Pozorovatele stavových velièín
bezsnímaèových servopohonov
s asynchrónnym motorom (3)
3.1 Citlivos
na zmeny parametrov
Vplyv zmeny vybraných parametrov motora na presnos bezsnímaèového rýchlostného servopohonu s navrhovaným pozorovate¾om uhlovej rýchlosti MRAS (obr. 8)
bola skúmaná simulaènými experimentmi,
a to pre prípad bez zaaenia motora a pri
zaaení motora nominálnym momentom.
Vplyv zmien parametrov Rs na presnos pozorovania rýchlosti je zobrazený na obr. 13.
Vplyv nepresnej hodnoty amplitúdy statorového napätia na presnos pozorovania
rýchlosti je zachytený na obr. 14.
Z výsledkov vyplýva, e Rs najviac ovplyvòuje presnos pri nízkych rýchlostiach,
a najmä pri zaaení. Iná je situácia, keï
je pásmo priepustnosti RR nastavené na
30 Hz. Vtedy pri zmenení odporu statora
rotora na 0,9*Rs dochádza k nestabilite.
Pri zväèení odporu na 1,1*Rs dochádza
k zväèeniu statickej chyby. Pri parametrizovaní regulátorov a pozorovate¾ov servopohonu je výhodné nastavi hodnotu Rs
identifikovanú za studena.
Zmena odporu Rr prakticky ovplyvòuje
presnos len pri zaaení. Zmena Lm sa prejavuje pri experimente bez zaaenia najviac pri nízkych rýchlostiach. Pri zaaení

sa v prípade pozorovate¾ov MRAS statická
chyba mení v závislosti od rýchlosti. V prípade priameho pozorovate¾a chyba nezávisí od rýchlosti. Zmena σLs bez zaaenia
má na statickú chybu minimálny vplyv.
V prípade zaaenia majú väèiu chybu
pozorovatele MRAS. Navrhovaný MRAS
dosahuje o nieèo lepie výsledky ako
MRAS-CLFO.
Vplyv chyby amplitúdy statorového napätia
na presnos je najväèí v oblasti nízkych
rýchlostí. Pri zaaení je chyba nieko¾konásobne vyia. Pri experimentoch na reálnom zariadení (obr. 9  10) je statická chyba pri zaaení zapríèinená najmä tým, e
skutoèné napätie na svorkách motora nedosahuje amplitúdu elaného napätia.
Zlepenie presnosti v oblasti niích rýchlostí a pri zaaení je moné dosiahnu vyuitím rekontrukcie statorového napätia
na základe znalosti spínacích stavov TMF,
pouitím kompenzácie màtvych èasov, prípadne uvaovaním nelineárneho modelu
TMF.

Záver
Pre aplikácie nároèné na dynamické riadenie momentu je vhodný pozorovate¾
MRAS-CLFO, kde je vyrieený problém

Obr. 13 Porovnanie citlivosti pozorovate¾ov na zmenu 4I

hranice stability a kompenzácie ofsetov.
Vyaduje parametrizovanie piatich parametrov korekèných èlenov. Servopohon
s navrhnutým pozorovate¾om MRAS
(obr. 8) dosahuje v porovnaní s MRAS-CLFO lepie výsledky v oblasti citlivosti
na zmeny parametrov a pri pôsobení aktívnej záae. Porovnate¾né vlastnosti dosahuje z h¾adiska dynamických a statických
vlastností, kvality chodu servopohonu v reime riadenia momentu.
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Obr.14 Porovnanie citlivosti pozorovate¾ov na zmenu statorového napätia
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