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Samenvatting.

Ten behoeve van een goede koppelregeling voor een asynchrone
machine is het gewenst om tijdens bedrijf te kunnen beschikken
over de momentele waarden van verschillende machine-parameters.
w.o. de rotorweerstand. Ten gevolge van temperatuursveranderingen
kunnen de waarden van deze parameters sterk varieren.

In dit afstudeerwerk is naar aanleiding van bovengenoemd probleem
een parameter-schatter ontworpen.

Op de eerste plaats is een meetopstelling gemaakt waarmee de
machine-signalen via een AD-convertor bemonsterd kunnen worden.
De besturing van deze meetprocedure gebeurt met behulp van een
sampleprogramma dat hiervoor ontworpen is.

Aansluitend is een digitale coordinatentransformator ontworpen.
die ervoor zorgt dat de gemeten signalen geregistreerd worden als
signalen. opgenomen door een meedraaiende waarnemer.

Tot slot is een schattings-programma ontworpen waarmee recursief
de parameters van de machine geschat kunnen worden. De gebruikte
schattingsmethode bestaat uit een recursieve. kleinste
kwadraten-schatter. uitgebreid met een extended kalman filter.
Deze methode is gebruikt omdat op de eerste plaats de machine
vergelijkingen niet lineair zijn. en op de tweede plaats het
ingangssignaal een informatie-arm signaal is. Het schattings
programma is getest en verbeterd met behulp von gesimuleerde
machine-signalen.

Het rapport besluit met een aantal conclusies en aanbevelingen.
die voor verder onderzoek van belang kunnen zijn.
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HOOFDSTUK 1: INLEIDING

In de aandrijftechniek is het een bekend gegeven dat asynchrone
machines in vergelijking met gelijkstroom-machines een aantal
belangrijke voordelen hebben, die met name bij tractie
toepassingen interessant zijn. Asynchrone machines en in het
bijzonder kortsluitankermotoren zijn relatief goedkoop. Ze zijn
robuust en relatief klein en door het ontbreken van een
elektrische verbinding met de draaiende rotor zijn ze minder
kwetsbaar. Ze vergen minder onderhoud. Een nadeel van deze
machines is hun meer gecompliceerde regelkarakter, in het
bijzonder bij snellere regelingen.

De ontwikkeling van vermogenselektronische omzetters maakt het
echter mogelijk deze machines te voeden met een voedingssysteem
waarvan de spanning en de stroom in grootte en frequentie
variabel zijn waardoor de regelbaarheid aanmerkelijk verbetert.
Verder biedt de ontwikkeling van micro-elektronica mogelijkheden
om de besturing van genoemde vermogens-elektronische omzetters op
eenvoudige wijze te realiseren. Daarnaast opent de toepassing van
de microprocessor nieuwe wegen ten aanzien van de toe te passen
regelprincipes. Nieuwe snellere regelingen zoals flux
georienteerde regeling zijn praktisch realiseerbaar.

Op het gebied van moderne draaistroom-aandrijving bestaat er een
samenwerkingsverband tussen HOLEC en de vakgroep EMV van de
Technische Universiteit Eindhoven. In het SM90-project
(Stoptrein Materieel 1990) van HOLEC wordt een draaistroom
aandrijving ontwikkeld ten behoeve van de Nederlandse
Spoorwegen.

Een concreet onderwerp wat binnen dit project aangepakt wordt, is
de problematiek rond de koppelregeling van de SM90-motoren. Voor
een goede koppelregeling is het nodig over de momentele waarde
van de rotorweerstand van de machine te kunnen beschikken. Deze
rotorweerstand varieert sterk tijdens bedrijf (oa. onder invloed
van temperatuurs-wisselingen). Om toch zo goed mogelijk het
gevraagde koppel te leveren is het gewenst tijdens bedrijf deze
rotorweerstand te bepalen. Uit deze behoefte is de volgende
afstudeer-opdracht geformuleerd :

Ontwerp een on-line
asynchrone machine.

parameterschatter voor een

In eerste instantie zal de parameterschatting zich beperken tot
het schatten van de rotor- en de statorweerstand omdat juist deze
parameters de sterkste variaties vertonen. Later zouden eventueel
ook andere parameters geschat kunnen worden.
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Een en ander heeft geleid tot een afstudeerwerk waarbij aandacht
besteed is aan de volgende aspecten :

modelvorming van de asynchrone machine.
literatuuronderzoek naar schattingsmethoden van
asynchrone machines.
ontwerp van een gecombineerde parameter- en
toestandsschatter.
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HOOFDSTUK 2: OPBOUW VAN DE MACHlNEBESTURING.

De driefasen-wisselspanning waarmee de machine wordt
aangedreven, wordt door een spanningsinvertor gegenereerd. De
spanningsinvertor maakt van een constante gelijkspanning een
driefasen-wisselspanningssysteem door het op juiste wijze
doorverbinden van de verschillende aansluitklemmen. Door gebruik
te maken van schakelpatronen (pulspatronen) voor de diverse
vermogens-elektronische schakelaars is de grootte van de motor
spanning te varieren.

De pulspatronen worden door een microprocessor opgewekt en
veroorzaken vrijwel sinusvormige stromen door de stator
wikkelingen. De microprocessor krijgt 2 signalen aangeboden. Het
eerste signaal (Finv) is een maat voor de gewenste frequentie
van het te genereren uitgangssignaal. Het tweede signaal dat de
microprocessor wordt aangeboden, is het zogenaamde VHP-signaal
(de V/Hz-referentie). Dit signaal is een maat voor de verhouding
U /Finv, waarbij U de amplitude is van het uitgangssignaal.s s

De ingangssignalen van de spanningsinvertor (VHP en Finv) worden
door de regeling gegenereerd. De (fluxgeorienteerde) regeling
berekent aan de hand van diens ingangssignalen zodanige
stuursignalen voor de invertor dat de machine met een gewenst
toerental draait. De ingangssignalen dIe de regeling hiervoor
gebruikt zijn:

1. ~ de momentane hoeksnelheid van de rotor.m

2. ~ de gewenste hoeksnelheid van de rotor.mref

3. ~ de momentane hoeksnelheid van des statorspanning.

4. X - de momentane toestandsvector (flux) van de
machine.

Voor uitgebreide informatie zie afstudeerverslag van Freek van
den Elzen [ELZ 87] .

De hoeksnelheid van de statorspanning (Q ) wordt rechtstreeks
uit de microprocessor van de invertor gehaald. De meting van de
hoeksnelheid van de rotor gebeurt mbv. een hoekopnemer, die op de
rotor-as is gemonteerd. De toestand van de machine is een
grootheid die niet direct meetbaar is. Deze grootheid zal met
behulp van een toestandsschatter bepaald moeten worden [GEE 88].
Voor de berekening van X zal de toestandsschatter de volgende
signalen gebruiken:
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1 . u = de statorspanning.-s

2. I de statorstroom.-s

3. Q de stator-hoekfrequentie.s

4. Q de rotor-hoeksnelheid.m

5. ~ = de parametervector van de machine.

U en I zullen mbv. AD-convertors digitaal gemeten worden. Q en
QS woraen op gelijke wijze als bij de regeling gemeten.sEen
p~obleem dat zich bij het bepalen van ~ voordoet is dat deze
vector niet tijdinvariant blijkt te zijn. Ten gevolge van oa.
temperatuur veranderingen kunnen verschillende parameters (bijv.
rotorweerstand en statorweerstand) sterk in waarde varieren.
Hierdoor ontstaat een fout in de berekende toestandsvector X
waardoor de regeling niet meer optimaal kan functioneren.

Om dit probleem te ondervangen wordt de totale schakeling
uitgebreid met een parameterschatter. Deze schatter berekend aan
de hand van dezelfde ingangssignalen als de toestandsschatter
(muv. ~) de momentane parametervector.

In figuur 2.1 is de opbouw van de machine-besturing schematisch
weergegeven.
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figuur 2.1 Opbouw van de machine besturing.

8



HOOFDSTUK 3: MATHEMATISCH MODEL VAN DE ASYNCHRONE MACHINE

In dit hoofdstuk
opgesteld. Voor
verondersteld:

wordt
de

een model van
modelvorming

de asynchrone machine
wordt het volgende

stator en rotor hebben een cylindrische, gladde vorm.

verzadigings-, hysterese
treden niet oP.

de machine is tweepolig.

en wervelstroom-effecten

zowel voor de stator als voor de rotor geldt dat de
drie fasewikkelingen sinusvormig verdeeld op het
oppervlak zijn aangebracht en onderling 120·
verschoven zijn.

de luchtspleetvelden ZlJn enkelvoudig harmonisch
verdeeld en er treden geen randeffecten oP.

weerstanden en coefficienten van zelfinductie en
wederzijdse inductie van de machinewikkelingen zijn
onafhankelijk van de tijd.

Deze veronderstellingen zijn uitsluitend aangegeven om tot een
model te komen. De afleiding van het model gaat uit van een
asynchrone machine met poolpaartal 1. De machine die in praktijk
wordt gebruikt heeft poolpaartal 2. Dit verschil heeft tot gevolg
dat de 'echte' machine een rotorhoeksnelheid heeft die 2 keer zo
klein is dan de rotorhoeksnelheid volgens het model.

Bij de beschrijving van de symmetrische draaistroommachine wordt
gebruik gemaakt van complexe ruimtevectoren. Een grootheid
(spanning, stroom, magnetisch flux), genoteerd in de vorm van een
complexe ruimtevector. verenigt in zich het totale effect van de
afzonderlijke grootheden per fasewikkeling. Bij de gebruikte
vergelijkingen geeft het bovenschrift steeds het coordinaten
stelsel aan.

De ruimtelijke verdeling van de stator- en-de rotorwikkelingen is
in figuur 3.1 aangegeven. Eveneens worden de tekenafspraken
hierin vastgelegd.
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\
\

\
\

figuur 3.1 Tekenafspraak bij de asynchrone machine.

Hierin is

s sRe , 1m : reele resp. imaginaire as van het stilstaande stator-
coordinatenstelsel, waarbij de reele as samenvalt met
de as van de stator-a-fase.

Rer , 1mr : idem voor het coordinatenstelsel. dat verbonden is met
de rotor.

e :
m

de hoek. die de positie van het rotorcoordinaten
systeem in het statorcoordinatensysteem weergeeft.

We definieren nu de statorstroom i~. de statorspanning g~ en de
met de statorfasen gekoppelde flux ~~ als voIgt:
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is 2 i ai b
2-

3 + + a 1-s sa - s - se

US ... 2
+ + 2u au b a u-s 3 sa - s - se

0 s 2 0 sa + ,g0sb + a 20-s 3 - se

idem voor de gekoppelde flux.

met

,g e j (2/3)'7r

i i sb isa se

u usb usa sa

0 0sb 0sa se

de momentele waarde
resp. statorwikkeling
idem voor de spanning.

van
a, b

de stroom In
en e.

Het bovensehrift 's' geeft, zoals eerder gezegd, aan dat de
ruimteveetoren gedefinieerd zijn in het stator-eoordinaten
stelsel, dwz. ten opziehte van de stilstaande stator-a-fase.

Op soortgelijke wijze kunnen de ruimteveetoren i~ , ~~ , _~~
gedefinieerd worden voor resp. de rotorstroom, de rotorspannIng
en de met de rotorwikkeling gekoppelde magnetisehe flux in het
rotoreoordinatenstelsel.

Op deze WIJZe zijn in twee eomplexe vergelijkingen de
spanningsbetrekkingen voor de stator en de rotor te noteren:

US R -s + g 0 S
1-s s-s dt-s

ur ... R
.r

+ £ 0 r
1-r r-r dt-r

(3.1)

(3.2)

Hierin stellen R en R de rotor- resp. de statorweerstand voor.
Rr en Rs worden ~eaehtSgelijk te zijn voor-elke fase.

De vergelijkingen (3.1) en (3.2) ZIJn in versehillende
eoordinatenstelsels gedefinieerd. Om problemen als gevolg van de
veranderende magnetisehe koppeling tussen stator en rotor te
voorkomen worden aIle ruimteveetoren in een eoordinatenstelsel
gedefinieerd.

De ruimteveetoren ziJn eenvoudig naar een
eoordinatenstelsel te transformeren (zie figuur 3.2)

11
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in figuur (3.2) is:

k k
Re • 1m : reele resp. imaginaire as

willekeurig coordinatenstelsel k.
van een

de positie van de complexe vector X in het
statorcoordinatenstelsel

de positie van het coordinatenstelsel k in
het statorcoordinatenstelsel.

Xe j
7"

---

\ lm f Im S.
lmk \

"" \" \" \, \, \" \"\
_______::;::;,,.Jf:<"'---..L-...l---L..8_.. R.S-- / ,--- / \"--- / \,

/ \',
/ ."

/ \"/ .,
/ \,

/ ."\

\

figuur 3.2 Coordinatentransformatie.

De bijbehorende transformatieformules zijn:

XS = ~kejvk (3.3)

(3.4)

Transformatie van
coordinatenstelsel k
(3.4) :

de spanningsbetrekkingen (3.1) en (3.2) naar
levert onder gebrulkmaking van (3.3) en
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uk R .k + ~ 0k + jQk0k (3.5)1-s S-S dt-s -S

k
R

.k + ~ 0k + j (Qk - Q )0k (3.6)u 1-r r-r dt-r m -r

met

Q
k

d de hoeksnelheid van het coordinatenstelsel kdtVk
in het statorcoordinatenstelsel.

Q d de hoeksnelheid van de rotor in het stator-= - em dt m coordinatenstelsel.

Voor de met de stator resp. rotor gekoppelde flux in het
coordinatenstelsel k kan geschreven worden:

0k = L
.k + Mik
1-s s-s -r

0k Mik + L
.k
1-r -s r-r

(3.7)

(3.8)

Onder weglating van het bovenschrift 'k' volgen nu de 4 systeem
vergelijkingen van de asynchrone machine:

R i d
+j~0 (3.9)u + dt~s-s s-s -s

R i d +j (~-Q ) 0 (3.10)Yr = + dt~r-r m -r

0 = L i + Mi (3.11)-s s-s -r

0 Mi + L i (3.12)-r -s r-r

13



Uit vergeiijking (3.11) en (3.12) voigt:

i-s

L 0 - Melr-s -r

L 0 - Mels-r -s

L L - M2

s r

(3.13)

(3.14)

Vergeiijking (3.13) en (3.14) ingevuid in (3.9) en (3.10) ievert:

Rs ' [
L 0 -Mel

] dr s r
+ j~0su + dt0s-s L L - M2

s r

= Rr • [
L 0 -Mel

] ds r s + j (~-Q ) 0u + dt0r-r
L L - M2 m r

s r

L L - M2
voer in: s ra II:

L Ls r

(3.15)

(3.16)

Daar de machine een kortsiuitankermotor is geidt dat u O.-r

~ 0 [- R

- j~ ]~ +
R Ms s 0 + U (3.17)

dt-s oL oL L --r -s
s s r

~ 0
R M [-

R
j (~-Qm)] ~r 0 +

r (3.18)
dt-r oL L -s oLr s r

R R M M
in s

b r k kvoer a =

oL oL r L s Ls r r s

14



Hieruit voIgt

~ 0
dt-s (-a-jQ )·0 + a·k·0 + Uk -s r -r -s

(3.19)

in matrix-notatie

(3.20)

[~] [-a-j~ ak r

bk s -b-j (Qk-Qm)
(3.21)

Vergelijkingen
invoering van

(3.13) en (3.14) kunnen op gelijke WIJze onder
c = l/aL in matrix-notatie geschreven worden.s

(3.22)

De grootheden U , I , 0 en 0 zijn ruimtelijke vectoren. Deze-s -s -s -rcomplexe vectoren kunnen als vOIgt genoteerd worden:

U U + j. U-s sm sn

I I + j. I-s sm sn

0 0 + j·0-s sm sn

0 = 0 + j·0-r rm rn

15



Invoeren van deze notatie in vergelijkingen (3.21) en (3.22)
levert :

-a ~ akr 0

-S2k -a 0 ak r

bks 0 -b (S2k -S2m)

o -bks (S2m-~) -b

+

1 0

o 1

o 0

o 0

• [ ~::] (3.23)

met

[::: ] [:
0 sm

0 -ck -c:J 0r sn

c 0 0 rm

0 rn

(3.24)

a =
Rs

aLs

b c =
1

aL s
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HOOFDSTUK 4

4.1 Inleiding.

METEN AAN DE ASYNCHRONE MACHI NE .

De analoge signalen. waarmee de motor gevoed wordt door de
spanningsinvertor zijn niet geschikt om door een computer
verwerkt te worden. Voor de aanpassing van deze signalen is een
meetopstelling gebouwd. die ervoor zorgt dat de ruwe machine
signalen via AD-convertors door de computer gelezen kunnen
worden.

Het programma dat zorgt voor de juiste machinebesturing. zodat de
gewenste metingen verricht kunnen worden. wordt in paragraaf 4.3
behandeld.

Tot slot wordt de cobrdinaten-transformatie uitgelegd. waarmee de
bemonsterde data geschikt gemaakt wordt voor het schattings
proces.

4.2 Meetopstelling.

4.2.1 Spanningsmeting.

Het meten van de spanning dient op de eerste plaats galvanisch
gescheiden van het microprocessorsysteem te gebeuren. Een methode
om dit te realiseren werkt met isolatieversterkers of
meettransformatoren. De toegepaste meetschakeling met gebruik van
meettransformatoren is weergegeven in figuur 4.1.

Iprim.

I
I s:c.

transfo- , _
shunt

1 5
~------

figuur 4.1 Spanningsmeting.

De meettransformator ILEM-transfoshunt LV200 AW) is zodanig
uitgevoerd dat de secundaire stroom een exact beeld is van de
primaire stroom vermenigvuldlgd met een factor 5. De
meettransformator is geschikt voor zowel wissel- als gelijkstroom
en heeft een bandbreedte van 500 kHz. De te meten primaire

17



spanning wordt via een voorschakelweerstand Rv aangesloten aan de
primaire zijde van de meettransformator. Aan de secundaire zijde
gaat een stroom lopen evenredig met de primaire stroom (en dus
met de primaire spanning) die door de meetweerstand Rm loopt. De
spanning over deze weerstand is nu een afbeelding van de te meten
spanning. De transformatie-verhouding Uprim : Usee is zodanig
ingesteld dat de secundaire zeker binnen het bereik van de AD
convertoren valt. Dit laatste is gebaseerd op een maximaal
optredende waarde van 800 Volt voor Uprim.

De meetschakeling is dubbel uitgevoerd om de gekoppelde stator
spanningen U b en U b te meten.sa s c

4.2.2 Stroommeting.

De stroommeting wordt volgens hetzelfde principe gerealiseerd met
behulp van meettransformatoren. De meetschakeling is weergegeven
in figuur 4.2.

Iprim.
~

I
Is.ec.

transfo- _
shunt

1000 : 1

-------

figuur 4.2 Stroommeting.

OR.., : Usee.

De meettransformator tLEM LMI0l. zie bijlage C) heeft een
transformatie-verhouding van 1000:1. R is zodanig gekozen dat de
secundaire spanning binnen het bereik ~an de AD-convertoren valt,
uitgaande van een maximaal optredende primaire stroom van 70 AmP.
Deze meetschakeling is ook dubbel uitgevoerd om I en I b te
meten. sa s

4.2.3 Toerenmeting.

De toerenmeting wordt langs digitale weg gerealiseerd. Op de as
van de machine is een twee-kanaals-impulsgever gemonteerd die per
omwenteling 1000 pulsen genereert, waarbij de pulsen op het
eerste kanaal 90 graden verschoven zijn tov. de pulsen van het
tweede kanaal. Door beide kanalen te combineren resulteert een
impulsgever die per omwenteling 4000 pulsen genereert.

18



Gedurende een vast tijdsinterval (ie. de sampletijd) wordt het
aantal gegenereerde pulsen geteld. Dit aantal is nu een rnaat voor
de hoeksnelheid van de rotor.

rekenvoorbeeld:
Sampletijd is ingesteld OP 5 ms.
aantal getelde pulsen bedraagt 300.
hieruit voIgt:

300 pulsen per 5 ms
300·200 pulsen per sec
60000/4000 omw. per sec
15·60=900 omw. per min.

De nauwkeurigheid van de toerenmeting is afhankelijk van
hoeksnelheid. Op ieder aantal getelde pulsen treedt er een
mogelijke fout van lop. Wil men een nauwkeurigheid bereiken van
1% dan zullen er in het tijdsinterval minimaal 100 pulsen geteld
moeten worden. Het minimale toerental dat dan nog b1nnen de 1%
nauwkeurigheidsgrens te berekenen is. bedraagt 300 omw./min.

Gezien het feit dat in de toekomst de sampletijd aanzienlijk
verhoogd zal worden. zal hiermee de nauwkeurigheid van de
toerenmeting ook verbeteren.

4.2.4 Analoge filtering.

De spanning die de invertor levert is een pulsbreedte-gemoduleerd
signaal. Deze modulatie gebeurt zodanig dat er sinusvormige
stromen door de stator van de machine lopeno Ais men de spanning
mbv. een oscilloscoop bekijkt. is duidelijk te zien dat dit
signaal uit blokken. met gelijke amplitude is opgebouwd.

am bij het bemonsteren problemen te voorkomen worden de naar
laagspanning getransformeerde spanningen (Usee) door een analoog
eerste orde laagdoorlaat-filter gestuurd. Dit filter heeft een
kantelfrequentie die in de buurt van 200 Hz. ligt. Het effect
hiervan is dat de spanning, die uit pulsen bestaat. gefilterd
wordt tot een bijna sinusvorm1ge spanning. De kantelfrequentie
van 200 Hz. geeft geen problemen mbt. de informatie-inhoud van de
signalen. De bandbreedte van de machinesignalen bedraagt ongeveer
100 Hz. Figuur 4.3 laat het onderscheid zien tussen gefilterde en
ongefilterde data.

Het gebruik van een kantelfrequentie van 200 Hz voor het anti
aliasing filter voldoet niet aan de eis oat de kantelfrequentie
van een anti-aliaS1ng filter kle1ner dient te zljn dan de halve
bemonsterfrequentie. De bemonsterfrequent1e bedraagt 200 Hz. Dit
zou betekenen dat de kantelfrequent1e voor het filter max1maal
100 Hz zou mogen bedragen. Gezien het feit dat de h1er beschreven
manier van bemonsteren slechts een t1jdelijke noodoplosS1ng lS en
om praktische redenen is een kantelfrequentie van 200 Hz
gebruikt. Bij eventuele problemen met bemonsterde signalen d1ent
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dit aspect nader bekeken te worden.
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figuur 4.3 Het effect van analoge filterIng.

Het filter is viervoudig uitgevoerd. Twee filters zorgen voor de
~iltering v~n_Usab en U b . Aangezien de fIlters een
taseverschulvlng en ampTltudeverandering kunnen veroorzaken. zou
dit betekenen dat er een fase- en amplitude-verschuiving ontstaat
tussen statorspanning en statorstroom. Om dit te voorkomen worden
ook de statorstromen door eenzelfde filter gefilterd.

De nu verkregen signalen zijn geschikt om mbv AD-convertors
bemonsterd te worden.

4.2.5 Het bemonsteren.

Het omzetten van de ana loge signalen in digitale signalen gebeurt
met behulp van een Labmaster-kaart. aangesloten op een IBM PC en
een sample-programma. Het sample-programma wordt in de volgende
paragraaf uitvoerig besproken.

De Labmasterkaart bestaat In hoofdzaak uit een 8-tal 12-bits AD
convertors. 2 DA-convertors die in deze opstelling niet gebruikt
worden en verder verschillende tellers.

In deze schakeling worden 4 AD-convertors gebruikt. die elk een
machinesignaal omzetten. Een analoog signaal. waarvan de
amplitude tusen -10 Volt en +10 Volt ligt. wordt omgezet in een
digitale gatallenreeks. waarvan de getallen tussen -2048 en +2047
liggen. Het sampleprogramma zorgt verder voor het inlezen van
deze getallen.
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Het bemonsteren van de hoeksnelheid van de rotor gebeurt niet
met behulp van deze AD-convertors. De pulsen die de hoekopnemer
genereert, worden door een teller van de Labmasterkaart geteld.
De stand van deze teller wordt in het sampleprogramma ingelezen.

4.3 Ret sample-progr~a.

Het doel van het sampleprogramma is de machine te laten draaien
met een bepaald toerental en tijdens bedrijf de signalen te
bemonsteren. Voor het bemonsteren is het van belang dat dit met
gelijke tijdsintervallen gebeurt. Na de bemonstering worden de
signalen opgeslagen in een file. Deze afzonderlijke aspect en
worden in de volgende paragrafen gehandeld.

4.3.1 Ret genereren van de sampletijd.

Het bemonsteren van de signalen dient met gelijke interval len te
gebeuren om ervoor te zorgen dat de bemonstertijd constant is.
Het genereren van de sampletijd is gerealiseerd aan de hand van
het programma TPINTR.PAS. Dit programma is door het rekencentrum
ontwikkeld. Hierin wordt teller 1 van de Labmasterkaart gebruikt
voor het generen van interrupts. In het hoofdprogramma wordt deze
teller geladen met een bepaalde startwaarde. Zodra de teller
gestart is. telt hij vanaf deze startwaarde naar nul en begint
weer bij de startwaarde opnieuw. BiJ iedere nuldoorgang wordt het
signaal op de OUT-pin van de teller geinverteerd. Dit signaal
wordt gebruikt als interrupt in het programma.

Zodra een interrupt ontvangen wordt. zal het programma naar
procedure INT_HANDLER springen. In deze procedure dienen nu aIle
berekeningen en commando's te staan dIe binnen een sampleperiode
uitgevoerd moeten worden. zoals commando's voor de machine
besturing en het bemonsteren van de signalen.

Verder zijn in het hoofdprogramma de procedures INT_SET en
INT_RESET aanwezig. De OUT-pin van teller 1 is verbonden met
IRQ7 van de interrupt controller. De oorspronkeliJke interrupt
voor IRQ7 (prInter) wordt met procedure INT SET Omgeleld naar
procedure INT_HANDLER. Bij beeindiging van.het programma wordt
met procedure INT_RESET deze omleldlng weer ongedaan gemaakt.

In onderstaande figuur is een flowdiagram weergegeven van de
programma-body, die zorgt voor een constante sampletijd.
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figuur 4.4 Flowdiagram van de programmabody.

4.3.2 Besturing van de machine.

De besturing van de machine geschiedt op basis van een
besturingsprogramma, geschreven door Verhoeven rVer 86]. Met dit
programma is het mogelijk de machine met een bepaald toerental te
laten draaien. Dit programma is in ziJn geheel overgenomen in het
sampleprogramma. op een paar wijzigingen n~.

Het gewenste toerental van de machine werd in het oorspronkelijke
programma ingelezen via een analoog signaal dat mbv een potmeter
ingesteld kon worden. Hierdoor bestond de mogelijkheid om het
toerental tijdens bedrijf te varieren.

Deze manier van toerental-instelling is gewijzigd. Het toerental
dient nu vanaf het toetsenbord van de PC ingevoerd te worden.
Zodra dit toerental is ingesteld begint de mach1ne te draaien.
Als het gewenste toerental lS bereikt wordt de regelactiviteit
van het besturingsprogramma buiten werking gesteld. De invertor
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zal hierdoor continu hetzelfde uitgangssignaal leveren (maw. de
frequentie en de amplitude van het uitgangssignaal zijn
const "Int) .

Na een korte wachttijd begint het programma de signalen te
bemonsteren. De wachttijd is ingevoerd om inschakel
verschijnselen te beperken. Het bemonsteren duurt ca. 3 sec.
waarna de gebruiker de machine kan stoppen. De signalen die
bemonsterd worden. zijn U b' U b ' I , I b' Q en Q .sa s c sa ssm

Bij de bemonstering van Q dient het volgende opgemerkt te
worden. In feite kan er n~et gesproken worden van een
bemonstering omdat het getal Q door het besturingsprogramma
berekend wordt. Deze grootheidswordt gebruikt om de Invertor aan
te sturen. Verder is Q niet precies gelijk aan de frequentie
van het ingangssignaalSvan de machine. Deze invertor veroorzaakt
ten gevolge van beveiligingen een vertragIng. Bij niet constant
toerental kan dit problemen opleveren.

De omvang van de bemonstering bedraagt 512 samples voor elk
signaal.

De hierboven beschreven handelingen ziJn verwerkt in procedure
INT_HANDLER, (zie figuur 4.4). Opgemerkt dient te worden dat deze
procedure niet ongelimiteerd kan worden ultgebreid. De opdrachten
in deze procedure moeten binnen een sampleperiode uitgevoerd
kunnen worden.

4.3.3 Gebruik van het sample-programma.

Bij het gebruik van het sample programma verschijnt op het scherm
van de PC een kort menu. Vanuit dit menu heeft de gebruiker een
3-tal keuzemogelijkheden :

keuze 0 : Het sample-programma wordt gestopt. De gebrUIker
keert terug naar DOS (Disk Operating System) .

keuze 1

keuze 2

De gebruiker kan de machine laten draaien met een
bepaald toerental. Bij dit toerental worden de
machinesignalen bemonsterd zoals reeds beschreven
in voorgaande paragrafen.

De gebrulker kan de bemonsterde signalen in een
data-file opslaan. De opslag van de signalen
gebeurt in een matrIx-structuur. De data-matrIx
bestaat uit 6 kolommen van elk 512 rijen. ledere
kolom representeert een bemonsterd slgnaal.

Deze hoofdliJn van het sample-programma worot in het onderstaande
flowdiagram weergegeven.

23



figuur 4.5 Flowdiagram van hoofdlijn
van het sampleprogramma.

Onder procedure 'bemonsteren' wordt verstaan het in paragraaf
(4.3.1) en (4.3.2) beschreven programma.

4.4 De coordinatentransformatie.

4.4.1 Inleiding.

De bemonsterde data heeft als coordinatenstelsel een stilstaand
assenstelsel. Het schattingsprogramma is gebaseerd op signalen
die georienteerd zijn op het met de statorspanning meedraalend
coordinatenstelsel.

De manier van bemonsteren zoals in de vorlge paragrafen
beschreven is, is een voorlopige oplossing: De opzet van de
totale machine-besturing maakt gebruik van een analoge
coordinaten-transformator. Hlerbij worden de analoge machine
signalen mbv een coordinatentransformator afgebeeld op een
assenstelsel dat meedraait met de statorspanningsruimtevector. De
reden hiervoor is dat de signalen getransformeerd worden naar
gelijkspanning, waardoor een zeer eenvoudig anti-aliasing filter
gebruikt kan worden. Op deze manier is het op eenvoudige wijze
mogelijk om hogere harmonischen die in de machinesignalen
voorkomen weg te filteren. Een probleem dat zich voordoet als de
signalen niet getransformeerd worden naar een meedraaiend
assenstelsel. is dat bij zeer lage frequenties voor de
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statorspanning de hogere harmonischen een lagere frequentle
hebben dan de afsnijfrequentie van het anti-aliasing-filter.

Voor verdere uitleg wordt verwezen naar het afstudeerverslag van
H. Geerligs [Gee 88].

Uitgaande van deze sltuatie is het schattingsprogramma ontworpen
voor data, georienteerd op het assenstelsel dat synchroon
meedraait met de statorspanningsruimtevector. Hierdoor is het
noodzakelijk om de bemonsterde signalen digitaal te transformeren
naar het stator-coordinatenstelsel.

4.4.2 Transformatie van 3-fasen ste!se! naar comp!exe vector
notatie.

De signalen die mbv het sampleprograrrrna zljn bemonsterd, ziJn
opgeslagen in een file. Deze file bevat een matrix bestaande uit
zes kolommen en 512 riJen. Elke kolom representeert een slgnaal.
De opslag van de signalen is als voIgt :

kolom 1 Usab'

kolom 2 Usbc '

kolom 3 I sa'

kolom 4 I sb'

kolom 5 Q
s'

kolom 6 Q
m'

de gekoppelde spannIng tussen fase a en
fase b.
de gekoppelde spanning tussen fase b en
fase c.
statorstroom door fase a.

statorstroom door fase b.

hoekfrequentie van de statorspanning In
rad/s.
hoeksnelheid van de rotor in rad/s.

Nadat het programma de signaalmatrix heeft ingelezen van de
gewenste file. kan de transformatle uitgevoerd worden.

Voor de spanningen gelden de volgende betrekkingen:

Usab

Usbc

Usa (4.4.1)

Verder geldt op basis van symmetrie van de machine

o (4.4.2)
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Hieruit voIgt

Usa

De eomplexe spanningsveetor is als voIgt gedefinieerd

(4.4.3)

US - ~(U + aU b + a 2U-s 3 sa - s - se

Hieruit voIgt

met (4.4.4)

US ~( U + !.U ) + j!...r3 Usbe-s 3 sab 2 sbe 3

ofwe I

US U + jU
sB-s sa

met U ~( U +
1 U ) (4.4.5)

sa 3 sab 2 sbe

UsB ~3 U3 sbe

Voor de stromen geldt een overeenkomstlge transformatie. De
eomplexe stroomveetor is als voIgt gedefinieerd :

~( a 2 I
.2

IS I .£1 met J-'7T' (4.4.6)= + + £ = e 3-s 3 sa sb - se

Er geldt : I + I sb + I 0 (4.4.7)
sa se

Hieruit voIgt

IS = ~( I + .£1 - a 2 (I + I sb) )-s 3 sa sb - sa

IS I + ·!....r3(I + I sb)-s sa J 3 sa
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ofwe I IS = I + j I-s sa s8

met I Isa sa (4.4.8)
I
s8 ... ~3(1 + I sb)sa

4.4.3 Transformatie naar een roterend assenstelsel.

De volgende stap in het programma is de coordinatentransformatie
naar een coordinatenstelsel dat met een hoeksnelheid ~
ronddraait. Hierdoor worden de ingangssignalen (U en U 8) en
de uitgangssignalen (I en I ) afgebeeld op eenS~agereS
frequentie, zeer dichtS~ij nu1 8hertz. Dit laatste is aIleen
gewaarborgd als Q

k
de momentane hoeksnelheid aangeeft van ae

complexe spanningsvector. Elke afwijking in ~r resulteert In een
grotere afwijking van nul hertz. Dit laatste ~eeft echter geen
nadelige gevolgen voor de schattIngS-resultaten.

De signalen U en U ~ worden getranstormeerd naar U en U .
D . I I sa I s ~ -. - sm I sn .e sIgna en en Q worden getransrormeerd naar 1 ensa s~ sm sn

De vergelijkingen van de coordinatentransformaties zien er als
voIgt uit :

[~:: ]

[::: ]

sin (~lk* t)

cosIQk*t)

sinIQk*t)

cosIQk*t) ] [:::]

(4.4.9)

(4.4.10)

4.4.4 Digitale filterin~ van de signalen

Voor het geval dat de in- en uItgangsSlgnalen preCIes Slnusvormlg
zijn, zouden de qetransformeerde slqnalen (U ,U ,I en I )
ook SlnUSvOrmlg - ziJn met een zeer lage treqUWnti~n(inS~et ide~~e
geval is deze frequentie gellJK aan null.
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Daar echter de bemonsterde signalen rUIS bevatten (deze ruis
bestaat uit meetruis, hogere harmonischen veroorzaakt door de
invertor en hogere harmonischen veroorzaakt door de machine) ,
zullen de getransformeerde signalen ook ruis bevatten. Aangezien
alleen de grond-harmonische frequentie van het signaal van belang
is kan elke storing op het signaal weggefilterd worden. 20 kan
bijvoorbeeld gesteld worden dat alle frequenties boven 1 Hz als
ruis opgevat mogen worden.

De laatste signaalbehandeling In
digitaal filter dat een groot
ruisignalen weghaald.

dit programma bestaat uit een
deel van de bovengenoemde

Aangezien er digitaal getilterd wordt is gekozen voor een niet
causaal filter waardoor geen fase verschuiving optreedt. Een
nadeel hiervan is dat een Kleine hoeveelheid van het aantal
samples verloren gaat.

De overdracht van het toegepaste filter is een 'sinc'-functie. In
het 2-domein ziet de overdrachtsfunctie er uit als een blok, zie
onderstaande figuur.

overdrachtsfuncties
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figuur 4.6 Overdrachtsfunctle van het filter.

De filterwerking komt in feite neer op het bepalen van een
gemiddelde van een aantal opeenvolgende sample-waarden. Bet
aantal samples dat gemiddeld wordt. bepaalt de uiteindelijke
bandbreedte van het gefilterde slgnaal.

Voor aeze toepaSSlng
samples. De bandbreedte
bepaald worden.

is
van

gekozen voor een gemiddelde van 21
het uitgangssignaal kan eenvoudig
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Het ingangssignaal is bemonsterd met een samplefrequentie van 200
Hz. Hieruit voIgt een bandbreedte van 100 Hz voor het
ingangssignaal. Door het middelen van de samples voIgt dat de
feitelijke samplefrequentie teruggebracht wordt naar 200/21 Hz.
Hieruit voIgt dat de bandbreedte van het gefilterde signaal
globaal 100/21 Hz = 4.8 Hz bedraagt.

De berekening van de
onderstaande vergelijking

gefilterde signalen gaat volgens

i=k+10
~ U(i)

i=k-10
(4.4.11)

met U(i) is het i-de sample van signaal U.

Deze filtering vindt plaats voor de signalen Usm ' Usn' Ism en
I sn

Uit vergelijking l4.4.11) blijkt luitgaande van 512 samples per
signaal) dat k slechts waarden tussen 11 en 502 kan aannemen.
Hieruit voIgt dat het gefilterde signaal slechts uit 492 samples
bestaat. Dit aantal wordt uitgebrid naar 512 samples door de
signalen te extrapoleren vanaf sample 492 tot en met 512. Dlt
laatste is gedaan zodat aIle programma's er vanuit kunnen gaan
dat er gewerkt wordt met 512 samples.

In onderstaande figuur is een voorbeeld gegeven van het effect
van de filtering.
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Tot slot worden de gefilterde signalen en ~ en Qm opgeslagen in
een file. De manier van opslag is dezelfde als beschreven in
paragraaf (4.4.2).

4OOr---..-----~-~-......,...----.--~--~___,

_Ie number

_Ie DlIIIIber

100 I~ 200 2:50 300 3~ 400~
·2500L--50~-:-':100:------:"I~~---:200~-----'2:5~0=------:"3OO::------=3=~----,l400

amplonuml>er

figuur 4.7 Effect van het digitale filter.
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5.1 Inleiding.

HOOFDSTUK 5 DE SCHATTER.

Bij het ontwerpen van een parameterschatter voor de asynchrone
machine blijken zich verschillende problemen voor te doen.
Hierdoor is men beperkt in de keuze van de schattingsmethodiek.
De meest significante beperkingen zullen in deze inleiding
besproken worden.

Het schatten van de parameters zal on-line moeten gebeuren. omdat
de berekende parameters elk moment ter beschikking moeten staan
voor de toestandschatter en de regeling. Het gevolg hiervan is
dat het schattingsprogramma 'snel' moet zijn. Dat wil zeggen dat
de berekening van een nieuwe set parameters binnen een
sampleperiode moet kunnen gebeuren. Wat betreft deze
afstudeeropdracht hoefde de schatter niet aan deze eis te
voldoen. In eerste instantie zou een schatter ontworpen moeten
worden die off-lIne goed functioneerde. In een later stadium zou
de snelheid van de schatter aangepast moeten worden aan de
gebruikte sampletijd.

Een tweede kenmerk van de asynchrone machIne is dat de in- en
uitgangssignalen soms slechts een frequentie bevatten. Dit
betekent dat verschlliende schattingsmethoden niet toegepast
kunnen worden. Het gebruik van expliciete schatters is niet
mogelijk omdat deze schatters gebruik maken van een reeks in- en
uitgangssignalen. Vanuit deze 'set' signalen wordt dan een nieuwe
parameter-vector berekend. Een voorwaarde dIe hierbij aan de
'set' signalen wordt gesteld is dat het ingangssignaal van het
proces informatierijk is. Dat wil zeggen dat het ingangssignaal
veel frequenties moet bevatten.

Het derde probleem is de niet lineaire betrekking tussen ingang
en uitgang van het proces. In de overdrachtsmatrix A (zie
hoofdstuk 3) staan de variabelen Qk en Q. Deze variabelen
varieren snel in de tijd en kunnen daardoor niWt beschouwd worden
als langzaam varierende parameters. Qk en Q kunnen beschouwd
worden als ingangssignalen van de schatte~. Deze variabelen
worden bemonsterd en in de vergeliJkingen ingevoerd. Dit betekent
dat de gebrulkte schatter de mogelijkheid moet bezitten om deze
variabelen in te voeren. .

Uitgaande van de hierboven beschreven beperkingen blijkt dat men
beperkt IS tot een impllciete schatter die geschikt is voor niet
lineaire systeemvergelijkingen. Uiteindelijk is gekozen voor een
gecombineerde niet-llneaire schatter die zowel de parameters als
de toestand van het proces schat, op basis van een Extended
Kalman Filter. Deze schattingsmethode kan goed gebruikt worden
omdat de structuur van het model bekend is. zie hoofdstuk 3. Er
is gekozen voor een gecomblneerde parameter- en toestandsschatter
omdat op deze manler de uiLeindelijke fout in de schatter
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kleiner is. Ais aIleen de parameterschatter gebruikt zou worden.
dan zal de tout athankeliJk ziJn van de nauwkeurigheid van de
berekende toestand. Deze toestand is niet bekend en zou geschat
moeten worden. Verder zou het mogelijk zijn dat een combinatie
van een aparte parameterschatter en een toestandsschatter sneller
instabiel wordt. De tout in de geschatte toestand zal namelijk
een fout veroorzaken in de geschatte parametervector. Deze tout
kan op zijn beurt de tout in de toestandsschatting vergroten
waardoor uiteindelijk instablliteit optreedt.

Door beide schatters te combineren kan de
verkleind worden. In de gecombineerde
parametervector en de toestandsvector ahw.
vormen een nieuwe vector. Deze vector zal
berekend worden.

5.2 Beschrijving van de EKF-schatter.

kans op instabiliteit
schatter worden de
aan elkaar geplakt en
dan door de schatter

De implementatie van de gecombineerde schatter gebeurt aan de
hand van documentatie van W. Jakoby en M. Pandit lJak 87]. Voor
meer intormatie over de theorie van het Kalman Filter wordt
verwezen naar (Lea 84]. Deze literatuur wordt ten zeerste
aanbevolen. ter inleiding van de hierna volgende beschrijving van
de schatter.

Samengevat komt de berekenlng van de optlmale schattlngsvector op
het volgende neer. Uitgaande van een optimale schattingsvector
voor tijdstip k wordt een predlctie ultgevoerd naar tijdstip k+l.
Deze predictie veroorzaakt een verandering in de
covariantiematrix van de 'oude' optimale schatting. Voor het
nieuwe tijdstip k+1 komt een meetwaarde met bijbehorende
variantie ter beschikking. Uit deze meetwaarde en de voorspelde
schattingsvector wordt een nieuwe optimale schattingsvector
berekend. zodanig dat deze vector een mlnimale variantie heett.

De beschrijving van het niet lineaire systeem. met ingangen gk'
uitgangen Yk en variabele parameters ~k ziet als voIgt uit.

Yk h(~k' ~. gk) +
~

(5.2.1)

~k+1 f(~k' ~. Yk ) +
~

(5.2.2)

~k+1 ~(~k' ~, gk) +
~

(5.2.3)
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In deze vergelijkingen is ~k ~~ toes~andsvector van het systeem.
De ve~tor~n Dk , ~k en Yk ZlJn rUlsvectoren met de volgende
covarlantles :

Nk = E {
T

}Dk,Dk

Vk E { T
}Yk 'Yk

Wk E { T }
~k'~k

Voor de predictie fout geldt

(5.2.4)

(5.2.5)

(5.2.6)

(5.2.7)

Uitgaande van
beschreven.

deze gegevens wordt het schattingsproces

Stel op tijdstlP k bestaat een optimale schatting voor de
parameter- en de toestandsvectoren, ~ Ik en ~kl . Uitgaande van
deze variabelen kan voor het volgende ~lJdstip k~l een predictie
uitgevoerd worden:

(5.2.8)

Voor de optimale schatting op tijdstip k van de toestand en de
parameter-vector bestaat een covariantie matrix

waarvan Pk de covariantiematrix is van de parametervector ~klk en
~ de covariantiematrix van ~klk'
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Voor de predictie van de gecombineerde parameter/toestands-vector
kan een nieuwe covariantiematrix berekend worden. De nieuwe
covariantiematrix wordt gekenmerkt door (*).

[
* *

] [ r[ ] [ ] +
Pk +1 Qk+1 Gek Fek Pk Qk Gek Fek=*T * QT
Qk+1 ~+1 GXk FXk ~ Gxk Fxkk

[Vk 0

]+ (5.2.9)
0 Wk

waarin GSk ' Gxk ' Fek en Fxk de partiele
voorstellen:

afgeleiden van ~ en f

atT afT
Fek

= Fxk (5.2.10)
a~k ** a~k **

a~T a~T
Gek Gek

(5.2.11)
a~k ** a~k **

met

**
~k=~k Ik
~k=~k Ik

Op het volgende tijdstip Ik+l) kan de foutvector ~k+1 berekend
worden volgens vergelijking (5.2.7)

Met behulp van deze foutvector kan een correctle uitgevoerd
worden op de voorspelde parameter/toestands-vector. De grootte
van deze correctie wordt bepaald door de Kalmanversterkings
factor K. Door deze correctie ontstaat een nleuwe, optimale
schattingsvector :
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[
~k+1 Ik +1 ] = [ ~k+1 Ik] + [ K ] • ~k
~k+1Ik+1 ~k+1Ik

(5.2.12)

De Kalmanversterkingsfactor K wordt zodanig berekend dat voor de
optimale schattingsvector een minimale covariantiematrix
ontstaat. Deze nieuwe covariantiematrix wordt berekend door
middel van gelnverteerd optellen van de covariantiematrix van de
predictievector en de covariantiematrix van de nieuwe
meetwaarde.

[ f [ '" '" f+ [ ] [ rPk+1 Qk+1 Pk +1 Qk+1 Hek+1 -1 Hek+1
T "'T '"

N

Qk+1 ~+1 Qk+1 Rk +1 HXk +1 Hxk+1

(5.2.13)
met

dhT clhT

Hek+1 HXk+1
(5.2.14)

d~k+1 "'''' a~k+1 "''''

"''''
~+1
~k+1

~k+1Ik
~k+1Ik

Voor de Kalmanversterkingsfactor geldt

] . [ (5.2.15)

Uit de hierboven beschreven vergelijkingen blijkt duidelijk hoe
groot het aantal berekeningen is dat in een sampleperlode
verricht moet worden. De meest tl]d-consumerende berekenlngen
zijn het matrix-inverteren en de matrix-vermenigvuldlgingen.
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5.3 Toepassen van de EKF-schatter OP de asynchrone machine.

Deze schattingsmethode dient nu toegepast te worden op de
systeemvergelijkingen van de asynchrone machine.

De machinevergelijkingen zijn :

= (5.3.1)

(5.3.2)

Hier moet opgemerkt worden dat de matrices Ad en Bd niet
dezelfde zijn als beschreven in paragraaf (3.1). De matrices A, B
en C in paragraaf (3.1) geven een beschrijving van het systeem in
tijd-continue vorm, terwijl hier de vergelijkingen in
tijddiscrete vorm geschreven zijn.

Uit de vergelijkingen in paragraaf (3.1) blijkt dat er 4
parameters nodig zijn om het proces te beschrijven. Deze
parameters (reele systeemgrootheden) zijn R, R, a en L . Ter
vereenvoudiging van de vergelijkingen zUlle~ dervariabelensa, b,
c, k r en k gebruikt worden. Deze vereenvoudiging gaat gepaard
met een uitbreiding van het aantal parameters.

Verder komen nog de variabelen Qk en Qmin de VergellJk~ngen

voor. Deze variabelen worden gemeten en In de VergellJklngen
ingevoerd en zullen daarom niet als parameters beschouwd worden.
Hierdoor zal het echter noodzakelijk zijn om in elke rekenstap
van de schattingsprocedure de contInue matrices A en B (waarin Qken Q ingevoerd worden) om te rekenen naar de tijddiscrete
matrTces Ad en Bd. Een voordeel hiervan is dat de geschatte
parameters gelijk zijn aan de reele machinegrootheden a, b, c, k r
en k s '

In eerste instantie zullen slechts de parameters a. b en c
geschat worden. Deze beperking wordt ingevoerd om, op de eerste
plaats de hoeveelheid rekenwerk en de complexiteit van de
schatter te beperken.

Op de tweede plaats geldt dat de parameters a en b (die in
directe relatie staan met de statorweerstand R en de
rotorweerstand R ) de belangriJkste parameters ZlJn. Pafameter c
kan gezien wordeh als een soort statische versterklngsfactor. zie
vergelijking (3.24), waarvan de grootte nlet precies bekend IS.

De schatter zal ontworpen worden om deze 3 parameters te schatten
in comblnatie met de 4 toestanden 0 ,0 8' 0 en 0 8'sa s ra r
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5.3.1 Discretisatie van de systeemmatrices A, B en C.

Voor de overdracht van de tijdcontinue systeemmatrices naar de
tijddiscrete matrices gelden de volgende betrekkingen.

Bd

met

Ad = eAT

A-1• (eAT - 1). B

A en B ZIJn de continue systeemmatrices.
Ad en Bd zijn de discrete systeemmatrices.
T is de sampletijd.

(5.3.3)

(5.3.4)

Het probleem dat zich bij deze overdracht voordoet is de
berekening van exp(AT). Deze berekening is uitgevoerd door
exp(AT) te ontwikkelen in een reeks. De afbreekfout die hierdoor
gelntroduceerd wordt, is zeer klein omdat T klein is (T = 5
ms.). De reeksontwikkeling die voor explAT) gebruikt is, ziet er
als voIgt uit.

Ad (5.3.5)

Hieruit voIgt voor Bd :

Bd (5.3.6)

De niet-lineaire vergelijkingen (5.2.1) en (5.2.2) kunnen nu als
voIgt geschreven worden.

Yk == C(~k) *~k + nk

~k+1 = Ad(~k)*~k + Bd(~k)*~k + ~k

Vergelijking (5.2.3) zal vereenvoudigd worden tot

(5.3.7)

(5.3.8)

(5.3.9)

omdat ~k beschouwd wordt als een zeer langzaam varierende
parametervector. Tevens IS het niet mogelijk om. althans in dit
stadium, een voorspelling te geven van de parameter-vector voor
het volgende tiJdstip. Daarom zal ~k als constant verondersteld
worden met een zekere spreiding aie door de ruisvector Yk
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voorgesteld wordt.

In een later stadium kan het mogelijk zijn om op basis van
energie beschouwingen van het totale aandrijfsysteem (inclusief
koeling ed.) een vergelijking op te stellen waarmee het
temperatuurverloop van de rotor en de stator beschreven wordt.
Aan de hand van deze vergelijking kan dan een predictie
uitgevoerd worden met vergelijking (5.2.3).

5.3.2 Berekening van de gradienten-matrices F, G en H.

Waar dit mogelijk is zullen gradienten analytisch uitgedrukt
worden in machine-grootheden. In het programma hoeven dan slechts
deze grootheden ingevuld te worden. Voor de gradienten-matrices H
en G blijkt een dergelijke analytische uitdrukklng mogelijk te
zijn. De berekening van de gradienten-matrix F is een stuk
gecompliceerder.

- Berekening van Gek en G
xk

"

GSk en G k kunnen eenvoudig
(5.2.1). (5.2.3) en (5.3.9) :

afgeleld worden Ult vergelijKlng

as? ~~~+1 ~eT
Gek

-k (5.3.10)

~~k ~~k b~k

Hieruit voIgt

[1 0 0

]Gek 0 1 0 (5.3.11)
0 0 1

Tevens blijkt uit vergelijking (5.2.3) dat

G
xk

(5.3.12)

omdat ~k+1 onafhankelljk IS van ~k'
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- Berekening van Hek en H
xk

.

VergeIijking (3.24) ingevuld in vergeIijking (5.3.7) Ievert

[;:k] ~ [
xl

c 0 -ck 0 ] x2
+ 11k0

r •
x3c o -ckr x4

ofwe I

[ ] [ c·x1 - ck ·x3
] + (5.3.13)~k c·x2 - r 11kck ·x4r

VergeIijking (5.2.14) kan geschreven worden ais

ahT
(}~~ elt? a~~

Hek en Hxk (5.3.14)
a~k a~k O~k a.~k

Hieruit voIgt :

en

Hek

Hxk

c 0
o c

-ck 0o r_ck
r
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- Berekening van F
ek

en F
xk

.

De berekening van Fe en F k gebeurt niet OP dezeIfde manier
omdat een analytisc~e Uitd~Ukking voor vergeIijking (5.3.8) een
dermate grote tormule zou opleveren, dat enig overzlcht van de
berekening totaal verioren zou gaan. De oorzaak hiervan Iigt bij
het feit dat de discrete systeem-matrlces Ad en Bd in eike
rekenstap berekend moeten worden vanuit de continue matrices A en
B.

Uitgaande van vergeIijking (5.3.8) voIgt

[

~~k+1
aa r (5.3.16)

De berekening van a~k+1/aa zal hierna Ultgelegd worden. De
berekening van de 2 andere afgeleiden gaat OP overeenkomstige
wijze en zal verder niet besproken worden.

[

clAd

~a
" x-k +

dBd

aa
" u ]-k (5.3.17)

Matrices Ad en Bd worden nu uitgeschreven volgens vergeIijkingen
(5.3.3) en (5.3.6). Hieruit voIgt:

en

dAd

da

AT dAT
e "--

da
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aa
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dBd ~ [0 + lAT + ~A2T2). BT ]
~a oa 2

1.1 + lAT
dAT

) . • BT
2 3

~a

Uit vergeIijking (3.23) voIgt:

(5.3.19)

dAT

aa

dAT = [

Gc

-T
o
o
o

o
o

KsT
o

o
o
o
o

o
-T

o
o

o
o
o

KsT

o
o
o
o

k To
o
o

o
o

-T
o

o
o
o
o

o
o
o

-T

o
o
o
o ]

(5.3.21)

Uitgaande van aAT/~a kan nu in het schattinsproramma dAd/da en
~Bd/aa berekend worden. Na berekening van vergellJking <5.3.18)
en (5.3.19) kan het resuitaat in vergeIijking (5.3.17) ingevuld
worden. Deze berekenlngen worden daarna op analoge wljze voor de
parameters b en c uitgevoerd.
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De berekening van F
xk

is minder complex.

(5.3.22)

T
Fxk [ Ad ]

5.3.3 Berekening van de covariantenmatrices Nt V en W.

De initialisatie van de covariantie-matrices N. V en W (vgl.
5.2.4 tim 5.2.6) gebeurt normaliter aan de hand van de kwaliteit
van de gebruikte signalen (wat betreft N) en de nauwkeurigheid
van het gebruikte model (wat betreft V en W). Daar echter het
verloop van het schattingsprogramma grotendeels belnvloed wordt
door de keuze van deze 3 matrices zal hier extra aandacht aan
besteed worden.

De variantie-matrlx N is een maat voor de nauwkeUrlgheld van het
gemeten uitgangssignaal Yk . De nauwkeurigheld van het foutslgnaal
ek ligt dan in dezelfde orde van grootte. Bij een zeer nauwkeurig
gemeten Yk kan het programma een grote waarde hanteren voor de
correctie die uitgevoerd wordt op de parameters en de toestand.
Dit blijkt ook duidelijk uit vergelijking (5.2.12) en (5.2.15).
De grootte van de Kalmanversterkingsfactor wordt rechtstreeks
bepaald uit de variantiematrix N. De matrix N kan dus duidelijk
het gedrag van de schatter beinvloeden. Als N klein is betekent
dit dat de correcties die uitgevoerd worden op de parameter- en
de toestandsvector groot zijn. Als deze correcties te groot
worden kan de schatter zeer "onrustig" worden of zelfs instabiel
worden. Een grote matrix N zorgt ervoor dat de correcties zeer
klein zijn. Als N te groot is. resulteert dit in een schatter die
de variaties in de parameter- en toestandsvector niet kan volgen.

De variantiematrix V en W hebben een enigszins vergelijkbare
invloed op de schatter. Beide matrices komen. gecombineerd tot
een variantiematrix. voor in vergelijking (5.2.9). In deze
vergelijking wordt de variantiematrix berekend voor de predictie
van de parameter/toestandsvector. De nauwkeurigheid van deze
predlctie (vergelijking 5.2.8) wordt nu bepaald door de matrices
V en W. De invloed van deze matrlces kan beschouwd worden als een
soort vergeetfactor. Een Kleine waarde voor V en W betekent dat
de predictie zeer nauwkeurig wordt ultgevoerd. Met andere
woorden. de varlantie in de voorspelde parameter/toestandsvector
is klein. Hierdoor zal de Kalman-versterkingsfactor K klein zijn.
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ofwe 1 de voorspelde parameter/toestandsvector zal een grote
bijdrage leveren tot de optimale parameter/toestandsvector.

In het andere geval (V en W zijn groot) zal bij het bepalen van
de optimale parameter/toestandsvector de nadruk gelegd worden op
de gemeten uitgangsvector ~k' of we 1 de Kalman-versterkingsfactor
is groot.

Tijdens het schatten komt dit laatste duidelijk tot uiting. Voor
kleine waarden van V en W zal de schatter zeer langzaam de
geschatte waarde varieren. Voor grote waarden van V en W varieert
de parameter/toestandsvector veel sneller. en kan de schatter
zelfs instabiel worden.
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HOOFDSTUK 6

6 . 1 In 1e i ding.

HET SCHATTINGSPROGRAMMA

In dit hoofdstuk wordt het schattingsprogramma EKF.PAS
beschreven. Het doel van dit programma is om aan de hand van de
in hoofdstuk 5 beschreven theorie de parameters van de machine te
schatten.

De programmeertaal waarin het programma geschreven is, is Turbo
Pascal. Deze taal is gekozen omdat deze binnen de vakgroep EMV
voor het project aan de asynchrone machine gebruikt wordt. Op
deze manier is het later mogelijk om verschillende programma's
met elkaar te koppelen lzoals de regeling, de toestandswaarnemer,
het besturingsprogramma) .

Het schattingsprogramma maakt gebrUIk van een invoerfile en een
uitvoerfile. De invoerfile, genaamd VTEST.DAT, dient de coor
dinatengetransformeerde slgnalen van de machine te bevatten. De
opbouw van deze file is beschreven in paragraaf 4.4. De in het
programma gemaakte uitvoerfile RES.DAT is een data-fIle waarin de
resultaten van de schatter zijn opgeslagen. De opslag van de data
gebeurt in een matrIx. bestaande uit 14 kolommen van elk 512
rijen. In elke kolom staan de waarden van een bepaald signaal. De
opslag van de signalen is als voIgt :

kolom 1 q, sample nummer.
kolom 2 Usx' reeel deel van de complexe stator-

spanning,
kolom 3 USy' imaginair deel van de complexe stator-

spanning.
kolom 4 I sx' reeel deel van de complexe stator-

stroom.
kolom 5 I sy' imaginair deel van de complexe stator-

stroom.
kolom 6 Ysx ' predictie van I
kolom 7 YSy ' predictie van I Sx :
kolom 8 Ex' fout in predIctr¥ Ysx' ofwe I

E I - Y .
kolom 9 E x -Rx d Sx . Y of we Iy' fout I pre Ictle sy'

E = I - Y .
kolom 10: a, g¥schatte wa~rde van parameter a.
kolom 11: b, geschatte waarde van parameter b.
kolom 12: c, geschatte waarde van parameter c.
kolom 13: Q

k
, hoekfrequentle van het

coordinatenstelsel
kolom 14: Q

m' hoekfrequentle van de rotor.
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De resultaten van het schattingsprogramma kunnen op eenvoudige
w;jze mbv het programma Matlab bekeken worden. Voor meer
informatie hierover zie par. 7.2.

Voor het gebruik van het schattingsprogramma dient aIleen data
file VTEST.DAT op de juiste wijze aanwezig te zijn. Tijdens het
draaien van het schattingsprogramma verschijnt op het scherm een
overzicht van de resultaten die in het programma berekend worden.
Op deze manier kan de gebruiker globaal een indruk krijgen of het
programma de juiste berekeningen maakt. In de volgende paragraaf
zal hierover meer uitleg gegeven worden.

6.2 De opbouw van hat schattingsprogramma.

De opbouw van het schattingsprogramma zal uitgelegd worden aan de
hand van het flowdiagram. weergegeven In figuur 6.1. Het totale
programma is opgebouwd uit verschillende procedures. die
achtereenvolgens in elke rekenlus uitgevoerd worden. Deze
rekenlus wordt 512 keer doorlopen. omdat er vanuit gegaan wordt
dat de gebruikte signalen bestaan Ult elk 512 samples. Dit aantal
kan gewijzigd worden door in aIle programma's (SAMP.PAS.
TRANS.PAS en EKF.PAS) het getal 512 te vervangen door een ander
getal.

De procedures waaruit het programma is opgebouwd. kunnen in
verschillende categorien onderverdeeld worden.

De eerste categorie bestaat uit zogenaamde INIT-procedures. Deze
procedures staan in het flowdiagram onder de verzamelnaam
'Initialisaties' .

AIle variabelen die in het programma worden gebruikt. worden
geinitialiseerd op de waarde nul. Dit gebeurt in de procedure
INIT_NULL.

Met procedure INIT I worden twee matrices als identeits-matrices
geinitialiseerd.

In procedure INIT_Gk wordt de gradienten-m~trix Gk
geinitialiseerd volgens vergelijking (5.3.9) en (5.3.10)

In procedure INIT_DIV worden de partiele afgeleiden van de
systeem-matrix A gelnitialiseerd volgens vergelijking (5.3.19)

Met behulp van procedure INIT Thetastate kunnen de beglnwaarden
van de parameters en de toestanden ingesteld worden.

In procedure INIT_Pk en INIT_ZN worden de covariantie-matrices
gelnitialiseerd.
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figuur 6.1 flowdiagram van het schattingsprogramma.
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De tweede categorie bestaat uit procedures waarin standaard
matrix- en vector-berekenlngen uitgevoerd worden. Deze procedures
zijn zelf geschreven om op de eerste plaats rekentijd te besparen
en op de tweede plaats het overzlcht in het programma zo
dUidelijk mogelijk te houden. Hieronder voIgt een Korte
beschrijving van elk van de procedures.

procedure PROD_MM: berekent het product van twee matrices.

procedure PROD_MV: berekent het product van een matrIx en een
vector.

procedure SUM_M: berekent de som van twee matrices.

procedure SUM_V: berekent de som van twee vectoren.

procedure TRANSP: berekent de getransponeerde van een matrix.

procedure MIN: voorziet aIle elementen in een matrix van een
min-teken. Op deze manier kan mbv. procedure
SUM_M het verschil van twee matrices berekend
worden.

procedure DECO: berekent de LU-decompositie van een matrix.

procedure INV: berekent de inverse van een matrIX. Deze
procedure maakt gebruik van procedure DECO.

De derde categorie bestaat uit procedures die specifieke
berekeningen uitvoeren. Bedoeld zijn hier berekeningen zoals
beschreven in hoofdstuk 5. Hieronder voIgt een beschriJving voor
elke procedure.

procedure LEES:
Met behulp van deze procedure worden de ingangssignalen U (k) en
Un(k), de uitgangssignalen I (k) en I (k) en de hoeksnelhWden
~(k) en Qm(k) uit datafile ~EST.DATningelezen.

procedure GRAD_H:
In deze procedure wordt de gradienten-matrix Hk berekend volgens
vergelijking (5.3.13). De waarde die ingevuld worden voor de
parameters en de toestanden zljn de predictie-waarden (zie vgl.
5.2.14) .

procedure VARIAN1:
In deze procedure wordt de covariant ie-matrix berekend van de
voorspelde parameter/toestands-vector Thetastate_pred. Dit
gebeurt volgens vergeIiJking (5.2.9). De berekende waarden dIe op
de diagonaal van de covariantle-matrix s~aan worden naar het
scherm gestuurd. om de gebrUIker een indruk te geven van de
berekende waarden.
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procedure VAHIAN2:
In deze procedure wordt de covariant ie-matrix berekend van de
optimaal geschatte parameter/toestands-vector Thetastate_opt. Dit
gebeurt volgens vergelijking (5.2.13). Ook in deze procedure
worden de diagonaal-elementen van de matrix ter informatie naar
het scherm gestuurd.

procedure OPTIMIZE:
In deze procedure wordt. uitgaande van de berekende covariantie
matrices en de gradienten-matrices. de Kalman-versterkingsfactor
berekend volgens vergelijking (5.2.15). Met behulp van deze
versterkingsfactor wordt. uitgaande van Thetastate_pred de
optimale. geschatte parameter/toestandsvector Thetastate_opt
berekend. De berekende parameters a. b en c worden vervolgens
opgeslagen in een buffer-array. Tot slot dient nog opgemerkt te
worden dat deze berekening pas uitgevoerd wordt vanaf sample
nummer 100. Dit laatste is gedaan omdat het model uitgaat van een
begintoestand die gelijk is aan nul. Dit houdt in dat het model
een inschakelverschijnsel zal voorspellen. De hierdoor optredende
fout heeft een dusdanige invloed op de schatter dat deze
instabiel kan worden. Door de schatter gedurende de eerste 100
samples niet te laten corrigeren kan het inschakelverschijnsel
gedurende de eerste 100 samples uitdempen. zonder daardoor de
geschatte parameters te belnvloeden.

procedure CALC_SYST:
In deze procedure worden de continue systeem-matrices A. B en C
berekend volgens vergelijking (3.2.3) en (3.2.4). De waarden die
hierbij voor de parameters gebruikt worden. zljn de waarden van
de laatste optimale schatter Thetastate_opt. Tevens worden de
parameters a. b en c naar het scherm gestuurd.

procedure DISCH:
In deze procedure worden de discrete systeem-matrIces Ad en Bd
berekend. De berekening gebeurt volgens vergelijking (5.3.3) en
(5.3.4). De afbreekfout die hierbij gemaakt wordt. is geoorloofd
omdat de waarde van de sampletiJd zeer klein is (T = 0.005 sec).
Als in een later stadium deze tijd vergroot zou worden. moet er
rekening mee gehouden worden dat de afbreekfout aanzienlijk
vergroot kan worden.

procedure GHAD_F:
In deze procedure wordt de gradienten-matrIx Fk berekend op basIs
van de optimale schatter Thetastate_opt. UItgaande van de drie
tijdinvariante matrIces gegeven in vergelijking (5.3.19) worden
de matrices bAD/~a. ~AD/bb. bBD/!a en ~BD/~b berekend (zie
vergelijking 5.3.16. en 5.3.17). Deze matrices worden in
vergellJking (5.3.15) en 15.3.14) gebrulkt om de matrix F6k te
berekenen. Voor het bepalen van Fxk hoeven geen berekeningen
uitgevoerd te worden. zie vergelijking (5.3.20). De gebruikte
waarden voor de parameters en de toestanden ZIJn de waarden van
de optlmale schatter Thetastate opt. Zle vergelijkIng (5.2.10).
Tot slot worden beide matrices F6k en Fxk samengevoegd tot matrix
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Fk.

procedure MAKE_K:
In deze procedure worden de gradienten-matrices Fk en Gk
samengevoegd tot een gradienten-matrix Kk. Dit is gedaan om de
berekeningen in het programma zo overzichtelijk mogelijk te
houden.

procedure PREDICT:
In deze procedure wordt de predictie van de parameter/toestands
vector uitgevoerd volgens vergelijking (5.3.81 en (5.3.9). Met
behulp van vergelijking (5.3.7) wordt de bijbehorende predictie
van het uitgangssignaal berekend.

procedure OPSLAG:
In deze procedure worden de resultaten van de schatting
opgeslagen in file RES.DAT. De structuur van de data-file is in
de vorige paragraaf beschreven.

Zoals in de vorige paragraaf vermeld, worden de berekende
resultaten tijdens het programma OP het scherm getoond. In fIguUr
6.2 is weergegeven hoe deze resultaten op het scherm getoond
worden.

q

error: -4.2E-02 4.8E-02

parameters (a,b,c)

a
b
c

39.164
44.398
178.601

Wk
Wm

148.770
144.310

hoofddiagonaal van Pk-ster :
3.1E+05 1.7E+02 2.5E+02 7.1E-01

hoofddiagonaal van Pk :
3.1E+05 1.7E+02 2.5E+02

matrix Hk(transposed)
O.OE+OO O.OE+OO 9.6E-02
O.OE+OO O.OE+OO -4.4E-02

7.1E-01

1.8E+02
O.OE+OO

2.8E+00 3.0E-01 1.2E+00

2.8£+0.0 3.0E-01 1.2E+00

O.OE+OO -2.5E+02 O.OE+OO
1.8E+02 O.OE+OO -2.5E+02

data wordt opgeslagen In RES.DAT

figuur 6.2 OverzIcht van scherminformatie.
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Het bovenste getal. geplaatst in de stippeIIijn. geeft aan bij
welk samplenummer het programma momenteel berekeningen uitvoert.
Op de volgende regel wordt de predictiefout weergegeven. In het
volgende biok staan de resuitaten van de geschatte parameters a.
b en c weergegeven. met daarnaast de ingelezen frequentie-waarden
van het roterende coordinatensteisel en de rotor. In de volgende
twee regeis worden de waarden van de hoofddiagonaal van de
matrices Pk en Pk_ster weergegeven. Dit is gedaan om een indruk
te krijgen van de variantie van de geschatte parameters en de
toestanden. Bij goed uitgevoerde schattingen dienen deze waarden
steeds kleiner te worden. totdat een zekere eindwaarde is
bereikt. De Iaatste regel 'data wordt opgesiagen in RES.DAT'
verschijnt aan het einde van het programma.
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7.1 Inleiding.

HOOFDSTUK 7 SCHATTINGSRESULTATEN.

Het testen van het schattingsprogramma EKF.PAS is op de eerste
plaats gedaan met gesimuleerde data. Het voordeel hiervan is dat
de data voor 100% past bij het gebruikte model van de machine.
Verder kan men data genereren waarvan de "complexiteit" precies
bekend is. Zo kan men bijvoorbeeld data genereren waarblj de
parameters tijdinvariant zijn. geen ruis is toegevoegd aan de
signalen, de hoeksnelheid van de rotor constant is, de frequentle
van het ingangssignaal constant is. enz. Als het schattings
programma met deze data een goede schattlng uitvoert kan men
overstappen naar data waarvan bijvoorbeeld enkele parameters
tijdvariant zijn. Op deze manier kan het schattingsprogramma
stap voor stap getest worden.

Als laatste kan dan overstapt worden naar slgnalen die
rechtstreeks van de machine bemonsterd zijn. Het gebruik van
bemonsterde machinesignalen voor de schatter is in dit
afstudeerwerk achterwege gebleven. In een vervolgstudie. die
verricht wordt door P. Deurwaarder. zal hieraan aandacht besteed
worden.

7.2 Uitleg MATLAB.

Matlab is een programma waarmee numerieke berekeningen op
eenvoudige wijze uitgevoerd kunnen worden. De naam Matlab is
afgeleid van Matrix Laboratory. Het ultvoeren van berekeningen In
Matlab gebeurt in een commando-taal die bijna gelijk is aan de
manier waarop berekeningen wiskundig beschreven worden.

Op eenvoudige wijze kan data. die buiten Matlab gegenereerd is.
geladen worden om binnen Matlab te verwerken. Orngekeerd kan ook
data vanuit Matlab naar buiten geexporteerd worden. De
verwerking van data in Matlab kan uiteenlopen van het bekijken en
plotten van signalen tot uitvoerige signaal-bewerkingen zoals
simulaties. Fouriertransformaties. enz.

Het transformeren van data in en uit Matlab gebeurt mbv het
programma TRANSLAT.EXE. Bij aanroep van dlt programma wordt aan
de gebruiker gevraagd welke data-file getransformeerd dient te
worden. Verder vraagt het programma of deze file getransformeerd
dient te worden van een data-file naar een Matlab-file of
omgekeerd.

Bij het transformeren van een Matlab-file naar een data-file doet
zich echter een probleem voor. Het programma TRANSLAT bliJkt dan
namelijk een data-file te genereren waarvan de exponent van een
getal In 3 cijters gerepresenteerd wordt. Deze 3-cijferige
exponent kan nlet door een normaal Pascal-programma gelezen
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worden. Om dit probleem op te lossen is een kort hulp-programma
LEES.PAS geschreven. Met dit programma kunnen de getallen in een
data-reeks (waarvan de structuur bekend en vast is) ingelezen
worden, waarna deze getallen weer opgeslagen worden in een file
die weI door Pascal-programma's verwerkt kan worden. Een listing
van dit programma is opgenomen in bijlage A.

In Matlab is het mogelijk om een reeks Matlab-commando's op te
slaan in een .M-file. Bij aanroep van deze .M-file worden deze
commando's achtereenvolgens uitgevoerd. Op deze manier is het
mogelijk om vaak terugkerende berekeningen (data-verwerkingen)
eenvoudig uit te voeren.

Programma varsiml.m

Met dit programma kan de gebruiker slmulaties uitvoeren. De
simulaties gebeuren aan de hand van de systeemvergelijkingen van
de asynchrone machine. zie vergelijking t3.23) en (3.24). De
parameters. die in deze vergelijking gebruikt worden. kunnen als
tijdvariante parameters ingevoerd worden. In het programma worden
de systeemvergelijkingen (3.23) en (3.24) omgewerkt naar discrete
systeemvergelijkingen volgens VergellJkIngen (5.3.1) tot en met
(5.3.4). Voor het gebruik van dit programma moet ten eerste een
complexe spanning U gecreerd worden in het stilstaande
statorstelsel. U bestaat uit 2 sinuSvormlge signalen, die 90· ten
opzichte van elkaar in fase verschoven zijn. De amplitude en de
frequentie van U kan variabel in de tijd zijn. Verder dienen de
hoeksnelheden van coordinatenstelsel en de rotor geinitialiseerd
te worden. De hoeksnelheid van het coordinaten-stelsel wordt in
het simulatieprogramma niet gebruikt. Deze variabele wordt pas
gebruikt in het programma TRANS.PAS dat na de simulatie
uitgevoerd moet worden. De parameters a en b dienen als functie
van de tijd gedefinieerd te worden. De parameters Qk, 2m, a en b
zijn elk gedefinieerd als een vector met lengte 512. BiJ aanroep
van het programma varsiml.m zal een simulatie uitgevoerd worden
van de statorstromen I. uitgaande van de gedefInIeerde
systeemvergelijkingen en de ingestelde parameters. de
hoeksnelheid van de rotor en het ingangssignaal U. Na de
simulatie worden de ingangssignalen U en U B' de gesimuleerde
uitgangssignalen I en I ~ omgerekenaanaar ae slgnalen U b'sa . s sa
U b ,I en I b" ueze Slg alen worden dan s~men met de
h~eksne1Reden ~ en Q opgeslagen in een datamatrix zoals
gedefinieerd in paragPaaf (4.4.21. Deze datamatrix kan dan vanuit
Matlab In een .MAT file worden opgeslagen. Met behulp van het
programma TRANSLAT.EXE kan deze file omgewerkt worden naar een
.DAT file. Deze data-file kan dan beschouwd worden als zijnde een
data-fIle met signalen die rechtstreeks van de machine afkomstig
zij n.
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Programma varsim2.m

Dit programma voert ongeveer dezelfde simulatie uit als programma
varsiml.m, met dien verstande dat het ingangssignaal U nu
gedefinieer~ is in het meedraaiend assenstelsel Qk~ U bestaat in
dlt geval Ult 2 zeer laag frequente sinuSvOrmlge slgnalen (of
zelfs DC-signalen). Data. gesimuleerd met programma varsiml.m kan
gebruikt worden door het schattingsprogramma EKF.PAS. nadat een
coordinatentransformatie is uitgevoerd met behulp van programma
TRANS.PAS. zie paragraaf (4.4). Bij gebruik van programma
varsim2.m is dit laatste niet meer noodzakeliJk. De gesimuleerde
data kan rechtstreeks gebruikt worden door het schattings
programma.

Verder kunnen diverse controles uitgevoerd worden met belde
simulatie-programma's. Data. gesimuleerd met varsim2.m dient
gelijk te zijn aan data. gesimuleerd met varsiml.m die
vervolgens getransformeerd is mbv. TRANS.PAS. Enig verschil
tussen beide resultaten zou kunnen duiden op een foutief
uitgevoerde coordinaten-transformatie.

Met programma varsiml.m kan data. afkomstig van de asynchrone
machine gecontroleerd worden. Door een simulatie uit te voeren
met de gemeten spanningsvector kan gecontroleerd worden of de
gemeten- en de gesimuleerde stroomvector met elkaar overeenkomen.

Schattingsresultaten met gesimuleerde data.

7.3.1 Inleiding.

Het gebruik van het schattingsprogramma is eerst getest mbv.
gesimuleerde signalen. Dit lS gedaan omdat de gesimuleerde
signalen geen fouten bevatten met betrekking tot de gebruikte
systeemvergelijkingen. Verder kan de complexiteit van de
gesimuleerde signalen naar wens ingesteld worden. Onder
complexiteit wordt verstaan. het aantal tijdvariante parameters
en hoeksnelheden. De eenvoudigste (minst complexe) signalen
bestaan uit een simulatie met constante hoeksnelheden en
constante parameters. De complexlteit kan dan opgevoerd worden
door bijvoorbeeld de hoeksnelheden of de parameters tijdens de
simulatie te laten varieren. De meest complexe data-set bestaat
uit een ~;mulatie waarbij zowel de hoeksnelheden als ~P,

parameters in tijd varieren.

Ais het schattingsprogramma naar behoren functioneert bij de
laatst beschreven data-set kan overgestapt worden naar signalen
die rechtstreeks afkomstig ziJn van de machine.
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7.3.2 Gesimuleerde data met constante hoeksnelheden en
constante parameters.

Spanningsvector U is gedefinieerd in het meedraaiend assenstelsel
k. De hoeksnelheid Qk van dit assenstelsel is tijdinvariant en
bedraagt 150 rad/s. Voor de hoeksnelheid ~an van de rotor is een
constante waarde van 145.5 rad/s gekozen. Deze hoeksnelheden
zijn in figuur 7.2 weergegeven. Spanningsvector U. bestaande uit
Ux en Uy (U = Ux + j·Uy) is weergegeven in figuur 7.1. U is
gedefinieerd als een gelijkspanning die vanaf samplenummer 1
langzaam wordt opgevoerd tot de maximale waarde. Dit is gedaan om
grote inschakelstromen te voorkomen. De tijdinvariante parameters
a en b zijn ingesteld op de waarden die overeenkomen met de
parameters van de gebruikte asynchrone machine. la=41.1 b=44.4
c=178.6). Met het simulatieprogramma varslm2.m zijn de stromen Ix
en Iy (I = Ix + j. Iy) gesimuleerd. De resultaten van de slmulatie
zijn weergegeven in figuur 7.1.

Vervolgens zijn schattingen uitgevoerd met programma EKF.PAS. De
startwaarde voor de parameters a en b ziJn ingesteld op waarden
die onder de waarden van a en b liggen. die gebruikt ziJn in de
simulatie. De startwaarde van parameter c is precies gelijk
gesteld aan 178.6. de waarde voor c die ook bij de simulatie is
gebruikt. Bij goed functioneren zou de schatter de waarden van de
parameters a en b moeten terugbrengen naar de waarden dle tijdens
de simulatie zijn gebruikt. De schattings-resultaten zijn
weergegeven in figuur 7.3 resp figuur 7.4. Verder is in flguur
7.5 de predictiefout van het uitgangssignaal weergegeven.

Uit figuur 7.3 en 7.4 blijkt dat beide parameters uiteindeliJk
verlopen naar de juiste waarde. zij het dat parameter b sneller
de eindwaarde bereikt dan parameter a. De In figuur 7.5
weergegeven predictiefout E (E = Ex + j·Ey) is zeer klein. De
relatief grote fout in het begin van de schatting is op de eerste
plaats te wijten aan de nog niet juist geschatte parameters. maar
ook aan het inschakelverschijnsel dat in de geslmuleerde stroom I
aanwezig is.
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De variantiematrices N, V en W (zie paragraaf 5.3.3) zijn bij
deze schatting als voIgt gekozen

-1 9. 103 [ 1 0 ]N o 1

V - [

5. 104 0 0

]0 5. 104 0
0 0 5.10-1

-1
IW = 1· 10 •

met I is een 4*4 identiteitsmatrix.

Uit de definitie van V voIgt dat de vergeetfactor van parameter c
zeer klein is, maw. de variatie van parameter c wordt met opzet
zeer klein gehouden. Dit is gedaan om een eventuele invloed van
de schatting van parameter c OP de schatting van de andere
parameters te minimaliseren.
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figuur 7.1 In en uitgangssignalen U en I.
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figuur 7.2 Stator- en rotorhoeksnelheld. Wk en Wm.
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data = vrESTl2.DAT
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'figuur 7.3 Schattingsresultaat van parameter A.
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figuur 7.4 Schattingsresultaat van parameter B.
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data =VTEST12.DAT runI
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figuur 7.5 Predict ie-error
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7.3.3 Gesimuleerde data met variabele parameters en
constante hoeksnelheden.

De ingangssignalen die bij deze schatting zijn gebruikt. zljn
afgeleid van de ingangssignalen uit paragraaf 7.3.2.
Spanningsvector U en de hoeksnelheden Q

k
en Q zijn ongewijzigd

overgenomen, zie figuur 7.6 en figuur 7.7. Demsimulatie van de
stroomvector I is daarentegen uitgevoerd met parameters a en b
die in de tijd varieren. Deze variatie bestaat uit een
sprongvormige verandering van de waarde van de parameters, zoals
is weergegeven in figuur 7.8 en figuur 7.9. De parameterwaarden
die bij de simulatie gebruikt zijn, worden in de figuur aangeduid
met A_ref resp. B_ref. Het resultaat van de simulatie is
weergegeven in figuur 7.6. De ingevoerde parameter-varlaties
komen in de stroomvector I tot uitdrukking als "kleine dips".

Vervolgens zijn deze signalen aan de schatter aangeboden. De
instelling van de schatter (hlermee wordt bedoeld de instelling
van de variant ie-matrices N, V en W) is ongeWiJZlgd gebleven ten
opzichte van de instelling gebruikt in paragraaf 7.3.2. De
schattingsresultaten zijn weergegeven in figuur 7.8 en figuur
7.9. De geschatte parameter-waarden worden in de figuur aangeduid
met A_est. resp. B_est. De schattingsresultaten WIJzen op een
goede werking van de schatter. De sprongvormlge veranderlng in de
'originele' parameterwaarde wordt goed gevolgd door de schatter.
Tevens is de onderlinge invloed van de parameters duidelijk
zichtbaar. Bij samplenummer 200 IS een verstoring van parameter
B_est. zlchtbaar, die veroorzaakt wordt door parameter A_est.
Omgekeerd is dit verschijnsel zichtbaar bij samplenummer 350. Het
verloop van de geschatte waarde tijdens de eerste 100 samples
wordt veroorzaakt door het inschakelverschlJnsel dat In de
gesimuleerde stroomvector I aanwezig is.

De predictiefout wordt weergegeven In figuur 7.10. De maxlmale
predictietout is beduidend groter dan de tout dIe optrad in de
vorige paragraaf. Hierbij dient echter opgemerkt te worden dat
een sprongvormige verandering van de parameters in werkelijkheid
niet kan voorkomen. zeker niet gezien de grote van de sprong.

Tot slot verwijs ik naar bijlage C. In figuur C1 tot en met
figuur C5 worden de resultaten getoond van e~n schattlng waarbiJ
gedurende de eerste 100 samples de parameters constant gehouden
worden. Dit is gedaan om het inschakelverschijnsel te
overbruggen. De gebruikte ingangssignalen zijn identiek aan de
hierboven beschreven signalen.

Verder is in figuur C6 tot en met figuur CI0 het resultaat
weergegeven van een vergelijkbare schattlng. Het verschll bestaat
daarin dat ae parameter B_ref constant is terwijl A_ref
sinusvormig varieert. De resultaten van deze schattlng woraen
hier verder niet besproken.
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figuur 7.7 Stator- en rotorhoeksnelheld. Wk en Wm.
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data = VTESTl1.DAT run I
52r-------r------.-----.----r----.......,.-----,

50

48

46

44

(- ------ --- ---- ---- ------- -- -.. -...... -- .-------
,
,
,,,
,

,
,,
,.
,,,,,.,,
,,
,,

A ref

Aest

42

600500400300200100
4QL---=:::=::::c.__--'- "'---__---'-__---L__--l

o

sample number

figuur 7.8 Schattingsresultaat van parameter A.
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figuur 7.9 Schattingsresultaat van parameter B.
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data=VTEST1l.DAT runl
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7.3.4 Gesimuleerde data met variabele parameters en
variabele hoeksnelheden

Bij dit experiment zljn zowel de parameters als de hoeksnelheden
variabel in de tijd. Spanningsvector U is gedefinieerd als
bes~hreven in paragraaf 7.3.2. Hoeksnelhe~d Qk heeft een. .
gemlddelde waarde van 150 rad/s met een SlnUSVOrmlge varlatle.
De amplitude van deze variatie bedraagt 100 rad/s. Q is
weergegeven in figuur 7.12. Hierbij dient opgemerkt ~e worden dat
de hier voorgestelde variatie van Qk (en dus Q ) in werkelijkheid
niet uitvoerbaar is. Het zou nameliJk betekene~ dat de machine in
0.6 sec moet versnellen van 150 naar 250 rad/s, gevolgd door een
vertraging naar 50 rad/s in 1.25 sec en daarna weer een
versnelling naar 150 rad/s. Desondanks is deze variatie
gehanteerd om te kijken of de schatter op dergelijke extreme
signalen kan reageren.

De instelling van de rotorhoeksnelheid Q is gedaan aan de hand
van een constante slip. Q is gelijkgestWld aan O.97·Q
~.97~~. De i~ de ~imulatTe gebrulkte parameters zljn ~eergegeven
In flgUUr 7.13 en tlgUUr 7.14. Parameter A_ref varleert
sinusvormig. Parameter B_ref vertoont een sprongvormlge
verandering. De gesimuleerde stroomvector I is weergegeven in
figuur 7.11, samen met spanningsvector U.

De schattingsresultaten zljn weergegeven in figuur 7.13 tot en
met 7.15. De invloed van het InschakelverschlJnsel is weer
duidelijk zichtbaar. Parameter A_est vertoont een goede
schatting, terwiJl parameter B_est atwiJklngen vertoont. De
invloed van parameter A_est op parameter B_est IS blijkbaar te
groot. Dit probleem kan opgelost worden door de vergeetfactor van
parameter Best (varlantlematrlx V) te verklelnen. Het gevolg
hiervan is dat B_est minder snel kan varieren en daardoor
'rustiger' wordt. De predictiefout, weergegeven in figuur 7.15
is zeer klein, gezien de varlaties In de parameters dIe door de
schatter gevolgd moeten worden.

In bijlage C, figuur ell tot en met flguur C15 ZlJn de
schattingsresultaten opgenomen van een vergeliJkbaar experiment.
Het verschil met bovenstaand experiment is dat parameter B_ref
tlJdinvarlant IS. De resultaten van deze schatting worden verder
niet besproken. .
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data=VTESTl3.DAT runl
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figuur 7.12 Stator- en rotorhoeKsnelheld, Wk en Wm.
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data = VTEST13.DAT ron I
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figuur 7.13 Schattlngsresultaat van parameter A.

data =VTEST13.DAT ron I

•.····,..B est.
r-----~,!..../ __B ref

- ... ....... I

-- ... -:

47

46.5

46

l:Q 45.5..
£

I 45

44.5 ..,
"", .

44 \/•.

43.5
0 100

" .

200

.' .........

,
,
,
,
,.,,,,
,,.

300

..-_.......... '
~ ... '

400 500 600

sample number

flgUur 7.14 Schattlngsresultaat van parameter B.
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data =VTEST13.DAT ron1
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HOOFDSTUK 8 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het afstudeerwerk
samengevat. Er worden tevens enkele suggesties gedaan in verband
met een mogelijk vervolg van dit afstudeerwerk.

Met de bedoeling om uiteindelijk de regeling van een asynchrone
machine, gevoed door een spanningsinvertor, te verbeteren, IS in
dit werk een methode ontwikkeld om de parameters van de machine
te schatten. Het werkgebied varieert van het ontwerpeh van een
meetopstelling waarmee machinesignalen bemonsterd worden tot en
met het implementeren van een rekenprogramma waarmee de
parameters van de machine geschat kunnen worden.

De meetopstelling bestaat uit een set transfoshunts waarmee de
machine-spanningen en -stromen getransformeerd worden naar
laagspanningsgebied en tevens zorgen voor een galvanische
scheiding. Deze laagspannings-signalen worden, nadat zij een
laagdoorlaatfilter gepasserd zijn, met behulp van AD-convertors
door een sample-programma bemonsterd. Vervolgens worden deze
signalen digitaal getransformeerd naar een meedraaiend
assenstelsel. Het resultaat hiervan is dat de signalen zeer laag
frequent zijn. In het ideale geval bestaan de signalen nog
slechts uit gelijkspanningen. Deze digitale cobrdinaten
transformatie is. met het oog op de toekomst. slechts een
tijdelijke oplossing. De bedoeling is dat de cobrdinaten
transformatie uitelndelijk analoog uitgevoerd zal worden. Na deze
analoge transformatie kunnen de laagfrequente signalen zeer
nauwkeurig bemonsterd worden. Aan de ontwikkeling van deze
analoge coordinatentranstormator wordt momenteel binnen de
vakgroep EMV gewerkt.

De getransformeerde signalen kunnen vervolgens gebrulkt worden
door de parameterschatter. De parameterschatter is opgebouwd uit
een recursieve kleinste-kwadraten-schatter, gecomblneerd met een
extended kalman-filter. De kwaliteit van de schatter is uitvoerig
getest met behulp van gesimuleerde signalen. Tot slot is een
eerste poging gedaan om signalen. afkomstig van de machine, door
de schatter te laten verwerken.

Met betrekking tot een vervolgonderzoek kan dit aangrlJpen op
bovengenoemd punt. De schatter kan getest en" eventueel aangepast
worden aan signalen die rechtstreeks van de machine komen. Dit
testen kan gedaan worden door de machine in verschlllende
toestanden te laten draaien. zoals een variabel toerental of
varierende belastingen enz. De parameters van de machine. die In
werkelijkheid varleren ten gevolge van temperatuurs
veranderlngen, zouden kunstmatlg veroorzaaKt Kunnen worden door
vermogensweerstanden toe te passen in de stator- of rotor
leidingen. Daar de gebruIKte machIne een kortgesloten
sleepringankermotor is kan op eenvoudige wiJze een weerstand in
de rotorlelding ingevoerd worden. De kunstmatlge
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weerstandsverandering moet dan door de schatter gevolgd worden.

Dp gebruikte parameterschatter bestaat in feite uit een
gecombineerde parameter- en toestands-schatter. Dit is gedaan om
de nauwkeurigheid van de geschatte parameters te vergroten. De
geschatte toestanden, die in dit stadium verder niet worden
gebruikt, zouden eventueel benut kunnen worden waardoor de bouw
van een aparte toestandswaarnemer weggelaten kan worden. Dit
laatste kan uiteindelijk bijdragen in het reduceren van de totale
rekentijd die voor de machinebesturing nodig is.

Het aantal geschatte parameters is tot nu toe beperkt tot 3
(stator- en rotor-weerstand en een stationaire versterKlngs
factor). Dit aantal zou in een vervolgstudie uitgebreid kunnen
worden. Met name als het mogeliJk zou ZIJn om de rotor
hoeksnelheid te bepalen met de schatter, kan de nu gebruikelijke
hoekopnemer achterwege blijven. Dit laatste zou van groot
voordeel zijn omdat een hoekopnemer een relatief fragiel
instrument is gezien de condities waarin dit instrument zljn werk
dient te verrichten.

Tot slot wil ik nog wijzen OP het gebrulk van een thermisch
model. Naast het in de schatter gebruikte model, dat afgeleid is
van de systeemvergelljkingen. kan een model opgesteld worden aan
de hand van een energiebalans. Uit dit model kunnen verschillende
grootheden bepaald (geschatl worden dIe ultelndeliJK de Kwallteit
van de totale schatting kunnen vergroten.
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Symbolenlijst

is' iy stator-, rotorstroomruimtevector

i sa ' iSb' i sc momentele waarde van de stroom door resp.

statorfase a, b en c

Ys ' Yy: stator-, rotorspanningsruimtevector

usa' usb' usc momentele waarde van de spanning in resp.

statorfase a. b en c

momentele waarde van de gekoppelde spanning

tussen statorfase a en b resp. fase b en c

~s' ~: stator-, rotorfluxruimtevector

0sa ' 0sb ' 0sc momentele waarde van de met resp. statorfase a, b

e :m

~:

~:

~:

Q :
S

Q :m

s:

Finv:

VHP:
0:

Hs ' Hr :

L s ' L r :

T:

~:

~klk:

~k+llk:

eb c gekoppelde magnetische flux

hoek tussen het rotorcoordinatenstelsel en het

statorcoordinatenstelsel

positie vvan de complexe vector X in het

statorcoordinatenstelsel

positie van coordlnatenstelsel k in het

statorcoordinatenstelsel

hoeksnelheld van het coordinatenstelsel k in het

statorcoordinatenstelsel

statorhoekfrequentie

hoeksnelheld van het rotorcoordinatenstelsel In

het statorcoordinatenstelsel

slip

invertorfreqeuntie

invertoruitgangsspanningsamplitude

totale spreidingsfactor

stator-, rotorweerstand

driefaseninductiviteit van de stator resp. rotor

sampletijd

parametervector

optimale schattIng van ~ op tijdstip k

predictie van ~k+l op tijdstip k
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~:

~klk:

~k+1Ik:

Yk :

gk:

&'k:

nk , Y.k , ~k:

Pk :

~:

Qk:

N
k

, V
k

, W
k

:

A, B, C:

Ad, Bd:

K:

a, b, c:

s:

r:

a, 6:

m, n:

toestandsvector

optimale schatting van ~ op tijdstip k

predictie van ~k+l op tijdstip k

uitgangssignaal van het model op tijdstip k

ingangssignaal van het model OP tijdstip k

predictiefout-vector van het model OP tijdstip k

ruissignalen

variantie-matrix van de parametervector ~k:k

variantie-matrix van de toestandsvector ~k:k

covariantie-matrix van de parametervector ~k:k met

de toestandsvector ~k:k

variantie-matrices van de ruisvectoren nk , Yk , ~k

continue systeemmatrices van het state-space model

discrete systeemmatrices van het state-space model

Kalmanversterkingsfactor

Subscripts

fasewikkelingen van de rotor en de stator

grootheid gedefinieerd in het statorcoor

dinatenstelsel

grootheid gedefinieerd in het rotorcoor

dinatenstelsel

componenten van het statorcoordinatenstelsel

(resp. reeel en imaginair)

componenten van het tussencoordinatenstelsel

(resp. reeel en imaginair)
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s:

r:

k:

Superscripts

grootheid gedefinieerd in het statorcoor

dinatenstelsel

grootheid gedefinieerd in het rotorcoor

dinatentelsel

grootheid gedefinieerd in een willekeurig

coordinatenstelsel k
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BIJLAGE Al

Listing van het schattingsprograrnrna EKF.PAS.
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{***************************************************************}
{***************************************************************}

REASON FOR MODIFICATION

Turbo Pascal

PROGRAM DESCRIPTION

PROGRAMMING LANGUAGE

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

LUN:

OUT OF LIBRARY

USES INCLUDE FILE

: 1.0

STATUS:

VERSION

data-file

STRUCTURE:

OUT OF FILE

OUT OF FILE

1.0
24-03-88
W.G.M. Vroomen
Eindhoven University of Technology
Department of Electrical Engineering
Measurement and Control Group
P.O. Box 513
5600 MB Eindhoven
The Netherlands

same

ON DIRECTORY:

none

none

GROUP
ADRESS

COUNTRY

USES SUBROUTINE

VERSION
DATE
MODIFIED by
INSTITUTE
GROUP
ADRESS
COUNTRY

vtest.dat

USES EXTERNAL

USES FILE:

PROGRAM EKF.PAS

VERSION
DATE
AUTHOR
INSTITUTE

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{
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SEE ALSO DOCUMENTATION afstudeerverslag van
W.G.M. Vroomen.
vakgroep ER 1988

{***************************************************************}
{ }

{ LOCAL VARIABLES }
{ }

{ }

{ }

{ }

{ }

{***************************************************************}

program ekf4i

type marray
varray
buffer

== array[1 .. 7,1 .. 7] of real;
array[l .. 7] of reali
array[l .. 512] of reali

var again

p,n,q,i,j

s,T,Ws var,Wm_var,X,Y

ans,dummy

A,B,C,AT,AT2,AT3,BT,
A_cont,B_cont,C_cont,A_discr,B_discr,
Adiva,Adivb,ATdiva,ATdivb,
A_discr diva,A_discr_divb,
B_discr_diva,B_discr_divb,
Hk,Fk,Kk,Gk,Pk,Pk_ster,Z,ATr,L,Ainv,
N1,D,I7,hulp1,hulp2,I4,U

thetastate_pred,thetastate_opt,
x_pred,x_opt,
R,V1,V2,V,df_da,df_db,
hulpv,u_k,y_pred,y_k,e_k

u1_buf,u2_buf,y1_buf,y2_buf,
i1_buf,i2_buf,e1_buf,e2 buf,
a_buf,b_buf,c_buf,
Ws_var_buf,Wm_var_buf

filin,filuit

3

booleani

integeri

reali

chari

marraYi

varraYi

bufferi

texti



procedure PROD_MM(A,B:marray var C:marray p,n,q:integer )

{***************************************************************}

In deze procedure wordt het product van matrix A (p*n)
en matrix B (n*q) berekend en in C (p*q) opge5lagen.

{***************************************************************}

var
i, j, k
5

integer;
real;

begin
for i:=l to p do

for j:=l to q do
begin

5:=0;
for k:=l to n do 5:=5 + (A[i,k] * B[k,j])
C [i, j] :=5;

end
end; { procedure PROD MM

procedure PROD_MV(A:marray; V:varray; var R:varray;p,q:integer);

{***************************************************************}

In deze procedure wordt
met vector V (lengte q)
opge5lagen.

het product van matrix A
bepaald en in vector R

(p *q)

{***************************************************************}

var
i,k :integer;
5 :real;

begin
for i:=l to p do
begin

5:=0;
for k:=l to q do 5:=5+A[i,k]*V[k]
R[i] :=5;

end
end; { procedure PROD MV
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procedure SUM_M (A,B :marray var C marray p,q :integer

{***************************************************************1

In deze procedure wordt de som van matrix A (p*q)
en matrix B (p*q) berekend. C = A + B

{***************************************************************}

var
i, j integer;

begin
for i:=l to p do

for j:=l to q do C[i,j]:=A[i,j] + B[i,j]
end; { procedure SUM_M }

procedure SUM V (Vl,V2 varray var V varray n:integer

{***************************************************************1

In deze procedure wordt de som van twee vectoren
Vl en v2 bepaald. De lengte van deze vectoren is n.
Het resultaat wordt in vector V gezet.

{***************************************************************1

var
i integer;

begin
for i:=l to n do V[i] :=Vl [i] + v2 [i]

end; { procedure SUM V

procedure TRANSP (A :marray var ATr :marray p,q :integer);

{***************************************************************}

Met deze procedure kan de getransponeerde van een
matrix (p * q) berekend worden. Het resultaat wordt
in matrix ATr weggeschreven

{***************************************************************1

var i, j integer;

begin
for i:=l to p do
begin

for j:=l to q do ATr[j,i]:= A[i,j]
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end
end; { procedure TRANSPOSE

procedure MIN (A:marray var D:marray p,q integer);

{***************************************************************}

Met deze procedure kunnen aIle elementen van een
matrix met afmetingen p * q geinverteerd(negatief)
worden. Het resultaat staat dan in matrix D. D = -A.

{***************************************************************}

var i, j :integer;

begin
for i:=1 to p do

for j:=1 to q do
end; { procedure MIN

D[i,j] :=-A[i,j]
}

procedure DECO(A :marray; var L,U :marray; n :integer);

{***************************************************************}

Deze procedure berekend de LU-decompositie van de
(n*n)-matrix A A=L*U.

{***************************************************************}

var k,i,j,r
s

integer;
real;

begin
for i:=1 to n do
begin

for j:=1 to n do
begin

L[i, j] :=0;
U[i,j]:=O

end
end;
for k:=1 to n do
begin

for j:=k to n do
begin

s : =A [k, j] ;
for r:=1 to k-1 do s:=s-L[k,r]*U[r,j]
U[k,j]:=s

end; {rij k van U is berekend
L[k,k] :=1;
for i:=k+1 to n do
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Met deze procedure kan de inverse berekend worden van
de positief definiete (n*n)-matrix A. Het resultaat
is matrix Ainv. Deze procedure maakt gebruik van
procedure DECO.

begin
s:=A[i,k];
for r:=l to k-1 do s:=s-L[i,r]*U[r,k];
L[i,k] :=s/U[k,k];

end; { kolom k van L is berekend }
end;

end; {procedure DECO

procedure INV (A :marray; var Ainv :marray; n :integer);

{***************************************************************}
}

}

}
}

}

}

{***************************************************************}

var k,i,j,r
s
bb
Linv,L,U,Uinv

integer;
real;
varray;
marray;

begin
DECO(A,L,U,n)
for j:=l to n do
begin

for i:=l to n do
begin

if i=j then bb[i] :=1
else bb[i]:=O

end;
Linv{l, j] :=bb [1];
for k:=2 to n do
begin

s : =bb {k] ;
for r:=l to k-1 do s:=s-L[k,r]*Linv[r,j];
Linv[k, j] :=s;

end; {Linv is nu berekend

for k:=n downto 1 do
begin

s:=bb[k];
for r:=k+1 to n do s:=s-U{k,r]*Uinv[r,j];
Uinv[k, j] :=s/U[k,k];

end {Uinv is nu berekend }
end;

PROD_MM(Uinv,Linv,C,n,n,n)
Ainv:=C;
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end; { procedure INV }

procedure LEES;

{***************************************************************}

Met behulp van deze procedure worden de volgende
samples ul(k),u2(k),yl(k) en y2(k) ingelezen

{***************************************************************}

begin
readln(filin,u_k[1],u_k[2],y_k[1],y_k[2],Ws_var,Wm_var)

for i: == 1 to 2 doe_ k [ i] : == y _ k [ i ] - y_p red [ i] ;
ul_buf[q] :==u_k[l];
u2_buf[q] :==u_k[2];
yl_buf[q] :==y_k[l];
y2_buf[q] :=y_k[2];
il_buf[q] :=y_pred[l];
i2_buf[q] :==y_pred[2];
el_buf[q] :=yl_buf[q] - il_buf[q];
e2_buf[q] :=y2_buf[q] - i2_buf[q];
Ws_var_buf[q] :=ws_var;
Wm_var_buf[q] :=Wm_var;

gotoxy(25,7) ;
write('Ws ',Ws var:6:3)
gotoxy(25,8);
write('Wm : ',Wm_var:6:3)

end; { procedure LEES

procedure PREDICT;

zie ook hoofdstuk 5 van bovengenoemde documntatie

In deze procedure wordt een predictie uitgevoerd
vanuit thetastate_opt. Thetastate_pred is gebaseerd
op de dynamische vergelijkingen van thetastate

dus tijdinvariant )
systeemvergelijking* u

theta_opt
* x_opt + B
* x_pred

theta_pred
x_pred A
y_pred = C

{***************************************************************}
{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{***************************************************************}

var i :integer;
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begin
for i:=l to 3 do thetastate_pred[i] :=thetastate_opt[i];
PROD_MV(A_discr,x_opt,R,4,4);
hulpv:=R;
PROD_MV(B_discr,u_k,R,4,2);
SUM_V(hulpv,R,V,4);
x_pred:=V;
for i:=4 to 7 do thetastate_pred[i]:=x_pred[i-3];

PROD_MV(C_cont,x_pred,R,2,4);
y_pred:=R;

end; { einde predictie stap }

procedure CALC_SYST;

{***************************************************************}

In deze procedure worden de systeem-matrices A,B en C
(tijdcontinu) berekend op basis van de nieuw geschatte
vector thetastate_opt.

{***************************************************************}

var i,j

begin

: integer;

A_cont [1, 1] :=-thetastate_opt [1);
A cont[1,2] :=Ws_var;
A cont[1,3) :=thetastate_opt[l) * X;
A_cont [1, 4) :=0;
A_cont [2, 1) :=-A_cont [1,2);
A_cont [2, 2] :=A_cont [1, 1];
A_cont[2,31:-0;
A_cont [2, 4] :=A_cont [1, 3);
A_cont[3,1] :=thetastate_opt[2) * Y;
A_cont [3,2) :=0;
A_cont[3,31 :=-thetastate_opt[2];
A cont[3,4] :=Ws_var - Wm_var;
A_cont [4, 1] :=0;
A_cont [4,2] :=A_cont [3, 1);
A_cont[4,3] :=-A_cont[3,4];
A_cont [4, 4) :=A_cont [3, 3);

B_cont [1, 1) :=1;
B_cont [1,2] :=0;
B cont[2,1] :=0;
B_cont [2,2] :=1;
B_cont [3, 1] :=0;
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B_cont [3,2] :=0;
B_cont [4, 1] :=0;
B_cont [4,2] :=0;

C_cont [1, 1] :=thetastate_opt [3];
C cont [1,2] :=0;
C_cont[l,3] :=-thetastate_opt[3] * X;
C cont [1, 4] :=0;
C cont [2, 1] :=0;
C_cont [2,2] :=C_cont [1, 1];
C_cont[2,3] :=0;
C_cont [2, 4] :=C_cont [1,3];

De geschatte parameters worden nu naar het scherm geschreven

gotoxy(1,5) ;
wr i t e ( , par a me t e r s ( a , b, c) , ) ;
gotoxy(1,7) ;
write (' a ',thetastate_opt [1] : 6: 3) ;
gotoxy(l, B);

write('b: ',thetastate_opt[2]:6:3);
gotoxy(1,9);
write('c: ',thetastate_opt[3]:6:3);

end; { procedure CALC SYST

procedure DISCR;

{***************************************************************}

In deze procedure worden de discrete overgangsmatrix
A discr en B discr berekend

{***************************************************************}

var

begin

i, j : integer;

AT = A * T wordt nu berekend ( en BT )

for i:=l to 4 do
begin

for j:=l to 2 do
begin

AT [i, j] :=A_cont [i, j] * T;
: .... [i, j] :=B_cont [i, j] * T

end;
for j:=3 to 4 do
begin
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AT [i, j] :=A_cont [i, j] * T;
end

end;

einde berekening AT en BT }

AT2 = AT * AT wordt nu berekend

PROD_MM(AT,AT,C,4,4,4) ;
AT2:=C;

einde berekening AT2

AT3 = AT * AT * AT wordt nu berekend }

PROD_MM(AT2,AT,C,4,4,4) ;
AT3:=C;

einde berekening AT3

A discr
B_discr

I+AT+(AT2)/2+AT3/6 .... wordt nu berekend }
(I+(AT)/2+(AT2)/6)*BT wordt ook berekend }

for i:=1 to 4 do
begin

for j:=1 to 4 do
begin

A_discr [i, j] :=14 [i, j] + AT [i, j] + AT2 [i, j] /2 + AT3 [i, j] /6;

hulp1 [i, j] :=14 [i, j] + AT [i, j] /2 + AT2 [i, j] /6;
end

end;
PROD_MM(hulp1,BT,C,4,4,2);
B_discr:=C;

einde berekening A discr en B discr

end; { procedure DISCR }

procedure GRAD_H;

{***************************************************************}

In deze procedure wordt de gradient-matrix Hk berekend
op basis van de vector thetastate_pred. Verdere uitleg
over de functie en de opbouw van Hk is.te vinden in
hoofdstuk 5 van bovengenoemde documentatie

{***************************************************************}

var i : integer;
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* X

begin

Hk[3,l]
Hk[3,2]
Hk[4,l]
Hk[5,2]
Hk[6,l]
Hk[7,2]

:= thetastate_pred[4] - X * thetastate_pred[6];
:= thetastate_pred[5] - X * thetastate_pred[7];
:= thetastate_pred[3];
:= Hk[4,l];
:= -thetastate_pred[3]
:= Hk[6,l];

end; { procedure GRAD H

procedure GRAD_F;

{***************************************************************l

In deze procedure wordt de matrix Fk berekend op
basis van vector thetastate_opt. Verdere uitleg over
de functie en de opbouw van matrix Fk is te vinden in
hoodstuk 5 van bovengenoemde documentatie.

{***************************************************************l

begin

{ de afgeleide van A_discr naar thetastate[i] wordt uitgerekend l

PROD_MM(A_discr,ATdiva,C,4,4,4) ;
A_discr_diva:=C;
PROD_MM(A_discr,ATdivb,C,4,4,4);
A_discr_divb:=C;

de afgeleide van B discr naar thetastate[i] wordt uitgerekend l

for i:=l to 4 do
for j:=l to 4 do hulp1[i,j] :=I4[i,j]/2+AT[i,j]/3;

PROD_MM(hulp1,ATdiva,C,4,4,4)
hulp2:=C;
PROD_MM(hulp2,BT,C,4,4,2);
B_discr_diva:=C;
PROD_MM(hulp1,ATdivb,C,4,4,4);
hulp2:-=C;
PROD_MM(hulp2,BT,C,4,4,2);
B_discr_divb:=C;

x(k+1) -= A discr * x(k) + B discr * u(k)

df/da

df/db

d/da(A_discr) * x(k) + d/da(B discr) * u(k)

d / db ( A_ dis c r ) * x ( k ) + d / db (B dis c r ) * u (k )
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{ df/dc = Transpose ( [0 0 0 0]

PROD_MV(A_discr_diva,x_opt,R,4,4);
hulpv:=Ri
PROD_MV(B discr_diva,u_k,R,4,2);
SUM_V(hulpv,R,V,4);
df_da:=V;

PROD_MV(A_discr_divb,x_opt,R,4,4) ;
hulpv:=R;
PROD_MV(B_discr_divb,u_k,R,4,2) ;
SUM_V(hulpv,R,V,4) i

df_db:-V;

deze resultaten worden nu in gradienten-matrix Fk geplaatst

for i:=l to 4 do Fk[l,i] :=df_da[i];
for i:-l to 4 do Fk[2,i]:=df db[i];
for i:=l to 4 do Fk[3, j] :=Oi

Nu wordt de afgeleide naar x_opt in Fk ingevoerd

for i:=4 to 7 do
for j:=l to 4 do Fk[i,j] := A_discr[j,i-3]

end; { procedure GRAD F

procedure INIT I;

{***************************************************************}

In deze procedure wordt een 7 x 7 identiteits
matrix I7 en I4 gemaakt.

{***************************************************************}

var i,j : integer;

begin
for i:=l to 7 do

for j:=l to 7 do
begin

if (i=j) then I7[i,j]:=1
else I7 [i, j] :=0

end;
I4:=I7;

end; { procedure MAKE I

procedure MAKE_Ki

13



{***************************************************************}

In deze procedure worden matrix Gk en Fk samengevoegd
in de matrix Kk. De opbouw van deze matrix en verdere
uitleg zijn te vinden in hoofdstuk 5 van bovengenoemde
documentatie

{***************************************************************}

var i, j :integer;

begin
for i:=l to 7 do
begin

for j:=l to 3 do Kk[i,j]:-Gk[i,j];
for j:=4 to 7 do Kk[i,j] :=Fk[i,j-3]

end
end; { procedure MAKE K

procedure VARIAN1;

{***************************************************************}

Pk_ster = transp(Kkmin1)*Pkmin1*Kkmin1 + Z

{***************************************************************}

var i, j integer;

begin
PROD_MM(Pk,Kk,C,7,7,7)
hulp1 := C;
TRANSP(Kk,C,7,7);
hulp2 := C;
PROD_MM(hulp2,hulp1,C,7,7,7)
hulp1:=C;
SUM_M(hulp1,Z,C,7,7)
Pk ster := C;

gotoxy(l, 12);
write('hoofddiagonaal van
gotoxy(l, 13);
for i:=l to 7 do write(Pk

Pk ster ' ) ;

ster[i,i]:3,' , )

end; procedure VARIAN1

procedure VARIAN2;

{***************************************************************}
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In deze procedure wordt de nieuwe covariant ie
matrix Pk van vector thetastate_opt uitgerekend
Pk= INV [ INV (Pk ster) + Hk*N*transp(Hk) ]

{

{

{

{

{***************************************************************\

hulp1

hulp1 = N1 * Transp(Hk)

Ainv = INV(Pk_ster)
Atr = Transposed(Hk)

, ) ;

Hk * N1 * Transp(Hk)

, ) ;

, )

begin
INV(Pk ster,Ainv,7);
TRANSP(Hk,ATr,7,2);
PROD_MM(N1,ATr,C,2,2,7);
hulp1:=C;
PROD_MM(Hk,hulp1,C,7,2,7);
hulp1:=C;
gotoxy (1,18);
writeln( 'matrix Hk(transposed)
got oxy ( 1 , 19) ;
for i:=l to 7 do write(ATr[l,i]:6,'
gotoxy(1,20) ;
for i:=l to 7 do write(ATr[2,i]:6,'

SUM_M(Ainv,hulp1,C,7,7);
hulp1:=C; { hulp1
INV(hulp1,Ainv,7);
Pk:=Ainv;

INV(Pk ster) + Hk*N1*Tra(Hk)

{ Pk is nu berekend \

gotoxy (1, 15);
write('hoofddiagonaal van
gotoxy(1,16) ;
for i:=l to 7 do write(Pk

P k ' ) ;

ster[i,i]:3,' , ) ;

end; { procedure VARIAN2

procedure OPTIMIZE;

{***************************************************************\
{

{ In deze procedure wordt thetastate_opt berekend
{ vanuit thetastate_pred , de berekende
{ Kalman versterkingsfactor en de prediction-error
{ De vergelijkingen behorende bij deze procedure
{ zijn te vinden in hoofdstuk van bovengenoemde
{ documentatie.
{

{***************************************************************\

begin
PROD MV(N1,e k,R,2,2);
hulpv:=R;
PROD_MV(Hk,hulpv,R,7,2);
hulpv:=R;
PROD_MV(Pk,hulpv,R,7,7);
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Deze procedure slaat de resultaten van het programma
op in file res.dat. Deze file bevat dan de ingangs
signalen,uitgangssignalen,geschatte uitgang,error
en tens lotte de parameters a,b,c voor elk samp1emoment.

SUM_V(thetastate_pred,R,V,7) ;
thetastate_opt:=V;
for i:=l to 4 do x_opt[i] :=thetastate_opt[i+3];
a_buf[q] :=thetastate_opt[l];
b_buf[q] :=thetastate_opt[2];
c_buf[q] :=thetastate_opt[3];

end; { procedure OPTIMIZE

procedure OPSLAG;

{***************************************************************}
}

}

}

}

}

}

{***************************************************************}

var i integer;

,
',u2 buf[i] :9,'
, , y2_buf [i] : 9, ,
',i2_buf [i] : 9,'
',e2_buf[i] :9,'

, ,b_buf [i]: 9,' ',c_buf [i]
: 9, , , , Wm_ va r _ b u f [ i] : 9 )

begin
assign(filuit,'res.dat')
rewrite(filuit) ;
gotoxy(1,22);
writeln('data wordt opges1agen
for i:=l to q do
begin

writeln(filuit,i:3,'
u1_buf [i]: 9,'
y1_buf [i] : 9,'
i1_buf [i]: 9,'
e1_buf [i]: 9,'
a_buf[i] :9,'
Ws var buf[i]

end;
close(filuit)

end; { procedure OPSLAG

procedure INIT Gk

in RES.DAT ')

: 9, ,

{***************************************************************}

{***************************************************************}

var i,j integer;

begin
for i:=l to 7 do
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begin
for j:=l to 3 do

if (i=j) then Gk [i, j] :=1
else Gk [i, j] :=0

end:
end: procedure INIT_Gk

procedure INIT_DIV:

{***************************************************************}
{

{ In deze procedure wordt Adiva en Adivb berekend.
{ ATdiva en ATdivb is Adiva resp Adivb vermenigvuIdigd
{ met scalar T (sampletijd).
{

{***************************************************************}

var i, j integer:

begin
Adiva[l,l] := -1:
Ad i v a [2, 2] . = -1:
Ad i v a [ 1 , 3] : = X:
Adi va [2, 4] : = X:
Adivb[3,1] := Y:
Adivb[4,2] := Y;
Adivb[3,3] := -1;
Adi vb [ 4, 4] : = -1;
for i:=l to 4 do
begin

for j:=l to 4 do
begin

ATdiva [i, j] :=Adiva [i, j] * T:
ATdivb[i,j]:=Adivb[i,j] * T

end
end

end: { procedure INIT DIV

procedure INIT_thetastate

{***************************************************************}
{

{ In deze procedure wordt de vector thetastate_opt
{ geinitialiseerd. Thetastate is een vector met
{ lengte 7. De eerste 3 elementen zijn de" systeem
{ parameters, two a,b,c. (x,y,wm en ws.) De laatste
{ vier elementen van deze vector zijn de systeem
{ toestanden X1,X2,X3 en X4 die aIle vier op 0
{ geinitialiseerd worden.
{

{***************************************************************}
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begin
T := 0.005;
thetastate_opt [1] :""41.4;
thetastate_opt[2] :=45.4;
thetastate_opt [3] :=500.0;
X:=1.417;
Y:=0.669;
wm_var:=O;
Ws_var:=O;
thetastate_opt [4] :=0;
thetastate_opt[5] :=0;
thetastate_opt [6] :=0;
thetastate_opt[7] :=0; {
thetastate_pred:=thetastate_opt

end; { procedure INIT_thetastate }

procedure INIT_Pk;

Tsamp1e = 5 msec.
a 70.6/41.1 }
b 52.5/45.4 }
c = 271.7/400 }
x 0.984/1.417}
y 0.968/0.669}
Wm 63.5}
Ws 127 }
Xl 0 }
X2 0 }
X3 0 }
X4 0 }

{***************************************************************}

In deze procedure wordt de covariant ie-matrix Pk
geinitialiseerd. Pk is een 7*7 covariantie matrix
behorende bij de vector thetastate_opt.

{***************************************************************}

var i,j integer;

begin
for i:=l to 7 do

for j:=l to 7 do
begin

if i=j then
begin

if i<=3 then Pk[i, j]:= 1.0E+03
else Pk[i,j]:= 1.0E+03

end
else Pk[i,j]:= 0

end;

end; { procedure INIT Pk

procedure INIT_ZN ;

{***************************************************************}

In deze procedure worden de covariantiematrices Z en N1
geinitialiseerd. Z is een 7 * 7 matrix. N is 2 * 2

{***************************************************************}
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var i,j integer;

begin
for i:=l to 7 do

for j:=l to 7 do
begin

if i=j then
begin

if i=l then Z[i,j]:=5.0E+02;
if i=2 then Z[i,j]:=5.0E+02;
if i=3 then Z[i,j] :=5.0E+02;
if i>3 then Z[i,j] :=l.OE+OO;
N1[i,j] :=1.OE+03

end
else

begin
Z[i,j] :=0;
N1[i,j]:=0

end
end;

end; { procedure INIT ZN

procedure INIT_NULL ;

{***************************************************************}

In deze procedure worden a1le gebruikte variabelen
geinitialiseerd op de waarde O.

{***************************************************************}

begin
n:=O;
p:=O;
q:=O;
i:=O;
j : =0 ;

s:=O;
T:=O;
Ws_var:=O;
Wm_var:=O;
x:=O;
y:=O;

for i:=l to 7 do
begin

for j: = 1 to 7 do C [i, j] : = 0 ;
V[i] :=0

end;
A:=C;
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B:=C;
AT:=C;
AT2:=C;
AT3:=C;
BT:=C;
A_cont:=C;
B cont:=C;
C_cont:=C;
A_discr:=C;
B_discr:=C;
Adiva:=C;
Adivb:=C;
ATdiva:=C;
ATdivb:=C;
A_discr_diva:=C;
A_discr_divb:=C;
B_discr_diva:=C;
B_discr divb:=C;
Hk:=C;
Fk:=C;
Kk:=C;
Gk:=C;
Pk:=C;
Pk_ster:=C;
Z:=C;
ATr:=C;
L:=C;
Ainv:=C;
N1:=C;
D:=C;
17:=C;
hulp1:=C;
hulp2:=C;
14:=C;
U:=C;

thetastate_pred:=V;
thetastate_opt:=V;
x_pred:=V;
x_opt:=V;
R:-V;
V1:=V;
V2:=V;
df_da:=V;
df_db:=V;
hulpv:=V;
u_k:=V;
y_pred:=V;
y_k:=V;
e k:=V;

for i:=l to 512 do
begin
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u1_buf[i] :=0;
u2_buf[i] :=0;
y1_buf[i] :=0;
y2_buf [i) :=0;
i1_buf[i] :=0;
i2_buf [i) :=0;
e1_buf [i) :=0;
e2_buf[i] :=0;
a_buf [i) :=0;
b_buf [i) :=0;
c_buf[i] :-0;
Ws_var_buf[i] :=0;
Wrn_var_buf[i] :=0

end;

again:=true;

end; { procedure INIT NULL

{***************************************************************)

MAIN PROGRAM

{***************************************************************)
begin

assign(filin,'vtest.dat');
reset(filin)
INIT_NULL;
clrscr;

INIT_Gk;
INIT_I;
INIT_thetastate;
INIT_DIV;
INIT_ZN;
INIT_Pk;
Pk_ster:=Pk;

GRAD_H;
CALC_SYST;
DISCR;
GRAD_F;
MAKE_K;

{ einde initialisaties

again:=true;
q:=l;
while again do
begin

gotoxy(l,l);
write('------------------- , ,q:3,'----------------------');

LEES;
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gotoXY(l,3);
write('error

GRAD_H;
VARIAN1;
VARIAN2;
OPTIMIZE;
CALC_SYST;
DISCR;
GRAD_F;
MAKE_K;
PREDICT;

',e k[1]:6,' ',e k[2]:6,' , ) ;

q:=q+l;
if keypressed then again:=false;
if q>512 then again:=false;
if q>512 then q:=512;

end;
OPSLAG;
close (filin) ;

end.

22



BIJLAGE A2

Listing van het sampleprogramma SAMP.PAS
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{***************************************************************}
{***************************************************************}

Turbo Pascal version 3.0

PROGRAMMING LANGUAGE :

1.0
24-03-88
W.G.M. Vroomen
Eindhoven University of Technology
Department of Electrical Engineering
Measurement and Control Group
P.O. Box 513
5600 MB Eindhoven
The Netherlands

USES EXTERNAL :

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

LUN:

OUT OF LIBRARY

USES INCLUDE FILE

: 1.0

STATUS:

file = data-file

VERSION

STRUCTURE:

OUT OF FILE

tplabm.bin

OUT OF FILE

same directory

ON DIRECTORY:

output-file

none

Labmaster files

GROUP
ADRESS

COUNTRY

USES SUBROUTINE

VERSION
DATE
MODIFIED by
INSTITUTE
GROUP
ADRESS
COUNTRY

PROGRAM SAMP3.PAS

VERSION
DATE
AUTHOR
INSTITUTE

USES FILE:

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{
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{ PROGRAM DESCRIPTION }
{ }

{ }

{ Dit programma is een veranderde versie van het programma }
{ SAMPLER. De gewenste rotorhoeksnelheid wordt nu niet vanaf }
{ de potmeter ingelezen, maar intern in het programma }
{ gegenereerd. De beginwaarde en de eindwaarde van de }
{ hoeksnelheid wordt bij aanvang gevraagt. De in te voeren }
{ waarden zijn uitgedrukt in pulsen per sample-periode. }
{ Het maximum (12500) komt ongeveer overeen met 700 )
{ omwentelingen per minuut. Zodra de motor de minimum-snelheid }
{ heeft bereikt wordt het gewenste toerental in 512 stappen }
{ opgevoerd tot het maximaal gewenste toerental. Precies in }
{ deze periode wordt ook gesampled. }
{ }

{ }

{ }

{ REASON FOR MODIFICATION }
{ }

{ }

{ }

{ }

{ SEE ALSO DOCUMENTATION afstudeerverslag van }
{ W.G.M. Vroomen. }
{ vakgroep ER 1988 }
{ }

{ }

{***************************************************************}

program samp3;

const labm_base~ $710;

VAR
{ parameters starting <i_ .... > are used by INTR_HANDLER
i_dsave : integer absolute cseg:0006; { free memory
old_IRQ7_segm, old_IRQ7_offs : integer;

procedure
procedure
procedure
labm[3);
function
1 abm [ 6) ;
procedure
function
1 abm [15) ;
proceC:..:=e
procedure
procedure
labm[24];

labm;external'tplabm.bin'; { THE-RC labm bibl.}
initlabmaster; external labm[O);

timerset(counter,mode,loadvalue:integer) iexternal

timerread (counter, dummy: integer) : integer; external

timerstop ( counter: integer);" externallabm[9);
readad (channel, dummy: integer) : integer; external

writeda (channel,davalue:integer) ;externa-_ labm[18);
defineport(control:integer); externallabm[21);

writeport(portnumber,outputvalue:integer) ;external

3



var
Wmo,Wm,Wmref,Wmrefo,We,wemin,
Wemax,Wf,Ws,start,DWs,Wso,Wsu,
Wslip,Wslipo,Wslipmax,Wslipmin,
DWslip,Us,DUs,Usx,Usxo,DUsx,
Usy,Usyo,DUsy,ind,corr,stop,
T,DT,Toud,Kp,Ap,Ai,Ti,I,Imin,
Imax,q,qO,q1,Ts,Ireg,Preg,
count,countmax,keuze,W,Uref,
ADin,t1,t2,t3,t4,dummy,Ux,Uy,
Ix,Iy,deler,Wmrefmin,Wmrefmax,
deltaWmref,step,Om_s,Om_m integer;

wortel
Usab,Usbc,Isa,Isb,Omega_m,
Omega_s

:array[O .. 2048] of byte;

:array[O .. 2048] of integer;

uitvoer :text;

h :char;

----------- interrupt handler in Turbo PASCAL ----------------}

PROCEDURE INTR_HANDLER(Theta_o:integer);
begin

Inline($90/$lE/$50/$53/$51/$52/$57/$56/$06) save
reg on stack }

Inline($8C/$C8/$8E/$D8/$A1/i dsave/$8E/$D8);
i_dsave: set Dseg }

***************************************************************}

{ uitlezen teller
aantal pulzen in tijd Ts

eventueel corrigeren
{ bepalen toerental

div 100;
{ verschil met de wenswaarde
+ 1;

T := timerread(3,3);
DT :"" Toud-T;
if DT < 0 then DT := DT+32000;
Wm : ... 50 * DT;
Om m := «Wm div 500) * 628)
We := Wmref - Wm;
if We <= 100 then start := start
startconditie voor sampling
if We < wemin then We .... Wemin;
if We > Wemax then We := Wemax;

{***************************************************************}

I .= We div Ai + I;
if I < Imin then I := Imin;
if I > Imax then I := Imax;
Wslip := (We div Ap) * Kp + I * Ireg;
if Wslip < Wslipmin then Wslip := Wslipmin;
if Wslip > Wslipmax then wslip := Wslipmax;
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Wf := Wslip + Wm;
DWslip := Wslip - Wslipo;
usx := (191 - (Wf div 389) * (Wslip div 14» div 84;
Usy := «Wslipdiv39)*14+(DWslipdiv20)*29+(Wfdiv5)*2)div42;

if Usx > 724 then Usx := 724;
if Usy > 724 then Usy := 724;

if (Usx>181) or (Usy>181) then
begin

ind:=sqr(Usx div 4) + sqr(Usy div 4);
corr:=O;
while «ind>2048) or (ind<O» do begin corr:=corr+1;

ind:=ind shr 2 end;
Us:=wortel[indl shl corr

end
else

begin
ind:=Usx*Usx+Usy*Usy;
corr:=-2;
while «ind>2048) or (ind<O» do begin corr:=corr+1;

ind:=ind shr 2 end;
if corr < 0 then Us := (wortel[indl - corr) shr -corr

else Us:=wortel[indl shl corr
end;

if Us < 1 then Us := 1;
if Us > 360 then Us := 360;

Ws := Wf;

DWs := WS - Wso;
if DWs > 90 then Ws := Wso + 90;
if DWs < -90 then Ws := Wso - 90;
if Ws < 0 then WS := 0;
if Ws > 25000 then Ws := 25000;
Wsu ;= « (Ws div 3) * 2) div 37 + (29* (Ws-Wso» div 5) + 20;
if Wm < 500 then Wsu := Ws div 56 + 20;
if Wsu > 1000 then Wsu := 1000;
if Wsu < -500 then Wsu := -500;

if Us < Ws div 154 then Uref:=-1000
else if Us<Wsdiv142 then Uref:=«(Us-(Ws div 152»*889*500)

div Ws)-1000
else if Us < Ws div 121 then Uref:=«(Us-(Ws div 142»*500*500)
div Ws)-800
else if Us < Ws div 106 then Uref:=«(Us-(Ws div 121»*333*500)
div Ws)-500
else if Us < Ws div 88 then Uref:=«(Us-(Ws div 106»*205*500)
div Ws)-300
else if Us < Ws div 69 then Uref:=«(Us-(Ws div 88»*111*500)

div Ws)-100
else if Us < Ws div 52 then Uref:=«(Us-(Ws div 69»*706*50)

div Ws)+100
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else Uref:=250:

if Uref < -1000 then Uref
If Uref > 250 then Uref :=

:= -1000:
250:

writeda (l,Wsu):
uitvoeren van de ref voor de frequentie
writeda (O,Uref):
uitvoeren van de ref. voor de V/H- waarde

Om s
Om s

:=
:=

«Wsu + 1) *
(Om_s * 628)

10) div 92:
div 100:

readad(7,dummy)
readad(4,dummy)
readad(5,dummy)
readad(6,dummy)
:= Om_m:
:= Om_s;

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * -
***************}
{* lezen en opslaan van in- en uitgangsgrootheden. *}
{***************************************************************}

if start > 50 then
begin

count := count + 1:
if count <= 512 then
begin

Usab[count] :=
Usbc[count] :=
Isa [count] :=
Isb[count] :=
omega_m[count]
Omega_s[count]
Wmref := Wmref + step:

end;
end:

{***************************************************************}
{* berekening van Wmref is de gewenste hoeksnelheid van
{* de rotor. *}
{***************************************************************}

if Wmref < 0 then Wmref :=0:
if Wmref > Wmrefmax then Wmref := Wmrefmax:
if Wmref > 24940 then Wmref := 24940:

{***************************************************************}
{***************************************************************}

•
Usxo :== Usx:
Usyo :== Usy:
Wmrefo := Wmref:
WSlipo := WSlip:
Wso := Ws:
Toud := T:
Wmo :== Wm:
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{writeport (0,
{writeport (1,

(Wmref + 49) div 98);}
(Wm + 49) di v 98);}

{***************************************************************}

PORT[labm_base+9] :""' SE9;
PORT [labm_ba se+7] : = 0;
PORT[S20] := S20;
Inline(S07/S5E/S5F/S5A/S59/S5B/S58/S1F/SCF);

end ; {

{ EOI, 8259
{ restore reg

of INTR HANDLER

{***************************************************************}

{ ------ set interrupt vectors and IRQ7 mask bit -------------- }

{***************************************************************}

PROCEDURE INTR_SET;
begin

i_dsave := Dseg;
save data segm voor intr handler
old_IRQ7 offs := memw[0:S3C]
save IRQ7 interrupt vector (LPT1:)
old_IRQ7_segm := memw[0:S3E]
memw[0:S3C] := ofs(INTR_HANDLER) + 7
7 bytes used by Turbo Pascal }
memw[0:$3E] := Cseg ;
PORTe S21 ] := PORT[S21] and S7F;

{ 8259 interrupt mask register bit 7}
end; { of INTR_SET }

{ reset to old interrupt vectors and disable all LABM interrupts}

PROCEDURE INTR_RESET;
begin

PORT[S21] := PORT[S21] or S80;
mask IRQ7 bit 8259 interr control
memw[0:S3C] := old_IRQ7_offs ;
set old LPT1: interrupt vector
memw[0:S3E] := old_IRQ7_segm ;
PORTe labm_base+4 ] := S10;
disable all interrupts Labm-board

epd; { of INTR RESET }

PROCEDURE DRAAIEN;
begin

stop := 0;
q1 : = 0;
q : = 0;

{ initialiseren diverse waarden }

7



:~ 0 ;

:= 0 ;

:= 0 ;

count
start
deler
I : = 0;
Wmref := 0;

{***************************************************************}
{* minimale en maximale hoeksnelheid worden nu ingelezen. *}
{***************************************************************}

writeln('enter Wmrefmin in pulsen/periode « 12500)');
readln(Wmrefmin) ;
if Wmrefmin>12500 then Wmrefmin := 12500;
if Wmrefmin<O then Wmrefmin := 0;
writeln('enter Wmrefmax in pulsen/periode « 12500)')
readln(Wmrefmax) ;
if Wmrefmax>12500 then Wmrefmax := 12500;
if Wmrefmax<=Wmrefmin then Wmrefmax := Wmrefmin;
deltaWmref := Wmrefmax - Wmrefmin;
step := deltaWmref div 512;
Wmref := Wmrefmin;

{***************************************************************}

Wmrefo
Wslipo
Wmo :=
Wso :=
Usxo :=
Usyo :=
Imax :=
Imin :=
if Ap <

: = 0;
:= 0;
0;
0;

0;
0;
Wslipmax;
Wslipmin;
Kp then begin Wemax

Wemin
:= «32000 - Imax) div Kp) * APi

«-32000 Imin) div Kp) * APi

end
else begin Wemax :=

Wemin :=
(32000 - Imax);
(-32000 - Imin) i

end;
Wemax:=Wemax div 40;
writeln;
writeln (' ... press any key to stop ... ')
writeln;
port [labm_base+9] :=$E9;
TIMERSET ( 1,14,5 );

sampletijd Ts=5ms }
port [labm_base+7] := 0;

clear timer interr ack labm-board
port [labm_base+4] : = $ 9 0;

enable timer interrupt on labm-board

read(kbd,h) ;

timerstop(l);

8



einde programma ');
draaien ');
printen buffer ');
:') ; readln (keuze) ;

timerstop(l) ;
timerstop(l); { stop}
writeda (1, 0);
writeda (1, 0);
wr i t eda ( 1 , 0) ;
writeda (0, 0);
writeda (0, 0);
writeda (0, 0);

end; {of DRAAIEN}

PROCEDURE PRINTEN_BUFFER;
begin

if count >512 then count := 512;
countmax := count;
assign(uitvoer,'data.dat');
rewrite(uitvoer) ;
for count := 1 to countmax do
begin

writeln(uitvoer,Usab[count] :6,Usbc[count] :6,

Isa[count] :6,Isb[count] :6,Omega_s[count] :6,Omega_m[count] :6);
end;
close(uitvoer)

end; ( of PRINTEN_BUFFER

PROCEDURE WRITE_MENU;
begin
writeln;
writeln(' 0
writeln(' 1
writeln(' 2
write('keuze ?

end;

{**************************************************************}

HOOFDPROGRAMMA

{**************************************************************}

begin
writeln;
writeln(' laden worteltabel ... ');
writeln;
for ind:=O to 2047 do wortel[ind] := round(sqrt(ind * 16»;
wortel[2048] := 181;
INITLABMASTER; writeln; writeln;
DEFINEPORT(3);
INTR_SET;
TIMERSET(3,3,32000);

9



Toud := 32000;
Wslipmax := 2000;
Wslipmin := -1000;
Kp := 1;
Ap : =1;
Ai := 40;
Ireg := 0;
countmax := 0;
keuze := 6;
ADin := 1;

while (0 < keuze) and (keuze < 7) do
begin
timerstop(l)
writeda(l,O)
writeda(O,O)
WRITE_MENU;
case keuze of

1: DRAAIEN;
2: PRINTEN_BUFFER;
3 :
4 :
5 :
6 :

end;
end;

INTR_RESET;
end.

{**************************************************************}

EINDE PROGRAMMA

{**************************************************************}
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BIJLAGE A3

Listing van het transformatie-programma TRANS.PAS

1



{***************************************************************}
{***************************************************************}

Turbo Pascal

PROGRAMMING LANGUAGE

USES SUBROUTINE

1.0
24-03-88
W.G.M. Vroomen
Eindhoven University of Technology
Department of Electrical Engineering
Measurement and Control Group
P.O. Box 513
5600 MB Eindhoven
The Netherlands

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

OUT OF LIBRARY

: 1. 0

USES INCLUDE FILE

input-file
output-file

STATUS:

VERSION

STRUCTURE:

data-file
data-file

OUT OF FILE

OUT OF FILE

same
same

ON DIRECTORY:

da1.dat
da4.dat

PROGRAM trans.pas

none

GROUP
ADRESS

none

COUNTRY

VERSION
DATE
AUTHOR
INSTITUTE

VERSION
DATE
MODIFIED by
INSTITUTE
GROUP
ADRESS
COUNTRY

•

USES EXTERNAL

USES FILE:

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{
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PROGRAM DESCRIPTION

data = [ Usab Usbc Isa Isb ws Wm ]

data = [ U1 U2 If1 If2 Ws Wm ]

De uitgangssignalen worden als voIgt in file DA4.DAT
opgeslagen.

Dit progra~ma transformeert de ingangssignalen van
een 3-fasen representatie naar een complexe notatie.
Daarna wordt gelijk een coordinaten trans~oTmatie

uitgevoerd zoals deze beschreven is in hoofdstuk 4
van bovengenoemde documentatie.
Daarna worden de 'stromen' gefilterd door een filter.
De ingangssignalen staan in file DA1.DAT. De signalen
dienen als voIgt, kolomsgewijs te zijn opgeslagen

{***************************************************************}
{***************************************************************}

}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}
}

afstudeerverslag
W.G.M. Vroomen
vakgroep ER 1988

REASON FOR MODIFICATION

SEE ALSO DOCUMENTATION

{***************************************************************}
{***************************************************************}
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{
{***************************************************************}
{
{ LOCAL VARIABLES
{
{
{
{
{
{***************************************************************}
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program trans;

type signarray array[l. .512] of real;

var i, j

sq3,co,si

ua,ub,ia,ib,Ws,Wm,
ux,uy,ix,iy,u1,u2,il,i2,
uf1,uf2,ifl,if2

filin,filuit

integer;

real;

signarray;

text;

begin
clrscr;
assign(filin,'da1.dat');
reset (filin);
assign(filuit,'da4.dat') ;
rewrite(filuit);
sq3 := sqrt (3);

inlezen van data

gotoxy(1,1)i
write('loading data from DA1.DAT');
for i:=1 to 512 do
begin

rea d 1 n ( f i lin, u a [ i ] , ub [ i] , i a [ i] , i b [ i] , Ws [ i] , Wm [ i] ) ;
if (i mod 10) 0 then
begin

gotoxy(1,2)i
write (i,' ')

endi
if i=512 then
begin

gotoxy(1,2)i
write(i,' ')

end;
end;

einde inlezen data

gotoxy(1,3) ;
write('computing the transformation
for i:=1 to 512 do
begin

4

, ) ;



transforrnatie van 3-fasen naar cornplexe notatie

ux[i) := 2/3 * ( ua [i) + o"5 * ub[i) ) ;

uy[i) :== ub[i)/sq3;
ix[i) -= ia[i);
iy[i) := ( ia [i) + 2 * ib[i) ) / sq3;

coordinaten transforrnatie

co :=
si :=
u1 [i)

u2 [i)

i1 [i)

i2 [i)
end;

cos (Ws [i) * (i-1) /200);
sin(Ws [i) * (i-1) /200);
:= co * ux[i) + si * uy[i);
:= -si * ux[i) + co * uy[i);
"= co * ix[i) + si * iy[i);
:= -si * ix[i) + co * iy[i);

uitgangssignalen worden nu gefilterd

uf1[1):=0;
uf2 [1) :=0;
if1 [1) :=0;
if2 [1) :=0;
for j:=l to 21 do
begin

uf1 [1) :=uf1 [1)+u1 [j);
uf2 [1) :=uf2 [1)+u2 [j);
if1 [1] :=if1 [1) +i1 [j);
if2 (1) :zif2 [1]+i2 [j)

end;

for i:=2 to 492 do
begin

uf1[i) := uf1[i-1) - u1[i-1) + u1[i+20);
uf2[i) := uf2 [i-1) - u2[i-1) + u2 [i+20);
if1[i) := if1[i-1) - i1 [i-1) + i1 [i+20);
if2[i) -= if2[i-1] - i2[i-1) + i2[i+20]

end;

for i:= 493 to 512 do
begin

uf1[i) := uf1 [492];
uf2[i) := uf2[492);
if1 [i) := if1(492);
if2[i) := if2 [492)

end;

for i:=l to 512 do
begin

uf1[i) := uf1 [i) /21;
uf2[i) := uf2[i)/21;
if1[i] := if1 [i] /21;
if2[i] := if2[i]/21

5



end;

einde filtering

gotoxy(1,4) ;
write('saving data to DA4.DAT');

for i:=l to 512 do
begin

writeln(filuit,u1[i],'
i2[i],'

if (i mod 10) = 0 then
begin

got oxy (1,5) ;
write (i,' ')

end;
if i=512 then
begin

gotoxy(l,5);
write(i,' ')

end;
end;

close (filuit) ;
close (filin) ;

end.

, , u2 [i) , ,

',Ws[i],'

6

',il[i],'
, , Wm [ i ] ) ;



BIJLAGE A4

Listing van het conversie-programma LEES.PAS

1



{***************************************************************}
{***************************************************************}

Turbo Pascal

PROGRAMMING LANGUAGE

USES SUBROUTINE

1.0
04-03-1988
W.G.M. Vroomen
Eindhoven University of Technology
Department of Electrical Engineering
Measurement and Control Group
P.O. Box 513
5600 MB Eindhoven
The Netherlands

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

OUT OF LIBRARY

1.0

USES INCLUDE FILE

(input-file)
(output-file)

VERSION

STRUCTURE:

data-matrix
data-matrix

OUT OF FILE

OUT OF FILE

same
same

ON DIRECTORY:

none

none

GROUP
ADRESS

COUNTRY

VERSION
DATE
AUTHOR
INSTITUTE

PROGRAM lees

VERSION
DATE
MODIFIED by
INSTITUTE
GROUP
ADRESS
COUNTRY

USES EXTERNAL

data.dat
vtest.dat

USES FILE:

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{

{
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PROGRAM DESCRIPTION

{***************************************************************}
}

Met dit programma worden de getallen uit file DATA.DAT }
ingelezen. Deze datafile is gegenereerd door het }
programma TRANSLAT behorende bij PC-MATLAB. Met TRANSLAT }
kan data die opgeborgen is in een .MAT-file omgeschreven }
worden naar een file die 'leesbaar' is. Het probleem }
dat zich hierbij voordoet is dat de representatie van }
de exponent van een getal mbv 3 cijfers geschiedt. Hierdoor }
ontstaan problemen bij het inlezen van getallen (reals) }
Dit programma leest de getallen nu in als characters, }
en schrijft de getallen daarna weer weg onder weglaten }
van een cijfer bij de exponent. Dit wegschrijven gebeurt }
naar de file VTEST.DAT }

}

{***************************************************************}
{

{

{

{ REASON FOR MODIFICATION
{

{

{

{

{ SEE ALSO DOCUMENTATION
{

{ afstudeerverslag W.G.M Vroomen 1988
{ vakgroep ER
{

{***************************************************************}
program leesi

type reeks13=array[1 .. 13]
reeks12=array[1 .. 12]

of chari
of chari

var inl,in2,in3,in4,
inS,in6
uitl,uit2,uit3,uit4,uitS,uit6
filin,filuit
i, j

3

reeks13;
reeks12;
text;
integer;



begin
{**************************************************************}

initialisatie van de input- en de output-files
{**************************************************************}

assign(filin,'data.dat');
reset (filin);
assign(filuit,'vtest.dat')
rew.cite (filuit);
clrscr;
for i:=l to 512 do
begin

{**************************************************************}
inlezen van de getallen

(**************************************************************1

readln(filin,inl,in2,in3,in4,in5,in6);

{**************************************************************}
de eerste 11 cijfers van een getal en de laatste 2 cijfers
van een getal worden overgezet

{**************************************************************1

for j:=l to 12 do
begin

if j<ll then
begin

uitl [j] :=inl [j];
uit2 [j] :=in2 [j];
uit3 [j] :=in3 [j]
uit4 [j] :=in4 [j]
uit5[j] :=in5[j]
uit6 [j] :=in6 [j]

end
else

begin
uitl [j] :=inl [j+l]
uit2 [j] :=in2 [j+l];
uit3 [j] :=in3 [j+l]
uit4 [j] :=in4 [j+l]
uit5 [j] :=in5 [j+l]
uit6 [j] :=in6 [j+l]

end;
end;
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{**************************************************************}
op het scherm wordt nu geschreven hoever het programma is
gevorderd

{**************************************************************}

if (i mod 10)=0 then
begin

gotoxy(1,2)
write(i)

end;

{**************************************************************}
de data wordt nu opgeslagen in file VTEST.DAT

{**************************************************************}

writeln(filuit,uit1,uit2,uit3,uit4,uit5,uit6)
end;
writeln(' DATA.DAT copied into VTEST.DAT.')

end.

{**************************************************************}
EINDE PROGRAMMA LEES.PAS

{**************************************************************}
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BIJLAGE AS

Listing van het simulatie-programma VARSIM1.M

1



%****************************************************************

Een uitvoerige programma-beschrijving is te vinden
bijbehorend afstudeerverslag :

afstudeerverslag W.G.M. Vroomen.
vakgroep Meten en Regelen 1988

PROGRAM DESCRIPTION :

matlab programming language

in

de rotor als

als functie van de tijd
als functie van de tijd
functie vvan de tijd
van U als functie van

VERSION 1.0

,is parameter a
,is parameter b
,is input U als
,is frequentie
de tijd

,is de hoeksnelheid van
functie van de tijd

1.0
04-03-1988
W.G.M. Vroomen
Eindhoven University of Technology
Department of Electrical Engineering
Measurement and Control
P.O. Box 513
5600 MB Eindhoven
The Netherlands

a(1:512)
b(1:512)
U(1:512)
Ws(1:512)

reeks
reeks
reeks
reeks

COUNTRY

GROUP
ADRESS

maak
maak
maak
maak

VERSION
DATE
AUTHOR
INSTITUTE

PROGRAM LANGUAGE

maak reeks Wm(1:512)

VERSION
DATE
MODIFIED by
INSTITUTE
GROUP
ADRESS
COUNTRY

%
% PROGRAM varsim1.m
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

c=178.6;
x=1.386;
y=0.669;

2



De signalen worden nu van complexe
notatie getransformeerd naar drie-

Beginwaarde van de toestandsvector X wordt
ingesteld.

De continue systeem-matrices A, B, C en D worden
nu gemaakt.

%
%
%
%

A=[
-a(l) 0 a(l)*x 0
o -a(l) 0 a(l)*x
b ( 1 ) * Y 0 - b ( 1 ) - Wm ( 1 )
o b ( 1) * Y Wm ( 1 ) - b ( 1 )
] ;

%
B=[
1 0
o 1
o 0
o 0
] ;

%
C=[
c 0 -c*x 0
o c 0 -c*x
] ;

%

D=[
o 0
o 0
] ;

%
%
%

%
X(l,:)=[O 0 0 0];
for i=1:512

j=i
A(l,l)=-a(i) ;
A(2,2)=-a(i);
A(1,3)=a(i)*x;
A(2,4)=a(i)*x;
A ( 3 , 1) =b ( i) *y ;
A(4,2)=b(i)*y;
A(3,3)=-b(i) ;
A(4,4)=-b(i) ;
A(1,2)=0;
A(2,1)=0;
A (3,4) =-Wm (i) ;

A ( 4 , 3) =Wm ( i) ;

[AD,BD]=c2d(A,B,0.005) ;
X(i+l, :)=(AD*X(i, :)' + BD*U(i, :)')';
Y(i, :)=(C*X(i,:)')';

end
%
%
%

3



% fasen-reprsentatie.
%
ux=U(:,l)
uy=U ( : ,2)
ix=Y(:,l)
iy=Y(:,2)
ub=sqrt (3) . *uy;
ua=3/2.*ux-O.5*ub;
ia=ix;
ib=sqrt (3) . *iy-ia;
ib=ib/2;
U=[ua ub];
Y=[ia ib];
%
clear ua
clear ub
clear ux
clear uy
clear ia
clear ib
clear ix
clear iy

data=[U Y WS Wrn]
clear A
clear AD
clear B
clear BD
clear C
clear D
clear X
clear i
clear j
%

%***************************************************************
%
%
%

EINDE PROGRAMMA VARSIM1.M

%***************************************************************
%
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BIJLAGI!i A6

Listing van het sirnulatie-prograrnrna VARSIM2.M

1



..
%****************************************************************

Een uitvoerige programma-beschrijving
bijbehorend afstudeerverslag :
afstudeerverslag W.G.M. Vroomen.
vakgroep Meten en Regelen 1988

PROGRAM DESCRIPTION :

matlab programming language

maak reeks Wm(1:512)

in

de rotor als

te vindenis

als functie van de tijd
als functie van de tijd
functie van de tijd
van U als functie van

VERSION 1.0

,is parameter a
,is parameter b
,is input U als
,is frequentie

de tijd
,is hoeksnelheid van
functie van de tijd

1.0
04-03-1988
W.G.M. Vroomen
Eindhoven University of Technology
Department of Electrical Engineering
Measurement and Control
P.O. Box 513
5600 MB Eindhoven
The Netherlands

a(1:512)
b(1:512)
U(1:512)
Ws(1:512)

reeks
reeks
reeks
reeks

COUNTRY

maak
maak
maak
maak

PROGRAM LANGUAGE

GROUP
ADRESS

VERSION
DATE
AUTHOR
INSTITUTE

VERSION
DATE
MODIFIED by
INSTITUTE
GROUP
ADRESS
COUNTRY

%
% PROGRAM varsim2.m
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
c=178.6i
x=1.386i
y=0.669i

2



Beginwaarde van de toestandsvector X wordt
ingesteld.

De continue systeern-rnatrices A, B, C en D worden
nu gernaakt.

%
%
%
%

A= [
-a(1) Ws(1) a(1)*x 0
Ws (1) -a (1) 0 a (1) *x
b(1)*yO -b(1) Ws(1)-Wrn(1)
o b(1)*y Wrn(1)-Ws(1) -b(1)
] ;

%
B= [
1 0
o 1
o 0
o 0
] ;

%
c=[

c 0 -c*x 0
o c 0 -c*x
] ;

%
D=[
o 0
o 0
] ;

%
%
%
%
X(1, :)=[0 0 0 0];
for i=1:512

j=i
A(1,1)=-a(i);
A(2,2)=-a(i);
A(1,3)=a(i)*x;
A(2,4)-a(i)*x;
A(3,1)=b(i)*y;
A(4,2)=b(i)*y;
A(3,3)--b(i);
A(4,4)=-b(i);
A(1,2)=Ws(i) ;
A(2,1)=Ws(i);
A(3,4)=Ws(i)-Wrn(i);
A(4,3)=Wrn(i)-Ws(i);
[AD,BD]=c2d(A,B,0.005);
X(i+1, :)=(AD*X(i, :)' + BD*U(i, :)')';
Y (i, :) = (C*X (i, :)')';

end
%

data=[U Y Ws Wrn];

3



clear A
clear AD
clear B
clear BD
clear C
clear D
clear X
clear i
clear j
%
%***************************************************************
%
%
%

EINDE PROGRAMMA VARSIM2.M

%***************************************************************
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BIJLAGE B

Algemene motorgegevens en machineparameters
van een asynchrone machine

De gebruikte machine is een asynchrone 3-fasen sleepringanker
machine :

f abrikaat
type
serienr.

Heemaf
NK-56 0-4
552046

De nominale spanning aan statorzijde bedraagt

220 V
380 V

(driehoekschakellng)
(sterschake 1 ing)

De nominale stroom bedraagt :

39 A
22.5 A

(driehoekschakeling)
(sterschake 1ing)

Het nominale toerental van de machine is 1440 omw./minuut bij een
frequentie van 50 Hz van het OP de klemmen aangesloten drIe-tasen
spanningssyteem.

Het nominale vermogen is 11 kW bij een arbeidsfactor van 0.85.

De nominale rotorspanning en -stroom bedragen 246 V resp 28 A.

De machineparameters zijn

R 0.23 Qs

R 0.12 Qr

Ls 76.7 mH

L 36.2 mHr

a 0.073

Met deze gegevens kunnen vervolgens de systeemparameters berekend
worden zoals gedefinieerd In hoofdstuk 3 :

a R /aL 41.1 K Lm/Lr 1.386
s s r

b R /aL 44.4 K L /L 0.669
r r s m s

c l/aLs 178.6

1



BIJLAGE C Schattingsresultaten.

data =VTESTll.DAT run2
16Or----r--------,-------r------,.---~---~

_---------------Ux
140

120

100

60

80

40

20 .Ix
o .••••••••••••••••• __ •••••••• Uy

\ _ - - - - - __ ._._._ _._ _ _ _ Iy
-20L.;,/-

600500400300200
-40:-------:-:-::------'--------'---------'-------_'--__--.J

o 100

sample number

figuur Cl In- en uitgangssignalen.

data =VTESTll.DAT run2
160r----r-----.-------.------.---~----

155

1501----- Wk

Wm145 ------- ----... -------- --- -- --- ----- --------- ------ ------ -.. --- -- --- -----

140

135

130

125 L- '--__~'_________''_________' __' _

o 100 200 300 400 500 600

sample number

figuur C2 Sta~or- en Rotorhoeksnelheid.
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data = VTESTll.DAT run2

600500400300

r---------------------- -- ---- -- -------------A ref

: Am

200100

52

50

48

«..
!l.,

46E
~c.

44

42

40
0

sample number

figuur C3 Schattingsresultaat van parameter A.

data = VTESTll.DAT run2

600500400

~ _::__'='__=_= B est

B ref

300200100

I-----__--...J..--------------------

45

44.5

44

l:Q..
~ 43.5
~
~c.

43

42.5

42
0

sample number

figuur C4 Schattingsresultaat van parameter B.
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data =VTESTll.DAT nm2
0.8,-------,,--------r----..,.------,-------,-----,

0.6

0.4 Ey

0.2

r

,

~tr.,..--:-:==-=-----: :..._--....----- _
orw~~ ..-....-..-.... -- ..

~

-0.2
Ex

-0.4

600.500400300200tOO
-0.6 L.-__---J'--__---' ---I. ---'- ......... -'

o

sample nwnber

figuur C5 Predictie-error.
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dm = VTESTlO.DAT ronl
160r-------,r--------,-------r-------,------,----:------,

_---------------Ux
140

120

100

60

80

40

20 Ix

o .'.~.~~.~ Uy

: I; _., - - .-••••. _..•• '-" - _. _.• - .-•• - - _•..••.••...• - - •...•. Y
-20.·- .

600soo400300200100
-4QL- '--__---''--__-----' ---'- ----'- .....J

o
sample number

figuur C6 In- en uitgangssignalen.

data = VTESTlO.DAT ronl
175 r--------,-----,-----....,----..---------,-----,

170

165

160

155

1501-------------------
W

'"

Wm145 --------.-. ----------------------------------------. --------------------

140

135

130

100 200 300 400 soo 600

sample number

figuur C7 Stator- en rotor-hoeksnelheid.
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figuur C8 SchattlngSresultaat van parameter A.
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figuur C9 Schattingsresultaat van parameter B.
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figuur CiO Predictie-error.
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figuur C11 In- en uitgangssignalen.
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figuur C12 Stator- en rotor-hoeksnelheid.
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figuur C13 Schattingsresultaat van parameter A.
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figuur C14 Schattingsresultaa~ van parameter B.
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