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With active magnetic bearings it is possible to support ferromagnetic objects, such as ro-

tors of electric machines, without any physical contact. Magnetic bearings provide many

benefits, like for an example almost frictionless behavior,compared to traditional mec-

hanical bearings. These benefits are even emphasized with high speed drives that are the

main application field of magnetic bearings.

In this thesis the basic theories of magnetic bearings and their applications are presen-

ted. After this the control solutions and their tuning methods for magnetic bearings are

examined. Based on the theories a complete simulation model of magnetic bearing sys-

tem is built and various simulations to study the system are made. Results acquired from

simulations are verified by performing different measurements with the test rig and by

comparing the results with each other.
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Käytetyt merkinnät ja lyhenteet

MERKINNÄT

α käämin napojen välinen kulma, kaistanleveys, aikaskaalauskerroin

αi solmupisteen kiertokulma x-akselin suhteen

βi solmupisteen kiertokulma y-akselin suhteen

δ ilmaväli

ϕc x-suuntainen kiertokulma massakeskipistekoordinaatistossa

ψc y-suuntainen kiertokulma massakeskipistekoordinaatistossa

µ0 tyhjiön permeabiliteetti

ξ massakeskipisteen koordinaatti geometrisen keskipisteen suhteen

ζ massakeskipisteen koordinaatti geometrisen keskipisteen suhteen

φi roottorin ominaisvektori

Φ diskreetin tilamallin kerroinmatriisi, roottorin ominaismatriisi

Φw diskreetin tilamallin häiriökerroinmatriisi

Φxw diskreetin tilamallin häiriökerroinmatriisi

Ψ käämivuo

Γ diskreetin tilamallin kerroinmatriisi

Ω pyörimisnopeus

A tilamallin kerroinmatriisi

Ac suljetun systeemin tilakerroinmatriisi

Ap navan poikkipinta-ala

Aw häiriön tilamallin kerroinmatriisi

B tilamallin kerroinmatriisi

C massakeskipiste, modulaattorin kantoaalto, välipiirin kapasitanssi

C tilamallin kerroinmatriisi

Cw häiriön tilamallin kerroinmatriisi

D tilamallin kerroinmatriisi

Dq vaimennusmatriisi modaalikoordinaatistossa

e oloarvon virhe

fsw modulaattorin kytkentätaajuus

Fb, Fb magneettilaakerin tuottama voima, skalaari, vektori

Fd negatiivisen koordinaattisuunnan laakerivoima

Fdis häiriövoima

Fq voimamatriisi solmupisteille

F̃q voimamatriisi modaalikoordinaatistossa
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F̃r redusoitu voimamatriisi

Ftot kokonaislaakerivoima

Fu positiivisen koordinaattisuunnan laakerivoima

Fub,Fub massaepätasapainon aiheuttama voima

Fw painovoimavektori

Fx x-suuntainen voima

Fy y-suuntainen voima

Gb gyroskooppimatriisi laakerikoordinaatistossa

Gc gyroskooppimatriisi massakeskipistekoordinaatistossa

Gq gyroskooppimatriisi solmupisteille

ibias biasointivirta

ic, ic ohjausvirta

icoil käämin virta

icw kompensointivirta

icx x-suuntainen ohjausvirta

icxA laakerin A x-suuntainen ohjausvirta

icxB laakerin B x-suuntainen ohjausvirta

icy y-suuntainen ohjausvirta

icyA laakerin A y-suuntainen ohjausvirta

icyB laakerin B y-suuntainen ohjausvirta

id negatiivisen koordinaattisuunnan käämivirta

imax suurin sallittu virta

imeas mitattu virta

iref virtareferenssi

is virta-askel

iu positiivisen koordinaattisuunnan käämivirta

I yksikkömatriisi

Jp polaarinen hitausmomentti

Jt transversaalinen hitausmomentti

J kustannusfunktio

k näytehetki

k1 massaepätasapainon kompensoinnin säätäjäparametri

k2 massaepätasapainon kompensoinnin säätäjäparametri

k3 massaepätasapainon kompensoinnin estimaattoriparametri

k4 massaepätasapainon kompensoinnin estimaattoriparametri

k5 massaepätasapainon kompensoinnin estimaattoriparametri

kdamp turvalaakerin vaimennusvakio
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kld vaiheenjohtopiirin vahvistus

kp geometrinen napavakio

kspring turvalaakerin jousivakio

ku liikejännitteen kerroin

Kcff virtasäädön myötäkytkennän vahvistus

Kcp virtasäädön vahvistus

Ki, Ki virtajäykkyys

Ki,eff efektiivinen virtajäykkyys

Ks, Ks paikkajäykkyys

Ks,eff efektiivinen paikkajäykkyys

Kq jäykkyysmatriisi solmupisteille

K̃q jäykkyysmatriisi modaalikoordinaatistossa

K̃r redusoitu jäykkyysmatriisi

L tilatakaisinkytkennän kerroinmatriisi

Ldyn dynaaminen induktanssi

Ldyn,0 dynaamisen induktanssin nimellisarvo

Lw häiriön tilatakaisinkytkentä

LI integroivan tilasäädön kerroinmatriisi

mp lähdönp suurin sallittu poikkeama

mr roottorin massa

mub massaepätasapainon massa

Mb massamatriisi laakerikoordinaatistossa

Mc massamatriisi massakeskipistekoordinaatistossa

Mq massamatriisi solmupisteille

M̃q massamatriisi modaalikoordinaatistossa

M̃r redusoitu massamatriisi

n kertaluku, massaepätasapainon etäisyys massakeskipisteestä

N käämikierrosten lukumäärä

O geometrinen keskipiste

p siirtofunktion napa

q roottorin solmupisteiden paikkavektori

q̃ roottorin paikkavektori modaalikoordinaatistossa

Q1 tilamuuttujien painotusmatriisi

Q2 ohjausmuutujien painotusmatriisi

rub massaepätasapainon etäisyys z-akselista

r asetusarvo

R Riccatin yhtälön apumuuttuja
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Rv mittauskohinan kovarianssimatriisi

Rw prosessikohinan kovarianssimatriisi

S∞ Riccatin yhtälön jatkuvuustilan ratkaisu

tr nousuaika

ts asettumisaika

T näytteistysaika

T muunnosmatriisi

Tcur virtasäädön näytteistysväli

Tmod modulaattorin näytteistysväli

Tpos paikkasäädön näytteistysväli

Ts muunnosmatriisi anturikoordinaatistoon

Udc välipiirin jännite

v häiriö

v̂ häiriön estimaatti

w häiriön tilavektori

ŵ häiriön tilaestimaatti

W1 koordinaatistomuunnosmatriisi

W2 koordinaatistomuunnosmatriisi

Wc säädettävyysmatriisi

Wo tarkkailtavuusmatriisi

xc massakeskipisteen x-koordinaatti

x̂c massakeskipisteen x-koordinaatin estimaatti

xi solmupisteen siirtymä x-akselilla

xsA x-koordinaatti anturitasossa A”

xsB x-koordinaatti anturitasossa B”

xA x-koordinaatti laakeritasossa A’

xB x-koordinaatti laakeritasossa B’

x tilavektori

x̂ tilaestimaattivektori

x̃ tilaestimaattivirhe

X geometrisen keskipisteen x-koordinaatti

yc massakeskipisteen y-koordinaatti

ŷc massakeskipisteen y-koordinaatin estimaatti

yi solmupisteen siirtymä y-akselilla

ysA y-koordinaatti anturitasossa A”

ysB y-koordinaatti anturitasossa B”

yA y-koordinaatti laakeritasossa A’

6



yB y-koordinaatti laakeritasossa B’

Y geometrisen keskipisteen y-koordinaatti

z roottorin aksiaalinen paikkakoordinaatti

zb roottorin paikkavektori laakerikoordinaatistossa

zc roottorin paikkavektori massakeskipistekoordinaatistossa

zs roottorin paikkavektori anturitasossa

LYHENTEET

AMB Active magnetic bearing, aktiivinen magneettilaakeri

FEM Finite element method, elementtimenetelmä

LQ Linear quadratic, lineaarinen neliöllinen

MIMO Multiple input - multiple output, monimuuttujajärjestelmä

PPC PowerPC-mikroprosessori

RNM Reluctance network method, reluktanssiverkkomenetelmä

SISO Single input - single output

ZOH Zero order hold, nollannen kertaluvun pitopiiri

SUUREET

Ψ käämivuo [Vs]

C kapasitanssi [F]

F voima [N]

f taajuus [Hz]

L induktanssi [H]

i virta [A]

R resistanssi [Ω]

t aika [s]

u jännite [V]
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1 Johdanto

Magneettilaakereiden avulla on mahdollista kannatella kappaletta ilman minkäänlaista

fyysistä kontaktia. Ensimmäiset tieteelliset kokeet magneettilaakereilla tehtiin jo 1800-

luvun puolessa välissä, jolloin havaittiin, että kestomagneeteilla ei ole mahdollista kan-

natella ferromagneettista kappaletta stabiilisti. Jottakappale saadaan leijumaan stabiilisti

kaikissa 6 vapausasteen suunnassa, täytyy käyttää sähkömagneetteja, joiden muodosta-

maa magneettikenttää säädetään jatkuvasti leijutettavankappaleen aseman mukaan. [1]

Magneettilaakerijärjestelmä koostuu tyypillisesti mekaanisista komponenteista (leijutet-

tava kappale, esim. sähkökoneen roottori) yhdistettyinä sähköisiin elementteihin. Sähköi-

siä elementtejä voivat olla erilaiset anturit (paikka- ja virta-anturit), teholähteet ja säätäjät,

jotka nykyään yleensä ovat algoritmeja digitaalisissa mikroprosessoreissa. Magneettilaa-

keri on säätöteknisessä mielessä erittäin vaikeasti hallittava prosessi, jolloin ohjelmoita-

vien mikroprosessoreiden avulla toteutettava ”äly” nousee hyvin suureen osaan. Hyvin

toimivan säädön toteuttaminen vaatii säätötekniikan tuntemuksen lisäksi myös tietämystä

mekaniikasta, elektroniikasta ja sähkömagnetismista.

Magneettilaakereiden suurimpia on se, että laakerin ja kannateltavan kappaleen välillä

ei ole fyysistä kontaktia, ja että leijutettavan kappaleendynamiikkaan voidaan vaikuttaa

laakerien avulla. Kun ei ole fyysistä kontaktia, ei ole myöskään mekaanista kulumista,

eikä tarvetta voitelulle kitkan pienentämiseksi. Tällöinmagneettilaakerit ovat erinomai-

nen ratkaisu esimerkiksi puhdastilojen laitteisiin, jossa kaikkia ylimääräisiä aineita tuli-

si välttää. Mekaanisen kulumattomuuden vuoksi magneettilaakereiden käyttöikä voi olla

erittäin pitkä ja huollon tarve huomattavasti alhaisempi verrattuna perinteisiin laakereihin.

Eräs magneettilaakereiden sovellusalue on suurnopeustekniikka. Magneettilaakereiden

avulla voidaan saavuttaa hyvin suuri pyörimisnopeus, mikämekaanisilla laakereilla on

käytännössä mahdotonta. Pyörimisnopeutta rajoittaa nyt vain roottorin materiaalin vah-

vuus. Magneettilaakereiden kanssa voidaan käyttää paksumpia roottoreita, jolloin root-

torista tulee jäykempi ja vähemmän herkkä värähtelyille. Erilaisia suurnopeuskäyttöjen

käyttökohteita ovat mm. turbokoneet ja energiavarastoinatoimivat vauhtipyörät.

Se, että aktiivisen magneettilaakerin avulla voidaan vaikuttaa kannateltavan kappaleen dy-

namiikkaan käyttämällä sopivaa säätölakia, avaa monia käytännön mahdollisuuksia. Laa-

kerin tuottamaa voimaa voidaan esimerkiksi moduloida, jolloin voidaan vaimentaa mas-

saepätasapainosta johtuvia värähtelyjä. Myös erilaisissa kuormituksen muutostilanteissa
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laakerin tuottamaa voimaa voidaan muuttaa, jolloin häiriöitä pystytään kompensoimaan.

1.1 LAMBI-projekti

Tämä diplomityö on tehty osana LAMBI-projektia (Lappeenranta Active Magnetic Bea-

rings Intelligence), joka on Lappeenrannan teknillisen yliopiston aktiivisten magneet-

tilaakereiden tutkimushanke. Tutkimus toteutetaan yhteistyönä Lappeenrannan teknilli-

sen yliopiston sähkötekniikan osaston säätötekniikan laboratorion ja sähkönkäyttöteknii-

kan laboratorion sekä konetekniikan osaston mekatroniikan ja virtuaalisuunnittelun labo-

ratorion kesken. Projekti on osa Teknologian kehittämiskeskuksen (Tekes) CLIMBUS-

ohjelmassa olevaa ”suuret keskinopeuskäytöt”-tutkimushanketta ja sen tarkoituksena on

edistää tietämystä magneettilaakereista sekä tutkia kuinka aktiivinen magneettilaakerei-

den mallipohjainen säätöjärjestelmä voidaan toteuttaa ohjelmoitavilla logiikkapiireillä.

1.2 Työn tavoitteet

Tässä työssä esitetään aktiivisten magneettilaakereidenmatemaattiseen mallinnukseen

liittyvät peruskäsitteet ja menetelmät sekä tutkitaan mallien paikkansapitävyyttä verta-

malla niitä todellisiin mittaustuloksiin. Ensimmäiseksitutustuaan magneettilaakereiden

toiminnan perusteisiin ja tarkastellaan kuinka magneetilaakereista sekä niiden avulla tuet-

tavasta roottorista voidaan muodostaa matemaattiset mallit. Mallien pohjalta järjestelmäs-

tä muodostetaan tilayhtälömalli. Lisäksi työssä tarkastellaan magneettilaakereiden säätö-

teknistä kehitystä tutustumalla järjestelmässä käytettäviin säätöratkaisuihin (erityisesti ti-

lasäätö) ja niiden viritysmenetelmiin.

Matemaattisten mallien avulla muodostetaan järjestelmänsimulointimalli MATLAB/Si-

mulink-ympäristöön. Simulointimallista yritetään tehdämahdollisimman tarkka käyttä-

mällä mm. epälineaarista laakerimallia. Roottorimallina rajoitutaan tarkastelemaan pää-

asiassa jäykän kappaleen mallia. Myös mittaushäiriöt ja tehoasteen toiminta pyritään mal-

lintamaan mahdollisimman todenmukaisesti. Simulointimallin säätöjärjestelmä toteute-

taan diskreettiaikaisena, sillä todellisuudessa koelaitteiston säätöosa on kokonaan digi-

taalinen. Tällöin mahdolliset diskretoinnin vaikutuksetsaadaan myös otettua mukaan si-

mulointimalliin.
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Mallin muodostamisen jälkeen tarkastellaan koko järjestelmän tai sen yksittäisten osien,

kuten virtasäädön, toimintaa simulointien avulla. Simulointien jälkeen testataan mallin

kanssa käytettyjen säätöalgoritmien toimivuutta oikeassa magneettilaakerijärjestelmässä.

Mittauksien jälkeen vertaillaan keskenään matemaattisten mallien perusteella saatuja si-

mulointituloksia ja koelaitteistolla saatuja mittaustuloksia.
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2 Mallinnus

2.1 Magneettilaakereiden toiminta

Aktiivisten magneettilaakereiden toiminta perustuu siihen, että magneettikentän avulla

voidaan kohdistaa voimia ferromagneettiseen kappaleeseen. Aktiivisilla magneettilaake-

rilla kontrolloidaan yleensä viittä eri vapausastetta, neljää radiaali- ja yhtä aksiaalisuun-

nassa [2]. Tässä työssä kuitenkin jätetään roottorin aksiaalisuuntainen käyttäytyminen

pois tarkasteluista ja keskitytään vain magneettilaakereiden ohjaamiseen radiaalisuunnas-

sa. Kuvassa 2.1 on esitetty tyypillisen aktiivisen magneettilaakerin säätöjärjestelmä radi-

aalisuunnassa.

Kuva 2.1. Yksinkertaistettu aktiivinen radiaalisuuntainen magneettilaakeri, jollavoidaan kontrol-
loida yhtä roottorin vapausastetta.

Radiaalisuunnassa toimivat magneettilaakerit koostuvat yleensä neljästä sähkömagneetis-

ta, jotka kehittävät vetäviä voimia neljään eri suuntaan. Vastakkaisilla puolilla olevia säh-

kömagneetteja ohjataan samalla paikkasäätäjällä, jolloin roottoriin kohdistuva kokonais-

voima on magneettien kehittämien voimien summa. Magneettien ja roottorin muodosta-

ma avoimen piirin järjestelmä on epästabiili, jolloin sähkömagneettien keloihin syötet-

tävää virtaa täytyy säätää tasapainon savuttamiseksi. Syötettävää virtaa ohjataan paikka-

säätäjällä. Paikkasäätäjä saa roottorin paikan oloarvon paikka-antureilta, jotka normaalisti

ovat joko induktiivisia tai pyörrevirta-antureita [3]. Periaatteessa säätö voitaisiin toteuttaa

myös ilman paikanmittausta estimoimalla roottorin paikkamagneettien käämien virroista
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ja jännitteistä [4], [5], mutta tällaista anturitonta laakeria ei käsitellä tässä työssä.

Paikkasäätäjän lähtösuureena on siis virtaohje. Tämä virtaohje toimii tulosuureena virta-

säädölle, joka puolestaan ohjaa tehoastetta. Tehoaste muodostaa virtasäädön perusteella

jännitteen, joka syötetään sähkömagneettien käämeihin.

Kuvassa 2(a) on esitetty kaavio kahdeksannapaisesta magneettilaakerista ja kuvassa 2(b)

on esitetty roottorin pitkittäissuunnan hallitsemiseen käytetty aksiaalilaakeri.

(a) Kahdeksannapainen radiaalimagneettilaakeri. (b) Aksiaalinen magneettilaakeri

Kuva 2.2. Kahdeksannapainen radiaalinen magneettilaakeri ja aksiaalinenmagneettlaakeri. Käy-
tännössä radiaalisten magneettilaakereiden sähkömagneetit ovat rakenteeltaan laminoituja pyörre-
virtojen vähentämiseksi. Myös roottori on laminoitu pyörrevirtojen vuoksi.

Radiaalisesta magneettilaakerista voidaan lineaarisen magneettipiiriteorian mukaan muo-

dostaa matemaattinen malli olettamalla, että raudan permeabiliteetti on ääretön, vuonti-

heys laakerin ilmavälissä on radiaalisuunnassa ja että hajavoita ei esiinny. Laakerin kehit-

tämä voima riippuu ilmavälin vuontiheydestä, ja vuontiheyttä ohjataan käämien virroilla.

Laakerin tuottaman voiman ja käämin virran riippuvuus toisistaan on epälineaarinen ja

esimerkiksi x-koordinaattisuunnassa sitä voidaan approksimoida yhtälöllä

Fb =
µ0(Niu)

2

(δ − kpx)2
Apkp −

µ0(Nid)
2

(δ + kpx)2
Apkp, (2.1)

missäµ0 on tyhjiön permeabiliteetti,N käämikierrosten lukumäärä napaa kohti,iu ja id
ovat käämivirrat,δ on ilmaväli (kts. kuva 2(a)),x on roottorin paikka laakerin keskipis-
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teen suhteen x-suunnassa,Ap on magneetin yhden navan poikkileikkauspinta-ala jakp on

laakerin geometriasta riippuva napakerroin, joka on määritetty kp = cos(α), missäα on

kuvan 2(a) mukaisesti vierekkäisten staattorihampaiden välinen kulma. Kahdeksannapai-

selle laakerillekp on 0,924 [3]. Jos laakerin käyttäytymistä halutaan mallintaa tarkem-

min, voidaan käyttää jotakin numeerista menetelmää, kutenelementtimenetelmää (FEM)

tai reluktanssiverkkomenetelmää (RNM) [6].

2.1.1 Magneettilaakerin mallin linearisointi

Kuten edellisessä kappaleessa jo mainittiin, on takaisinkytketty säätö välttämätön mag-

neettilaakerin toiminnan stabiloimiseksi. Perinteisessä säätösuunnittelussa on kuitenkin

muistettava, että suurin osa suunnittelumenetelmistä on tarkoitettu lineaarisille malleille.

Tämän vuoksi myös aktiivisen magneettilaakerin säädön suunnittelussa tulisi olla käytet-

tävissä lineaarinen malli laakerista [3].

Laakerivoimaa kuvaavan yhtälön (2.1) mukainen epälineaarinen riippuvuus käämivir-

roista ja roottorin asemasta linearisoidaan usein säätösuunnittelun yksinkertaistamisek-

si. Yleinen tapa linearisoida magneettilaakeri on käyttääbiasointivirtaaibias. Biasoidussa

säädössä paikkasäätäjä antaa kontrollivirtaohjeenic. Virtaohjeen avulla lasketaan vastak-

kaisille sähkömagneettipareille erilliset ohjausvirratiu ja id siten, että positiivisessa koor-

dinaattiakseliston suunnassa olevalle magneetille paikkasäätö antaa arvoniu = ibias+ ic ja

negatiivisessa suunnassa arvonid = ibias− ic. Virrat iu ja id saavat aikaan voimatFu jaFd,

jotka vaikuttavat vastakkaisiin suuntiin. Näiden voimienyhteisvaikutus on laakerin koko-

naisvoimaFtot tarkasteltavassa suunnassa. Käämivirta on rajoitettu siten, että se ei voi olla

negatiivinen, eikä suurempi kuin suurin sallittu virtaimax. Kuvassa 2.3 on esitetty kuinka

virtasäätöjen ohjausvirtojen biasointi vaikuttaa laakerin tuottamaan yhteisvoimaan [3].

Magneettilaakerin tuottamia voimia voidaan vain approksimoida yhtälön (2.1) avulla, sil-

lä yhtälössä ei oteta huomioon todellisessa järjestelmässä esiintyvää magneettista kylläs-

tystä. Kuvassa 2.4 on esitetty projektissa käytettävän magneettilaakerin tuottamat voimat

kontrollivirran ja roottorin siirtymän funktiona. Voimaton laskettu laakerista muodoste-

tun reluktanssiverkkomallin avulla. Raudan magneettinen kyllästys näkyy erityisesti sil-

loin kun roottorin siirtymät ovat suuria, eli ilmavälit ovat pieniä. Tällöin suurin osa vuosta

on raudassa. Pienillä siirtymillä ilmävälien vuot ovat hallitsevia.
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(a) Käämivirtojen biasointi. (b) Laakerin tuottama voima kontrollivirran
funktiona.

Kuva 2.3. Ohjausvirtojen biasoinnin vaikutus laakerin tuottamaan voimaan.
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Kuva 2.4. Reluktanssiverkkomallilla laskettu biasoidun magneettilaakerin tuottamavoima kont-
rollivirran ja roottorin siirtymän funktiona.

Biasoinnin jälkeen magneettien tuottama yhteisvoima riippuu lineaarisesti kontrollivirras-

ta ic. Roottorin paikastax (tai y) riippuva epälineaarisuus voidaan linearisoida olettamal-

la, että roottorin siirtymät ovat huomattavasti pienempiäkuin ilmaväli, elix≪ δ. Tällöin

laakerin tuottamaa kokonaisvoimaa voidaan approksimoidaseuraavalla kontrollivirrasta

ja roottorin paikasta riippuvalla yhtälöllä
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Fb =
4µ0ibiasN

2Apkp

δ2
ic +

4µ0i
2

biasN
2Apk

2

p

δ3
x = Kiic +Ksx. (2.2)

Kontrollivirran ic ja roottorin paikanx kertoimetKi ja Ks yhtälössä (2.2) ovat laakerin

virta- ja paikkajäykkyyskertoimet. On kuitenkin muistettava, että virta- ja paikkajäyk-

kyyskertoimet eivät suinkaan ole vakioita, vaan ne muuttuvat mm. kontrollivirran ja root-

torin siirtymän funktioina. Lineaarinen laakerimalli pätee näinollen vain määritetyn toi-

mintapisteen läheisyydessä. [3]

2.1.2 Paikka- ja virtajäykkyys

Linearisoidun laakerimallin parametrit vaihtelevat riippuen ilmavälistä, biasointivirrasta,

kuorman suuruudesta ja roottorin siirtymästä [2]. PaikkajäykkyysKs ja virtajäykkyysKi

voidaan määrittää seuraavilla osittaisdifferentiaaliyhtälöillä [3]

Ks =
∂F

∂x
, (2.3)

Ki =
∂F

∂ic
, (2.4)

missäF on laakerin tuottama voima,x roottorin siirtymä jaic kontrollivirta. Kuvissa 2.6

ja 2.5 on esitetty koelaitteiston magneettilaakerin virta- ja paikkajäykkyys kontrollivirran

funktiona. Biasointivirtana on käytettyibias = 3,75 A. Tulokset on laskettu reluktanssi-

verkkomenetelmällä tilanteessa, jossa roottori on lukittu koordinaatiston keskipisteeseen.

Havaitaan, että parametreista suhteellisesti suurimmat muutokset tapahtuvat virtajäykkyy-

dessä. Kun kuorma kasvaa, virtajäykkyys laskee. Kun virtajäykkyys on pudonnut riittä-

västi, saattaa esiintyä epästabiiliutta. Epästabiiliutta saattaa ilmetä myös, kun virtajäyk-

kyys tulee liian suureksi [2]. Käytetään virtajäykkyyden nimellisarvona dynaamisen vir-

tajäykkyyden suurimman ja pienimmän mahdollisen arvon keskiarvoaKi = 280 N/A, jol-

loin nimellisarvo vastaa todellista arvoa mahdollisimmanhyvin koko toiminta-alueella.

Paikkajäykkyydellä on epästabiloiva vaikutus, mutta se eiole niin merkittävä kuin vir-

tajäykkyden muutos. Käytetään paikkajäykkyyyden nimellisarvona 2,8·10−6 N/m, joka

kuvaa paikkajäykkyyden arvoa toiminta-pisteessä.
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Kuva 2.5. Magneettilaakerin virtajäykkyys kontrollivirran funktiona, kunroottori on koordinaatis-
ton keskipisteessä.
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Kuva 2.6. Magneettilaakerin paikkajäykkyys kontrollivirran funktiona, kun roottori on koordinaa-
tiston keskipisteessä.

2.1.3 Induktanssien muutokset

Magneettilaakerin käämin induktanssi ei myöskään ole vakio, vaan se muuttuu rootto-

rin liikkuessa, jolloin ilmavälin pituus muuttuu. Induktanssiin vaikuttaa myös käämissä

kulkevan virran suuruus. Induktanssin muuttuessa muuttuumyös laakerin dynamiikka.

Dynaaminen induktanssi voidaan määrittää osittaisdifferentiaaliyhtälönä [3]
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Ldyn =
∂Ψ

∂i
, (2.5)

missäΨ on käämivuo jai on käämivirta. Kuvassa 2.7 on esitetty käämin dynaaminen

induktanssi kontrollivirran funktiona.
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Kuva 2.7. Magneettilaakerin käämin dynaaminen induktanssi kontrollivirranfunktiona.

Dynaamisen induktanssin pienentyminen on turvallisempaakuin sen kasvaminen, koska

induktanssin ollessa pieni voidaan käämin virtaa muuttaa nopeammin [2]. Tämän vuoksi

käytetään käämin induktanssin nimellisarvona arvoaLdyn,0 = 42 mH.

2.2 Roottorin jäykän kappaleen malli

Jäykän kappaleen mallissa roottorin fysikaalinen käyttäytyminen mallinnetaan ottamat-

ta huomioon roottorissa todellisuudessa esiintyviä taipumisilmiötä ja ominaisvärähtelyjä.

Taipumista voi esiintyä esimerkiksi, kun roottorin päähänvaikuttaa magnetomotorinen

voima. Pyörivässä liikkeessä olevassa roottorissa voi esiintyä myös värähtelyjä. Vaikka

nämä ilmiöt eivät olisikaan kovinkaan voimakkaita, voivatne aiheuttaa odottamatonta

käyttäytymistä säätöjärjestelmässä, sillä ilmavälit ovat yleensä alle millimetrin luokkaa.

Tarkastellaan kuvassa 2.8 esitettyä yleistä jäykän roottorin mallia, jolla on kuusi vapausas-

tetta. Kuvassa on esitetty tarkastelussa käytettävät koordinaatistot sekä kappaleeseen vai-
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kuttavat voimat. Roottori voidaan mallintaa käyttämällä massakeskipistekoordinaatteja,

jotka voidaan muuntaa toisiin koordinaatistoihin matriisimuunnosten avulla. Massakes-

kipistekoordinaatistossa roottori kuvataan käyttämällämassakeskipisteen paikkaa (xc,yc)

sekä kiertokulmia (ϕc,ψc,υc), jotka kertovat roottorin kiertymät xz-,yz- ja xy-tasoissa. [7]

Kuva 2.8. Jäykän kappaleen mallin tarkastelussa käytettävät koordinaatistot sekä roottoriin vai-
kuttavat voimat. VoimaFub on roottorin massaepätasapainosta johtuva poikkeuttava voima, joka
on riippuvainen roottorin pyörimisnopeudestaΩ. [7]

Roottorin asento laakerikoordinaateissazb = [xA,yA,xB,yB,Ωt,z]
T saadaan massakeski-

pistekoordinaattienzc = [ϕc,x,ψc,y,υc,z]
T avulla käyttämällä muunnostazb = Tzc, mis-

sä muunnosmatriisiT

T =























−a 1 0 0 0 0

0 0 a 1 0 0

−b 1 0 0 0 0

0 0 b 1 0 0

0 0 0 0 1 0

0 0 0 0 0 1























, (2.6)

jossaa ja b ovat kuvassa 2.8 esitetyt laakereiden etäisyydet roottorin massakeskipisteestä.
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Vastaavasti roottorin asento anturikoordinaatistossazs = [xsA,ysA,xsB,ysB,Ωt,z]
T saadaan

myös massakeskipistekoordinaattien avulla käyttämällä muunnostazs = Tszc. Muunnos-

matriisiTs on määritelty

Ts =























−c 1 0 0 0 0

0 0 c 1 0 0

−d 1 0 0 0 0

0 0 d 1 0 0

0 0 0 0 1 0

0 0 0 0 0 1























, (2.7)

missäc ja d ovat paikka-antureiden etäisyydet roottorin massakeskipisteestä (kuva 2.8).

Tarkastellaan jatkossa kuvassa 2.9 esitetyn roottorin mallia, jolla on neljä vapausastet-

ta. Tämä tarkoittaa, että roottorin z-akselin suuntaista liikettä ei oteta huomioon. Jäykkä

roottori on tuettu kahdella aktiivisella magneettilaakerilla kohdista A’ ja B’. Molemmissa

laakereissa on siis yhteensä 4 sähkömagneettia, jotka ovatpareittain x- ja y-suunnassa.

Laakereita, jotka ovat x-suunnassa, ohjataan kontrollivirroilla (icxA, icxB) ja y-suunnan

laakereita ohjataan virroilla (icyA, icyB). Paikka-anturit on sijoitettu kohtisuoraan roottoria

vastaan tasojen A” ja B” kohdille. [8]

Kuva 2.9. Roottorin jäykän kappaleen malli. Roottori on tuettu molemmista päistä magneettilaa-
kereilla. [8]

Mallin tulot ovat laakerivoimatFb kohdissa A’ ja B’. Vastaavasti mallin lähdöt ovat root-

torin paikkavektoritzb laakeritasossa sekäzs anturitasossa. Nyt roottorista voidaan muo-

dostaa toisen asteen liikeyhtälö, missä roottorin vapausasteet on määritetty laakerikoordi-

naateissazb = [xA,yA,xB,yB]T . Differentiaaliyhtälö on muotoa
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Mbz̈b + ΩGbżb = Fb + Fw + Fub + Fdis, (2.8)

missäMb on roottorin massamatriisi,Gb on gyroskooppimatriisi,Ω on roottorin pyöri-

misnopeus,Fb on laakerivoimavektori,Fw on roottorin oman massan aiheuttama voima-

vektori, Fub on massaepätasapainosta aiheutuva voima jaFdis on häiriövoima. Laakeri-

voima on määriteltyFb = [FxA, FyA, FxB, FyB]T . [8]

Mallinnettavassa koelaitteistossa magneettilaakerit jaroottorin paikan mittaukseen käy-

tettävät anturit on sijoitettu siten, että käytännössä xy-akselisto kiertyy 45 astetta z-akselin

positiiviseen kiertosuuntaan, jolloin roottorin massan aiheuttama voima jakautuu sekä x-

akselin positiiviseen, että y-akselin negatiiviseen suuntaan. Massan aiheuttama voimavek-

tori on tällöin

Fw = − mrg√
2(a− b)

[

b −b −a a
]T

, (2.9)

missämr on roottorin massa,g maan vetovoiman aiheuttama kiihtyvyys,a laakerin A jab

laakerin B etäisyys roottorin massakeskipisteestä. Massaepätasapainosta aiheutuva voima

Fub määritellään keskipistekoordinaatistossa

Fub =













Fub cos(Ωt)n

Fub cos(Ωt)

Fub sin(Ωt)n

Fub sin(Ωt)













, (2.10)

missäFub

Fub = mub · rub · Ω2 (2.11)

ja n on massaepätasapainon etäisyys roottorin keskipisteen y-akselista,mub on epätasa-

painon massa jarub on epätasapainon etäisyys z-akselista.

LaakerivoimastaFb voidaan tilamalliesitystä ajatellen käyttää linearisoitua vektorimuotoa

Fb = Kszb + Kiic, (2.12)
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missä paikkajäykkyysmatriisiKs = KsI, virtajäykkyysmatriisiKi = KiI ja kontrolli-

virtavektori ic = [icxA, icyA, icxB, icyB]
T , kun I on yksikkömatriisi. Koska roottorin oman

massan vaikutus liikeyhtälöön on vakio, voidaan se kompensoida lisäämällä ohjausvirtaan

sopiva vakiovirtaicw

icw = −K−1

i Fw. (2.13)

Ottamalla käyttöön yhtälön (2.12) mukainen lineaarinen laakerimalli ja merkitsemällä

ic = ic + icw, saadaan roottorin liikeyhtälö (2.8) muotoon

Mbz̈b + ΩGbżb − Kszb = Kiic. (2.14)

Yhtälön (2.14) matriisitMb ja Gb on muunnettu massakeskipistekoordinaatistostazc =

[ϕc, xc, ψc, yc]
T laakerikoordinaatistoon. Käytetään seuraavia muunnoksia

Mb = T−T McT
−1, (2.15)

Gb = T−T GcT
−1, (2.16)

missä roottorin massamatriisi massakeskipistekoordinaatistossa on

Mc =













Jt 0 0 0

0 mr 0 0

0 0 Jt 0

0 0 0 mr













, (2.17)

ja gyroskooppimatriisi on

Gc =













0 0 Jp 0

0 0 0 0

−Jp 0 0 0

0 0 0 0













. (2.18)

Massamatriisissa esiintyväJt on roottorin transversaalinen hitausmomentti ja gyroskoop-

pimatriisissaJp on roottorin polaarinen hitausmomentti. MuunnosmatriisiT on nyt mää-
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ritetty seuraavalla tavalla

T =













−a 1 0 0

0 0 a 1

−b 1 0 0

0 0 b 1













. (2.19)

Roottorin paikkazs = [xsA,xsB,ysA,ysB] anturikoordinaatistossa voidaan määrittää, joko

massakeskipistekoordinaattienzc tai laakerikoordinaattienzb avulla käyttämällä muun-

noksia

zs = Tszc = TsT
−1zb. (2.20)

Anturikoordinaatiston muunnosmatriisiTs on

Ts =













−c 1 0 0

0 0 c 1

−d 1 0 0

0 0 d 1













, (2.21)

missäc ja d ovat anturien etäisyydet roottorin massakeskipisteen tasosta.

2.3 Tilamallin muodostaminen

Yleensä systeemin dynaaminen käyttäytyminen kuvataan yhdellä korkean kertaluvun dif-

ferentiaaliyhtälöllä. Tilasäädön toteuttamista ja simulointitarkoituksia varten roottorin ja

laakerin muodostamasta järjestelmästä muodostetaan tilamalli. Taajuustason siirtofunk-

tiotarkastelusta poiketen tilamallissa tarkasteltava järjestelmä esitetään aikatasossa ensim-

mäisen asteen differentiaaliyhtälöiden ryhmänä. Ensimmäistä kertalukua olevien yhtälöi-

den muodostamaan ryhmää kutsutaan systeemin tilayhtälöiksi [9]. Tilaesityksellä on li-

säksi joitakin etuja verrattuna siirtofunktioihin. Tilamalleilla voidaan esimerkiksi yhden-

mukaisesti esittää sekä SISO-, että MIMO-mallit ja tilaesitystä voidaan käyttää myös epä-

lineaaristen ja aikavarianttien systeemien esitykseen. Lisäksi diskreettiaikainen tilamalli
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ja siihen liittyvät säätöalgoritmit on helppo toteuttaa, kun käytetään jotakin tietokonepoh-

jaista ratkaisua. [10]

Tarkastellaan aluksi tilamalleja aikajatkuvina. Aikajatkuvan tilamallin yleinen muoto on

ẋ(t) = Ax(t) + Bu(t), (2.22)

y(t) = Cx(t) + Du(t), (2.23)

missäx on systeemin tilavektori,u tulovektori jay lähtövektori. MatriisitA, B, C ja D

ovat systeemin dynamiikasta riippuvia kerroinmatriiseja. Jos systeemi on aikainvariantti

ja lineaarinen, ovat kyseiset matriisit myös vakioita. [9]

Yhtälön (2.14) mukainen differentiaaliyhtälö voidaan muuttaa tilayhtälömuotoon merkit-

semällä, että systeemin tilavektori

x =

[

zb

żb

]

, (2.24)

ja ratkaisemalla yhtälöstä (2.14) roottorin paikan toinenderivaattaz̈b [8]. Derivaatta saa-

daan ratkaistua kertomalla yhtälö vasemmalta puolelta termillä M−1

b , jolloin

z̈b = −M−1

b ΩGbżb + M−1

b Kszb + M−1

b Kiic. (2.25)

Näillä merkinnöillä systeemin tilayhtälöiksi saadaan

ẋ =

[

0 I

M−1

b Ks −M−1

b ΩGb

]

x +

[

0

M−1

b Ki

]

ic, (2.26)

y =
[

I 0
]

x, (2.27)

eli yhtälöiden (2.22) ja (2.23) mukaiset kerroinmatriisitovat
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A =

[

0 I

M−1

b Ks −M−1

b ΩGb

]

, (2.28)

B =

[

0

M−1

b Ki

]

, (2.29)

C =
[

I 0
]

, (2.30)

D = 0. (2.31)

Kun käytetään neljän vapausasteen roottorimallia, tulee kerroinmatriisistaA 8 × 8 ja

matriisistaB 8 × 4 matriisi. Kuuden vapausasteen mallillaA olisi 12 × 12 matriisi.

2.3.1 Tilamallin diskretointi

Koska tilamalliin pohjautuvaa tilasäätöä tullaan todellisuudessa käyttämään digitaalises-

sa ympäristössä, on tilamalli muunnettava aikajatkuvastamuodosta diskreettiin muotoon.

Jos oletetaan, että näytteistysaikaT on vakio, voidaan yhtälöiden (2.22) ja (2.23) mukai-

nen aikajatkuva tilamalli esittää differenssiyhtälöinä

x(k + 1) = Φx(k) + Γu(k), (2.32)

y(k) = Cx(k) + Du(k), (2.33)

missäk on näytehetkik = {. . . ,−1, 0, 1, . . .} [11]. Matriisit Φ ja Γ saadaan laskettua,

kun tiedetään aikajatkuvan tilamallin kerroinmatriisitA ja B

Φ = eAT , (2.34)

Γ =

∫ T

0

eAsds B. (2.35)

Matriisit C ja D ovat täysin samat kuin aikajatkuvassa muodossa. MatriisienΦ jaΓ mää-

rittämiseen voidaan käyttää mm. matriisieksponentin sarjakehitelmää, Laplace-muunnos-

ta tai jotakin numeerista ohjelmistoa. [11]
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2.4 Roottorin joustavan kappaleen malli

Roottorin jäykän kappaleen malli on monissa tapauksissa riittävän tarkka, mutta joskus

voi olla tarvetta mallintaa myös roottorin taipumisilmiöitä. Tässä työssä ei syvennytä tar-

kasti joustavan roottorin malliin, vaan tarkastellaan yleisesti erään mallinnuksessa käytet-

tävän elementtimenetelmän periaatteita.

Elementtimenetelmässä mallinnettava kappale jaetaan osiin, eli diskretoidaan. Kaikkien

elementtien välillä on lisäksi solmupiste, joiden avulla elementtien asema voidaan kuvata.

Kuvassa 2.10 on esitetty diskretoitu roottori solmupisteineen [12]. Mallinnettavasta koe-

laitteiston roottorista on muodostettu diskretoitu elementtimalli, joka dimensioineen on

esitetty liitteessä 1.

Kuva 2.10. Elementteihin diskretoitu roottori. Jokaisen elementin päissä on solmupisteet, joiden
avulla elementtien asemat voidaan kuvata.

Jokaisella elementillä on kuusi vapausastetta, joiden suuntiin ne voivat liikkua. Jokaista

elementtiä voidaan tämän jälkeen mallintaa paikallisestikäyttämällä massa-, vaimennus-,

gyroskooppi- ja jäykkyysmatriiseja jokaiselle elementille erikseen. Koska jotkin solmu-

pisteet kuuluvat useammalle elementille, tulee elementtien välille riippuvuus. Käyttämäl-

lä yksittäisten elementtien paikka- ja asematietoja globaalissa paikkakoordinaatistossa,

voidaan elementtien matriisit muuntaa ja koota yhdeksi isoksi matriisiksi, joka muodos-

taa koko roottorin joustavan mallin.

Roottorin mallinnuksessa voidaan käyttää sylinterimäisiäpalkkeja. Usein elementtien

mallina käytetään Timoshenkon palkkimallia. Mallissa elementtien solmupisteet sijaitse-

vat palkkien keskiakselilla. Kun roottorin aksiaalisuuntaista liikettä ei oteta huomioon ja

roottorin oletetaan pyörivän, solmupisteillä on neljä vapausastetta. Vapausteet ovat kierto-

kulmatαi jaβi x-, ja y-akseleiden ympäri, sekä solmupisteiden siirtymätxi ja yi. Kuvassa

2.11 on esitetty yksi palkkielementti.

Elementtien kuvaama roottorimalli voidaan esittää seuraavalla liikeyhtälöllä

Mqq̈ + (Dq + ΩGq)q̇ + Kqq = Fq, (2.36)
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Kuva 2.11. Yksittäinen palkkielementti. Solmupisteiden siirtymien ja kiertokulmien avullavoi-
daan kuvata elementin asema. [12]

missäMq on massamatriisi,Dq vaimennusmatriisi,Gq gyroskooppimatriisi,Kq jäyk-

kyysmatriisi,Fq voimavektori jaΩ on roottorin pyörimisnopeus. Vektoriq on roottorin

paikkavektori ja se pitää sisällään kaikkien solmupisteiden siirtymät ja kiertymät

q = [qx, qy]
T , qx = [. . . , xi,αi, . . .], qy = [. . . , yi,βi, . . .]. (2.37)

Vektorinq pituus on4(k + 1), missäk on mallin elementtien lukumäärä.

Jos tarkastellaan liikeyhtälön homogeenistä muotoa, jossa roottorin ei oleteta pyörivän,

liikeyhtälön ominaisvektorit kuvaavat vapaan roottorin ominaisvärähtelytaajuuksia. Näitä

ominaistaajuuksia sanotaan moodeiksi. Ominaisvektoritφi voidaan järjestää sellaiseen

järjestykseen, jossa ominaisvärähtelytaajuudet ovat kasvavassa järjestyksessä

Φ = [φ1 . . .φk]. (2.38)

MatriisiaΦ voidaan nyt käyttää muuntamaan roottorin paikkakoordinaatit q modaalikoor-

dinaatistooñq käyttämällä muunnosta

q = Φq̃, (2.39)

jolloin pyörimättömän roottorin liikeyhtälöksi saadaan
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M̃q
¨̃q + D̃q

˙̃q + K̃qq̃ = F̃q. (2.40)

Muuntaminen modaalikoordinaatistoon tuo joitakin etuja mallin laskennallista toteutta-

mista ajatellen. Koska matriisitMq ja Kq ovat symmetrisiä, ovat matriisit̃Mq ja K̃q

puolestaan diagonaalimatriiseja. Jos muunnosmatriisinΦ rivit skaalataan sopivasti, tulee

modaalikoordinaatiston massamatriisiksiM̃q yksikkömatriisi [12]. Myös vaimennusmat-

riisi D̃q on diagonaalimatriisi, koska se määrätään jäykkyysmatriisinK̃q avulla

D̃q =
2ζ

ω
K̃q, (2.41)

missäζ on kokeellisesti mitattu vaimennusvakio jaω on vastaava ominaisvärähtelyn kul-

mataajuus. [13]

Elementtimallin matriisien koon määrää diskreettien elementtien lukumäärä. Hyvinkin

yksinkertainen, vain kymmenestä elementistä koostuva malli, aiheuttaa sen, että mallissa

on jo 44 vapausastetta. Kun tällainen malli vielä muunnettaisiin tilamalliksi, olisi tulokse-

na 88. kertaluvun systeemi. Tällaisessa mallissa on mukanahyvin korkeita ominaisväräh-

telytaajuuksia. Käytännön sovellusten kannalta ollaan usein kiinnostuttu vain suhteellisen

matalista roottorin värähtelytaajuuksista.

Kun mallin ominaisvärähtelyjä kuvaavat ominaisvektorit on järjestetty kasvavaan järjes-

tykseen, onnistuu mallin kertaluvun pienentäminen helposti. Yksinkertaisesti vain poiste-

taan ominaismatriisistaΦ pois ne ominaisvektorit, joiden taajuus on liian suuri. Saadaan

ominaismatriisiΦr. Tällöin muunnoksella

q = Φrq̃r (2.42)

saadaan liikeyhtälöksi

M̃r
¨̃qr + D̃r

˙̃qr + K̃rq̃r = F̃r, (2.43)

missäM̃r, D̃r, K̃r ja F̃r ovat alennetun kertaluvun liikeyhtälömatriiseja. Liikeyhtälöllä on

likimääräisesti samat ominaisuudet kuin aikaisemminkin,mutta kertaluku on pienentynyt.
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3 Säätöjen virittäminen

Tässä kappaleessa esitellään millaisia säätöratkaisuja tutkimushankkeen koelaitteistossa

käytetään ja tutustutaan myös eräisiin säätöjen viritysmenetelmiin. Koelaitteiston säätö

on toteutettu kaksitasoisella kaskadirakenteella, jossasisimmäinen säätösilmukka toimii

virtasäätönä. Virtasäätö ohjaa laitteiston tehoelektroniikkaa ja sen säätörakenteena käyte-

tään yksinkertaista P-säätäjää myötäkytkennällä. Ulompisäätösilmukka on paikkasäätä-

jä, jonka tehtävänä on pitää magneettilaakereilla tuettava roottori ohjearvon mukaisessa

paikassa. Paikkasäätäjä toteutetaan integroivana tilasäätönä, jossa systeemin tilat estimoi-

daan tilaestimaattorilla. Kuvassa 3.1 on havainnoillistettu käytettävää kaskadirakennetta.

Kuva 3.1. Koelaitteistossa käytettävä säädön kaskadikytkentä.

3.1 Virtasäätö

Virtasäädön analyyttistä viritystä varten tarvitaan säädettävästä prosessista matemaattinen

malli. Sähkömagneetin käämin jänniteyhtälö määritelläänseuraavalla tavalla

dΨ

dt
+Ri = u, (3.1)

missäΨ on käämivuo,R on käämin resistanssi,i on käämin virta jau on käämin yli

vaikuttava jännite. Käämivuon muutos ajan suhteen voidaanesittää yhtälöllä

dΨ

dt
=
∂Ψ

∂i

di

dt
+
∂Ψ

∂x

dx

dt
= Ldyn

di

dt
+ ku

dx

dt
, (3.2)

missäx on roottorin poikkema keskipisteestä,Ldyn = ∂Ψ/∂i on käämin dynaaminen in-

duktanssi jaku = ∂Ψ/∂x on kerroin roottorin liikkeestä aiheutuvalle liikejännitteelle.

Käytännössä liikejännitteen vaikutus käämivuohon on tehoasteen jännitehäviöiden luok-

kaa, jolloin liikejännitteen vaikutus voidaan olettaa merkityksettömäksi. Tällöin yhtälöi-

den (3.1) ja (3.2) avulla käämin jänniteyhtälöksi saadaan
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Ldyn
di

dt
= u−Ri. (3.3)

Yhtälön (3.3) avulla voidaan muodostaa käämin sähköisiä ominaisuuksia kuvaava siirto-

funktio

i(s)

u(s)
=

1

sLdyn +R
, (3.4)

missäi(s) on käämin virta,u(s) käämin yli vaikuttava jännite,Ldyn käämin dynaaminen

induktanssi jaR käämin resistanssi. Kyseessä on siis ensimmäisen kertaluvun systeemi.

Tässä tapauksessa ei tehoelektroniikan vaikutuksia ole otettu huomioon mallissa. Todel-

lisuudessa kuitenkin modulaattori aiheuttaa ainakin pientä viivettä säätösilmukkaan.

Käytetään käämivirtojen ohjaukseen P-tyyppistä säätäjää, johon säätimen toiminnan pa-

rantamiseksi pienillä ohjausvirroilla on lisätty myötäkytkentä virran ohjearvosta. P-tyypin

säätäjä riittää hyvin kaskadisäädön alasäätäjäksi, sillämahdolliset jatkuvuustilan virheet

voidaan kompensoida ulommassa säätösilmukassa. Lisäksi,kun P-säätäjän vahvistus saa-

daan riittävän suureksi, jatkuvuustilan virhe sisäsilmukassa on häviävän pieni. Kuvassa

3.2 on esitetty virtasäätäjän lohkokaavio.

Kuva 3.2. Koelaitteistossa käytettävän virtasäätäjän lohkokaavio.Kcp on P-säätäjän vahvistus ja
Kcff on myötäkytkentäkerroin.

Virtasäädön lähtösuureena on jännitereferenssi, jolla ohjataan modulaattoria. Jänniterefe-

renssin perusteella modulaattori kytkee tehokytkiminä käytettäviä IGBT-transistoreja tie-

tyllä kytkentätaajuudella riippuen siitä, tarvitseeko käämin virtaa kasvattaa vai pienentää.

Tehoasteen kytkentä on esitetty kuvassa 3.3.
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Kuva 3.3. Modulaattori ja käämin virtojen ohjaukseen käytettävä transistorikytkentä. Induktans-
silla L kuvataan käämin induktanssia,Udc on välipiirin jännite jaC on välipiirin kapasitanssi.

3.2 Virtasäädön viritys

Tarkastellaan yhtälön (3.4) mukaista ensimmäisen kertaluvun systeemiä ja oletetaan te-

hoaste sekä virran mittaus ideaalisiksi, jolloinu = uref ja imeas = i. Kun käytetään P-

säätäjää, jonka vahvistus onKcp, saadaan suljetun silmukan siirtofunktioksi

i(s)

iref(s)
=

Kcp

sLdyn +Kcp +R
. (3.5)

Kun säätäjän vahvistusKcp on huomattavasti suurempi kuin käämin resistanssiR, on

resistanssin vaikutus systeemin dynamiikkaan olematon. Tällöin siirtofunktiota voidaan

approksimoida yhtälöllä

i(s)

iref(s)
≈ Kcp

sLdyn +Kcp
. (3.6)

Ensimmäisen kertaluvun siirtofunktion

y(s)

u(s)
=

α

s+ α
(3.7)

nousuajalletr (10% . . . 90%) voidaan johtaa seuraava yhtälö

tr =
ln(9)

α
, (3.8)
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missäα on kaistanleveys. Nyt yhtälön (3.6) mukaisen järjestelmännousuaika voidaan

määrittää vertaamalla systeemin siirtofunktiota yhtälöihin (3.7) ja (3.8). Säätäjän vahvis-

tuksenKcp ja nousuajantr välille saadaan yhteys

Kcp = αLdyn =
ln(9) · Ldyn

tr
. (3.9)

Nousuaikaa ei luonnollisesti voida valita täysin mielivaltaisesti. Virran muutosta käämissä

rajoittaa käämin induktanssi sekä käytettävä välipiirin jännite. Jos resistanssin vaikutuk-

sia ei oteta huomioon, käämivirran muutos tehoasteen transistorien johtaessa määräytyy

yhtälön

Ldyn
di

dt
= Udc (3.10)

mukaan, missäUdc on välipiirin jännite. Virran muutokselle△i ajassa△t saadaan yhtälö

△t =
Ldyn

Udc
△i. (3.11)

Kun tiedetään käämin induktanssi ja välipiirin jännite, voidaan määrittää aika, jossa kää-

min virta kykenee muuttumaan tietyn verran.

Liitteessä 2 esiteltyjen koelaitteiston parametrien mukaan magneettilaakerin käämien ni-

mellisinduktanssiLdyn,0 = 42 mH, välipiirin jänniteUdc = 250 V ja käämien suurin sal-

littu virta on imax = 10 A. Biasointivirran ollessaibias = 3,75 A käämivirran suurin mah-

dollinen askelmainen muutos on△imax = 6,25 A. Tällöin yhtälön (3.11) mukaan 6,25

ampeerin suuruinen askelemainen muutos on mahdollista noin yhdessä millisekunnissa.

Lisäksi pitää vielä muistaa, että induktanssit eivät ole vakioita, vaan ne muuttuvat kää-

mivirran ja roottorin aseman muuttuessa. Myös modulaattori aiheuttaa viiveen säädön

sisälle.

Valitaan virtasäädön nousuajaksitr = 0,5 millisekuntia. Tällöin voidaan olettaa, että oh-

jattava toimilaite kykenee useimmissa tilanteissa seuraamaan ohjearvoa ilman modulaat-

torin kyllästymistä. Samalla virtasäädöstä saadaan riittävän nopea. Virtasäädön nopeus-

vaatimus riippuu paikkasäädön kaistanleveydestä, ja on suositeltu, että virtasäädön tulisi

olla noin seitsemän kertaa nopeampi kuin paikkasäätö [2]. Virtasäädön myötäkytkennän

kertoimeksiKcff, joka edustaa tavallista IR-kompensointia, valitaan käämin resistanssiR.
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Säätäjän vahvistus saadaan laskettua yhtälön (3.9) avulla. Taulukossa 3.1 on esitetty koe-

laitteistossa käytettävät virtasäätäjän parametrit.

Taulukko 3.1. Virtasäätäjän parametrit

Kcp 184,6
Kcff 0,57

3.3 Paikkasäätö

Roottorin x- ja y-koordinaattien suuntaisen paikan säätämiseksi käytetään integroivaa

tilasäätöä, koska tilasäädöllä järjestelmän suljetun silmukan dynamiikkaan voidaan ai-

nakin teoriassa vaikuttaa perinteisiä PID-säätäjiä paremmin. Perinteinen SISO-säätäjä

(esim. PID-säätäjä) ei kykene huomioimaan muiden tulojen ja lähtöjen vaikutusta ko-

konaisjärjestelmään. Magneettilaakerijärjestelmässä esiintyvien ristikkäisvaikutusten pa-

remman hallinnan vuoksi käytetään monimuuttujasäätöä [1]. Integroivalla tilasäädöllä

pystytään myös kompensoimaan mahdolliset häiriöt prosessissa. Lisäksi prosessin tilojen

estimointiin käytetetään tilaestimaattoria, koska ei voida olettaa, että kaikki tilat voidaan

mitata.

3.3.1 Tilasäätö

Tilasäädössä prosessin dynamiikkaan pyritään vaikutamaan muodostamalla tilatakaisin-

kytkentä prosessin tiloista prosessin tuloihin. Säätösuunnittelun tavoitteena on määrittää

tilatakaisinkytkennän kerroinmatriisiL, jonka avulla säädettävän systeemin dynamiikka

voidaan muokata halutuksi. Tarkastellaan aikajatkuvaa systeemiä

ẋ = Ax + Bu. (3.12)

Käyttämällä tilatakaisinkytkennässä säätölakiau = −Lx, saadaan suljetun systeemin

dynaamiikkaa kuvaavaksi tilayhtälöksi

ẋ = (A − BL)x. (3.13)

Tilatakaisinkytkennän toimintaa on havainnollistettu kuvassa 3.4, missä on esitetty takai-
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sinkytketty prosessi.

Kuva 3.4. Prosessi, jossa on käytetty tilatakaisinkytkentää muokkaamaan systeemin dynamiikkaa.

Suljetun systeemin dynamiikkaa kuvaavan matriisin

Ac = A − BL (3.14)

ominaisarvot voidaan sijoittaa haluttuihin kohtiin valitsemalla matriisiL sopivasti. [9]

Säädettävän prosessin pitää kuitenkin täyttää tiettyjä ehtoja, ennen kuin tilatakaisinkyt-

kentää voidaan käyttää. Systeemin tulee olla säädettävä jatarkkailtava. Säädettävyydellä

tarkoitetaan sitä, että systeemi voidaan ajaa mihin pisteeseen tahansa tila-avaruudessa.

Tarkkailtavuus puolestaan tarkoittaa sitä, että systeemin tila voidaan määrittää, kun sys-

teemin tulot ja lähdöt tunnetaank:lla eri ajanhetkellä.

Tarkastellaan jatkossa diskreettiaikaista systeemiä. Systeemi on säädettävä, jos systeemin

säädettävyysmatriisinWc

Wc =
[

Γ ΦΓ . . . Φ
n−1

Γ

]

(3.15)

rangi on yhtä suuri kuin systeemin kertalukun. Vastaavasti systeemi on tarkkailtava, mi-

käli tarkkailtavuusmatriisinWo

Wo =













C

CΦ

...

CΦ
n−1













(3.16)
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rangi on yhtä suuri kuin systeemin kertaluku. [11]

Tilatakaisinkytkennällä voidaan siis säädettävän systeemin suljetun piirin navat sijoittaa

mielivaltaisesti kompleksitasossa. Teoriassa tämä tarkoittaa sitä, että systeemin dynamiik-

ka on mahdollista määrittää aivan millaiseksi halutaan. Esimerkiksi järjestelmä, jonka

avoimen piirin vaste on hyvin hidas, voidaan tilatakaisinkytkennällä pakottaa nopeak-

si. Käytännössä tämä ei kuitenkaan ole aina mahdollista taijärkevää. Hitaan järjestel-

män vasteen nopeuttaminen vaatii suuria ohjaussignaaleita, joita toimilaite tai teholähde

ei kenties kykene antamaan. Seurauksena on, että toimilaite kyllästyy suurimpaan sallit-

tuun arvoonsa. Joissakin tapauksissa toimilaitteen kyllästyminen ei ole vakava asia, mutta

joskus saturaatio voi ajaa systeemin epästabiiliksi. Yleensä on niin, että ei ole mahdol-

lista tehdä suuria muutoksia järjestelmän alkuperäiseen dynamiikkaan ilman käytännön

vaikeuksia. [9]

3.3.2 Tilaestimaattori

Käytännön säätösovellusten kannalta on epärealistista olettaa, että säädettävän prosessin

kaikki tilat voidaan aina mitata. Tämän takia systeemin tilat tulisi kyetä määrittämään

käytettävissä olevien mittausten ja prosessimallin avulla. Oletetaan, että prosessi voidaan

kuvata diskreetillä tilamallilla

x(k + 1) = Φx(k) + Γu(k), (3.17)

y(k) = Cx(k). (3.18)

Ongelmana on nyt määrittää tilatx(k) tulojenu(k) ja lähtöjeny(k) perusteella. Approk-

simoidaa tilojax käyttäen dynaamista mallia

x̂(k + 1) = Φx̂(k) + Γu(k), (3.19)

jolla on samat tulot kuin estimoitavalla systeemillä. Käytetään tilaestimaateista riippuvaa

säätölakia

u(k) = −Lx̂(k). (3.20)
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Jos yhtälön (3.19) mukainen malli on tarkka, eli matriisitΦ ja Γ ovat identtiset estimoi-

tavan mallin (3.17) vastaavien matriisien kanssa, ja jos alkuarvot ovat samat, niin tilaesti-

maattorin tilatx̂ ovat täsmälleen samat kuin todelliset tilatx. Jos alkuarvot ovat erilaiset,

niin x̂ konvergoituu oikeisiin tiloihinx, mikäli yhtälön (3.19) systeemi on asymptootti-

sesti stabiili. [11]

Yhtälö (3.19) antaa tilaestimaatin vain menneiden tulojenperusteella. Estimaattoria, jo-

ta myös kutsutaan tilatarkkailijaksi, voidaan parantaa ottamalla huomioon myös mitatut

lähdöt. Tämä voidaan tehdä lisäämällä estimaattoriin takaisinkytkentä mitattujen ja esti-

moitujen lähtöjen erotuksestay − Cx̂. Tällöin estimaattorin yhtälöksi saadaan

x̂(k + 1) = Φx̂(k) + Γu(k) + K
(

y(k) − Cx̂(k)
)

, (3.21)

missäK on tilaestimaattorin takaisinkytkennän kerroinmatriisi. Tilaestimaattoria on ha-

vainnollistettu kuvassa 3.5.

Kuva 3.5. Prosessin tiloja ei voida mitata suoraan, joten käytetään tilaestimaattoriatilasäädön mah-
dollistamiseksi. Estimaattoria on parannettu lisäämällä takaisinkytkentä, jolla estimoidaan proses-
sin lähtöjä.

Tilatarkkailijan dynamiikka voidaan nyt määrittää halutuksi valitsemalla kerroinmatriisi

K sopivasti. Dynamiikan määrittäminen on kompromissi mittausvirheherkkyyden ja no-

pean estimointivirheen konvergoitumisen välillä. Nopea tarkkailija konvergoituu nopeas-

ti, mutta on herkkä mittausvirheille. Jos estimoitu lähtö vastaa täysin mitattuja lähdön

arvoja, ei takaisinkytkentä vaikuta estimaattoriin mitenkään. Määrittelemällä estimointi-

virhe

x̃ = x − x̂, (3.22)
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saadaan yhtälöiden (3.17), (3.18) ja (3.20) perusteella suljetun systeemin yhtälöiksi

x(k + 1) = (Φ − ΓL)x(k) + ΓLx̃(k), (3.23)

x̃(k + 1) = (Φ − KC)x̃(k). (3.24)

Huomataan, että systeemin dynamiikan määrittäminen voidaan jakaa kahteen osaan: tila-

takaisinkytkennän ja tilatarkkailijan kertoimien määrittämiseen. Molempien kerroinmat-

riisienL ja K ratkaisemiseen voidaan käyttää samoja numeerisia algoritmeja. [11]

3.3.3 Häiriöiden estimointi

Käytännön sovelluksissa esiintyy monesti erilaisia häiriöitä, joita edellä esitetyissä tilata-

kaisinkytkennässä ja tilatarkkailijassa ei oteta huomioon. Tätä varten tilamalliin voidaan

lisätä myös häiriöiden mallinnus. Tarkastellaan aikajatkuvaa mallia

ẋ(t) = Ax(t) + Bu(t) + v, (3.25)

y(t) = Cx(t), (3.26)

missäv on prosessiin vaikuttava häiriö. Mallinnetaan häiriötäv yhtälöillä

ẇ(t) = Aww(t), (3.27)

v(t) = Cww(t). (3.28)

Matriisin Aw ominaisarvot ovat yleensä origossa tai imaginääriakselilla [11]. Kokonais-

järjestelmä voidaan nyt esittää tilayhtälöillä

[

ẋ(t)

ẇ(t)

]

=

[

A Cw

0 Aw

][

x(t)

w(t)

]

+

[

B

0

]

u(t), (3.29)

y(t) =
[

C 0
]

[

x(t)

w(t)

]

. (3.30)
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Sama malli diskretoituna on

[

x(k + 1)

w(k + 1)

]

=

[

Φ Φxw

0 Φw

] [

x(k)

w(k)

]

+

[

Γ

0

]

u(k), (3.31)

y(k) =
[

C 0
]

[

x(k)

w(k)

]

. (3.32)

Häiriön tiloihin w ei luonnollisesti voida vaikuttaa ohjaussignaalillau, mutta tilat ovat

tarkkailtavissa, mikäli alkuperäinen systeemi on tarkkailtava. Käytetään säätölakina line-

aarista takaisinkytkentää kaikista tilamuuttujista

u(k) = −Lx̂(k) − Lwŵ(k), (3.33)

missäx̂ ja ŵ saadaan tilatarkkailijalta

[

x̂(k + 1)

ŵ(k + 1)

]

=

[

Φ Φxw

0 Φw

][

x̂(k)

ŵ(k)

]

+

[

Γ

0

]

u(k) +

[

K

Kw

]

ε(k), (3.34)

missä

ε(k) = y(k) − Cx̂(k). (3.35)

Merkitään häiriön estimoinnin sisältävän tilaestimaattorin helpompaa käsittelyä varten
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x̂′ =

[

x̂(k + 1)

ŵ(k + 1)

]

, (3.36)

Φ
′ =

[

Φ Φxw

0 Φw

]

, (3.37)

Γ
′ =

[

Γ

0

]

, (3.38)

K ′ =

[

K

Kw

]

, (3.39)

C ′ =
[

C 0
]

. (3.40)

Matriisin Lw sopiva valinta vähentää häiriönv vaikutusta systeemissä käyttämällä myö-

täkytkentää estimoiduista häiriön tiloistâw. Tilatarkkailijan matriisitK ja Kw vaikut-

tavat estimointivirheiden konvergoitumiseen. Tilatakaisinkytkentää ei välttämättä tarvitse

tehdä häiriön estimaateistaw vaan yleensä käytetään erillistä integroivaa tilasäätöä,jo-

ka kompensoi tuntemattomien häiriöiden vaikutuksen prosessin lähtöihin. Häiriöiden es-

timointia voidaan sen sijaan käyttää kompensoimaan häiriöiden vaikutus tilatarkkailijan

tilaestimaatteihin. Olettamalla, että häiriöt vaikuttavat prosessin tuloissa, jolloinΦxw = Γ

ja olettamalla lisäksi, että ne ovat vakioita eliΦw = I. Tällöin häiriötilan estimaatiksi

tulee

ŵ(k + 1) = ŵ(k) + Kwε(k), (3.41)

mikä on mitatun ja estimoidun lähdön välisen virheen integraali.

3.3.4 Integroiva tilasäätö

Tilanne, jossa prosessiin vaikuttava häiriö on tuntematon, on hyvin yleinen. Vaihtoehto-

na estimoitujen häiriöiden sisällyttämiselle säätölakiin voidaan käyttää integroivaa tila-

säätöä, joka kompensoi häiriön vaikutuksen prosessin lähtöihin. Koska tilasäätö on PD-

tyyppinen säätö, eikä se siten sisällä itsessään integroivaa vaikutusta, se ei kykene kom-

pensoimaan tuntematonta häiriötä. Tällöin tilasäätöön täytyy lisätä erillinen integroiva ti-

la. Käytännössä systeemin lisätään uusi tilamuuttujaxI, joka on virheene integraali, ja
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sen tilayhtälö on muotoa

xI(k + 1) = xI(k) + e(k) = xI(k) + Cx(k) − r(k). (3.42)

Lisäämällä uusi tilamuuttuja alkuperäiseen järjestelmään saadaan uudeksi systeemiksi

[

xI(k + 1)

x(k + 1)

]

=

[

I C

0 Φ

][

xI(k)

x(k)

]

+

[

0

Γ

]

u(k) −
[

I

0

]

r(k) (3.43)

Säätölaiksi tulee nyt

u(k) =
[

−LI −L

]

[

xI(k)

x(k)

]

, (3.44)

missäLI on integraattorin tilojen tilatakaisinkytkentäkerroin.Tilatakaisinkytkentään siis

lisätään uusi kerroin, jolla voidaan vaikuttaa integraattorin tuomaan lisänapaan [14]. Ku-

vassa 3.6 on esitetty integroivalla tilasäädöllä säädettyprosessi, jossa systeemin tilat esti-

moidaan tilatarkkailijan avulla. Tilaestimaattorissa onmyös mukana häiriöiden estimoin-

ti.

Kuva 3.6. Integroivan tilatakaisinkytkennän avulla säädetty prosessi. Prosessin tilat estimoidaan
tilatarkkailijan avulla ja tilaestimaattorissa on myös häiriöiden estimointi. [14]
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3.3.5 Massaepätasapainon kompensointi

Todellisuudessa käytettävät roottorit eivät ole koskaan täydellisesti tasapainoitettuja. Toi-

sinsanoen roottoreissa on aina jonkin verran massaepätasapainoa, jolloin roottorin massa-

keskipiste ei ole yhteneväinen roottorin geometrisen keskipisteen kanssa. Roottorin pyö-

riessä tämä aiheuttaa pyörimistaajuisia voimia. Näiden värähtelyjen vaimentamiseksi on

kehitetty ja tutkittu monia menetelmiä, jotka hyödyntävätmm. erilaisia adaptiivisia algo-

ritmeja [15], [16], parametrien taulukointia [17] ja oppivia algoritmeja [18].

Tässä kappaleessa esitellään viitteessä [19] ehdotettu menetelmä roottorin massaepäta-

sapainon kompensointiin. Menetelmässä käytetään reaaliaikaista ja dynaamista estimaat-

toria massaepätasapainomuuttujien estimoimiseksi. Saatujen muuttujien avulla lasketaan

roottorin stabiloiva ohjaussuure. Tällaisen menetelmän suurin etu on se, että muuttujat

eivät riipu roottorin pyörimisnopeudesta. Lisäksi, kun muuttujat on kerran saatu estimoi-

tua, voidaan adaptointi lopettaa ja tallettaa muuttujat muistiin. Samoja muuttujia voidaan

käyttää millä pyörimisnopeudella tahansa.

Tarkastellaan kuvassa 3.7 esitettyä kiekkomaista roottoria, jonka on massakeskipiste on

pisteessäC.

Kuva 3.7. Kiekkomainen roottori, jonka massakeskipiste on kohdassaC. O on roottorin geomet-
rinen keskipiste jaN laakerikoordinaatiston origo.X ja Y ilmoittavat roottorin geometrisen kes-
kipisteen paikan laakerikoordinnatistossa,xc ja yc puolestaan ilmoittavat roottorin massakeskipis-
teen paikan laakerikoordinaatistossa. [19]

Oletetaan, että roottori pyörii tasaisella nopeudellaΩ ja gravitaatio vaikuttaa y-akselin

negatiiviseen suuntaan. Käytetään magneettilaakerille lineaarista mallia
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Fx = KsX +Kiicx, (3.45)

Fy = KsY +Kiicy, (3.46)

missäX jaY ovat roottorin geometrisen keskipisteen koordinaatit laakerikoordinaatistos-

sa. Nyt massakeskipisteen liike laakerikoordinaatistossa voidaan esittää seuraavilla yhtä-

löillä

ẍc =
Ks

mr

(

xc − ξcos(Ωt) + ζsin(Ωt)
)

+
Ki

mr
icx, (3.47)

ÿc =
Ks

mr

(

yc − ξsin(Ωt) − ζcos(Ωt)
)

+
Ki

mr
icy − g, (3.48)

kun geometriselle keskipisteen koordinaateille (X,Y ) käytetään merkintöjä

X = xc − ξcos(Ωt) + ζsin(Ωt), (3.49)

Y = yc − ξsin(Ωt) − ζcos(Ωt). (3.50)

Jotta roottori saadaan pyörimään massakeskipisteensä ympäri, täytyy säätölaki määrätä

siten, ettäxc ja yc konvergoituvat nollaan. Tarkastellaan seuraavaa säätölakia ohjausvir-

roille icx ja icy

icx = −Ks

Ki
X − mr

Ki
(k1ẋc + k2xc), (3.51)

icy = −Ks

Ki
Y − mr

Ki
(k1ẏc + k2yc) +

mrg

Ki
, (3.52)

missäk1 ja k2 ovat positiiviset säätäjäparametrit. Ohjausvirrat riippuvat laakerin virta-

jäykkyydestäKi, paikkajäykkyydestäKs sekä roottorin massastamr. Yhtälöiden (3.51)

ja (3.52) mukaisella säätäjällä roottorin massakeskipiste kyetään ajamaan origoon. Kun

roottori pyörii massakeskipisteensä ympäri (xc,yc,ẋc,ẏc ovat nollia), virtaohjeiksi tulee

icx = −KsX/Ki ja icy = (−KsY +mrg). Sijoittamalla nämä yhtälöihin (3.45) ja (3.46),

saadaan laakerivoimiksiFx = 0 ja Fy = mrg. Ajamalla roottori pyörimään massakeski-
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pisteensä ympäri, saadaan siis vaimennettua laakerivoimissa ilmenevät värähtelyt. [19]

Edellä esitetyn massaepätasapainon kompensoinnin käyttäminen vaatii tiedon massakes-

kipisteen paikasta (xc,yc) ja nopeudesta (ẋc,ẏc). Näitä tuskin käytännössä pystytään mitta-

maan, mutta roottorin geometrisen keskipisteen paikka (X,Y ) mitataan. Geometrisen kes-

kipisteen nopeutta (̇X, Ẏ ) voidaan estimoida käyttämällä tilatarkkailijaa. Kun geometri-

sen keskipisteen paikka ja nopeus ovat selvillä, voidaan massaepätasapainon määrittäviä

muuttujia (ξ, ζ) estimoida seuraavilla yhtälöillä

¨̂
ξ = −k3

˙̂
ξ − k4

(

x̂c cos(Ωt) + ŷc sin(Ωt)
)

, (3.53)

¨̂
ζ = −k3

˙̂
ζ − k5

(

− x̂c sin(Ωt) + ŷc cos(Ωt)
)

, (3.54)

joka tilamallina on muotoa

ẋ =













0 1 0 0

0 −k3 0 0

0 0 0 1

0 0 0 −k3













x +













0 0

−k4 cos(Ωt) −k4 sin(Ωt)

0 0

k5 sin(Ωt) −k5 cos(Ωt)













[

x̂c

ŷc

]

, (3.55)

y =

[

1 0 0 0

0 0 1 0

]

x, (3.56)

missä tulot (̂xc,ŷc) ovat yhtälöiden (3.49) ja (3.50) perusteella

x̂c = X + ξ̂ cos(Ωt) − ζ̂ sin(Ωt), (3.57)

ŷc = Y + ξ̂ sin(Ωt) + ζ̂ cos(Ωt), (3.58)

ja tilavektorix = [ξ̂,
˙̂
ξ, ζ̂,

˙̂
ζ]T . Kertoimetk3, k4 ja k5 ovat vakioita, joilla määrätään esti-

maattorin dynamiikka. Massakeskipisteen nopeus saadaan derivoimalla yhtälöt (3.57) ja

(3.58)
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˙̂xc = Ẋ − ξ̂Ω sin(Ωt) − ζ̂Ω cos(Ωt), (3.59)

˙̂yc = Ẏ + ξ̂Ω cos(Ωt) − ζ̂Ω sin(Ωt). (3.60)

Yhtälöiden (3.51) ja (3.52) mukainen säätölaki voidaan nyttoteuttaa estimoitujen massa-

keskipisteen arvojen avulla. Kuvassa 3.8 on esitetty massaepätasapainon kompensoinnin

toteuttava säätöjärjestelmä.

Kuva 3.8. Massaepätasapainon kompensoinnin lohkokaavio. Roottorin paikan mitattujen tai es-
timoitujen arvojen avulla estimoidaan massakeskipisteen paikka käyttämällä takaisinkytkettyä
adaptiivista algoritmia. Estimoitujen massakeskipisteen arvojen ja roottorin paikanavulla laske-
taan aktiivisen magneettilaakerin (AMB) ja roottorin stabiloivat säätösuureet. [19]

Matriisit W1(Ω,t) ja W2(Ω,t) ovat roottorikoordinaatiston kiertokulmasta riippuvia mat-

riiseja

W1(Ω,t) =

[

cos(Ωt) sin(Ωt) 0 0

− sin(Ωt) cos(Ωt) 0 0

]

(3.61)

W2(Ω,t) =













cos(Ωt) − sin(Ωt)

sin(Ωt) cos(Ωt)

−Ω sin(Ωt) −Ω cos(Ωt)

Ω cos(Ωt) −Ω sin(Ωt)













(3.62)

On osoitettu, että säätäjäparametrik2 on ratkaisevassa osassa järjestelmän stabiiliuden

kannalta. Kunk2 < Ω2, järjestelmä on stabiili kaikilla positiivisillak1:n ja k3:n arvoilla,

sekä kaikilla riittävän pienillä positiivisillak4:n jak5:n arvoilla. Kunk2 > Ω2, järjestelmä

on stabiili kaikilla positiivisillak1:n ja k3:n arvoilla, sekä riittävän pienillä negatiivisilla
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k4:n jak5:n arvoilla. [19]

Tässä kappaleessa esitetyn massaepätasapainon kompensoinnin kaltaisia menetelmiä ei

yleensä kutsuta adaptiivisiksi, sillä adaptiivisissa menetelmissä estimoidaan parametreja,

jotka voivat muuttua ajan myötä. Ehdotetussa menetelmässäkäytännössä vain tunniste-

taan järjestelmän staattisia ominaisuuksia koordinaatistomuunnoksien ja tilaestimaattorin

avulla, jolloin se ei yleisen käsityksen mukaan ole adaptiivinen menetelmä, vaikka viit-

teessä [19] niin todetaan.

3.3.6 Massaepätasapainon kompensoinnin soveltaminen tilasäädössä

Koska edellisessä kappaleessa esitellyssä massaepätasapainon kompensoinnissa säätö-

laissa on mukana myös roottorin paikan stabiloiva osuus, mikä koelaitteistossa toteute-

taan tilasäädöllä, ei yhtälöiden (3.51) ja (3.52) mukaistasäätölakia voida soveltaa sel-

laisenaan. Eräs vaihtoehto on muodostaa takaisinkytkentätilaestimaattorin estimoimista

roottorin massakeskipisteen koordinaateista ja vähentääne roottorin paikanmittauksista.

Tällöin roottorin pyörimisliikkeestä aiheutuvat sinikomponentit katoavat mittaustiedois-

ta ja roottorin pyöriessä massakeskipisteensä ympäri tilasäätö näkee roottorin pyörivän

geometrisen ympäri ilman värähtelyjä. Tätä massaepätasapainon kompensointia on ha-

vainnoillistettu kuvassa 3.9

Kuva 3.9. Massaepätasapainon kompensointi yhdessä tilasäädön kanssa. Estimoidut massakeski-
pisteen koordinaatit vähennetään mitatuista roottorin keskipisteen koordinaateista.
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3.4 Paikkasäädön viritys

Klassisessa säätötekniikassa säätäjien suunnitteluun käytetään normaalisti erilaisia taa-

juustason menetelmiä. Tuloksena on joukko säädön toteuttavia differentiaali- tai diffe-

renssiyhtälöitä. Tilayhtälötekniikassa tulos on sama, mutta ovat menetelmät erilaisia. Ti-

layhtälötekniikka on erityisen käyttökelpoinen kun suunnitellaan säätäjiä monimuuttuja-

systeemeille (MIMO), joissa on useampia tulo- ja lähtösuureita. [14]

Kappaleessa 3.3 esitetyn tilasäädön virittämisessä tarkoituksena on löytää kerroinmat-

riisi L, jolla systeemin dynamiikka saadaan halutuksi. Kerroinmatriisin määrittämiseen

on olemassa monia erilaisia menetelmiä. Eräs tällainen menetelmä on napojen sijoittelu,

jossa suunnittelija määrittää suljetulle systeemille halutut navat, ja laskee niiden avulla

tarvittavan kerroinmatriisinL. Napojen asettelun heikkous on se, että säädön onnistumi-

nen riippuu siitä kuinka hyvin suunnittelija onnistuu napojen paikan valinnassa. Napoja

ei voida sijoittaa aivan mielivaltaiseen paikkaan, koska todellisuudessa säätöä rajoittaa

mm. toimilaitteiden suorituskyky. Tuloksena voi olla, että ohjaussuureet ovat liian suuria

ja toimilaite ei pysty niitä toteuttamaan.

Napojen sijoittelun huono puoli on myös se, että monimuuttujasäädön kerroinmatriisien

määrittämisen tuloksena saattaa olla useita ratkaisuja matriisille L. Sama pätee myös ti-

laestimaattorin kerroinmatriisinK määrittämiseen. Optimisäätö mahdollistaa systemaat-

tisemman lähestymistavan kerroinmatriisien määrittämiseen. Mitään todellista optimaa-

lista säätöä ei kuitenkaan suoraan saavuteta, vaan napojensijoittelun sijaan optimisää-

dössä määritetään painokertoimia kustannusfunktiolleJ . Menetelmässä määritetään sää-

tölaki, jolla kustannusfunktio minimoituu. Oleellista on, että suunnittelijan tulee yleensä

kokeilla useilla eri parametreilla viritettyjä säätöjä hyvän vaihtoehdon löytämiseksi. Joka

tapauksessa optimisäädöllä saavutetaan stabiilin järjestelmän lisäksi eräänlainen kompro-

missi ohjauksen voimakkuuden ja järjestelmän vasteen nopeuden välillä.

3.4.1 LQ-optimisäätäjä

Tarkastellaan diskreettiaikaista systeemiä
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x(k + 1) = Φx(k) + Γu(k), (3.63)

y(k) = Cx(k). (3.64)

Säätölaista

u = −Lx (3.65)

saadaan optimisäätäjä määrittämällä säätäjän kerroinmatriisi L siten, että kustannusfunk-

tio

J =
1

2

N
∑

k=0

[xT (k)Q1x(k) + uT Q2u(k)] (3.66)

minimoituu [14].Q1 ja Q2 ovat symmetrisiä painotusmatriiseja, jotka suunnittelija va-

litsee tilojen ja ohjaussuureiden suhteellisen tärkeydenmukaan. Jatkuvuustilan optimin

toteuttavaa säätölakia kutsutaan suboptimaaliseksi LQ-säätäjäksi (Linear quadratic), sillä

se pätee lineaarisille systeemeille ja minimoitava kustannusfunktio on neliöllinen. Opti-

misäädön tuottavan kerroinmatriisinL määrittämiseksi on monia menetelmiä. Eräs tapa

on etsiä ratkaisuS∞ algebralliseen Riccatin yhtälöön

S∞ = Φ
T [S∞ − S∞ΓR−1

Γ
T S∞]Φ + Q1, (3.67)

missä

R = Q2 + Γ
T S∞Γ. (3.68)

KerroinmatriisiL saadaan määritettyä ratkaisunS∞ avulla

L = (Q2 + Γ
T S∞Γ)−1

Γ
T S∞Φ. (3.69)

Analyyttistä ratkaisua Riccatin yhtälölle löytyy harvoin,joten yleensä täytyy käyttää nu-

meerista ratkaisua. Monet matemaattiset ohjelmistot (esim. MATLAB) tarjoavat valmiita
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funktioita tilatakaisnkytkennän kerroinmatriisinL määrittämiseksi, kunhan vain tiedetään

tilamallin matriisitΦ ja Γ (tai A ja B aikajatkuvalle mallille) ja painotusmatriisitQ1 ja

Q2.

Painotusmatriisien valintaan on olemassa erilaisia tapoja [20], [21], [22]. Matriisi Q1

muodostetaan siten, että tilojenx vaikutus kustannusfunktiossa painottuu systeemin kan-

nalta merkityksellisien lähtöjen kanssa, jolloinQ1 = CT Q̄1C. Matriisit Q̄1 ja Q2 ovat

diagonaalimatriiseja ja niiden alkiot valitaan tavalla, jossa jokaisen muuttujan tietty suh-

teellinen muutos vaikuttaa kustannusfunktioon saman verran. MatriisinQ̄1 lävistäjän al-

kiot voidaan siten määrittää Brysonin säännön avulla

Q̄1,11 = 1/m2

1
, . . . ,Q̄1,pp = 1/m2

p, (3.70)

missäp on mallin lähtöjen määrä jamp on kunkin lähdön suurin sallittu poikkeama. Sa-

malla tavalla valitaan myös matriisinQ2 lävistäjän alkiot

Q2,11 = 1/u2

1max
, . . . ,Q2,mm = 1/u2

mmax
, (3.71)

missäm on mallin ohjauksien lukumäärä jaummax on kunkin ohjauksen suurin sallittu

amplitudi.

Säädön suunnittelija voi tuoda optimisäädön ratkaisemiseen vielä yhden vapausasteen

vaatimalla, että suljetun systeemin navat ovat1/α-säteisen ympyrän sisällä, missäα ≥ 1.

Kertoimenα avulla voidaan vaikuttaa systeemin asettumisaikaants. Valitsemalla jokin

asettumisaika (1%), saadaan

α = 100T/ts, (3.72)

missäT on näytteistysaika. Tekemällä skaalauksenαΦ jaαΓ, ja käyttämällä saatuja mat-

riiseja LQ-optimisäätäjän tilatakaisinkytkennän kerroinmatriisinL määrittämiseen, saa-

daan aikaan säätölaki, jossa alkuperäisen prosessinΦ vaste asettuu määrätyssä ajassats.
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3.4.2 Optimaalinen tilaestimaattori

Myös optimaalisen tilaestimaattorin kerroinmatriisiK voidaan määrittää ratkaisemalla

Riccatin yhtälö. Optimitilaestimaattori, jota kutsutaan myös Kalman-suodattimeksi, ero-

aa normaalista tilaestimaattorista siinä mielessä, että kerroinmatriisiK määritetään mi-

nimoimaan prosessi- ja mittauskohinan aiheuttaman estimointivirheen varianssi. Yleen-

säK ratkaistaan numeerisesti jollakin matemaattisella ohjelmistolla. MATLAB tarjoaa

myös tähän tarkoitukseen valmiita funktioita. [14]

KerroinmatriisinK ratkaisemiseksi MATLAB:lla tulee ensin määrittää mittaus-ja pro-

sessikohinalle kovarianssimatriisitRv ja Rw. Mittauskohinan kovarianssimatriisiRv pys-

tytään yleensä määrittämään mittalaitteiden valmistajien ilmoittamien tietojen perusteel-

la. Mittauskohina oletetaan nollakeskiarvoiseksi valkoiseksi kohinaksi.Rv on diagonaa-

limatriisi

Rv = diag(v2

1, v
2

2, . . . ,v
2

n), n = 1 . . . N, (3.73)

missäN on mitattavien tilojen määrä jav on rms mittausvirhe. ProsessikohinanRw mää-

rittäminen on huomattavasti vaikeampaa kuin mittauskohinan. Monesti prosessikohinan

arvoiksi valitaan vain intuition perusteella jotkin arvot, joilla estimaattorin toimintaa sit-

ten simuloidaan. Estimaattorin suorituskyvystä riippuenprosessikohinan arvoja voidaan

muokata parempaan suuntaan. MyösRw on diagonaalimatriisi kutenRv.

3.4.3 Paikkasäädön kertoimet

Lasketaan integroivalle tilatakaisinkytkennälle ja tilatarkkailijalle kertoimet edellä esite-

tyillä menetelmillä. Määritellään ensin, että paikkasäädön asettumisaikats on 7 kertaa

suurempi kuin virtasäädön nousuaikatr, jolloin ts = 3,5 ms. Kun paikkasäädön näytteis-

tysväli on 100µs, saadaan tilamatriisien skaalauskertoimeksi

α = 1000,1/3,5 = 1,1406

Seuraavaksi määrätään painotusmatriisienQ1 ja Q2 parametrit siten, että prosessin läh-
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töjen suurin sallittua poikkeamamp ja ohjauksien suurin sallittu amplitudiummax eivät ole

liian suuria suhteessa prosessin lähtöjen ja ohjauksien maksimiarvoihin. Prosessin läh-

töjen eli roottorin paikan maksimiarvo määräytyy magneettilaakerin ilmavälien mukaan,

jotka roottorin ollessa keskellä ovat noin 300µm. Määrätään, että prosessin lähtöjen suu-

rin sallittu poikkeama on alle 10 % lähtöjen maksimiarvosta, jolloin valitaanmp = 25µm.

Samalla tavalla määritetään, että ohjauksien suurin sallittu amplitudi onummax = 0,5 A,

kun ohjauksien eli kontrollivirran maksimiarvo on 6,5 A. Näillä lukuarvoilla prosessin

tilojen painotusmatriisiksi saadaan

Q1 =





















































1,6 0 0 0 1,6 0 0 0 0 0 0 0

0 1,6 0 0 0 1,6 0 0 0 0 0 0

0 0 1,6 0 0 0 1,6 0 0 0 0 0

0 0 0 1,6 0 0 0 1,6 0 0 0 0

1,6 0, 0 0 1,6 0 0 0 0 0 0 0

0 1,6 0 0 0 1,6 0 0 0 0 0 0

0 0 1,6 0 0 0 1,6 0 0 0 0 0

0 0 0 1,6 0 0 0 1,6 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0





















































· 1 × 109,

ja prosessin ohjauksien painotusmatriisiksi

Q2 =













4 0 0 0

0 4 0 0

0 0 4 0

0 0 0 4













= 4 · I.

Lasketaan integroivalle tilatakaisinkytkennälle kertoimet MATLAB:n diskreettiaikaisen

LQ-regulaattorin suunnittelufunktiondlqr avulla. Suodatinsuunnittelussa käytettävät m-

tiedostot on esitetty liittessä 3. Tilatakaisinkytkennänkerroinmatriisiksi saadaan
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L =













767474 0,000 5527 0,000 468,628 0,000 4,227 0,000

0,000 767474 0,000 5527 0,000 468,628 0,000 4,227

5527 0,000 760217 0,000 4,227 0,000 463,079 0,000

0,000 5527 0,000 760217 0,000 4,227 0,000 463,079













ja integroivan osan kerroinmatriisiksi saadaan

LI =













14713,974 0,000 4,740 0,000

0,000 14713,974 0,000 4,740

4,740 0,000 14707,752 0,000

0,000 4,740 0,000 14707,752













.

Koelaitteistossa paikan mittaukseen käytettävien Micro-Epsilon eddyNCDT 3700-sarjan

pyörrevirta-antureiden ohjekirjasta selviää, että mallin DT3701-U1-C3 rms mittausreso-

luutio on 1,5 nm [23]. Käytännössä mittausantureiden resoluutio on pienempi kuin mit-

tauksien digitoinnista ja kvantisoinnista aiheutuva kohina. Mittauksien tallentamiseen on

käytössä 15 bittiä ja mittausalueen ollessa 1 mm voidaan mittauskohinan suuruutena käyt-

tää

v =
0,001 m

215
= 3,0517 × 10−8 m.

Tällöin mittauskohinan kovarianssimatriisiksi saadaan

Rv =













9,3132 × 10−16 0,00000 0,00000 0,00000

0,00000 9,3132 × 10−16 0,00000 0,00000

0,00000 0,00000 9,3132 × 10−16 0,00000

0,00000 0,00000 0,00000 9,3132 × 10−16













Prosessikohinan arvoksi valitaan muutaman kokeilun jälkeen1×10−6. Kyseisellä arvolla

tilatarkkailijan antamat tilaesimaatit konvergoituvat riittävän nopeasti. Prosessikohinan
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kovarianssimatriisi on siis

Rw =













1,0000 × 10−12 0,00000 0,00000 0,00000

0,00000 1,0000 × 10−12 0,00000 0,00000

0,00000 0,00000 1,0000 × 10−12 0,00000

0,00000 0,00000 0,00000 1,0000 × 10−12













.

Lasketaan tilatarkkailijan kerroinmatriisiK ja Kw MATLAB:n funktion dlqe avulla.

Suunnittelufunktio ei löydä estimaattorille stabiileja kertoimia jos häiriö on määritetty

vakioiksi, eli josΦw = I. Tämän vuoksi häiriölle määritellään dynamiikkaa. Häiriön

ollessa yhtälön (3.27) mukainen, saadaan sen diskreettiaikainen esitys yhtälöllä

Φw = eAwT , (3.74)

missäT on diskretointiaika. Häiriön dynamiikkaa voidaan hahmotella tarkastelemalla

millaisia häiriövoiman muutoksia säädön tulisi kyetä hallitsemaan. Oletetaan, että häi-

riövoimat voivat muuttua 100 N 0,1 sekunnissa, jolloin

Aw =
100

0,1
· I. (3.75)

Koska tilamallin tulot ovat teoriassa virtoja, ovat myös häiriövoimat periaatteessa häiriö-

virtoja. Tällöin täytyy häiriön tilamatriisiAw vielä kertoa virtajäykkyysmatriisin kään-

teismatriisilla, jotta voimista saadaan virtoja. Häiriöndiskreettiaikainen tilamatriisi on

nyt

Φw = e100/0,1·I·K−1

i ·T =













1,0004 0 0 0

0 1,0004 0 0

0 0 1,0004 0

0 0 0 1,0004













.

Määrätyllä häiriömallillaΦw ja kohinoiden kovarianssimatriiseillaRv ja Rw yhtälön

(3.34) mukaisen tilaestimaattorin kerroinmatriiseiksiK ja Kw saadaan
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K =

































0,063808 0,00000 −0,00017844 0,00000

0,00000 0,063808 0,00000 −0,00017844

−0,00017844 0,00000 0,064226 0,00000

0,00000 −0,00017844 0,00000 0,064226

20,906 0,00000 −0,21170 0,00000

0,00000 20,906 0,00000 −0,21170

−0,41478 0,00000 21,326 0,00000

0,00000 −0,41478 0,00000 21,326

































,

Kw =













7,0140 0,00000 0,0020051 0,00000

0,00000 7,0140 0,00000 0,0020051

−0,070714 0,00000 7,0633 0,00000

0,00000 −0,070714 0,00000 7,0633













.

Massaepätasapainon kompensoinnissa käytettävän tilaestimaattorin parametritk3, k4 ja

k5 valitaan kokeilemalla muutamia vaihtoehtoja. Parametreilla

k3 = 500,

k4 = 1800,

k5 = 1800

estimaattori konvergoituu riittävän nopeasti.
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4 Simulointi

Tässä kappaleessa esitellään kuinka muodostetaan esitetyn teorian mukainen simuloin-

timalli roottorin, magneettilaakerin ja säätäjien muodostamasta kokonaisuudesta. Mallit

esitetään aluksi yleisinä lohkokaavioina, joiden perusteella toteutetaan vastaavat mallit

MATLAB/Simulink-ympäristöön. Mallien muodostamisen jälkeen niiden toimintaa tes-

tataan simulointien avulla.

4.1 Simulointimallin muodostaminen

4.1.1 Roottori

Roottorin käyttäytymistä voidaan mallintaa yhtälöön (2.8)perustuvalla lohkokaaviolla

ratkaisemalla yhtälöstä roottorin aseman toinen derivaatta eli kiihtyvyys. Kiihtyvyydes-

tä saadaan nopeus integroimalla kiihtyvyyttä ajan suhteen. Vastaavasti nopeudesta pääs-

tään käsiksi roottorin paikkaan integroimalla nopeutta vielä kerran. Yhtälöstä (2.8) poike-

ten toteutetaan malli yleisessä eli massakeskipistekoordinaatistossa. Koordinaatistomuun-

noksiin käytetään yhtälöiden (2.19) ja (2.21) mukaisia matriiseja. Roottorin massaepäta-

sapainon mallinnus toteutetaan yhtälöiden (2.10) ja (2.11) mukaisesti. Roottorimallin loh-

kokaavio on esitetty kuvassa 4.1.

Kuva 4.1. Roottorin simulointiin käytettävän mallin lohkokaavio. MuunnoksellaT T muunnetaan
laakerikoordinaatistossazb olevat voimat massakeskipistekoordinaatistoon. VoimaFb on laake-
rivoima, Fdis on häiriövoima,Fub on massaepätasapainon aiheuttama voima jaΩ on roottorin
pyörimisnopeus.

Roottorin turvalaakereita voidaan mallintaa ajattelemalla turvalaakeri hyvin jäykäksi jou-

seksi, toisin sanoen jouseksi, jolla on hyvin suuri jousivakio. Jousivakion ja pienen vai-

mennusvakion avulla roottorin päihin (laakerikoordinaatistoihin) kohdistetaan roottoria
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tukevat voimat aina kun roottori koskettaa turvalaakeria.Tällä tavalla voidaan esimerkik-

si simuloida tilannetta, jossa roottori alkutilanteessa lepää turvalaakereiden päällä. Root-

torin osuminen turvalaakereihin saadaan helposti selville olettamalla roottorin päiden xy-

koordinaattiparit kompleksilukujen reaali- ja imaginääriosiksi, jolloin kompleksiluvun it-

seisarvo kertoo roottorin etäisyyden koordinaatiston keskipisteestä ja osien välinen kulma

roottorin suunnan.

4.1.2 Laakeri

Magneettilaakerin tuottamia voimia mallinnetaan käyttämällä reluktanssiverkkomenetel-

mällä laskettuja voimamatriiseja, joista voimia voidaan interpoloida roottorin siirtymän ja

käämivirran funktiona. Yhden magneettilaakerin jokaistaneljää sähkömagneettia mallin-

netaan samanlaisella voimamatriisilla. Valitulla laakerimallilla simulointien suoritus no-

peutuu huomattavasti verrattuna esimerkiksi reluktanssiverkkomallin käyttämiseen. Käy-

tettävä malli ei ota huomioon todellisuudessa tapahtuvaa magneettipiirien kytkeytymistä

toisiinsa. Kytkeytymisen vaikutus on tosin häviävän pieni. Resultanttivoimat, jotka ovat x-

ja y-akseleiden suuntaiset, saadaan positiivisen ja negatiivisen koordinaattisuunnan mag-

neettien voimien erotuksena. Yhden laakerin lohkokaavio on esitetty kuvassa 4.2.

Kuva 4.2. Laakerin simulointimalli. Tulotx ja y ovat roottorin siirtymät laakerikoordinaatistossa.
Virrat ovat magneettien käämeissa kulkevat virrat.
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4.1.3 Tehoelektroniikka

Magneettilaakerin tehoelektroniikka pitää sisällään käämejä ohjaavat pulssinleveysmo-

dulaattorit (PWM) ja sähkömagneettien käämejä kuvaavat LR-piirit. Tehoelektroniikan

avulla saadaan aikaan käämien virrat. Yhden magneettilaakerin tehoelektroniikan mallin-

tamiseen käytettävä lohkokaavio on esitetty kuvassa 4.3.

Kuva 4.3. Modulaattorit ja käämejä kuvaavat LR-piirit.

Modulaattorin toimintaa mallinnetaan kuvan 4.4 mukaisella mallilla. Modulaattori vertaa

jännitereferenssiä kantoaaltosignaaliinC, joka on tässä tapauksessa 20 kHz taajuista kol-

mioaaltoa. Jos jännitereferenssi on suurempi tai yhtäsuuri kuin kantoaalto sekä kantoaal-

lon vastaluku, on modulaattorin lähtösuureena välipiirinjänniteUdc. Jos jännitereferenssi

on pienempi tai yhtäsuuri kuin kantoaalto ja kantoaallon vastaluku, kytketään lähtöön ne-

gatiivinen välipiirin jännite. Muussa tapauksessa on lähtönä nolla volttia.

Kuva 4.4. Modulaattorin simulointimalli.

LR-piirillä mallinnetaan sähkömagneettien käämien toimintaa kuvaavaa jänniteyhtälöä
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(3.3). Dynaamista induktanssia mallinnetaan reluktanssiverkkomallilla lasketulla induk-

tanssimatriisilla. Matriisin avulla interpoloidaan induktanssin arvoa käämivirran ja root-

torin siirtymän funktiona. Käytettävällä käämimallilla nopeutetaan simulointien suoritus-

ta aivan kuten laakerimallin tapauksessa. Tämä käämimalliei myöskään ota huomioon

magneettipiirien kytkeytymistä toisiinsa, mutta kytkeytymisen vaikutus on hyvin pieni.

Kuva 4.5. Käämien mallintamiseen käytettävä simulointimalli.

4.1.4 Virtasäätö

Virtasäätäjänä käytetään kuvassa 3.2 esiteltyä P-säätäjää pienillä lisäyksillä. Ennen virta-

säätäjää täytyy paikkasäätäjän antama kontrollivirta vielä biasoida ja muuttaa käämien re-

ferenssivirroiksi. Biasoinnissa positiivisen koordinaattisuunnan referenssivirta saadaan li-

säämällä bias-virtaan kontrollivirta. Negatiivisen suunnan referenssivirrassa bias-virrasta

vähennetään kontrollivirta. Kontrollivirtojen biasointi on esitetty kuvassa 4.6.

Kuva 4.6. Biasoinnin toteuttaminen

Virtasäädössä täytyy säätäjän toiminta ensin diskretoidanollannen asteen pitopiireillä

(ZOH). Virtasäätäjän näytteistysaika on 100µs. Säätäjän lähtöä myös rajoitetaan siten,
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että suurin käämin ohjausjännite on 250 V ja pienin ohjausjännite on -250 V. Lisäksi huo-

mioon otetaan myös modulaattorista aiheutuva viive, joka on 50µs. Virtasäätö on esitetty

kuvassa 4.7.

Kuva 4.7. Virtasäädön simulointimalli

4.1.5 Paikkasäätö

Roottorin paikkasäätö toteutetaan integroivana tilasäätönä, missä systeemin tilat estimoi-

daan tilatarkkailijalla. Tilasäätäjä muodostetaan kuvassa 3.6 esitetyn lohkokaavion pe-

rusteella. Tilasäätäjän toiminta diskretoidaan nollannen asteen pitopiireillä 100µs näyt-

teistysajalla. Roottorin massan kompensointi toteutetaansummaamalla roottorin gravi-

taatiovektorinFw ja virtajäykkyysmatriisin käänteismatriisinK−1

i tulo kontrollivirtaan

ic. Paikkasäädön lohkokaavio on esitetty kuvassa 4.8.

Kuva 4.8. Paikkasäädön simulointimalli

Tilatarkkailijan toteuttava lohkokaavio on esitetty tarkemmin kuvassa 4.9. Tilatarkkailija

muodostaa estimaatin systeemin tiloistax̂ käyttämällä hyödyksi estimoitavan systeemin

tuloja ja lähtöjä. Systeemin tulo on kontrollivirtaic, ja lähtö on roottorin mitattu paikka

zs.

57



Kuva 4.9. Tilatarkkailijan simulointimalli

4.2 Simuloinnin tulokset

4.2.1 Virtasäädön toiminta

Virtasäädön toimintaa simuloidaan lukitsemalla roottorin päät kiinteästi laakerikoordinaa-

tistojen keskipisteisiin ja antamalla virtasäätäjälle askelmainen ohjearvon muutos. Simu-

loinnissa tarkastellaan yhden käämin virran muutosta. Virran alkuarvona on biasointivirta

3,75 A ja sen jälkeen virtaohjeeksi muutetaan 4,75 A, 5,75 A ja 6,75 A. Kuvassa 4.10 on

esitetty käämivirran vaste erilaisiin ohjearvon muutoksiin. Ohjearvon muutos tapahtuu 1

millisekunnin kohdalla.

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3
3.5

4

4.5

5

5.5

6

6.5

7

Aika [ms]

V
irt

a 
[A

]

4.75 A

5.75 A

6.75 A

Kuva 4.10. Virtasäädön askelvasteet kolmelle eri ohjearvomuutokselle.
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Kun virran ohjearvoa nostetaan yhdellä yksiköllä (1 A), käämivirta nousee ohjearvoa vas-

taavaksi noin 0,5 millisekunnissa. Saatu tulos vastaa hyvin virtasäädön virityksessä esitet-

tyjä vaatimuksia, missä virtasäädön nousuajaksi (10% . . . 90%) määritettiin 0,5 ms. Myös

suuremmilla ohjearvon muutoksilla virtasäätö toimii halutulla tavalla. Tosin suurilla oh-

jearvon muutoksilla vasteessa esiintyy hieman ylitystä, mikä johtuu dynaamisen induk-

tanssin pienentymisestä. Tällöin säädettävän prosssin aikavakio (yhtälö 3.4) myös piene-

nee ja se lähestyy säätösilmukassa vaikuttavaa viiven arvoa. Kuvassa 4.11 on esitetty vir-

tasäätäjän antama jännitteen ohjearvo, kun virran ohjearvoksi on 1 millisekunnin kohdalla

muutettu 6,75 A.
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Kuva 4.11. Virtasäätäjän antama ohjausjännite, kun virran ohjearvoksi 1 mskohdalla muutetaan
6,75 A.

Virtasäätäjä toimii hyvin, sillä sen toimilaitteelle antamassa jänniteohjeessa ei esiinny

minkäänlaisia värähtelyjä, vaan säätö ajaa virran ohjearvoon nopeasti muutamalla jänni-

teohjeen muutoksella. Lisäksi jänniteohje pysyy toimilaitteen suorituskyvyn (-250 V. . .

250 V) rajoissa, jolloin kyllästymistä ei tapahdu.

4.2.2 Roottorimallin identifiointi

Roottorimallin identifionnissa määritetään matemaattisenmallin parametreja suorittamal-

la erilaisia testejä koelaitteistolle. Identifioinnissa pyritään esimerkiksi vahvistamaan root-

torin mallin paikkansapitävyys kokeiden avulla. Kokeidenavulla voidaan myös suorittaa

laitteiston kunnonvalvontaa [24]. Testien avulla voidaanselvittää onko jokin mallin pa-
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rametri muuttunut, jolloin voidaan epäillä laitteistovikaa. Mallin identifioinnilla voidaan

lisäksi automatisoida magneettilaakerin säätäjien viritysprosessia määrittämällä järjestel-

män parametreja automaattisesti kokeiden avulla tai ajon aikana mittausten perusteella

[25].

Tarkastellaan viitteessä [12] esitettyä roottorin jäykänkappaleen mallin identifiointia as-

kelvastekokeella. Oletetaan, että roottorin päiden x- ja y-suuntaista liikettä voidaan tarkas-

tella toisistaan riippumattomasti. Tällöin molemmista päistä magneettilaakereilla tuetun

roottorin malli x-tasossa on seuraava, kun mageettilaakerit oletetaan lineaarisiksi

[

m1 m3

m3 m2

][

ẍA

ẍB

]

=

[

Ks 0

0 Ks

][

xA

xB

]

+

[

Ki 0

0 Ki

][

icxA

icxB

]

−G

[

b

−a

]

,

(4.1)

missä

G =
mrg√

2(a− b)
. (4.2)

Parametrita ja b ovat laakereiden A ja B etäisyydet roottorin massakeskipisteestä. Laa-

kerin parametreista paikkajäykkyysKs ja virtajäykkyysKi oletetaan tunnetuiksi, jolloin

mallin identifioinnissa pyritään selvittämään massakomponentitm1, m2 jam3. Roottorin

päiden liike y-tasossa voidaan kuvata täysin ylläolevan mallin mukaisesti, lukuunottamat-

ta painovoimaa, joka vaikuttaa vastakkaiseen suuntaan.

Seuraavaksi tutustutaan jäykän kappaleen mallin identifiointiprosessiin. Identifioinnissa

on tarkoituksena roottorin paikkaa mittaamalla selvittääroottorin päiden liikettä kuvaa-

vien siirtofunktioiden navat. Alkutilanteessa roottori lepää turvalaakereiden päällä. Tä-

män jälkeen laakerin A magneetteihin kytketään askelmainen kontrollivirta is siten, että

roottori tulee nostetuksi turvalaakereiden yläosaan. Roottorin paikkaa laakeritasossa A

mitataan tämän askelvastekokeen aikana. Paikanmittauksista erotetaan roottorin pään x-

ja y-komponenttien radat turvalaakereiden alaosasta irtoamisesta turvalaakerin yläosaan

osumiseen asti. Nämä radat sovitetaan funktioonx(t) = a · cosh(p · t) − c, missäp on

siirtofunktion napa. Kertoimeta ja c selvitetään myös sovitteen avulla, mutta niillä ei ole

identifiointiprosessissa merkittävää tarkoitusta. Navanestimaatti tasossa ApA saadaan x-

ja y-suuntien napojen keskiarvosta.
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Estimoidun navan avulla voidaan määrittää massakomponentin m1 estimaatti yhtälöstä

p =

√

Ks,eff

m1
. (4.3)

Paikkajäykkyys on tässä tapauksessa nk. efektiivinen arvo, joka määräytyy virta-askeleen

suuruudenis, paikkajäykkyyden nimellisarvonKs ja biasointivirranibiasmukaan. Samalla

tavalla määräytyy myös virtajäykkyyden efektiivinen arvo

Ks,eff = Ks ·
( is/2

ibias

)2

, ja Ki,eff = Ki ·
(is/2

ibias

)

. (4.4)

Tämän jälkeen selvitetään roottorin pään A kannatteluun tarvittavat voimat. Nämä saa-

daan selville ajamalla roottorin pää A sopivalla säätäjällä laakerikoordinaatiston keskipis-

teeseen ja mittaamalla roottorin kannatteluun tarvittavat kontrollivirrat icxA ja icyA. Suora-

viivaisin tapa stabiilin säädön saavuttamiseen on käyttäävaiheenjohtopiiriä, jonka siirto-

funktio on muotoa

R(s) = kld
Ts+ 1

αTs+ 1
, (4.5)

missä aikavakioT määritetään

T =
1

cf
√
αp
, 0 < α < 1. (4.6)

Parametritkld, cf ja α valitaan siten, että järjestelmä on stabiili. Parametrip on askelvas-

tekokeella määritetty roottorin siirtofunktion napa. Vahvistuksenkld pitää olla riittävän

suuri, jotta roottori saadaan nostetuksi ylös turvalaakereilta. Riittävän suuri vahvistus voi-

daan määrittää yhtälöllä

kld =
Ks

Ki
+ 4

m1g

Kix
, (4.7)

missäKs on magneettilaakerin paikkajäykkyys,Ki on virtajäykkyys,m1 roottorin pään A

massakomponentti,g gravitaatio jax on sen ilmavälin suuruus, minkä neljäsosan sisällä

roottorin paikan pitää stabiilisti pysyä. Parametrienα ja cf arvoiksi suositellaanα = 0,15

ja cf = 1,5. [12]

61



Kun kontrollivirrat icxA ja icyA tiedetään, voidaan laakerivoimatFxA ja FyA laskea yhtä-

lön (2.2) perusteella. Roottorin pään A kannatteluun tarvittava kokonaisgravitaatiovoima

saadaanFA = 1√
2
(FxA + FyA). Massakomponentinm3 estimaatti saadaan tämän jälkeen

yhtälöllä

m3 = FA/g −m1. (4.8)

Edellä esitellyt vaiheet toistetaan magneettilaakerilleB, jolloin saadaan estimaatti massa-

komponentillem2. Massakomponentinm3 lopullinen estimaatti saadaan A ja B tasojen

estimaattien keskiarvona. Roottorin kokonaismassan estimaattimmääräytyy komponent-

tienm1,m2 jam3 mukaan

m = m1 +m2 + 2m3. (4.9)

Ratakäyrien sovitus funktioonx(t) = a · cosh(p · t)− c tehdään pienimmän neliösumman

mielessä ja se tehdään useita kertoja eri alkuarvauksilla (500 satunnaista alkuarvausta so-

pivalla jakaumalla). Sovitteista valitaan kullakin kierroksella pienimmän virheen antavat

estimaatit. Sovituskierroksia tehdään 25 kappaletta. Kuvassa 4.12 on esitetty eräs käyrä-

sovituksen tulos.
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Kuva 4.12. Roottorin pään liikkeeseen y-tasossa sovitettu funktio. Navan estimaatiksi saadaan
tässä tapauksessap = 324,0586.

Taulukossa 4.1 on esitetty simulointien avulla tehdyn roottorin jäykän kappaleen mallin
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identifioinnin tulokset. Tarkastellaan kuinka hyvin roottorin kokonaismassa saadaan mää-

ritettyä mallin massakomponenttien avulla. Roottorin radan sovituskierroksia tehdään 25,

joissa jokaisessa varsinaista käyräsovitusta tehdään 500kertaa jokaiselle neljälle mittauk-

selle. Ajanhetket, jolloin roottorin pää irtoaa turvalaakereiden alaosasta määritetään käsin

ennen sovituksia. Samoin määritetään ajanhetket, jolloinroottori osuu turvalaakereiden

yläosaan. Virta-askeleen suuruus on 3 A. MATLAB-laskennassa käytetty m-tiedosto on

esitetty liitteessä 4.

Taulukko 4.1. Estimoidut roottorin parametrit

Parametri Keskiarvo Hajonta 95% luottamusväli
pA [1/s] 324,0 0,904 [322,2 325,8]
pB [1/s] 327,3 0,400 [326,6 328,1]
m1 [kg] 4,268 0,024 [4,221 4,315]
m2 [kg] 4,181 0,010 [4,161 4,201]
m3 [kg] 22,194 0,012 [22,172 22,217]
m [kg] 52,837

Roottorin kokonaismassan estimaattim = 52,837 kg poikkeaa simuloinnin asetusarvosta

mr = 52,8011 kg alle 0,1 %. Tulos on erittäin hyvä. Massakomponenttim1 on hieman suu-

rempi kuten oli odotettavissa, sillä laakerin A etäisyys roottorin massakeskipisteestä on

pienempi kuin laakerin B etäisyys. Tällöin hieman suurempiosa roottorin kokonaismas-

sasta tulee laakerin A kannateltavaksi. Tarkat tulokset johtuvat simuloinnissa käytettäväs-

tä suuresta numeerisesta tarkkuudesta, jäykästä roottorimallista ja vähäisistä mittaushäi-

riöistä. Todellista roottori-laakerisysteemiä identifioitaessa tulokset eivät luultavasti ole

näin tarkkoja. Esitelty menetelmä on kuitenkin käyttökelpoinen.

4.2.3 Paikkasäätö alkunostossa

Paikkasäädön toimintaa tutkitaan nostamalla roottori magneettilaakereiden avulla laakeri-

koordinaatiston keskipisteeseen. Ennen nostoa roottori lepää turvalaakereiden päällä jot-

ka sijaitsevat 300µm säteellä koordinaatiston keskipisteestä. Tämä testi antaa hyvän ku-

van paikkasäädön suorituskyvystä ja stabiiliudesta, koska roottorin ollessa hyvin kaukana

toimipisteestään (koordinaatiston keskipiste) ei tilatarkkailijan malli ole enää tarkka kää-

mien induktanssien, virtajäykkyyksien ja paikkajäykkyyksien muuttuessa. Mallin epätar-

kuus johtuu siitä, että tilatarkkailijan käyttämä prosessimalli on muodostettu linearisoi-

dusta magneettilaakerin mallista, jossa dynaamiselle induktanssille, virta- ja paikkajäyk-

kyyksille käytetään niiden nimellisarvoja.
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Koska koordinaatistoa on tässä tapauksessa kierretty 45 astetta myötäpäivään, on rootto-

rin alkuaseman x-koordinaattixc = 300/
√

2 µm ja y-koordinaattiyc = -300/
√

2 µm. Paik-

kasäätö kytketään päälle 5 millisekunnin kohdalla. Sitä ennen magneettilaakereiden kää-

meissä kulkee vain biasointivirtaibias = 3,75 A. Kuvassa 4.13 on esitetty roottorin paikka

laakerikoordinaatiston tasossa A.
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Kuva 4.13. Roottorin paikka laakeritasossa A, kun roottorin nostetaan turvalaakereilta koordinaa-
tiston keskipisteeseen.

Roottori nousee asetusarvoonsa vajaassa 15 millisekunnissa ilman värähtelyjä. Vasteessa

esiintyy hieman ylitystä, joka johtuu tilaestimaattorissa olevasta häiriöiden estimoinnista.

Vaste lähestyy kuitenkin ajan kuluessa asetusarvoaan. Kuvassa 4.14 on esitetty tilaesti-

maattorin toimintaa alkunostossa.

Havaitaan, että estimaateissa on alkutilanteessa paljon virhettä, mutta estimaatit konver-

goituvat kohti oikeita arvoja ajan kuluessa. Iso osa virheestä johtuu tilaestimaattorin al-

kutilasta, joka ei vastaa roottorin paikan alkutilaa. Määrittämällä estimaattorin alkutilan

vähemmän virheelliseksi saattaisi myös prosessin vaste parantua. Kuvassa 4.15 on esitetty

paikkasäädön antama kontrollivirta, kun roottoria nostetaan turvalaakereilta.

Havaitaan, että alussa paikkasäätäjän antama kontrollivirta kyllästyy maksimi- ja miniar-

voihinsa, mutta roottorin lähtiessä liikkelle virrat asettuvat nopeasti roottorin massan kan-

nattelemiseen tarvittaviin virtoihin. Kuvassa 4.16 on esitetty magneettilaakerin A tuotta-

mat voimat.

Alkunostossa laakeri muodostaa noin 1500 N voimat, jotta roottori saadaan nousemaan
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Kuva 4.14. Estimaattorin antama roottorin paikan estimaatti laakeritasossa A.
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Kuva 4.15. Paikkasäätäjän antama kontrollivirtaohje alkunostossa.

nopeasti turvalaakereilta. Jatkuvuustilassa laakerin tarvitsee enää tuottaa roottorin massan

vaikutuksen kumoamiseen tarvittavat voimat.
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Kuva 4.16. Magneettilaakerin A kehittämät voimat, kun roottori nostetaan koordinaatiston keski-
pisteeseen.

4.2.4 Paikkasäätö kuormitushäiriössä

Tarkastellaan seuraavaksi paikkasäädön toimintaa, kun roottoriin vaikuttaa äkillinen häi-

riövoima. Säädön pitää kyetä kompensoimaan prosessiin vaikuttavat häiriöt ilman, et-

tä ne saavat prosessin epästabiiliksi. Tarkastellaan myösmiten estimaattori kykenee es-

timoimaan vaikuttavat häiriöt. Häiriövoimana käytetään askelmaista 300 N häiriövoi-

maa, joka vaikuttaa vain laakeritasossa A gravitaation suuntaan. Tällöin häiriövoiman

x-komponentti on suuruudeltaan 300/
√

2 N ja y-komponentti -300/
√

2 N. Kuvassa 4.17

on esitetty roottorin paikka häiriövoiman vaikutuksen alkaessa ajanhetkellä 600 millise-

kuntia.
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Kuva 4.17. Roottorin paikka laakeritasoissa A ja B, kun tasossa A roottoriin vaikuttaa äkillinen
askelmainen häiriövoima.

Häiriövoima aiheuttaa roottorin asemaan maksimissaan noin 70 mikrometrin poikkea-

man. Säätö kykenee kompensoimaan häiriön suhteellisen nopeasti, eli noin 20 millisekun-

nissa ilman suurempia värähtelyjä. Kuvasta havaitaan myös, että roottorin toiseen päähän

kohdistunut isku aiheuttaa myös roottorin toisen pään siirtymisen, mikä on luonnollis-

ta. Kuvassa 4.18 on esitetty paikkasäädön antama kontrollivirta, kun roottoriin vaikuttaa

häiriövoima.
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Kuva 4.18. Paikkasäätäjän antama kontrollivirta, kun roottoriin vaikuttaa äkillinen askelmainen
häiriövoima.
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Paikkasäätö reagoi nopesti häiriövoimaan ja kompensoi senvaikutuksen muuttamalla

kontrollivirtoja. Koska häiriö on muodoltaan askelmainenja sen vaikutus on vakio, tar-

vitsee säädön antaa häiriövoiman kompensoiva kontrollivirta ohje laakerille A. Kuvassa

4.19 on esitetty estimaattorin antamat roottorin paikan estimaatit häiriön vaikuttaessa.
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Kuva 4.19. Tilaestimaattorin estimoimat roottorin paikkakoordinaatit, kun laakeritasossa A vai-
kuttaa askelmainen häiriövoima.

Häiriön alkaessa vaikuttaa hetkellä 600 ms estimaatit muuttuvat nopeasti oikeaan suun-

taan. Estimaatit eivät tosin kykene täysin seuraamaan todellista tilannetta roottorin siir-

tyessä takaisin asetusarvoon, vaan estimaatit konvergoituvat hitaasti kohti todellista arvoa.

Seuraavaksi tarkastellaan tilaestimaattorin kykyä estimoida tuntemattomia häiriövoimia.

Kuvassa 4.20 on esitetty tilaestimaattorin estimoimat häiriövoimat, jotka tässä tapaukses-

sa näkyvät häiriövirtoina.

Ennen häiriön kytkeytymistä estimaattori löytää jonkin vakiomuotoisen häiriön, joka vai-

kuttaa kaikilla akseleilla. Tämä häiriö on roottorin massan aiheuttama voima ja sen kom-

pensointiin tarvittava vakiovirta. Häiriön kytkeytyessähetkellä 0,6 s estimaattori havaitsee

aivan oikein häiriön, joka vaikuttaa vain laakeritasossa A. Estimaattorin mukaan häiriö-

virtojen suuruus on noin 0,5 A. Estimoitu häiriön suuruus onlähellä oikeaa, sillä line-

aarisessa mallissa häiriövirtojen suuruus olisi häiriövoiman suuruus (300/
√

2 N) jaettuna

virtajäykkyydella (280 N/A), jolloin häiriövirtojen suuruudeksi tulisi noin 0,76 A.
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Kuva 4.20. Tilaestimaattorin estimoimat häiriövirrat, kun laakeritasossa A vaikuttaa askelmainen
häiriövoima.

4.2.5 Paikkasäätö roottorin kiihdytyksessä

Tutkitaan paikkasäädön toimintaa kiihdyttämällä roottorin pyörimisnopeutta tasaisesti sen

jälkeen kun roottori on saatu nostettua ylös turvalaakereilta. Roottoria aletaan kiihdyt-

tämään 500 rad/s2 hetkellä 0,01 s ja kiihdytystä jatketaan 5,4 sekuntiin asti. Tarkastel-

laan kuinka pyörivässä liikkeessä olevan roottorin massaepätasapainon aiheuttamat voi-

mat vaikuttavat säädön toimintaan. Roottorin massaepätasapainona käytettään 250 gmm,

joka sijaitsee 2 mm päässä roottorin keskipistestä z-akselin positiiviseen suuntaan. Ku-

vassa 4.21 on esitetty roottorin paikka anturikoordinaatistossa A, kun roottorin pyörimis-

nopeutta kiihdytetään vakiokiihtyvyydellä.

Havaitaan, että roottori pysyy hyvin paikkasäädön hallinnassa noin 4,7 sekuntiin asti pien-

tä huojuntaa ja normaalia massaepätasapainon aiheuttamaavärähtelyä lukuunottamatta.

Noin 4,7 sekunnin kohdalla tapahtuu värähtelyjä, minkä jälkeen roottori ei enää pysy sää-

dön hallinnassa, vaan osuu turvalaakereihin. Roottorin pyörimisnopeus tällä ajan hetkellä

on noin 2200 rad/s eli noin 21000 kierrosta minuutissa. Syy säädön pettämiseen löyde-

tään, kun tarkastellaan kuvassa 4.22 esitettyä kontrollivirtaa.
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Kuva 4.21. Roottorin paikka (xA ,yA) anturitasossa A sekä roottorin pyörimisnopeusΩ, kun root-
toria kiihdytetään tasaisesti.
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Kuva 4.22. Paikkasäädön antama kontrollivirta, kun roottoria kiihdytetään tasaisesti.

Huomataan, että vaikka roottorin paikka pysyy varsin hyvinhallinnassa, joutuu paikka-

säätö muuttamaan kontrollivirtaa voimakkaasti pyörimisnopeuden kasvaessa. Kontrolli-

virran huippuarvo kasvaa, kunnes 4,7 sekunnin kohdalla virtaaicyA ei voida enää kasvat-

taa, jolloin se kyllästyy maksimiarvoonsa. Tämän takia paikkasäätö ei kykene hallitse-

maan massaepätasapainon aiheuttamia voimia pyörimisnopeuden yhä kasvaessa.
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4.2.6 Massaepätasapainon kompensointi

Tutkitaan massaepätasapainon kompensoinnin vaikutusta pyörimisliikkeessä olevan root-

torin paikkasäätöön. Roottoria pyöritetään tasaisella nopeudella 300 rad/s ja paikkasää-

tö on kytkettynä päälle, jolloin säätö pyrkii ajamaan roottorin geometrisen keskipisteen

laakerikoordinaatiston keskipisteeseen. Massaepätasapaino kuitenkin aiheuttaa roottorin

keskipisteen paikkaan sinimuotoisen komponentin. Mikälimassaepätasapainon kompen-

sointi toimii oikein, kompensoinnin kytkeydyttyä päälle roottorin tukemiseen vaaditta-

vien laakerivoimienFb värähtelyt vaimenevat. Kuvassa 4.23 on esitetty roottoringeomet-

risen keskipisteen paikka anturitasossa A, kun massaepätasapainon kompensointi kytke-

tään päälle hetkellä 1,0 s.
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Kuva 4.23. Roottorin pään paikka anturitasossa A, kun roottoria pyöritetään tasaisella nopeudella
ja massaepätasapainon kompensointi kytketään päälle.

Roottorin geometrinen keskipiste siirtyy massaepätasapainon kompensoinnin vaikutuk-

sesta pyörimään suuremmalla säteellä anturikoordinaatiston keskipisteen ympäri. Tälläi-

nen vaikutus oli odotettavissa, sillä säädön pitäisi ajaa massakeskipiste anturikoordinaa-

tiston keskipisteeseen, jolloin geometrinen keskipiste siirtyy kauemmas koordinaatiston

keskipisteestä. Kuvassa 4.24 on esitetty roottorin pään A massakeskipisteen estimaatit

roottorikoordinaatistossa.

Havaitaan, että massakeskipisteen koordinaattien estimaatit konvergoituvat, mutta koor-

dinaattien x- ja y-komponentit ovat täysin identtiset. Todellisuudessa massaepätasapai-

nolla on vain x-suuntainen komponentti, jolloinζA on nolla. Estimaattori ei siis kykene
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Kuva 4.24. Roottorin massakeskipisteen estimaatit roottorikoordinaatistossa.

täydellisesti estimoimaan roottorin massakeskipistettä. Kuvassa 4.25 on esitetty roottorin

massakeskipisteen estimoitu paikka anturitasossa A.
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Kuva 4.25. Roottorin massakeskipisteen estimoitu paikka anturitasossa A.

Massakeskipisteen paikalle löydetään nopeasti stabiili arvo, ja estimaattien mukaan mas-

sakeskipiste kiertää alle 5 mikrometrin säteellä anturikoordinaatiston keskipistettä. Tämä

arvo vähennetään mitatusta roottorin geometrisen keskipisteen paikasta massaepätasapai-

non kompensoimiseksi. Kuvassa 4.26 on esitetty magneettilaakerin A tuottamat voimat,

kun roottoria pyöritetään tasaisella nopeudella ja massaepätasapainon kompensointi kyt-
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ketään päälle.
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Kuva 4.26. Magneettilaakerin A tuottamat voimat, kun roottoria pyöritetään tasaisella nopeudella
ja massaepätasapainon kompensointi kytketään päälle hetkellä 1,0 s.

Huomataan, että massaepätasapainon kompensoinnin kytkeytyessä päälle hetkellä 1,0 s

laakerin tuottamien voimien amplitudit kasvavat. Tämä päinvastainen reaktio mitä tavoi-

teltiin. Nyt roottorin pyörisliikkeestä johtuvien voimien vaikutus järjestelmään on suu-

rempi, kuin ilman massaepätasapainon kompensointia.

Massaepätasapainon kompensointi vaatii lisätutkimuksia, sillä se on hyvin olennainen osa

magneettilaakereilla kannateltavaa suurnopeuskäyttöä.Jatkossa tutkitaan muiden kom-

pensointimenetelmien toimivuutta järjestelmän kanssa. Lisäksi pitää tarkistaa onko tässä

työssä esitelty menetelmä varmasti mallinnettu oikein, koska samanlaisella menetelmällä

on aikaisemmin onnistuttu saamaan kelvollisia tuloksia hieman yksinkertaisemman root-

torimallin kanssa.

4.2.7 Alkunosto joustavalla roottorilla

Vaikka roottorin joustavan kappaleen mallin käsittely ei kuulu tämän työn aihealueeseen

on kiinnostavaa tarkastella kuinka paikkasäätö toimii joustavan roottorin kanssa, sillä to-

dellisuudessa roottorissa on joustavia moodeja. Alkunostokoe kertoo siis, onko realistista

olettaa, että työssä suunniteltu paikkasäätö toimii myös todellisella koelaitteistolla. Si-

mulointimalli pidetään muuten aivan samanlaisena kuin jäykän kappaleen simuloinneis-
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sa, mutta roottorilohkoksi vaihdetaan koelaitteiston roottorista tehty joustavan kappaleen

malli. Suoritetaan roottorin nosto turvalaakereilta laakerikoordinaatiston keskipisteeseen.

Kuvassa 4.27 on esitetty roottorin pään paikka laakeritasossa A, kun roottori nostetaan

turvalaakereilta laakerikoordinaatiston keskipisteeseen.
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Kuva 4.27. Roottorin pään paikka anturitasossa A, kun roottori nostetaanturvalaakereilta ja käy-
tetään joustavan roottorin mallia.

Havaitaan, että roottori saadaan nostetuksi ylös turvalaakereilta, mutta noston loppuvai-

heessa roottorin joustavat moodit heräävät ja roottori alkaa värähdellä. Paikkasäätö ei ky-

kene stabiloimaan roottorin värähtelyjä vaan prosessi ajautuu epästabiiliksi. Kuvassa 4.28

on esitetty paikkasäädön alkunostossa antama kontrollivirtaohje.

Huomataan, että pian roottorin nostamisen jälkeen paikkasäätö yrittää korjata värähtele-

vän roottorin asemaa muuttamalla kontrollivirtaa voimakkaasti. Tuloksena on kontrol-

livirran nopea kyllästyminen maksimi- ja minimiarvoihin,jolloin järjestelmä muuttuu

epästabiiliksi. Simulointien perusteella voidaan siis olettaa, että jäykän kappaleen mallil-

la suunniteltu roottorin paikan tilasäätö on kykenemätön hallitsemaan todellisen roottorin

joustavia muotoja.

74



0 10 20 30 40 50 60

−6

−4

−2

0

2

4

6

Aika [ms]

V
irt

a 
[A

]

icxA
icyA

Kuva 4.28. Paikkasäädön alkunostossa antamat kontrollivirtaohjeet magneettilaakerille A, kun
käytetään joustavan roottorin mallia.

Koska jäykän kappaleen malliin perustuva tilasäätö ei kykene nostamaan roottoria stabii-

listi, oikeassa säätöjärjestelmässä pitää käyttää säätöratkaisua, joka ottaa huomioon myös

roottorin joustavat muodot. Joustavan kappaleen mallia käytettäessä säätösuunnittelu ei

periaatteiltaan muutu lainkaan. Tilamalliin vain tuodaanmyös roottorin joustavia muoto-

ja vastaavat tilat.
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5 Mittaukset ja mittaustulokset

5.1 Koelaitteiston esittely

Tässä kappaleessa tutustutaan projektissa suunniteltuunja toteutettuun koelaitteistoon.

Koelaitteisto rakentuu pääpiirteissään roottorista ja sitä molemmista päistä tukevista mag-

neettilaakereista, roottoria pyörittävästä sähkömoottorista, ohjausyksiköstä, dSPACE-yk-

siköstä ja PC-tietokoneesta. Ohjausyksikkö, dSPACE ja PC muodostavat järjestelmän

älyllisen osan, jolla laakereiden toimintaa ohjataan. Kuvassa 5.1 on esitetty järjestelmän

yleiskuvaus lohkokaaviona.

Kuva 5.1. Aktiivisen magneettilaakerijärjestelmän yleiskuvaus.

Järjestelmän ytimenä toimii Xilinx Virtex-II Pro FPGA-piiri, joka on sijoitettu Memec

Design:n FF1152 kehityslaudalle. FPGA-piirille on lisäksi myös integroitu kaksi yleis-

käyttöistä PowerPC-prosessoria, jotka ovat vapaasti ohjelmoitavissa. Kehityslauta on yh-

distetty dSPACE-laitteiston I/O-kortteihin erillisen, Spartan 2 FPGA-piirin avulla toteute-

tun liityntäkortin kautta. Reaaliaikaiseen simulointiin tarkoitettu dSPACE-laitteisto puo-

lestaan on liitetty tavalliseen PC-tietokoneeseen. PC-tietokoneella voidaan helposti ohjel-

moida säätöalgoritmeja Matlab/Simulink-pohjaisilla lohkokaavioilla, joita voidaan testata
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reaaliaikaisesti dSPACE-laitteistolla, joka puolestaan voidaan kytkeä todelliseen koelait-

teistoon. Tällä tavalla säätöalgoritmien kehitys ja testaus helpottuu.

FF1152-kehityslauta mahdollistaa PC:n liittämisen suoraan lautaan RS-232 sarjaliiken-

neväylän ja 10/100 Mbps Ethernet-liitännän avulla [26]. Sarjaliikenneväylän kautta voi-

daan ohjata mm. järjestelmän virtakytkimien tilaa, modulaattoria ja virtasäädön paramet-

reja käyttämällä tarkoitusta varten kehitettyä PC-konsolia. TCP/IP-protokollalla toimivan

Ethernet-yhteyden avulla PC saadaan yhdistettyä toisellaPowerPC-prosessorilla suori-

tettavaan debuggausohjelmaan. PC:lle kehitetyn graafisen käyttöliittymän kautta voidaan

Virtex-II Pro piirin toimintaa tutkia suorittamalla mittauksia, joiden tulokset voidaan sit-

ten siirtää tarkempaa analysointia varten sulautetun järjestelmän muistista PC:lle. Kuvassa

5.2 on esitetty valokuva koelaitteiston ohjausyksiköstä.

Järjestelmään täytyy liittää erillinen pysyväismuisti, jonka avulla FPGA-piiri ohjelmoi-

daan käynnistyksen yhteydessä, sillä FPGA-piirin ohjelmointi katoaa aina virran katke-

tessa. Pysyväismuisti on tässä tapauksessa Flash-muistikortti. Muistikortin yhteydessä on

myös JTAG-liitäntä debuggausta varten, ja sen kautta piiripystytään myös ohjelmoimaan

uudelleen. Tehoelektroniikan hilaohjaimet ja tehotransistorit ovat piilotettuina Spartan 2-

kortin alla olevassa ilmastoidussa kourussa. FF1152-kehityslauta saa käyttöjännitteensä

tavallisesta ATX-tyyppisestä virtalähteestä.

5.2 Virtasäätö

Tutkitaan virtasäädön toimintaa koelaitteistossa suorittamalla samanlainen sarja askelvas-

temittauksia, kuin kappaleessa 4.2.1 tehdyt simuloinnit.Toteutetaan kuvan 4.7 mukainen

virtasäätö koelaitteiston magneettilaakereille dSPACE-ympäristössä ja käytetään säätäjän

parametreina kappaleessa 3.2 laskettuja vahvistuksen arvojaKcp = 184,6 jaKcff = 0,57.

Virtasäädön näytteistysaikana käytetään 100µs ja mittaukset tallennetaan dSPACE:n I/O-

korttien kautta, jotka kykenevät 25µs näytteistysaikaan.

Mittauksia varten täytyy roottori saada lukituksi laakerikoordinaatiston keskipisteeseen,

jotta ilmavälit eivät muutu kun käämeihin syötetään virtaaja roottoriin kohdistuu vetäviä

voimia. Koelaitteiston rakenteellisista syistä johtuen roottorin lukitsemien keskipisteeseen

tehdään nostamalla roottori toisesta päästä telineen päälle ja säätämällä telineen korkeutta

siten, että roottori on likimain koordinaatiston keskipisteessä. Askelvastekokeet suorite-

taan gravitaation suunnassa olevilla magneeteilla, jolloin roottori ei telineen vuoksi pää-
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Kuva 5.2. Järjestelmän ohjausyksikkö. Ohjelmointimuistin avulla FPGA-piiri ohjelmoidaan joka
käynnistyksen yhteydessä, koska piirin ohjelmointi katoaa käyttöjännitteen katketessa. Spartan 2-
kortti huolehtii datan kuljettamisesta dSPACE-laitteistolle ja RS-232- ja Ethernet-liitäntöjen kautta
järjestelmää voidaan ohjata PC:ltä käsin.

se liikkumaan alaspäin ja ilmavälit pysyvät likimain vakioina. Täysin liikkumattomaksi

roottoria ei saada käytettävissä olevalla laitteistolla,joten simuloinnit ja mittaukset eivät

luultavasti ole aivan yhteneviä. Mittaukset kuitenkin antavat hyvän kuvan laakereiden ja

tehoelektroniikan mallien oikeellisuudesta sekä virtasäädön todellisesta suorituskyvystä.

Virtasäädön mitatut askelvasteet kolmelle eri asetusarvon muutokselle on esitetty kuvissa

5.3, 5.4 ja 5.5

Kuvista havaitaan, että kaikissa mitatuissa askelvasteissa virrat nousevat hieman nopeam-

min kuin simuloiduissa tuloksissa ja lisäksi niissä esiintyy myös hieman ylitystä. Suurin

ylitys esiintyy suurimmalla asetusarvon muutoksella. Nämä ylitykset johtuvat siitä, et-
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Kuva 5.3. Koelaitteiston virtasäädön askelvaste, kun asetusarvoksi muutetaan 4,75 A.
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Kuva 5.4. Koelaitteiston virtasäädön askelvaste, kun asetusarvoksi muutetaan 5,75 A.

tä roottori on ollut lähempänä laakereita kuin mittauksissa, jolloin ilmaväli on pienempi

ja piirin induktanssi on suurempi. Tällöin säädettävän prosessin aikavakio on nopeampi

kuin säädön suunnittelussa käytetty, joten säätäjä antaa liian suuria ohjearvoja ja tapahtuu

ylitystä. Ilmavälit muuttuvat myös kun käämeihin syötettävää virtaa muutetaan ja rootto-

ri liikahtaa hieman. Suurin roottorin liike tapahtuu luonnollisesti suurimmalla ohjearvon

muutoksella. Joka tapauksessa mitatut virtasäädön askelvasteet noudattelevat varsin hyvin

simuloinneissa saatuja tuloksia ja myös määrätyt nousuaikavaatimukset täyttyvät.
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Kuva 5.5. Koelaitteiston virtasäädön askelvaste, kun asetusarvoksi muutetaan 6,75 A.

5.3 Roottorimallin identifiointi

Suunniteltua paikkasäätöä ei mittauksia suoritettaessa voitu sellaisenaan testata, johtuen

koelaitteiston toisen laakerin rakenteellisista virheistä. Näiden virheiden vuoksi paikka-

säätöä ei voitu kalibroida luotettavasti. Koelaitteistolle voitiin kuitenkin suorittaa roottori-

mallin identifiointi askelvastekokeella käyttämällä vaintoista laakeria ja olettamalla, että

myös toinen laakeri toimii täysin samalla tavalla.

Askelvastekoetta varten toimintakunnossa olevan laakerin kaikkiin käämeihin kytketään

biasointivirtaibias = 3,75 A. Tämän jälkeen laakerin yläosan käämeihin kytketäänaskel-

mainen lisävirta, joka on suuruudeltaan 3 A. Lisävirran kytkeytyessä roottori saadaan nos-

tetuksi ylös turvalaakereilta ja samalla roottorin pään paikka mitataan paikka-antureilla.

Kuvassa 5.6 on esitetty roottorin pään A paikka anturitasossa, kun laakerin ylämagneettei-

hin kytketään 3 A:n lisävirta. Laakerin ylämagneetit sijaitsevat tässä tapauksessa x-akselin

negatiivisessa suunnassa ja y-akselin positiivisessa suunnassa.

Havaitaan, että biasointivirtojen kulkiessa käämeissä roottori ajautuu y-akselin negatii-

visessa suunnassa olevaa käämiä kohden. Tämä tapahtuu vaikka roottorin paikkaa yri-

tettäisiin biasointivirtojen kytkemisen jälkeen muuttaaulkoisilla voimilla. Syynä tähän

ilmeisesti on se, että kyseisessä suunnassa sijaitsevan käämin ilmaväli on pienempi kuin

muiden käämien, jolloin y-akselin negatiivisessa suunnassa sijaitseva käämi vetää root-

toria puoleensa suuremmalla voimalla kuin muut käämit. Koska roottorin alkuasemaa ei
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Kuva 5.6. Roottorin pään A paikka anturitasossa, kun laakerin yläosan käämeihin kytketään 3 A:n
askelmainen lisävirta.

saada pysymään turvalaakerin alaosassa, ei myöskään roottorin nosto askelvaste kokeella

onnistu halutulla tavalla. Kuvasta 5.6 havaitaan, että syöttämällä yläpuolisiin käämeihin

askelmainen virta, roottori siirtyy ylöspäin vain liukumalla pitkin turvalaakerin kehää.

Tällaiseen käyrään ei voida sovittaa roottorin pään liikettä kuvaavaa siirtofunktiota.

Vaikka roottorin pään napoja ei kyetä mittauksien avulla estimoimaan, tarkastellaan kui-

tenkin miten roottorin paikkaa pystytään säätämään kappaleessa 4.2.2 esitetyllä vaiheen-

johtopiirillä. Vaiheenjohtopiirin parametrien määrittämisessä käytetään apuna simuloin-

tien perusteella saatuja napojen estimaatteja. Yhtälön (4.5) mukaisen vaiheenjohtopiirin

parametreiksi saadaan

kld = 28493,

T = 0,0053

α = 0,15.

Koska koelaitteistossa olevan roottorin kokonaismassa onkytkinlaippojen puuttumisen

takia hieman pienempi kuin roottorimallin identifioinnin simuloinneissa käytetyn rootto-

rin massa, tarvitaan vahvistuksenkld arvoksi hieman edellä esitettyä pienempi arvo. Käyt-

tämällä roottorin simulointimallin koelaitteistoa vastaavaa joustavan kappaleen mallia ja

kokeilemalla erilaisia vahvistuksenkld ja aikavakionT arvoja, löydetään parametrit, joilla
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roottoria saadaan kannateltua stabiilisti. Parametreilla

kld = 20493,

T = 0,0013

α = 0,15,

vaiheenjohtopiirin aikajatkuvaksi siirtofunktioksi saadaan

R(s) = 20493 · 0,0013s+ 1

1,95 · 10−4s+ 1
. (5.1)

Digitaalista toteutusta varten muodostetaan diskreettiaikainen siirtofunktio, joka näytteis-

tysajan ollessa 100µs on

R(z) =
6,667z − 6,265

z − 0,5988
. (5.2)

Yhtälön (5.2) mukaiset siirtofunktiot asetetaan säätämään roottorin x- ja y-suuntaista

paikkaa. Säätäjien antamat ohjearvot syötetään suoraan virtasäädölle biasointien kaut-

ta. Kuvassa 5.7 on esitetty roottorin pään paikka anturikoordinaatistossa A, kun roottorin

asemaa säädetään vaiheenjohtopiirin avulla.
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Kuva 5.7. Koelaitteiston roottorin pään rata anturikoordinaatistossa, kun paikkasäätäjänä käyte-
tään vaiheenjohtopiiriä.

Havaitaan, että säätö kykenee stabiloimaan roottorin paikan anturikoordinaatiston kes-

kipisteen läheisyyteen. Yksinkertainen vaiheenjohtopiiri ei tosin sisällä integroivaa omi-

naisuutta, jolloin roottorin paikkaan jää jatkuvuustilanvirhettä, kuten kuvasta havaitaan.

Lisäksi nähdään, että roottorin paikka värähtelee eniten y-akselin suuntaisesti, mikä joh-

tuu edellä käsitellystä ilmavälien suuruuksista. Vertailun vuoksi piirretään samaan kuvaan

koelaitteiston roottorin mitattu paikka ja joustavan kappaleen mallilla simuloitu roottorin

paikka anturitasossa. Roottorin pään radat on esitetty kuvassa 5.8.

Simuloimalla saaduissa tuloksissa roottorin paikkaan jääjatkuvuustilan virhettä, mutta se

ei värähtele y-akselin suuntaisesti, kuten mittauksissa on havaittu. Värähtelyjä ei tapahdu

sen vuoksi, koska simulointimallissa magneettien ilmavälit ovat täsmälleen yhtä suuret.

Tarkastellaan vielä käämeissä kulkevia virtoja, kun roottorin paikkaa säädetään vaiheen-

johtopiirillä. Kuvassa 5.9 on esitetty mitattu ja simuloitu x-suuntainen kontrollivirtaicxA.
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Kuva 5.8. Roottorin pään A koelaitteistolla mitattu ja simulointimallilla simuloitu rata anturikoor-
dinaatistossa, kun paikkasäätäjänä käytetään vaiheenjohtopiiriä.
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Kuva 5.9. Paikkasäätäjän antama kontrollivirtaohje mitattuna koelaitteistolla ja simulointimallilla
simuloituna, kun paikkasäätäjänä käytetään vaiheenjohtopiiriä.

Havaitaan, että roottorin ilmassa pitämiseksi säädön tarvitsee muuttaa kontrollivirtaa voi-

makkaasti. Mittausten perusteella kontrollivirran arvo huipusta huippuun on noin 6 A. Si-

muloinneissa ei tarvita aivan yhtä suuria kontrollivirtoja, mutta myös niissä virran ampli-

tudit ovat yli 2 A:n luokkaa roottorin joustavien moodien herätessä. Näin suuret kontrol-

livirran vaihtelut eivät ole vaativia käytännön sovelluksia silmälläpitäen toivottavia. Jol-

lakin kehittyneemmällä säätörakenteella todennäköisesti päästäisiin parempiin tuloksiin.
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Joka tapauksessa roottorin kannattelu magneettilaakerien avulla käyttäen vaiheenjohto-

piiriä on hyvä lähtökohta. Onnistunut paikkasäädön toteutus osoittaa, että järjestelmän

tarkastelussa käytetyt teoreettiset menetelmät ovat käyttökelpoisia myös todellisella lait-

teistolla ja todistaa, että koelaitteisto virran- ja paikanmittauksineen sekä teholähteineen

on riittävän toimintakykyinen.
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6 Yhteenveto ja johtopäätökset

Aktiiviset magneettilaakerit tarjoavat merkittäviä etuja perinteisiin mekaanisiin laakerei-

hin verrattuna, mutta erilaisista mekaanisista ja sähköisistä komponenteista koostuvat

magneettilaakerijärjestelmät ovat säätöteknisessä mielessä hyvin haastavia säätökohtei-

ta. Toimivan aktiivisten magneettilaakereiden säädön toteuttamiseksi säätösuunnittelijan

on tunnettava niin järjestelmän fysikaaliset kuin sähköisetkin ominaisuudet. Tässä työs-

sä esiteltiin magneettilaakereiden toimintaan liittyvätperusteoriat, niiden soveltaminen

käytännön sovelluksissa ja teorioiden pohjalta muodostetut simulointimallit. Simulointi-

tuloksien oikeellisuutta tutkittiin suorittamalla erilaisia mittauksia koelaitteistolla ja ver-

taamalla niitä simuloinneissa saatuihin tuloksiin.

Simulointimallien muodostamisessa pyrittiin koelaitteisto mallintamaan mahdollisimman

todenmukaisesti hyödyntämällä jo tiedossa olevia laitteiston parametreja. Magneettilaa-

kereiden sähköiset ominaisuudet mallinnettiin käyttämällä apuna laakerista muodostetun

reluktanssiverkkomallin avulla laskettuja arvoja. Myös tehoelektroniikka mallinnettiin to-

denmukaisesti muodostamalla modulaattorin toimintaa jäljittelevä kytkevä malli. Rootto-

rin mekaanista toimintaa mallinnettiin yksinkertaisuuden vuoksi jäykän kappaleen mal-

lilla, mutta malli on helppo laajentaa myös joustavalle roottorille.

Tarkka simulointimalli aiheuttaa sen, että simuloinnit vaativat paljon laskenta-aikaa. Työs-

sä toteutetulla kokonaisjärjestelmän Simulink-mallillapuolen sekunnin mittaisen jakson

simulointi vaatii noin tunnin verran laskenta-aikaa nykyaikaisella pöytätietokoneella. Pit-

kät simulointiajat eivät erilaisia säätäjäparametreja testatessa ole kovinkaan käyttäjäys-

tävällisiä ja luultavasti hieman epätarkempikin järjestelmämalli antaisi riittävän tarkkoja

tuloksia. Laskenta-aikaa pidentävä vaikutus on varsinkintehoasteen mallinnuksella, jossa

nopeiden kytkentäilmiöiden mallintaminen vaatii hyvin pienen askelpituuden simulaatto-

rin ratkaisualgoritmissa.

Työn yhtenä osa-alueena oli tutkia, kuinka tietyt säätöratkaisut sopivat käytettäväksi mag-

neettilaakereiden säädössä. Järjestelmän virtasäätäjäksi valittiin yksinkertainen P-tyyppi-

nen säätäjä myötäkytkennällä. Simuloinnit ja mittaukset osoittavat, että tällainen ratkaisu

on täysin riittävä ja virtasäädölle asetetut vaatimukset täyttyvät. Virtasäädön mittauksis-

sa koelaitteisto ei tosin täysin vastaa simuloitua tilannetta, koska koelaitteiston roottoria

ei pystytty lukitsemaan täysin liikkumattomaksi anturi-koordinaatiston keskipisteeseen.

Tällöin ilmavälien muutokset aiheuttavat virhettä mittaustuloksiin. Paikkasäätäjän tyy-

piksi valittiin integroiva tilasäätö johtuen säädettävänprosessin monimuuttujaluonteesta.
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Koska säädettävän prosessin kaikkia tiloja ei luonnollisesti pystytä mittaamaan, sisälly-

tettiin tilasäätöön myös tilatarkkailija, jolla prosessin tilat estimoitiin. Estimaattorin ra-

kenteeseen liitettiin myös häiriöiden estimointi. Tilasäädön viritysmenetelmäksi valittiin

LQ-optimisäätö ja tilatarkkailijaksi Kalman-tyyppinen optimitarkkailija. Prosessimallina

käytettiin roottorin jäykän kappaleen mallia ja magneettilaakereiden linearisoitua mallia.

Paikkasäädön lisäksi säätörakenteeseen yhdistettiin massaepätasapainon kompensoinnin

toteuttava osa, joka on pyörivissä koneissa erittäin tärkeä osa värähtelyjen vaimentami-

seksi.

Paikkasäädön toiminnan simuloinneissa oli tutkittiin, kuinka säätö suoriutuu erilaisista ti-

lanteista, jotka ovat testattavissa myös koelaitteistolla. Hyvän käsityksen paikkasäädön

suorituskyvystä antaa roottorin alkunosto, jossa roottori nostetaan ylös turvalaakereil-

ta koordinaatiston keskipisteeseen. Toinen erittäin tärkeä säädön ominaisuus on erilais-

ten häiriövoimien nopea kompensointi. Molemmista testeistä paikkasäätö suoriutui simu-

loinneissa hyvin, kun roottorimallina käytettiin jäykän kappaleen mallia. Mielenkiinnon

vuoksi paikkasäädön toimintaa tutkittiin myös roottorin joustavan mallin kanssa, koska

koelaitteiston roottorissa on todellisuudessa joustaviamuotoja. Simuloinneissa havaittiin,

että jäykän kappaleen malliin perustuva tilasäätö ei kykene stabiloimaan joustavaa root-

toria koordinaatiston keskipisteeseen, vaan roottori alkaa värähdellä hallitsemattomasti.

Tuloksen perusteella voidaan olettaa, että koelaitteiston tilasäädössä roottorin joustavat

muodot täytyy ottaa huomioon. Myös massaepätasapainon kompensoinnin toimintaa si-

muloitiin pyörivällä roottorilla. Kompensointi ei toiminut simuloinneissa halutulla tavalla

ja tämä onkin eräs jatkotutkimuskohde, sillä massaepätasapainoa esiintyy kaikissa todel-

lisissa roottoreissa ja suurnopeuskäytöissä niiden merkitys on suuri. Pitää tutkia onko

työssä esitelty menetelmä todella käyttökelpoinen, silläsiinä järjestelmä oletetaan melko

lineaariseksi. Lisäksi pitää myös tutkia muita mahdollisia tapoja liittää massaepätasapai-

non kompensointi osaksi tilasäätöä.

Simulointien yhteydessä tutkittiin myös roottorimallin identifiointia. Kun käytössä ole-

vien magneettilaakereiden ominaisuudet tunnetaan, voidaan kokeellisesti selvittää rootto-

rin massakomponentit. Simulointien avulla mallin identifiointi onnistui erinomaisesti, sil-

lä simuloidessa olosuhteet ovat erittäin vakioidut. Hyvättulokset antavat olettaa, että me-

netelmä on käyttökelpoinen myös koelaitteiston kanssa. Identifiointimenetelmää voidaan

käyttää myös käänteisesti selvittämään magneettilaakerin parametreja roottorin massapa-

rametrien sijaan, sillä yleensä roottorin ominaisuudet tunnetaan paremmin kuin laakerin.

Identifiointiprosessi antaa myös mahdollisuuden automaattiseen säätäjäsuunnitteluun, jo-

ta hyödynnettiin myös mittauksia tehdessä.
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Koelaitteistolla ei tämän työn aikataulun puitteissa ollut mahdollista testata paikkasää-

dön toimintaa sellaisena kuin sitä simuloinneissa oli tutkittu. Koelaitteistoa valmistelles-

sa havaittiin siinä rakenteellisia epätarkkuuksia, jotkamm. estivät roottorin toisen pään

mitta-antureiden kalibroinnin. Näiden rakenteellisten virheiden selvittäminen on seuraava

tutkimuskohde. Kuitenkin roottorin toisella päällä oli mahdollista kokeilla roottorimallin

identifiointiin liittyviä testejä. Askelvastekokeen suorittaminen epäonnistui rakenteellis-

ten seikkojen vuoksi. Roottorille suunniteltiin myös vaiheenjohtopiiriin perustuva paikka-

säätäjä käyttämällä hyväksi simuloinneissa saatuja tuloksia. Vaiheejohtopiirillä roottorin

toista päätä saatiin kannateltua stabiilisti, kuten simuloinnit olivat antaneet odottaa. On-

nistunut paikkasäätö on erinomainen tulos ja osoittaa teorioiden sekä menetelmien käyt-

tökelpoisuuden.
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Liite 1 Koelaitteiston roottori



Liite 2 Koelaitteiston parametrit

Gravitaatio g 9,81 m/s2

Roottorin massa mr 52,8011 kg

Transversaalinen hitausmomentti Jt 7,0853 kgm2

Polaarinen hitausmomentti Jp 0,0647 kgm2

Epätasapainon massa mub 0,05 kg

Epätasapainon etäisyys z-akselista rub 0,005 m

Epätasapainon etäisyys massakeskipisteestän 0,002 m

Laakerin A etäisyys massakeskipisteestä a 0,3676 m

Laakerin B etäisyys massakeskipisteestä b -0,3724 m

Anturin A etäisyys massakeskipisteestä c 0,4576 m

Anturin B etäisyys massakeskipisteestä d -0,4024 m

Turvalaakerin jousivakio kspring 1 · 1010 N/m

Turvalaakerin vaimennusvakio kdamp 0,01 Ns/m

Laakerikäämin resistanssi (DC, 20◦C) R 0,57Ω

Laakerikäämin nimellisinduktanssi Ldyn 42 mH

Biasointivirta ibias 3,75 A

Nimellinen virtajäykkyys Ki 280 N/A

Nimellinen paikkajäykkyys Ks 2,8 · 106 N/m

Välipiirin jännite Udc 250 V

Modulaattorin kytkentätaajuus fsw 20 kHz

Modulaattorin näytteistysaika Tmod 25µs

Virtasäädön näytteistysaika Tcur 100µs

Paikkasäädön näytteistysaika Tpos 100µs



Liite 3 Säätösuunnittelu MATLAB:ssa

% parametrit protolaakerille tilasäätöä varten

%

% tilavektori on roottorin paikka laakerikoordinaatistos sa

% zb = [xA yA xB yB]'

% laakerivoimavektori

% Fb = [FxA FyA FxB FyB]'

%

% muunnos massakeskipistekoordinaatistosta laakerikoor dinaatistoon

% zb = Tb* zc

%

load ic_x_F_data;

load L2D_data;

load modpara;

g = 9.80665; % gravitaatio [m/s^2]

% roottorin parametrit ja dimensiot

mr = 52.8011; % roottorin massa [kg]

Jt = 7.0853; % transversaalinen hitausmomentti [kgm^2]

Jp = 0.0647; % polaarinen hitausmomentti [kgm^2]

a = 0.3676; % laakerin A etäisyys massakeskipisteestä [m]

b = -0.3724; % laakerin B etäisyys massakeskipisteestä [m]

c = 0.4576; % anturin A etäisyys massakeskipisteestä [m]

d = -0.4024; % anturin B etäisyys massakeskipisteestä [m]

% massaepätasapainon parametrit

mub = 50e-3; % massaepätasapaino [kg]

ru = 5e-3; % etäisyys z-akselista [m]

n = 2e-3; % etäisyys massakeskipisteestä [m]

% turvalaakerin parametrit

k_spring = 1e10; % jousivakio [N/m]

k_damp = 0.01; % vaimennusvakio [Ns/m]

% laakerin parametrit

Rcoil = 0.57; % Ohm (DC-resistanssi, T=20 degC)

Ldyn = 42e-3; % laakerikäämin induktanssi [H]

ibias = 3.75;



ki = 280; % virtajäykkyys [N/A]

ks = 2.8e6; % paikkajäykkyys [N/m]

% Teho- ja ohjauselektroniikka

Udc = 250; % välipiirin jännite [V]

fsw = 20e3; % kytkentätaajuus [Hz]

T_cur = 100e-6; % virtasäädön näytteistysväli [s]

T_pos = 100e-6; % paikkasäädön näytteistysväli [s]

T_mod = 25e-6; % modulaattorin näytteistysväli [s]

% roottorin aiheuttama painovoimavektori

Fw = (-1 * (mr * g)/(sqrt(2) * (a-b)) * [b -b -a a]');

% massamatriisi keskipistekoordinaatistossa

Mc = diag([Jt mr Jt mr]);

% gyroskooppimatriisi keskipistekoordinaatistossa

Gc = [ 0 0 Jp 0;

0 0 0 0;

-Jp 0 0 0;

0 0 0 0];

% muunnosmatriisi zc -> zb

Tb = [ -a 1 0 0;

0 0 a 1;

-b 1 0 0;

0 0 b 1];

% muunnosmatriisi zc -> zs anturikoordinaatistoon

Ts = [ -c 1 0 0;

0 0 c 1;

-d 1 0 0;

0 0 d 1];

Tsb = Ts * inv(Tb);

% massamatriisi laakerikoordinaatistossa

Mb = inv(Tb)' * Mc* inv(Tb);

% gyroskooppimatriisi laakerikoordinaatistossa

Gb = inv(Tb)' * (Gc) * inv(Tb);

Ki = ki * eye(size(Mb)); % virtajäykkyysmatriisi

Ks = ks * eye(size(Mb)); % paikkajäykkyysmatriisi



% paikka- ja virtasäädön suunnittelu protolaakerille

% virtasäätö

tr = 0.5e-3; % virtasäädön nousuaika [s]

Kcp = (log(9) * Ldyn)/tr; % säätäjän vahvistus

Kcff = Rcoil; % myötäkytkennän vahvistus

% paikkasäätö

% roottorin paikkasäädön asetusarvo

z_ref = [0 0 0 0];

% roottorin alkuasema

zc_init = [0 -219e-6 0 -198e-6]';

%modpara.p0(1:2)=modpara.p0(1:2)+300e-6/sqrt(2) * [1; -1];

modpara.p0(1:2)=modpara.p0(1:2)+[-219e-6; -198e-6];

%tilamalli

A = [zeros(size(Mb)) eye(size(Mb));

inv(Mb) * Ks -1 * inv(Mb) * (Gb* 0)];

B = [zeros(size(Mb));

inv(Mb) * Ki];

C = [eye(size(Mb)) zeros(size(Mb))];

D = 0;

sysc = ss(A,B,C,D);

% tilamallin diskretointi

sysd = c2d(sysc, T_pos, 'zoh' );

[PHI,GAM,C,D] = ssdata(sysd);

% paikkasäädön haluttu asettumisaika

% ts_pos = 7 * virtasäädön nousuaika

ts_pos = 7 * tr;

alpha = 100^(T_pos/ts_pos);

PHIa = alpha * PHI;

GAMa = alpha* GAM;



% integroivan tilan lisääminen tilamalliin

PHI_I = [eye(4) C; zeros(8,4) PHIa];

GAM_I = [zeros(4); GAMa];

H = [eye(4) C];

% lq-optimisäätäjä

y_dev = 25e-6; % prosessin lähtöjen suurin poikkeama

u_dev = 0.5; % ohjauksien suurin sallittu amplitudi

% painotusmatriisit Q1 ja Q2

Q1b = diag([1/(y_dev)^2, 1/(y_dev)^2, 1/(y_dev)^2, 1/(y_ dev)^2 ]);

Q1 = H' * Q1b* H;

Q2 = diag([ 1/(u_dev^2), 1/(u_dev^2), 1/(u_dev^2), 1/(u_d ev^2) ]);

% LQ-regulaattorin suunnittelu

[LL,S,E] = dlqr(PHI_I,GAM_I,Q1,Q2);

% integroivan tilatakaisinkytkennän kerroinmatriisi

L_I = LL(:,1:4);

% tilatakaisinkytkennän kerroinmatriisi

L = LL(:,5: end );

% tilatarkkailijan suunnittelu (kalman)

% prosessi muotoa:

% x[n+1] = Ax[n] + Bu[n] + Gw[n] {State equation}

% y[n] = Cx[n] + Du[n] + v[n] {Measurements}

v = 1e-3/2^15; % mittauskohina

w = 1e-6; % prosessikohina

Rv = diag(v * ones(1,4)).^2;

Rw = diag(w * ones(1,4)).^2;

% häiriön dynamiikka

PHIw = expm(1000 * eye(4) * inv(Ki) * T_pos);

PHI2 = [PHI GAM; zeros(4,8) PHIw];

GAM2 = [GAM; zeros(4)];

G = [zeros(12,4)];

C2 = [C zeros(4)];

[K,P,Z,E] = dlqe(PHI2,G,C2,Rw,Rv);

PHI2 = [PHI GAM; zeros(4,8) eye(4)];



% massaepätasapainon kompensointi

% estimaattorin parametrit

k3 = 500;

k4 = 1800;

k5 = 1800;

Aimb = [ 0 1 0 0;

0 -k3 0 0;

0 0 0 1;

0 0 0 -k3];

Bimb = [0 0; -k4 -k4; 0 0; k5 -k5];

Cimb = [1 0 0 0;

0 0 1 0];

sysimb = ss(Aimb,Bimb, Cimb,0);

sysimbd = c2d(sysimb,T_pos, 'zoh' );

[Pimb, Gimb, Cimb, D] = ssdata(sysimbd);



Liite 4 Roottorimallin identifiointi MATLAB:ssa

% parametrien identifiointi jäykälle roottorille

% löschin väitöskirjan mukaan

close all

clear all

load zs_loschA

load zs_loschB

% etsitään irrotushetki ja kosketushetki

figure(1);

plot(zsA(3,:)),grid on

figure(3);

plot(zsB(5,:)), grid on

n1 = 6200; % irtoamishetki, näyte

n2 = 25840; % kosketus turvalaakerin yläosaan

n3 = 6300;

n4 = 26420;

% roottorin radan data, laakeritaso A

xA = zsA(2,n1:n2) * -1;

yA = zsA(3,n1:n2);

% roottorin radan data, laakeritaso B

xB = zsB(4,n3:n4) * -1;

yB = zsB(5,n3:n4);

% aika

tA = zsA(1,n1:n2);

tA = tA - tA(1); % aika alkamaan nollasta

tB = zsB(1,n3:n4);

tB = tB - tB(1); % aika alkamaan nollasta

% sovitetaan dataa monta kertaa

for j = 1:25

for i = 1:500

% alkuarvaus

start_p = [rand(1) * 700+100 rand(1)-0.5 rand(1)];



% datan sovitus pns-mielessä

[estim, resnorm] = lsqcurvefit(@myfun, start_p, tA, xA);

% virhe

resnorms_xA(i) = resnorm;

% sovituksen tuloksena saadut estimaatit

estimates_xA(i,:) = estim;

end

for i = 1:500

start_p = [rand(1) * 700+100 rand(1)-0.5 rand(1)];

[estim, resnorm] = lsqcurvefit(@myfun, start_p, tA, yA);

resnorms_yA(i) = resnorm;

estimates_yA(i,:) = estim;

end

for i = 1:500

start_p = [rand(1) * 700+100 rand(1)-0.5 rand(1)];

[estim, resnorm] = lsqcurvefit(@myfun, start_p, tB, xB);

resnorms_xB(i) = resnorm;

estimates_xB(i,:) = estim;

end

for i = 1:500

start_p = [rand(1) * 700+100 rand(1)-0.5 rand(1)];

[estim, resnorm] = lsqcurvefit(@myfun, start_p, tB, yB);

resnorms_yB(i) = resnorm;

estimates_yB(i,:) = estim;

end

% etsitään pienimmät virheet

[errors, I] = sort(resnorms_xA);

estims_xA = estimates_xA(I(1),:);

[errors, I] = sort(resnorms_yA);

estims_yA = estimates_yA(I(1),:);

[errors, I] = sort(resnorms_xB);

estims_xB = estimates_xB(I(1),:);

[errors, I] = sort(resnorms_yB);

estims_yB = estimates_yB(I(1),:);

pA(j) = mean([estims_xA(1) estims_yA(1)]);

pB(j) = mean([estims_xB(1) estims_yB(1)]);



aA = mean([estims_xA(3) estims_yA(3)]);

cA = mean([estims_xA(2) estims_yA(2)]);

% piirretään yksi sovite ja alkuperäinen data

Fitted = aA * cosh(pA(3) . * tA) - cA;

figure(2)

plot(tA(1:1500: end ) * 1e3,yA(1:1500: end ) * 1e6, ' * ' )

hold on

plot(tA * 1e3,Fitted * 1e6, 'r' )

grid on

xlabel( 'Aika [ms]' );

ylabel( 'Siirtymä [\mu{m}]' );

legend( 'y_A' , 'Sovite' , 'Location' , 'NorthWest' );

text(1.5, -220, [ 'x(t) = ' num2str(aA) ...

' * cosh(' num2str(pA( end )) ' * t) - ' num2str(cA)]);

% identifiointi

ks = 2.8e6; % paikkajäykkyys

ki = 280; % virtajäykkyys

ibias = 3.75; % biasvirta

i_step = 3; % virta-askeleen suuruus

% efektiiviset jäykkyydet

ks_eff = ks * ((i_step/2)/3.75)^2;

ki_eff = ki * ((i_step/2)/3.75);

% 1. massakomponentti

m1(j) = ks_eff/pA(j)^2;

% 2. massakomponentti

m2(j) = ks_eff/pB(j)^2;

% roottorin kannatteluun tarvittavat kontrollivirrat

icxA = 0.5446;

icyA = 0.5447;

icxB = 0.4533;

icyB = 0.4534;

% laakeriparametrit

u0=4 * pi * 1e-7; % tyhjiön permeabiliteetti

dgap = 0.65e-3; % ilmaväli

N = 90; % käämikierrosten lukumäärä

Ap = 0.0011; % navan poikkipinta-ala

kp = cos(pi/8); % 8-napaisen laakerin geometria



% laakereiden tuottamat voimat

FxA = ((4 * u0* ibias * N^2* Ap* kp)/dgap^2) * icxA;

FyA = ((4 * u0* ibias * N^2* Ap* kp)/dgap^2) * icyA;

FxB = ((4 * u0* ibias * N^2* Ap* kp)/dgap^2) * icxB;

FyB = ((4 * u0* ibias * N^2* Ap* kp)/dgap^2) * icyB;

% roottorin massat tasoissa A ja B

mrotA = (FxA + FyA)/sqrt(2);

mrotB = (FxB + FyB)/sqrt(2);

% 3. massakomponentti

m3A(j) = (mrotA/9.81) - m1(j);

m3B(j) = (mrotB/9.81) - m2(j);

m3(j) = mean([m3A(j) m3B(j)]);

% roottorin kokonaismassa

m(j) = m1(j) + m2(j) + 2 * m3(j);

end

function F = myfun(x, xdata)

% funktio, johon dataa sovitetaan

F = x(3) * cosh(x(1) . * xdata) -x(2);


