer belangrijk uitgangspunt van dit onderzoek is de variatie van deze ruimte. Door
wisselende omgevingstemperatuur en door kringstromen veroorzaakt door een wisselend
magnetisch veld, ondervindt de carrier grote temperatuurswisselingen. Hierdoor vervormt de carrier
dermate dat de ruimte tussen de carrier en de LIM enkele millimeters kan varH!ren.
In dit rapport worden de termen carrier en reactielichaam beide gebruikt, als gesproken wordt over
het secundaire deel van de motor. Het primaire deel van de motor zal over het algemeen worden
aangeduid als simpelweg de motor, of LIM en PLI. Tevens wordt er soms gebruik gemaakt van de
analogie tussen stator en het primaire deel van de motor enerzijds en rotor en secundaire deel
anderzijds.

2.1.1

Besturing

De besturing van de motor verschilt in twee situaties. De eerste is de situatie waarin de motor voor
een continue druk moet zorgen in een rij stilstaande of geleidelijk voortbewegende carriers.
Hiervoor worden, afhankelijk van de lengte van de rij, slechts een aantal motoren ingeschakeld en
op vol vermogen aangestuurd. Een voorbeeld van deze aansturing is weergegeven in figuur 2.2.
Voor de bepaling van de lengte van de rij wordt voor iedere motor vastgesteld of er een carrier
boven aanwezig is.
Rijrichting
LJ

•

e

0

0

0

e

e

e

0

k"" Carrier

•

0

0

e

e

.~Motor

Figuur 2.2: Een rij in een FQZ (een ingekleurd rondje betekent dat de
bovenstaande motor aan staat)

In de tweede situatie wordt de carrier tot een bepaalde snelheid aangestuurd, om deze achter in de
wachtrij aan te laten sluiten. Hiervoor is een eenvoudig regelsysteem geYmplementeerd waarbij de
motor een bepaald gedeelte van de tijd aangezet wordt als er een carrier boven de motor aanwezig
is. Normaal gesproken wordt de motor tijdens een carrier passage één keer in- en één keer
uitgeschakeld. De motor hoeft de carrier niet af te remmen, alleen te versnellen als de snelheid van
de carrier lager is dan de gewenste snelheid. Uit dit snelheidsverschil wordt de energie bepaald die
in de carrier gebracht moet worden en hiermee de tijd dat de motor aan moet staan. De exacte
implementatie van de snelheidsregeling is te vinden in document [ 15].
De motoren worden actief aan gezet. Dit heeft tot gevolg dat, indien de besturing de motoren niet
expliciet aan zet, een zeer laag vermogen gedissipeerd wordt in het gehele systeem. Zoals hierboven
beschreven, wordt een motor alleen aangezet wanneer er een carrier aanwezig is.
De meting van snelheid en aanwezigheid gebeurt met fotosensoren. De snelheid van de carrier
wordt berekend uit de tijd dat de carrier door een fotosensor gedetecteerd wordt, gegeven de lengte
van de carrier. Deze sensor wordt getriggerd op twee uitstekende delen aan voor- en achterzijde van
de passerende carrier, zodat het voor bepaling van de snelheid niet uitmaakt of verschillende
carriers tegen elkaar aan rijden. Dit maakt wel een extra sensor noodzakelijk voor de
aanwezigheidsdetectie.
4
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Tot nu toe is ervan uitgegaan dat iedere motor apart aangestuurd wordt. Dit is echter niet correct. In
de aansturing worden drie PLI's namelijk gezien als één motor. De hoofdreden hiervoor is dat op
deze wijze de complexiteit beperkt blijft en de kosten gedrukt worden door vermindering van het
aantal sensoren. Een module die drie PLI' s aanstuurt, wordt een flat slorage queue power module
(FPM) genoemd. Per FPM zijn er twee fotosensoren (PEC) beschikbaar voor het meten van de
aanwezigheid en de snelheid van een carrier. Een schematisch lay-out van een FQZ is weergegeven
in figuur 2.3. Hierin is tevens te zien dat een FQZ bestaat uit diverse series van 3 PLI's achter
elkaar.
PEC
Pre.nt

PEC
Prefnt

Rijrichting

PEC
T,er

PEC

Tri.er
---

index

pos.

modules

Flat Storage Queue

Figuur 2.3: Schematische lay-out van een FQZ
De maximale snelheid van een carrier binnen de FQZ is 2 m/s. Hierbij zal de carrier slechts in één
richting aangedreven worden. De snelheid dient enkel in deze richting gemeten te worden. Doordat
de geregelde snelheid niet kritisch is, zijn de eisen voor de nauwkeurigheid van de snelheidsmeting
zeer gering. In het uiterste geval is het voldoende dat er vastgesteld wordt of de carrier zacht,
gemiddeld of hard rijdt.

2.1.2

Motorgegevens

Zoals eerder vermeld, is de PLI een asynchrone lineaire inductiemotor en wordt alleen toegepast
binnen de FQZ. Via een solid-state relais wordt deze aangestuurd met 3-fasen 400 volt
wisselspanning (f.sup), 50 Hz (/sup)· De synchrone snelheid (vsyn) bedraagt volgens de specificatie 6
mis. De motoren worden met grote slip bedreven. Ze worden gebruikt om een carrier een snelheid
van maximaal 2 m/s te geven, waarmee de slip dus altijd groter is dan 0,7.
Ondanks zijn kleine omvang is het mogelijk de motor continu te bekrachtigen, zelfs als er geen
carrier boven de LIM aanwezig is. Dit heeft als voordeel dat er van een simpele aanluit sturing
gebruik gemaakt kan worden. Hoofdstuk 3 gaat dieper in op de motor en z'n werking. De datasheet
van de gebruikte motor is te vinden in bijlage 2: Product datasheet - Forcepack Type F627.

5

.,".,,,
2.2

" " ,11161E 116.1111111E~
I NDUS T RIES

ONDERZOEK NAAR DE BRUIKBAARHEID VAN EEN ASYNCHRONE LINEAIRE INDUCfiEMOTOR ALS SENSOR VOOR ZIJN BESTURING

Probleembeschrijving

De flat storage queue zone heeft door zijn bufferfunctie vaak een grote lengte. Doordat de LIM's
dicht op elkaar zitten, zijn de kosten voor deze area hoog. Uit een kostenanalyse blijkt dat een
relatief groot deel van de kosten in de sensoren en de aansturing ervan zit.
Een samenvatting van een exacte analyse waarin alle materiaalkosten en arbeidskosten
meegenomen zijn, is te vinden in bijlage 3. Bij gelijkblijvende totaalkosten zou de nieuwe FPM
ongeveer €570,- mogen kosten. Dit is 19% van de totale systeemkosten in dit voorbeeld, gegeven
dat er 49 FPM's in voorkomen. In de bijlage is een schematisch overzicht te vinden van de kosten
waarop dit bedrag gebaseerd is. Tevens wordt in een figuur de oude situatie aangegeven en een
mogelijkheid voor een nieuwe situatie waarin de FPM vervangen is door een nieuw type FPM.

2.3

Probleemstelling

Is het mogelijk, voor de meting van snelheid en aanwezigheid van een carrier, de PLI als sensor
voor zijn besturing te gebruiken (sensorless control\ zodat er geen fotosensoren meer nodig zijn?

2.4

Opdrachtomschrijving

De opdracht is de bruikbaarheid van de asynchrone lineaire inductiemotor (LIM) als sensor voor
zijn besturing te onderzoeken. Daarvoor is het nodig de snelheid waarmee een reactielichaam boven
de LIM verschijnt, de snelheid waarmee het reactielichaam de LIM verlaat en de aanwezigheid van
het reactielichaam vast te kunnen stellen. Het type LIM waar het in dit onderzoek over gaat, is de
PLI.
Het resultaat van dit onderzoek kan leiden tot sensorless control van de PLI. Hierbij is het wenselijk
om op de totale kosten van de FQZ te besparen, maar niet noodzakelijk.
Schematisch weergegeven zou het volgende moeten worden gerealiseerd.

Net

I
I
I

Afstudeerobject

LIM

G
Vin

Vuit Present

Figuur 2.4: Afstudeeropdracht schematisch weergegeven
Hierbij is het wel toegestaan dat het afstudeerobject voor zijn functioneren met het net verbonden
is. In bijlage 1 is de originele afstudeeropdracht opgenomen met daarin tevens de op te leveren
zaken (deliverables).

• Met 'sensorless control' wordt in dit document het aansturen met behulp van meting van de inputparameters verstaan.
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3
PusherLIM
De pusher LIM (PLI) is, zoals eerder beschreven, een asynchrone lineaire inductiemotor (LIM). Er
zijn echter een groot aantal verschillende types LIM's. De volgende paragrafen maakt duidelijk in
welke groep LIM's de PLI geplaatst kan worden. Hiermee wordt het zoeken naar een geschikte
detectiemethode voor een groot deel vereenvoudigd.

3.1

Lineaire asynchrone inductiemotor

Een lineaire motor kan beschouwd worden als een rotatiemotor die opgesneden is langs de radius,
van het midden van de as tot de buitenzijde van de stator en vervolgens open is gerold. Dit is
weergegeven in figuur 3.1. De stator en de rotor worden respectievelijk het primaire en het
secundaire deel van de LIM genoemd. Hierbij maakt het niet uit welk deel in beweging is.

Figuur 3.1 : Van rotatie motor tot lineaire motor
Het secundaire deel van de motor kan vereenvoudigd worden door de kooi- of slipringwindingen
met ijzeren kern te vervangen door een vol stalen kern met een sterk-geleidende nietferromagnetische plaat (aluminium of koper). De ferromagnetische stalen kern dient om het fluxpad
zo kort mogelijk te houden. Dit versterkt het magnetisch veld door de geleidende plaat. Deze
situatie is weergegeven in figuur 3.2.
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verplaatsingsrichting

Fe

Figuur 3.2: Vereenvoudigde voorstelling van het fluxpad

3.2

Classificatie LIM

Het 'asynchroon' zijn van de PLI onderscheidt hem van een grote groep LIM's. De motor wordt
asynchroon genoemd, omdat de snelheid van het secundaire deel t.o.v. het primaire deel (0>2)
kleiner is dan de snelheid waarmee het magnetische veld voortbeweegt (rot). Een maat voor dit
verschil in snelheid wordt slip (s) genoemd en wordt als volgt gedefinieerd [9]:
(3.1)

Een andere eigenschap is de fysische bouw van de motor. Deze kan op verschillende punten
verschillen:
•
•
•
•
•
•

Hoe het primaire deel is gewonden (distributed, concentrated)
Materiaal van de kern van het primaire deel (non-ferromagnetic, ferromagnetic)
Bouw en materiaal van het secundaire deel
Systeem dat zorgt voor de opwekking van het veld (permanent magnetic, electromagnetic)
Geometrie van de motor (open, closed)
Positie van flux, t.o.v. de lineaire beweging (longitudinal, skewed, transverse)

Dit alles wordt duidelijk beschreven in [7]. Hier wordt ook ingegaan op de verbanden tussen de
verschillende eigenschappen.
De PLI is een open motor met een 2/3 verkorte dubbellaags wikkeling waarbij de einden voor de
helft gevuld zijn. De kern van het primaire deel bestaat uit gelamineerd ijzeren tanden. Het
secundaire deel, het reactielichaam, bestaat uit een aluminium plaat met daarboven een stalen plaat
(back iron). De richting van de flux t.o.v. de lineaire beweging is longitudinaal. Het één en ander is
weergegeven in figuur 3.3.
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y

·~--------~----------------------------------------~
x
z
Figuur 3.3: 2D geometrie van de PLI

4
1) back iron, 2) aluminium plaat, 3) primaire
windingen, 4) primaire ferromagnetische kern

Zoals in bovenstaande figuur, maar ook in figuur 2.1 goed te zien is, is het secundaire deel van de
motor, het reactielichaam (1 + 2), groter dan het primaire deel. Deze eigenschap wordt kortweg
'short stator' genoemd. Het gevolg is dat een bepaald gedeelte van de tijd het reactielichaam de
LIM volledig bedekt. Tevens is te zien dat de motor beschikt over 3 polen die een bepaalde vaste
afstand (t) van elkaar verwijderd liggen.
De afstand (t), de poolsteek, kan eenvoudig en met een redelijke nauwkeurigheid bepaald worden
door met een magneet over een bekrachtigde LIM te bewegen. Door hiermee het opgewekte veld te
detecteren is vastgesteld dat de poolsteek ongeveer 6, 7 cm bedraagt. Dit klopt niet met de gegevens
van bijlage 2, maar ook verdere metingen duiden op een poolsteek die groter is dan 6 cm (zie
volgende paragraaf). Er zal vanafhier uitgegaan worden van een poolsteek van 6,7 cm.

3.3

Slip

De slip is een belangrijke parameter van de asynchrone motor. Doordat er slip is, wordt er een
spanning geïnduceerd in het reactielichaam. Deze spanning veroorzaakt op zijn beurt kringstromen
in het reactielichaam. Het door de LIM opgewekte magnetische veld in combinatie met de
kringstromen, heeft een koppel tot gevolg (figuur 3.2: symbool F). In het geval dat het
reactielichaam met dezelfde snelheid voortbeweegt als het magnetische veld (opgewekt door de
LIM), zal er geen spanning worden geïnduceerd in het reactielichaam en geen koppel worden
gegenereerd.
De slip wordt dus o.a. bepaald door de snelheid waarmee het magnetische veld voorbeweegt, de
synchrone snelheid (v 5). Deze snelheid kan als volgt worden uitgerekend:

(3.2)

"· = wl 'l'
1(

met:

t =

pool afstand
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De krachtsvector, die de LIM uitoefent op het reactielichaam, kan ontbonden worden in een
verticale en een horizontale component. De afhankelijkheid van de slip t.o.v. de horizontale
component van deze vector is voor de PLI gemeten en weergegeven in figuur 3.4. Het optimale
koppel wordt behaald bij een slip van ongeveer 1,35. In deze figuur is ook de wrijving die de carrier
ondervindt met de track weergegeven. Het snijpunt van deze grafieken geeft de snelheid aan die de
carrier zou krijgen indien de PLI op vol vermogen bekrachtigd werd. Dit is ongeveer 4,5 mis
( = v -0,33 · vs met Vs = 6,7 mis). Met het gegeven dat de gewenste snelheid in een FQZ 2 mis is,
volgt dat een snelheidsregeling noodzakelijk is.
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Figuur 3.4:

Resulterende kracht in x-richting als functie van de slip (voorbeeld)

Bij de bepaling van deze karakteristiek uit de gemeten snelheden, is uitgegaan van een synchrone
snelheid van 6,7 mis. Deze is berekend met formule 3.2, uitgaande van een poolsteek van 6,7 cm.
Indien de karakteristiek Fx_motor doorgetrokken wordt richting de slip-as, dan zal deze de x-as
doorsnijden voor slip= 0.
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3.4

Elektrisch model van de LIM

Een duidelijker beeld van de werking van de LIM, kan verkregen worden aan de hand van een
elektrisch vervangingsmodel van de motor. Hiervoor nemen we een veel gebruikte analogie in de
hand van een asynchrone inductiemotor en een transformator [10, 13]. Het T-model van deze
voorstelling is weergegeven in figuur 3.5. Hierbij is eenvoudigheidshalve aangenomen dat de LIM
volledig bedekt wordt door het reactielichaam.

Figuur 3.5: T-model vervangingsschema voor één fase van een asynchrone inductiemotor
met:

Vs

Is

Rs
Ls
Lmag
I mag
LR
RRo
IR

primaire spanning
primaire stroom
weerstand van de LIM
lek-inductantie van de LIM
magnetiseringsinductantie
magnetiseringsstroom
lek-inductantie van het reactielichaam
afgeleide weerstand van het reactielichaam
afgeleide stroom door het reactielichaam

Doordat de impedantie van het reactielichaam vertaald wordt naar de LIM, kan de mutuele inductie
voorgesteld worden door de spoel Lmag· De stroom die door deze spoel loopt, is de magnetiseringsstroom Imag. welke de mutuele flux in de luchtspleet opbouwt: f/1mDg = L""'' · I""'' .
Doordat het reactielichaam niet meer of minder is dan een geleidende plaat met weinig inductieve
werking, kan de waarde van LR in figuur 3.5 naar 0 worden afgerond. De geleiding van het
reactielichaam wordt in het model voorgesteld als een weerstand ~o. tezamen met een slipafhankelijke virtuele weerstand RRo(1-slip)/slip. Het elektrisch vermogen dat deze weerstand
dissipeert, representeert het opgewekte mechanisch vermogen, het product van koppel en snelheid
van het reactielichaam: TeiDl·

3.4.1

Invloed van variatie in bedekking

Het tot dusver besproken elektrische model van de motor gaat ervan uit dat de LIM volledig bedekt
wordt door het reactielichaam. Dit is echter in veel situaties niet het geval. Indien het model uit de
vorige paragraaf hierop aangepast wordt, komen we tot het model in figuur 3.6. Hierin wordt de
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inductie van de LIM constant verondersteld, maar de verhouding tussen Ls en Lmag afhankelijk van
de bedekking c (met: 0 ~ c ~ 1):

Ls :=Ls +(1-c)·Lmag

(3.3)

Lmag := C • Lmag

Deze faseverschuiving heeft nu rechtstreeks invloed op de primaire cos(cp): Hoe groter de
bedekking, des te beter (hoger) de cos(cp).

g
(1-alp)
''RO a lip

Figuur 3.6: T-model elektrisch vervangingsschema met variatie in bedekking
Op dit model kunnen de onderzochte detectiemethoden (hoofdstuk 4) allen worden gebaseerd.
Indien echter wat nauwkeuriger naar het model wordt gekeken valt een aantal dingen op. Ten eerste
zijn weerstanden allen constant verondersteld. Deze staan echter onder invloed van de temperatuur.
Ten tweede is het model onafhankelijk van de afstand van de LIM tot het reactielichaam. Zoals
eerder beschreven is deze variatie aanzienlijk en dient deze zeker in beschouwing genomen te
worden.
3.4.2

Temperatuursatbankelijkheid

Het primaire deel van de motor is gewonden met koperdraad. Met de temperatuur, zal de weerstand
van dit koperdraad toenemen. Gegeven een weerstand/temperatuurcoëfficiënt van 3,9 * I o-3 K' 1, zal
deze afhankelijkheid eruit zien als weergegeven in figuur 3. 7. Hierbij is uitgegaan van de gemeten
weerstand van één fase bij 19°C van 57!1. Indien we ervan uitgaan dat de temperatuur van de PLI
kan varit~ren van 10°C tot 150°C, varieert weerstand Rs van 55!1 tot 86!1.
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Figuur 3.7: Temperatuursafhankelijkheid PLI
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Deze temperatuursinvloed is in mindere mate ook waarneembaar in het secundaire deel van de
motor. De temperatuur van het reactielichaam zal echter minder hoog worden door de luchtkoeling
van de verplaatsende carrier. Als we aannemen dat de temperatuur van het reactielichaam kan
variëren tussen 10°C en 60°C, volgt voor weerstand RRo dat deze ongeveer 20% (50°C • 3,9 • 10"3
• I 00%) varieert. Hierbij is gebruik gemaakt van het feit dat de weerstand/temperatuurcoëfficiënt
van koper gelijk is aan die van aluminium.
De temperatuurstoename en afname is op zijn beurt afhankelijk van het gebruik van de motor en
diverse omgevingscondities. Indien de omgevingstemperatuur hoog is, zal de motor bij gebruik
warmer worden dan bij een lagere omgevingstemperatuur. Ook zal de aanwezigheid van een
reactielichaam invloed hebben op de temperatuur van de motor. Hier spelen twee effecten een rol:
•
•

3.4.3

De motor wordt warmer als er een reactielichaam boven de motor aanwezig is, doordat het
reactielichaam vermogen dissipeert dat door de LIM geleverd wordt.
De motor wordt minder warm en koelt sneller af, doordat deze zijn warmte beter kwijt kan
door geleiding via het reactielichaam, ondanks de luchtspleet die hiertussen aanwezig is.

Invloed van variatie in afstand van de LIM tot het reactielichaam

De aanwezigheid van een reactielichaam heeft als gevolg dat het fluxpad in andere banen wordt
geleidt. De afstand tussen de LIM en het reactielichaam zal hier invloed op hebben. Hoe kleiner
deze afstand, hoe beter de magnetische koppeling tussen het primaire en secundaire deel is. Dit zal
primair zichtbaar zijn in de cos(<p). De meetresultaten in tabel3.1 bevestigen dit.

Afstand LIM - reactielichaam
5,5mm
6,5mm
7,5mm
8,5mm
9,5 mm

Bepaalde cos(cpl
0,67
0,62
0,53
0,47
0,43

Tabel 3.1: Afhankelijkheid cos(<p) van afstand LIM - reactielichaam
De luchtspleet tussen LIM en reactielichaam behoort 7,5 mm te bedragen. De variatie in de
luchtspleet bedraagt ongeveer 2 mm. Dit resulteert in een variatie van ongeveer 27%. Deze variatie
wordt voornamelijk veroorzaakt door de opwarming van de carrier, waardoor de dimensies
veranderen.

13

''"''''

3.4.4

" " ,1111JE 116.1111111E~
I NDUS T RIES

ONDERZOEK NAAR DE BRUIKBAARHEIDVAN EEN ASYNCHRONE LINEAIRE INDUCfiEMOTOR ALS SENSOR VOOR ZIJN BESTURING

Modelparameters van bet vervangingsschema

Uit metingen en m.b.v. simulaties in PSpice en Matlab is een indicatie voor de modelparameters
gevonden. Deze zijn weergegeven in tabel 3.1. Het voert te ver om de gebruikte methode hier te
beschrijven. Gezien de geringe nauwkeurigheid van deze waarden, zullen ze slechts gebruikt
worden om de werking van methoden en modellen aan te tonen. Voor de exacte bepaling van de
snelheid en positie zal hier dus geen gebruik van worden gemaakt.
Fase

u
V

w
Tabel3.1

RRo (0)
57
123
121
57
57
124
Indicatie modelparameters
Rs(O)

Ls(H)
0,6
0,6
0,6

LmafZ (H)
0,6
0,6
0,6

Met behulp van deze parameters is een vectorrekening uitgevoerd op het vervangingsmodel. Dit is
gedaan in de situatie dat er een reactielichaam boven de LIM aanwezig is (figuur 3.11a) en in de
situatie dat er geen reactielichaam boven de LIM aanwezig is (figuur 3.11 b). In figuur 3.11 is tevens
de fasehoek tussen de ingangsspanning en -stroom weergegeven. Met een reactielichaam is deze
58° en zonder 81°. Dit komt overeen met een cos(<p) van respectievelijk 0,54 en 0,16. Rekening
houdend met de geringe nauwkeurigheid van de modelparameters, komt dit aardig overeen met de
gegeven waarden in de datasheet van de PLI (zie bijlage 2).

"'=0
lmog

Figuur 3.11•: a. Vectorrekening met reactielichaam b. Vectorrekening zonder reactielichaam

• Bij de berekening van de vectoren is uitgegaan de modelparameters van fase V.
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4
Bestaande methodes voor sensorless control
In de literatuur zijn diverse methodes voor sensorless control te vinden die veelvuldig worden
toegepast. Het betreft hier echter voomarnelijk methodes die zeer geschikt zijn voor roterende
motoren in tegenstelling tot lineaire motoren. In de meeste gevallen zijn deze methodes slecht
bruikbaar voor lineaire motoren, door enkele grote verschillen tussen een LIM en een roterende
motor. Hiervan is in het geval van de PLI de afstand tussen stator en rotor al eerder genoemd.

4.1

Beschrijving van de methodes

Vanuit het elektrisch vervangingsmodel (zie hoofdstuk 3.4 en 3.5) kan de relatie gezocht worden
tussen enerzijds de aanwezigheid en de snelheid van de carrier en anderzijds het verloop van de
stroom en spanningen primair. Vanuit deze relatie is het mogelijk snelheid en aanwezigheid van de
carrier te bepalen door de stroom en spanningen primair te meten. Vanuit het model blijken er
verschillende parameters aan deze eigenschap te voldoen:
•

•

•
•

De ingangsimpedantie van het model wordt bepaald uit de statorinductantie en de resistieve
belasting van de carrier. Het faseverschil tussen primaire spanning en stroom is een indicatie
voor de snelheid van de carrier.
De carrier ziet een door de LIM opgewekt wisselend magnetisch veld, waarvan de
frequentie afhankelijk is van de primaire frequentie en van de snelheid van de carrier.
Aangezien de carrier dit magnetisch veld beïnvloedt, kan primair de carrier passage
waargenomen worden.
Uit de bepaalde rotorflux, kan middels FFT de snelheid van de carrier achterhaald worden.
Hoofdstuk 3.4.1 laat een verandering in de overdracht zien, afhankelijk van de bedekking
van de LIM door een reactielichaam. Hiermee kan de positie van de carrier t.o.v. de LIM
bepaald worden.

Een korte toelichting op deze punten is te vinden in de volgende paragrafen. Uitgebreide informatie
kan gevonden worden in [9]. Enkele andere methodes die hier gedeeltelijk bij aansluiten zijn te
vinden in [1 , 2, 5, 6, 11, 14].

15

,,",,,,
4.1.1

W.IIIIJEII.IIIIIIIE~
I NDUSTRIES

ONDERZOEK NAAR DE BRUIKBAARHEIDVAN EEN ASYNCHRONE LINEAIRE INDUCI'IEMOTOR ALS SENSOR VOOR ZIJN BESTURING

Bepaling van de snelheid uit de cos(cp)

Uit het model (figuur 3.5) volgt de volgende overdrachtsfunctie:

Is
RL+ j(~Lmag)
Vs = (RsRL- ~2 LsLmaJ+ j(~RLLmag + miRLLs + ~RsLmaJ
met : RL

I

(4.1)

(J)I

=RRo ·- =RRo · _.....:......_
(J)I -

S

(J)2

Uit deze overdrachtsfunctie (4.1) volgt de volgende gelijkheid voor de primaire fasehoek (<p):

Deze relatie is voor de PLI, weergegeven in figuur 4.1. Het is duidelijk dat de cos(<p) dezelfde vorm
aanneemt als F(x) in figuur 3.4, alleen dan verschoven in de richting van lagere slip. Dit wordt
veroorzaakt door de vermogensdissipatie in Rs. In de onderstaande figuur valt op dat in sommige
gevallen twee verschillende waarden van de slip te vinden zijn voor dezelfde cos(<p). Door de
richting van de stroom mede in beschouwing te nemen, kunnen de gevallen voor slip> I (remmen)
onderscheiden worden. Voor waarden echter waarbij s > I kunnen beide oplossingen blijven
gelden, omdat er geen verschil is in stroomrichting. Voor de PLI is het echter geen eis dat snelheden
voors> I (achterwaarts rijden) bepaald worden.
Zoals beschreven in hoofdstuk 2, wordt de PLI alleen gebruikt voor s > 0, 7. De variatie in de cos(<p)
die hierbij geld is slechts 0,02 zoals aangegeven in onderstaande figuur. De variatie in cos(<p), ten
gevolge van de variatie in de afstand tussen de LIM en het reactielichaam, is echter veel groter
zoals weergegeven in tabel 3.1. Indien het werkpunt van de PLI bij kleinere waarden van slip zou
liggen, zal de variatie in cos(<p) beter meetbaar zijn doordat de karakteristiek hier steiler loopt.

···· ~:: ~ ·::::::::::::.·::::::::::::.

0.5

r---r---r---r---r---r-~~~r-~P
'~\
~r---+ 0.4:E
r---r---r---r---r---r----,~~f--~f-----liT\
---+ 0.3 ~

8
\

0.2

f--- -t----t----t--- -t----+----t--,__t----t----t---+

2

1.8

1.6

1.4

1.2

1

0.8

0.6

0.4

0.2

slip

Figuur 4.1: Cos(<p) als functie van slip (0 < s < 2)
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Bepaling van snelheid uit een gesuperponeerde harmonische

De vorige paragraaf beschreef de noodzaak van weinig slip om snelheidsinformatie uit de cos(<p) te
halen. Bij deze waarden van slip is echter de Fx(s) te klein. Een oplossing voor dit probleem is het
toevoegen van een harmonische aan de excitatie spanning [3]. Deze harmonische kan een veel
lagere amplitude hebben, zodat deze weinig invloed heeft op Fx(s). De excitatie spanning komt er
dan als volgt uit te zien:
(4.3)
Hierbij is A3 aanzienlijk kleiner dan A 1• 0>.3 Dient hierbij zo afgeregeld te worden dat altijd geldt:
-0,2<s<0,4. In dit gebied de cos(<p) bij benadering lineair afhankelijk van de slip. Dit is zien in
figuur 4.2, waar de karakteristiek van figuur 4.1 is uitgebreid voor waarden van slip kleiner dan 0.
De stroom die ontstaat door toevoeging van de harmonische heeft dezelfde frequentie 0>.3 en een
faseverschuiving, <p3, anders dan de faseverschuiving veroorzaakt door het oorspronkelijk signaal.
Het probleem van deze methode is de filtering van de 0>.3 component uit Is [9]. Daarbij blijft de
variatie in afstand van de PLI tot het reactielichaam zeer veel invloed uitoefenen op de
nauwkeurigheid van de methode.
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Figuur 4.2: Cos(<p) als functie van slip (-2 < s < 2)

4.1.3

Bepaling van snelheid uit een patroon in het reactielichaam

Indien het reactielichaam wordt voorzien van permanente magneten, zal tijdens een passage van een
carrier een extra spanning worden geïnduceerd in de LIM. Dit kan gemeten worden in de primair
veranderende stroom. Ook indien er een bepaald patroon in de aluminium plaat van het
reactielichaam zou worden aangebracht, zal een veranderende stroom waargenomen worden. In dit
laatste geval is er geen extra geïnduceerde spanning, maar wordt de primaire stroom hoger doordat
de mutuele inductie afneemt door het patroon. Vanzelfsprekend gaat dit ten koste van de effici~ntie.
Bij roterende motoren is dit een veelvuldig toegepaste methode door bijvoorbeeld één van de
rotorstaven te verdikken.
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Meting van slip door bepaling van rotorflux

De stator spanning en stroom kunnen als volgt beschreven worden:
-+

-+

Vs = V a + j . V p

and

Is = ia + j . ip

(4.4)

Om deze signalen te berekenen kan de Clark transformatie worden toegepast. Deze transformatie
wordt nader besproken in hoofdstuk 5. Om een schatting te maken van de rotorflux, worden stroom
en spanning vanuit het a/~-frame getransformeerd naar het d/q-frame, dat gekozen is op de
statorflux (figuur 4.3). Dit gebeurt met de Park transformatie [8].

q

a

Figuur 4.3: Stator stroom en flux vectoren in het d/q-frame

Vanuit het d/q-frame is de slipfrequentie uit formule 4.5 te berekenen. De volledige herleiding van
deze formule kan gevonden worden in [9]. Ook is de herleiding veelvuldig te vinden op het internet,
door zijn veelvuldige toepassing bij roterende motoren.
(4.5)

4.1.5

Bepaling positie van carrier t.o.v. LIM m.b.v. variabele bedekking

Zoals vermeld in hoofdstuk 3.5, varieert de cos(<p) met de bedekking van de LIM. Om de positie
van de carrier t.o.v. de LIM te bepalen, hoeft dus alleen de cos(<p) bepaald te worden. Deze methode
is bruikbaar voor bedekkingen van 0 tot I 00%. Het reactielichaam is echter langer dan de LIM, dus
de LIM zal tijdens een passage een tijd lang 100% bedekt zijn. Tijdens deze periode kan er geen
informatie over de positie uit de cos(<p) gehaald worden.
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4.2

Nauwkeurigheid van de verschillende methodes

Van de beschreven methodes is het nu mogelijk een uitspraak te doen over de nauwkeurigheid. Met
behulp van de resultaten van hoofdstuk 3.4 is de tolerantie vervolgens berekend. Het resultaat is
weergegeven in onderstaande tabel. Een uitgebreide omschrijving van de bepaling van de
toleranties wordt gegeven in [9]. Om deze reden beperkt tabel 4.1 zich tot een samenvatting van de
gevonden toleranties. In de tabel is ook de nauwkeurigheid opgenomen van de huidige methode
m.b.v. fotosensoren.
Methode
Positie m.b.v.
fotosensoren
(§ 2.1.1)
Snelheid uit cos(<p)
(§ 4.1.1)
Snelheid uit
gesuperponeerde
harmonische (§ 4.1.2)
Snelheid uit secundair
patroon(§ 4.1.3)
Snelheid uit rotorflux
(§ 4.1.4)

---

Zeer grote afhankelijk van carrier en LIM

--

Nauwkeurige demodulatie vereist
Grote afhankelijkheid van carrier en LIM
Rond s=O lineair
Onafhankelijk van carrier en LIM
Lage resolutie
Afhankelijk van de grootte van de gemeten
stroom
Afhankelijk van carrier en LIM
Bruikbaar over het gehele bereik van slip
Afhankelijk van carrier en LIM
Alleen bruikbaar voor < 100 % bedekking

-

+
++

--

-

-

++
Positie uit bedekking
van LIM (§ 4.1.5)

Toelichting op nauwkeurigheid
Slechts één maal per carrier passage
snelheidsinformatie

-

Tolerantie
20%
methode niet
bruikbaar
40%+ fout in
demodulatie
Niet bepaald
16% + fout door
variatie in afstand
LIM- reactielichaam
22%

Tabel 4.1: Samenvatting nauwkeurigheden van de verschillende methodes
Uit de tabel volgt dat de bepaling van de positie uit de bedekking van de LIM waarschijnlijk de
hoogste nauwkeurigheid op zal leveren voor toepassing op de PLI. Door de positie te differenti~ren
naar de tijd, is de snelheid te achterhalen waarmee een reactielichaam boven de PLI verschijnt en de
snelheid waarmee het reactielichaam de PLI verlaat. Ook volgt de aanwezigheidsinformatie uit de
gemeten cos(<p).
De tolerantie van de methode waarbij de snelheid bepaald wordt uit een secundair patroon is niet
bepaald. Deze is sterk afhankelijk van de toegepaste implementatie. Met het oog op de gewenste
kostenreductie is het geen optie om de huidige carrier aan te passen voor deze methode. Zeker niet
als dit ten koste gaat van de efficiëntie.
Naast deze methoden is het ook mogelijk om combinaties van de verschillende methodes toe te
passen. Dit kan in de vorm van adaptive control. Een extreme vorm hiervan is het gebruik van
verschillende methodes voor verschillende snelheden. Ook kan de nauwkeurigheid vergroot worden
door online afschatten van de machine parameters [12]. Door bijvoorbeeld de statorweerstand te
meten, kan de afhankelijkheid van temperatuur sterk verlaagd worden.
In het volgende hoofdstuk wordt een nieuwe methode uitgelegd die, in tegenstelling tot de hiervoor
beschreven methodes, in staat is de snelheid van de carrier onafhankelijk van de machine
parameters te bepalen.
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5
Nieuwe methode voor sensorless control
Alle in het voorgaande hoofdstuk genoemde methodes voor sensorless control, hebben als nadeel
dat de nauwkeurigheid in sterke mate afhankelijk is van de machine parameters van de LIM. Dat is
niet gewenst voor een geschikte methode in deze toepassing, waar de machine parameters sterk
varieren. Grote invloed wordt ondervonden door de afstand tussen de LIM en het reactielichaam die
onder invloed staat van de opwarming van de carrier en mechanische invloeden zoals de hoogte van
de track t.o.v. de motor, belading van de carrier, enz. De onderzochte methode, die in dit hoofdstuk
besproken wordt, is slechts zeer gering afhankelijk van deze machine parameters. Deze methode
bestaat uit twee aparte delen die onafhankelijk van elkaar uitgelegd worden in de volgende
paragrafen.

S.l

Aanwezigheidsdetectie

Voor de detectie van de aanwezigheid van een carrier wordt gebruik gemaakt van de variatie in
cos(<p), zoals reeds besproken in hoofdstuk 3 en 4. Doordat deze slechts twee discrete situaties hoeft
te detecteren (wel of geen carrier), kan de gevoeligheid voor omgevingscondities hier gemakkelijk
verwaarloosd worden.

5.2

Snelheidsmeting

Bij de bepaling van de snelheid wordt een beroep gedaan op de generatorwerking die de LIM bezit.
Als de LIM bekrachtigd wordt, zal een spanning geïnduceerd worden in het reactielichaam. Deze
inductiespanning heeft in het reactielichaam kringstromen tot gevolg, welke naijlen op de primaire
stroom (door de LIM). Na uitschakelen van de bekrachtiging zal t.g.v. deze kringstromen een
spanning in de LIM geïnduceerd worden. De frequentie van deze inductiespanning varieert
rechtevenredig met de snelheid waarmee het reactielichaam zich t.o.v. de LIM voortbeweegt. De
enige schaalfactor die nog in rekening gebracht dient te worden, is de poolsteek van de LIM. In de
methode wordt er steeds vanuit gegaan dat de snelheidsmeting alleen plaatsvindt als er zich een
reactielichaam boven de LIM bevindt. Deze informatie volgt uit de aanwezigheidsdetectie.
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In figuur 5.1 is weergegeven wat er hardwarematig aan de huidige situatie moet worden toegevoegd
voor de snelheidsmeting. Met deze toevoeging kan ook de aanwezigheid van een carrier
gedetecteerd worden. Dit wordt in het volgende hoofdstuk behandeld.

L1

~0

LIM
L3

L2

~0

~0

Schakelaars

w

outputs

V
Verschilversterkers

Figuur 5.1: Hardware voor detectiemethode, schematische weergave

Om de snelheid te meten is het noodzakelijk dat de motor een korte tijd aan staat. Eén periode van
het excitatiesignaal is in principe voldoende, maar een tijdsduur van 100 ms is gewenst. Als de LIM
voortstuwing aan de carrier moet leveren kan de motor ook langer aan staan. In dat geval moet voor
de snelheidsmeting de motor minstens één periode uit staan. De frequentie waarin het schakelen van
de motor gebeurd is afhankelijk van het aantal snelheidsmetingen dat per seconde gewenst is. Dit
zal in sterke mate afhangen van de maximale snelheid waarmee een carrier de LIM kan passeren en
de methode van snelheidsregeling (closed loop of open loop).

De spanning wordt uitgeschakeld op het moment dat de stroom een waarde van (nagenoeg) 0
ampère bereikt. Een voordeel hiervan is dat de spanningspieken, die onstaan door het schakelen van
een inductie, gereduceerd wordt. Dit schakelverschijnsel bevat geen snelheidsinformatie en
beïnvloedt het signaal dus negatief. Het moment van een nuldoorgang van de stroom is voor de
eerste en de tweede plus derde fase een ander moment doordat de LIM aan het 3-fasen net
geschakeld is. Na het uitschakelen van de eerste fase, zullen bij de volgende nuldoorgang de
resterende fasen tegelijk schakelen, doordat er geen stroom kan lopen indien slechts één fase
aangesloten is. In principe is het dus voldoende twee van de drie fases te schakelen. In dat geval
echter, zouden er hoge eisen gesteld worden aan de common mode rejection ration (CMRR) van de
verschilversterkers (zie figuur 5.1 ).
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Direct na het uitschakelen van de fasen lopen er nog kringstromen in het reactielichaam, omdat
deze naijlen op het veld van de LIM. Er zal dus nog een veld door het reactielichaam opgewekt
worden, waarvan de grootte afhankelijk is van de grootte van de kringstromen. Dit verschijnsel is
weergegeven in het vectordiagram in figuur 5.2. Ten gevolge van de primaire spanning (Vs) gaat
een magnetiseringsstroom 111 lopen. Deze stroom ijlt een fasehoek cp na op Vs. De geYnduceerde
spanning

Ir

-rad
na
op
de
2
magnetiseringsstroom. Deze inductiespanning heeft
veroorzaakt de kringstromen in het reactielichaam
welke weer een veld veroorzaken. Indien het
reactielichaam met een bepaalde snelheid over de
LIM beweegt, zal er in de LIM een spanning
geYnduceerd worden. Dit is een wisselspanning met
een frequentie die afhankelijk is van de snelheid van
het reactielichaam en van de poolsteek van de motor.
ijlt

( dd<l>t)

Het magnetische veld dat het reactielichaam opwekt,
zal echter snel verminderen. Binnen enkele
milliseconden zal er geen veld meer meetbaar zijn.
Ook de inductiespanning, gemeten aan de LIM, valt
hierdoor met een e-macht af (figuur 5.3). De tijdsduur
waarin dit verschijnsel is afhankelijk van het
materiaal en de dikte van het reactielichaam en nog
een aantal externe factoren (zoals temperatuur en
afstand LIM tot reactielichaam). Hierdoor is het van
belang dat binnen een korte tijd de frequentie van Figuur 5.2: Relatie spanningen en stromen
het signaal bepaald wordt.
t.g.v. het primair opgewekte veld
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Figuur 5.3: Gernduceerde spanning gemeten over twee fases van de LIM t.o.v. het sterpunt
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Om binnen een korte tijd de frequentie van het signaal te bepalen, worden bovenstaande signalen
eerst naar een ander stelsel, (a, ~' 0) getransponeerd. Hiervoor wordt de Clark transformatie [13]
gebruikt. De transformatiematrix die de 120° in fase verschoven spanningen naar (a, ~' 0)
coördinaten omrekent, is weergegeven in de volgende matrix [13]:

(5.1)

Het vectordiagram dat volgt uit figuur 5.3 is weergegeven in figuur 5.4. In de genoemde figuren is
een ideale voorstelling van de situatie weergegeven. In werkelijkheid dient er rekening gehouden te
worden met diverse stoorsignalen die het signaal grilliger maken. Componentkeuze en opbouw van
de schakeling kunnen dit effect verminderen, maar er blijven verschillende factoren die niet
eenvoudig weg te nemen zijn. Hoofdstuk 6 beschrijft enkele van deze factoren .

.,

u
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- .u

I
I
\

~

L

"
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•
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t::

n

-1 ~ ~

1

2

3

o U

V_alpha (v)

Figuur 5.4: Representatie van figuur 5.3 in (a,~' 0) coördinaten.
De karakteristiek, weergegeven in bovenstaande figuur, is in feite een rondgaande vector die steeds
kleiner wordt. De hoeksnelheid waarmee deze vector ronddraait, representeert de frequentie van het
oorspronkelijke signaal en ondervindt geen invloed van de e-macht waarmee het signaal afvalt. De
hoeksnelheid is op een zeer klein gedeelte van de grafiek te meten en dat is precies wat deze
transformatie zo nuttig maakt in deze toepassing. Binnen een fractie van een periode is nu de
frequentie van het signaal bekend door de volgende formule toe te passen:

)J _

_1 (tan _1( Vp (sample 2
21t
va(sample2)

tan _1( Vp (sample 1

)JJ

va(sample.)
!=--~----~--~~----~----~
t(sample 2)- t(sample 1 )

(5.2)

De laatste stap is het bepalen van de snelheid uit deze frequentie. Met het gegeven dat de afstand
tussen de polen (t) 6,7 cm bedraagt (zie hoofdstuk 3), volgt de snelheid van het reactielichaam t.o.v.
de LIM (v 2) uit een afleiding van formule (3.2):
(5.3)
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6
Implementatie
Om de in het vorige hoofdstuk gepresenteerde theorie te onderbouwen, is er een proefopstelling
gemaakt. Met deze opstelling moet het dus mogelijk zijn om met een PLI op ieder moment de
snelheid en aanwezigheid van de carrier vast te stellen. Om dit zorgvuldig te kunnen testen is de
proefopstelling in een BAGTRAX® systeem geïnstalleerd.

6.1

Opbouw hardware

6.1.1

Schakelen van de fasespanning

Voor het meten van de snelheid is het vereist om de fasen gecontroleerd te kunnen schakelen. Er
mag pas uitgeschakeld worden als de stroom (nagenoeg) nul is (zie hoofdstuk 5). Dit is de reden dat
ervoor gekozen is om triacs te gebruiken voor dit schakelen. Een triac zal namelijk pas sperren
zodra de te schakelen stroom kleiner wordt dan de houdstroom (onafhankelijk van de richting).
Deze stroom is voor een ideale triac 0 Ampère, maar zal in praktijk een waarde aannemen van
enkele tientallen milliampères. Doordat er een inductieve last wordt geschakeld, zal toch een
schakelverschijnsel in de spanning zichtbaar zijn. De grootte van dit schakelverschijnsel is o.a.
afhankelijk van de houdstroom.
In reguliere toepassingen van triacs wordt voor de demping van dit schakelverschijnsel een Renetwerk (snubber) toegepast. De noodzaak van een snubbemetwerk komt door het effect dat een
triac, bij een te snelle toename van de spanning over de hoofdaansluitingen, ongecontroleerd kan
ontsteken (rate-effect). De triac hoeft hier niet door vernield te worden, maar de betrouwbaarheid
van de schakeling is ver te zoeken. Bij gewone triacs bedraagt de kritische stijgsnelheid dV/dt
ongeveer 5 tot I 0 V/IJS. Bij een sperrende triac bedraagt deze ongeveer 200 V/IJS. Ook zijn er triacs
verkrijgbaar waarbij de maximale waarde van dUldt zo groot is, dat deze geen snubbemetwerk
meer nodig hebben (snubberless triacs).
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Doordat de frequentie van het uitgeschakelde signaal nauwkeurig en snel gemeten moet worden, is
de aanwezigheid van een dergelijk snubbernetwerk ongewenst. Daarom is er gebruik gemaakt van
het genoemde snubberless type. Voor de veiligheid van het geheel is er tevens voor gekozen om de
triacs te schakelen met een fototriac. De schakeling is weergegeven in figuur 6.1.

fototriac
MOC3020M

triac

/

R4
820hm

~

2

N

0

..

SWITCH 11

11 ~~1
T1

ANODE
MAIN2

6

CATH ODE
NC2

5

R2

100 Ohm

NC1
MAIN1

NC

4

,..._
IJl

GND*

0::::

Figuur 6.1: Schakeling voor het schakelen van één fase

6.1.2

Spanningsmeting

Om nauwkeurig de spanning te meten, wordt er gebruik gemaakt van een verschilversterker (zie
figuur 6.2). Om ook hier de veiligheid te garanderen wordt met twee weerstanden van 1 MQ in
serie een grote verzwakking gerealiseerd, zodat bij de opamp het geheel aanraakveilig is. Om een
grote nauwkeurigheid te behalen, hebben de weerstanden allen een nauwkeurigheid van 0,1 %.
u.
Q.

..,
8
0
....
R5

0,1%

56 kOhm
-12v

input 1
output

input 2
0.1%
Dl

Ik:

0.1%

GND*

I
hoge CMRR

Figuur 6.2: Verschilversterker
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Om de common mode rejection ratio (CMRR) te fine-tunen, is er een trimmer naar aarde gezet op
in de ingang van de opamp. Deze dient voor het gebruik van de schakeling afgesteld te worden.
Vanzelfsprekend dient ook de opamp een hoge CMRR te bezitten. Een andere eis aan de opamp is
dat deze rail-to-rail is. Met deze eigenschap is het mogelijk de opamp te gebruiken als beveiliging
voor de AD converter, welke niet bestand is tegen ingangsspanningen die boven de
referentiespanning komen. In de praktijk gaat een hoge CMRR en de rail-to-rail eigenschap niet
goed samen. Dit is de reden dat ervoor gekozen is om twee opamps in een trap te schakelen. De
eerste in figuur 6.2 bezit een hoge CMRR (94 dB), de tweede is rail-to-rail op input en output en
wordt gevoed met 5 volt. De versterkingsfactor die met de verschilversterker behaald moet worden,
is over beide opamps verdeeld om een zo hoog mogelijke nauwkeurigheid te behalen.
De versterkingsfactor van de verschilversterker is erop berekend dat deze de kleine signalen, die
ontstaan door inductie van het reactielichaam in de motor, omzet naar een signaal tussen 0 en 5 volt,
wat meetbaar is voor de AD converter. Hiervoor is het noodzakelijk de wisselspanning een offset
van 2,5 Voc te geven, zodat niet de helft van het signaal verdwijnt. Ook deze 2,5 volt dient zeer
nauwkeurig te zijn om een nauwkeurige meting te waarborgen. Op het moment dat de motor
bekrachtigd wordt, zal de verschilversterker blootgesteld worden aan een veel hogere spanning.
Deze zal afgevlakt worden door de rail-to-rail eigenschap van de verschilversterker.

6.1.3

Aansturing en gegevensverwerking

Voor de aansturing van de triacs en de verwerking van de outputs van de verschilversterkers is er
gebruik gemaakt van een AVR microcontroller van Atmel, de ATmega8. Deze werkt op 16 MHz en
kan op 6 inputs AD conversie uitvoeren met een resolutie van 10 bits. Hij bezit voldoende
rekencapaciteit en interrupt mogelijkheden om de toepassing mogelijk te maken. Verder is deze
microcontroller 'in system programmable', waardoor snelle aanpassing van de software mogelijk is.
Bij de microcontroller is een MAX202 chip van MAXIM geplaatst zodat microcontroller via RS232
met bijvoorbeeld een computer kan communiceren.
De gehele schakeling is opgenomen in bijlage 4. Behalve de triacs, optotriacs, verschilversterkers
en microcontroller, zijn in de schakeling nog verschillende componenten opgenomen om
gemakkelijk te kunnen testen en eventuele uitbreidingen te vereenvoudigen. Zo voorziet de
schakeling o.a. in een extra verschilversterker voor de meting van de spanning op het sterpunt van
de LIM.
De kosten voor de totale schakeling zijn zeer gering. De Bill of Material is weergegeven in bijlage

5.
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Opbouw software

De software voor de microcontroller is in C geschreven, gebaseerd op de GNU-compiler voor de
A VR-microcontrollers, welke (gratis) beschikbaar is. Het programma is schematisch weergegeven
in onderstaande flowchart. De beschrijving van de implementatie wordt vervolgens uitgesplitst naar
aanwezigheidsdetectie en snelheidsmeting.

snelheidsmeting

Figuur 6.3: Verloop van de software in de microcontroller

6.2.1

Aanwezigheidsdetectie

Zoals in hoofdstuk 3 omschreven, hangt de cos(<p) sterk af van de bedekking van de LIM door het
reactielichaam. Door de cos(<p) te bepalen en deze te vergelijken met een instelbare grens, kan
gedetecteerd worden of er een reactielichaam boven de LIM aanwezig is of niet.
Voor het bepalen van de cos(cp) kan handig gebruik worden gemaakt van het schakelen van de
triacs. Deze schakelen namelijk pas in sperstand bij een nuldoorgang van de stroom. Als we dit
moment weten, hoeft er dus niet apart een stroommeting plaats te vinden om de cos(<p) te bepalen.
Het uitschakelen van de triac is te meten aan de geschakelde spanning, omdat hierop een duidelijk
schakelverschijnsel gesuperponeerd wordt. Door het tijdsverschil in een nuldoorgang van de
spanning en dit schakelverschijnsel te meten, wordt een afgeleide van de cos(<p) verkregen. Uit dit
tijdverschil is duidelijk te bepalen of er een reactielichaam boven de LIM is gepositioneerd of niet.
Om voldoende snel te achterhalen of er een reactielichaam boven de LIM aanwezig is of niet, is het
noodzakelijk de motor met een redelijk hoge frequentie kort in en uit te schakelen. Indien er
bijvoorbeeld een carrier met een snelheid van 4 m/s voorbij gaat, dient de motor met minstens (2 *
4 =) 8 Hz in- en uitgeschakeld te worden (gegeven dat het reactielichaam 1 m lang is). Hiermee is
kan voldoende vroeg de snelheidsmeting plaatsvinden, om de snelheid van een arriverende carrier
te vast te stellen.
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Snelheidsmeting

Om de snelheidsmeting uit te voeren zoals staat omschreven in hoofdstuk 5.2, is er onder interrupt
gesampeld. De samples moeten genomen worden op het moment dat alle fasen uitgeschakeld zijn
en het schakelverschijnsel niet meer dominant in het signaal aanwezig is. Het resterende deel van
het schakelverschijnsel moet er vervolgens door digitale filtering uit worden ge~limineerd. De
sampling moet op twee tijdstippen gedaan worden. Deze tijdstippen dienen zo ver mogelijk uit
elkaar liggen, maar het signaal moet natuurlijk nog wel duidelijk meetbaar zijn. Door twee fasen
tegelijk te meten, kan uit de verkregen samples de hoeksnelheid worden bepaald van de rondgaande
vector (figuur 5.3). Figuur 6.4 geeft de snelheidsmeting schematisch weer.

In figuur 6.6 is de spanning te zien die op de fasen gemeten wordt tijdens én na het uitschakelen van
de fasen. In deze karakteristiek is het uitschakelen van de fasen duidelijk te zien (eerst één,
vervolgens de andere twee tegelijk). Ook is in de figuur het tijdstip aangegeven waar de eerste
sampling plaats kan vinden. Binnen deze periode dienen twee samples van twee fasen genomen te
worden, waarmee twee vectoren opgebouwd kunnen worden. Door vervolgens hiertussen de
hoeksnelheid te bepalen, volgt de snelheid van de carrier uit formule 5.3.

bepaling
hoeksnelheid

bepaling canier
snelheid

Figuur 6.4: Flowchart van de snelheidsmeting
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6.3

Resultaten

6.3.1

Aanwezigheidsdetectie

Zoals venneld in hoofdstuk 3.6.3, is de cos(<p) in de situatie zonder reactielichaam ongeveer gelijk
aan 0, 16, wat overeenkomt met een fasehoek van 81 o. Figuur 6.4 geeft de gemeten fasehoek voor
de situatie met reactielichaam, voor verschillende waarden van de afstand tussen LIM en
reactielichaam (1). De gestippelde lijnen geven het gebied weer, waar deze afstand zich onder
nonnaai gebruik in bevindt. De waarden die de fasehoek aan zal nemen onder nonnaai gebruik
indien er een reactielichaam boven de LIM aanwezig is, liggen tussen 52° en 62°. Deze grenzen
dienen met een klein percentage uitgebreid te worden door invloed van temperatuur en snelheid. De
invloed van de snelheid is volgens figuur 4.1 maximaal 2°. De invloed van de temperatuur is
maximaal 18%. De grenzen kunnen hiennee gesteld worden op respectievelijk 41° en 75°. Dit
verschilt voldoende (7,5%) van de fasehoek van 81 ° (geen reactielichaam), waannee deze methode
in iedere situatie vast kan stellen of er een reactielichaam aanwezig is.

i
"C ~ -----------------------------------------------------------.

~ 75 +-------------------------------------------------------~~

~ ro +-------------------------------------------~.-~~~
~----~
~ e5 r-------------------------~~p----~
~--------------~

I oo ~=============····==····=··"~"··~
··-;··-~-~
~··~~~~----------------------~

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

~ ~====~~
"~
~--------+-----------------------~

45
~
40 ,........--

i
I

~ +---------~'----------~--------------------------~

~ +-----~-----+------~----;------r-----,------~----~----~
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Figuur 6.4: Afhankelijkheid van fasehoek voor de afstand tussen LIM en reactielichaam (I)
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Snelheidsmeting

In figuur 6.5 zijn de gemeten spanningen op de fasen U en V weergegeven. De snelheid van het
reactielichaam t.o.v. de LIM is hier 0. De uitschakelverschijnselen zijn duidelijk waarneembaar op
de aangegeven plaatsen. Pas na 2,5 milliseconden verdrinken ze in de ruis. Dit is het moment dat de
eerste samples genomen worden. De hierna volgende grafieken zullen slechts dat gedeelte van de
grafiek laten zien waaruit de snelheidsinformatie gehaald wordt. Dit is dus vanaf het moment dat de
eerste samples genomen worden.

tiJd (ma)

Figuur 6.5: Spanning van fasen U en V tijdens en na uitschakelen.
Voor een werkelijke snelheid v = 1, 73 mis, zijn in figuur 6.6 de gemeten fasespanningen
weergegeven die door AD conversie zijn verkregen. Als voorbeeld is op het gehele signaal de Clark
transformatie toegepast, waarmee het vectordiagram van figuur 6.7 ontstaat. Normaal gesproken
zullen slechts enkele samples genomen worden, waarmee de hoeksnelheid van de vector bepaald
kan worden.
In figuur 6. 7 is goed te zien dat indien de ruis in de meting meegenomen wordt, een aanzienlijke
onnauwkeurigheid zal ontstaan in de bepaalde snelheid. Door het gemeten signaal uit te middelen
over een bepaald aantal samples wordt met deze eenvoudige filtering een veel nauwkeuriger signaal
verkregen. Dit is weergegeven in de figuren 6.8 en 6.9.
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Figuur 6.6: Gemeten fasespanningen voor v = 1, 73 mis
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Figuur 6.7: Gemeten fasespanningen na Clark transformatie
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Figuur 6.8: Gemeten gefilterde fasespanningen voor v = 1,73 rnls
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Figuur 6.9: Gemeten gefilterde fasespanningen na Clark transformatie

Nu de fasespanningen in het a~-frame zijn weergegeven, is de volgende stap de hoeksnelheid van
de rondgaande vector te bepalen. Hiervoor worden de in de figuur 6.9 aangegeven samples
gebruikt. Hiervoor geldt:
Va(samplet) = 0,960
V~(samplet) = 0,850
Va(sample2) = 0,207
V~(sample2) = 0,424
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Het tijdsverschil tussen de aangegeven samples is 5,00 ms. Indien deze waarden in formule 5.2
ingevuld worden, wordt de volgende frequentie gevonden:

0,850
- 1 ( tan -1(0,424)
- - -tan -1(-))
27r

/=

0,207
5x10-3

0,960

=132Hz
'

Deze frequentie ingevuld in formule 5.3 resulteert in:
v 2 =2 · /·-r=2·13,2·6,7x10-2 =1,76m /s

De afwijking van de echte en de gemeten waarde is dus:

1,72-1,76 · 100% = -2 3%
172
'

'

Op deze wijze zijn diverse metingen gedaan voor verschillende snelheden. De resultaten zijn
geplaatst in bijlage 6. Figuur 6.1 0 geeft de absolute meetfout van de gemaakte metingen weer. Wat
opvalt is dat de metingen voor snelheden lager dan 1 mis significant slechtere resultaten geven dan
de metingen voor snelheden hoger dan 1 mis. Tevens valt op, dat op één meting na, alle snelheden
te laag worden geschat. Bij hoge snelheden is dat meer dan bij lage snelheden. Dit kan erop duiden
dat de poolsteek niet exact 6,7 cm is, maar iets kleiner.
0.30
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Figuur 6.1 0: Absolute meetfout
Indien de metingen opnieuw uitgevoerd worden met een poolsteek van 6,5 cm, kan het volgende
gezegd worden over de nauwkeurigheid van de gemeten snelheden:

v < 1 mis:
v > 1 mis:

nauwkeurigheid < 90%
nauwkeurigheid< 3%

Natuurlijk zal dit percentage nog toenemen indien onder extreme condities wordt getest, waarbij de
afstand tussen de LIM en het reactielichaam groot is en de temperatuur hoog.
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6.4

Bijzonderheden

6.4.1

Aanwezigheidsdetectie

Doordat het gebruikte type motor (zie bijlage 2) ervoor gemaakt is om continu bekrachtigd te
mogen zijn zonder oververhit te raken (zelfs zonder de aanwezigheid van een reactielichaam), is het
mogelijk voortdurend de spanning kort in te schakelen om de meting uit te kunnen voeren. De
meeste andere motoren, gemaakt voor andere, vaak zwaardere toepassingen, voldoen niet aan deze
eis. Hierbij is het dus vaak niet gewenst voortdurend te pulsen met de spanning.

6.4.2

Snelheidsmeting

De primair geïnduceerde spanningen zullen geen ideale sinusvormige signalen zijn, zoals
weerspiegeld in figuur 5.3. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat de LIM niet volledig
symmetrisch gewonden is, zoals weergegeven in figuur 3.3.
Een derde fout wordt veroorzaakt door een gebrek aan functionaliteit van de microcontroller. Het is
namelijk niet mogelijk om simultaan twee AD conversies uit te voeren. Hierdoor ontstaat een zeer
klein verschil in sampletijden van de twee fasen waardoor de opbouw van de vector in geringe mate
wordt beïnvloed. Echter, gezien het feit dat er met 40 kSa/s gesampled wordt, zal de invloed op de
nauwkeurigheid van de bepaalde snelheid verwaarloosbaar klein zijn.
De gebruikte methode beschikt over een groot voordeel, vergeleken met de in hoofdstuk 4
gepresenteerde methoden. Dit is de onafhankelijkheid voor de varierende machine parameters en
dus invloeden van o.a. temperatuur en de afstand van LIM tot reactielichaam. Deze invloeden uiten
zich wel in de grootte van de gemeten spanningen, maar niet in de frequentie van dit signaal. Als
bijvoorbeeld de afstand tussen de LIM en het reactielichaam tamelijk groot is, wordt het wel
moeilijker om nauwkeurig de spanning te meten.

6.5

Verslag van ervaringen tijdens praktijkonderzoek

Het traject van het praktijkonderzoek is begonnen met een nauwkeurige planning. Dit is een
onmisbaar hulpmiddel gebleken om tijdens het project de voortgang te waarborgen. Er zijn allerlei
factoren waardoor een project uit kan lopen, waarvan verschillende niet te voorzien zijn. Zo bleek
de gegarandeerde levertijd van componenten vaak niet te kloppen. Om deze factor te ondervangen
is het belangrijk tijdig voldoende te bestellen voor de diverse mogelijke implementaties.
Het eerste punt op de planning van het praktijkonderzoek was het ontwerp van een schakeling. De
veiligheid stond hierbij hoog in het vaandel. Dit is o.a. gerealiseerd door alle niet-aanraakveilige
componenten zo te plaatsen dat ze gemakkelijk van een beschermkap voorzien kunnen worden.
Verder worden de triacs geschakeld m.b.v. fototriacs en is de verschilversterker zo opgebouwd dat
de aansluitingen van de opamps aanraakveilig zijn.
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Bij de zoektocht naar de juiste componenten moeten voortdurend afwegingen gemaakt worden.
Vaak zijn er tientallen of zelfs honderdtallen componenten die het waarschijnlijk allen even goed
zouden doen binnen de applicatie. Steeds is gekozen voor één van de betere en daarmee ook vaak
duurdere oplossingen. Hierdoor wordt de kans op een goed werkende schakeling gemaximaliseerd.
Voor de uiteindelijke implementatie kan altijd nog gezocht worden naar kostenbesparende
alternatieven.
Tijdens het praktijkonderzoek zijn er verschillende situaties voorgekomen waardoor de planning
herzien moest worden. Een voorbeeld is het toch relatief eenvoudige schakelen van de fasen. Het
ontwerp laat zien dat dit gebeurt door met een fototriac een snubberless triac aan te sturen. Dit
werkte prima totdat er een test met een eenvoudig snubbemetwerk uitgevoerd werd. Vanaf dit
moment weigerden de triacs te schakelen, ook zonder de aanwezigheid van dit snubbemetwerk. De
oorzaak en de oplossing zijn tot nu toe nog onbekend. Als vervangende oplossing is het
schakelcircuit uiteindelijk uitgerust met solid state relais. Deze functioneren goed in de
testopstelling.
Terugkijkend op het praktijkonderzoek mag gesproken worden van een geslaagd project. Binnen de
tijd die de planning besloeg is het project succesvol afgerond en zijn er geen ongelukken gebeurd
met de 400 volt van het 3-fasen net.
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7
Conclusies en aanbevelingen
Vanuit de hoge kosten van de huidige aansturing van de PLI, is de behoefte voor sensorless control
gerezen. Hierbij zal de PLI zelf als sensor voor zijn besturing gebruikt gaan worden. De literatuur
beschrijft diverse mogelijkheden, echter het merendeel heeft betrekking op rotatiemotoren. Doordat
de omgevingsvariabelen bij LIM's veel meer invloed hebben dan bij rotatiemotoren, zijn deze
mogelijkheden vaak niet bruikbaar. Dit onderzoek beschrijft een nieuwe methode, die voor de LIM
veel beter bruikbaar is.

7.1

Conclusies

De diverse methoden die in hoofdstuk 4 aan de orde zijn gekomen, hebben allen nadelen die de
methoden slecht toepasbaar maken voor sensorless control op de LIM. De meeste methoden zijn
sterk afhankelijk van omgevingscondities, waarvan de afstand tussen de LIM en het reactielichaam
alsmede de temperatuur van de LIM en het reactielichaam, als de zwaarst wegende factoren kunnen
worden beschouwd. Tevens zijn sommige methoden lastig toepasbaar door hun strenge
randvoorwaarden.
De enige van de onderzochte methode waarvan de nauwkeurigheid binnen de marges ligt, is de
bepaling van de positie van de carrier uit de bedekking van de LIM met de cos(<p) van de primaire
spanning en stroom. Door de positie te differenti~ren naar de tijd, is de snelheid te achterhalen
waannee een reactielichaam boven de PLI verschijnt en de snelheid waarmee het reactielichaam de
PLI verlaat. Ook volgt de aanwezigheidsinfonnatie uit de gemeten cos(<p). De nauwkeurigheid van
deze methode is 22%.
Het onderzoek wijst echter uit dat het toch mogelijk is met een relatief grote nauwkeurigheid de
snelheid van het reactielichaam te bepalen. Deze nieuwe methode doet een beroep op de
generatorwerking van de LIM. Als de LIM bekrachtigd wordt, zal een spanning geYnduceerd
worden in het reactielichaam. Deze inductiespanning heeft in het reactielichaam kringstromen tot
gevolg, welke naijlen op de primaire stroom (door de LIM). Na uitschakelen van de bekrachtiging
zal t.g.v. deze kringstromen een spanning in de LIM geYnduceerd worden. De frequentie van deze
inductiespanning varieert rechtevenredig met de snelheid waannee het reactielichaam zich t.o.v. de
LIM voortbeweegt. Het grote voordeel van deze methode is dat de frequentie van het gemeten
signaal onafhankelijk is van machineparameters, welke onder invloed staan van de temperatuur en
de afstand tussen de LIM en het reactielichaam. De grootte van het gemeten signaal is echter wel
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afhankelijk van deze omgevingscondities, waardoor nauwkeurige spanningsmeting bemoeilijkt kan
worden.
Voor de detectie van de aanwezigheid van een carrier, wordt gebruik gemaakt van de variatie in
cos(<p). Deze is, in het geval dat er een carrier boven de LIM gepositioneerd is, aanmerkelijk groter
dan in de situatie waarin er geen carrier boven de LIM staat. Doordat deze .methode slechts twee
discrete situaties hoeft te detecteren (wel of geen carrier), speelt de gevoeligheid voor
omgevingscondities hier geen rol.
De gepresenteerde methode voor meting van de snelheid en bepaling van de aanwezigheid van de
carrier is in een proefopstelling geïmplementeerd en getest. Hieruit blijkt dat de methode goed
werkt. Voor snelheden groter dan 1 mis is de fout zelfs maximaal 3%. Voor snelheden kleiner dan 1
mis is de methode veel minder nauwkeurig tot afwijkingen van 90% in de gemeten snelheid. Voor
de toepassing binnen BAGTRAX® voldoet de methode echter prima.
De gepresenteerde methode is eenvoudig te implementeren tegen lage kosten, mede doordat er geen
stroommeting plaats hoeft te vinden. Voor het bepalen van de cos(<p) wordt handig gebruik gemaakt
van het uitschakelen van de triacs bij een nuldoorgang van de stroom. Hierdoor is er voor de
bepaling van de cos(<p) geen stroommeting noodzakelijk. Verder bestaat de schakeling uit relatief
goedkope componenten, zoals te zien is op de Bill of MateriaL

7.2

Aanbevelingen

Een probleem van de methode voor bepaling van de aanwezigheid van een reactielichaam boven de
LIM, is dat het niet bij elk type motor is toegestaan om voortdurend de motor kort op alle fasen te
bekrachtigen. Een oplossing van dit probleem kan liggen in het schakelen van minder dan alle 3 de
fasen. Ook lijkt het mogelijk om i.p.v. het reactielichaam met de PLI te magnetiseren, een extra
component in de track te installeren, welke deze functie voor zijn rekening neemt. Ook kan wellicht
gebruik gemaakt worden van een permanente magneet, bevestigd aan het reactielichaam. Ook dit
magneetveld zal een spanning induceren in de PLI, welke waarschijnlijk goed waarneembaar zal
zijn op het sterpunt van de motor.
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Bijlage 1
Afstudeeropdracht
Stage of afstuderen:
Richting:
Opdracht:
Afdeling:
Startdatum:
Tijdsduur:

Afstudeeropdracht Heico Sandee
Infonnatietechniek (opleiding ES)
Research & Development
3 december 2001
9 maanden

Opdrachtbeschrijving (description):
Onderzoek naar de bruikbaarheid van een asynchrone lineaire inductiemotor als sensor voor zijn
besturing. Daarvoor is het nodig de snelheid waarmee een reactielichaam boven de LIM verschijnt,
de snelheid waarmee het reactielichaam de LIM verlaat en de aanwezigheid van het reactielichaam
vast te kunnen stellen.
Voor aanvullende informatie (additional information):
De motoren worden met een grote slip bedreven en hebben mede door de grote luchtspleet een zeer
vlakke kracht/slip karakteristiek. Daardoor moet de snelheid van het reactielichaam geregeld
worden. Een eenvoudige aanluit sturing is voldoende waarbij de energieregeling met de
inschakelduur wordt gerealiseerd.
Dit brengt met zich mee dat de motor al dan niet op het net kan worden geschakeld terwij 1hij ook
als sensor gebruikt wordt. Schematisch weergegeven zou het volgende moeten ontstaan:

Net

I
I
I

Afstudeerobject

LIM

G
Vin Vuit Present
Daarbij is het uiteraard wel toe te staan dat het afstudeerobject voor zijn functioneren toch met het
net verbonden moet zijn.
Op te leveren zaken (deliverables):
1. Afstudeerverslag met daarin onder andere:
• Resultaten van een onderzoek naar de mogelijk toepasbare detectiemethoden.
• Keuze van detectiemethode voor praktijkproject
• Onderbouwing van de gekozen detectiemethode voor praktijkonderzoek.
• Ontwerp van testopstelling praktijkonderzoek.
• Verslag van ervaringen tijdens praktijkonderzoek.
• Meetresultaten praktijkonderzoek.
• Conclusie
2. Testopstelling praktijkonderzoek.
3. Labmodel van een implementatie.
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Bijlage 2
Product datasheet - Forcepack type F627
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Bijlage 3
Kostenanalyse FQZ met gewijzigde FPM
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Overzicht loader area 131 AAS
Huidige situatie

Optie nieuwe situatie
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Bijlage 4
Schakeling
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Bijlage 5
Bill of Material

53

54

. " ,11161E 111.1111111E~

1ft'i''

INDUSTRIES

1

ONDERZOEK NAAR DE BRUIKBMJUIEID VAN EEN ASYNCHRONE LINEAIRE INDUCTIEMOTOR ALS SENSOR VOOR ZIJN BESTURING

Bijlage 6
Overzicht meetresultaten
v werkelijk
(m/s)
0.00
0.40
0.48
0.50
0.52
0.55
0.67
0.67
0.70

o.n
0.96
1.05
1.14
1.18
1.73
1.76
2.34
2.39
2.61
2.65
2.65
2.68
2.75
2.80
3.01
3.13
3.25
3.37
3.45
3.54
3.57

v gemeten
6,7 cm)
0.37
0.46
0.71
0.95
0.92
0.73
0.74
0.90
0.45
1.06
1.05
1.09
1.16
1.19
1.76
1.81
2.42
2.48
2.67
2.70
2.75
2.78
2.84
2.84
3.16
3.2
3.41
3.48
3.54
3.75
3.63

(t

=

verschil
(absoluut)
-0.37
-0.06
-0.23
-0.45
-0.40
-0.18
-0.07
-0.23
0.25
-0.29
-0.09
-0.04
-0.02
-0.01
-0.03
-0.05
-0.08
-0.09
-0.06
-0.05
-0.10
-0.10
-0.09
-0.04
-0.15
-0.07
-0.16
-0.11
-0.09
-0.21
-0.06

verschil

(%)
-15.0
-47.9
-90.0
-76.9
-32.7
-11.1
-35.2
35.6
-37.0
-9.9
-3.7
-2.1
-1.0
-1.9
-3.0
-3.6
-4.0
-2.4
-2.0
-3.9
-3.8
-3.4
-1.5
-5.1
-2.3
-5.0
-3.3
-2.6
-6.0
-1 .7

v gemeten
6,5 cm)
0.36
0.45
0.69
0.92
0.89
0.71
0.72
0.87
0.44
1.03
1.02
1.06
1.13
1.15
1.71
1.76
2.35
2.41
2.59
2.62
2.67
2.70
2.76
2.76
3.07
3.10
3.31
3.38
3.43
3.64
3.52

('t

=

verschil

(%)
-11.6
-43.5
-84.3
-71.6
-28.8
-7.8
-31.1
37.5
-32.9
-6.6
-0.6
0.9
2.0
1.1
0.1
-0.5
-0.8
0.6
1.0
-0.8
-0.7
-0.3
1.5
-1.9
0.8
-1.8
-0.2
0.4
-2.8
1.3

verschil
(absoluut)
-0.36
-0.05
-0.21
-0.42
-0.37
-0.16
-0.05
-0.21
0.26
-0.25
-0.06
-0.01
0.01
0.02
0.02
0.00
-0.01
-0.02
0.02
0.03
-0.02
-0.02
-0.01
0.04
-0.06
0.02
-0.06
-0.01
0.01
-0.10
0.05
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Lijst van afkortingen
AD
Analoog Digitaal
ADC Advanced design centre
CB
Conneetion box
CS
Control Systems
CMRR Common mode rejection ratio
FQC Flat storage queue controller
FQZ Flat storage queue zone
FPM Flat storage queue power module
LIM Linear induction motor
LON Local operating network
LPM LIM power module
MBS Meet- en Besturingssystemen
MlD Mechanical indexing device
PEC Photo electric cell
PLI
Pusher LIM
RBC Roll back stop or roll forward stop controller
RBS Roll back stop
SBT Standard baggage tray
SQC Storage queue controller
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