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SUMMARY

Recent developments in power electronics and micro electronics enabled the use
of brushless electrical machines, including the induction motor, as servo
motor. Since they don't have brushes these machines have several advantages
which open new areas of appl ications for electrical servo drives. One of these
areas is the use of electrical drives in spray painting robots which up to now
are driven hydraul ically. Research has been done to investigate the possibili
ties of using induction machines in drives for spray painting robots.

To be able to control the induction machine fast and accurately the so called
flux oriented control is used. This method is based on the transfonmation of
the stator current to a coordinate system which rotates with the angular speed
of the rotorflux. The transformed stator current is decomposed into a compo
nent parallel With and related to the rotorflux and a component perpendicular
to the rotorflux which causes the electromagnetic torque. Keeping the parallel
component constant al lows immediate control of the torque by the perpendicular
component. This situation is analogous to that of the seperately excited dc
motor.
To be able to execute the transfonmation the poSition of the rotorflux has to
be known.

From the mathematical model of the ideal ised asynchronous machine and the
principle of flux oriented control a general scheme for a flux oriented con
trolled servo drive is derived. The controllers have been digitally realized
and are dimensioned on the basis of the requirements of the application. The
rotorflux is computed by means of a model. The control scheme has been imple
mented on a personal computer. For this purpose a program in 8088-assembly
language has been written. Attention has been paid to aspects of digital
control and the influence of the sample time on the rotorflUx detenmination.
A personal computer is too slow for a fast flux oriented control led servo
drive. The measured results concern the combination machine-inverter and the
rotorflux detenmination. They give clues about the bottle-necks that have to
be solved before the flux oriented control can be realized.



SAMENVATTING

Recente ontwikkel ingen in de venmogenselektronica en de micro-elektronica
hebben het mogel ijk gemaakt om borstel loze elektrische machines, waaronder ook
de inductiemachine gerekend kan worden, als servomotor te gebruiken. Juist
door het ontbreken van borstels hebben deze machines een aantal voordelen
waardoor nieuwe toepassingsgebieden voor elektrische servo-aandrijvingen ont
staan. Een van deze gebieden is het gebruik van elektrische aandrijvingen in
verfspuitrobots. Tot nu toe worden deze hoofdzakel ijk hydraul isch aangedreven.
In dit afstudeerwerk is onderzoek gedaan naar de mogel ijkheden voor induct ie
machines in aandrijvingen voor verfspuitrobots.

om de inductiemachine snel en nauwkeurig te kunnen regelen wordt een zogenaam
de fluxgeorienteerde regel ing gebruikt. Deze regel ing berust op het transfor
meren van de statorstroom naar het met de rotorflux meedraaiende coordinaten
stelsel. De getransfonmeerde statorstroom wordt ontbonden in een component
evenwijdig aan de rotorflux die voor deze flux zorgt en een component dwars op
de rotorflux die voor het elektromagnetisch koppel zorgt. Door nu de langs
component en daanmee de rotorflux konstant te houden kan het koppel in prin
cipe met behulp van de dwarscomponent momenteel geregeld worden. Deze situatie
is analoog aan die van de onafhankel ijk bekrachtigde gel ijkstroommachine.

om de transfonmatie te kunnen uitvoeren moet de positie van de rotorflux
bekend zijn.

Uit het wiskundige model van de geideal iseerde asynchrone machine en het
principe van de fluxgeorienteerde regeling is een algemeen schema voor een
fluxgeorienteerd geregelde servo-aandrijving afgeleid. De regelaars Zijn digi
taal gereal iseerd en gedimensioneerd aan de hand van eisen die de toepassing
stelt. De rotorflux wordt berekend aan de hand van een model. De regel ing is
geimplementeerd op een personal computer. Hiervoor is een programma in 6066
assembler geschreven. Aandacht is besteed aan het digitaal regelen en aan de
invloed die het sample-interval heeft op de fluxbepal ing en de regel ing.
Voor een snel Ie fluxgeorienteerde regel ing is een personal computer te lang
zaam. De gemeten resultaten aan de opstell ing betreffen de combinatie machine
invertor en de rotorfluxbepaling. Zij geven aanwijzingen welke kneJpunten
opgelost moeten worden om ook de regel ing te real iseren.
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1. INLE IDING

De elektrische aandrijftechniek bestaat uit het samenspel van elektrische
machines, voeding en regel ing. Zij is al vele tiental len jaren oUd, maar de
mogel ijkheden van elektrische aandrijvingen zijn de laatste tien jaren sterk
vergroot.
De oorzaak hiervan I igt in ontwikkel ingen in zowel de ana loge als de digitale
elektronica. Nieuwe en betere vermogenselektronische componenten maken voe
dingssystemen mogelijk waarbij de momentele waarden van de fasestromen door
regel ing opgedrukt kunnen worden. Snelle microprocessoren maken de toepassing
van regelprincipes waarvoor veel rekenwerk vereist is praktisch haalbaar.
Deze ontwikkel ingen maken bijvoorbeeld verI iesanme regel ingen voor gelijk
stroommachines mogel ijk maar openen ook nieuwe mogel ijkheden voor de regel ing
van onder andere inductiemachines.
Behalve de ontwikkel ing in de componenten is er ook een andere benadering van
aandrijvingen ontstaan. De machine, voeding en regeling worden niet meer
afzonderl ijk beschouwd maar steeds meer OP elkaar afgestemd. ZO kunnen bij
voorbeeld minder gewenste eigenschappen van de machine of de voeding door de
regel ing gecompenseerd worden.

Een van de gebieden in de elektrische aandrijftechniek waar de mogel ijkheden
de laatste jaren sterk vergroot zijn, is het gebied van de industriele automa
tisering. Nieuwe machines, voedingen en regel ingen worden ontwikkeld om aan de
hoge eisen met betrekking tot o.a. snelheid en positioneerbaarheid te voldoen.
Een voorbeeld hiervan is de verfspuitrobot. Tot nu toe wordt deze hoofdzake
lijk hydraulisch aangedreven omdat in de meeste in de handel zijnde elektrisch
aangedreven robots gelijkstroommachines gebruikt worden. Deze zijn vanwege de
kans op vonkende borstels niet zonder meer in een explosie-gevaarlijke ruimte
toepasbaar. De hydraul ische aandrijving heeft echter zodanige nadelen dat
vervanging door een elektrische aandrijving welkom zou zijn.

In dit kader paste de volgende afstudeeropdracht:
"Qnderzoek naar de mogelijkheden voor inductiemachines in aandrijvingen
voor verfspuitrobots"

Deze opdracht bood de mogel ijkheid om de verschi Ilende aspecten van de aan
drijftechniek aan de hand van een speciaal geval te onderzoeken.
In hoofdstuk 2 wordt een overzicht gegeven van aandrijvingen voor industriele
robots en wordt de bij de opdracht gemaakte keuze voor de inductiemachine
verantwoord.
Hoofdstuk 3 behandelt een compact model van de asynchrone machine dat voor de
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regel ing gebruikt kan worden terwijl hoofdstuk 4 de theorie van de te gebrui
ken regeling, de fluxgeorienteerde regel ing, beschrijft. In hoofdstuk 5 wordt
een schema voor een fluxgeorienteerde regel ing voor een inductiemachine,
toepasbaar in verfspuitrobots uitgewerkt. OOk wordt aandacht besteed aan
digitaal regelen.
Hoofstuk 6 beschrijft hoe het schema uit hoofdstuk 5 met behulp van een
personal computer gereal iseerd wordt en gaat in op enkele aspecten met betrek
king tot de digital isering. Hoofdstuk 7 geeft enige resultaten gemeten aan de
proefopstel ling.
Conclusies en aanbevel ingen voor vervolgonderzoek besluiten dit verslag.
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2. ELEKTR I Sa-lE MNDR I JV I NG VOOR I NDUSTR I ELE ROBOTS

Voordat ingegaan wordt op de elektromechanische detai 15 van de aandrijving met
een inductiemachine van industriele robots, wordt in dit hoofdstuk een over
zicht gegeven van aandrijvingen voor industriele robots en wordt de bij de
opdracht gemaakte keuze voor de inductiemachine verantwoord. Tevens wordt de
gebiedsafbakening van het onderzoek gegeven.

2. 1 I n lei ding

Het begrip flexibele (industriele) automatisering heeft betrekking op pro
duk t i esystemen die in be I angr i jke mate onafhanke I i jk van het te vervaard i gen
produkt Zijn. De produktfamil ie, de uit te voeren bewerkingen of hanteringen,
de eisen die gesteld worden ten aanzien van nauwkeurigheid en kwal iteit, maar
zeker ook de kosten spelen een rol bij de keuze van een bepaald produktiemid
del.
De industriele robot is een van de produktiemiddelen die flexibele automati
eering mogel ijk maken. In (West) Europa wordt de volgende definitie van een
industriele robot gehanteerd [sta 85 ]:

"Een industriele robot is een zelfwerkende en zelfcontrolerende machine,
voorzien van specifiek gereedschap voor het hanteren by. met behulp van een
grijper, of het bewerken by. met behulp van gereedschap van objecten, en
waarvan de bewegingen ten aanzien van orientatie, positie en volgorde vrij
(m.b.v. software) programmeerbaar zijn."

De ~flexibil iteit~ van een industriele robot wordt gemeten naar de mate waarin
positie, baan en volgorde (her)programmeerbaar zijn. Het zal duidel ijk zijn
dat ~flexibiliteit~ een bijzonder ruim en vaag begrip is en op zichzelf weinig
zegt.

Robots kunnen op verschil lende manieren onderverdeeld worden, bijvoorbeeJd
naar:
- mechanische konstruktie;
- aantal vrijheidsgraden;
- taak;
- type aandrijving.
In dit onderzoek is de indel ing naar het type aandrijving het meest interes
santo Met betrekking tot de aandrijving zijn er drie groepen te onderscheiden:
- e Iek tr isch;
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- hydraU I isch;
- pneumatisch.

Pneumatiek wordt. behalve voor het openen en sluiten van grijpers weinig meer
toegepast in moderne industriele robots. vooral omdat de pneumatische aandrij
ving belastingafhankel ijk is en er geen continue positionering mogelijk is.
[arc 83] verge I ijkt elektrische en hydraul ische aandrijvingen met betrekking
tot de eisen die gesteJd worden aan robots. Een conclusie is dat elektrische
aandrijvingen vooral bij I ichte lasten (tot 40 kg) toegepast worden. terwijl
daarboven hydraul ische aandrijvingen favoriet zijn.
Een bekende uitzondering hierop vormen de verfspuitrobots die hoewel de last
licht ie toch met een hydraulische aandrijving uitgerust zijn. De voornaamste
reden hiervoor is de eis dat de aandrijving explosie-veilig moet zijn. De
tegenwoordig in robots veelvuldig toegepaste gel ijkstroommachines zlJn dit
niet vanwege de commutatie met behulp van borstels. Orndat de hydraul ieche
aandrijving toch een aantal nadelen heeft (Iekkage. grote installatie. dure
ventielen. onderhoud). worden elektrische aandrijvingen ontwikkeld die explo
sie-veil ig zlJn. Voorbeelden hiervan zijn aandrijvingen met een penmanent
magneet-machine. een reluctantiemachine. een synchrone machine of een in
ductiemachine.

2.2 Elektriech aangedreven induetriele robots

Van de elektrisch aangedreven robots wordt de mechanische constructie en de
(elektrische) aandrijving onderscheiden (zie figuur 2.1).

elektrisch aangedreven robots

mechanische
constructie

romp

hand

aandr i jv i ng

~
machine regeling

Figuur 2.1 Elektrisch aangedreven robots
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Toepassing, produkt en bewerkingen hebben invloed op de gestelde eisen aan de
aandrijving en de mechanische constructie.
Het mechanische gedeelte bevat het ontwerp van de romp, anm en hand (orienta
tie van delen ten opzichte van elkaar) en de keuze van de gebruikte materialen
(stijfheid, resonantiefrekwenties). Hoewel er veel onderzoek wordt gedaan naar
nieuwe constructies (I ichte en toch sterke materialen) worden problemen met de
aandrijving vaak niet onderkend.
De aandrijving bestaat uit de machine en de regel ing van de machine.

De keuze van de machine wordt bepaald door de eisen die de toepassing stelt
ten aanzien van (zie ook [hen 86]):

- omgev ing;

- dynamische eigenschappen, waaronder:
maximaal toerental van de machine,

· te leveren koppel: continu en piek,
overbelastbaarheid;

- sti Istandeigenschappen, waaronder:
· thenmische tijdkonstante,

st i Istandkoppe I;

- mechanische eigenschappen, waaronder:
rUimte,

· gewicht,
· massatraagheidsmoment.

Bij de keuze van de regel ing spelen onder andere de volgende criteria:

- (positioneer)nauwkeurigheid;

- reproduceerbaarheid;

- snelheid;

In de volgende paragrafen zal op grond van bovenstaande criteria een
gemaakt worden voor een elektrische aandrijving die toepasbaar is in
spuitrobots.

2.2.1 De keuze van de machine

keuze
verf-

De keuzemogel ijkheden voor de machine worden allereerst beperkt door de toe
passing van de robot waarin de machine gebruikt gaat worden: verfspuiten.
Hierdoor val len al Ie gel ijkstroomcommutatonmachines af omdat deze niet explo-
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sie-vei I ig zlJn. Ais mogelijkheden blijven dan over de borstelloze machines
zoals de permanent-magneet-machine, de reluctantiemachine en de inductiema
chine. Voordelen van inductiemachines ten opzichte van gel ijkstroommachines
zijn te vinden in [ant 85) en vele andere publ ikaties.

De verschil len tussen permanent-magneet-machines (ook weI 'brushless dc' of
'brushless ac' genoemd) en inductiemachines betreffen vooral de kosten en de
overbelastbaarheid. De permanent-magneet-machine is duurder en is slechts
welnlg overbelastbaar omdat opgepast moet worden voor ontmagnetisatie. Een
voordeel van de permanent-magneet-machine is onder andere dat er minder
koel ingsproblemen zijn omdat er geen warmte in de rotor ontwikkeld wordt. Een
verge I ijking wordt gemaakt in [pau 84), [kau 82), [Iof 85) en [les 85).

Hoewel tegenwoordig of 1-fase- of 3-fasen-inductiemachines gebruikt worden is
de toepassing van 2-fasen-inductiemachines, ook als servomotoren, al meer dan
20 jaar bekend [bon 61). Voor de hoge dynamische eisen die het gebruik in
robots aan de machines stelt, hebben 2-fasen-inductiemachines met de in die
tijd toegepaste regel ing de volgende nadelen [arm 75).
Er is een pulserend koppel vanwege de regel ing (zie ook [wil 84)). De regelka
rakteristieken zijn niet I ineair. Het dynamisch gedrag is relatief traag. Ook
moet de machine zodanig ontworpen worden (hoge rotorweerstand en grote
luchtspleet) dat er geen koppel ontwikkeld wordt als een van beide fasespan
ningen wegvalt. Ten gevolge van dit ontwerp, met name wat de rotorweerstand
betreft, worden de regelkarakteristieken weI iswaar meer lineair maar wordt
ook de rotor meer verwanmd en het rendement van de machine verlaagd.

Een andere mogel ijke aandrijving is de reluctantiemachine [weI 84). Het rende
ment van deze machines is echter laag.

Zoals gezegd wordt de keuze van de aandrijving voor robots bepaald door de
eisen ten aanzien van snelheid, positioneernauwkeurigheid e.d. die uiteinde
I ijk aan de robot gesteld worden. Aan de andere kant kan ook gekeken worden of
een gegeven aandrijving niet geschikt gemaakt kan worden voor een bepaalde
toepassing. De nadruk ligt dan niet zozeer op het ontwikkelen van een speciale
machine maar op het ontwikkelen van een zodanige regeling dat een 'standaard'
machine geschikt is voor de gegeven toepassing.

De keuze voor de 3-fasen-inductiemachine is gebaseerd op een combinatie van
bovenstaande argumenten. De inductiemachine voldoet aan de voor de toepasssing
belangrijkste eis: hij is explosie-veilig. Verder is hij niet aIleen goedkoop
maar ook robuust en heeft vrijwel geen onderhoud nodig.
De regel ing moet nu zo gekozen worden dat de aandrijving als geheel, dus de
combinatie van inductiemachine en regel ing, voldoet aan de andere door de
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toepassing gestelde eisen.

2.2.2 De keuze van de regel ing

De regel ing van de industriele robot is een complex geheel waarin een aantal
besturingsnivo'S onderscheiden wordt. Zo ontstaat er een besturingshierarchie.
Een algemeen aanvaarde indel ing van de besturingshierarchie is te vinden in
[vuk 82).
Deze onderscheidt de volgende vier nivo's (zie ook figuur 2.2-a tim -d):

- toplevel (figuur 2.2-a);
dit hoogste nivo heeft de verantwoordel ijkheid voor besl issingen, onder
andere over het verplaatsen van voorwerpen, venmijden van obstakels, het al
dan niet openen van een grijper e.d.;

- strategisch nivo (figuur 2.2-b);
op dit nivo wordt de te volgen baan, inclusief begin- en eindpunten, be
paald. De gegevens van het toplevel worden hier verwerkt.

u
Figuur 2.2-a Toplevel

A~B

A

z

'I

B

Figuur 2.2-b Strategisch nivo

Bovenstaande twee nivo's ontbreken bij de huidige generatie industriele robots
vrijwel volledig. De andere twee nivo's kunnen wei in de huidige generatie
industriele robots gevonden worden.
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tactisch nivo (figuur 2.2-c)j
de coordinaten van de te volgen baan uit het strategisch nivo worden ver
taald naar coordinaten voor de afzonderl ijke motorenj

- uitvoerend nivo (figuur 2.2-d)j
regel ing van de afzonderl ijke machines.

•
A

•
B

--'

Figuur 2.2-c Taktisch nivo

........ yltel

Y

Yref

_
__J__l'__~· t>-----l r.g. ,ng~

t

Figuur 2.2-d Uitvoerend nivo

De regel ing van de machines bevindt zich dus onderaan in de
chie en heeft tot doe I de door het tactisch nivo gewenste
mogel ijk te kunnen bereiken en zo nodig te kunnen handhaven.

De regel ing van de machine bevat twee aspecten:

- wat moet er geregeld worden?
positie,
snelheid,
koppe I,
venmogen, of combinaties hiervanj

- hoe en waarmee moet dit geregeld worden?
soort rege Iaarj
uitvoeringsvorm van de regelaar.

besturingshierar
positie zo snel

Er zijn voor de 3-fasen-inductiemachine verschi Ilende regelprincipes. Een
overzicht van een drietal van deze principes waarbij gebruik gemaakt wordt van
stroominvertoren wordt gegeven in [kri 80).
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om een snelle regel ing te krijgen moet het kOppel van de machine snel geregeld
kunnen worden. Dit is in principe mogel ijk met de zogenaamde fluxgeorienteerde
regel ing. Deze regel ing en de varianten erop zijn gebaseerd op het regelschema
voor een onafhankelijk bekrachtigde gel ijkstroommachine. Hierbij wordt het
hoofdveld (grote tijdkonstante) konstant gehouden terwijl het dwarsveld
(kleine tijdkonstante door de spreiding bepaald) dat voor het koppel zorgt
geregeld wordt.
Daarnaast is enige jaren geleden de veldacceleratieregel ing gelntroduceerd
[yam 81J. Hierbij wordt, uitgaande van de stationaire toestand, bij elke
verandering in de statorstroom berekend aan welke beginvoorwaarden voldaan
moet worden om geen uitsl ingerverschijnselen in het koppel te krijgen.
Over de verschi lIen en overeenkomsten tussen beide regel ingen spreekt de
I iteratuur zich nog niet duidelijk uit. Een vergel ijking van beide methoden
wordt gegeven in [kaw 83J en [hir 84J. Naar het zich laat aanzien is de
veldacceleratieregel ing een bijzonder geval van de fluxgeorienteerde regeling.
In dit onderzoek wordt uitsluitend de fluxgeorienteerde regel ing bekeken.

De complexiteit en het vereiste rekenwerk maken het gebruik van een micropro
cessor noodzakel ijk. Een verder voordeel hierbij is dat een flexibele digitale
regel ing mogel ijk is.

2.3 Gebiedsafbakening van het onderzoek

Nu de keuzes voor de machine (inductiemachine) en de regel ing (fluxgeorien
teerde regel ing) gemaakt zijn, kunnen ook de beperkingen die hiermee samenhan
gen aangegeven worden.

Allereerst is het onderzoek beperkt tot inductiemachines zodat uit de resulta
ten geen conclusies getrokken kunnen worden in hoeverre bijvoOrbeeld de
fluxge6rienteerde regel ing toepasbaar is voor bijvoorbeeld penmanent-magneet
machines of synchrone machines.

Een andere belangrijke beperking is het feit dat aileen het laagste nivo in de
besturingshierarchie, het uitvoerend nivo, beschouwd wordt.
Alhoewel ruimte en gewicht van de aandrijving bij het ontwerp van een robot
een belangrijke rol spelen, zal er in dit onderzoek geen aandacht aan besteed
worden. Deze aspecten kunnen niet goed bij het ontwerp van een enkele aandrij
ving meegenomen worden. Zij komen, evenals de massatraagheidsmomenten van de
afzonderl ijke del en, zoals romp, anm en hand, en de orientatie ten opzichte
van elkaar in hogere besturingsnivo's aan de orde. De belasting van de aan
drijving is voor de regel ing een gegeven.
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3. WI SKUND I G HODEL VAN DE ASYNCHROt£ HAQi I NE

Met behulp van ruimtevectoren [kov 84J wordt in dit hoofdstuk een compact
model van de driefasige asynchrone machine gegeven. Ook wordt aangegeven hoe
ruimtevectoren van het ene naar het andere co6rdinatenstelsel getransfonmeerd
kunnen worden en wordt een algemeen vervangingsschema gegeven van de machine.

3.1 Ruimtevectoren

In een dwarsdoorsnede van de stator wordt een complex plaatsvlak gedefinieerd
waarbij de as van de spOel van de a-fase samenvalt met de reele as (Zie figuur
3.1 waarin ook de assen van de spoelen van de b- en c-fase zijn aangegeven).

as \
b-fase"

J,:\~~~~

as
a-fase

Res

i as
c-tase

Figuur 3.1 Ruimtel ijke verde I ing a-fase

In een machine met een rUimtelijk sinusvormige verdeling van de windingen van
de drie, onder I ing 120 graden ruimtel ijk verschoven, fasen van de stator wordt
de ruimtevector voor de statorstroom gedefinieerd al5 representant van het
totale effect van de afzonderl ijke statorstromen in de fasen a, b en c:

waarin:

.1. = 2/3 (.1. +.1. +.1. )
5 sa sb sc

2= 2/3 (i + .2 i +.2 i )
sa sb sc

j2/3tr
.2 = e

(3.1)

i ,i ,i
sa sb sc

de momentele waarden van de stromen
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die door de fasewikkel ingen van de
stator vloeien.

De factor 2/3 is min of meer wi Ilekeurig gekozen (NS: in [leo 85) is de factor
1 gekozen).
Ais de homopolaire component

i = 1/3 (i + i + i )
50 sa sb sc

in de beschouwing betrokken wordt en bedacht wordt dat

J.. = Re J.. + jim i
5 5 -5

(3.2)

(3.3)

terwijl
j2/3n

~ = e = -~ + j~f3

2 j4/3n
~ = e = -~ + j~f3

kan in matrixnotatie geschreven worden:

Re .i 2/3 -1/3 -1/3 i
5 sa

1m J.. = 0 1/f3 -1/f3 j (3.4)
5 sb

i 1/3 1/3 1/3 i
so sc

De inverse transformatie luidt als voigt:

i 0 Re .i
sa 5

j = -~ ~f3 1m .i (3.5)
sb 5

i -~ -~f3 i
sc 50

Deze transformatie stelt, als de homopolaire component niet meegenomen wordt,
2

de projectie van.i op de reele as en de assen ~ en ~ voor.
5

Voor de met de spanningen in de fasewikkel ingen en de met de fasen gekoppelde
fluxen worden de volgende ruimtevectoren verkregen:

2
~ = 2/3 (u + ~ u + AU)

5 sa sb sc
2

~ = 2/3 (" + A 'I/' + A " )
5 sa sb sc

18
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terwijl voor de rotor genoteerd kan worden:

2
1. = 2/3 ( i + .a. i + .a. i ) (3.6)

r ra rb rc
2

.Y = 2/3 (u + .a. u + .a. u ) (3.9)
r ra rb rc

2
~ = 2/3 (V +.a.V +.a. V ) (3.10)

r ra rb rc

De spanningsvergel ijkingen van de s~trische asynchrone machine kunnen nu
met behulp van de rUimtevectoren worden opgeschreven.

d
.Y = R l. +-~ (3. 11)

s s s dt s
d

.Y = R 1. + dt ~r (3.12)
r r r

met R , R de stator- repectievel ijk rotorweerstand per fase.
s r

3.2 COOrdinatentransfonmatie

Vaak is het handig, en voor de fluxgeorienteerde regel ing zelfs noodzakel ijk ,
om vectoren van het ene naar het andere co6rdinatenstelsel te kunnen transfor
meren. Met de index rechtsboven wordt in het vervolg aangeven ten opzichte van
welk co6rdinatenstelsel de vector gedefinieerd is.

Stel dat in een stilstaand, aan de stator gekoppeld co6rdinatenstelsel geldt:

s j:;
lS. = x e (3.13)

Dan geldt op ieder moment voor deze vector in een
roterend, co6rdinatenstelsel waarvan de oorsprong
coordinatenstelsel (zie figuur 3.2):

k j (:;-v )
A = x e k
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s -jv
= lS. e k (3.14)

waarin de positie van het roterende coordinatenstelsel aangegeven wordt met:

v = v + w dt
k ko k

w = dv /dt
k k

(3.15)

(3.16)

Irt\,,
",,,,

,,

,,,,,,,,,,

Figuur 3.2 Coordinatentransfonmatie

De inverse transfonmatie IUidt als voIgt:

s k jv
lS. =lS. e k

Samengevat:

k s -jv
lS. = lS. e k

s k jv
lS. = lS. e k

Met behulp van

jV
e k = cos v + j sin v

k k

(3.17)

(3.14)

(3.17)

(3.18)

kunnen deze transfonmaties ook in matrixnotatie geschreven worden:
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sin v
k

cos v
k

(3.19)

[

Re x:] =
1m lS. [

COS v
k

sin v
k

-sin v
k

cos v
k

(3.20)

Nu kunnen de spanningsvergel ijkingen getransfonmeerd worden naar een stelsel
met positie v .

k
Voor de statorspanningsvergelijking geldt in het sti Istaande coordinatenstel-
sel:

5 5 d 5
.ll = R .i. +-!:

5 5 5 dt 5

Substitueer hierin:

5 k jv
.ll = .ll e k

5 5

5 k jv
.i. = .i. e k

5 5

5 k jv
!! = !! e k

5 5

(3.21)

(3.22)

(3.23)

(3.24)

Dan voigt, als er bij het differentieren op gelet wordt dat zowel
exp(jv ) tijdafhankel ijk zijn:

k

k
!: als

5

k k
.ll = R .i.
555

d k
+-!!

dt 5

k
+ jw !:

k 5
(3.25)

Voor de rotorspanningsvergel ijking geldt in het rotorcoordinatenstelsel:

r r
.ll = R .i.

r r r
d r

+-!:
dt r

(3.26)

Deze verge I ijking wordt eerst naar het sti Istaande statorstelsel en dan naar
een coordinatenstelsel met positie v getransfonmeerd. De rotor draait met

k
hoeksnelheid w ; v is de positie op t=O.

m mo
In (3.17) wordt nu gesubstitueerd:
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Nu voigt:

r k -Jlv +w )
.Y = .Y. e mo m (3.27)

r r
r k -j(v +w )

1. = 1. e mo m (3.28)
r r
r k -j(v +w )
~ =~ e mo m (3.29)

r r

k k
.y. =R 1.

r r r
d k k

+ -- ~ + j(W -w )~
dt r k m r

(3.30)

Samengevat: de spanningsvergel ijkingen gedefinieerd in een coordinatenstelsel
dat met hoeksnelheid W ronddraait, luiden:

k

k k d k k
l,!. = R 1. +

dt ~s + jw ~
s s s k s

k k d k k
.y. = R 1. + dt ~r + j(w -w )~

r r r k m r

(3.25)

(3.30)

kooianker zijn buiten beschouwing
kooirotor door een driefasenwinding

3.3 Wiskundig model van de asynchrone machine

3.3.1 Uitgangspunten

In het nu volgende model van de asynchrone machine zijn de volgende aannamen
gedaan:
- de stator en rotor hebben een cirkelcyl indrische, gladde vonm;
- verzadigings-, hysterese- en stroomverdringingseffekten worden evenals de

wervelstroomverl iezen verwaarloosd (de ijzerverl iezen in de machine worden
verwaarloosd) ;

- de specifieke eigenschappen van een
gelaten (er wordt vanuit gegaan dat een
gerepresenteerd kan worden);

- de coefficient van wederZijdSe inductie M verandert enkelvoudig hanmonische
met de plaats:

"M = M cos e

22
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Dit kan gereal iseerd worden als zowel voor de stator als voor de rotor geldt
dat de drie fasewikkel ingen sinusvonmig verdeeld over het oppervlak Zijn
aangebracht waarbij ze onderl ing rUimtel ijk 120 graden verschoven Zijn. Ais
gevolg van (3.31) zijn de luchtspleetvelden enkelvoudig harmonisch verdeeld;

- weerstanden en coefficienten van zelfinduktie en van wederZijdse inductie
van de machinewikkel ingen zijn onafhankel ijk van temperatuur en frekwentie;

- er wordt een tweepol ige machine verondersteld (p:1).

3.3.2 De basisvergel ijkingen

Op grond van de in paragraaf 3.3.1 gemaakte veronderstel I ingen kunnen de
spann ingsverge I ijkingen zoals deze gedef,nieerd zijn in een coordinatenstelsel
dat met hoeksnelheid w ronddraait opgeschreven worden (zie figuur 3.3 voor

k
tekenafspraken) .

Figuur 3.3 Tekenafspraken asynchrone machine
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k k d k k
Q = R .i +-~ + jw ~ (3.25)

s s s dt s k s

k k d k k
Q = R .i +-~ + j (w -w )~ (3.30)

r r r dt r k m r

De bewegingsvergel ijking luidt [kov 84):

d
m +m =J-w

d e dt m

waarin:
M k* k

m = 3/2 - 'm(~ .i )e L s s
r

d
- e = w
dt m

(3.32)

(3.33)

(3.34)

Hierin Zijn:

k k k
..u. , .i , :!ls s s

k k k
..u. , i , :!lr -r r

R , R
s r

ruimtevectoren van stator-, respectievel ijk
rotor-, spanning, stroom en flux, gedefinieerd
in het coordinatenstelsel dat met hoeksnelheid
w ronddraaitj

k

stator-, rotorweerstand, voor al Ie drie de fasen
gel ijkj

coordinatenstelselj
w

k
hoeksnelheid van het gekozen referent ie-

w
m

e

J

m
d

m
e

M

mechanische hoeksnelheid van de rotorj

positie van de rotorasj

massatraagheidsmoment van de rotorj

mechanisch koppelj

elektromagnetisch koppelj

coefficient van wederzijdse induct ie, zijnde
3/2 M waarbij M de maximale wederzijdse inducti
viteit tussen ~~n stator- en ~~n rotorfase is;
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L
r

de rotorzelfinductie.

Voor de met de stator, respectievel ijk rotor gekoppelde flux kan geschreven
worden:

k k k
~ = L .i + M.i (3.35)

s s s r

k k k
~ = M.i + L .i (3.36)

r s s r

waarbij:
L = L + L

5 sm so

L = L + L
r nn ro

(3.37)

(3.36)

met: L , L
5 r

L ,L
sm nn

L ,L
50 ro

de stator-, rotorzelfinductie;
de stator-, hoofdveldinductiviteit;
de stator-, rotorspreidingsinductiviteit;

Verder wordt nog de totale spreidingsfactor 0 vermeld:

2
M

o = 1 -

L L
5 r

(3.39)

3.3.3 Reductie van de rotorgrootheden, vervangingsschema (zie ook appendix 0)

Door de rotorgrootheden op de stator te betrekken kan een voor gebruik bij de
fluxgeorienteerde regel ing aantrekkel ijk vervangingsschema afgeleid worden.
Daartoe wordt de reductiefaktor e als voIgt gekozen:

e = MIL (3.40)
C r

De spanningsvergel ijking voor de rotor (3.30) en de vergelijkingen voor de met
de stator, respectievel ijk rotor gekoppelde flux (3.35, 3.36) kunnen nu met op
de stator betrokken rotorgrootheden geschreven worden. De vergel ijkingen
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veranderen daardoor niet van vonm. In dit verslag zul len (behalve in appendix
D) op de stator betrokken (rotor)grootheden niet als zodanig te herkennen
zijn.

Aile in het vervolg gebruikte (rotor)grootheden zoals:

k k k k k k
.1,.i,.1,Q,~,~ ,t: R,L,L ,L ,M

r far r rm ra r r nm ra

zijn op de stator betrokken (met reductiefactor volgens (3.40».

Voor het afleiden van een vervangingsschema voor gebruik bij de fluxgeorien
teerde regeling wordt uitgegaan van de vergeJ ijkingen (3.25) en (3.30) waarin
de vergelijkingen (3.35) en (3.36) gesubstitueerd worden.

k k d k
.u. = R .1 + -( (L -M).1 t

s 5 5 dt 5 5

k k
+ jw (L .1 +M.i )

k 5 5 r

k k d k
Q = R .1. + -(L -M)i t

r r r dt r -r
k k

+ j(w -w (M.i +L .1. )
k m 5 r r

d k k
+ -(M(.i +.1. )}

dt 5 r

d k k
+ -(M(.i +.1. )}

dt 5 r

(3.41)

(3.42)

Vanwege de gekozen reductiefactor geldt:

L = M
r

zodat de rotorspreidingsinductiviteit vervalt.

Voor de totale spreidingsfactor a geldt:

a = 1 - MIL
5

zodat
L -M=aL

5 5
en

M = (1-a)L
s

(3.43)

(3.44)

(3.45)

(3.46)

De verge 1ijkingen (3.41) en (3.42) zijn in een vervangingschema uit te beelden
door de relaties
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k k
R .i.,R 1.

s s r s

weer te geven door een weerstand met waarde R, respectievel ijk R waardoor
k k s r

een stroom ~ , respect level ijk 1. vloeit, en de relaties
s s

d k d k k
dt

{ (oL
s

)1.
s

), -{ (1-crL ) (J.. +1. »)
dt s s r

weer te geven door een inductiviteit met waarde oL, respectievel ijk (1-0)L
k k k s s

waardoor een stroom.i. respectievel ijk 1. +1. vloeien.
s s r

k
De (fictieve) magnetiseringsstroom 1. wordt gedefinieerd als:

f

k
1.

f

k
=~ 1M

r
(3.47)

Vanwege (3.43) geldt:

k k k
i =1. +1.
-f s r

Verder kunnen

k k k k
jw L 1. , jw (1-crL LL , j (W -w ) (1-crL )1. , j (W -w ) (1-crL )1.

kss k sr km ss km sr

weergeven worden door stroomgestuurde spanningsbronnen.

Zo wordt het vervangingsschema vol gens figuur 3.4 verkregen.

o-L s
. . k

j(Wk- wmH1-o)Lsl~ RrRs jW~.!.s
+ - +

+ •

uk
k

(1- 01 Ls ~r:::.s

- + + -
jWkM~O)l.si~ j(l.>k- Wm)·M·crl Ls~

Figuur 3.4 Vervangingsschema asynchrone machine
(niet-stationaire toestand)

Het vervangingsschema vol gens figuur 3.4 is aantrekkel ijk voor gebruik bij de
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fluxgeorienteerde regel ing omdat de rotorflux er direct uit af te lezen is.
Met (3.46) en (3.47) voIgt:

k k
:t = (1-(J)L i.

r s f
(3.48)

Bovendien zijn de machineparameters die in dit vervangingsschema gebruikt
worden makkel ijk te bepalen (zie appendix C).
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4. THEOR IE VAN DE FLUXGEOR rENTEERDE REGEL ING

Voor de regel ing van de asynchrone machine is sinds 1971 het principe van de
fluxgeorienteerde regel ing bekend [bla 71]. Deze regel ing berust op het trans
formeren van de statorstroom naar het met de rotorflux meedraaiende coordina
tenstelsel. De getransformeerde statorstroom wordt ontbonden in een component
evenwijdig aan de rotorflux die voor deze flux zorgt en een component dwars op
de rotorflux die voor het koppel zorgt. Door nu de langscomponent en daarmee
de rotorflux konstant te houden kan het koppel in principe met behulp van de
dwarscomponent momenteel geregeld worden.
In dit hoofdstuk wordt de theorie van de fluxgeorienteerde regel ing besproken.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van het in het vorige hoofdstuk behandelde model
van de asynchrone machine. Tevens wordt aandacht besteed aan een aantal vari
anten die bij de praktische real isatie van het principe ontstaan.

4.1 Principe van de fluxgeorienteerde regel ing

Het toerental en de positie van de rotoras van de asynchrone machine worden
bepaald door het elektramagnetisch koppel (zie (3.32) en (3.34». Regel ing
van het koppel geschiedt met behulp van de statorstroom of -spanning.
Een probleem hierbij is een regelstrategie gebaseerd op het statorcoordinaten
stelsel niet op eenvoudige wijze inzicht geeft in de regel ing van het koppel.
Statorspanningen of -stromen in het statorcoordinatenstelsel kunnen dus moei
lijk als regelgrootheden gebruikt worden.
Uit de verge I ijking voor het koppel (3.33) bl ijkt dat aileen de transfonmatie
van de statorstroom naar een met de (rotor)flux meedraaiend CoOrdinatenstelsel
de mogel ijkheid biedt om het het koppel op inzichtelijke wijze door een van de
twee componenten van de statorstroom te regelen.
Inrners met L =M, (3.35) en (3.36) voigt uit (3.33):

r

m
e

k
..i.. ) =

s
k

..i.. )
s

(4. 1)

Laat k nu het met de rotorflux meedraaiende stelsel waarbij de reele as langs
de rotorfluxvector I igt, aangeven (zie figuur 4.1): k = f .
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Figuur 4.1 Met de rotorflux meedraaiend coordinatenstelse!

f
De naar dit stelsel getransformeerde statorstroom, ~ , kan ontbonden worden in

s
twee componenten (zie figuur 4.2).

Figuur 4.2 Ontbinding van statorstroom

AIleen de component van de statorstroom loodrecht op de rotorflux,
vloedt het koppel direct.
Immers V =0 dus:

ry

i , be"in
sy

m = 3/2 (V . i
e rx sy

'If • i ) = 3/2 V . i
ry sx rx sy

(4.2)

De component van de statorstroom evenwijdig aan de rotorflux,
de grootte van de flux, V ,zoals in $ 4.2 wordt aangetoond.

rx
Door nu i en daarmee de grootte van de rotorflux constant te

sx
koppel met behulp van i geregeld worden.

sy
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Deze situatie is analoog aan die van de onafhankel ijk bekrachtigde gelijk
stroommachine waarbij het hoofdveld met behulp van de veldstroom constant
gehouden wordt terwijl het koppel met behulp van de ankerstroom geregeld kan
worden.

4.2 Wiskundige beschrijving van de fluxgeorienteerde regel ing

Voor het afleiden van de vergel ijkingen voor de fluxgeorienteerde regel ing van
de inductiemachine (zie ook [zag 84]) wordt uitgegaan van de spann i ngsverge
lijkingen (3.25) en (3.30) waarbij de rotor kortgesloten is en de fluxverge
lijkingen (3.35) en (3.36) in het met de rotorflux meedraaiende coOrdinaten-

k
stelsel genoteerd zijn (k : f; y : 0).

r

f f d f f
Y : R .i +-~ + jw ~

s s s dt s f s

f d f f
0 : R l. + -~ + j(w -w )~

r r dt r f m r

f f f
~ : L .i + Ml.s s s r

f f f
~ : M l. + L .ir s s r

(4.3)

(4.4)

(4.5)

(4.6)

Met behulp van (z ie ook figuur 4.3)

f j6
l. : i + j i : i e (4.7)

s sx sy s
f

y : U + j u (4.8)
s sx sy
f
~ = 'IV + j 'IV (4.9)

s sx sy

f
~ : 'IV (4.10)

r rx
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Figuur 4.3 Ruimtevectoren in het met de rotorflux meedraaiende stelsel

worden de verge 1 i jk i ngen (4.3) - (4.6) in een reeel en een imaginair deel
gespl itst:

d
u = R i + -'W - w "tV (4.11a)

sx 5 sx dt sx f sy
d

u = R i + -"tV - w "tV (4.11b)
sy 5 sy dt sy f sx

d
0 = R i + -"tV (4.12a)

r rx dt rx

0 = R i + (w -w ) 'W (4.12b)
r ry f m rx

., = l i + M i (4.13a)
sx 5 sx rx

., = L i + M i (4.13b)
sy 5 sy rx

'W = M i + L i (4.14a)
rx sx r rx

0 = M i + L i (4.14b)
sy r ry

EI iminatie van de rotorstromen uit de verge I ijkingen (4.12a-b) met behulp van
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(4.14a-b) levert de vergeJ ijkingen voor de fluxgeorienteerde regel ing van de
inductiemachine:

d
T -1' +'f =Mi

r dt rx rx sx

M
(w - w ) l' = i

f m rx T sy
r

met

T = L /R
r r r

de rotortijdkonstante.

(4.15)

(4.16)

(4.17)

Voor het koppel voigt met behulp van (3.35) en (3.36) uit (3.33):

M
m = 3/2 -1' i

e L rx sy
r

Figuur 4.4 geeft het blokschema.

isx ------i

(4.18)

...-------1 X l--..- me

Figuur 4.4 Blokschema van de inductiemachine in rotorfluxco6rdinaten

f
AJs de grootte van ~ , dit is 'f ,konstant

r rx
behulp van i momenteel geregeld worden.
schijnselen i~Yhet koppel plaatsvinden [kaw
met tijdkonstante T geregeJd worden.

r

gehouden wordt, kan het koppel met
Er zullen dan ook geen extra ver

f
83J. De grootte van ~ kan slechts

r

De fluxgeorienteerde regel ing kan ook in het vervangingsschema van de in
k

ductiemachine inzichteJ ijk gemaakt worden. De statorstroomruimtevector ~ kan
s
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in twee componenten gespl itst worden:

Hierin is
k k

i = ~ 1M-f r
en

k k
-1. = -i

a -r

Deze kunnen direct in
(z ie figuur 4.5) .

+

(4.19)

de veldveroorzakende component (zie (3.48))

de koppelveroorzakende component.

het vervangingsschema vol gens figuur 3.4 herkend worden

J'(w -w )'[1-O)L jkk m s-r
- +

.k
- I-0

- + + -
jWkn'O)~i~ j(l.)k-Wm)·M-O)Ls~

Figuur 4.5 Vervangingsschema asynchrone machine met kortgesloten rotor

k
Ook kan ingezien worden waarom -1. de koppelveroorzakende component is.

a
Immers in het met de rotorflux meedraaiende coordinatenstelsel geldt:

f
1.

s
(4.20)

In de stationaire toestand waarin de grootte van de rotorflux, V , konstant
rx

is, geldt (zie (4.13)):

i = V 1M = i
sx rx fx

Nu is
i + j i = i ( i + j i )
sx sy fx ax ay

Met (4.21) voigt:

i = 0
ax

Zodat
- i = i

ay sy

(4.21)

(4.22)
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inderdaad de koppelveroorzakende component is (zie (4.18».

4.3 Varianten van de fluxgeorienteerde regel ing

Op het principe van de fluxgeorienteerde regel ing zoals dat
paragrafen behandeld is, zijn vele varianten mogel ijk. Figuur
algemeen schema voor de fluxgeorienteerde (positie)regel ing van
machine.

net

in de vorige
4.6 geeft een
de induct ie-

In

- de
- de

::::~-~
inductiemachine la~

of inierse oS

:!.!ll- regeillars I stuurmodel of is. ref coor!li- of !s.ref inv!rtor
~lit ref naten J.l~ ref

trans- I -01
!!..- formatie I

9 '--

e w 'I' of
m me rK is

of

Yl ~ ~, , J

f

fluxbepo.\ing it. u1 coordi - oS
u~ilat!n- b.

I trans-

1/ forml1tie

reaelmodel -6

Figuur 4.6 Aigemeen schema fluxgeorienteerde regeling

dit schema zijn de ingangsgrootheden:
referentiewaarde voor de positie van de rotoras e ;

ref
referentiewaarde voor de rotorflux ~

rX,ref

De uitgangsgrootheden in dit schema zijn:
- de positie van de rotoras e;
- de door de invertor aan de machine geleverde statorstromen en -spanningen

s s
uitgedrukt in statorcoordinaten ~ , y .

s s

De teruggekoppelde grootheden in dit schema zijn:
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- de positie van de rotoras ej
- de hoeksnelheid van de rotoras W j

m
- het elektromechanische koppel m ;

e
- de rotorflux ~ ;

rx f f
de statorstromen of -spanningen in rotorfluxcoordinaten ~ , ~ .

s s

om in rotorfluxcoordinaten te kunnen regelen en/of sturen zijn coord inaten
transformaties nodig. om deze transformaties te kunnen uitvoeren moet de
positie p van de rotorfluxruimtevector in het statorcoordinatenstelsel (zie
figuur 4.1) bekend zijn. De grootte en positie van de rotorfluxruimtevector
worden bepaald met behulp van een zogenaamd fluxmodeI (zie par. 4.3.2). De
andere terug te koppelen grootheden worden bepaald met behulp van een regelmo
del.
Bij sommige varianten worden bepaalde regelkringen, bijvoorbeeld die van de
rotorflux, vervangen door een stuurmodel. Ingangsgrootheid van het model is
dan de gewenste rotorfluxwaarde, uitgangsgrootheid is de gewenste stator
stroomcomponent om deze fluxwaarde te bereiken. De rotorfluxwaarde wordt in
dit geval niet teruggekoppeld en hoeft dus ook niet bepaald te worden.

De varianten van de fluxgeorienteerde regeling verschillen op de volgende
punten:

• de invertor (zie paragraaf 4.3.1);

• het model voor de rotorfluxbepal ing (zie paragraaf 4.3.2);

• de combinatie van regelaars en stuurmodel (zie paragraaf 4.3.3).

Al naar gelang de keuzes die gemaakt worden varieert het aantal terug te
koppelen grootheden en kunnen in figuur 4.6 ~~n of meerdere blOkken vervallen.

4.3.1 De invertor

De gebruikte invertor geeft aan welke grootheden aangeboden moeten worden voor
de sturing en in welke vorm deze aangeboden moeten worden.
De volgende typen kunnen onderscheiden worden:

a. invertor met stroomregel ing: op elk moment kan een willekeurige ruimte
s

stroomvector ~ opgedrukt worden;
s

b. invertor waarbij op elk moment een wi Ilekeurige ruimtespanningsvector
s
~ opgedrukt kan worden;

s
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c. invertor waarbij de anpl i tude T en de frekwentie f van de statorstroom
s s

opgedrukt kunnen worden;
d. invertor waarbij de anpl i tude u en de frekwentie f van de statorspanning

s s
opgedrukt kunnen worden.

De gebruikte invertor heeft een grote invloed op de te gebruiken regel ing. Bij
een invertor waarbij aIleen de frekwentie en niet de fase van de statorspan
ning of -stroom kan worden opgedrukt (typen c. en d.), kan het koppel niet
momenteel geregeld worden. Daarom zullen deze typen verder bUiten beschouwing
gelaten worden.

4.3.2 Model len voor de rotorfluxbepal ing

om in rotorfluxco6rdinaten te kunnen regelen is het noodzakel ijk dat de rich
ting en grootte van de rotorfluxruimtevector bekend zijn. De rotorfluxruimte
vector kan bepaald worden door meting of met behulp van een model.
Aangezien de rotorflux praktisch gezien niet gemeten kan worden, moet deze
bepaald worden uit de gemeten luchtspleetflux, ~. Als statorstroom en rotor-

I
spreiding bekend zijn, kan de rotorflux berekend worden [bla 72].
De meting gebeurt met behulp van Hal lelementen aan de binnenkant van de stator
of met behulp van een meetwikkel ing in de stator waarbij de in deze wikkel ing
geinduceerde spanning een maat is voor het luchtspleetveld.
Beide methoden vereisen een ingreep in de machine. Verder is de methode met
behulp van Hallelementen weinig robuust en gevoel ig voor bovenharmonischen. De
andere methode vereist een open integratie en is daarom niet toepasbaar bij
lage toerentallen (frekwenties < 3 Hz).
Vanwege bovengenoemde nadelen wordt in het algemeen gebruik gemaakt van een
model om de rotorflux te bepalen [bla 74], [zag 84]. Een andere methode berust
op toepassing van de waarnemertheorie [zag 84], [fru 86].

Voor de bepal ing van de rotorflux met behulp van een model staan de volgende
signalen ter beschikking:

k k k
- de statorstroomruimtevector ~ (2 signalen: Re(~), Im(~ »i

s k 5 k s K
- de statorspanningsruimtevector ~ (2 signalen: Re(~), Im(~ »;

s 5 s
- de hoeksnelheid van de rotoras w .

m

Als de fluxvergel ijkingen (3.35) en (3.36) in de spanningsvergel ijkingen
k

(3.25) en (3.30) (waarbij ~ =0) gesubstitueerd worden en deze in een reeel en
r

imaginair dee I gespl itst worden, wordt een stelsel van 4 reele differentiaal-
vergel ijkingen verkregen. om uit deze verge I ijkingen de rotorfluxruimtevector
te bepalen zijn minstens drie signalen nodig.
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om drie signalen te verkrijgen kunnen bijvoorbeeld de volgende combinaties
gevonnd worden:
- statorstroomruimtevector en hoeksnelheid

k k
(3 signalen: Reli ), Imli), W ) i

ssm
statorstroom- en statorspanningsruimtevector

k k k k
(4 signalen: Reli ), ImCL), Re(Q ), Im(Q »i

5 5 5 5
statorspanningsruimtevector en hoeksnelheid

k k
(3 5 igna Ien: Re <.l.L ), 1m (Q ), W )

ssm
statorstroom-, statorspanningsruimtevector en hoeksnelheid

k k k k
(5 signal en: ReCi. ), ImCL), Re(Q ), Im<.l.L), w ).

5 5 ssm

Elke combinatie geeft een oplossing voor het stelsel differentiaalvergel ij
kingen en vormt een model waarmee de rotorflux bepaald kan worden. Het coordj
natenstelsel waarin de model len beschreven worden is vrij te kiezen. Uit
praktische overwegingen wordt de keuze beperkt tot het statorcoordinatenstel
sel of het met de rotorflux meedraaiende coordinatenstelsel. Andere stelsels
zoals bijvoorbeeld een stelsel dat met de hoeksnelheid van de rotoras
ronddraait, vergen twee extra coordinatentransfonmaties.

Een overzicht van de verge I ijkingen en de blOkschema's van de verschillende
model len voor de fluxbepal ing is te vinden in tabel 4.1 respectievelijk figuur
4.7.
In tabel 4.1 is van elk model aangegeven hoe het afgeleid kan worden uit de
spanningsvergel ijkingen (3.25) en (3.30) (waarbij de rotor steeds kortgesloten

k
verondersteld wordt: ~ =0) en de vergelijkingen voor de fluxen (3.35) en

r
(3.36). Tevens is vermeld welke auteurs welke model len hebben toegepast en/of
beschreven. Het statorspanning-hoeksnelheidmodel in rotorfluxcoordinaten is
dermate complex dat het geen praktisch nut heeft en is daarom ook in tabel 4.1

en figuur 4.7 weggelaten.

Het statorstroom-hoeksnelheidmodel wordt het meest gebruikt. Het is eenvoudig
en er zijn aileen rotorparameters voor nodig.
Het statorstroom-spanningsmodel heeft als voordeel dat er geen hoeksnelheids
opnemer nodig is. Bij de keuze van statorcoordinaten voor dit model moet de
rotorflux bepaald worden met een open integratie. Dit geeft problemen bij lage
hoeksnelheden in verband met de drift van de integrator. Bovendien is het
model complexer, moeten de statorspanningen gemeten worden (hetgeen bij de
blokvormige spanning die de invertor levert problemen geeft) en moeten ook de
statorgrootheden bekend zijn.
Deze laatste drie nadelen gelden ook voor het statorspanning-hoeksnelheidmodel
en het statorstroom-spanning-hoeksnelheidmodel.
Het statorstroom-spanning-hoeksnelheidmodel heeft als voordeel dat er geen
integraties in voorkomen.
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Tabel 4.1 OVERZIOfT HOOELLEN VOOR DE ROTORFLUXBEPALING
In het statorcOOrdlnatenstelsel (k:S) In net rotorfl uKcOOrd I natenste I sel (k=f)

.k
~, Wm (statorstroom-hoeksnelheidsmodel)

. .kel ,mlneer ~ mbv (3.36) ult (3.30)

(4.23)

[gab 82) • [bla 14a) , [kor 82) • [zag 84)

d ~i
Rr

~ra :
Lr r SOl - L""ra - Wm"re

r

d ~.
Rr

+ Wm"ra~re
: L rlse- t"'rer r

(4.24a)

(4.24b)

[SCh 85). [zag 84)

i SK (4.25a)

(4.25b)

.k k ( t
~,~ s atorstroom/-spanningsmodel) [bla14a). [zag 84)

el imlneer ~ mbv (~35) uit (3.36) en
el ,mineer hiermee Xs uit (3.25)

(4.26)

R iSSOl

~ddtr
C

Lr fu - R i - aL ~i 1
p H Lse s se sdt seJ

(4.21a)
1 ~~ ~ -u +R i +aL ~i ] (4.28a)Wf =
~s sy

Lr dt rK SX s sx sdt sx

L
(4.21b) "rx = ~f [U Sy - RSiSY

aL d . - aL Wfi ] (4.28b)- Sdt'SY s sx

k
~. Wm (statorspanning-hoeksnelheidsmodel)

k .k t
~, ~. wm (sta orstroom/-spannlng-hoeksnelheidsmodel)

aL ~i - waL i ]sdt sx f s sy

(4.35a)

aL ~i - ~., ]sdt sy Lr m rx

(4.35b)

R H
2

(--.!:..........R ) i -
L L 8 sy

r r

R H2

(--.!:..........R ) i +
L L s sxr r

fu LSy

L2

....!:.-[-u +R H sx
r

1
Wf =~

S sx

(4.3Ib)

(4.3Ia)

(4.32bl

(4.328)

aLs~t i sa]

(4.34a)

aLs~t i SEt]

(4.34b)

[zag 84)

d Rs RsH
~SOl = -~SOl +~ra + Usa

S s r

d R RsHs
dt'se = -~se +~re + Use

s s r

d
R H Rr r

- Wm"redt'ra =~SOl -at--"ra
s r r

d
R H Rr r

+ Wm"ra~re = OLsLr"se -~rer

[bOh 11], [bla 148). [kor 82), [zag 84)

L L2 R H2

'Ira
r

- R
r

H[-Usa+ (L~L/Rs) i sa+-=-w.,
Rr m re r

L L2 R H2
r + _r_[_u + (LrL +Rs ) i SEt+"rl1 ~m"ra Rr H sl1r r r

(4.29)

(4.30i

van (4.23) en (4.26)

L
2

R H
2

r [ k (r R) .k .... d .k . .... .k]RH -~+ L'l+ S ~+vLSdt:ls+JWkvL~
r r r

(4.33)

L

J~ri: +
r

gel'Jkstelllng

d _..1< k Rs
~s =~-(aL +

s

el ,mineer ~ mbv (3~35) uit (3.36) en
el ,mineer hiermee ~ uit (3.25)



Figuur 4.7 OVERlIe!'T :IODELLPl VOOR D!:: ROTORFLl'XE"EPALl~[.

in het statorcoordinatenstelsel (k-s) in het rotorfluxcoor1ir~t£nstelsel(~·f)
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4.3.3 Stuunmodel len, ontkoppel ingsnetwerken

De model len voor de bepal ing van de rotorflux uit de vorige paragraaf kunnen
ook gebruikt worden als stuunmodel. Daartoe moeten de in- en uitgangsgroothe
den verwisseld worden. Ingangsgrootheden van een stuunmodel zijn de referen-

k
tiewaarden voor de componenten van de rotorfluxruimtevector (hetzij Re(~) en

r
Im~) dan wei W en W). Uitgangsgrootheden zijn de stroom- of spanningsre-

r rx f
ferentiewaarden voor de invertor.
De zogenaamde ontkoppel ingsnetwerken val len ook onder deze categorie. Het
model voor de sturing is dan zo goed mogel ijk invers aan het model van de
machine en invertor zodat een proportionele overdracht ontstaat rver 86].
Bij dit onderzoek wordt geen gebruik gemaakt van stuunmodellen of ontkoppe
lingsnetwerken en er zal dan ook verder geen aandacht aan besteed worden.

41



5. EEN FLLlXGEOR IENTEERDE REGEL ING VOOR EEN MNDR I.JV ING MET INDUCT IEHACH IlIE

IN VERFSPUITROBOTS

Op basis van de in het vorige hoofdstuk gegeven theorie wordt in dit hoofdstuk
een keuze gemaakt voor een fluxgeorienteerde regel ing die toepasbaar is voor
de elektrische aandrijving in verfspuitrobots. Uitgaande van de eisen die de
toepassing stelt, voigt de keuze van de invertor en het model voor de rotor
fluxbepal ing en de regel ing. Verder wordt ingegaan op enkele aspecten van de
digitale regel ing.

5. 1 In lei ding

In hoofdstuk 2 zlJn de gestelde eisen besproken terwijl hoofdstuk 4
varianten van de fluxgeorienteerde regel ing geeft. Op grond van
kunnen nu de verschillende componenten van figuur 4.6 nader bepaald

een aantal
de eisen

worden.

De dynamische eigenschappen, versnel len, vertragen, zijn bij verfspuitrobots
belangrijker dan de nauwkeurigheid en repr.oduceerbaarheid (zie [alk 84] voor
definities van deze begrippen). De verf wordt als een nevel uit de verfmond
gespoten waarbij een nauwkeurigheid van ongeveer 1 mm voldoende is [blo 83].
De hoge dynamische eisen - immers hoe sneller er geverfd wordt des te meer kan
er geproduceerd worden - stel len voornamel ijk eisen aan de regel ing. Het
maximale toerental en het (piek)koppel van de machine moeten toereikend zlJn
om aan de dynamische eisen te kunnen voldoen. De regeling moet ervoor zorgen
ook werkelijk aan de eisen voldaan wordt. Zoals in hoofdstuk 4 is aangetoond,
is de fluxgeorienteerde regel ing waarbij op elk moment een willekeurige
stroomruimtevector opgedrukt kan worden hiervoor geschikt. Immers het koppel
kan dan momenteel en zonder overgangsverschijnselen geregeld worden.

Qmdat de gewenste positie ook gehandhaafd moet kunnen worden zijn de stil
standeigenschappen van belang. De machine moet tijdens stilstand een koppel
kunnen leveren zonder daarbij oververhit te raken. Hierbij is vooral de warm
te-ontwikkel ing in de rotor van belang omdat de warmte moei I ijk afgevoerd kan
worden. Geforceerde koel ing is niet wensel ijk omdat hiervoor een extra machine
nodig is en bovendien problemen kunnen optreden met betrekking tot de afdich
tingseisen die aan de machine gesteld zijn.
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e

5.2 De verschillende componenten van de aandrijving

In deze paragraaf zUllen de verschi Ilende componenten van de aandrijving zoals
deze in figuur 4.6 naar voren komen en weergegeven zijn in figuur 5.1, behan
deld worden. Daarbij zal, gezien de eisen die de toepassing stelt (zie $ 5.1),
een keuze gemaakt worden tussen de verschi I lende mogelijkheden die er zijn.

net
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Figuur 5.1 Schema fluxgeorienteerde aandrijving

5.2.1 De machine met overbrenging

Zoals in hoofdstuk 2 aangegeven is, zal voor de aandrijving een induct ie
machine gebruikt worden.
Het massatraagheidsmoment van de rotor speelt bij dit ontwerp een onderge
schikte rol omdat niet bekend is voor welk deel van de robot (romp, arm, hand)
de aandrijving gebruikt gaat worden en dus ook de last niet bekend is. Het
massatraagheidsmoment van de rotor hoeft niet veel kleiner te zijn dan het
gemiddelde massatraagheidsmoment van de belasting [sta 85J. Voor deze aanpas
sing is meestal een overbrenging nodig omdat het toerental van de machine te
hoog is om de machine direct aan de last te koppelen. [blo 83J geeft een
overzicht van overbrengingen van het R-R (rotatie - rotatie) type die geschikt
zijn voor robottoepassingen. Gelet is hierbij onder andere op rendement,
spel ing, massa, bouwvolume. stijfheid en kosten. Voor robots, waar een hoge

43



nauwkeurigheid maar vooral een klein bouwvolume en een laag gewicht vereist
zijn, zal de Harmonic Drive het meest geschikt zijn.
De machine met overbrenging en last wordt weergegeven volgens figuur 5.2. De
stromen i ,i en i vonmen de ingangsgrootheden. De hoek van de rotoras,

sa sb sce, is de enige uitgangsgrootheid.

r- - - - - - .. - - - - - - - - - - - - - - - ..,
I

I
IL. _

I

I
I______ J

e
Figuur 5.2 Machine met overbrenging en last

5.2.2 De invertor

Orndat er een wil lekeurige statorstroomruimtevector opgedrukt moet kunnen wor
den, komt voor de invertor een spanningsinvertor met interne stroomregel ing in
aanmerking (zie figuur 5.3). Voor de verschiI lende fasen van de stroom kunnen
referentiewaarden, respectievel ijk i ,i en i opgegeven

sa,ref sb,ref sC,ref
worden. Uitgangswaarden van de invertor zijn de stromen i , i en i die

sa sb sc
naar de machine gaan.

r-- --- - -- - - - ------,
I I
I I
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I
I
I I1 _

I I
I

J:\.
I

I l- 1 I
I I
I

I

I r-.. I

l- T I, I
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I

isc.ref
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Figuur 5.3 Spanningsinvertor met interne stroomregel ing

Verder worden nog de volgende eisen aan de invertor gesteld:
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de invertor moet een voldoend grote spanningsreserve hebben om de gewenste
stroom oak werkel ijk te kunnen opdrukken en een snelle verandering van de
uitgangsstroom mogel ijk te maken. Vanwege deze spanningsreserve zal het
vermogen van de invertor ongeveer een factor 2 groter zijn dan het
vermogen van de machine;

de schakelfrekwentie van de invertor moet hoog
rige stroomvonm (bijvoorbeeld een sinus) op te
sistorinvertor is hiervoor een vereiste.

genoeg zijn om een wi I lekeu
kunnen drukken; een tran-

5.2.3 Het model voor de rotorfluxbepal ing en de regel ing

Met behulp van het model voor de rotorfluxbepal ing wordt uit een combinatie
van de gemeten statorstroom-, statorspanningswaarden en de rotorhoeksnelheid
de positie van de rotorfluxvector bepaald. Hierbij moet op de volgende punten
gelet worden:
- benodigde rekentijd;
- stabil iteit, gevoel igheid voor parametervariaties;

s s
- benodigde gegevens: ~ , ~ , w .

ssm

Van de in paragraaf 4.3.2 behandelde model len voor de rotorfluxbepal ing worden
de modellen waarbij de momentele waarden van de statorspanningen nodig zlJn
buiten beschouwing gelaten. Het meten van de de momentele statorspanningen is
bij een transistor PWM-invertor (PWM: pulse width modulation -pulsbreedte
modulatie-) erg lastig (tenzij de schakelfrekwentie van de invertor gel ijk
gemaakt wordt aan de samplefrekwentie van de regel ing [Ies 85]).
Bovendien moeten bij deze model len behalve de rotorparameters (R, L) ook de

r r
statorparameters (R, L) bekend zijn. Naanmate er meer parameters voor het

s s
gebruik van een model nodig zijn, kost het meer tijd om deze, oak tijdens
bedrijf, goed te kunnen bepalen.

f
Van het statorstroom-hoeksnelheidsmodel is de ~, w -variant het meest aan

s m
trekkel ijk omdat deze eenvoudig is, weinig rekentijd kost en stabiel is [leo
85]. Bovendien kan dit model ook gebruikt worden voor de reget ing. Bij het

s
~, w -model zijn voor de rotorfluxbepaling weI iswaar geen co6rdinatentrans

s m
fonmaties nodig maar voor de regeling zouden deze toch nodig zijn.
Voor het model voor de rotorfluxbepal ing en de regel ing zie figuur 5.4.
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Figuur 5.4 Model voor de rotorfluxbepaling en de regeling

De hierbij behorende fonmules zijn:

d
T ----. +., =M i

r dt rx rx sx

m = 3/2., . i
e rx sy

pIt) = j\ ~.y + "'m' dT
o l"Tr rx ~

(5.1)

(5.2)

(5.3)

Een belangrijke grootheid in bovenstaand model is de rotortijdkonstante
De rotortijdkonstante wordt belnvloed door (zie [sch 85]):
- de temperatuur van de rotor;
- verzadiging van de inductiviteit M;
- sk inef'fect:
- wervelstroom- en hystereseverliezen.

T.
r

De invloed van het skineff'ect en de wervelstroom- en hystereseverl iezen, is
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ondergeschikt aan de invloed van de eerste twee effecten vanwege de lage
frekwentie van de grondhanmonische van de rotorstroom. De laatste twee effec
ten zul len daarom verder buiten beschouwing gelaten worden.
Verandering van T ten gevolge van wijziging van de rotortemperatuur is een

r
thenmisch effekt en gaat langzaam.
L is sterk afhankel ijk van de grootte van de magnetisatiestroom. Bij wisse-

r
I ingen van het werkgebied van de machine in en uit het veldverzwakkingsgebied
(d.w.z. boven het nominale toerental en met verzwakte hoofdflux) zal de
magnetisatiestroom sterk varieren. Deze variaties hebben een grote invloed op
de rotortijdkonstante. De veranderingen hierdoor veroorzaakt gaan bovendien
snel (grootte-orde 10 ms) •

[sch 85] geeft een methode voor aanpassing van de in de regel ing gebruikte
parameter voor de rotortijdkonstante, gebaseerd op het vergel ijken van de
gemeten en de met behulp van het rotorflu~del berekende statorspanningen.
[fru 86] geeft een overzicht van methoden om tijdens bedrijf de rotortijdkon
stante te bepalen.

Alhoewel de rotortijdkonstante dus niet konstant verondersteld mag worden,
bl ijkt volgens [nor 85] dat de regel ing van kleine (tot 1 kW) machines met
geringe efficientie vrij ongevoel ig is voor veranderingen in T Daarom zal

r
bij dit onderzoek de rotortijdkonstante niet aangepast worden maar konstant
verondersteld worden.

5.2.4 De coordinatentransfonmaties

Orndat de regel ing in rotorfluxcoordinaten plaatsvindt, is er twee keer een
coordinatentransfonmatie nodig. De gemeten stroamwaarden i en

sa sb sc
moeten van het statorcoordinatenstel naar het met de rotorflux meedraaiende
coordinatenstelsel getransformeerd worden terwijl voor de wenswaarden voor de
invertor i en i het omgekeerde geldt.
De coordin~~e~~~ansfo~a~Y: en zijn inverse zijn gebaseerd op de verge I ij
kingen (3.19) respectievel ijk (3.20), waarbij k=f en v =p, in kombinatie met

k
( 3 •4 ) en (3 •5) .

De gemeten waarden en moeten eerst getransformeerd worden naar
sa sb sc

het a,~-stelsel en daarna naar het met de rotorflux meedraaiende stelsel.
Aangezien

+ i + i = 0
sa sb sc

zijn er twee waarden nodig.
De tranfonmatie wordt weergegeven zoals in figuur 5.5 en luidt:

i = j cosp + 1/.[3 (i -i ) sinp
sx sa sb sc
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i = -i sinp + 1/f3 (i -i ) cosp
sy sa sb sc

(5.4-b)

I,,
I
I

- -- - -~

- -----r
I
I
I isx

~
'Ii"

I

I
I

I
IL _

isc

~- - - - - - - - - - - - - - - -
I
I

I

'sa I I~

Figuur 5.5 COordinatentransfonmatie

De door de regelaars bepaalde waarden i en i moeten eerst getrans-
SX,ref sY,ref

fonmeerd worden naar het stilstaande, aan de stator gekoppelde, coordinatensy-
steem en daarna omgezet worden naar de waarden voor de drie fasen. Ook hier
zijn twee waarden voldoende aangezien de derde uit de afhankel ijkheidsbetrek
king voor de stromen voIgt.
De inverse transfonmatie wordt weergegeven zoals in figuur 5.6 en IUidt:

i = i cosp - i sinp
sa,ref sX,ref sY,ref

i = ~(-i +f3i )CoSP +
sb,ref sX,ref sY,ref

i = -~( i +(3i )cosp -sC,ref sX,ref sY,ref

(5.5-a)

~«(3i +i )sinp
sX,ref sY,ref

(5.5-b)
~«(3i -i )sinp

sX,ref sY,ref
(5.5-c)

'sx,ref

,-- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -1
I I
I .

ISi'I ref Jr----...... . I

I

i¥.ref
~ IL J

iso.ref

p
Figuur 5.6 Inverse coordinatentransfonmatie
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5.2.5 De regelaars

Voor wat de regelaars betreft, wordt uitgegaan van het schema vol gens [sch
82], [leo 85] (zie figuur 5.7).

eIfu.m rx

I m. ref I hoeksnelheids- I e.ref I kopp@l- I I S
I positie-

I - rwgelaar - I regelaQr I - I reve\aar I
I

I

I i
ef s

I

J~I I flux- I
I I :1 - I regelaar I
I
I
I
I
I

I LI X
I

I
I

I
I
1- ___ --- ----- - ----- - ---- -------------- ------- - - - - - - - - - - - - -'

e m

-- - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -,
~ I

I

e w m Ii
ref Y. ref

Figuur 5.7 Regelschema voor de fluxgeorienteerde regel ing

De regelaars in dit schema vormen een deel van twee regeltrajecten, met elk
een aantal lussen, name I ijk:

- het traject voor de positie, met:
· als onderlussen de a-, w - en m -Ius;

m e
· als ingangssignaal de gewenste positie a , gegeven door het tactisch

ref
nivo;

· als uitgangssignaal de gewenste waarde voor de koppelbepalende component
van de statorstroom i .

sy ref
Vol gens [sch 82] kan, Oij voldoend snel Ie stroomregel ing, de koppelrege-
laar weggelaten worden.

- het traject voor de rotorflux, met:
als onderlus de W -Ius;

rx
de veldverzwakkingsregelaarj

als ingangssignaal de gewenste rotorfluxwaarde, ~ref' gegeven door het
tact i sch n i yO;
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· als uitgangssignaal de gewenste waarde voor de rotorfluxbepalende compo
nent van de statorstroom i

SX,ref

Deze twee trajecten kunnen ontkoppeld en dus gescheiden gedimensioneerd worden
als verondersteld mag worden dat de rotorfluxbepalende component van de stroom
veel langzamer verandert dan de koppelbepalende component. Deze veronderstel
ling wordt gesteund door het feit dat het regeltraject voor de rotorflux dient
om de rotorflux konstant te houden.
Een andere veronderstell ing is dat er geen koppel ing optreedt ten gevolge van
de coordinatentransformaties. Voorwaarde hiervoor is dat de hoek van de rotor
fluxruimtevector, p, goed bepaald is.

Over de keuze van de regelaars kan het volgende gezegd worden. De regelaars
moeten gerealiseerd worden als een (gedeelte van een) programma in een micro
processor. De keuze zal bepaald worden door de soort verstoring en de eisen
ten aanzien van overshoot, snelheid en sampletijd.
In paragraaf 5.3 en 5.4 wordt aandacht geschonken aan digitale regelaars en de
dimensionering ervan.

5.2.6 Schema voor de fluxgeorienteerd geregelde aandrijving

Met de in de vorige subparagrafen beschreven componenten van de aandrijving
kan het complete schema volgens figuur 5.8 worden samengesteld. De in figuur
5.1 aangegeven onderdelen zijn hierin duidel ijk te herkennen. Niet aangegeven
Zijn de benodigde AD- en DA-omzetters om de digitale regel ing mogel ijk te
maken.
De regelaars, de rotorfluxbepal ing en de coordinatentransformaties zullen met
behulp van een microprocessor gerealiseerd worden. Hoofdstuk 6 geeft een
beschrijving hiervan.
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i sa., refrefi
refm

refw)
ref m, e, sy, 1 sa,ref
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Figuur 5.8 Schema voor de fluxgeorienteerd geregelde aandrijving



5.3 Digitaal regelen

De diverse regelaars in de trajecten voor de positie en de rotorflux worden
gevormd door gedeelten van een computerprogramma. Het Zijn digitale regelaars.
In deze paragraaf worden de belangrijkste aspecten van digitaal regelen die
voor dit verslag van belang zijn, behandeld (gebaseerd op [ise 77] en [kuo
80]) .

Digitale regel ing heeft als voordeel dat wijzigingen in de machineparameters
gemakkel ijk en zelfs tijdens het regelen kunnen worden verwerkt in wijzigingen
van de parameters voor de betreffende regelaars.

5.3.1 Basisbegrippenj z-transfonmatie

De z-transfonmatie is het gereedschap waanmee bemonsterende systemen en bemon
sterde signalen beschreven kunnen worden. Een bemonsterd signaal ontstaat door
de waarde van een continu signaal te bekijken op bepaalde tijdstippen, de
sampletijdstippen:

k T
s

met k = 0, 1, 2. . ....

en T het sample-interval.
s

De z-getransfonmeerde van een bemonsterd signaal wordt gedefinieerd als:

CIl -k
Z(x(kT )} = E x(kT)z = X(z)

s k:o s
(5.6)

De verbanden tussen continue (analoge) en bemonsterde (tijddiscrete) signalen
en hun Laplace- en z-getransfonmeerden zijn weergegeven in figuur 5.9.

continu

ylt)

laplace
transformotie

YIs)

bemonstering
•

bemonsterd

z - tronsformotie

\(5) - - Ylz)

z=e5Ts

Figuur 5.9 Verbanden tussen continue en bemonsterde signalen
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Een bemonsterd signaal kan zowel een Laplace- als een z-getransfonmeerde
hebben. Het verband tussen beide wordt gegeven door:

Met

sT
z = e s

-1 -sT
z = e s

(5.7)

een continu
nulde-orde
de laatste

is nu in te zien dat de z-operator een verschuiving van een sample-interval in
het tijddomein voorstelt.

Uit een bemonsterd signaal kan met behulp van een extrapolator
signaal gereconstrueerd worden. Meestal is deze extrapolator een
houdcircuit. dat wil zeggen dat gedurende het sample-interval
waarde vastgehouden wordt.
De overdrachtsfunctie van een nulde-orde-houdcircuit in het s-domein is:

-sT
G = (1 - e s)/s

oh
(5.8)

Een digitale regelaar is een tijddiscreet systeem. om een continu proces.
zoals een asynchrone machine. met behulp van een digitale regelaar te regelen.
meet het aan de discrete omgeving aangepast worden. Dit kan door voor de
ingang een nulde-orde-houdcircuit (meestal een digitaal-analoog omzetter) te
plaatsen en het uitgangssignaal te bemonsteren (zie figuur 5.10). Het nulde
orde-houdcircuit zorgt ervoor dat het ingangssignaal ook tussen de sampletijd
stippen beschikbaar is.

r - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -,
I
I,,

u
I nuldeltk l I u(tl protes )'ttlI

orde -
I houdcir.I
:
I
I
I
IL - ----

Figuur 5.10 Aanpassing van analoog proces aan discrete regelaar

De overdrachtsfunctie van het gediscretiseerde proces kan nu verkregen worden
door z-transformatie van de combinatie nuIde-orde-houdcircuit - (analoog)
proces:
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-sT
1-e 5

G (Z) = Z{------ G (5»)
p p

5

-1= [1-z ) ZiG (5)/5)
p

(5.9)

De overdrachtsfunctie van het proces zal er in het algemeen als voIgt uitzien:

-1 -v
Y(z) b + b z + . , " , , + b z

0 1 v
G (z) = = (5.10)

P -1 -v
U(Z) + a z + , , , , . + a z

1 v

Een digitaal regelsysteem, bijvoorbeeld de snelheidslus van het traject voor
de positie, kan nu als voigt in het z-domein worden weergegeven (zie figuur
5.11).

Nlz)

W(z) Elz) regelaar Ulz) proces Ylzl

- GcIz) Gp Iz)

Y (z)

W(Z)

E (Z)

U(Z)

N(Z)

G (z)
c

G (z)
p

z-getransfonmeerde van het uitgangssignaal van de regel Ius;
z-getransfonmeerde van het ingangssignaal, referentiesignaal
van de rege 11 us;
z-getransfonmeerde van het foutsignaal, ingangssignaal voor
de rege Iaar;
z-getransfonmeerde van het uitgangssignaal van de regelaar;
z-getransfonmeerde van het stoorsignaalj
overdrachtsfunctie regelaarj
overdrachtsfunctie te regelen proces;

Figuur 5.11 Digitale regellus

De overdrachtsfunctie van de open Ius ('open loop') luidt:

G (z) = G (z) . G (z)
01 c p
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De overdrachtsfunctie van de gesloten Ius ('closed loop') luidt:

H(z) =
G (z)G (z)

c p

+ G (z)G (z)
c p

(5.12)

De regelaar moet nu zo ontworpen worden dat de regel Ius voldoet aan de gestel
de eisen met betrekking tot:

- overshoot;
- snelheid van het bereiken van de eindwaarde (zo deze bereikt wordt);
- eindfout.

Er zi jn
verwachten
proces.

nu verschi Ilende soorten regelaars mogel ijk al naar gelang de
verstoring aan de ingang van de regelaar en de structuur van

te
het

5.3.2 Naar parameter geoptimal iseerde regelaars

Bij een naar parameter geoptimal iseerde regelaar is de structuur, dat wil
zeggen vorm en orde, van de regelaar voorgeschreven. De coefficienten van de
regelaar worden zo goed mogel ijk aan het te regelen proces aangepast. Zo goed
mogel ijk wil zeggen volgens een bepaald criterium.
Een oorbeeld van een naar parameter geoptimal iseerde regelaar is een discreet
gereal iseerde "PID"-regelaar.

De algemene structuur voor naar parameter geoptimal iseerde regelaars die, met
een stapfunctie als ingangssignaal, een eindfout nul hebben, is:

-1
q + q z +

o 1
G (z) =

c -1
1 - z

-v
+ q z

v
(5.13)

Heestal worden eerste en tweede orde regelaars gebruikt. Voor een tweede orde
regelaar geldt:

-1 -2q + q z + q z
0 1 2

G (z) =c -1
1 - z

(5.14)

Er kan een verband gelegd worden tussen de tweede orde digitale naar parameter
geoptimal iseerde regelaar en de bekende analoge PID-regelaar.
Voor de PID-regelaar geldt:
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(5.15)
1 t de{t)

U{t) = K [e{t) + - J e{T)dT + T ]
ToO dt

I

Deze vergel ijking kan omgezet worden naar het z-domein met behulp van:

de (t) I
dt t=kT

s

e (kT ) -e [ (k -1) T ]
s s

:: ---------
T

s

met als z-getransformeerde:

-1
(1-z )IT E{z)

s

en (waarbij de reehthoekige integratieregel gebruikt wordt):

Jte{'l')dTI ::I I (kT ) = I [{k-1)T ] + T e[{k-1)T ]
o t=kT s s s s

s
(1{kT) is de waarde van de integraal OP t=kT )

5 S

met als z-getransformeerde:

T /(z-1) E{z)
s

(5.16)

(5.11)

Zodat

Noem nu:

U{z) = K [1

T
s

+---

T z-1
I

To -1
+ -( 1-z )]

T
s

(5.18)

e = T IT
DDs

e = T IT
I s I

de differentiatieeoeffieient
de integratieeoeffieient

Vergel ijking (5.18) is te hersehijven tot:

-1 -2
[1+e +(e -2e -1)z +e z )

DID 0
U{z) = K ------------ E{z)

-1
1 - z

(5.19)

Verge I ijking van (5.14) met (5.19) levert het verband tussen de tweede orde
naar parameter geoptimal iseerde regelaar en de PID-regelaar.

K = q - q
o 2

56

(5.20)



c = q /K
D 2

c = (q + q + q )/K
I 0 1 2

(5.21)

(5.22)

Dit verband geldt aileen als voldaan wordt aan de voorwaarden voor het PID
gedrag van de analoge regelaar, name I ijk:

c > O' c > OJ c < c
D 'I I D

(5.23)

Andere discretisatiefonmules, bijvoorbeeld de trapezoidale integratiefonmule,
leiden tot andere verbanden tussen de coefficienten.
Optimal isatie van de coefficienten van de digitale regelaar kan er toe leiden
dat niet aan de voorwaarden (5.23) voldaan is. Dan is er voor die tweede orde
regelaar geen vergelijkbare PID-regelaar.

Het bepalen van de parameters q ,
1

verschiI lende manieren gebeuren:
q voor de regelaar kan op

v

a. gebaseerd op een model van het te regelen proces en met gebruik van een
optimal isatiecriterium, zoals een kwadratisch foutcriterium;

b. met behulp van afstemregels (tuning rules);

c. volgens trial-and-error-methode: parameters afzonderlijk opvoeren totdat er
bij een bepaald ingangssignaal oscillaties optreden.

5.3.3 Structuur-optimale regelaars

Bij de structuur-optimale regelaars worden zowel de structuur van de regelaar
als de coeffienten zo goed mogel ijk aan het proces aangepast. Voorwaarde
hiervoor is dat de structuur en de parameters van het proces goed bekend zijn.
Er kan een verschi I gemaakt worden tussen compensatieregelaars en toestandsre
gelaars. De laatste categorie werkt met toestandsgrootheden en zal hier niet
aan de orde kamen aangezien in dit onderzoek niet met toestandsgrootheden
gewerkt wordt.

Voor wat de compensatieregelaars betreft wordt de aandacht gericht op rege
laars die hun eindwaarde in eindige tijd bereiken. Met name de zogenaamde
deadbeat-regelaar is interessant; deze bereikt de eindwaarde in minimale tijd
en zonder overshoot. Voorwaarde hiervoor is dat de polen en nulpunten van het
proces bekend zijn en dat het ingangssignaal bekend is.
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Het dimensioneren van een deadbeat-regelaar met een stapfunctie als ingangs
signaal gebeurt als voigt.

Voor het i ngangss I gnaa I , de stapfunctie, kan geschreven worden:

w(kT ) = voor k=O, 1,2, ...... (5.24)
s

Ais de uitgang de ingang in minimale tijd en zonder overshoot moet volgen,
moet gelden:

y (kT ) = w(kT ) = voor k~v=m+d (5.25)
s s

u (kT ) = u(mT ) voor k~m (5.26)
s s

waarin
v de orde van de overdrachtsfunctie van het proces is (inclusief

dode t i jd) j

d'T de dode tijd in het proces is.
s

De z-getransfonmeerden van bovenstaande signalen luiden nu:

-1
W(Z) = 1/(1-z ) (5.27)

-1 -v -(v+1)
'r"(Z) = y + Y1 z + , .... 1 [z + z + .... ]

0

-1 -m - (m+1)
U(z) = u + u z + ..... u [z + z + ... ]

0 1 m

(5.28)

(5.29)

De overdracht van het totale systeem, H(z), wordt nu als voigt voorgeschreven:

H(z) = 'r"(z)
W(z)

= p
o

-1
+ p z

1
+ ••• +

-v
p z

v
(5.30)

met p = y j P1 = Y -y ; P = 1-y
0 0 1 0 v v-1

zodat p + P1 + .... + p = ° (5.31)
0 v

Verder wordt gedefinieerd:

(5.32)
-1 -v

= q + q1 z + ... + q z
0 v
q1 = u -u q = u -u

1 0 v v v-1

U(z)

'!'(Z)u ,
o

Q(Z) =
q =

o
met
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zodat q + q + .... + q = U
o 1 II II

(5.33)

Hienmee kan lIoor de ollerdrachtsfunctie lIan het proces geschrellen kan worden:

G (z)
y (z) Y(z) W'(z) H(Z)

=-- =-- -- =--
p u(z) W'(z) U(Z) Q(z)

-1 -II
P + P z + .... + p z

0 1 II
= (5.34)

-1 -II
q + q z + .... + q z

0 1 II

De ollerdrachtsfunctie lIoor de deadbeat-regeJaar lIolgt uit fonmule (5.12):

G (Z) =
C

H(Z)

G (Z) (1-H(Z) 1
p

=
Q{z)

- H(Z)
(5.35)

Hetgeen met de fonmules (5.30) en (5.32) geschrellen kan worden als:

-1 -II
q + q1 z + .... + q z

0 II
G (z) = (5.36)

c -1 -II
1 - P - P z - P z

0 1 II

De coefficienten q, q1' q en p , p , p lIoor de deadbeat-regelaar
o II 0 1 II

kunnen bepaald worden door lIergel ijking lIan fonmuJe (5.34) met fonmule (5.10):

-1 -II -1 -II
P + P1 z + .. + p z b + b z + .. + b z

0 II 0 1 II
= (5.37)

-1 -II -1 -II
q + q1 z + .. + q z 1 + a z + .. + a z

0 II 1 II

om aan de lIoorwaarden (5.31) en (5.33) te lIoJdoen moeten teller en noemer lIan

het rechterl id lIan fonmule (5.7) gedeeld worden door b + b + ••• + b .
0111

De coefficienten lIoor de deadbeat-regeJaar Juiden nu:

q = 1/ (b +b +.. +b ) P = b q
0 o 1 II 0 0 0

q1 = a q P1 = b q
1 0 1 0

q2 = a 2 qo P
2 = b2 qo (5.38)

q = a q P = b q
II II 0 II II 0

59



5.3.4 Stabiliteitsgrenzen

om de stabil iteitsgrenzen van een gesampeld regelsysteem te bepalen, kan
gebruik gemaakt worden van het criterium van Jury. Dit gaat als voigt:

De karakteristieke verge I ijking is gegeven door:

F(z)

met a > O.
n

n
= a z

n
n-1

+ a z
n-i

+ ... + a z + a = 0
1 0

(5.39)

Stel nu een tabel met 2n-3 rijen op en wei als voigt:

a
o

a
n

b
o

b
n-1

c
o

c
n-2

a
1

a
n-i

b
1

b
n-2

c
1

c
n-3

a
2

a
n-2

b
2

b
n-3

c
n-3

c
1

b
n-2

b
1

c
n-2

c
o

a
n-i

a
1

b
n-1

b
o

a
n

a
o

waarin

enzovoort

a a b b
0 n-k 0 n-i-k

b = en c =k k
a a b b

n k n-i k

Het criterium van Jury voor stabi I iteit luidt:
Het systeem is stabiel als al Ie wortels van F(z) binnen de eenheidscirkel
I iggen.
De noodzakel ijke en voldoende voorwaarden hiervoor zijn:

1) F(i) >0 (5.40-a)

2) F(-i) > 0

F(-i) < 0
als n even is
als n oneven is (5.40-b)

3) de volgende n-i beperkingen:

1a I < a
o n

Ib I > lb I
o n-1

Ic I > Ic 21
o n-

enzovoort
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5.4 De regeltrajecten nader bekeken

Nu enige theorie van het digitaal regelen behandeld is, kunnen de
regeltrajecten van $ 5.2.5 nader bekeken worden.
Behalve de aannamen die in $ 5.2.5 gemaakt Zijn, (o.a. m.b.t. de ontkoppel ing
van de regeltrajecten) wordt ook aangenomen dat de invertor snel genoeg is om
op elk moment de gewenste stroomwaarde te leveren. Zodoende kan de koppelrege
laar weggelaten worden. Ook de veldverzwakkingsregelaar wordt vooralsnog bui
ten beschouwing gelaten. Dit heeft tot gevolg dat het toerental van de machine
tot het nominale beperkt moet worden. Het schema van figuur 5.1 zal er nu als
voigt uitzien (zie figuur 5.12).

i(t )we
ref m. ref k

hoeksnel-
sy.re

positie -
regeloor liE: iJs-

- - regeloor

'¥ i (t
rx.ref sx. ref

f [ux-

- regelaar

L
8(t

k
) '¥ (t

k
)

rx

Figuur 5.12 Vereenvoudigd regelschema

Nu kunnen het regeltraject voor de positie, met een snelheids- en positielus,
en het regeltraject voor de rotorflux, bestaande uit de rotorfluxlus, afzon
derl ijk gedimensioneerd worden.

5.4.1 Het regeltraject voor de rotorflux : dimensionering

Het doel van het regeltraject voor de rotorflux is het constant houden van de
rotorflux zodat het koppel momenteel geregeld kan worden.
Van de rotorfluxlus kan een model gemaakt worden dat weergegeven wordt in
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f i guur 5. 13.

If
rx.ref

i (t )
sx.ref k

i (t
k

)sx
If ( t

k
)rx

G (z)
m,'If

Gc,r1z) Gd 1z) Gm.o/IZ)-

I-- regelaar j invertor I machine I

overdrachtsfunctie van de rotorfluxregelaar;
vertraging ten gevolge van dode tijd invertor en rekentijd
voor coordinatentransformaties e.d.;
overdrachtsfunctie asynchrone machine met nulde-orde
houdcircuit.

Figuur 5.13. Model voor de rotorfluxlus

Het model bestaat uit een rotorfluxregelaar en het te regelen proces.
De overdrachtsfunctie van het proces, G (z), bestaat uit een combinatie van
het nulde-orde-houdciruit met de overdr~c~tsfunctie van de machine, G (Z),

m,'If
en de vertraging ten gevolge van de dode tijd van de invertor en de benodigde
rekentijd, G (z).

d

G (z) = G (z) . G (Z)
P,. d m,'If

waarin

G (z) = Z(G (s)'G (s»)
m, 'IV oh 'IV

G (S) voigt uit formule (4.15):
'If

G (s) = M/(1+sT)
V r

Zodat

Aangenomen wordt dat de vertraging ~~n sample-interval is:

-1
G (Z) = Z

d
Zodat
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G (z)
p, 'IV

-T IT
= M(1-e s r)

-1
z

-1--------z-T IT -1
1 - e s r z

(5.46)

met

en

-T IT
a = M(1-e s r)

-T IT
b = e s r

(5.47)

(5.48)

is (5.46) te schrijven als:

-1
a z

G (z) =
p, 'IV

-1-----z
-1

1 - b z
(5.49)

Voor dit te regelen proces wordt een eerste orde regelaar
~onmule (5.14) gedimensioneerd.

(q =0)
2

vol gens

G (z) =
c, "tV

-1
q + q Z

o 1

-1
1 - z

(5.50)

q en q worden nu zo bepaald dat
o 1

-T IT
• de pool z=e s r opheven wordt;

dus q /q = - b
1 0

(5.51)

• de polen van de gesloten-Ius-overdrachts~unctiesamenvallen op de reele as
(dit gee~t een stabiele en de meest snel Ie stapresponsie zonder overshoot);

de gesloten-Ius-overdracht is (als voldaan is aan (5.51»:

=H (z) =
'IV

G (z) G (z) q a
c,'IV P,'IV 0------

2
+ G (z)G (z) z - z + q a

c,"tV P,'IV 0

(5.52)

Voorwaarde voor het samenvallen van de polen is:

4q a =
o

o~wel q = 1/(4a)
o
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De totale overdracht van de rotorfluxlus wordt bij optimale aanpassing van de
regelaar:

H (z) =
"f 2

(z-~)

De overdracht voor de regelaar wordt nu:

(5.54)

G (z) =
c, "f

-1
q + q Z

o 1

-1
- z

(5.55)

met q = 1/(4a)
o

q = -b q = - b/(4a)
1 0

(5.56)
(5.57)

Met behulp van
stabi I iteit van de
De karakteristieke

het kriterium van Jury (zie paragraaf

gesloten-Ius-overdracht bekeken.
verge I ijking (zie (5.52» is:

5.3.4) wordt de

2
z - z + q a = 0

o

\/oorwaarde 1) (5.40- a) Ievert:

F(1) = 1 - 1 + q a > 0
o

ofwe I q > 0 want a is altijd groter dan nUl.
o

\/oorwaarde 2) (5.40-b) levert:

F(-1) = 1 + 1 + q a > 0
o

(5.58)

(5.59)

(5.60)

ofwe I q > - 2/a
o

hier wordt door (5.59) al aan
voldaan

\/oorwaarde 3) (5.40-c) levert:

q a < 1 (5.61)
o

met q a = ~ is hier aan voldaan.
o
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5.4.2 Het regeltraject voor de rotorflux : simulatie

Door middel van simulatie kan inzicht verkregen worden in de gevoel igheid van
de regelaar voor parametervariaties. Een belangrijke parameter is de rotor
tijdkonstante T (zie paragraaf 5.3.2). De invloed van verandering van deze

r
parameter op de regel ing is als voigt gesimuleerd (zie appendix E voor het
gebruikte programma).

De gesloten-Ius-overdrachtsfunctie IUidt (waarbij in eerste instantie niet is
voldaan aan de voorwaarden (5.51) en (5.53) voor de dimensionering van de
regelaar) :

q a z + q a
0 1

H (z) =• 3 2
z - (1+b)z + (b+aq )Z + q a

0 1

Kies nu T = 5 ms
s

en T = 50 ms
r

zodat b =
-T IT

0.905e 5 r =

en kies q a en q vol gens (5.56) en (5.51).
o 1

(5.62)

Met deze coefficienten wordt nu de stapresponsie van H (Z) berekend als de
rotortijdkonstante varieert van 30 ms tot 10 ms. De res~ltaten zijn weergege
ven in figuur 5.14.
De stapresponsie is voor aile waarden van T stabiel. Ais een afwijking van 5Y.

r
voor de stapresponsie is toegestaan, kan T varieren tussen 40 ms en 60 ms.

r
Ais de werkel ijke T kleiner is dan de T waarop de parameters gedimensioneerd

r r
zijn, is er weI iswaar enige overshoot in de stapresponsie maar is de responsie
sneller. Is de werkel ijke T daarintegen groter, dan wordt de responsietijd

r
ook groter.

5.4.3 Het regeltraject voor de positie : dimensionering

Het regeltraject voor de positie bestaat uit een snelheids- en een positielus.
Doe I van dit traject is de rotoras zo snel mogel ijk en zonder overshoot naar
een gewenste positie e te krijgen en hem daar te houden.

ref
Naast de aannamen zoals deze in $5.2.3 gemaakt zijn, wordt er vanuit gegaan
dat naast e ook w momenteel beschikbaar is.

m
De hoeksnelheid wordt bepaald met behulp van de formule:
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Figuur 5.14 Simulatieresultaten stapresponsie Hy(z)

bij variatie van T
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e (t ) - e(t - At)
k k

W (t ) = (5.63)
m k

At

waarbij At « T (factor 10)
5

Nu kan voor het regeltraject een model gemaakt worden (figuur 5.15).

~)i (t
k

) w (
sy m

-- GmJz)
I

ref
w ~f( t k ) i sy, ref(tk )m, r

-

-
Gc,e(z) Gcwlz) Gd(z) -- ,

i (t
k

) a(t
s

~ Gme1z),

...-regelaar I regelcnr I ilYertor I machire I

a

G (Z)
m,e

G (Z)
m,w

overdrachtsfunctie positieregelaar;
overdrachtsfunctie snelheidsregelaar;
vertraging ten gevolge van dode tijd invertor en rekentijd voor

coordinatentransfonmaties e.d.;
overdrachtsfunctie voor de hoek stand van de asynchrone machine
met nulde-orde-houdcircuit;
overdrachtsfunctie voor de snelheid van de asynchrone machine

met nulde-orde-houdcircuit.

Figuur 5.15 Model regeltraject voor de positie

AI lereerst wordt de snelheidslus gedimensioneerd. De snelheidslus (zie figuur
5.16) bestaat uit een snelheidsregelaar en het te regelen proces.
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i f(t
k

) i (t
k

)sy.re sy

GC.l.>lz) f-- Gd(z) Gm,w1z1-

I--regelaar I invertor I rrnchine I

W f( t
k

)m.re

G (z)
m,w

overdrachtsfunctie snelheidsregelaar;
vertraging ten gevolge van dode tijd invertor en rekentijd voor
coordinatentransformaties e.d.;
overdrachtsfunctie voor de snelheid van de asynchrone machine
met nulde-orde-houdcircuit;

Figuur 5.16 Snelheidslus

De overdrachtsfunctie van het proces, G (z), bestaat uit een combinatie van
de vertraging ten gevolge van de dode ~~~d van de invertor en de benodigde
rekentijd, G (z), en een nulde-orde-houdcircuit met de overdrachtsfunctie voor

d
de snelheid van de machine, G (z).

m,w

G (Z) = G (Z) • G (z)
p,w d m,w

(5.64)

waarin G (z) = Z{G (s)'G (5) '5)
m,w oh e

(5.65)

Ge(S) voigt uit de formules (4.18), (3.32) en (3.34). Orndat er naar een
aandrijving gekeken wordt en de rest van het ontwerp van de robot buiten
beschouwing bl ijft, is ook het belastingskoppel m njet bekend. Aangenomen

d
wordt dat deze door een massatraagheidsmoment J gerepresenteerd kan worden.

d
De bewegingsvergel ijking IUidt dan:

d
m = J --w

e tdt m
(5.66)

waarin J = J + J
t d

(5.67)

het totale massatraagheidsmoment is.
Nu is

'IV
M rx 1 1

G (5) = 3/2 - -- - = ce L J 2 e 2
r t 5 5

(5.68)
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met

'IfM rx
C = 3/2 ---
e L.J

r t

(5.69)

Voor het dimensioneren van de regelaar wordt aangenornen dat 'If konstant is
rx

zodat C konstant is.
e

Dan is:

1
G (z) = C T (5.70)
m,w e s (z-1)

Aangenomen wordt dat de vertraging ~~n sample-interval is:

-1
G (z) = z (5.71)

d

De totale overdracht van het te regelen proces IUidt nu:

G (z) = C T
P,W e s

-2
z

-1
- z

(5.72)

om de storingen zo snel moge' ijk weg te werken wordt voor dit proces een
deadbeatregelaar volgens fonmule (5.36) ontworpen.

G (z) = ----------
c,w -1-2

1 - P - P Z - P Z
012

-1
q + q z

o 1

-2
+ q z

2
(5.73)

Met behulp van (5.38) worden de coefficienten van de snelheidsregelaar
bepaald:

1
q =-- p = b q = 0

0 C T 0 0 0
e 5

1
q1 = a q = -i'-- Pi = b q = 0

1 0 C T 1 0
e 5

q2 = a q = 0 P2 = b q =2 0 2 0

zodat:
-1

1 - Z
G (Z) = --

c,w C T -2
e 5 - Z

De gesloten-Ius-overdracht wordt nu:

(5.74)

(5.75)
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G (z)G (z)
C,W P,W

H (Z) = -------
W

-2
= z (5.76)

+ G (Z)G (Z)
c,w p,w

Voor de positielus kan nu het volgende model opgesteld worden (zie figuur

5.17) .

e(t )(t )ifre sy, ref Ie k

Ge,a lz) Gp,a 1z)-

r-regeloar
snelheidslus+

I invertor + I
machine

e

G (z)
c,e

G (z)
p,e

overdrachtsfunctie van de positieregelaar;

overdrachtsfunctie van het te regelen proces;

Figuur 5.17 Hodel van de positielus

Hierin is:
G (z) = G (z)· G (z) . G (z)· (1-H (z»
p,e c,w d m,e w

(5.77)

waarbij

1
G (z) = C T

m,W e s (z-1)
(5.70)

G (z)
m,e

2 z + 1
= Z(G (s) G (s) J = 1/2 C T

oh e e s 2
(Z-1)

(5.78)

lnvullen van (5.70), (5.71), (5.76) en (5.78) in (5.77) levert:

+ z -2
G (z) = ~T --- zp,e s -1

- z

(5.79)

De eenvoudigste regelaar die voor dit proces gedimensioneerd kan worden, is
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een nulde-orde-regelaar (q =0, q =-q ) volgens fonmule (5.14):
2 1 0

G (z) = q
c,a 0

De gesloten-Ius-overdrachtsfunctie luidt:

(5.80)

H (z) =a

=

G (Z) 'G (z)
c,a p,a

+ G (z) 'G (z)
c,a p,a

a (1+z)
o

2
z + (a -1)z + a

o 0

(5.81)

waarin a = ~T q
o s 0

De coefficient a wordt nu zo bepaald dat de polen van de gesloten-Ius
o

overdrachtsfunctie samenval len op de reele as. Dit geeft een stabiele en de
meest snel Ie stapresponsie zonder overshoot (zie ook par. 5.4.1).

a = 5.82
o

of a = 0.17
o

De voorwaarden voor het criterium van Jury zijn (zie par. 5.3.4):

(5.40-a)
(5.40-b)
(5.40-c)

a >0
o

2 >0

Ia 1<1
o

a =0.17 voldoet hieraan.
o

Ook hogere-orde-regelaars zlJn mogel ijk. De gesloten-Ius-overdrachtsfunctie
wordt dan zo ingewikkeld dat optimale parameters nauwel ijks meer analytisch te
bepalen zijn. Parameterwaarden zul len dan ook door trial-and-error, eventueel
met behulp van simulatie, gevonden moeten worden.

5.4.4 Het regeltraject voor de positie : simulatie

Ook de regel Ius voor de snelheid wordt gesimuleerd om de gevoel igheid van de
regelaars voor parametervariaties vast te stel len (zie appendix E voor het
gebruikte programma).

De gesloten-Ius-overdrachtsfunctie van de snelheidslus luidt:
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H (z) =
w

C T (q z+q )e s 0 1

3 2
z - z + (C T q -p )z + (p +C T q )

e s 0 2 2 e s 1

(5.82)

Hierin is C de enige parameter die kan varieren. Met M=L geldt:e r

'IV
rx

C = 3/2-e ..J
t

(5.83)

Zowel de rotorflux als het totale massatraagheidsmoment kunnen sterk varieren.
Voor de simulatie is gekozen:

• = 1
rx 2

..J = 0.01 kgm
t

en T = 5ms
s

zodat C T = 0.75
e s

Nu worden q ,q en p bepaald met (5.74).
o 1 2

Met deze coefficienten wordt nu de stapresponsie van H (z) berekend als C T
w e s

varieert van 0.5 tot 1. Enkele resultaten zijn weergegeven in figuur 5.18.

Als de werkel ijke C groter is dan de C waarop de parameters gedimensioneerde e
zijn, geeft dit een grotere overshoot. Bij kleinere C T wordt de responsie

e s
trager.

De coefficient a in de gesloten-Ius-overdrachtsfunctie van de positie is
o

aIleen van het sample-interval T afhankel ijk. Dit interval wordt vast
s

gekozen. De regel Ius voor de positie hoeft dus niet bekeken te worden op
parametervariaties. Parametervariaties in de snelheidslus zul len doorwerken in
de positielus.
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6. REALISATIE VAN EEN FLllXGEORIENTEERDE REGELING

De regel ing voor de fluxgeorienteerd geregelde aandrijving wordt gereal iseerd
met behulp van een microprocessor. Dit hoofdstuk beschrijft de hardware, een
personal computer met een interfacekaart, en de software die voor de regel ing
nodig is. Ook wordt aandacht besteed aan enkele effecten van de digital j

sering.

6.1 De hardware

De hardware voor de regel ing bestaat uit een IBM personal computer met een
interfacekaart, de labmaster. (zie ook figuur 6.1)

D, IBM-PC

net

~ ~\8°fggnll 1----1 ~~

I
I

C\
r--I

labmaster I I invertor is/]
V \I idl

I \' A A-~Ol
~ I / ic:.r AAA)

\ I eI -I

I
I
I
I

I,
I
interfoc.e (zie figuur 6.3)

Figuur 6.1 Hardware

6.1.1 De personal computer (PC)

Voor een PC is gekozen omdat:
- hiermee een digitale regeling mogel ijk iSj
- deze een flexibele opzet van de regel ing mogel ijk maaktj
- deze tevens mogel ijkheden biedt om (meet)gegevens op te slaan en te
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verwerken;
deze beschikbaar is, waardoor geen tijd besteed behoefde te worden aan het
ontwikkelen en maken van speciale hardware. Bovendien kan er nu eerst
algemeen onderzoek naar het systeem verricht worden, op grond waarvan dan
speciale hardware ontwikkeld kan worden.

De nadelen van het gebruik van een PC zijn vooral gelegen in het feit dat een
PC niet speciaal voor deze toepassing ontworpen is en dat deze PC te langzaam
is. Voor de vereiste nauwkeurigheid (zie par. 5.1) is een sample-interval
kleiner dan 1 ms nodig. Met de programma's die ontwikkeld zijn (Zie par. 6.2)
I igt T rond de 3 ms.

s
om uitgebreid metingen aan het systeem te kunnen doen is een tweede PC nodig.

De gebruikte PC is een standaard IBM PC met een Intel 8088 microprocessor,
twee floppydisk-units (360 kB/floppy), een beeldscherm en een toetsenbord.
Voor een gedetailleerde beschrijving wordt verwezen naar het handboek [han
83].

6.1.2 De labmaster

om de PC geschikt te maken voor (digitaal) regelen is een interfacekaart
nodig. Hiervoor wordt de TECMAR-Iabmaster gebruikt. Deze bestaat uit 2 onder
delen: het moederbord en het dochterbord.
Het moederbord wordt in de PC gelnstal leerd en is aangesloten op de 8-bits
databus in de zogenaamde 'memory mapped mode'. Het aansturen van de kaart is
mogel ijk door het schrijven naar en lezen van bepaalde gereserveerde geheugen
adressen.

Op het moederbord bevinden zich onder andere:
- 5 timers;
- 2 da (digitaal analoog) converters;
- 3 paral lelle poorten (8 bit).

Op het dochterbord, dat door een flat-cable verbonden is met het moederbord,
bevinden zich onder andere:
- een ad-converter (12 bit) met een 16-kanaals multiplexer;
- ingangen voor 16 analoge signal en.

Voor een gedetail leerde beschrijving van de labmaster wordt verwezen naar de
handleiding [sci 85].
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6.1.3 De machine en invertor

De gebruikte inductiemachine (Dynasyn V 7-6-4 L) is een 4-poJ ige driefasen
machine van 0.92 kW voorzien van een ashoekstandopnemer. De machine is mecha
nisch gekoppeJd aan een gel ijkstroommachine met JuchtJagering en voorzien van
een toerenteller. De gel ijkstroommachine dient als zuivere traagheidsbelas
ting.

De invertor (Pumasyn PUS3) is een spanningsinvertor met 8troomregel ing. In
figuur 6.2 is het principeschema weergegeven (NS: dit schema komt niet overeen
met het schema op bladzijde 3-1 van [amk 86).

T, 0, TJ OJ Ts Ds

3x 3BOV
SO Hz

R

5
Cz

T

0, T, 0. T. °2 T2

O-fose &---------....... u v w

Figuur 6.2 Principeschema Pumasyn PUS3

Voor twee fasen kan een referentie(stroom)signaal opgegeven worden. Al naar
gelang de stroomwaarde in een fase groter of kleiner is dan de referentiewaar
de, wordt deze fase naar de O-fase respectievel ijk de tussenkringspanning (311
V) geschakeld. Doordat de 8chakelfrekwentie bijzonder hoog is (100 kHZ),
kunnen de door de referentiesignaJen opgegeven stroomsignalen goed benaderd
worden. De werkel ijke naar de machine gestuurde stroamwaarden worden terugge
meld evenals het aanspreken van de stroomgrens.

Voor een overzicht van de gegevens van de machine en de invertor
wordt verwezen naar appendix Fen [amk 86).
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6.1.4 Interface tussen labmaster, invertor en machine

Voor de regel ing met PC en labmaster is de interface tussen labmaster en
invertor en tussen labmaster en machine (ashoekstandopnemer) van belang (zie
figuur 6.3; het inschakelen van de invertor wordt uitgelegd in par. 6.2.1).

Deze interface is de interface die door de fabrikant gebruikt wordt bij het
bij de machine-invertor-combinatie behorende microprocessorbesturingssysteem,
de MIFA. Een beschrijving van deze interface is te vinden in appendix f. In
dit onderzoek wordt de MIFA vervangen door PC en labmaster.

OAC0 isn.rpf SU

DAC1 i..tl rIOt SV

ADC~ -kn filter -IIU

ADC1 -isb filter -IIV

labmaster

!t
invertor

C:~ ER

C:2 K AR

C:4
J~€

FRR

6:0 R FRU

8:2 r€ IG~

'---

-
putsvervier- R1

IN2 voudiJing ( machine
R2

Figuur 6.3 Interface tussen labmaster en invertor en machine

In figuur 6.3 komen de volgende signalen voor:

Signalen
ER
AR
FRR
FRU

behorend bij de invertor:
("Ein Rechner") : om invertor in te schakelen;
("AuS Rechner") : om invertor uit te schakelen;
("Freigabe Rechner") : de regel ing in de invertor gaat aan;
("Freigabe U1lrichter") : geeft aan dat de tussenkringspanning

aanwezig is;
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IGR ("Stromgrenze tt ) : geeft aan dat de stroomgrens van een van de
fasen (-IIU, -I IV) overschreden wordtj

SU ("Sollwert Phase U") j j
sa,ref

SV ("So I I wert Phase Vtt ) : i j
sb,ref

-IIU (tt/stwert Phase Utt ) : -i j
sa

-IIV (tt'stwert Phase Vtt ) : -i .
sb

Signalen behorend bij de labmaster:
C:O, C:2, C:4 : bits van de I/O-poort C van de labmaster

(deze poort wordt als output-poort gebruikt)j
8:0, 8:2 : bits van de l/O-poort 8 van de labmaster

(deze poort wordt als input-poort gebruikt);
DAOO, DAC1 uitgangen van de da-convertorenj
ADCO, ADC1 ingangen van de ad-convertorenj
IN2 ingang teller 2.

Signalen behorend bij de ashoekstandopnemer:
R1, R2 : rechthoekpulsen (1ooo/omwenteling) van de ashoekstand

o
opnemer, 90 t.o.v. elkaar verschoven

om de logische signaalniveaus van de labmaster (5V)
elkaar aan te passen, zlJn er voor de signalen ER,
behulp van opto-couplers aanpassingscircuits gemaakt

,....-----.----0 •V

- ----~-,
I

,....:1--1-----0Vuit

GN0 0----'----'
I

: GNO
I
I IL ..I.

en de invertor (15V) aan
AR, FRR, FRU en IGR met
(zie figuur 6.4).

6N135 NC

-IIU en -I IV, moeten eerst
van de labmaster toegevoerd

Figuur 6.4 Aanpassingscircuit

De door de invertor teruggemelde stroomsignalen,
gefilterd worden voor ze naar de ad-convertor
kunnen worden (zie ook par. 7.3.3).
De andere signalen naar de invertor, SU en SV, worden direct toegevoerd.

De ashoekstandopnemer levert twee signalen met elk 1000 pulsen per omwentel ing

78



o
die (elektrisch) 90 ten opzichte van elkaar verschoven ZIJn. Met behulp van
de schakel ing van figuur 6.5 wordt het aantal pulsen per omwentel ing vervier
voudigd.

JL~WWUIJl

0--- IN2

lIlJlflJlJ

SN74LS123N

: ---1)1/

figuur 6.5 Pulsverviervoudiging

6.1.5 fluxgeorienteerde regel ing met PC en labmaster

De fluxgeorienteerde regel ing verloopt in grote I ijnen als voIgt.
De twee stroomwaarden, i en i , die gemeten moeten worden, worden via de

sa sb
labmaster ingelezen. De analoge stroomwaarden worden naar digitale waarden
geconverteerd en de teller die de pulsen van de ashoekstandopnemer telt wordt
uitgeJezen. Deze waarden worden in het programma gebruikt om de positie en de
grootte van de rotorfluxvector te bepalen en om de referentiewaarden voor de
invertorstromen te bepalen. Deze referentiewaarden worden door de da-converter
naar analoge waarden geconverteerd en doorgegeven aan de referentie-ingangen
van de invertor.

6.2 De software

De regel ing geschiedt softwarematig. figuur 6.6 geeft een overzicht van de
structuur van het programma van de regel ing. Dit programma is geschreven in
Turbo-Pascal en maakt gebruik van assemblerroutines voor de labmaster uit een
bibliotheek [wij 86] en zelf geschreven routines (zie appendix E). vanwege de
snelheid zijn aIle interruptroutines in 8088/8086-assembler geschreven.
De regel ing geschiedt op interruptbasis. De labmaster is zo ingesteld dat deze
een interrupt genereert op een negatieve flank van de uitgang van teller 1.
Door teller 1 te laden met een vaste aftelwaarde, bijvoorbeeld 1000, en deze
teller elke microsekonde ~~n te laten aftellen, komt er na 1 mill isekonde een
negatieve flank op de uitgang van teller 1. Aangezien de teller telkens
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opnieuw begint met aftel len wordt er elke mil I isekonde een interrupt
gegenereerd. Een beschrijving van de interruptroutine zoals deze door het
rekencentrum ontwikkeld is, is te vinden in appendix E. Een vereenvoudigde
versie van deze interruptroutine is toegepast in het programma voor de
regel ing.

interruptroutires

Figuur 6.6 Structuur van het programma voor de regeling

In de
worden.

volgende paragrafen zal de globale opzet van de routines beschreven
Voor een I isting met gedetailleerd commentaar wordt verwezen naar
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Appendix E.

6.2.1 De initialisatie: INITIALISATIE

Voordat er geregeld kan worden moeten hardware en software gelnitial iseerd
worden. De routine INITIALISATIE initial iseert de labmaster, de invertor en de
regelaars en start daarna de regel ing.

De initial isatie van de labmaster houdt in het resetten van de labmaster en
het in een bepaalde mode zetten van de tellers en de ad-convertor.

De initialisatie van de invertor bestaat uit de volgende stappen (zie ook
figuur 6.7). De invertor moet, voordat deze de referentiesignalen kan volgen,
een puIs van minstens 20 ms op de ER-ingang krijgen. Als de tussenkringspan
ning aanwezig is en de invertor startklaar is, wordt dit op de FRU-uitgang
gemeld. Door nu het FRR-signaal hoog te maken worden de referentiewaarden door
de invertor nagestreefd.
Door het laag maken van het FRR-signaal streeft de invertor de
referentiewaarden niet meer na en met het geven van een puIs van minstens 20
ms op de AR-ingang wordt de invertor uitgeschakeld.

geef ER-puls

.--r-L
>20ms

Figuur 6.7 Initial isatie van de invertor
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De parameters van de regelaars worden gelnitial iseerd met de beginwaarden die
de gebruiker opgegeven heeft (zie par 6.2.6).

6.2.2 Overzicht van de interruptroutines

Figuur 6.8 geeft een overZicht van de assemblerroutines die tijdens een inter
rupt aangeroepen worden. De routines zijn zo achter elkaar gezet dat er zo min
mogeJ ijk variabelen nodig zijn; immers overdracht van variabelen van de ene
naar de andere routine kost tijd. De tijd loopt van boven naar beneden.

6.2.3 De rho-bepal ing: RHO_BEPALING

Voor de bepal ing van de positie rho van de rotorfluxruimtevector wordt uitge
gaan van fonmule (4.16):

(w - w ) .• = MIT . i
f m rx r sy

met w = dp/dt voIgt:
f

d M
dt P = i + w

T'IV sy m
r rx

(4.16)

(6.1)

Voor de numerieke oplossing van deze vergel ijking wordt EUlerintegratie [vel
80] toegepast. De EUlerintegratie is een eenvoudige en weinig rekentijd kos
tende methode die stabiel is.
De oplossing wordt dan:

M
p(t ) = p(t ) + T {- i (t ) . 1/IV (t ) + w (t ) )

k k-1 s T sy k-1 rx k-1 m k-1
r (6.2)

waarin T = t - t het sample-interval is.
s k k-1

De gevonden p wordt teruggebracht tot een equivalente waarde in het eerste
kwadrant. Het teken van sin(p) en cos(p) wordt in een aparte variabele opge
slagen.

Orndat voor de bepal ing van de mechanische hoeksnelheid van de rotor aileen de
pulsen uit de hoekstandopnemer beschikbaar zijn, moet w bepaald worden uit:

m

Ae
w (t )

m k At
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P(tk_l) isy(tk_1)

1Il
1r

( t
k

_
l

)

rho- bepaling

;"-1

Iflux"epaling

I

AID· conversie

coordinllten
transforrmtie

J

'l'~, ref

e
ref

regelaors

i (t
k

)
sy

inverse
coiirdina ten

P(tk) transformotie
!------------+-t-------j

01It· conversie

i (t
sy,ref k-l

Figuur 6.8 OverZlcht interruproutlnes
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Door 4t veer kleiner (mlnstens een factor 10) dan het sample-interval te
kiezen kan w (t ) quasi-momenteel bepaald worden. Hienmee is voldaan aan de

m k
voorwaarde uit par. 5.4.3 dat, voor de snelheidslus, naast e ook w momenteel

m
beschikbaar is.

6.2.4 De rotorfluxbepal ing: FLUX_BEPALING

Voor de bepal ing van de grootte van de rotorflux wordt ultgegaan van formule
(4.15):

d
T~ + V = M i
rdt rx rx sx

De numerieke oplossing voigt met behulp van Eulerintegratie:

M 1
V (t) = V (t ) + T (-i (t ) - -'I" (t ) )

rx k rx k-1 s T sx k-1 T rx k-1
r r

Dit is te herleiden tot:

(4.15)

(6.4)

'V (t)
rx k

T
5

= (1 - -) 'V ( t )
T rx k-1

r

T
5

+ -4'1 i (t )
T sx k-1

r

(6.5)

6.2.5 De coordinatentransformaties: COORD_TRANS. INVERS_COORDTRANS

De coordinatentransfonmaties volgen met behulp van i +i +i =0 rechtstreeks
sa sb sc

uit de fonmules (5.4 - 5.5). Orndat bij de rotorfluxbepal ing en de rho-bepal ing
niet i (t) en i (t) nodig zijn, maar MIT i (t) en MIT i (t). worden

sx k sy k r sx k r sy k
fonmules (5.4) met de konstante MIT venmenigvuldigd. De waarden van sinus en

r
cosinus die in deze procedures gebruikt worden, komen uit een tabel.

Voor de transformatie van het statorstelsel naar het met de rotorflux mee
draaiende stelsel (procedure COORD_TRANS) wordt gebruikt:

M
-i (t) =
T sx k

r

M
cos (p (t » i (t) +

T k sa k
r

M
-- 5 i n (p (t » (I (t) +2 i (t) )
T f3 k sa k sb k

r
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M
-i (t) =
T sy k

r

M

T
r

sin(p(t » i (t) +
k sa k

M
-- cos (p (t » (i (t) +2 i (t) J
T .[3 k sa k sb k

r

(6.6b)

Voor de transfonmatie van het met de rotorflux meedraaiende stelsel naar het

statorste/sel (INVERS_OOORD_TRANS) wordt gebruikt:

i (t )
sa,ref k

i (t )
sb,ref k

= i (t ) cos (p ( t » - i (t ) sin (p (t »
sX,ref k k SY,ref k k

(6.7a)

= 1/2[{'[3COS(P(t »+sin(p(t » Ii (t ) +
k k SY,ref k

{.[3sin(p(t »-cos(p(t »)i (t ) ]
k k SX, ref k

(6.7b)

6.2.6 De regelaars: REGELAARS

De gebruikte fonmules voor de rege/trajecten voor de rotorflux en de

volgen direkt uit de fonmules (5.55) voor de rotorfluxregelaar en de

(5.75) en (5.80) voor de snelheids- respectievel ijk positierege/aar.

positie

fonmu/es

Voor de rotorf/uxregelaar wordt de fonmule:

i (t ) = i (t) + q ('If -'If (t) I
sX,ref k sX,ref k-1 fo rX,ref rx k

+ q {'If -'If (t )I (6.8)
f1 rX,ref rx k-1

waarbij vo/gens (5.56) en (5.57):

qfO = 1/(4a)
-T IT= 1/{ 4 . M( 1-e s r) I

-T IT
= -e s r qfO

Voor de sne/heidsrege/aar geldt:

(6.9)

+ q {w ( t ) -w (t ) I
w1 m, ref k m k-1

i ( t ) = i ( t ) + q {w (t ) -w (t ) I
sY,ref k sY,ref k-2 wo m,ref k m k

waarbij vo/gens (5.74):
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q =
wo

1/(C T )
a s

= - 1/ (C T )a s

terwijl voor de positieregelaar genoteerd kan worden:

w (t ) = q (a - a(t ) I
m,ref k ao ref k

6.2.7 De gegevensverwerking

(6.10)

Aan het eind van elke interruptroutine worden de berekende waarden voor de
stromen, i en i , de waarden van de stromen in het rotorfluxcoordi-

sa,ref sb,ref
natenstelsel, i en i ,de grootte en de hoek van de rotorflux, W en p, en

sx sy rx
de hoeksnelheid w weggeschreven naar een array.

m
Na beeindiging van het regelprogramma kunnen deze gegevens verder verwerkt
worden tot tabel len of grafieken.

6.3 Effecten van de digital isering

6.3.1 Inleiding

Bij de digitale regeling speelt het sample-interval Teen belangrijke rol.
s

Het sample-interval wordt bepaald door de benodigde rekentijd en de tijd nodig
voor de opslag van gegevens. Ais aangenomen mag worden dat met het schrijven
van programma's in assembler en het gebruik van uitsluitend gehele getal len de
maximaal haalbare snelheid voor wat de software betreft bereikt is, wordt deze
tijd sterk afhankelijk van de gebruikte hardware en de klokfrekwentie van het
systeem.
In de voor deze opstell ing gebruikte PC (zie par. 6.1) bevindt zich een 8088
microprocessor. Toevoeging van een numerieke co-processor om het rekenwerk te
versnel len heeft weinig zin omdat de databus slechts 8 bit breed is. Er is dan
relatief veel tijd nodig zijn om de 16 bits getallen naar en van de co
processor te transporteren. Verder rekent de 8088 ongeveer even snel met
gehele getal len als een numerieke co-processor. Het gebruik van een numerieke
processor wordt pas interessant als er een PC met een 16 bits brede databus is
en als er met reele getal len gerekend wordt.

Het sample-interval T heeft invloed op:
s
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gehouden worden met het
de bemonsteringsfrekwentie
frekwentie die in het te

sample-interval bemonsterd met een 12 bits
par. 6.1.5). Hierbij treedt onvermijdel ijk
fout is kleiner dan 1Y. en wordt verder

de bemonstering van de stromen i , i en de naar de invertor gestuurde
sa sb

referentiesignalen i , i ;
sa,ref sb,ref

- de hoeksnelheidsbepal ing.

Door het rekenen met gehele getal len en het numeriek integreren (zie par.
6.3.2) ontstaan afrondingsfouten. Verder wordt er gebruik gemaakt van een
tabel voor het bepalen van de sinus- en cosinuswaarden die gebruikt worden bij
de coordinatentransformatie. Het numeriek uitrekenen van de sinus en cosinus
zou te veel tijd kosten.

In de volgende paragrafen zal aan bovengenoemde aspecten aandacht besteed
worden.

6.3.2 De bemonstering van i ,i en het uitsturen van i , i
sa sb sa,ref sb,ref

De stromen i en i worden elk
sa sb

ad-converter van de labmaster (zie
een kwantiseringsfout op. Deze
verwaarloosd.
Verder moet bij het bemonsteren rekening
bemonsteringstheorema [kuo 80). Dit zegt dat
minstens 2 keer zo hoog meet zijn als de hoogste
bemonsteren signaal voorkomt.

Het sample-interval T bepaalt de maximale frekwentie
s

grondharmonische) van de referentiesignalen (zie figuur 6.9).
(van de

!J..A
'IT

A

(

(

1/fmax

)

t

Figuur 6.9 Maximale frekwentie van het referentiesignaal
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Deze frekwentie is:

f = 1/ (2T )
max s

Hlermee I igt ook de maximale hoeksnelheid van de machine vast.
De fourierreeks van deze blokgolf IUidt:

f(t) = 4/n A ~ [1/v Sin(v2nf t) J
vsu,s... max

(6. 11 )

(6. 12)

Bij een gegeven frekwentie bepaalt het sample-interval het aantal aantoonbare
harmonischen en de fasefout. Dit wordt toegel icht met behulp van figuur 6.10.
Als voorbeeld is hierin een signaal gekozen waarbij de samplefrekwentie 6 keer
de frekwentie van het signaal is.

iso,ref

A

0.95 A
iso,refltl

" [i~a, reflt111
/ . ,

......,,...- 'so,ref Itl

t

~------- ----------~

T

i (t) : referentiesignaal bij
sa,ref
I' (t): referentiesignaal bij
sa,ref

[i (t»: eerste harmonische
sa,ref 1

oneindig klein sample-interval

sample-interval T
s

i' (t)
sa,ref

Figuur 6.10 Eerste hanmonische en fasefout in referentiesignaal

De fourierreeks van i' (t) luidt:
sa,ref

f (t) = 2/n A L)~\).L1/V sin (vwt) J +v~.~/.1/V cos (v· n/3) sin (vwt) J ]
(6.13)

met w=2n/T
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De amp I itude van de eerste hanmonische bedraagt:

2/n A (1+cos(n/3)} = 0.95 A

Eisen die gesteld worden aan het aantal hogere hanmonischen en de fasefout
bepalen het aantal samples per periode (en daanmee het sample-interval) dat
bij een gegeven frekwentie nodig is. Hierdoor zal de maximaal te bereiken
frekwentie in vele geval len lager r iggen dan f

max

6.3.3 De hoeksnelheidsbepaJ ing

Het bepalen van de hoeksnelheid van de machine kan op 2 manleren gebeuren (zie
figuur 6.11 a,b):
1. Door in een tijdinterval At een aantal pulsen #P van de ashoekstandopnemer
te tel len. Het quotient #PlAt is een maat voor de hoeksnelheid.
2. Door de tijd tussen twee opeenvolgende pulsen van de ashoekstandopnemer te
bepalen. Deze tijd kan bepaald worden door het tellen van het aantal pulsen #n
met een vaste periodetijd. Dit aantal is omgekeerd evenredig met de hoeksnel
heid.

# p (van ashoekstandop~r)

I II I
I

I Ii
( ) t

!In astDekstnndopnemer

Figuur 6.11a Hoeksnelheidsbepaling volgens methode 1.

#n
\

I ...--y

t

Figuur 6. 11b Hoeksnelheidsbepal ing volgens methode 2.
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Bij beide methoden zal een kwantiseringsfout optreden. Bij het tellen van de
pulsen is er altijd een onzekerheid van 1 puis. Zodoende moeten er om de
hoeksnelheid bijvoorbeeld met een nauwkeurigheid van 11. te bepalen, minstens
100 pulsen geteld worden. Methode 1 wordt daarom gebruikt voor het meten van
grote hoeksnelheden terwijl methode 2 bij lage hoeksnelheden de voorkeur
geniet.

In de opstel ling zoals beschreven in paragraaf 6.1 wordt gebruik gemaakt van
methode 1. Het aantal pulsen dat geteld wordt is hierbij afhankel ijk van:
- het tijdinterval At waarin geteld wordtj
- het aantal pulsen dat de ashoekstandopnemer per omwentel ing afgeeftj
- de hoeksnelheid van de machine.
Ais de laatste twee gegeven zijn, bepaalt het tijdinterval At de
nauwkeurigheid waanmee op deze manier de hoeksnelheid bepaald kan worden.
Bovengenoemde factoren zijn afhankel ijk volgens de relatie:

#P . W . At : 2n/acc
omw min

(6.14)

waarin: #P het aantal pulsen per omwentel ing dat de ashoekstandopnemer
omw

afgeeftj
w de minimale hoeksnelheid van de machine die met nauwkeurigheid

min
acc bepaald kan worden;

At het tijdinterval waarin geteld wordt;
acc nauwkeurigheid: acc : 11#P, met #P het aantal pulsen dat in At

geteld wordt.

Het tijdinterval At meet veer kleiner zlJn dan het sample-interval om van een
quasi-momentele hoeksnelheidsbepal ing te kunnen spreken (zie ook par 6.2.3).
De nauwkeurigheid van de hoeksnelheidsbepal ing kan, in stationaire toestand,
groter zijn naanmate het sample-interval groter is. De stromen daarentegen
kunnen dan minder nauwkeurig bepaald worden.

6.3.4 Het rekenen

lmplementatie van de fluxgeorienteerde regel ing met behulp van een micro
processor houdt in dat er met numerieke waarden gewerkt moet worden. Analoge
waarden van de stromen i , i moeten door middel van ad-conversie omgezet

sa sb
worden naar getal len en de getal len die de referentiewaarden voor de invertor
aangeven, moeten met behulp van da-conversie omgezet worden naar signalen.

om het sample-interval zo klein mogel ijk te houden, wordt er uitsluitend met
gehele getal len gerekend. Gehele getallen worden in de 8088 gerepresenteerd
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door een woord met een lengte van 16 bit. Dit geeft het volgende bereik:
[-32768 .. +32767J. om het bereik zoveel mogel ijk te gebruiken en zo weinig
mogel ijk infonmatie verloren te laten gaan, zijn schaalfactoren ingevoerd.
Ten eerste is er schal ing bij de ad-conversie. Zo wordt bijvoorbeeld een
momentele stroomwaarde van 2.5 A omgezet naar het getal 330. Voor de stromen
is er dus een schaalfactor van 113.
Ten tweede worden sinus- en cosinuswaarden met behulp van een tabel bepaald.
Het bereik [0 .. 1J (er wordt aileen met waarden uit het eerste kwadrant
gerekend (zie par. 6.2.3» wordt afgebeeld op [0 .. 20) zodat de schaalfactor 20
bedraagt. De fout die door het werken met een tabel ontstaat bedraagt maximaal
2.5%.
De totale schaalfactor is 113'20=2260.

Er moet ook rekening gehouden worden met de volgorde waarin de bewerkingen
uitgevoerd worden. Eerst delen kan er toe leiden dat er niets overbl ijft
terwijl eerst venmenigvuldigen overschrijding van het integerbereik tot gevolg
kan hebben. Een nadeel hierbij is dat het overschrijden van het integerbereik
niet tijdens het uitvoeren van het computerprogramma gemeld wordt. Resultaten
verkregen na overschrijding van het integerbereik hebben geen enkele betekenis
meer.

Door de numerieke integratie zal er een fout ontstaan [vel 80J. Deze fout
wordt kleiner naanmate het sample-interval kleiner is.
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1. DE TESTOPSTELL ING

1.1 Overzicht van de testprocedures

Het testen van de fluxgeorienteerde regeling zoals beschreven in hoofdstuk 6
valt uiteen in de volgende onderdelen:

• het bepalen van de machineparameters;

• het testen van de ashoekstandopnemer;

• het testen van de invertor;

hierbij wordt aandacht besteed aan:
- de dode tijd van de invertor;
- de vorm van de fasespanningen;
- de vorm van de fasestromen en de kwaliteit van de door de invertor

teruggemelde stroomwaarden;

• het testen van de rotorfluxbepal ing (zie het principeschema van figuur 7.1);

hierbij wordt aandacht besteed aan:
- rotorfluxbepal ing in stationaire toestand (konstante w );

m
- rotorfluxbepal ing in dynamische toestand (veranderende w );

m
- nauwkeurigheid (integerberekeningen, afrondfouten);
- gevoel igheid voor parametervariatiesj

• het testen van de flux-, snelheids- en positielus (zie ook het
principeschema van figuur 7.2);

hierbij moet aandacht besteed worden aan:
- stationaire toestand;
- staprespons i e;
- gevoeligheid voor parametervariaties;
- eindfout en nauwkeurigheid;
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Figuur 7.1 Testen van de rotorfluxbepal ing
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Vanwege de beperkte tijd zijn aileen de testprocedures tot en met de
rotorfluxbepal ing in stationaire toestand uitgevoerd. De resultaten geven
aanwijzingen welke knelpunten nog opgeJost moeten worden om ook de regel lussen

te kunnen testen.
Figuur 7.3 geeft een overzicht van de meetopstel ling.
gebruikte apparatuur wordt verwezen naar appendix B.
testprocedures zijn computerprogramma's geschreven. Deze
zich in appendix E.

Voor een 'ijst met
Voor verschillende

programma's bevinden
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Figuur 1.3 Overzicht van de meetopstel ling
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1.2 De machine en de invertor

1.2.1 Bepaling van de machineparameters

De bepal ing van de machineparameters is gebeurd zoals aangegeven in appendix
C. Met behulp van weerstandmeting, nu'lastproef en kortsluitproef zijn de
parameters die in het model van de asynchrone machine vol gens figuur 3.4
gebruikt worden bepaald. Verder Zijn de rotortijdkonstante T en het totale

r
massatraagheidsmoment J van de opstelling bepaald.

t
De resultaten zijn vermeld in tabel 1.1. Een nadere uitwerking van de proeven
is te vinden in bijlage C.2 van appendix C.

R = 1.61 Q
s

oL = 0.010 H
s

(R ) = 1. 49 Q
r Rc

(1-0) L = 0.10 H
s

T = 90 ms
r

J = 0.21 kgml
t

Tabel 1.1 Machineparameters en totale massatraagheidsmoment

1.2.2 De toerentalbepal ing met behulp van de ashoekstandopnemer

Het toerental wordt in de PC bepaald door in een tijdsinterval At het aantal
pulsen #P van de ashoekstandopnemer te tellen. Daartoe wordt met behulp van de
schake I ing uit par. 6.1.4 eerst het aantal pulsen dat de ashoekstandopnemer
per omwentel ing aflevert verviervoudigd. ZO kan de nauwkeurigheid van de
hoeksnelheidsbepal ing vergroot worden.
Het tijdsinterval At wordt bijgehouden door een teller die vanaf een bepaalde
startwaarde met een bepaalde aftelwaarde, bijvoorbeeld 1 keer per 0.01 ms,
aftelt. Het quotient #PlAt is een maat voor de hoeksnelheid.

Voor het testen van de hoeksnelheidsbepal ing met behulp van de
pulsverviervoudiger is een programma geschreven, TOEREN.PAS (zie appendix E).
De invertor werd hierbij met de combinatie PC-Iabmaster I met een konstante
frekwentie aangestuurd (zie ook par. 1.4.3) en de hoeksnelheid werd bepaald
met de combinatie PC-Iabmaster I I. De invertor bleek zodanig te storen (zie
ook par. 1.2.3) op de schakel ing dat de hoeksnelheidsbepal ing vol redig mis
liep. Dit wordt ge,Ilustreerd met figuur 1.4 waarin twee op verschi Ilende
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tijdstippen opgenomen oscil loscOOpbeelden te zien zijn. Naast de reguliere
pulsen zijn er, op het onderste beeld, ook stoorpulsen te zien.

;j

'i

-v---_-------JL __

I
!
I

" .,Il ;

..JiLI.....-_--~~_-Jl\. - -~i
20 )Is

jU~-..----ljJL~____'ru~LJG~\<.__._.... ~--
Figuur 7.4 "Werking" pulsverviervoudiger

De pulsverviervoudiger is uit de opstel ling verwijderd. De hoeksnelheid wordt
bepaald met behulp van !!n kanaal van de pulsgever. Hierdoor zijn er slechts
1000 pulsen per omwentel ing beschikbaar. De hoeksnelheid wordt dan minder
nauwkeurig bepaald. Wegens tijdgebrek is er geen betrouwbare
pulsverviervoudigingsschakel ing ontworpen.

om de hoeksnelheid met een bepaalde nauwkeurigheid te meten moet At voldoende
groot zijn (zie ook par. 6.3.4). In het testprogramma kan deze tijd groot
genoeg gekozen worden. Zo is voor een minimale nauwkeurigheid van 5Z bij 150

omw/min (= 15.7 rad/s) een At nodig van ems. Het toerental aangegeven door de
PC komt dan overeen met het toerental aangegeven door de toerenteller die op
de remdynamo gemonteerd zit.
Bij de fluxgeorienteerde regeling moet het sample-interval veel kleiner zijn
dan ems en daarmee zal de nauwkeurigheid van de hoeksnelheidsbepaling kleiner
worden. Well icht moet er, zeker voor lage toerentallen, overgestapt worden op
de andere methode van hoeksnelheidsbepal ing (methode 2 uit par. 6.3.4).
De implementatie van deze methode op de labmaster is minder eenvoudig dan voor
de nu gebruikte methode. Verder zou er bij verdergaande verkleining van het
sample-interval een ashoekstandopnemer met meer pulsen per omwentel ing ge
bruikt moeten worden.

7.2.3 De invertor

De invertor is getest met de opstel ling volgens figuur 7.5. De combinatie PC
labmaster I genereert referentiewaarden voor de fasestromen. Met een
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geheugenosci\ Ioscoop zlJn op
gemeten. De resultaten van
opgetekend.

verschil lende plaatsen spanningen en stromen
deze metingen worden door een X-Y-schrijver

0
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0 3.380 V
~~c~(O PC 1--- -

Iabmasterl
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f,lters 1~~F.oooooo1rg°UODMI~ Q_iJO
=00 -rr.=== .
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SV
NL invertor

L"L2·L3 N .EL u.v...
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~

liM I

toeren- diSp!cy Iopnemer

22DV t
-L

Figuur 7.5 Testen van de invertor

Het bepa \en .:J@!l ~~ .1.l..JQ

De dode tijd van een invertor is de tijd die verstrijkt tussen het geven van
een referentiesignaal en het volgen van dit signaal door de uitgang.
Voor het bepalen van de dode tijd is een programma geschreven (DTIJD.PAS, zie
appendix E) waanmee een stapfunctie op een van de twee referentie-ingangen
gezet wordt. Door nu met behulp van een osci I Ioscoop het in- en uitgangssig
naal vast te leggen, kan de dode tijd van de invertor bepaald worden (zie
f iguur 7.6).
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-isa,ref

- iSQ
(AI

3 -----------

230 ps

enkelzijdig gel ijkgerichte driefasenspanning

De rimpel die deze gel ijkspanning bevat is

Figuur 7.6 Bepal ing dode tijd van de invertor

Uit deze figuur bl ijkt dat de dode tijd (12 ~s) te verwaarlozen is ten opzich
te van het sample-interval (enkele ms).

De stijgtijd van de stroom wordt, bij gegeven voedingsspanning, bepaald door

de spreidingsinductiviteit (zie ook het schema van de kortsluitproef, figuur

C-2.3, uit appendix C). De maximale stijgtijd is met behulp van figuur 7.6 te

berekenen en bedraagt:

di
= 3/230E-6 = 13043 A/s

dt

Bij grote stroomreferentiesprongen kan de stijgtijd niet verwaarloosd worden

ten opzichte van het sample-interval.

De .YQ!I!l van ~ fasespanningen

De door de invertor geleverde fasespanningen zijn blokspanningen die, gemeten

ten opzichte van de O-fase, ofwe I 0 V ofwe I 311 V (de tussenkringspannlng)
zijn.

De tussenkringspanning (u ) is de
c

afgevlakt door een condensator.
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weergegeven in figuur 7.7. Hier zlJn ook duidel ijk de stoorpulsen te zien die
ten gevolge van het schake len ontstaan.

Uc
IVI

321

20ms

Figuur 7.7 Rimpel op de tussenkringspanning

In figuur 7.8 is gedeelte van een fasespanning weergegeven. In deze figuur
zijn ook duidel ijk de inschakel- en uitschakelverschijnselen van de transis
toren te zien. Hierdoor is eveneens de schakelfrekwentie van 100 kHz zicht
baar.

Uw
IVI

311 r-

Figuur 7.8 Fasespanning

Het zeer snel schakelen van de invertor heeft als vervelende bijwerking dat er
door de hoge du/dt in de fasespanning (ongeveer 620 V/VSj zie figuur 7.8) ten
gevolge van de altijd aanwezige capacitieve koppel ingen stoorstroompjes
ontstaan die stoorspanningen op de meetsignalen en de pulsverviervoudiger
veroorzaken. De verschi Ilende verbindingen moeten daarom afgeschenmd en zo
kort mogel ijk gehouden worden. Eventueel kan overgegaan worden op het meten
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van de stromen met behulp van transfo-shunts.
Het is het raadzaam het toetsenbord van de PC zo dicht mogel ijk bij de PC te
zetten omdat de verbinding tussen toetsenbord en PC anders als antenne werkt
en er ongewenste karakters op het scherm verschijnen.

~ vorm.YR1l M fasestrornen ~ M bruikbaarheid..'L2Q. M ~ .sm invertor
teruggemelde stroomwaarden

Op de invertor bevinden zich 3 meetpunten waar de momentele waarden van de
fasestromen gemeten kunnen worden. Voor de fluxgeorienteerde regeling is het
van belang dat de stromen nauwkeurig gemeten worden. Immers de fasestromen
(en de hoeksnelheid) zlJn de ingangsgrootheden van het model voor de
fluxbepaJ ing en de regel ing.

De invertor wordt met behulp van het programma INVSTUR1.PAS (zie appendix E)
aangestuurd met twee, 120 (elektrische) graden in fase verschoven sinusvonmige
referentiesignalen. De frekwentie van deze signalen kan, met een stapgrootte
van 5 Hz, gevarieerd worden van 10 tot 100 Hz. De aan de meetpunten gemeten
teruggernelde fasestroomsignalen blijken flinke stoorpieken te bevatten (zie
figuur 7.9a-b).

-lIU
IV)

2

G~.-----j,...--;--=Ji------+':-+-----l--JiF----+-r---T~+-"---;;---

Figuur 7.9a Fasestroom (gemeten aan meetpunt)

OM--------:;jL--------=.~-----t:f_-----.L4;-----~

- su
IV)

2

Figuur 7.9b Fasestroom (referentiesignaal)
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Ook op de referentiesignalen zijn stoorpieken waar te nemen. Afgezien van deze
stoorpieken is de stroom goed sinusvonmig. Een (voorlopige) remedie is gevon
den in het plaatsen van een laagdoorlaatfi Iter tussen de uitgangen van de
invertor en de ingangen van de ad_convertor. De kantelfrekwentie van het
filter is zodanig gekozen dat er nauwel ijks faseverschuiving optreedt (f

kantel
= 10 kHz) .
Een andere mogel ijkheid is het scheiden van de invertor en ad-convertor met
behulp van opto-couplers. Hierbij moet bedacht worden dat deze ook een capaci
teit hebben en zodoende ook storing kunnen doorleiden.

7.3 De rotorfluxbepal ing

De rotorfluxbepal ing wordt getest met de opstel ling volgens figuur 7.10.
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Figuur 7.10 Testen van de rotorfluxbepal ing
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De invertor wordt met behulp van het programma INVSTUR.PAS (zie par. 7.2.3)
door de combinatie PC-Iabmaster I aangestuurd. Met de combinatie PC-Iabmaster
I I worden twee fasestromen gemeten, wordt de hoeksnelheid bepaald en
vervolgens worden de grootte en positie van de rotorflux en het
elektromagnetisch koppel berekend.

Hiervoor is het programma FLUXTST.PAS geschreven (zie appendix E). Figuur 7.11
geeft het stroomschema van dit programma en figuur 7.12 is een uitwerking van
het blok "interruptroutines" uit figuur 7.11.

dedarahes

~~ra~elen
rOCl!dures

in; t ialisa~ie
labmaster
'«1riabelen
I1terrupt

ja

be\oerk
p,lf'rx'visY' "1m

en schrijt p. '¥rx'
n£lar disk

Figuur 7.11 Stroomschema FLUXTST.PAS
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De berekende waarden (p, W ,~ ,m) worden weggeschreven naar files
m rx e

met behulp van een plotprogramma als functie van de tijd op een
zichtbaar gemaakt kunnen worden.

zodat ze
plotter

O(t~_l) isy(tk- 1)

Ill"( t k_
1

)

'f1
rx

(t
k

_
l
)

isx(tk- I )
van invertor

~-I
~~ ....~

rho- bepoling
,

Iflu.~epaling
I

AI 0- conversie

isa(tk) i
sb

(

coiirdinaten
t ronsfor"-ltie

p(t
k

)

p( t k) wll(t k) 'f1rx(tk) i8X(~) i (5y

figuur 1.12 Interruptroutines

~)

I

~

Orndat de pulsverviervoudiger uit de opstel ling verwijderd is (zie par. 1.2.2),
moet het sample-interval groter gemaakt worden om de hoeksnelheid (in statio
naire toestand) voldoende nauwkeurig te kunnen bepalen. Voor de bepal ing van
de rotorfluxruimtevector met behulp van het programma fLUXTST.PAS is het niet
nodig dat de hoeksnelheid quasi-momenteel bepaald wordt zodat de voorwaarde
At«T vervalt. Het hele sample interval kan dus gebruikt worden om de pulsen

s
van de ashoekstandopnemer te tellen.
om een hoeksnelheid van 62.8 rad/s (= 600 omw/min) met een nauwkeurigheid van
1Y. te bepalen moet, volgens fonmule (6.14), At 10 ms zijn. Dit is veel langer
dan de tijd die nodig is voor de interruptroutines en het opslaan van de
gegevens in een array (ongeveer 2 ms) .

De werkel ijk aanwezige rotorflux kan bij deze opstel ling niet gemeten worden.
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Daarom kan niet gekontroleerd worden in hoeverre de met het model berekende

rotorflux overeenstemt met de werkel ijke. Een indicatie wordt verkregen door
het berekende elektromagnetische koppel m te vergel ijken met het koppel dat

e
door de koppelmeter op de gel ijkstroommachine aangegeven wordt.

7.3.1 De rotorfluxbepal ing in stationaire toestand

enkonstant
rond in het

hoeksnelheid

is de grootte van de rotorfluxvector
konstante hoeksnelheid w (=dp/dt)

f
De machine draait met een konstante

toestandstationaireIn

draait deze vector met

statorcoordinatenstelsel.
in nu II ast.

De rotorfluxbepaling is uitgevoerd bij verschil lende statorstroomfrekwenties
f. Het sample-interval bedraagt 10 ms. De ingestelde fasestromen hebben een

s
effectieve waarde van 2.5 A. Figuur 7.13a-d geeft de bijbehorende resultaten

van de rotorfluxbepal ing. Het "inschakelverschijnsel" dat in deze figuur te
zien is, is een gevolg van de numerieke intergratie waarbij de gekozen begin

waarde van de rotorflux niet direkt overeenstemt met de waarde in de machine.

Een indruk van de nauwkeurigheid van de rotorfluxbepal ing wordt verkregen door

te kijken naar de mate waarin de rotorflux konstant is. Uit figuur 7.13a-d

zijn twee, elkaar tegenwerkende effecten te zien.

* de hoeksnelheidsbepaling.
Deze is, in het stationaire geval,
frekwentie van de referentiesignalen

relatief nauwkeuriger naanmate
(en dus de hoeksnelheid) toeneemt.

de

* de rho-bepal ing (zie ook figuur 7.14).

/~¥=wftp QlWs·tp

op ~~~nt va~bemonsteren

is'~p moment van
~ rho-bepaling

Figuur 7.14 Fout in de rho-bepal ing
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Naanmate de frekwentie van de referentiesignalen (en dus van de meetsigna
len van de statorfasestromen) lager is, zal de in de routine RHOBEPALING
bepaaJde p beter overeenkomen met de p' die hoort bij de bemonsterde fase
stromen in de routine FLUXBEPALING (zie figuur 7.14 waarin t de tijd IS die

p
verloopt tussen het berekenen van p en het bemonsteren van de fasestromen).
De fout in de co6rdinatentransfonmatie (en dus in i en i ) zal dan ook

sx sy
kleiner zijn bij lagere frekwenties.

(zie par.
2 keer per

ook erg

door het bemonsteringstheorema
de fasestromen worden nog maar
rotorfluxbepal ing wordt dan

Vanwege het eerste effect is de rotorfluxbepal ing bij 10 Hz onnauWkeuriger dan
bij 20 Hz en en vanwege het tweede effect bij 30 Hz onnauWkeuriger dan bij 20
Hz. De variaties in de rotorflux zijn verder ook een gevolg van afrondfouten
in het rekenwerk.
Bij 50 Hz is de grens, aangegeven
6.3.2), bereikt. De meetsignalen van
peri ode (20 ms) bemonsterd. De
onnauWkeurig.

Figuur 7.15a-b toont het berekende koppel m , de berekende w /2 en de bepaalde
e f

w bi j 20 Hz.
m

Bij de hoeksnelheidsbepal ing zijn de kwantiseringsfouten als piekjes te zien.
Het koppel vertoont grote schommel ingen. Het wordt berekend met behulp van de
formule (4.18):

m = 3/2 MIT i ."it
e r sy rx

(7.1)

De machine draait in nul last; het koppel m en de daarbij behorende
e

koppelvonmende statorstroomcomponent i zijn klein.
sy

f
i ': stroomvector berekend t.g.v.
-5

fout in p
Figuur 7.16 Fout in de stroomcomponenten
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7.16) .

Ten gevolge van fouten in de p-bepal ing wijken de berekende componenten van de
statorstroom in het rotorfluxcoordinatenstelsel af van de werkel ijke. Deze
fouten werken sterker door in de berekening van i dan van i (zie figuur

sy sx

Bovendien wordt het koppel momenteel bepaald terwijl de waarde van de
rotorflux bepaald wordt met een integratie. Hierdoor zijn de variaties in de
rotorflux kleiner dan de variaties in het koppel.

Nauwkeurige bepal ing van het koppel is zo niet mogel ijk. Verge I ijking van het
gemiddelde koppel (1.0 Nm) en het koppel aangegeven door de koppelmeter op de
gel ijkstroommachine (0.5 Nm) geeft slechts aan dat het koppel van dezelfde
grootte-orde is. Het nominale koppel van de machine is 5.9 Nm.

7.3.2 De rotorfluxbepal ing in dynamische toestand

Bij een sprong in de frekwentie van de referentiesignalen voor de fasestromen
(hetgeen meestal met een sprong in de referentiesignalen gepaard gaat) zal, na
enige tijd de machine weer met konstante hoeksnelheid draaien en zullen ook de
grootte, ~ , en hoeksnelheid, W , van de rotorflux konstant zijn.

rx f
Bij een frekwentiesprong van 20 Hz naar 25 Hz is in figuur 7.17a-b het verloop
van de grootte en de hoeksnelheid van de rotorflux weergegeven. Hierin is te
zien dat de rotorflux terugkeert naar de oorspronkelijke waarde.
Qmdat de machine in nul last draait is het koppel en daarmee de koppelvormende
statorstroomcomponent, i , klein ten opzichte van de rotorfluxvormende sta
torstroomcomponent, i ~at de grootte van de statorstroom konstant bl ijft,

sx
bl ijft i en daarmee ook de rotorflux vrijwel konstant.

sx

7.3.3 Invloed van de rotortijdkonstante

Tabel 7.2 geeft de konstanten weer die voor de rotorfluxbepal ing in de
interruptroutines gebruikt worden.

naam konstante betekenis waarde

-1
grad_ts_noemer (T ·360/211) [1.74] = 2

5

4
grad_om_te II er 2T 360f1*p 10 [72] = 72

5 omw

tc- teller 44
(1-T IT ) [0.888) =tc_noemer 5 r 50
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1/T
S

[ 100] = 100

Taber 7.2 Waarden van de konstanten uit de interruptroutines

Orndat er met gehele getal len gerekend wordt, ziJn de waarden van de konstanten
afgerond naar gehele getaJ len.

De rotortijdkonstante kan tijdens bedrijf sterk varieren (zie par. 5.2.3). Bij
de rotorfluxbepal ing in stationaire toestand heeft de waarde van T geen

r
invloed. Immers de particul iere oplossing van (4.15) is onafhankel ijk van T .

r

'IV = M/ i
rx sy
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8. OONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

8.1 Theorie en modelvonming

De fluxgeorienteerde regel ing maakt het mogelijk om het elektromagnetische
koppel van een inductiemachine momenteel te regelen. Hierdoor kan de
inductiemachine toegepast worden in servo-aandrijvingen waar bijvoorbeeld een
snel Ie positionering vereist is. Belangrijke voordelen van de inductiemachine
zijn de robuustheid en overbelastbaarheid maar vooral ook de afwezigheid van
borstels. Hierdoor zou een aandrijving met inductiemachine de hydraul ische
aandrijving in verfspuitrobots kunnen vervangen.

De fluxgeorienteerde regel ing berust op het transfonmeren van de statorstroom
ruimtevector naar het met de rotorfluxruimtevector meedraaiende coordinaten
stelsel. Met de component van de statorstroomruimtevector parallel aan de
rotorfluxruimtevector kan de grootte van de rotorfluxruimtevector beinvloed
worden. Met de component loodrecht op de rotorfluxruimtevector kan het koppel
geregeld worden. om de transfonmatie uit te kunnen voeren moet de positie van
de rotorfluxruimtevector bekend Zijn.
Het ontwerpen van een fluxgeorienteerde regel ing die toepasbaar is in een
aandrijving voor verfspuitrobots, is in twee gedeelten gesplitst:
- het ontwerpen en dimensioneren van de regeltrajecten voor de statorstromen
in rotorfluxcoordinaten om de gewenste grootheden, zoals bijvoorbeeld de
rotorflux, de hoeksnelheid en de positie van de machine-as, te kunnen regelen,
- het bepalen van de grootte en richting van de rotorfluxruimtevector om de
transfonmaties van en naar het rotorfluxcoordinatenstelsel te kunnen
uitvoeren.

Voor de regeltrajecten voor de rotorflux en de positie is een regelschema met
digitale regelaars ontworpen. Er is aangenomen dat de twee trajecten
ontkoppeld en onafhankel ijk van elkaar gedimensioneerd kunnen worden. om de
regelaars te kunnen dimensioneren is een eenvoudig model gemaakt van voeding
en machine, Hierbij is rekening gehouden met de benodigde rekentijd.
De rotorflux wordt berekend aan de hand van een model. Er is een model
dat weinig rekentijd kost en waarvan de te gebruiken machineparameters
kelijk te bepalen ziJn.

Ten aanzien van de modelvonming worden de volgende aanbevel ingen voor verder
onderzoek gedaan:
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• Naast het conventionele regelschema is het ook wei I icht mogel ijk om een
regel ing te ontwerpen die gebruik maakt van zogenaamde toestandsgrootheden
(zle o.a. [bel 86]).

• Voor een verdere dimensionering van de regel ing moet de dynamika
omgeving van de aandrijving, zoals de (veranderende) massatraagheid
belasting en de belasting zelf, in de modelvonming meegenomen worden.

van de
van de

• Met behulp van een goed machinemodel dienen simulaties aan het geheel
uitgevoerd te worden om met name de juistheid van de aanname omtrent de
ontkoppel ing van de regeltrajecten te onderzoeken en na te gaan welke invloed
het niet juist bepalen van de positie van de rotorfluxvector op de regel ing
heeft.

• OOderzocht dient te worden in hoeverre de in par 2.2.2 genoemde veldaccele
ratieregeling overeen komt met de fluxgeorienteerde regel ing.

8.2 De real isatie

De fluxgeorienteerde regel ing is gelmplementeerd op een personal computer.
Deze is daartoe uitgebreid met een interface-kaart, de labmaster. voor de
regel ing is een programma in 80S8-assembler geschreven. Hierin wordt
uitsluitend met gehele getallen gerekend.
Ais voeding wordt een invertor gebruikt waarvan de momentele waarden van de
fasetromen door interne stroomregel ing opgedrukt kunnen worden. Vanwege de
hoge schakelfrekwentie van de venmogenstransistoren die hiervoor vereist is,
veroorzaakt de invertor stoorpieken op de meetsignalen.

De rotorfluxbepal ing is getest. Orndat het niet mogel ijk is de rotorflux in de
machine te meten kan niets gezegd worden over de overeenkomst tussen de
berekende en de werkel ijke waarden van de rotorflux. Uit de metingen kunnen de
volgende conclusies getrokken worden:

• Bij konstante hoeksnelheid van de machine is de bepaalde rotorflux konstant
binnen een grens van 5X.

• De nauwkeurigheid van de hoeksnelhe idsbepaI ing,
afrondfouten die gemaakt worden bij het rekenen met
nauwkeurigheid van de rotorfluxbepal ing.
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APPENDIX A BELANGRIJKSTE GEBRUIKTE GROOTHEDEN EN SYMBOLEN

A-1.1 Grootheden

ruimtevector van de stator-, rotorstroom
(stator-, rotorstroomruimtevector)

ruimtevector van de stator-, rotorspanning
(stator-, rotorspanningsruimtevector)

ruimtevector van de met de stator, respectievel ijk rotor
gekoppelde fluxen
(stator-, rotorfluxruimtevector)

:!ll

isa' i sb' isc

i ra' i rb' i rc

iso

usa' USb' usc

ura' urb ' urc

"5a , "Sb' "sc

"ra' "rb' 'lVrc

R
5'

Rr

L
5'

Lr

M

Lsm' Lnn

Lso' Lro

0

wk
k ImkRe ,

W
5

Res 1m5,

Wr

Wf
f 1mfRe ,

ruimtevector van de luchtspleetflux

momenteJe waarden van de stromen die door de
fasewikkel ingen van de stator, respectievel ijk rotor
vloeien

homopolaire component van de statorstroom

momentele waarden van de spanningen over de
fasewikkel ingen van de stator, respectievel ijk rotor

momentele waarden van de met de stator-, respectievel ijk
rotorfasen gekoppelde fluxen

stator-, rotorweerstand

stator-, rotorinductiviteit

wederzijdse inductiviteit

stator-, rotorhoofdveldinductiviteit

stator-, rotorspreidingsinductiviteit

totale spreidingsfactor

hoeksnelheid van het k-cobrdinatenstelsel

reele, imaginaire as van het cobrdinatenstelsel dat met
hoeksnelheid wk ronddraait

hoeksnelheid van de statorstroomruimtevector

reele, imaginaire as van het coordinatenstelsel dat met
de statorstroomruimtevector meedraait

hoeksnelheid van de rotorstroomruimtevector

hoeksnelheid van de rotorfluxruimtevector

reele, imaginaire as van het coordinatenstelsel dat met
de rotorfluxruimtevector meedraait
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Wm

e

me

p

J

t

T
r

T
5

f

u

p

s

e

p

y

#Pomw

A-1.2

onder

a, b, c

s

r

R

Indices

mechanische hoeksnelheid van de rotoras

positie van de rotoras

mechanisch koppel

elektromagnetisch koppel

poolpaartal

massatraagheidsmoment van de rotoras

t i jd

rotortijdkonstante

sample-interval

frekwent ie

effectieve waarde van de stroom

effectieve waarde van de spanning

(watt)venmogen van de drie fasen

schijnbaar venmogen van de drie fasen

reductiefactor van de rotorgrootheden

hoek

hoek tussen het statorcoordinatenstelsel en het coordi
natenstelsel dat met hoeksnelheid wk ronddraait

hoek tussen statorcoordinatenstelsel en het met de rotor
fluxruimtevector meedraaiende coordinatenstelseJ

hoek tussen de statorstroomruimtevector en de rotorfJux
ruimtevector

hoek tussen de statorstroomruimtevector en de reele as
van het statorcoordinatenstelsel

aantal pulsen (dat ashoekstandopnemer afgeeft)

aantaJ pulsen per omwentel ing (dat ashoekstandopnemer
afgeeft)

fasewikkellngen van de stator, rotor

statorgrootheid

rotorgrootheid

gereduceerde grootheid
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w, c

ts, tr

ex, ~

x, y

ref

boven

indices reductiefactor e

stator-, rotonmeetwaarde

componenten van het statorcoordinatenstelsel
(reeel, imaginair)

componenten van het met de rotorflux meedraaiende
coordinatenstelsel (reeel, imaginair)

wenswaarde

5 vector gedefinieerd t.o.v. het statorcoordinatensteJsel

r vector gedefinieerd t.o.v. het met de rotoras meedraaiende
coordinatenstelsel

f vector gedefinieerd t.o.v. het met de rotorfluxruimte
vector meedraaiende cobrdinatenstelsel

k vector gedefinieerd t.o.v. een cobrdinatenstelsel dat met
hoeksnelheid w

k
ronddraait

• complex geconjugeerde

A-2 Symbo 1en

yet) = rx dt
J

integrator

dx
yet) = dt differen tia tor

xl

~
Y Y = f(xl,x2) veldverz\Vakker

x21

4 F(z) ~) y (z) = H(z) X(z)

A-3



xl y y = xl + x2 somrnatie

J'
•

x

G
y

y = K x parameterver-
menigvuldiging

~~ ----:W----4·..y y xl/x2 celing

xl

"J
y
•

x2

i-

iI
U~-h

u---'

y = x I . x2

stroommeting

spanningsneting

inductierr;achine

vermenigvuldiging

a

monostabiele multivi~rator

(vormt bij iedere op- of neergaande
flank een pul s)

_b ----.,[>--~C

a

~Dr----c

A-4

c = -s. b

c = s'b + s.b

'·A~7D-poort

EXCLUSI\~ OR-poort



APPENDIX B LIJST VAN GEBRUIKTE APPARATUUR

invertor zie Appendix F

schake I aar BJC

voeding Power supply 8202 EM 1413

f i I ters Krohn-Hite model 3202 EM 990

documentatie zie [50 I ??)

labmaster I EM 1816

labmaster II EM 1191

documentatie zie [sci 85)

PC IBM XT EM 1189

PC I I IBM XT EM 1131

documentatie zie [han 83)

plotter 1410A Hewlett-Packard EM 1168

XY-schrijver Phi I ips PM 8141 EM 1629

osciJ I 05coop Phi J ips PM 3302 EM 1195

verzwakk i ngs- Phi I ips 8821A EM 1134

probe EM 1663

B-1



APPENDIX C

BEPALING VAN ENKELE HACHINEPARAMETERS
VAN EEN DRIEFASIGE ASYNCHRONE MACHINE

DMV METINGEN AAN DE KLEMMEN

Samenvatting

Door middel van meting aan de klemmen kunnen voor
de asynchrone machine met kortsluitanker de volgende,
op de stator betrokken, grootheden van het eenfase
vervangingsschema voor de stationaire toestand be
paald worden:
- statorweerstand (R )j

s
- statorspreidingsinductiviteit (0 L )j

s
- wederzijdse inductiviteit (gereduceerd) (L )j

m
- rotorweerstand (gereduceerd) «R) )j

r Rc
- rotortijdkonstante (T ).

r
Voor de asynchrone machine met sleepringanker kunnen
bepaald worden:
- stator-, rotorweerstand (R , R )j

s r
- stator-, rotorzelfinductiviteit (L , L )j

s r
- wederzijdse inductiviteit (M)j

- benaderde windingsverhouding (n).
Verder wordt aangegeven hoe het massatraagheidsmoment
(J) van de rotor van een machine bepaald kan worden.

NB: de reductie van rotorgrootheden wordt behandeld
in Appendix D
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C-1. Inleiding

om met een vervangingsschema van de asynchrone machine te kunnen werken,
moeten de machineparameters die in dat schema gebruikt worden bekend Zijn. In
deze appendix wordt aangegeven hoe de belangrijkste parameters van het eenfase
vervangingsschema van de driefasige asynchrone machine door middel van
metingen aan de klemmen bepaald kunnen worden.
Gebruik wordt gemaakt van ruimtevectoren [kov 84) en van het geideal iseerde
beeld van de asynchrone machine met gewikkeld anker in stationaire toestand.
Aangenomen wordt dat dit beeld ook voor de asynchrone machine met kooirotor
gebruikt kan worden. Voor de tekenafspraken wordt verwezen naar figuur C-1.1.
Een uitgebreide beschrijving van de achterl iggende theorie is te vinden in
o. a. [ Ieo 85).

Figuur C-1.1 Tekenafspraken asynchrone machine

De spanningsvergel ijkingen van de symmetrische machine Juiden,
toestand, waarbij

in stationaire

s
.Y.s = .Y.s

jw t
e s

C-2

(C-1 . 1 )



5 jw t
.u. = .Q e 5 (C-1 .2)

r r

5 jw t
i = i e 5 (C-1.3)-5 -5

5 jw t
l. = l e 5 (C-1.4)

r r
5 5 5

j = l. + l. (C-1.5)-f 5 r

al5 voigt:

Q = (R + jw (L -M» l + jw Mi (C-1.6)
5 5 5 5 5 5 -f

.Q /5 = (R /5 + jw (L -M» l + j W
5

Ml
f

(C-1 . 7)
r r 5 r r

waarin:

R = R = R = R
5 sa 5b 5C

de 5tatorweerstand;
R = R = R = R

r rb rb rc
de rotorweer5tand;

M

de coefficient .... an weder-
zi jd5e induct ie;

L = L M
5 sa 55

= L - M
5b 55

= L - M
5C 55

= M
5b

keuze

de 5tatorinducti .... iteit,
inductie tU55en twee 5tatorfa5en is (M

sa
is mee5tal negatief; dit is afhankel ijk .... an deM

55
po I ar i te it);

M de wederzijd5e
55

= M ; NB:
55

p05itieve

waarin

= M
5C

.... an de

L = L - M
r ra rr

= L - M
rb rr

= L - M
rc rr

waarin M
rr

M = M );
rc rr

de rotorinductiviteit,

de wederZijd5e inductie tU55en twee rotorfa5en is (M =
ra

M
rb =

5 =
w - W

5 m
(C-1.8)

W
5

de 51 i p;
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Q,Q,l,l
s r s r

topwaarden van de complexe
stromen en spanningen;

w
s

aantal poolparen p: p = 1.

Verder wordt ook nog gebruikt:

hoeksnelheid van de rUimte
vectoren in stationaire
toestand;

o =
2

- M /(L 'L )
r s

(C-1.9)

de totale spreidingsfactor.

Voor de asynchrone machine in stationaire toestand zal het eenfase-T
vervangingsschema worden gebruikt. Door een geschikte reduktiefaktor e (zie
Appendix D) voor de rotorgrootheden te kiezen wordt voor zowel de asynchrone
machine met kortsluitanker als de asynchrone machine met sleepringanker een
vervangingsschema verkregen waarvan de parameters eenvoudig bepaald kunnen
worden. Gereduceerde rotorgrootheden worden aangegeven zoals in Appendix D
venmeld is: (x) geeft de gereduceerde (rotor)grootheid x aan.

R
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C-2. Asynchrone machine met kortsluitanker

Voor de asynchrone machine met kortsluitanker wordt gebruik gemaakt van het
vervangingsschema van figuur C-2.1 voor de symmetrische machine. Hierbij is
de rotor kortgesloten. De reductiefactor e voor de rotorgrootheden is zodanig
gekozen dat de rotorspreidingsinductiviteit vervalt (e = Mil). Deze keuze

c r
van e wordt aangegeven met een extra subscript c, bijvOorbeeld: (R) . Ver

r Rc
der wordt aangenomen dat een kooirotor ook door een driefasenwinding gerepre-
senteerd kan worden.

Rs 0' Ls

+
rt.~(

Ms (1- 0') Ls ~
s

(lf~c

Figuur C-2.1 Eenfasevervangingsschema asynchrone machine met
kortsluitanker - stationaire toestand

Met behulp van
kunnen R , O'l ,

s s

een weerstandmeting, de nUllastproef en de kortsluitproef
(1-0'}l en (R) bij benadering bepaald worden.

s r Rc

C-2.1 Weerstandmeting

Met behulp van een gel ijkspanning kan eenvoudig de statorweerstand bepaald
worden.
Bij de meting meet rekening gehouden worden met het feit dat de weerstand
temperatuurafhankel ijk is. Daarom moet de omgevingstemperatuur vermeld worden.
Door de weerstand van een afgekoelde machine en een 'opgewanmde' machine, dat
wil zeggen een machine die een zekere tijd onder belasting gedraaid heeft, te
meten, kan er een 'gemiddelde' weerstand bepaald worden. Voor het aansluit
schema, aangegeven tussen de fasen a en b, zie figuur C-2.2.
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a

+

b

(

Figuur C-2.2 Aansluitsehema weerstandmeting

Met U gel ijkspanning gemeten mbv voltmeter,
ts

I ge 1i jkstroom gemeten mbv amperemeter
ts

voIgt (voor de afleiding zie bijlage C. 1) :

Z = U / I = 2 R (C-2. 1)
de ts ts s

C-2.2 Kortsluitproef

Bij de kortsluitproef wordt de rotor vastgezet zodat
w (1-0)L » (R) (NB: na afloop controleren) zodat

s s r Rc
inductiviteit verwaarloosd kan worden ten opzichte
rotorweerstand (zie figuur C-2.3).

s=l. Nu geldt dat
de invloed van de hoofd
van de invloed van de

+

Figuur C-2.3 Vervangingssehema kortsluitproef
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De stator wordt op een variabele symmetrische spanningsbron aangesloten. De
waarde van de spanning wordt zodanig ingesteld dat ongeveer de nominale
stroomwaarde bereikt wordt. Orndat de spanning laag is, kunnen de
ijzerverl iezen verwaarloosd worden. Figuur C-2.4 geeft het aansluitschema.

Figuur C-2.4 Aansluitschema kortsluitproef

Uit de gemeten stromen en spanning is te bepalen (zie bijlage C.1)

u
=~ts 2 2

IZ I = (R + (R) ) + (w CJl )
k s r Rc s s

.[3 I
ts

Als ook het vermogen gemeten wordt (zie figuur C-2.4):

p = p + P
k 1 2

kunnen met behulp van

cos e = p / (.[3 U I )
k k ts ts

(C-2.2)

(C-2.3)

(C-2.4)

het resistieve en het reactieve deel van de gemeten impedantie bepaald worden:

R + (R ) = IZ I cos e
s r Rc k k

(C-2.6)

w aL
s s

C-2.3 Nullastproef

= IZ I sin e
k k

(C-2.7)

De machine wordt gevoed uit een variabele symmetrische spanningsbron waarbij
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de nominale spanning ingesteld wordt) en niet belast.

s
.Y.s = Q

s
jw t

e s

De sl ip is dan zeer klein zodat verondersteld mag worden dat (R) /S»(1-o)L
r Rc s

(NB: na afloop controleren) waardoor deze tak verwaarloosd mag worden (zie
figuur C-2.5).

+

(1-C1)ls

Figuur C-2.5 Vervangingsschema nullastproef

Voor het aansluitschema van de nul lastproef zie figuur C-2.6.

Figuur C-2.6 Aansluitschema nul lastproef

Wanneer stroom en spanning met op effectieve waarden geijkte multimeters
gemeten worden, geldt (zie bijlage C.1):

IZ I
n

=
u
ts

.[3 I
ts

+ {w (aL
s s

2
+ (i-a) L »)

s
(C-2.7)

Als ook het (opgenomen) venmogen bij deze proef bepaald wordt, kunnen met
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behulp van de nul lastproef ook de ijzerverl iezen en het wrijvingsverl ies
bepaald worden. Van het opgenomen venmogen moeten dan de statorkoperverl iezen
afgetrokken worden terwijl de rotorkoperverl iezen verwaarloosd worden (machine
draait in nul last dus sO). Het vermogen dat overbl ijft is de som van de
ijZerverl iezen en het wrijvingsverl ies, P Dit verI ies wordt bij

Fe+wr
verschi I Iende voedingsspanningen, U ,bepaald en uitgezet tegen het kwadraat

ts
van de voedlngsspanning. Door extrapolatie naar U =0 kan het wrijvingsverl ies

ts
bepaald worden. Immers bij U =0 Zijn de ijzerverl iezen gel ijk aan nul.

ts

C-2.4 Sepal ing van de rotortijdkonstante T
r

De machine wordt gevoed met een variabele s~trische spanningsbron en
draait, in stationaire toestand, met hoeksnelheid w Op t=O wordt de

mo
voeding afgeschakeld en de spanning tussen twee statorklemmen gemeten. Voor
het aansluitschema voor de T -bepal ing zie figuur C-2.8.

r

Ws-(.)n
s=--

Ws

t: 0

Figuur C-2.1 Aansluitschema T -bepal ing
r

Als aangenomen wordt dat de
meettijd konstant bl ijft,
sl ip T bepaald worden (zie

r

T = T
ts r

mechanische hoeksnelheid van de rotor gedurende de
kan uit het verloop van de gemeten spanning en de
ook figuur C-2.8).

(C-2.8)
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Figuur C-2.8 T -bepal ing
r
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C-2.5 Samenvatting fonmules

Weerstanctnet i ng

u
ts

2 =
de

I
ts

Kortsluitproef

u
ts

12 I :;:

k
(3 I

ts

P = P + P
k 1 2

p
k

cos e :;:

k
(3 U I

ts ts

:;:~ 2
sin e i-cos e

k k

R = 1/2 2
s de

(C-2.9)

Nu I Iastproef

u
ts

12 1= --
n

(R ) :;: 12 I cos e - R
r Rc k k s

(C-2.i0)

o L :;: /2 I sin e
s k k

w
s

(C-2.11)

(C-2.12)

(3 I
ts

T -bepal ing
r

(1-o)L
s

:;: _1~
w

s

2 2
12 I - R

n s
- oL

s

C-i1

T :;: T
r ts

(C-2.8)



C-3 Asynchrone machine met sleepringanker [slu 84)

Voor de bepal ing van de parameters van de asynchrone machine met sleepringan
ker wordt gebruik gemaakt van het vervangingsschema volgens figuur C-3.1.
(NB: Hierin zijn de rotorgrootheden niet gereduceerd)

+ II.

1s
".
1r

+

Figuur C-3.1 Eenfasevervangingsschema asynchrone machine met sleepring
anker - stationaire toestand

C-2.1.
de-

kan verwezen worden naar paragraaf
heeft is de rotorweerstand R op

r

Voor wat de weerstandmeting betreft
Omdat de machine een sleepringanker
zelfde manier ook direkt te meten.
Verder wordt om het gereduceerde vervangingsschema van de asynchrone machine
te kunnen gebruiken een benadering voor de transfonmatieverhouding bepaald.

C-3.1 Sepal ing zelfinductiviteiten

Er wordt verondersteld dat de rotorwikkel ing in ster geschakeld is met een
niet naar bUiten gevoerd sterpunt. De stator wordt ook in ster geschakeld.

Statorzelfinductiviteit

Voor het bepalen van de statorzelfinductiviteit worden de stroom en spanning
aan de statorzijde met behulp van op effectieve waarde geijkte multimeters
gemeten terwijl de rotorstroom gel ijk aan nul is (open rotorcircuit). Figuur
C-3.2 geeft het aansluitschema.

C-12



Figuur C-3.2 Aansluitschema bepal ing statorzelfjndu~tiviteit

Uit de gemeten spanning en stroom kan afgeleid worden (zie bijlage C.i):

(C-3.1)

Rotorzelfinductiyiteit

De bepal ing van de rotorzelfinductiviteit gaat op een soortgel ijke manier. Nu
wordt het statorcircuit opengelaten en worden stroom en spanning aan rotor
zijde gemeten. De rotorzelfinductiviteit is dan te bepalen met:

(C-3.2)

C-3.2 Sepal ing wederzijdse inductiviteit

De rotor wordt eerst zo gedraaid dat maximale magnetische koppel ing optreedt
tussen de stator en de rotor. Ais er een wisselspanningsbron aangesloten wordt
tussen de fasen a en b aan statorzijde dan zal de geinduceerde wisselspanning
tussen de fasen a en b van de rotor maximaal zijn (zie figuur C-3.3).

C-i3



Figuur C-3.3 Aansluitschema bepal ing wederzijdse inductiviteit

De wederzijdse inductiviteit wordt nu op twee manieren bepaald.
Bij de ene manier wordt de stator bekrachtigd terwijl de effectieve waarden
van de statorstroom en de rotorspanning U worden gemeten.

ts tr
Nu geJdt (voor afleiding zie bijlage C.1):

L = U / (2w I )
sr tr s ts

(C-3.3)

Bij de andere manier wordt de rotor bekrachtigd en worden de rotorstroom en de
statorspanning gemeten.
Nu geldt:

L = U / (2w I )
rs ts s tr

Theoretisch geldt: L = L = M.
sr rs

C-3.3 Bepalen van de benaderde windingsverhouding

(C-3.4)

Als voor de reductiefactor e voor de rotorgrootheden gekozen wordt:

e = (N) / (N )
w s eff r eff

de verhouding van het aantal effectieve windingen van de
spoelen ten opzichte van het aantal effectieve windingen
rotorspoelen.

C-14
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dan wordt de spreiding in de machine over beide takken van het
vervanggingsschema verdeeld (zie figuur C-3.4). De gereduceerde (rotor)groot
heden worden nu aangegeven met een extra subscript w, bijvoorbeeld (L) .

r Rw

Nu is (zie ook appendix D):

L = (M)
m Rw

de (gereduceerde) coefficient van wederzijdse inductie.

Figuur C-3.4 Eenfasevervangingsschema (gereduceerd) asynchrone machine
met sleepringanker - stationaire toestand

om nu uit de in de vorige paragrafen bepaalde waarden van de rotorgrootheden
de gereduceerde waarden te kunnen berekenen moet e bekend Zijn. In plaats van
e wordt een (makkel ijk te bepalen) benaderde windingsverhouding n bepaald.

w

Voor de bepal ing van n wordt verondersteld dat (NS na afloop controleren):

L » IR + jw (L -L ) I (C-3.5)
m 5 5 5 m

en L » I (R) + jw {(L) -L) I (C-3.6)
m r Rw 5 r Rw m

kan de invloed van L verwaarloosd worden.
m

De rotor wordt nu zo gedraaid dat de koppel ing tussen stator- en rotorwikke
ling maximaal is (zie ook figuur C- 3.3 voor de aansluitingeni bij driefasig
meten is de stand van de rotor niet van invloed). Ais nu de rotorzijde kortge
sloten wordt, kan aan de statorzijde de volgende impedantie gemeten worden:

2-= R + jw (L -L ) + e . {R + jw (L -M/e ))
5 ssm w r sr w

C-15
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Ais de statorZijde kortgesloten wordt, kan aan de rotorzijde de volgende
impedantie gemeten worden:

Z
r (.u.s =0)

2= R + jw (L -M) + 1/e '{R + jw (L -L ) J
r s r w s ssm

(C-3.8)

Door deze twee uitdrukkingen op elkaar te delen, wordt een benadering n voor
de transformatieverhouding gevonden:

n = ~

C-16
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C-3.4 Samenvatting fonmules

Statorweerstand
U

Z
ts

=dc,s
I
ts

Rotorweerstand
U

Z
tr

=dC,r
I
tr

Statorzelfinductiviteit
U
ts

R = 1/2 Z
s dc,s

R = 1/2 Z
r dC,r

(C-3. 10)

(C-3.11)

z =
S

I
ts

Rotorzelfinductiviteit
U
tr

z =
r

I
tr

~ederzijdse inductiviteit

L
s

L
r

= _1~
w

s

= _1~
w

s

2
(Z 12)

s

2
(Z 12)

r

R
s

(C-3.12)

(C-3.13)

U
tr

Z =sr
I
ts

Transfonmatieverhouding
U
tr

L = Z 1(2w) (C-3.15)
rs rs s

Z
rs =

U
ts

I
tr

L
sr

= Z 1(2w)
sr s

(C-3. 14)

=
I
tr

Z
r (ils =0) =

U
tr

I
tr
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C-4. Bepal ing van het massatraagheidsmoment van de rotor [leo 85)

Het massatraagheidsmoment van de rotor van een elektrische machine kan onder
andere bepaald worden met behulp van de uitloopproef.
Hierbij wordt allereerst het ingaand venmogen van de onbelaste machine in
stationaire toestand bij verschi Ilende hoeksnelheden gemeten (P (w)j zie fig

ts m
C-2.4). Hiervan moeten de koper- en ijzerverl iezen afgetrOkken worden.

P (w) = P (w) - P (w)
ml m ts mel m

(C-4. 1)

Het overbl ijvende venmogen, P (w), geeft de mechanische veri iezen aan van de
ml m

machine die onbelast en in vrijloop met konstante hoeksnelheid w draait.
m

Hieruit kan het bijbehorende veri ieskoppel bepaald worden:

m (W) = P (w) / w
ml m ml m m

(C-4.2)

De machine wordt nu op een bepaalde snelheid w gebracht waarna de voeding
mo

afgeschakeld wordt zodat de machine aileen ten gevolge van het veri ieskoppel
afremt. De mechanische hoeksnelheid w wordt als functie van de tijd gemeten.

m
Nu is:

d
m (w) = J - w

ml m dt m
(C-4.3)

Het massatraagheidsmoment van de rotor, J, kan grafisch bepaald worden (zie
figuur C-4.1). Door dit te doen bij verschi Ilende hoeksnelheden en de bepaalde
waarden daarna te middelen wordt een grotere nauwkeurigheid verkregen. De
nauwkeurigheid I igt in de orde van enkele procenten.

__ ~'!! 1
dWm)

______..."".,.,--_d.,....t wm1

t

Figuur C-4.1 Grafische bepal ing van J
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B I JLAGE C. 1 AF"LE I 0 I NGEN VAN GEBRU I KTE FORMULES

Weerstancmeting

zodat

Ul$ .. US4 - usb

Ih· ~w. 4.. ~-i$b
Uh : ~i.'4- ~ l.sb = Rs 2'!ts

~dc· ~: 2Rs
It.

A ~
~

Its

,m~(
iSO

(D
V I

Uts

RS
......-.

"~(
ISb

I

R~

·,I iSC

I

+

Flguur 1 Weerstandmeting

N8: elk van.de fasen is door een eenfasevervangingsschema weergegeven; er.s
dus geen koppel ing tussen de fasen. Olt geldt voor al Ie vervangingsschema's In
deze bijlage.
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KortsJuitproef (5=1)

Ga uit van een

its (momentele

zodat i =
Ga uit ean

zodat

symmetrische voeding
iN • lr. sc;. (~t T ct.)
~b a'l"w,(c.J,t-tto· 'hI;)
~sc ~ - LSd.-l...b

waarde) = i sa

en ste J :

i 1.[2s

uts (momentele waarde) : Usa - USb

uts = fi, ts/l.R..Tl~r)ftc)t+ l~0'l~)1' 1IW1Ll.o\i:+~)

zodat ub • 6 'sf(Rs"l~)~)l-rl&.'ls~t
en dU5 Uk l: f! ~s

RS cr Ls

,~~(
ISQ

IRrlRc

Uts

lis aLs

,,;( iSb

IRrlRc

iSQ • isb· isc ~ 0

Rs als

«
isc

(R"!Rc

Figuur 2 Kortsluitproef
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Nul lastproef (s~Q)

Voor de nul lastproef moet in de afleiding voor de kortsluitproef
vervangen worden door Rs en oLsWs door (OLs+~-o)L~us.

R + (R ) R
5 r c

Figuur 3 Nullastproef

Rs 0- Ls

"~~(
isa

11-olls

U's

Rs o-Ls

"'~(
iSb

11-o-lls

iso· isb· isc ~ 0

Rs o-ls

«
isc

(1 - 0'1 Ls

Twee-Wattmeter schakeling
(gebruikt bij kortsJuitproef)

1> .. ':SilllA~ i" ~SblASb + i.se LA.s,"

Gemeten wordt:
p.("' p,i" ~ .. ~(lA~- ~b) +LSC(lAk .~)

: Laa.1.tsA - ~b(L~+'r.e) +CfIC ~(

reele, ingaande vermogen

met

voigt

~+ L~b 1" LS<' .. O

Pk =Lc;,o,~ - u.~tii- C:'I» +LSC~ c c.:IClUsA + L"b u.. b + ~IA~

Sch i jnbaar vermogen: S .. 3' It!>~ :: fi It$ U~
fi

Wat t vermogen: fk =s cos el<

d u5 COS 9K : -::l\:::----__
fiL4sIts

C-2.2.



Zelfinductiviteit (stator)

Ga uit van een sinusvonmige voeding en stel dat:

~w. ~ t$ ""'l'-'tt- ++0)

its (momentele waarde) = i sa = - iSb

dus its = is en Its (gemeten effect ieve waarde) = ~ /'fi
zodat

zodat

uts (momentele

zodat

Uts (gemeten effectieve waarde)

zodat

Nu is

zodat

De afJeiding

+! 'sa

h

I

Rs ls·M

J Isb 1
M

-\ r
I

Rs ls - M

~

~~"-----,

"~(
i sc

M 5
)

I

Figuur 4 Meting statorzelfinductiviteit
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Wederz i jdse induct i v i te i t

Ga uit

met

van een sinusvormige voeding en neem aan dat:

~. Lt'\ ,w.l~t+ ~)

i: "lf~(iSAt BC.b+~li,,) la_ Cill,"-

i~,:.o ~ -i'b~l~.!t$

voIgt ~: ~ 2f3Q-eH"
M~ =~,. ~/~ li~)

~ Z(~ (I-a)~ t~ w~c.os l~++ 4>0)

LIrA- et.i~~l c: l5>r t't!.W$CDSL",h~o)
L(rb:: 2L~~t~H • -~r 'tn&J$c.os.ll.)f,t-T4'o)

utr (momentele waarde) = Ura - Urb
U~ .. 2.~ t",~sc.oSl(.,.),t+~o)

zodat lAtr :: l L~r l.JS1~

Nu is I (gemeten effectieve waarde)
Uts (gemeten effectieve waarde)tr

=ln/fi
= v.n.jrr

zodat

en dus

De afleiding

Theoretisch geldt: Lsr = Lrs = M.

T -bepal ing
L

Vanaf t=o ~Idt: i:"o

dus

stelsel (hoeksnelheid w ) geldt:
m

In het

dus

met de rotor meedraaiende

L ,,-VII ,"'
r.==t. w:: - ~ri,..

GU
kr= 1-lt::o)e- Rrft..rt

Transfonmeren naar het statorstelsel:

o : e,i"''''t;" V... =w",t+ 1)11'\0

zodat L1I~= M~'"'eiV'"
"" -r

en dus ~~ '= ~ (H i; e.i ""') ~r(t-=o) ~iv,., t..-~/L,. t

De gemeten spanning zal een frekwentie w hebben ter-wijl de ampl itude
afneemt vo Igens: e. -flr/Lr t m

met t i jdkonstante: Tr =!:!.
Rr
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SIJLAGE C.2 SEPAL ING VAN DE MACH INEPARAMETERS VAN DE DYNASYN

Weerstanc:tneting

machine: Dynasyn V
voeding: voedingsapparaat gel ijkspanning 0-300 V, 2 A
meters: voltmeter nicaf

amperemeter nicaf
schake I ing: zie figuur C-2.2

Resultaten

EM 1810
EM 9
EM 542
EM 7

3.23

fasen U, V

ZdC:

zodat Rs = 1.61 Q

Nullastproef

fasen V, W

3.22

fasen U, W

3.22

machine: Dynasyn V
voeding: (driefasen)variac 50 Hz, 380 V, 8 A
meters: ampere/volt/Watt

Erich Marek integra 6, klasse 0.5
schakel ing: zie figuur C-2.6

Resultaten

EM 1810
EM 1127
EM 950
EM 985

190 V
3.1 A

314 rad/s
1443 omw/min

l'lnt= ~~ = 35.39
,~Its

L s =~VIi;"I'I._~' =0.1/ H

wm = '~I r~/s zodat s = L.:>fl - L(.)""
(,,;>~

Voorwaarde controleren: (~~ '>') (r-v)Ls

l(ortsluitproef

: o.o!l8 (NB: p ~2!)

~ l¥DC7l'~ Z4C. oA~K.f)
IbJub: 39 '>'> 0.1 AOotI CllL VM1f'/oJ().(U~ &4~

machine: Dynasyn V
voeding: (driefasen)variac 50 Hz, 380 V, 8 A
meters: ampere/volt/Watt

Erich Marek integra 6, klasse 0.5
schakel ;ng: zie figuur C-2.4

Resultaten

4.2 A
32.1 V
42 W

= 122 W

Pt = 164 W

C-25
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= 0.71

3.099

zodat (Rr)RC = 3.099 - 1.61 = 1.49

w oL = 4.41'0.71 = 3.14s s

zodat oL = 0.010s

o = oL /L = 0.091s s

Voorwaarde controJeren: W$(I-O"-)~")") {Rr)Re

BepaJing van de rotortijdkonstante

machine: Dynasyn V
voeding: (driefasen)variac 50 Hz, 360 v, 6 A
scakelaar: BJC
osci I Joscoop: Phi J ips PM 3302
schakeJ ing: zie figuur C-2.7

ResuJtaat

~~ (vi-~~~) w.,,~
ft..v'Ut'. 31.4» r.1.t<3 IvJ,. at. v'tn"l)MAt/.L

~~.

EM 1610
EM 1127

EM 1795

1S

10

5

UitJoopproef

,,
\

\
\ ,

\

,
\

, , ,

Tts =90ms

t Imsl

machine: Dynasyn V
voeding: invertor Pumasyn PUS3
koppelmeter: Berkel type XOO1
toerenmeter: PC met Jabmaster (zie appendix B)

C-26
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Meting wri jvingsverl;ezen

Resultaat uitloopproef

1500
Wm

1200

600

90 100
t lsI

: Jt dw",
~

.:!i. = UJ2
=f-J/i

C-27
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APPENDIX 0 REDUCTIE VAN ROTORGROOTHEDEN [bak 79]

Om het gebruikte model van de asynchrone machine te vereenvoudigen of om het
model in een voor de gebruiker zo voordel ig mogeJ ijke vonm te noteren kunnen
de rotorgrootheden op een passende schaal tot de maatstaf van de statorgroot
heden gereduceerd worden. Daanmee kan bijvoorbeeld het effect van het onge
I ijke aantal stator- en rotorwindingen uit het model verwijderd worden of de
spreiding in de machine naar wens gemodel leerd worden.

Uitgangspunt is de reductiefactor e die gedefinieerd wordt volgens:

k
U)

r R
k

= 1. Ie
r

(0-1 )

Met (x) wordt de gereduceerde (rotor)grootheid x aangegeven. Om de
R

verschi I lende reduct iemogeI ijkheden van elkaar te onderscheiden wordt nog een
extra subscript toegevoegd, bijvoorbeeld w : (x) .

Rw

De andere rotorgrootheden volgen nu uit (0-1) en de eis dat de reductie
vermogensinvariant moet zijn.

k k
ULr)R = e.u.

r
k k

~r)R = e!:
r

2
(R ) = e R

r R r
2

(L) = e L
r R r

(M) = e M
R

(0-2)

(0-3)

(0-4)

(0-5)

(0-6)

Met

en

voigt

k k k
!: = :![ + !:

r rm rcr

L = L + L
r rm rcr

k k
(!:rm) R = e!:

rm
k k

(!:rcr)R = e!:
rcr

2
(Lrm)R = e L

rm

(0-7)

(0-8)

(0-9)

(0-10)

(0-11 )

0-1



2
(L ) = e L

ro R ro
(0-12)

De spanningsvergelijkingen voor stator en rotor zijn nu als voIgt te noteren:

(0-14)

(0-13)

k d k d k k= R i + -[£L -(M) u.. ] + -[(M) £ti) +.i JJ +
s-s dt s R s dt R r R 5

k k
+ jw [L..L + (M) ti) ]

k 5 5 R r R
k d k d k k= (R

r
) RUo

r
) R + -[ £ (L ) - (M) J LL) ] + -[ (M) £(i ) + i JJ +

dt r R R r R dt R r R s
k k

+ j (w -w ) [ (M).i + ( L ) U ) ]
k mRs r R r R

k
(Q)

r R

k
.Y.s

Van de vele keuzes die voor de reductiefactor e mogel ijk Zijn, worden twee
vaak toegepaste behandeld.

e =w
de verhouding van het aantal effectieve windingen van de
statorspoelen ten opzichte van het aantaJ effectieve win
dingen van de rotorspoelen.

Oeze reductiefactor wordt aangegeven met het subscript w,
k

bv.: (.l) .
r Rw

Nu is:

en

waarin

Ous

Gevolg

k k
~ :: (Nr)eff ~Irm

k k
~ :: (Ns)eff ~Ism

k
~I een maat voor de luchtspleetflux is.

k k k k
~ = (N ) ff/(N ) ff ~ :: e~ = ~rm)Rwsm se re rm rm

k k k
~ = L ..L + (M) Ur)RWs s s Rw

k k k
= L i + (M) U) + L ..Lsm -s Rw r Rw so s

zodat
k k k
~ :: L .l + (M) (.l)R

sm sm s Rw r w

0-2



k k
:!l = L i50 50 -5

k k k
Clr)RW = (M) 1. + (L ) (1.)

Rw 5 r Rw r Rw
k k k

= (M) 1. + (L ) (1.) + L 1.Rw 5 nn Rw r Rw ro r

zodat
k k k

(:!lrm) Rw = (M) 1. + (L ) (1.r ) RwRw 5 nn Rw
k k

(:!lro) Rw = L 1.ro r

Met
k k

:!l = (:!lrm)Rwsm
voIgt

k k k k
L 1. + (M) (1.r ) Rw = (M) 1. + (L ) (1.r )Rwsm 5 Rw Rw 5 rm Rw

zodat

L = (M) = (L )
sm Rw nn Rw

Noem nu

L = L = (L) = (M)
m am nn Rw Rw

de (gereduceerde) coefficient van wederzijd5e inductie.

De 5panning5vergel ijkingen luiden nu:

k
Y =

5

k d k d k k
R 1. + -{L 1.] + -[L {(i.) +1.)J +

5 5 dt 50 5 dt m r Rw 5
k k

+ jw [L 1. + L (i.) ]
k ssm r Rw

(0-15)

k k d k d k k
(y ) R = (R )R (1. )R + -[ (L ) (1. ) R ] + -[L {(i ) + i )) +

r w r w r w dt ro Rw r w dt m r Rw 5

k k
+ jew -w ) [L 1. + (L ) R (1. ) R ] (0-16)

k m m 5 r w r w

0-3



e =c

H

L
r

verhouding tussen de coefficient van wederzijdse inductie en de
coefficient van zelfinductie voor de rotor.

Oeze reductiefactor wordt aangegeven met het subscript c,

Nu voigt:
2

H M

(M) = e M = -M =Rc
L L

r r
2 2

H M
2

(L ) = e L = --L =r Rc r r
L L L

r r r

zodat
(M) = (L )

Rc r Rc

en
2. 2.

M (M) (M)
Rc Rc

a = 1 - = 1 - = 1 -
L L L (L ) L

s r s r Rc s

zodat
(M) = (1-a)L

Rc s
en

L
S

- (M)RC = oLs

De spanningsvergel ijkingen luiden nu:

k k d k d k k
..y. = R i + -[oL 1.] + -[ (i-a) L (1.) +.1. n +

s s-s dt s s dt s r Rc s
k k

+ jw [L 1. + (1-a)L (1.) ]
k s s s r Rc

k k d k k
(..Y.) = (R) (.1.) + -[ (i-a) L (l.) +.1.}) +

r Rc r Rc r Rc dt s r Rc s
k k

+ j (w -w ) [( i-a) L (.1. + (l.) n
k m s s r Rc

0-4
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r Rc
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FT1
I

ru

I: :rrldbl Iporl II, 0, nopprs) 1
unti 1 IlI:lI or Iryprrssrdl;
.ntf!nl' FRU : " II;

i ::1;

.nhlnl'ZPI Invrrlor un rn qrrl (rnlrr) 01 h brqlnnrn'l: rudln:
orlhln;

MWILE noq,sl I DO
BESIN

"oQ's: :0:
.f1I.lnl'Mrlkr lrolornll' lotI brr.iH .ordrn , 'I;
orit.!nI'OpQ.v.n in Hz [15,20,25... 1001 'I;
rUdlnlll,
.hll. (I lod 51 () 0 do brqin orltrln:

.nl.lnl'Frrlornlir " 1:5, ' nlrl lUlsI Ing,vOl'rd'il
Inhlnl'6PrI Irrkftnlir op In Hz (,~,20,25 ... 100'1;
rudlnlfl; .nlrln;

.nd;
II (frohrntirs!i1.froq • II )Q Ihrn sllp;:-I .Isr shp::I;

oritrdllO,OII
If.trdlll,O);

( Nul FRR hoog )
S.lBilPorICI4,11:

I unloprn vln.1 10 Hz lot d. g•••nsl. I"t••nll' )
.hilr (1Irrlornllrs[i1.lrrqOIJ Ind Inol kryprrss.dll do
brqln

unhl.uIIII rs:: lrolornl"s!l I.nr _01 .sllpl rs;
orilrlnl'Frol••nl .. : " Ir ••••nl ..s!lJ.lr.q'31;
tiurs.t 14,15,300001;
rrpul

lor il'O to lunhl.S.lplrs-ll do
b.qln oritrdllO, ISI_hb.1I1,1)),

.nl.dIIJ,lsb_hb.1I1,1));
.nd;
I,: li_rudI4,nOllpnl;

unli I (30000-1 ).,nlooptljdl I
i:: i • shp;
tilrr!ltopl4t;

rnd;

wiltlnf'Frrt"nlir I " Irrhrntinlil,lrrql31;
unlll.ulPln:: 'rolftnli.sll I.nr .of _supl.s;

{ uihlurrn .,n dr rrlrrrnli.siQnllrn .In dr grftn!ltf Irrklfnti. I
REPEAT
lor il'O to (Unhl_Ullllrs-1I do
brqin .. ihdltO, iuJlbtl{i,i III

oril.dlll, Isb.hbrlli,iH;
rOd;
LIIT1l Iryprtssrd;

( "II FRR luq I
SrtBilPorlC 14,0);

rudl nInoqrs);

END: ( .h i Ir nOQrs<l

{ qrrf AR-puls J
SrlBI l~orlC 12,111

lor 1,:( 10 5Q do t::roundil/311
SrlBi tPort[ 12,01:

END: {.hilr noqrs<21

END: (.hllr nogrs\31

.nd.

oriltJn('Frrtftnti. '''Ind.ron • 0, opniou• .,nlop.n
ori!rln('niruft plrl..lrrs • 2, ullschllrlrn

:: I, "i
c 3 :' J;
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proqral OODE_TlJDlinpul, OUlpull;

I 111111111111111 AL6E"ENE 'NFoR"ATIE 111111111111111111I111 I

( --------------- vrrs'r dd B6 \19 10 /2 ---------------------- )

( "rl brhulp van dll proqraooa rn orn qrhruqrnscoop kan dr dodr
tlld van rrn Invrrlor brpaald .ordrn.

)

, 111111111III II 11I11 II 11111I11 II III III II II lllllllli II 111111111 I

var noqrs, t, I. noppn

I procrdurn uil dr laboaslrrblblJolhnt
procrdurr labl: r,lrrnal 'Iplabl.btn';
procrdurr In.llaboashr; rdrrnal IabIIO);
luncllon rradad I channr] ,dully, J"hqrr I, ,nlrqrr; r,lrrnal Iablr 15J;
procrdurr ."Irda I channr), da,alur, InhqrrJ; r,lrrnaJ IablrIB];
procrdurr drllnrporl I conlrol: inlrqrr I; rdrrnal lablriII;
procrdurr ."hporl I porlnulbrr,oulpulvalur: Inhqrr l;r,lrrnal lablrZ4),
luncl i on rradporl { porlnulbrr ,dully: inhqrr I: ,nlrqrr; r, Irrnal I abID71;
procrdurr SrlB,lPorlC ( bllnr,bilvalur: inlrqrrl; rlhrnal lablnOI;
luncllon rradbllporl Iporlnulbrr,b,lnulbrr,dully: inlpqtr): Jnlrqrr;

r,lrrnal Iablr)9]i

brqln
noqrs: ~ OJ
I:~ 0i

.rilrlnl' ---------- Brpalinq dodr II)d In,rrlor ---------- 'I;
orllrlnj
Inillablaslrr;
.rllrln;

( drlinrportl4l,
.fllrportll,OI;
."lrporlll,OI;

."lrlnl'6rrl (rnlrr) 01 Invrrlor op Ir slarlrn'); rradln;

.rllrln;

I qrrl ER-pu1s )
SPlBi IPorICIO, II;
lor I:~I 1050 do tI. roundfl/31,
SrlBi IPorlC (O,OI;

( .ach! op fRU=hOllll ,
I:~O;

rrpral
I: ~rradblIporl 1I ,0,nOllpnl,

until III~II or Iryprnsrdlj
.rihlnl' FRU: " tIl

WHILE noqrs(J DO
BE61N

.fllrdaIO,Ol;

."lrdall,OI;
Ii: 0;

lII'llr]nl'lrl ,nvrrlor un rn qni 'rnhr' 01 h brq,nnrn'); rradln:
."Irln;

( oaak FRR hooq I
SrIBIIPorICI4,1, ;

ordrdalO,500lj

REPEAl
~:~ rradadlO, nopprsq

UNTIL (Il' -1')111 or .oyprrssrdl;

."lrdaIO,III;

."hdall,OI;

( oaal FRR luq }
SolBI IPorlC 14, (II;

." Irl n;

."trlni'aqaln~(" QUII~I 'I;
rrad InInoqrs I ;

END;

( qrr! AR-pu Is )
SrlBi IPorlC 11, II,
for I :~I 10 5,) do k:~ roundlll3l;
Sr\B,tPorl[\i,(I!;

rnd.
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progral FlUlTESlhnput,outputJ;

( Illllllllllllllllllll AlSE"ENE INfOR"AIIE III II II III II II 111111111111I II II II

( -----.----------.• Y£RSIE DO 96 10 Oq 16 --.----------------.-------.,

SUpl'JII', h.nou,r,
gradJS.nMI,r,
OIJ,lI,r, Ol.norlfr.
grad.ol.hller,
tcJ,II,r, tc.nMlfr,

,."
I

const labl.bn,= SlIO;
"t,rnal labllOI:
e<l"nal labolo);
.. t,rnal labllbl;
.xt,rnal labo[~):

"t,rnal labol12l:

IU, Isb

Irit,ln;
Inhlnl' Yoer untal ulpl" in I ',; rud\ftlnrolsalpl,s'l
Irltrln;
.rlt,lnl· 01 d, horvrrl 5..p105 lOeten gegev,ns oPQ05lag,n oord,n' : 'I: readlnllodsalpl.sl:
writ,ln;
.rltelnl· ... grrl b,gln.urde rotorflu. I 'I: rradlnlllu,.r l ;
IIIrJteln;

proc,dure coord.trlnslvar atrans.a, atrans.b. lnt.g'r;
as.gn.roo, aroo, afas._a, alas,.b: lnteg,,':

"t"nal lablnql:
proc.dure Inlt.trll"s; "trrnal Ilbl(481;

proc'dure INITIAlISAIIE;

alas,.a, afas,.b, allu,r: Intrg,r:
atrans a, ats noelfr, atc tell,r, atc.nouer: Int.ger';
.. . "t.rnal labo[n);

proc.dur. rhobepallng Ivar ansJho, aslgn.roo, aroo, 101.lrll,r, aOI.nDu,r: Int.g.r;
aqrad.o._hllrr, aflUllr, atrans.b, IgridJs.no'l.r: IntfQ,r.;

"t.rnal labl(6);

b'Qln
stop: = fals,;
Intrupt:= fals,;
l,uz'l = 0;
supl,countl= 0;
.ntrcount:= 0;

( -----.-.•..- proc'durn ult d, hbllst,rblbllothrrt .-.-.-.--.-...--.•--.. - )

proc,dur, labl I "t,rnal 'tplabl.bln·;
procrdur, Inltlabllstrr;
pr Dc,dur. t II" 15ft ( count., ..aad', Ioadval UP: 1nt fg.r I :

lunctlon tll,rrudl count,r,dullY: Int,gerl:lntrg,,;
proc,dure t Ilfrstop I cDllntrr : Int,ger I;
lunctIon r,adad I chann,l,dullY: Int'Q,r II Int,g,r:

int,g,r absolut, cS'QI0006; (Ire, Irtory )
: 1ntt~9,r;

,"d;

= r.cord n5JDo,
I lu""
oo,g.!,lIrr. oleg.no,",r,
trans.a, trans.b,
t 1Ir: I ntrger;
hulP.II!,
huIP.OI,
hulP.rol r'al:

UI ho,r,
roo. vorr, f1u,_ voer, topp.l. VO", Olfg.VO",
II.g,".vo", II!.Q'".vo", DO_gu.voer, ro.g,".vo,r,
Irrtrapport I t,.t;

rooarray = Irray [0.. 15001 01 rooc.!:

roDs rODaTray;

stlJll, intrUllt boolun;

i_duv,
0Id)RGl.s,gl,old-,RU7.0Ifs

( schalinglhctonll I
factor .11, factor _H, factDl' .H, factor .r0,
C......I' lurd,n I
In)I, IU_If, 1.1_01, ... _ro,
( g'"dd,1d, ..ard,n I
g,".II, QU.If, g".OI, QflJO real,

pit char;

(

SebrulI van d, hllrrs nn d, labllshr:
I counter I : g,n,rrrrt I ntrrruph
I countrr 2 I d'ltaJh'h
I counhr 3 : delhJl1f

type roocel

( ---------.-- delhratI,s van consllntrn, typ,n en varub,l,n .---..--.-.... )

( Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll )

var

( hulpvariab'l,n I
"opp,s, .euZl~t it iI, i2,
lalplrcount, Irihcount,
nrohHpln, IOdUlplfl,

( variabthn uit int,rruptroutinll J

I ,nit,alisatle var,ab,hn Ult de inhrruptroutinrs J

salp le.t 1Ir: = 10000;
h.no,.,r: = 100;
grad.h_noflrr:= 21
tc.trll,r:= 43; tc.nouer:= 50;



schulflclorrn: 'I;
0.-,.11.r::0; o._no•••r:: I;
grld_o.-,.Ilrr, :12;

rho::O; slgnJho::O;
nSfho:=O;

Mrw t.1 n;
Inl.lnl'
1'1 hI n;
l'Ihlnl'
l'II.lnl'
Irll.lnl'
Inl.lnl'

rolorll u,
kopp.1
o••ga
o..gl-'

IMbldi v/
lNoldiy}
Inldl vi

" "'./111012501255/2260:101;
' • ... • '11012501255: 101;
" "'.0.11012501255: IQI;
' ...,_roII012501255: 101;

is,::O; ISY::O;

ilsign (uitvorr. 'FlUlTSn.DAT' I;
rrlrll. lui horr I;

.nd; I prot.durr initillls.tlf l

for 1::12·100 to i2 do
Illh roosll J do
b.gln

gu.II,: g'• .11 • Ilu"I1260;
gu.••:: g••.••• huIP.•';
g••.o.:: g••.o•• hulp_o.;
gUJo:: gu.ro • hulPJo:

.nd;

prot.durr PROCES_DATA;

b.gln

g••. fl:: gu.lIIIOO;
g,"••,:: 9U.••1100;
g••.o.:: gu.o.IIOO:
g,".ro:: gu.roIIOO;

C!Os.I...lrapporll ;

' .....11.1 ((112501255'22601101,
't "'••'11012501255: 101 1
' ••n.0I11012501255: 10 1/
" ...JoI101250125~:101,

IMbII '. g•• _":101
IN.)1 '. g••.•• :IOI

: • g o.: 101
I '. g ro: 10)

IMb/dl vi
IN.'dl vI
InldlYl

8b 10 'I;
')j

" gu.'I:IOI;
'. gu.••:101;

gu.o.: 101:
" gu-,o, 101;

rolorllu.
kopp.1
oe_tlln

o••ga. f

rolor"", (Nbl:
topp.1 'N.I:
o•• flln

olfga.'

6Uldd.ld. lurd.n lulsl. 1005..,,1.5: 'I;
Inhln:
."hlnl'
."t.ln;
1,,1.lnl'
."t.ln"
."hlnl'
."hlnl'

ass, gn t lr IPPort, '"E£! .pAP. OAT' I I
rrlr 11" lr Ippor II;
.ra 1.1 n, 1r Ipporl.' ••-------- NE£!RAPPORT pOTORFlU18£PALlN6 .-.- -..--.' I ;
."1.1 n1 lr IPPOrll ;
Inl.lnllf.lrlpporl, ' dllu.
lI',t.lnl •••lrlpporl, ' Ifllngnr:
Ira I. In 1 1r IPpor II ;
.ral.lnl lrlpporl, ' g.bru,H. Irrkl.nll' [Hz], 'I;
.ral.lnt lrIPporl, ' supl.tlJd l.sJ ',Sllpl.-'I •• IIOOO:51;
1I',1.lnl lrlpporl. ' nnlal sllpl.s : '. nrolsa.pl.s:51;
Ira 1.1 n1 1r IPporl I;
11',1.1 n1 lrlpporll;
Mrlt.lnfl••tr.ppod, ' schulhctor.n I 'Ii
1I'11.ln , Irlpporll;
.rihlnl lrlpporl. ' rolorllu,
Irlhlnl."lrlpporl. ' kopp.1
II'tl.lnl."lrlpporl. o••gl
Irit.lnl."tnpporl. olfg•.1
11'11.1 n(1f.1 rapporll ;
Irihl n,."trapporl \;
1I'11.lnl ...lrlpporl, ' 6uldd.ld. lurdrn hal 51. 100 51"1'1.5: 'I;
I' i1.1 nIIf.lr Ipporl );
lI'it.1 n1."lr.pporl,
11'11.1 n1...1r Ipporl.
..ihl n1•••trlppo,I,
II'lhl n1.,,1 r Ipporl.
.. it.1 n,...Ir IPporl I;

laclor -,0:: 15001250;
laclor-'I:: 6781250;
la<lor .N:: ••, .••1255;
fleto, _o.r= 15001250;

.n.lI::O; "'_1f::0; u,.o.::O; ... JO::Oi

lor Il:i 1+1 10 i2 do
b.gln

tf (Ir005[1-ll,nIJoo)2701 Ind Irool[il,nIJoo('OIl
lhrn

roolli l.huIPJol" Irooslll.nIJoo.360-roos[ j -Il.nl_roo' I (uIIII._tiNllit"-61

.1"
roolli l.huIPJo:: IrOOll1 J,nIJoo-rOOI[i -ll,nsJool I IU"I' If .lilfIl2E-61;

if roos[1 l.hulpJo).nJo Ihrn u'.r0:: roolli l.huIPJo;
rnd;

lor i::il 10 i2 do
Illh roos[i J do
b.gin
il lIurr)••,_fl th.n u,_II:: lIu'r;
huIP.•'I: 3Itrans.bll2601f Jurrll260;
il huIP.If)U'.", Ih.n u,_.f:: hulp_•• ;
hulp_ol:: 0.'9J.1 Ifr 10••g.no.lfrI600;
il hu)p_o.)u,_o. Ih.n U'.O.I: huIP.o.;

.nd;

""ihln;
1I'11.lnl' 6..1 h.1 ..rsh 5111I1. dal g.plol .0.1 lord.n : 'I; rradlnlllJ;
1,,1.ln(' 6..1 h.1 lutsl. s..pl. dal g.plol .0.1 .ord.n : 'I; rrldlnli21;

IF pll : 'y'
THEN
b.g,n

Mrlt.ln;
Irll.lnl' Uilvorr nur plottrr yl.sl Dr niDI 'I; r'ldlnlplll;



WI hlnful tvo~r,'
wrlt~ln;

ns Iho II ux.r I5X ISY 01l'9a ');

15si9nlrOO_YO~r, 'llIlf.DAT'I;
rewn t~ Iroo.yorrl;
15sI9nlllux_yorr, 'FlUI.DAT'I,
rrwn t~ If Iu'.Yo~r II
nsi9nllopp~l.vo~r, 'kOPPEL. PAT' ';
Issi9n (topp~l.vorr, 'kDPPEL-PAT' I;
r~wnt~ltopp~l.vorrl;

15si9n(01~Lvorr, 'DNE6A.DAT'I;
rrwit~(0"9_vDl!rl;

lor il=il to i2 do
with roos(il do
be91ft

II Ilu."O th~ft wit~lflux.vorr, ·1!urr/larto'JI, ','I
~Js~ wnhillux.vorr, Ilurr/llrtorJl, ','I;

wnt~'topp~l_vorr, hulp.lelhrtor .I~, ',' I;
wrih(01~9.vorr, hulp.ollhrtor.ol, ','I;

~nd;

wnt~(lIu•.vorr, roosli2l.lIurr/hrtorJI, ','I;
writ~(topp~l_yo~r, roosI12J.hulp.I~llIctor_I~, ',' I;
wnhlol~9.vOl'r, roosli21.hulp.ollhcto,.01, ','I;

10' il=il.1 to i2 do
writ~I'oo_vorr, ,ooslil.huIP.rolhcto,.ro, ',";

w,it~I,oo_Yorr, ,oosli2l.hulp.rolllrto'.ro, ','I;
WI h 1'00_yorr, ,oosl i 21. hul p-,olhcto' .ro, ','I j

cl ospI,oo _YO~' I j

rl os~11 Iu••yorr J;
closp 'topp~l_Yorrl;
cl oS~(01~9. vo~,):

I5si9n II 1.9r1.YO", 'FL_6EN1.PAT'I;
,ew,i t~'1 I .9r1.vue,),
I5s(9n I...9~1.Yorr, 'N£.6EN1. OAT');
rewrl h(I~.9r1.vorrl;
15si9nloa.9r1_YO~', '1lIl.6EN1.PAT'I:
,ew,i t~lol.9r1_vo~, I;
15si9nl,o.9r1.Yut', 'DIlf .6EN1.DAT' I;
,~W'I hl,o.9r1.VOf' II

10' j :=1 to 10 do
b~9in

W'lt~(/J_'".YIIIr, ,".11I2260Ihctor .fl, •,"I
w,it~'''.Q"_Yut'' 9P1_../farto'.I~, ','I,
.n t~llIlI_9P1.Y_, 9P1.01Ihrto, .01, ','"
.'it~I'o_QH_Y11~', 9P1.ro/hctor.'0, ','"

rnd;

lor I:=l to wrlt~rount do
with roosfil do _rit~ln\ultvo~r,' rho' ,i,'

ns_roo:5,' "
f1urr:5,' I,
tr.n~_11:5,' "
tr.ns_b:5,' "
01~9J~llPr 101~9.nOrl~rtbOO: 10,
b ..:51;

writ~lo lui tvDl!r I:
wi hlo IUltvorrl j

wrih'Olultvoer,' •••••-. ~od 01 data output --.-._- 'I;
riosplul tvopr);

~ndl

~od; ( pror~dur~ prorps.data

( _- __ .... p'or~durrs voo, d~· lohrrupt handl~' 10 Tu,bo PASCAL ..-----.-..-- )

p'or~du,~ INTP .HANDLER;

b~9ln 10Iio~II~0/IlE/t501t5J/t51"521157115bIl0b1: (savp rp9 on start)
Inlln~lt8CltC8ItBE/tD8/tAIII.dslv~ltBEftD8l: (I.dsav~: s~t DSP9 )

tll~'SPt 14, 11,100001;

iotrupt:= t,u~l

salPl~rDUot:= 51lpl~rouot • I:
II salPlPrount=n'o/salPl~s th~o stop:= t,u~:

II salpl~rouot lod lodsalpl~s = (l th~o _nt~rount:= _nt~rount'h

rhob~pa1Jn91n§.rho, sl9n.rho, rho, ol.t~llrr, ol.nOrl~" 9rad.oIJpll~r, Ilu,.'. ISY. 9rad.ls.oopaerl:

roo,dJraosllu, isy, sl9n.rho, ,ho, Isa, Isb l ;

PORTlJabl.bau.~) := tE~;

PORTllabl bl5~+7l \= 0; I lot,pt art to labllst~,/9511 109i r
PORTlt20l-:= t20; I EOI, 8259 }
101 tn~ It071t5E It5FIt5Alt591t581t581t1F IICFI; {rrstorr re9 I

~nd i ( 01 'NTR.HANDLER I

cloulfl.9P1 •YIllrI;
clou'I~_QPI.Yut" I
clou fOI.9P1.YDl!' I j

r los~I,o.9P1.vorr I;
rnd
ELSE
b~9in

wi t~1n fuitYorr, , --••.----- RESIJL TATEN ROTORFLUIBEPALIIl6 ---------- 'I I
_,it~Jn lui tYO"';

p'oc~dur~ INTR.!i£l;

b~9lft i .dsa.. 1= DH9;
old IRU7 o//s := 1~1_(OltlC) ,
01d:IRU7 :S~9. := ~1_lO:tlEl ;
IPlw[O:tlCl 1= ofsIINfR.HANDLERI
1~IW(O:.lEl := CS~9 I
PORI( t21 l :' PORm21 land UFI

~nd; ( of lNTR.SET I

( sa" dati SPQI voor lot, handl"
( sa" IRU7 Int~rrupt v~rtor ILPII: J

• 7 ; ( 7 byt" uud by Tu,bo Pascal I

( 8259 lot~rrupt list r~Qlster bit 71



b,gln PURTlt1ll :' PORHl211 or '80;
....rO"3Cl " 0ldJRU7_ofls ;
....[0:.3£1 " 0IdJRQ7_s'0. ;
PORT[ Iab._bu,<4 J :' S10;

,nd: ( of INTR_RESn )

( us! TRQ7 bi I 87S9 i nl.rr eonlrol
( s,I old l~TI: Inl.rrupl ..elcr

( dis.bl, .11 1nl,rrupts l.b.-bo.rd )

md. I lain prDgr•• )

( ------------ "AIN ~R06RA" ------------------------------------------------- )

b.gin Inill.busl.r;
.nl,)n; .nl,ln;

.nh t' ... gftf (,nl,,\ o. h b.ginn.n •••• ·); r ..dln:
.rib)n;
.nl.1 nI' P.,ss .ny hy 10 slop I;
.rthln;

porlll.b. _b.,,<VJ: =.E';
III"s,III.11 ,sa.pl ,_111. 1;

porUI.b._bas..7J " 0;
pcrtll.b._b.s,<4) := "0;

I nl t.l.II.,s;

REPEAT

if I.yp.,ss,d Ih.n slcp:= Iru,;

if inl,apl th,n
b,gln

.ith roos[writuount I do
b'oin nSJoo:= ns_rho;

olfg.l.I1,,:= 0• .1.11,,;
01'9_"0•••r:= Ol_"o.lfri
flu..:, f1u'J;
t,.nl_u= illl
trans.b:' IIYI

inl,uplt· hln!

{ inlt tl."! toqgl.: hIgh s.t I no Int,rruptl
{ .Dd, II: ,It, .,eros,eond, .It.llm \

It.'rltop I41 1
roosl.'II,eoont J.Ii ..:, 3OOO0-t ilfrr..d14, nopp,sl;

ti ..rstoplll;

inl, _"Sfl'
.rihln(· ....... Ulfr b".1 ....... ·1;



pror. INIR.HANDLER kan nur .19.n 9.bruil .ord.n ,anq.pasL ......

pr09'alla voor h.t 9.brUI k van Inl.rrupls in Turbo PASCAL - LAB"ASTER
v"d" .ordl 9.bruJ k 9,"aail van IHE -Re IabuII" bl bll oth"k

( Iljd.IJII .ordl d. inhrrupl YOO' d. PRINIER ((RQ71 0_gel .. dl naar pror.d.
( INTR.HANDLER

-t

"

",
I

":>(/l

".,o
rD.,
~
DI

<oo.,
i....
....
(t
til....
(t
::J

<
DI
::J

Q.
(t

::J....
(t.,.,
C

"....

( Ulfr - brut

tndl
If Untr}laar • I thtn bltln ..Itt ,. r'ld, ••• 'II

ijnlr .klaar I" 21

T1IlfASTlJ'151; TIIlEASTOPIllI
IMIR RESET,
If i-inl, klnr (») Ih.n ",il,1n (. ulfr-bruk ..... ·11
..il'ln; ;"il.ln {'Unpolnl: ',ijnpoint:5,' oulpoinl: '.oul,olnIl51;
tnd.

unlil out,olnl " I_unlall

,nd;
If hY\lr.ntd Ih,n oulpoinl I" i_IInlall

,

1 EOI, 825' I
1 ruto....,

1 7 byl" und b, lurbo Pascal

d,labl. all int.rrupls L.u.-bolrd )

( 825' Inl'rrupt .ask r"i It.. bi t 71

( _ask IRQ7 bit 815' iot"r conlrol
( §PI old LPIIl InlPrrupl ..dor

1 sa" dala 119' 'oor inlr handhr
( 51" IR07 inlPrrupl vKtor (LPIIII

"Clor5 and dlubl. all LAB" inlPrru,ts ----I

PIIIlTt'20J :" HOI
Inl in.'.071.5E "5F "5A1'5"'58I'58ltIF ItCF) I

proadu" ti.ad;
b.qin PORTI Iab••basp'7} I" 0; .nd,

.nd:

.nd;

... I.ln; ... 1.(' 0" 'I;
"pul

.1 1.lnpolnt , oulpoinl Ih.n
b'91A ... IP I ,_bulloulpointl:6 I;

outpolnl := oulpolnl • 1 I
" oulpolnl .od 10 = 0 Ih.n b'9,n .nl.ln;

Mrll.(oulpoinl:5,' ) "I

b'9,n
INIILAtNASIER: ."I.ln; ."hln;
."I.ln (' labtl5t" inl"r.pl d..o prOQrall' •I:
SEI.PARANETERS;
INTR SEI;
.n I; I' ... 9'" (.nl" I o. I. b.9'"n.n.... 'il "adln;
porltlab. bas"'),'IE9; ( Inll lI ..rl t099I" hl9h 5fl ( no Inl"rupl)
IINEASEl i 1,0,1): (til.. I: cncad.III,,5, U51d as Ilip'f1op
T1NERSET I 5, .od., 10ad.. lu.l; { 51arl III" 5 I
PORTllab. base'7J,' 0; (cl.ar ti." Int.rr ack lab.-board
PORHlab.:bas"41 1= no; {.nabl. Ii." Inl.rrupl on Iabt·board

PROCEDURE SET .PARAII£IERS;
~'9In

1_lnpolnh=(); DutPDut::::O; '_Intr_klur:=ll;
•nl.I' Aanlal 511plps lanul 0 11 .. 10001' 'I; r"dln 11.I.nlall;
."t.I' SaI~l. Ir.qu.nlIP «1.(') .. 100110 Hzl ? '1: ..adln "'.ql,
il Ir.q I J2 Ih.n .od. 1= 14 [I '5fc) .15f b'9ln .od. ;=11 (I u§Pcl;

Irrq 1= Irrq i 1000

10ad"lu. := Roundllo(lOllrrql:
.nd; ( 01 SEl.PARAPIE IERS J

1 ------ nl lnt",upl "clors and 11ttl7 .nl bit -------------------------- I
PflOCEDURE IMTR_SET;
b'9 ln

i.duv, 1= 0s'91
0Id)R07.ofh .= to't3CI I
0ld)R07_"9' I' IOI.JEI I
....IOI.JCI 1= ohllMTR.HAMDLERI • 7 I
....IOI.3EJ 1= Cn9 ;
PORTI .21 I := PORTI.2Il and UF;

.nd; ( 01 INIR_SEI )

( ------ ..1.1 10 01 d inl.rrupl
PROCEDURE INIR.RESET;
b'9ln

PORTI'lll;= PORTI.lll or .80;
....[OI.JCI ,= 0Id_/R07.01/5 ;
....IOI.3EI ,= 0ld.lR07_"9' ;
PORTI Iab•.ban'4 I ,= '111;

.nd; { 01 'NIR_RESET 1

Iab.I OII
I ab.131;
Iab.161:
lab.[91:
laba'ISI;
Jab.[ 181:

Inl·9·r;
Inl'9";
Int~9pr;

'tpl~b•. bln'; (IHE-RC lab. bIb!.
"I.'nal
.,t"n,1
"I.,nal
"Ie'nal
"t.rn,1
e,lernal

( III" 5 .ordl q.bruiH aJI IJldbms.
( I .." I .ordl 9.brulil all Illp·llop in casc,d. IlCd. 01 ••1 II ..r 5,

III" 1 .ordl dan '9PS.I' all III" 5 IPd". k.•" opnlPU••ordl 9.lad.n
..t load.. lu•• III" I .ordl ""'5fl' ,n d. INIR_HAMDLER ..I .en Inllr:
PDRTllab•.bal,"1 1= .FI I "r1U9 III" 1 ••1 "n I.
D. IRQ·lla9 op h.1 Iablllt.,-board blIlll arli.1 ,01an9 d. bllb.horrnd.
OUT-pin ook acll.f \5 Id.l. IU9 0101, DOt alllOrdt d. IRQ-lIa9 op h.1
LABNASTER-board 9.rl.ard "I Inslr: PORTllab•.ba5•• 1] I' O.

pror.du" l,b.; "t"nal
proredu.. I n,ll abllsl.,;
pror.d"" t lI"sell count" ,tod.,loadvalu.nnt'9" I;
funrllon IliP" pad I counl",dUlly: Inl'9"Illnl'9";
prOCpdUfP tll,rstop ( counter: Inhg.r Ii
luncllon r"dad 1 chann.I,dully: Inl'9" I: Int'9":
pf(1r,dufe lIlIrt.l?d~ ( channel, davalu.: tnhq.rl;

[ .- .--.-- Inl.rrupl handl" In Turbo PASCAL --._--.----.---------._------}
rROCEOllRE INIR .HANDLER:
bP9'"

InllnplnnIIlE,.s(.1.5'1'511.521'57,.56/.06); I sav. r'9 on stack
Inl,n.1\8CIIC61.6EItD8/tAI/I.d""r.6EItD61; (l_d5"" Sfl 05'9
l_hufl'.lnpOlnlJ:= rpad~dlll.(";

'_I "point: "'1_lnp~1 nt+l;
II '.lnpDlnl ' I.unlal th.n b'9ln IINERSIUP Ill;

I Intr khtJr ;= I ;

.nd
.15. PDRHlabl.ba""I:' IFI; (I .."t-i fl,p·flop

f'O~llIab,_bls"7J ,= Q; ( Inlrpl act to labllsl"I'5IJ 1091C

cOMI bu! .1'" ' 1024:
l~b._~a5P' '710;

Yoorb"ld 01 h .., I op InIPrrupl basis t. 9.bru,k.n, hIPr." .ordt dan
d. ana/009 1 dlql taal o.zrtt" aan9.lluurd.

1 IU'P"I LABNASIER-boardl 1,.,,1 ,nl j711 pIn 1'2,
( III" /R07 19.: p,n 7+14 I.qui, LABPAC-50fhl

,nl.rrupts "I AD-rudy 1 ov.rrun i parall.l-poort !iln Dot .09.llIt, .lls
de" Int.. rupt5 \n d. handler q.cl.ard .ord.n I Lab'-lInual pa9. 51-541

lIplnlr.pa5 lJ 11'1 861
pr09ra- Iab.)nlPrruplllnpul, oulpull;

VAR ( pa,".I"s 51arl'"9 \1_ .... ) art uSfd by IMIR.HAMDLER
l.d5'" Inl'9" ablolul. CS'910006; If"••p.ory )
I bul arrav IO,.bul.sl;'] of Inl.q.';
,_,"point, 1_1ntrJrlaar. I until
0Id)RD7.5f9·,old)RD7.offl
outpolnl, .od., 10ad"lu.
freq ..al;

..,,
o



E-2 Programma~s in eoee-assembler: xxxxxxxx.ASM

Procedure voor het verkrijgen van assembler-programma's (zie ook voorbeeld
figuur E-2.1):

1. Assembleer de afzonderl ijke gedeelten met behulp van MSASM;

2. Link de object-versies met behulp van LINK;

3. Zet de hienmee verkregen xxxxxxxx.EXE fi Ie om naar een xxxxxxxx.BIN file
met behulp van EXE2BIN.

msasm
Microsoft MACRO Assembler Version
(C)Copyright Microsoft Corp 1981,

3.00
1983, 1984

Source
Object
Source
Cross

filename [.ASM]: B:tplabm.asm
filename [tplabm.OBJ]: B:
listing [NUL.LST]: B:

reference [NUL.CRF]:

47994 Bytes free

Warning
Errors
o

Severe
Errors
o

A> lin k

Microsoft 80e6 Object Linker
Version 3.00 (C) Copyright Microsoft Corp 1983, 1984, 1985

B:tp labm.obj+B:tp labmex .obj
B:

Modules [.OBJ]:
[A:TPLABM.E XE]:

[NUL.MAP ]:
[.L1B]:
stack segment

Object
Run File
List File
Libraries
Warning: no

A>exe2bin B:tplabm

Figuur E-2.1 Voorbeeld

E-10



m u U'lUYl nHLnu "S5P'Dar vprSlon J.l'l'

Lablasler procedure~

Page J-1
Ol-Ol-BO

"Irro~olt "ACRO Assnbler Ver~lon 3.00
Lablnler proredure~

Page )-2
I11-(11-8t.1

PAGE ,132
; TPLA9"3.AS"
; LAP"AST£R VER 3.0 TURBO PASCAL

I FEB 1986 THE-RC HANS MIJTVLI£T

111111111111111111111I11111111111111111111111111111111111111111111I11111
; nb: dele file beval nlel aile procedures ulI de labla'terblbllolheek van

hel rekencenlrul
de orlqinele versle van hel rehncenlrul IS Ie vlnden In dt flit
RCTPLAB". AS"
de procedure INlILAB"ASTER is qtOI JIlgd

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

I PROCEDURE 0" RUM- [I"E ADDR TE PEPALEN

J'Tl
I

I\)

,...
I»

~
I»
en
.-+
111.,
1J.,
o
o
111
Q.
c::.,
111
en

AD DR VAN DE suet IN PI

; PROC 0" RUN-T1"E ADDR TE 9EPALEN IN CSNEAR
9P
BP,SP
U, [BP)'2
9P

HIERBI PRDC
PUSH
NOV
IlOV
POP
RET

HIERBI ENDP

IEI1 ERROR 0913,10,7,'») There 15 no LAP"ASTER-board aliiO lap 'I,)he,

; CONSTANTS DEFINITIONS

; PROCEDURE INITLABMSTER I £ITERNAL;
; dtlt proctdurt 15 aanqepasl

TEll STRIN6 DP \3,10, 'ver. 3.11 THE-RC Labu~ter I rurb~-Pa5cal',\},IV,'t'

Il£FINEPORT J"P DH!NEPO~T'I

MRIT£PORT J"P MRIlEPORIO
READPORT J"P READPORlo
S£TPITPORTC J"P SETPITPORTCO
R£ADBITPORT J"P READPITPORTO
FLUI9EPALlN6: J"P FLUlPEPALlNGO
RH09EPALlN6 : J"P RMOBEPALlN60
COORD_TRAMS : J"P COORD .IRANS(I
INVERS_COORD TRANS: J"P JNVERS_COORD IRANSO
REGELAARS J"P REGELAARsn
!NIT TELLERS: J"P INIT TELLERSO

5' '8 45 20 52 '3
20 20 2(1 4[ l!1 b~

bD bl 73 74 b5 '2
](1 ]F 20 ~4 75 1]

62 bF 20 SO 61 13
bl bl bC (10 tlA 24

OOqp
0098 55
OOqC 8P EC
OOqE BP 5E 02
OOAI 50
00A2 C3
00A3

003.. 00 IJA 07 3E 3E 20
54 68 65 72 65 20
bq 73 20 bE bF N
,e 41 '2 40 " 53
5' 45 52 20 62 bF
bl 72 b4 2t) bl 74
20 4q 2F 4F 2') 60
bl 7(1 2(1 ~1 11 ;'(1

b8 6~ 78 2Q 2E ~E

lE lE
1I0bS ltD llA 7b 65 1~ 2E

211 13 2E ~~, 111 20

0012 Eq 0lP7 R
11015 Eq OlEO R
0018 Eq 0lF3 R
OOIP Eq 0205 R
MIE Eq 0210 R
0021 Eq OOtH) E
0024 Eq 0000 E
0027 Eq 0000 E
002A Eq t)OOO E
0020 Eq 0('00 E
00"0 Eq (1000 E

NA"E LA8"3 ; TUR80 PASCAL ver 3

I iUIII lablt
I dt proctdurn lilfrul, lilerrtld, Ii_slop, readld, ... ileda, dtfintporl,
I lIl'iltpO'l, ulbilporlc, rtadbilporl Ii in ongplillqd OvtrqenDien uil dt
J IIbl..ltrbibl iolhftk.
I de proctdure inlllablasltr is ovtrgtnDHn tn gtoijligd
I dt proctdur" f1.,btpaling, rhobepaling, coord.trans, Invtrs.coord_lrans,
I rtgtlaars tn Inll.ttlltrs btvinden lich in dt lilt TPLA"EI.AS"

TlILE Lablnler proctdurn
CSEG SEG"ENT

£I1RN FLUlBEPALINGO: NEAR, RHOII£PALlN60: NEAR
ElTRN COORDJRANSO: NEAR, INVERS_COORDJRANSO: NEAR, REGELAARSll: Il£AR
ElTRN INIT .TELlERSO: NEAR
ASSU"E CS:CSEG

; DH! NIT IOIlS
..

ADDO =IBOB ; ADlIES VAN BOARD IN lie ~UI"TE 710he,
; LOM DAO • START

ADDI :ADDO'I ; HIGH DAO
ADD2 =ADDO'2 ; LOM DAO • START
ADD3 :ADDO.3 j HIGH DAI
ADD4 =ADDO'4 I AID CONTROl BYTE
ADD5 :ADDO'5 ; AID KANAAL NR.
ADD6 =ADDO'b ; AID START
ADDB =ADDO'B ; KLOK DATA POORT
ADDq =ADDO.q I KLDk COIITROL POOtlT
ADDl2 =ADM'12 ; RIM PORT A
ADDI3 =ADDo'13 I RIM PORT B
ADDI4 =ADDO'14 I RIM PORT C
ADDI5 =ADDo.j5 ; RIM CONTROl PORT 8~5

LAB" PROC Il£AA

= 0710

0000

0000

= 0711
= 0712
=0713
=071'
= 0715
: 0716
= 07lB
: 071q
: om
= 0710
= 071£
= ~71F

J'Tl
I

0000 Eq 00A3 R
0003 [q 0100 R
0006 [q 0120 R
OOOq [q om R
DOOC H 016C R
ODOF [q 0lq8 R

INITLABIIASIERI J"P INTTLABIIASTERO
mERS£T I JIIP TI"ER5£lO
T1"ERREAD JIIP T1"ERREADO
T1"ERSTOP J"P mERSTOPO
READAD JIIP READADO
MRIT£DA J"P MRIT£DAO

=0002

= 0022 COUMT _COIIT _lOM

EgU 2 ; 000 0 0 010 : counler 2
load dala pOlnler: (I (I : lode register

EgU 34; 0 0 I 0 0 010
dl5able specul gale

reload frol hold
counl repell II vel,



L.blnter procedures
..-.yr 1·,)

01-01-80
Nlcrosoft NACRO Assnbl,r Y,rslon 3.00

L.bust,r proc,dur,s
P.o, 1-4

OHH-8(1

, ~pt lod, counter 3 (hit de ttidl
INC 01 I AD"

INITIALISE COUNTERS 2 ANO 3
; s,t lad' counter 2 Itell pul Sfn hoekOlln,... )

"OY 01, AOOq I ADDq
/lOy AL, NODE_COUNTER_2
OUT 01, AL

I COUNIER N FRON STACk
j SAVE COUNTER N TENP INex

; PR INT COMAND DOS
; DOS FUN[TJON CALl, IEIT OHS IN 01
; RETURN Ol DOSEr,
; NO STACt PARANETEAS USED

DI,BI
AH,OqH
21H
05

;
T1NERSETO , NOP

PUSH lIP
"OY 8P,SP
NOY AI,18PJ.B
NOV ex,AI

DEC 01 ; ADDB
NOY AL, COUNI_CONT JON
OUT DI, AL
NOY AL, COUNIER)_CONT
OUT DI, AL
/lOy AI, COUNT_YALUE
OUT DI, AL ; LON BYTE
ICH6 AL, AH
OUI DI, AL ; HI6H BYTE

; TINEASET
i PAOCEDURE TlNEASET I COliNIEA, NODE, lOADVAlUE , INTE6ERI; EITERNAL;

COUNTER: 1.. 5 set counter N In.b. 0 IS Illegill
NOOE : 0.. 155 hlOh byte counter lod' r'olster Ir,f unu.11

( 101 byte:J? : toogie output bIt OUT N
Ibyv. ,0 TC N-I, de lerocount v.n teller N-I verlugt
I de tell,r Nut I.
I II FI v"l ..g tell,r N .,dpr, I u§pc
( 12 f2 Id 10 usee
( 13 FJ Id 100 usec
I 14 f4 Id I IS'C

I 15 F5 id \Olsec
lOAOYALU£ I 0•• 65535 De ...rd, •.,r." d, tel hr gphden lordt

I,dpr, keer .1s hi) nul .ordt, de •.,rd,
nul \0 I kOlt dus OJ et _oor.

NOY AL, NODE_COUNIER_J
OUI DI, AL

I PRINT REYISION NA ON SCAEEN, NESSAGE IF NO LABN BOARD
NOY DI,ADOq
IN Al,DI ; TEST IF SIATUS : OCIH
CNP AL , ('(\ H
JE NO _ERROR
SUB BI, TEIT_STRING-TEIT.ERROR ; REL OFFSET IElI_ERROR

NO_ERROR: NOV
NOY
INT
POP
RET

; GET ADOR AND SEG OF TEIT _ERROR/SIRING
CAll HIERBI
AFST_IElI EgU t-TElTJTRING
NOY Al,eS
NOV DS,AI ; DATA IS CODESE6
SUB BI,AFST_IEIT ; OFFSET IElI_STRING IRElOCATA8lEl

0100 qO
0101 55
0102 BI EC
0104 BI 46 08
0107 B8 CB

00D2 BO 03
0004 EE

0005 4A
0006 10 22
00D8 EE
OODq BO OD
OODB EE
OODe B8 75JO
OODF EE
OOEO 86 C4
00E2 EE

000 E8 om R
: 007B
00E6 BC CB
nOEB BE DB
onEA B3 EB 71

OOED 8A 07lq
nOFO EC
(10Ft '.( (J

OOr3 74 03
00F5 81 EB 3B

nOFB BB DJ
OOFA B4 Oq
OOFC CD 21
OOFE IF
OOFF C3

SEND NASTER RESET

; HI6H 1m NASTER /IO~E

I DISAIlLE: DONEIOYEARUNITINEA/COII91NED \NIEAAPT
; NO AUTOINCRENENT. 6AINSElECT:0

; SET UP NASIER NODE
; BCD SCALEA, B-BIT 8US
I FOUII 011, 116, SRC=FI
; OFF: TIII£ or DAV I CONPARATORS

EgU 30000

bi ury count
count do,",

I toOOI' on
EgU 2 ; 0000 0010 , source 2

; t,1t I .f bl) pOSit ..., fhnk source 2
EgU 3 ; 00000011 , count,r 3

; lo.d d.h pOInter; 0 0 , lode reolster
EgU 1J ; 0000 1101 : fl

: telt I@dere 100 IlCrosfConden I .f
EIll! 10 ; 000 0 I 010 : counter 2

laid d.h pOinter; 0 I : lo.d reOlster

EQU II; 000 0 I Oil : count,r J
; lo.d d.h pointer; 0 I : lo.d r,glster

SET ANIDIG CONYERTER
NOV DI,ADD4
NOY Al,12B
OUI DI,Al

DEC 01 I AOD8
/lOy AL, COlMT _CONTJ ON
OUT 01, At
NOY AL, COUllTER_2_CONT
OUT 01, AL
NOY AI, COUllT_YALU£
OUT 01, Al I lON mE
ICH& AL, AH
OUT 01, At I HIGH BYTE

INITlABNASTERO, NOf'
PUSH OS
NOY DI, AODq
NOY AL,OHH
OUT DI,Al,
NOV AL,2J
OUT DI,Al
NOY DI,ADDB
NOY Al,O
OUT DI,AL
NOV Al,I2B
OUT OI,Al

COUNTER 3 COIIT

COUNT_YAlUE

: OOOD

: OOOA

• 75JO

: 0002

: 0003

: 0001

ooA3 qO
00A4 IE
00A5 IA om
00A8 10 H

l"'1 OOAA EE
I OOAI BO 17

I'\) OOAD EE
OOAE IA 0718
0011 10 00
0083 EE
0014 BO 80
00&6 EE

00B7 BA 0714
OOBA BO 80
OOBC EE

OOBD IA 07n
OOCO 10 02
00C2 EE

00C3 4A
00C4 BO 22
00C6 EE
00C7 80 02
OOCq EE
OOCA B87530
OOCD EE
OOCE 16 C4
OODO EE

ooDI 42



"Ierosolt MCRO Assflbl,r Yrrsion 3.0<1 PI9' 1-5 "ierosoft "AeRO ASSflbl.r Yrrslon 3.00 PI9' H

lab.lstrr proc.durrs 01-01-80 llbuslrr proe.durrs 01-01-80

010'/ 8A om IIOY DI,ADD9 ; SET COUllTER IIODE REmTER N ; PROCEDURE mERSTOP (COUNTER : INTE6EAI; EITERNAli

OIOC EE OUT DI,Al COUNTER: I•• ~

OIOD 4A DEC DI I ADDB: DATA f1E6

OIOE 90 22 "OY Al,14 ; T066lE DIC 01~4 90 mERSTOPO: NOl'

0110 EE OUT DI,Al om ~~ PUSH 9P

0111 9B 46 06 "OY AI,18PI>6 i IIODE 0156 8BEC "OY BP,SP

0114 EE OUT DI,At I HIGH BYTE COUNTER RE6 0158 B8 0001 "OY AI,OI

0115 8B 46 04 "OY AI, [BPI.4 ; lOADYAlUE OI~B 8B 4E 04 "OY CI,19PI>4 ; COUNTER N

0118 EE OUT DI,Al ; lDM BYTE OI~E 49 DEC CI

0119 B6 C4 ICMG Al,AM om D3 EO SHl AI,Cl SET BIT COUNTER N

OIIB EE OUT DI,Al ; HI6H 0161 00 OOCO OR AI,192 110""" DISAR" CIJIINTER N

OIlC 98 0001 "OY AI,OI ; CD""AND lDAD AND AR" COlfER N 0164 BA 0119 MY Dl,ADD9

OIlF 49 DEC CI 0161 EE OUT DI.Al DISAR" COUNTER N

0120 D3 EO SHl AI,Cl ; SET BIT TO CDICTER N OI6B 5D POP BP

0122 OD 0060 OR AI,96 ; Olh ..... 0169 C2 0002 RET 7 I PAR OF 2 BYTE

0125 BA om "OY DI,ADD9
0128 EE OUT DI,Al
om ~D POP BP ; FUIlCTlOII AEAOAD f CHANNEL,DU""Y : INTE6ER ) EITERNAl;

012A C2 00<16 RET 6 ; 3 PAR OF 7 9YTES , CHANMl ' O•• 15 q."uqd. ~anulnu..rr.
READAD :' 0.. 4095 01 -2048.. 2047 alhank.1111 'an ju.prrs.llInqs op

h.1 doehl.r-bord (unipolar 01 bipolar',

J TT"ERREAD ~
rrf. LAB"ASTER-unual.

j FU"CTION TI~RREAD { COUllTER,OU""Y: TNTE6ERJ : INTE6E~; Elf£R.Al;
COUllTER : 1.. 5 E.n van d. 5 t.lI. ;. 016C 90 READADO: MOP

mERREAD : l .. lOADYAlUE Trllrrstand. D. I,!l .. loopl van lOADYAlUE 016D 55 PUSH BP
tot .n ..t I .n d~n "rr opnl.u•• 01bE 8B EC "OY BP,SP ; SET BASE PAR. LIST (OLD STACKPOINTERI

DU""Y : ? .ordt ni.t q.bruill. 1)170 8B 46 \)6 ItOII AI,IBPJ'6 ; 6ET CHANNEL
0173 BA 0715 "OY Dl, ADDS
0176 EE OUT OI,Al ; SET "ULTPlElOR CHANMEl

0120 90 TI"fRREADO: IIOP 0177 BA 0716 "OY DJ.ADD6 ; DU""Y STAlf"ENTS TO CREATE ADELAY OF

012£ 5~ PUSH \lP 017A BA 0716 "OY Dl,ADD6 ; I uSEC/lnslr,

012F 8BEC "OY BP,SP 017D BA (1716 "Oy Dl,ADD6 ; OPTION: INCRE"ENT THIS DELAY IF YOU USE

0131 8B 4E 06 "OY CI,IBPI.6 ; COUllTER N 0180 BA 0716 "OV Dl,ADD6 ; • PR06RA""ABlE 6AIN l061C (P6L1,

om BB D9 !IOV BI,CI j SAVE TEl'" IN 81 ; ••dd al.o solloarr at Ihl~ plae, lor eonlrol.

0136 Btl 0001 "OV AI,OI 0183 ££ OUT Dl,Al ; STAAT CONVERSION

0139 ., DEC CI 0lB4 BA 0114 "OV Dr,ADD4

013A D3 EO SHl AI,Cl I SET BIT CO\JIIIER N
OIlC 00 OOAO OIl AI,160 ; 10h. nn I SAYE IN HOLD RE6 0187 EC WAIT.AD: J. Al,DI ; MAlT FOR A/D CONVERSION READY

OIlF 8A 0719 !lOy Dl, ADD9 OlB8 3C 80 C"P AL,12B ; TEST ON BIT 7

0142 ££ OUT DI,Al ; SAYE IN HOLD RE6 CDIlIlAllD 018A 72 FB JI MAlT _AD

0143 8Be3 IIOV AI,II
014~ OD 0010 OIl AI,16 I 0001.0111 SET HOLD RE6 OlBC 42 INC DI ; ADD5

0148 EE OUT DI,Al 018D EC IN AL,DI ; lOM IYTE
0149 4A DEC DI I ADDS OIBE 86 C4 ICH6 AL,AH
014A EC IN AL, DI I lOll 0190 42 TNC DI ; ADD6

0148 86C4 ICIt& AL,AH 01'1 £( IN AL,DI I HISH mE

OI4D EC IN AL,DI 1 HI6K 0192 86 C4 ICH6 Al,AM ; FUNCTION READAD IN AI
O14E 86 C4 ICH6 Al,AM , FUNCTION YALIE IN Al ON RETURN 0194 5D POP BI' ; RESTORE BP

01~0 ~D POP BP 019~ C2 0006 RET 6 ; 2 AR6UMNTS OF 2 BYTES. FUNCTION RES

0151 C2 0006 RET 6 1 2 PAR ON STACK OF 2 BYTES> FUtlCTION RES

, PROCEDURE IlllIT£DA I CHANNEL, YAlUE : INTE6ER ) EXTERNAL;
jTl~RSTDP I CHANNEL' 0.. 1 q.vraagd. D/A o.z.llrr,



Nicrosof! NAeRO ASS!lbl.r V.rsion J.OO Plq. 1-7 Nicrosof! "AeRO Ass..bl!r V.rslDn J.OO P,q. l-B
L.blnt.r proc.durn 01 -01-80 Llbust.r proc.durn Ol-Ol-BO

VALUE :- 0.. 4095 d. uitq.nqnplnninq il Ifh "n jUlp.rs op h.t OICF AB 04 NITP2: TEST Al,004H
; h.t docht!r-bord luni pollr 01 bl pollr I, OIDI 14 OJ Jl NITPJ

0198 90 nITEDAO: NOP 0lD3 BO n F6 AND BL,OF6H ; PORT CUPPER/CLON OUTPUT
0199 55 PUSH BP 0lD6 BA CJ NITPJ: NOV AL, PL
019A BB EC NOV BP, SP ; SET BASE PAR. LIST 100D STACKPOINTERI OIDB BA om NOV DI,ADOl5 ; OUTPUT CONTROL mE TO Bm
mc BB 46 06 NOV AI,[BPJ+6 ; 6fT CHAMEL OIDB EE OUT DI,AL
019F BA 011 I NOV DI,ADDI I SET PORTADDR DAC 0 IN DI OIOC 5D POP PP RESTORE BP
01A2 3D 0000 CNP AI,O j TEST ON DAC 0 OR DAC 1 01DD C2 0002 RET 2 I ARGUNENT OF 2 mES
0lA5 14 02 JE DAC.GO
OIAl 42 INC DI I ALL NOIHERO CHANNELS, DAC 1
01A8 42 INC DI I ADDJ IN DI OlEO 90 NR ITEPORTO: MOP

OIEI 55 PUSH BP
0lA9 BB 46 04 DAC.GO: NOV AI,IBPJ+4 ; GET DA-VALUE AD DR FRON STACK 0lE2 BB EC NOV PP,SP
OIAC B6 C4 ICHG AL,AH 0lE4 BB 56 06 NOV DI,IBPJ+6 ; PORT NR
OIAE EE OUT DI,AL ; HIGH BYTE 01[1 BI C2 OIIC ADD DI,ADDI2 ; CALC PORT NR
OlAF 4A DEC DI ; AD DO OR ADD2 (DAC 0 OR II OIEP BB 46 04 NOV AI, [BPI>4
OIBO B6 C4 ICHG AL,AH OIEE EE OUT DI,Al
0182 EE OUT DI,AL ; LON aYTE OIEF 5D POP PP
0lP3 5D POP ap ; RESTORE BP O\FO C2 0004 RET 4 ; 2 ARGUNENTS OF 2 BYTES
01B4 C2 0004 RET 4 ,; 2 ARGUIlENTS OF 2 BYTES...,

I

.t- OIFl 90 READPORTO: NOI'
PROCEDURE DEFINEPORT ICONTROL: INTEGER I, EITERNAl; 11 IF 4 55 PUSH PP

CONTROL : 0.. 7 o• port A,B,C : Input, 0lF5 Ba EC NOV BP,SP
+1 - port A"" : outp'", OIF) BB56 06 NOV DI,IPPJ'6 ; PORT NIl
+2 • port "B" : output, OIFA BI C2 071C ADD DI,AODI2
+4 • port ""C : output. OIFE EC IN Al,Dl ; READ PORT INPUTVALUE

PROCEDURE IlllITEPORT ( PORTIlll,OUTPUTVALlJ[: INTEGERI; EITERNAL; OIFF B4 (10 NOV AH,(I ; CLEAR HIGH ORDER Bm
PDRTNR : 0.. 3 O:port A, I:port B, 2:porl C. 0201 5D POP PP

(31 contol port r.l. Llbl IInu.1 I 0202 C2 0006 RET 6 ; 2 PAR OF 2 P,TES + FUNCTION RES
OUTPUTVALUE : 0.. 255 d.ciu!! a bit lurd. qut nllr port PORTNA.

FUNCTlOIl READPORT ( PORTIIR,DU"'Y: 'NTEliERI: INTEGE.' ; EITERNAL;
PORTNA : 0.. 2 O:port A, !lport B, 2:porl C. 0205 90 sm ITPORTCn: ItOP
READPORT : 0••255 d.cillJr B-bit lurd. q!l!an Yin porI PORTNR. 0206 55 PUSH PP
DUNN' : ? Nordt ni.t q.brUlkl. 0201 BP EC NOV BP, SP

0209 BP 46 06 NOV AI,IBPJ'6 ; P1TNIl 0.• 1
PRllCEDUR£ sETBITPORTC (BlTIlR, BlTVAlUEI INTEGERI; ElTEIl1lAL; 020C BB 5E 04 NOV BI,IBP)'4 j PIIVALUE, O-CLEAR, J'SET

BIT"" : 0•• ) lin bit Yin port C 10, lib, lll1bl. 020F DI EO SHL AI, I ; SET 0000. ",0 : BIT IlR
BlTVAlll: : 0.. 1 O=rrwt, I'srt BITIIR 0211 OP C3 OR AI. PI ; SET 0,100.000, : BIT VALUE

om 24 OF AND Al,OFH ; AND 0000.1111 I ClEAR NOT USED BITS
om PA om NOV DI,ADOI5

OIB) 90 DEflllEPORTO, IIOfl 0218 EE OUT DI,AL
OIBB 55 PUSH BP 0219 5D POP BP
01B9 BB EC !lOY BP,SP I 9fT BASE PAR. LIST fOlD sTACKPOINTERJ 021A C2 0004 RET 4 ; 2 ARG Of 2 BYTES
0188 BB 46 04 IlOY AI,IBPJ+4 I BET COIlTROl PAR
OIBE BB 009B NOV 8l,09BH I I 0 0 1.1 0 I 1
OICI A8 01 TEST Al,OOIH , ACu B CI
OICJ 74 OJ Jl NITPI , TEST. LIl6ICAL AIlD I'), BEEN C"" I
0lC5 BO EJ EF AND BL,OEF" , PORT A OUTPUT ; FUllCTION READBITPORT (PORTNR, BlTNR, DUNN': INTEGER I: INTEGER; EITERNAl:
0lC8 A8 02 NITPI: TEST AL,002H I READBITPORT: 0.. 1 INPUTVALUE OF PIT 8ITNR FR!l!l PORT PORTNIl
OICA 74 03 Jl NlIP2 PORT : 0.. 2 0: PORT A, I: PDRT 8, 2: PORT C.
OICC 80 EJ FD ""D B1.,OFD" , PORT B OllTPUT BIT : 0•• 1 ): NSP •• O:Lsa.



"icrosoft "ACRO Assflbhr Version 3.00 Pige I-~

LlbuslPr proc.dur•• 01-01-80

00""' : ? NOT USED.

om ~o READ81 TPOIlTO: MOP
om 55 PUSH DP
02lF 00 EC ~Y DP,SP
0221 0856 08 "OV Ol,rBPltO j PORT A,8 OIl C
0224 81 C2 07lC AOO 01,AD012 j CALC PORT AOM
0228 EC IN AL,OI j 6£T PORT mE
0229 OA DO "DY Ol,AL
0228 OP IE Ob "DV Cl,rDPJt6 j 81T NU"PER
022£ 8001 "OY Al.I
0130 02 EO SHl Al,CL ; SET "ASk
0232 22 C2 AIlO Al,OL
om 3C 00 CMP AL,O
0236 74 02 JE 8ITZERO
0238 00 01 ~V Al, I
om 84 00 OlTlERO: ~Y AH,O HIGH 8YTE ZERD
mc 50 PDP OP FUNSTlOIl VALUE 'N Al lJIl R[T~RN

0230 C2 0000 RET 0 • 3 AR6UMENTS t FUNCTION RESULT

0240 LA8N ENDP

0240 CSE6 ENOS
ENO



"icrosoft MCRO Assflbl", V,rslon 3.00
Labust" "t,nslon proc,durfs

Paq, I-I
01-01-80

r'l
I

ru
ru

r
l»

~
l»
U1
t+
(1l..,
(1l
X
t+
(1l
::J
U1

o
::J

'"C-,
o
o
(1l
a.
c..,
(1l
U1

~oBlsnummer

tHB sinlrhol. cos(90-rl'O) I

. ; ADRES VAIl 80ARD IN /:0 RlJI"TE 710h"
; LO. DAO + START
; HIGH DAD
; LO. DAO + START
I HIGH DAI
, AID CONTROL mE
I AID KANAAL MR.
I AID START
I KLOI DATA PooRT
; KLot: COIlTROL PODAT
; R/. PORT A
; R/. PORT 8
; R/. PORT C
; R/. CDNTROL PORT 82~~

; DEFfNlTIOIIS
ADDO =1808

TITLE Labust", "t,nsion proc'du'!S
CSEG SEG"ENT

ASSUME CS:CSEG
PUBLI C FLUfBEPALlIGO, RHOBEPAL 11160, COORD_TRA' 50 I fIVERS_COORD. TRANSO, RE6ELAARSO
PUBLIC INIT TELLERSO

ADDI =ADDO+I
ADD2 =ADDO+2
ADD3 =ADDO+3
ADD4 =ADDO+4
ADDS =ADDO+S
ADD6 =ADDO+6
ADD8 =ADDO+8
ADD~ =ADDO+~

ADDI2 =ADDO+12
ADD13 =ADDO+ 13
ADDI4 =ADDO+14
ADDIS =ADDO+15

NA"E LABlE I ; lUR80 PASCAL 'ff' 1

\ lltUIttUUItUlUlUUIt It UlUlItUUU lit liltl U :It lUlt lilt It lit It I
; D,a iiI, bfVat aIf9fSchr",n IabNst"proc,duffs
; D'l' iiI, lo,t q'lJnk,d oord,n Ht d, iiI, TPLAB".ASM
I III Ult IUltlU III WI UUIt III U ItUUUlIt It It 111111 U It lit It lu It It II

PAGE ,132
; TPLABftEI.AS"
; LAB"ASTER ElTENSION PROCEDURES VOOfl FLUfGEORIENTmor REGELING IN TURBO PASCAL

0000

r'l = 0110
I

O'l
= 0111
= 0112
= 0113
= 0114
= 01lS
= 0116
= 0118
= 01\'
= 011C
= 0110
= 011E
=011F

0000

I COSIIlUS TABEL

I cosf,hal

0000 14 14 14 14 14 14
14 14 14 14 14 14
14 13 13 13

0010 13 13 13 13 13 13
13 12 12 12 12 12
12 II II

OOIF II II II II 10 10
10 10 \0 OF Of OF
OF OE O£

002E OE 00 00 00 00 00
OC OC OC 08 OB OB
08 OA OA

COS. TABEL D8 20,20,20,20,20,20, 20,20,20,20,20. 20,20,", ", I~

D8 .~,I',.',I"I', .',1',18,18,.'. 18,18,18,11,11

08 17,17,11,17,16,16,16,16,16,15,15,15,15,14,14

D8 14,13,13,13,13,13,12,12,12,11,11,11,11,10,10



, .~'"

: PROn DURE 0" RUlI- mE AOoR IE 8EPALEN

18P'4J

18P'16J
IBP'12]

: AOOR VAN DE STACK IN 01

; PROC 0" RUN· mE AOOR TE 8EPALEN IN CS

.Jt 3, 3, 3, 2, 2.2, I, I, I, I, I, I, (t. I.l

01·01·80

11,11,11,11,10, 10,10,10,10,10,10,10,10,9,9

12,12,12,12,12, 12,12,12,12,12, 12,12,12,11,11

NEAR
8P
SP, SP
01, ISPI+2
8P

08

DB

08

0'

FLUIR
TRAHS.8
GRAD. TS.NOE"ER

ROO

OII)ELLER
OII.HOE"ER
GRAO.O"JEllER

NS}OO
516" ROO

; RH08EPALlM6

HIERDl PROC
PUSH
"OV
"OV
POP
RET

HIEROI ENOP

;
; PROCEDURE RH08EPALlNGfVAR: NS_ROO, SIGN_ROO, ROO, OIl_TELLER, O"_NOE"ER : INTEGERj

GRAD 0" TELLER, FLUIR, TRANS_8, GRAO)S_NOE"ER: INTEGERI j
'not sc.J@d .ho: O!ns .00(360 18P'281
b@v.t t@t@n un sinlROOJ @n CO,I'ODI [8P'24J
LOW mE: Sign SIN HIGH BYTE: sign COS
FF: positJ@f 00: n@g.tJ@f
FFFF: I@ t••d••nt
OOFF: 2@ t..d••nt
0000: 3@ t ••d••nt
FFOO: 4@ t••d••nt
hoek v.n d@ ,oto.f1u"ullt@v@cto. (,n g••d@nll8P.20J
0(ROO<90
ho@tsn@Jh@ld ••n d@ .otoru:
oug: ol,t@lI@.IOI.no@l@' lin g••d/lSl
2lTslhcto. _puls_g.ld
HB: poolp..rhl • 2
hcto, .puls_g••d is @@n hcta. DI h@t ••nhl
puls@n d.t d@ uho@kshndDlln@l@' .fgnft 01 t@
.!t@n@n n••• @@n unhl g••d@n IBP'IOI
g.oott@ v.n d@ .oto.f1u.ullhv@cto. ISP'S)
...rd@ h5@.b in .oto.flu.st@ls@l 18P'6J
III Tslhcto. _••d.g••d)
hcto. -,.d.g••d : 360121pi

OlbC
016C 55
0160 88 EC
016F 88 IE 02
0172 50
0173 C3
0114

0121 OC OC OC OC OC OC
OC OC OC OC OC OC
(IC 08 08

000 08 08 OB OB OA OA
OA OA OA OA OA OA
OA 09 09

OOF 09 08 08 08 08 08
08 08 08 (17 07 07
07 06 tl6

014E 06 06 06 06 05 05
05 04 04 04 04 04
O. 04 (lJ

0150 03 03 \)3 03 02 02
02 {II (II 01 01 (II

01 on 00

L.bluh. ut@nslon p.oc@du,@sL.blut@. @.t@nSIDft p.oc@du.@s 01-01-80

0030 OA09 0909 Oil 08 08 10, 9, 9, 9, 8, 8, 8, 7, 7, :. 7, 6, 6, 6, 5
08 07 07 07 07 06
06 06 05

004C 05 04 04 04 03 03 08 5. 4, 4, 4, 3, 3, 3, 2, 2, L. I, 1, I, 0, 0

03 02 02 02 0I 0I
01 00 00

; .3 cosl.hol .3 • 1.13

0058 23 23 23 n 23 n D8 35,35,35,35,35,35, 35,35,35,35,35, 35.35,33,n,33
232323232323
n 21 21 21

OObP 21 21 21 21 21 21 08 33,33,33,33,33,33,33,31,31,31,31,31,31,29,29
21 IF IF IF IF IF
IF 10 10

007A 10 to 10 10 IC IC 08 29,29,29,29,28, 29,28,28,28,20, 26,26,26,24,24
IC IC IC IA IA IA
IA 18 18

0089 18 16 16 16 16 16 08 24,22,22,22,22, 22,21,21.21,1 9, 19,19,1 9,17,17
15 15 15 13 13 13
1311 II

0098 II 10 10 10 OE OE 08 17,16,16,16,14, 14,14,12,12,12. 12,1\1,10,10,9

,.., OE OC OC OC OC OA

I OA OA 09
00A7 09 07 07 07 05 05 D' 9, 7, 7, 7, 5, 5, 5, 3, 3, ~. 2, 2, 2, 0, 0

-oj 05 03 03 03 02 02
02 00 00

; "IT. cost,hol "IT• • 1.11

0086 16 16 16 16 16 16 08 22,22,22,22,22,22, 22,22,22, 22, ~7, 22,22,21,21,21
16 16 16 16 16 16
16 15 15 15

OOC6 15 15 15 15 15 15 08 21,21,21,21,21,21,21,20,20,70,20,20,20,19,19
15 14 14 14 14 14
141313

0005 13 13 13 13 12 12 08 19,19,19,19,18, 18,18,18,18,17, 17,17,17,16,16
12 12 12 11 II II
II 10 10

00E4 10 OE OE OE O£ O£ 08 16,14,14,14,14,14,13,13,13,12, 12,12,12,11,11
00 00 00 OC OC OC
or 08 08

oon 0' OA OA OA 0'1 09 08 11,10,10,10, 9, 9, 9, 8, 8, 8, 8, 5, 5, 5, 6
09 08 08 08 08 05
05 05 06

0102 06 04 04 04 03 03 08 6, 4, 4, 4, 3, 3, 3, 2, 2, 7., I, I, I, 0, 0
03 02 02 02 01 01
01 00 00

, "/IT.I.3) cosl.hol "/IT,I.31 : 0.64

0111 00 00 00 00 00 00 08 13,13,13,13,13,13, 13,13,13,13,1:'. 13,13,12,12,12
00 00 00 00 00 00
00 OC OC OC
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.----"icroso{CIlAcRO-Asstebl~Y'rsion3~0-0

Lab.ashr "t,n5Ion proc'durP5

19pbrulHp for.ulp, roo:= roo' (trlns.b/flurrllqradJs.note·· •
; o.Jpll prlqrld.o.Jpllpr lo•.nop.pr
,dPIP procpdurP Ippst ook dp hllprs voor d, ho,~sn,lh,idsb,oallnqUlt

• 00B6 SAYE.COlJllIERS EDU 134 ; 100 0 0110 : countprs 2 ,n 3
; di 5ar. and savp I n hold rPqi sl ~r

= 0012 "0l0,COUNIER.2 EDU IB ; 0001 0 010 : countpr 2
I cOllando b,trPff,ndp hoi d rPqi shr

= 7530 AN6LE. VAlUE EDU 30000

= 0013 "OLDJOUNIER) EOU I~ ; 0001 0 011 : countpr 3
; co...ndo b,trPff,nd, hold r'9\ ;tpr

= 7530 TINE.YALUE EOU 30000

0114 ~o R"OBEPA11N60: NOP

om 55 PUS" BP

om 9B EC IIOY BP. SP

; roo·b,pah nq

OI1B BB 46 06 "OY AI. [BP'61 ; trln5.b,..,
0118 2B 02 SUB 01. 01

I
0170 A~ 8O(l(l lEST AI. BOOO"

\() 01BO 74 01 JI DIYRI
0lB2 4A DEC 01 I if Al n,qali Vp adjust si qn 01

om F7 7E OB DIYRI: IDlY WORD PTR [IP'8l ; trans.b/llu,.'

0lB6 2B 02 SUB 01. 01
0\88 A~ 80(\() lEST AI. BOOO"
01B8 74 01 JI DIYR2
0180 4A DEC 01 ; if Al n,qltivp adjust slqn OJ

018E F7 7E 04 DIYR2, IDlY IIORD PTR [8P.4 J I

01~1 BB CB "OY CI. Al I ltrlns.blflurrl/qrad.Ts.nourr in Cl

om C4 7E 10 LES 01. 18P'lbl
01~6 26: 8B 05 IIOY AI, NORD PTR ES,IDII ; o•.hllpr in Al
ol~q F7 6E OA INUL NORD PTR [BP'IOl ; o•.hllprlqrad.o••hlll't' :'AI

om C4 7E OC LES Dr, [BP'12l
om 26, BB \0 IlCW BI. NORD PTR ES:IDr! i a.nHHr \n Bl
0lA2 2B 02 SUB IX,DI
01A4 A~ BOOO TEST AI. BOOOM
0lA7 74 01 Jl DrYR3
OIA~ 4A DEC 01 ; if Al n'qlli Vp adjust si qn 01
OIAA F7 F8 DIYR31 IDlY Bl I lIe.t.lltrlqrld.o.J.II.r/o••n••••r in Al

OIAC 03 CI ADO Al,er <lrln'b/ .... + o.,hllprl .... jn Al

OIAE C4 7E IC LES 01, IIP'28!
OIBI 26, OJ 05 ADD AI, WRD PIR ES,lDlJ ; n•.roc • Itrln.b/.... • o•.hllprl .... in Al

5chaIi nq roo

0184 2B 08 SUB 81, 81

"i crosolt PlACRO Assubl pr yprsion 3.00 Paqp H
lablashr "tPMlon procpdurPs OI,OI·BO

01B6 380 YER6ElIJK, CNP AI. BI ; roo ) 0 .,
OIBB 70 OS J6E pom rYE. ROO

OIBA OS 0168 ADD AI, 360 ; npt lolanq prbiJ optpi Ipn totd,t roo '0
01BD EB F7 JNP YER6ElW

om BB 016B POSITIYE.ROO: "OY BI, 360

01C2 38[3 CNP AI, 81
0lC4 7E 06 JLE 611 ON ROO ; roo < 360 dan r.o \n ranqp

0lC6 2B 02 SUB 01, 01
0lC8 F7 F8 IDlY ~I

OICA BBC2 lillY AI, 01 ; lroc/360 . trunc (r •• /3bOI J13bO

OICC C4 7E IC 60.0N.ROO, LES 01, 18P.281 : Q t nSJoD < 360
OICF 26, 8~ 05 NllV NORD PIR ES,[DII, Al ; sto" n~.roo

0102 B~ 0('14 lillY CI. IBO

0105 3B CI CNP AI, CI
0107 7E 2D .'IE LESS .IBO

OID~ B~ 010E "OY 01. 270 ; qralPr dan 180

OIDC nC2 CNP AI. 01
OIDE 7E n JLE LESS .270

OlEO 2B DB SUB BI. Al ; 360 - roo
0lE2 C4 7E 14 US 01, [SP'201
OIES 26, B~ 10 "OY NORD PIR ES: [Oil. Bl

0lE8 C4 7E 18 LES Of. IBP'241
OIEB 26: C7 OS FF(\() lillY WRD PIR ES,[DIl. OFFOOH
OIFO E~ 3C qO JNP 60_0N.F1UI

oln 2BCl LESS_270: SUB AI, Cl ; roo • ISO
OIFS C4 7E 14 LES 01, [SP'201
0lF8 26: B~ OS "OV NORD PTR ES: lOll. Al

OIFS C4 7E 18 LES Dr. IBP'24!
OIFE 26' C7 OS 0000 "OY NORD PTR ES, [Oil, OOOOH
0203 EB 2~ ~O J"P 60.0N.F1UI

0206 BA OOSA lESS.l90, IIOY 01, ~o

020~ 3B C2 ClIP AI. DI
020B 7E 13 JLE lESS.~o

0200 2B C8 SUB CI. AI I lBO - r.o
020F C4 7E 14 lES Of. IBP'201
0212 26, 8~ 00 "OY NORD PIR ESIIDIJ. CI



D1V
trans a/Ts noemer

in CX - -

~lULTIrLY

fluxr.tc teller
in AX -

SET AD CHANNEL 0

start AD-conversie
CHANNEL 0 t--------------J

,--------.,

start AD-conversie ...... --'
CHANNEL I

I 4 pU4Irtfri ..n 2 bytfl, 5 .,ri,brlrn .,n 4 byt"

; ADD 8
I LON

; HIGH
rountrr.,lur in Al

n, ANGLE. VALUE
BI, Al ; drlh.thrh:= AlfGLE.VAlUE - .:: "ttr.,lur In n
01, [BP+161
NORD PTR ES:[DIJ, Bl ; 5torr ol.trllrr

01, ADO~ I ADD ~

AL, HOLD_COlJlHER)
01, AL

8P
28

01 j ADD B
Al, 01 ; LOM BYTE
AL, AH

,
AL, 01 ; HIGH 8m
AL, AH ; rountrrv,lur in Al

AL, HOLD_COUNTER.2
01, Al

P,qr 1-6
01-01-80

01, IBP+20J I 0 ( roo ( ~O

MORD PTR ES: [011, Al

CI, TINE VALUE
CT, Al - I drlh.tilr : TlIlE.VAlUE - coc..trr.,lur in CT
01, IBP+12J
MORD PTR ES:IDII, CT I Itorr OI_norerr

01, [BP+24J
MORD PTR E5: [Oil, OOFFH
GO ONfLUI

DEC
IN
ICHG
IN
ICH6

DEC 01
IN AL, 01
ICHG AL, AH
IN Al, 01
ICHG Al, AH

NOV
NOV
OUT

NOV
OUT

NOV
SUB
LES
NOV

POP
RET

IIlV
SUI
US
IIOY

LES 01, ISP+24J
NOV MORD PTR ES:[DII, OFHFH

;
; PROCEDIltlE FLUIBEPAlING(VARI FASE.A, rASE.B, FLUIR, : INTE6£R;
I TRAIlS_A, TS_NOENER, TC. TELLER, TC_~nENER: INTEGERII ElTERIIAL;

; FLUI8£PALING

LESSJO: LES
NOV

GO.ONfLUI: NOV 01, ADD~ ; ADD ~

NOV AL, SAVE COUNTERS
OUT 01, AL - ; Inhoud countfr5 2 rn 3 In hold rrql5trr rn di5,rl

NlCrosoft NACRO AS5rllJlrr Vrr5ion 3.00
L,blastfr "tfnsion procrdurrs

0215 C4 7E 18
0218 26: C7 05 OOFF
0210 Ee OF ~O

0220 C4 7E 14
om 26: 8~ 05

om C4 7E 18
om 26: C7 05 HH

om eA 0719
om 10 B6
om H

om 10 12
om H

,."
0237 4A, 023B EC

I\) om 86 C4
0 ont EC

om B6 C4

om 8B 7530
0241 2e DB
om C4 7E 10
0246 26: B~ 10

024~ SA 0719
mc BO U
om EE

om .4A
0250 EC
0251 B6 C4
om EC
0254 86 C4

0256 B~ 7530
om 21 CB
0258 C4 7E OC
025£ 26: B~ 00

0261 50
0262 C2 OOIC

fluxr.tc_teller/tc_"oemer

in AX



r~p'10J

I~P'lbJ

Hlcro~oft HACRO AS~f.bler Version ~.OO

L.busler nhnsion proc.du"s

FLUIR
IRANS _A
IS _HOENER
lC_ IELLER
IC HOENER

Pagf 1-7
Ol-Ol-BO

via .dconv.rs•• g.ffl!n .aard. van df
.n,.rlor fas•• (chann.1 (II r.sp las.J
Ich,nn.1 II
a.phlud. rolorflul (~P'I1J

•••rdf las._, In rolorllulsl!ls.l: lSI (~P'IO)

sa.pl.-inl.rval: Is = I/Is_nof••r IBP,B)
tlff_conSlanl: 1-lslTr=lc hll.rltc nOfffr (~P'bl

[~P'4)



; COORDINATEN TRANSFOR"AIIE

;
; g.b,uIH. forouln: l'ins_i:' "iT,leosl,oalllis'_i + "1IT,lw3 1Islnl,ooll(flS'_i'21hso_bJ

lrins b:- ",",1.31Ieosl,oollllls, i+llhs._bJ - "fI,lslnl,oollfls'_1

18P-ZI
(SP-II
{SP-b]
ISP-8!
[SP-IOI

lIn g'ld.nl
[8P+8!
[SP+bl
[SP+I J

2Ihs._b

ffs.rv.,r 10 bylos slcct,uillo

; 51.. fU'_i + 2tflSf_b 011 stiet
1 N8: oot Al b••11 n09 fl5'_1 + 11hs._b

fU'_i + llhs._b
"II, I easl,aal
"ITr I slnl,ao'
"1IT,I.3) I eosl,oo)
"1IT,I.31 ISlnl,ool

Pig. 1-9
01-01-80

AI, (8PI+4
AI, AI
AI, [81'1+6
18PJ-2, Al

CI, Cl
Cl, 8YTE PTR CS:[DI+182+811
l"_ TR_COS, CI I 51" "flrleos on sllet

EOU 18P-41
EOU [8P-b]
EOU [8P-81
EOU [BP-IOI

SUB
"OY
"OY

MY
ADD
ADD
MV

ROO

l"JR_COS
l"JR.5IN
l"JRNJ_COS
l" IRN3 _SIN

TRANS_A
TRANS_B
SIGN_ROO

I (05)lb.1 uitl.an
"OY 81, [81"8) I ROO in 81
CAll HIERD)
AFST )A8Ell ElIII HOS_IA\l£l
SUB 01, AFSI )A8Ell

l"JR_COS
l")R_51N
l")RN3 _COS
l"_ TRN3 SIN

COORD _TRANSO: MOP
PUSH BP
"OY PP, SP
SUP SP, 10

j

; PROCEDURE COORDJRANSIYAR IRANS_A, IRANS_8 : INTEGER;
SIGN_ROO, ROO, FASE_A, FASE 8 :INIEGERI:

gfl.l.n sl,ol.n 'in d. In."lo, ullg.d,uH ISP+16J
In b.l 'olo,f1u.sl.ls.1 [8P+l2)
b••il tol.n 'in Slnl'oOl .n eosl,ool [8P+IOJ
LON SYTE: sIgn SIN HIGH 8YTE: sign COS
FF: pOSllI.f 0<': n.gill'!
FFFF: I. t.id'lnl
(IOFF: 1. t.ld'lnl
0000: 3. k.id'inl
FFIlO: I. t.ld'inl
bo.t 'In d. ,olo,f1uuul.l..oela,
(I \ ROO ( 90:
gflol.n ...,d. 'oa' do In'frla,sl,olfn
hS'_i ffSP hs._b

: g"M.rv."d. slcet,uJll.

0307 28 C9
0309 2E I 8A 89 0086
030E 89 4E FC

01E8 90
om 55
02ED 88 EC
01EF 83 EC OA

02F? 88 46 04
02F5 03 CO
02F7 03 4b 06
02FA 89 46 FE

02FD 88 5E 08
0300 E8 016C R

- 0303
0303 8\ EF 0303

"le'OSOI! "AlRO Assflb!" Yfrsion 3.00
libusl.r .. 1.nSlon proe.du'nLihiSI" "I.nsion proe.du,n 01-01-80

om EC IN AL, 01 I LON 8YTE
02Q3 86 C4 ICHG AL, AH
om 41 INC 01 j A006
02Q6 EC IN AL, 01 ; HIGH 8YTE
om 86 C4 ICHG AL, AH
om F7 08 NEG Al
om 88 08 "oy 8X, Al ; fU'_i in 81

0290 IA OEC 01 ; ADD5
om 80 01 NOY AL, CHAIlllEL I
O1AO EE OUT 01, AL j SET AD CHAfIflEL IlUI
01AI C4 7E 14 us 01, [8P+l01
01A4 26: 89 10 "OY IfORD PIR ES: [01 I, 81 ; SIOff fU'_i

02A7 C4 7E OC LES 01, [81'+121
01AA 16: 88 05 ~V AI, NORD PIR ES: [011 flu" in Al

01AD 41 INC 01 j ADD6
02AE EE OUI 01, AL STARI ADeONYERSION CHANNEL I

02AF 88 5E 06 "OY 81, [8P+61 Ie tflhr In 81
0281 F7 E8 I"UL 81

P'I 0284 885E 04 "OY 81, [8P+4J.t le_nofl" in 81I
ru 0297 28 02 SU8 01, 01
ru 0289 A9 8000 IESI AI, 8000H

om 74 01 JI DIYF1
018£ 4A DEC 01 I f AX nfiliti •• IdJusl ~; gn 01
om F7 F8 DIYF2: IDIV 81 f1u"/le nOH.r in Al

02Cl C4 7E 18 LES 01, [8P+24)
02C4 26: 89 05 "OY NORD PTR ES:[DII, Al

011:7 03 CI ADD AI, CI I Ie l.ll.rlflu"/le no••~, + Ilh_nofl"It'ins_i- -
02C9 C4 7E OC US 01 I [81'+121
02CC 26: 89 05 "OY NORD PTR ES:[OIl, Al ; STORE flu"

02CF 8A 0714 IlOV 01, AOD4
0202 EC NAIT _ADI : IN AL, OX I !lA1T FOR ADCOIlVERSIOIl READY
om 3C 80 C~ AL, 118 ; lEST OIl 8IT 7
0205 72 F8 J8 NAIT _ADI
0207 42 INC 01 I ADD5
0208 EC IN Al, 01 ; LOll mE
0209 86 C4 ICH6 Al, AH
0208 42 INC OX I A006
02DC EC IN Al, OX I HIGH 8YTE
0200 86 C4 XCIf& AL, AH
01DF F7 08 MEG AX
02EI C4 7E 10 US 01, 181'+161
02E4 16: 89 05 MY IfORD PIR ES:[OIl, Al , SIORE flS._b

02£7 50 PDP 81'
02E8 C2 0014 RET 20 I 3 'Irilhlrn .In 4 byl.s, 4 plriHtfrs 'in 2 byln



bepaal

teken

tr tins formeer

( BEGI~

I

fase h in AX

•
ADD I2·faseh in AX

I
ADD Ifase a+2fase b in AX- -

I
SAVE AX op de stack

•
roo in BX I.

I
BfRFKFN

run time add res s

I
SAVE 1M/Tr'cos op de stack

~
SUfi

272-BX

(90-roo) voor sinusoffset

~

SAVE
M/Tr.sin on de stack

1
SAVE

H/(Trl3).cos or de stack

J.
Sl!B

363-BX

(gO-roo) voor sinusoffset

1
M/(TrI)).sin in ex

I

( FINn"



s\gn cos

§lgn of unus

; 81 b'VlI SIGN_ROO
115'_' • 2lhs, b In Al

P'o' 1-10
01-01-80

laP'IOl
laP-21

3b3
81
81 ; 363-81 In 81, ROO In Al
81T£ PTR C5:lDl.8lJ ; "/IT,h3Ihln In CI

DI, 18PI'16
IIORO PTR ES:(OIl, Al ; sav,lrans.•

MOIlD PTR l")R_C05 . "1T,lcos
MORD PTR l")RM3JOS ; - "/IT,loJllcns

CI , Al

01, lBPI'12
NOPD PTR ES,IDII, CI S.Y' IraM b

lES
NOY

NOY Al, l". TRW3_COS ; "ilT,l.lllcDS in Al
'"Ul IIORO PTP 18PI·2 I "1IT,1.3Itcoslf+asp.• t 21f'5P.bl
NOY CI, Al : In CI

Cl, 81TE PTR CS:r01'213'811
IN)RM3.COS, CI ; SlY' "/fTrI.3I1cos on st.cf

NEG CI ; - "'ITrh31Isin
NEG MORO PTP IN_TR.5lN ; - ",T,hln

ADD AI, Cl

NEG
NEG

MY CI, 18PI'6
IClfli AI, CI

MY AI, 272
SU8 AI, 81
ICH6 AI, 91 272-81 In 81, ROO In Al
"oy Cl, 8YTE PIR C5: lOI'Pll
ICH6 AI, 81 ; ROO In 81
"oy IN)R.SIN, CI ; SlY' "ii, hln on s!lcf

C~ 8H. 0
JNE POSI.COS

SU8

IlOV AI, !BPI'6 ; +as,_.
J"Ul MORO PTR l".IR_SIN : fasp_'IN/Trlsln

"oy AI,
5U8 AI,
ICH6 AI,
"OY Cl,

; tp~,n b,p II ,n
"OY 81,
"oy AI,

POS' COS, '"Ul MORD PTR l")R COS

POSI.SIN: llllL CI

om 88 5E OA
om 88 46 FE

om 88 1)168
0329 28 C3
0328 93
mc 2E: 8A 09

0350 F7 6E FC

om 80 FF 00
0348 75 06

0369 29 C8

0363 88 46 06
0366 F7 6E FA

om 03 CI

OllA F1 09
OllC F1 5£ FA

Ol4A F7 5£ FC
0340 F1 5E F8

om 2E: 8A 89 0111
om 89 4E F8

0311 98 ('110
\1311 29 C3
Ollb oJ
om 2E: 8A 09
031A 9\
om 8q 4E FA

om 80 F8 00
0338 75 05

0141 88 4£ 06

om 9'

om 88 46 F8
035E F7 6E FE
0361 88 C8

0355 C4 7f 10
0358 26: 89 05

Ol68 Cl 7£ OC
036E 26: 89 00

"IC,osolt "ACRO AssPlbl', Y"slon 3.00
l.bllSI', "I,nslon p,oc,dur!s

in All

OP

in All

• H/Tr'sin in AX

,.",
I\)
J:-



\11-\'1-0\,.1

03q5 28 C3 SU8 AI, BI
0371 83 C4 OA ADD SP, 10 ; rn.t ItiCt 03ql qJ ICHG AI, Bl ; 181-BI In 81, ROO In Al
0374 5D PDP BP 03q8 2E: 8A Oq NOV CL, BYTE PTR CS:[DI.81J
om C2 0010 RET 16 ; 2 Viri.b.lffl Vin 4 bytn, 4 p....,tfrS Vin 2 bytn 03qB q3 ICHG AI, 8J ; RDD In BI

,mc 8q 4E FA NDV W3_SIN, ex j s.¥••31sIn(rool on star~

INVERSE CooRDINATEN TRANSFDRNATIE om 2E: 8A oq NOV CL, BYTE PTR CS:IOI'Bll
; om 8q 4E FC NOV COS, CI ; 5i¥e cos(roo l on st.rk
; PROCEDURE INVERS_CooRD)RANSISIGN_ROO, ROO, TRANS}_REF, TRANS 8 REF :INTEGER);

SISN ROO b.Vit t.tffl Vin slnlrool ',1 roslrool [BP+10J OJA5 B8 005A NOV AI, q(,
LDW BYTE: 119n SIN WIGH BIlE: 119n COS 03A8 2B C3 SUB AI, BI
FF: pOSI h.1 Oi': n'9.t i.1 03AA q, ICHG AI, BI qO-BI In 81, POD ,n AI
FHF: I. to.d"nt o,AB 2E: 8A Oq NOV CL, BYTE PTP CS:IDI'BIJ
OOFF: 2. to.d"nt 03AE 8q 4E FE NOV SIN, CI : s.¥, sln(rool on stick
0000: 3. to.d"nt
FFOO: 4. ko.d"nt t.k.n b.p.l.n

ROO ho.k Vin d. rotorflutrullt"fCtor "n 9"d.n i 0381 8B 5E OA NOV Bl, l8P+I01 81 b.ViI SIGN ROO
O(ROD,qO l BP+BJ

TRANS_A_REF nur fluroordln.lfnslfllPl fBP+61 om 80 FB 00 CNP BL. 0 s'9n s,n
TRANS_B_REF 9.1r.nslor..trd. strOI.n lBP+4J 03B7 75 08 JNE POS2 SIN

;
; 9fr.Sfrvffrd. slirtruilt.: O,Bq F7 Dq NEG ex loo's rOlplel.nt of CX

SIN linlrool 18P-21 03BB 8q 4£ FE NOV SIN, CI 5lJ¥e -slniroo' on sta(~

COS roslrool lBP-4 J
JT1 W3_5IN 03lslnlroo) lBP-6J 03BE F1 5E FA NEG WORD PTR W3 SIN : -o,Is, nIroo)I
I'\) W3 COS 03.ros Irool IBP-8J
(J1 ; 03CI 80 FF 00 POS2 SIN: CNP BH, (1 sl9n ros

; 9fbruIH. for..les: lSi_ref:: t"ns • rellroslrool - t"ns_b-,.Ihlnlroo) 03C4 75 06 IN£ POS2_COS
isb_rel:: 1/2111031roslrool+slnlrooI1lt"ns_b-,.1 +

1031sIn(rool-roslroolllt"ns • ref} O,C6 F7 5E FC NEG WOllD PTR COS -roslroo'
i
j NB: d.u pror.dure zor9t ook voor d. d.-ronVtrll. om F7 5E FB NEG WORD PTR W3_COS : -o~,.roslrool

SIN EOU 18P-21 mc 88 46 FC PO52 COS: NOV AI, COS roslroo) In AI
COS EOU lBP-41 om F7 bE 06 lNUL WORD PTR [BPJ'6 ; t"ns_._rellr05
W,_SIN EOU 18P-61
W3 COS EOIl lBP-8! 0302 88 4E FE NOV CI, SfW ; slnlrool In ex

om ql ICHG ex, Al
0378 qO IWYERS_COOTlD_TRAWSO: HOP 0306 F7 6E 04 lNUL WORD PTR IBPJ'4 j lr .ns b rellsl n
om 55 PUSH BP
om 8HC NOY BP, SP om 2B CB SUB CI, AI lSi-,.f:: t"ns • rollros - t"ns b rellsln In [l
om 83 EC 08 SU8 SP, 8 ; reSl'l'VHr slirkruillf

0308 88 46 FB NOV AI, W3 _COS ; .3lroslroo'
I [DlJ.b.1 gltl.lfn 03DE 03 4b FE ADD AI, SIN ; ,3IcoS-51n

om 88 5E 08 IIOV 81, 11ll'+8J 03£1 F1 6E 04 fNUL WORD PTR 18P+41 103Iros-slnllt"nl b reI
0382 E8 016C R CMoL HIERDI
: 0385 AfST)AIEL2 EUIl t-COS_TAIEL om 88 5E FA NOV BI, W3_SIN 03hlnlrool
0385 81 EF 0385 SU8 01, AFST-'ABEL2 03£7 q3 ICMG AI, B!
038q 28 Cq SUB CI, CI 03E8 2B 46 Fe SUB AI, COS 03hln-ros

03EB F7 6E 06 IIlUL NORD PTR IBl'+61 ; 1.3hin-rDsllt"ns • rtf
0388 2E: 8A 49 58 IIOV CL, BYTE PTR CS:[DI+ql+811
038F 8q 4E F8 NOY N3_COS, CI ; u .. 03'roslrool 011 sllrk 03££ 03 C3 ADD AI, 81 Isb_ref:: 10Jlsln-rosllt"ns_._"f • (03'ros-S1nl't"ns.b-,.f In A

om B8 om NOY AI, 181 03FO 0\ F8 SAR AI,I 1/21 Isb "I



Nicrosoft NACRO Asstabltr Vtrsion 3.00 Pa9f \-13
labustfr f1tfnsion procfdu"s 01-01-80

; start adconYfrsu

03F2 PA 0713 MV DI, ADD3 ADD3 die 1

03F5 96 C4 ICHS Al, AH
OlF7 EE OUI 01, Al HISH PyTE

03F8 4A DEC DI ADD2
03F9 96 C4 ICHS Al, AH
03F8 EE OUI DI, Al lO~ PYlE + start dacl Ii sb ,,"

03FC 4A DEC DI ; ADD I dacO

03FD 8B CI MV AI, CI isa "I in Al
03FF 86 C4 ICHS Al, AH
0401 EE OUT DI, Al HISH BYiE

0402 4A DEC 01
0403 96 C4 ICMS AL. AH.., 0405 EE OUI DI, Al ; lO~ BYT£ + start dacO lisa.,,"

I >

\)
0406 93 C4 08 ADD SP, "Sft stact11
0409 50 POP PP
040A C2 0008 RET 9 4 par 01 2 bytu

r RESElAARS

; PROCEDURE RESElAARSIVAR: IRANS.A.REF, TRANS.B.REF, TPAMS2.B.REF, DELTA.FlUIP, DELlA.ONES: INIESEP

bepaa 1

trllTis Q r"f

bepaal

trans b ref

lBP+lbJ
IBP+141
IBP+121

IIP+t81

IBP+'OI
IBP+91
IPP+61
IPP+41

IBP+241
IBP+201

IBP+361
fBP+32J
IPP+281

ONES.REF, FlUIR.REF, OIl£S, FlUIR,
D0.FlUIR. D1.FlUIR, DO_ONES, DI_Oll£S: IM~~6£R)1

"",,ntu_urdfn van df strOH" voor df
invtrtor in hft lIu'9fOrlfntffrdf stflsfl
isyltt-2J
1111."1 - 1111
IIUlr ."1 - IIun
0lf9.'fl - 0"'9
"",,ntif_urdf
"",,ntiHurdf voar df hMtsnplh,id
"",,ntif_urdf vODr df alplitudf van df
lluufctor
IfchanlSchf hOftsnfl hfi d van df rotor
alp Ii tudf van df hooldllUl

lIlIES
FlUn

IRANS.A.REF
TRANS} .REF
IRANS2.B.REF
DELIA. 1111
DELTA.FlUIR
DELTA.ONES
lilli_REF
OllES.REF
FlUIP.REF

I,
I
I
I
I
I
I
I paraHtfr! voar df "9flaars
1 go.FlUIR

DI.FlUIR
DO .ONES
DI.DNES

9fbruittf loraulu: trans.a.'fl:= trans.a.'fl • qO.lIU1rllllulr .'fl-ilulrJ
+ ql-,lulrldfltl.lIUlr



"icrosoft IW:RO ASSflbl.r Vrrsion 3.00
liblist!r .. lension procrdurn

Pi9' 1-14
01-01-80

"icrosoft "ACRO A"flbl.r Vprsion 3.00
liblnler "t,nslon proc.durn

Pi9P 1-15
01-01-80

d.lh flurn- lJurr r.f - lJurr
trins~bJ.f:= trinsi_b_r.f + qO_nu9"0IP9_r.l-olf9'

+ ql_ol'9ld.1 h_o.,o
d.lh_0If9:= 01'9_r'9 - 0"9

[N/TIAlISAT/E TEllERS

81, [BP+161 ; llurrJ.f in BI
BI, [8P+121 ; d.lhJlurr:= lIU1rJPI - lIulr In 81
MORD PTR ES:[DII, BI

"OV AI, [8P+81 ; qlJlurr in Al
US 01, [BP+241
I"Ul MORD PTR ES:[DII I qlJlurrld.lhJluH in Al

ADD AI, CI I qOJlurrlfllulr_r.f-lIu.rl + ql_llulrld'lh_lIulr In
lES 01, [BP+321
ADD IIORD PTR ES:lDII, Al ; trins_iJ,f + qOJlulrllllu.r _r,l-/lulrl

I + ql_llulrld,lhJlulr

: no shckpiril,t,rs uspd

01, ADD' ; ADD 9
Al, lOADJOIINTERS
01, Al ; 10id ind irl count!rs 2 pn J

BPPOP
RET

'NIT)EllERSO: NOP
PUSH BP
"OV BP, SP

lAB"f I ENDP

CSEG ENDS
END

0464 '0
0465 55
0466 8B EC

0468 PA 071'
046B 80 66
0460 EE

046£ 50
046F C3

0470

0470

q(lJlurr
; in Al
; qOJlurrld.lhJIUlr in Al

"DV cr, [BP+IOI
ICHG AI, CI
I"Ul PI

REGElAARSO: IIOP
PUSH BP
"OV BP, SP

0400 90
040E 55
040F 88 EC

0411 88 46 08
0414 C4 7E 18
0417 26: F7 20

041A 88 5E 10
0410 285E OC
0420 26: 89 10

om 88 4E OA
0426 91

,." 0427 F7EB
I

I\l 0429 OJCI
~ om C4 7E 20

042E 26: 01 05

"OV 81, [BP+181 , 0I'9_r.f in 81
SU8 BI, [BP+141 ; d.1 h_OIl!9:= 01l!9J" - 01'9 In 81
"OV MORD PTR ES: [01 It 81

"OV AI, 18P+41 I qIJIII!9 In Al
US 01, [BP+201
'"Ul !lORD PTR ES:[DfI ; ql_oH9ld.lh_ol'9 i" Al

lES 0/, [1P+321
IlOV cr, MORD PTR ESI[DIJ I trlns_bf.f In rl
lES 01, [1P+281
ADD AI, lIORD PTR ES,[DIJ I trlns2_bf.f + ll'l_0If9lI01l!9_r.f-0I'9) + ql_ol
~V 110II0 PTR ESI[DII, CI , storr n.. trins2_b_r.f
LES 01 t [BP+32!
"DV IIORD PTR ES:[DII, Al I stor, n.. trins_bJ.f

I qO_O"9
, in Al
; qO_O"9lIOl'9J.f-Ql""1 in Al

8P
36

ADD AI, cr

POP
RET

"OV CI, [BP+61
ICHG AI, CI
I"Ul BI

0431 8B 46 04
0434 C4 7E 14
om 26: F7 20

043A BB 5E 12
om 2B 5E OE
0440 26: 89 10

0443 8B 4E 06
0446 91
0447 F7 ED

om 03C1

0448 C4 7E 20
044£ 26: 8B 00
om C4 7E IC
om 26: 03 05
om 26: 89 00
045A C4 7E 20
0450 26: 89 05

0460 50
0461 C2 0024



E-3 Simulatieprogramma voor stapresponsies: ZSTAP

Dit programma is overgenomen uit [ble 85) en aangepast. Het is geschreven in
ALGOL en draait op de 8-7700.

Het programma berekent de stapresponsie van de overdrachtsfunctie:

H(z) = Y(z)/X(z)

Y(z) = z/(z-1) . H(z)

(E-3.1)

(E-3.2)

door del ing van het tellerpolynoom van Y(z) op het noemerpolynoom van Y(z).

Ingevoerd moeten worden:

SAMPL
GRTEL
GRN:lEM
HZT [0: GRTEL]

HZN [0: GRN:lEM] :

het aantal te berekenen samples;
graad van het tellerpolynoom van de overdrachtsfunctie;
graad van het noemerpolynoom van de overdrachtsfunctie;
de coefficienten van het tel lerpolynoom van de overdrachts
functie;
de coefficienten van het noemerpolynoom van de overdrachts
funct i e;

De resultaten worden in een tabel en een grafiek uitgevoerd.

ZSTAP
DATE & TIME PRINTED: FRIDAY, OCTOBER 10, 1986 @10:26:03.

~88
300
400
500
600
700
800
900

1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900

~?88
!~@@
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
3100
3200

'~rNC~UDE "NUMLIB/ ALGOL/DECLARATION ON APPL"
$INCLUDE "NUMLIB/ALGOL/ALLPROCS ON APPL"
$INCLUDE "PLOTTER/ALGOL/DECLARATION ON APPLIt
$INCLUDE ItpLOTTER/ALGOL/ALLPROCS ON APPLIt

FILE OUT(KIND=DISK, NEWFILE=TRUE, PROTECTION=SAVE, AREASIZE=15),
DATAZSTAP(KIND=DISK, FILETYPE=7),
PF(KIND=PENPLOTTERSMALL);

BOOLEAN FOUND;

INTEGER SAMPL, GRTEL, GRNOEM, GRTELH, GRNOEMH,
N1DEG, N2DEG, NQDEG, ERRCOD, 1M, SAMEPS,
I, J, H, K, L, M, N;

REAL X, Y, Z, MAX, EPS;

%--------------- INVOER GEGEVENS

% lees aantal samples, nauwkeurigheid, graad teller en graad noemer in
READ(DATAZSTAP,/, SAMPL, TS, TR, EPS, GRTEL, GRNOEM, DELTATR);
N1DEG:= SAMPL + GRTEL + 1;
N2DEG:= GRNOEM + 1;
NQDEG:= SAMPL;
H:= SAMPL - 1;

GRTELH:= GRTEL + 1;
GRNOEMH:= GRNOEM + 1;
ERRCOD:=O;

E-28



3300 BEGIN
3400
3500 REAL ARRAY STAPT[O:I], STAPN[O:I].
3600 HZT[O:GRTEL), HZN[O:GRNOEMj,
3700 TEL[O:GRTELH], COEFl[O:NIDEG],
3800 COEF2[0:N2DEG], COEFQ[O:NQDEG],
3900 HLP[O:H], HLPX[O:H];
4000
4100 MAX:= 0;
4200 SAMEPS:= 0;
4300 FOUND:= FALSE;
4400
4500 % coefficienten teller van hoge naar lage orde
4600 READ(DATAZSTAP,I. HZT[*]);
4700 % coefficienten noemer van hoge naar lage orde
4800 RAED(DATAZSTAP,I,HZN[*]);
4900
5000
5100 %--------------- BEREKENING STAPRESPONSIE -----------------------
5200
5300 X:=O;
5400 Y:=O;
5500 Z:=O;
5600
5700 FOR 1:=0 STEP 1 UNTIL GRTEL DO X:= X + HZTlI);
5800 FOR 1:=0 STEP 1 UNTIL GRNOEM DO Y:= Y + HZN[Ij;
5900 Z:= X/Y;
6000
6100 STAPT[O):= 1;
6200 STAPT[I):= 0;
6300 STAPN[O):= 1;
6400 STAPN[I):=-I;
6500
6600 POLYMUL(l, STAPT, GRTEL, HZT, GRTELH. TEL);
6700 POLYMUL(I, STAPN, GRNOEM, HZN, N2DEG, COEF2);
6800 FOR 1:=0 STEP 1 UNTIL NIDEG DO COEFl[I):= 0;
6900 FOR 1:=0 STEP 1 UNTIL GRTELH DO COEFl[I]:= TELlI];
7000
7100 FOR 1:=0 STEP 1 UNTIL SAMPL DO COEFQ[I):= 0;
7200 POLYDIV(NIDEG, COEFl, N2DEG, COEF2, NQDEG, COEFQ. 0.001, ERRCOD):
7300
7400 J:= GRNOEM - GRTEL;
7500 FOR 1:=0 STEP 1 UNTIL H DO HLP[I]:= 0;
7600 FOR I:=J STEP 1 UNTIL H DO HLP[I):= COEFQ[I-J);
7700 FOR I:=J STEP 1 UNTIL H DO HLP[I):= HLP[I]/Z;
7800
7900 %-------------- UITVOER VAN GEGEVENS -----------------------------
8000
8100 %---------------------- tabel ------------------------------------
8200
8300 WRITE(OUT,<"---------STAPRESPONSIE PI-REGELAAR----------",I,I»;
8400 WRITE(OUT,<"Aantal samples is ". 15,1>. SAMPL);
8500 WRITE(OUT.<"Graad teller is ". IS>. GRTEL);
8600 WRITE(OUT.<"Graad noemer is ". 15.1>. GRNOEM);
8700 WRITE(OUT,<"Nauwkeur1gheid is tI. F5.2,1>. EPS);
8800 WRITE(OUT.<"Coefficienten (van hoge naar lage orde) teller zijn:"
8900 .1. *(F8.5. X3).I>. GRTEL+l, HZT[*j);
9000 WRITE(OUT.<"Coefficienten (van hoge naar lage orde) noemer zijn:"
9100 ,I. *(F8.5. X3).I>. GRNOEM+l. HZN[*);
9200
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9300
9400
9500
9600
9700
9800
9900

10000
10100
10200
10300
10400
10500
10600
10700
10800
10900
11000
11100
11200
11300
11400
11500
11600
11700
11800
11900
12000
12100

FOR 1:=0 STEP 1 UNTIL H DO
BEGIN

IF NOT FOUND THEN
IF ABS(HLP[I]-l) < EPS THEN BEGIN SAMEPS:=I; FOUND:=TRUE END;

IF HLP[I] > MAX THEN MAX:=HLP[I];
WRITE(OUT,<IS, XS, F8.S>, I, HLP[I]);
HLPX[ I] : =1;

END;

WRITE(OUT,<I,I,"Maximale waarde output ...", F8.S,I>, MAX);
WRITE(OUT,<"Output binnen nauwkeurigheid (EPS) in", IS, X3,

"samples" ,I>, SAMEPS);
WRITE(OUT,<"Afwijking na", IS, X3, "samples: ", F8.S, 1,1,1>,

SAMPL, 1-HLP[H]);

%------------------------- grafiek ------------------------------

NEWOBJECT( 1M) ;
OPE~P1(IM, 0,0, SAMPL,O, 0,1, 2,2,14,2,2,10);
AXISCOMPLETE(IM, 0,0, H,O, H, 0, O,H, TRUE, FALSE , 1140, " ");
AXISCOMPLETE(IM, 0,0, O,l.l t llt 1, O,l.l t FALSE ,TRUE, 1/40 t " ");
POLYGON(IMtI t OtHt HLPX[I], HLP[I], 1);
CLOSEMAP( 1M);
DRAWOBJECT(PF, IM t O,Ot SAMPL+10 t 26);
DISPOSEOBJECT(IM);

END;
END.
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APPENDIX F GEGEVENS VAN DE MACH INE EN DE INVERTOR

F-1 Gegevens van de machine

model Dynasyn V nr 608
type 7-6-4 L

fabrikant: AMK GmbH
Postfach 1355

0-7312 Kirchheim/Teck
te I. (07021) 56091

u = 190 V
N

I = 4.2 A
N

P = 0.92 kW
N

n = 1500 OfTWt/min
N

f = 53 Hz
N

cos¢! = 0.83

M = 5.9 tfll
N

F-2 Gegevens van de invertor

model Pumasyn Pulsumrichter

type PUS3 nr 0669

fabrikant: AMK GmbH
Postfach 1355

0-7312 Kirchheim/Teck
tel. (07021) 56091

o
omgevingstemperatuur: 0-40 C

In U : D380V + N
iN

cosO > 0.98
iN

f : 50/60 Hz
iN

Ui t U
2N

I
2N

f
2

311190 V
9.1 A

O.• 1000 Hz
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S 3
2N

S 3.5
2maxfl > 0.96

kVA
kVA

F-3 Interface tussen HIFA en PUS

Zie figuur F-3.1.

MIFA
I
I

I

-------- ....

PUS-logika

- - - - - - - - - - - - - - - -

~ 0 "

o ( ( ) ~ ,
Vb5
( ) ( ( ( ) )

'--_---.1__--" 1-1 ---,1..------"~ ex
o > > l.!J
Z IS'l <I'l'-
l.!J + ..

- - --,
I

•
I
I

I
I
I
I
I

I

Figuur F-3.1 Interface tussen HIFA en PUS (Vb: "Verbindungssockel")

Betekenis van de signalen:

(A) analoog signaal, topwaarden +/- 6.5 V
(D) digitaal signaa I, topwaarden o V, +15 V

• 1• +15 V
'0' 0 V

SU (A) "Strom-So II wert Phase UtI (referentiewaarde stroom fase U)
SV (A) "Strom-Sollwert Phase V" (referentiewaarde stroom fase V)
-IIU (A) "Strom-Istwert Phase UtI (ge"lnverteerde stroomwaarde fase U)
-II V (A) "Strom-Istwert Phase V" (gelnverteerde stroomwaarde fase V)

maximale waarde van 6V
komt overeen met uitgangstroomMf2 bij sinusvonmige referentiewaarden

ER (D) "Ein Rechner"
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Een signaal impuis '1' van ongeveer 20 ms zorgt voor het inschakelen van
de invertor. De netverbinding wordt gemaakt en de tussenkringspanning
wordt opgebouwd.

AR (D) "AuS Rechner"
Een signaal impuis '1' van ongeveer 20 ms zorgt voor het uitschakelen
van de invertor en voor het afschakelen van het net.

FRR (D)

Akt ief
"Freigabe Rechner"
'1' zorgt ervoor dat de invertor de gegeven stroomreferentie-

waarden levert.
FRU (D) "Freigabe umrichter"

Dit signaal (aktief '1') meldt dat de tussenkringspanning opgebouwd is
en de invertor klaar is om de gegeven stroomreferentiewaarden te
leveren.

IGR (D) "Stromgrenze"
Dit signaal (aktief '1') meldt wanneer de uitgangswaarden van de stroom
de stroomgrens bereiken (als -I IU of -I IV ongeveer +/-6.5 V Zijn).

GND aarde
+ 5V logicaspanning + 5 V.
+15V logicaspanning + 15 V.
-15V logicaspanning 15 V.

F-3



APPENDIX G LITERATUJR

ake 85 Akeel, H.A.; Torii, N.:
New developments in spray painting robots
15 th ISIR 11,12,13 sept 1985, Tokyo; P9 239-249

ala 85 Alashhab, F.; Hoft, R.; Kawamura, A.:
Matrix transfonmation analysis to derive unique features of foc and
fam induction motor control
lAS 85 Toronto; pg

alk 84 Alkertson, P.:
Roboterspezifikationen gemessen
Elektronik 5/9.3.1984; pg 125-127

ant 85 Antriebstechnik: Generationswechsel findet statt

Elektro-anzeiger 38 Jg 1985 nr 5; pg 18-22

amk 86 AMK Pumasyn
Documentatie invertor en machine
AMK 1986; EM 1809

arc 83 Archer, J.C.; Blenkinshop, P.T.:
Actuation for industrial robots
I Mech E 1983; pg 85-90

anm 75 Anmensky, E.V.; Falk, G.B.:
Fractional horsepower electrical machines
Mir Publ ishers, Moskau, 2e druk 1985

bak 79 Bakhuizen, A.J.C.:
Inductiemotoren, vervangingsschema's
gedeelte uit col legedictaat 'Elektrische machines I'
EM 3247

bau 84 Bauer, F.:
Hochdynamischer Antrieb mit einer Ober MOSFET-Pulsumrichter gespeisten
feldorientiert betriebenen Asynchronmaschine
EtzArchiv Bd.6(1984) H.10; pg 347-352

be I 86 Be I lin i, A.; F i ga I I i I G.; U I ivi, G.:
A microcomputer based direct field oriented control of induction
motors
International Conference on Electrical Machines (ICEM '86), 8,9,10
september 1986 MOnchen; pg 652-655

bla 71 Blaschke, F.:
Das Prinzip der Feldorientierung, die Grundlage fuer die Transvektor
Regelung von Drehfeldmaschinen
Siemens Zeitschrift 45(1971) Heft 10; P9 757-760

bla 72 Blaschke, F.:
Das Verfahren der Feldorientierung zur Regelung der Asynchronmaschine
Siemens Forsch.-u.Entwickl .-Berichte (1972); pg 184-193

bla 74 Blaschke, F.; Boehm, K.:
Verfahren der Felderfassung bei der Regelung Stromrichter gespeister
Asynchronmaschinen

G-1



Proc. IFAC S~. 1974 Control in Power Electronics and Electrical
Drives; pg 635-649

ble 85 Blerck, F.J.J. van:
De bouw van een robotbesturing
Afstudeerverslag afdel ing der Elektrotechniek, vakgroep ER; december
1985

blo 83 Bloks, W.C.:
Onderzoek naar mogel ijke robot-overbrenglngen van het R-R type
WPB 0066; november 1983

bon 61 Bond, G.G.:
The two-phase servo motor
Control, july 1961; pg 91-94

bra 84 Bradley, D.J.:
Assembley Language Programming for the IBM Personal Computer
Pretence-Hall, INC. Englewood CI iffs, New Jersey; 1984

bur 85 Burght, R.J.M. van der:
Positionering van een robotanm
WPB-rapport nr 0165 (afstudeerverslag) februari 1985

dor 80 Dorf, R.C.:
Modern COntrol Systems
Addison-Wesley, third edition, 1980

fru 86 Frunt, A.J.:
Onderzoek naar de mogelijkheden om tijdens bedrijf de momentele waarde
van de rotorweerstand van een asynchrone machine te bepalen; aanzet
tot het toepassen van een toestandswaarnemer
Afstudeerverslag EMV 86-12, augustus 1986

gab 82 Gabriel, R.:
Feldorientierte Regelung einer Asynchronmaschine mit einem Mikrorechner
proefschrift TV Braunschweig 1982

han 83 Handboek voor de gebruiker
IBM Personal Computer XT;
Eerste druk, jul i 1983

har 19 Hartings, R.M.:
Metingen aan en beoordel ing van een inductiemachine
Stageverslag EM 19-10

hen 86 Henneberger, G.:
Servo Drives for Machine Tools and Robotics
International COnference on Electrical Machines (ICEM'86), 8,9,10
september 1986, Munchen; pg 29-33

hir 84 Hirose, K.; Kawamura, A.; Hoft, R.:
Comparison of field orientated and field acceleration method of
induction motor control
IEEE 1984
pg 110-179

ino 85 Inoue, T.; Taniguchi, S; Goto, A.:
High performance spray painting robot
15 th ISIR 11,12,13 sept 1985, Tokyo; pg 231-238

G-2



ise 77 Isenmann, R.:
Digital Control Systems
Springer 1981

kau 82 Kaufman, G.; Garces, L.; Gallagher, G.:
High perfonmance servo motor drives for machine tool appl ications
using ac motors
Ind. appl. ann. meet. conf. rec. 1982; pg 604-609

kaw 83 Kawamura, A.; Hoft, R.:
An analysis of induction motor field orientation or vector control
IEEE Power Electronics Special ists Conf. Rec 1983; pg 91-101

kor 82 Kornhaas, I.:
Indirekte Flusserfassung in Drehstromasynchronmachinen mit
Kurzschlusslaufer (DAMSK)
Elektrie 36(1982)H.9; pg 458-462

kov 84 Kovacs, P.K.:
Transient Phenomena in Electrical Machines
Studies in Electrical and Electronic Engineering
Elsevier, Amsterdam 1984

kri 80 Krishnan, R.; Maslowski, W.A.; Stefanovic, V.R.:
Control principles in current source induction motor drives
IEEE Ind. Appl. Rec. 1980; pg 605-617

kuo 80 Kuo, B.C.:
Digital Control Systems
Holt, Rinehart and Winston INC., New York etc, 1980

leo 85 Leonhard, W.:
Control of electrical drives
Springer Verlag, Berl in 1985

les 85 Lessmeier, R.:
Microprocessor-controlled ac-servo drives with synchronous or
induction motors: which is preferable?
lAS Toronto '85; pg

lof 85 Loeffler, D.:
Draaistroomservomotoren (vergeleken met motoren met penmanente
bekrachtiging)
Aandrijftechniek, oktober 1985; pg 22-25

mcp?? McPherson, G.:
An introduction to electrical machines and transformers
John Wi ley & Sons, New York etc.,

nor 85 Nordin, K.B.; Novotny, D.W.; Zinger, D.S.:
The influence of motor parameter deviations in feedforward field
orientation drive systems
IEEE Trans. on indo appl. vol IA-21 no 4 jul/aug 1985; pg 1009-1015

pau 84 Pauly, D.; Pfaff, G.; Weschta, A.:
Brushless servo drives with penmanent magnet rotors or squirrel cage
- a comparison
IEEE Ind. appl. conf. rec. 1984 Chicago; pg 503-509

sch 82 Schumacher, W.H:
Micro-processor control led ac servo drive

G-3



ETG Fachberichte 1982; pg 311-319

sch 85 Schumacher, W.H.:
Mikrorechner-geregelter Asynchron-Stellantrieb
Dissertatie TU Braunschweig 1985

sci 85 Scientific Solutions
LabMaster, installation manual, user's guide;
Scientific Solutions Presses 1985; EM 1797

sid 85 Siderius, P.J.S.:
Overgangsverschijnselen bij asynchrone machines
Stageverslag EMV 85-09

slu 84 Sluis, W. van:
Orienterend onderzoek om te komen tot een verge I ijking van
regel ingen voor een asynchrone machine
Afstudeerverslag EMV 84-25

sol ?? Sol id State Variable Fi Iter (model 3202/Krohn-Hite)
Operating and maintenance manual; EM 990

sta 85 Stal, H.P.j etal:
Flexibele automatisering (collegediktaat)
Verzamel ing losse overdrukken van verschi I I ende auteurs

vel 80 Veltkamp, G.W.j Geurts, A.J.:
Numerieke methoden
Diktaat Technische Hogeschool Eindhoven nr. 2.211

ver 86 Een microprocessorregel ing voor het toerental van een asynchrone
machine met een fluxgeorienteerde sturing via een spanningsinvertor
Afstudeerverslag EMV 86-tl

vuk 82 Vukobratovic, M.:
Scientific fundamentals of Robotics, part II: Control of manipulation
robots
Springer Verlag, Berl in, 1982

weI 84 Wellburn, R.:
Ultra high torque motor system for direct drive robot
Conf. Proc. of Robots 8, june 1984; pg ???-???

wij 86 Wijtvl iet, H.:
IBM-pc: Data acquisitie software voor TECMAR-Labmaster interface
THE-RC; maart 1986 CON C E P T

wi I 84 Wi I Iiams, S.:
A brushless dc direct drive motor system for an industrial robot
Universities Power Engineering Conf. 10,11,12 april 1984 Dundee;
pg ???-???

yam 81 Yamamura, S.; Nakagawa, T.:
Transient phenomena and control of ac servomotor - proposal of field
acceleration method
Elec. Eng. in Japan vol 101 no 5 1981; pg 69-75

zag 84 Zagelein, W.;
Drehzahlregelung des Asynchronmotors unter Verwendung eines
Beobachters mit geringer Parameterempfindlichkeit
Dissertatie TU Erlangen, 1985

G-4


	Voorblad
	Summary
	Samenvatting
	Inhoudsopgave
	1 Inleiding
	2 Elektrische aandrijving voor industriële robots
	3 Wiskundig model van de asynchrone machine
	4 Theorie van de fluxgeoriënteerde regeling
	5 Een fluxgeoriënteerde regeling voor een aandrijving met inductiemachine in verfspuitrobots
	6 Realisatie van een fluxgeoriënteerde regeling
	7 De testopstelling
	8 Conclusies en aanbevelingen
	Appendix A
	Appendix B
	Appendix C
	Appendix D
	Appendix E
	Appendix F
	Appendix G



