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SAMENVATTING

Ten einde een goede koppelregeling voor een asynchrone machine te

realiseren is het noodzakelijk om tijdens het bedrijf de

momentane waarde van de rotorweerstand te kennen. Ten gcvolge van

temperatuursveranderingen varieert de rotorweerstandswaarde

aanzienlijk. Om dit probleem op te lossen is een on-line

parameterschatter gebaseerd op een EXTENDED KALMAN Fll...TER

ontworpen en gerealiseerd.

Ten eerste is een testprogramma geschreven waarmee de

parameterschatting met behulp van op diskette opgeslagen data

uitgevoerd kan worden. De data kan uit simulaties of uit metingen

aan de machine verkregen worden. De meetwaarden kunnen met behulp

van een geschreven meetprogramma ingelezen worden. Tijdens het

testen van de schatter is gebleken dat de waarde van de

rotorweerstand vrij nauwkeurig geschat kan worden.

Tot slot is een demonstratieprogramma geschreven waarmee de

parameterschatting on-line uitgevoerd kan worden. Het programma

drukt een bepaalde referentie voor de spanning en de frequentie

van de statorspanning aan de machine op en voert om de 500 ms een

meting uit. Met behulp van deze metingen wordt telkens een slag

van het schattingsalgorithme uitgevoerd. Vit experimenten is

gebleken dat de schatter, wanneer men de beschikking krijgt over

snellere rekenmachines, gebruikt kan worden binnen een

regeVschattingsprogramma.
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HOOFDSTUK 1 INLEIDING

Sinds het begin van de jaren zeventig is het gebruik van de

asynchrone machine in tractietoepassingen in populariteit

toegenomen. De voordelen van asynchrone machines ten opzichte van

gelijkstroommachines zijn de geringere afmetingen, de

robuustheid en de lage onderhoudskosten. Hier staat als nadeel

tegenover dat het regelkarakter van de asynchrone machine

relatief gecompliceerd is. Met name door de beschikbaarheid van

moderne, snelle microprocessoren zijn nieuwe regelingen, zoals de

flux- georienteerde regeling, praktisch realiseerbaar geworden.

Een van de problemen die zich bij de fluxgeorienteerde regeling

voordoen is dat het voor een goede koppelregeling noodzakelijk is

dat we ten alle tijde de momentane waarde van de rotorweerstand

moeten kennen. De rotorweerstand is temperatuursafhankelijk en

dus zal de weerstandswaarde tijdens bedrijf veranderen. Een

oplossing voor dit probleem kan worden gezocht in het uitvoeren

van een parameterschatting. Door deze schatting parallel aan de

regeling te laten uitvoeren wordt het mogelijk gemaakt om binnen

het regelproces over de juiste rotorweerstandswaarde te

beschikken.

In dit afstudeerwerk zal dieper op het ontwerpen van een

geschikte parameterschatter worden ingegaan. Op de eerste plaats

wordt een model voor de asynchrone machine besproken. Hierna

wordt op de theorie met betrekking tot het schattingsalgorithme

ingegaan. Voorts wordt een schatter gebaseerd op een EXTENDED

KALMAN Fll...TER gei"mplementeerd waama deze schatter met behulp van

simulaties en gemeten data op correcte werking wordt getest. Tot

slot wordt een demonstratieprogramma beschreven waannee men

de parameterschatting online kan uitvoeren.
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HOOFDSTUK 2 OPBOUW VAN DE MACHINEBESTURING

De machinebesturing zoals deze uiteindeIijk uit zal komen te zien

kunnen we ons als voIgt voorstellen:

,----+
J..l : ASYNCHRONE

INVERTOR
-+

pro c . : MACHINE
i '---

co pCO
s m

[ A10 CONVERS I E I

~
toe s tan d s s cha t. $-- _______ -

,X}
pa r arne t e rscha t. rz-f+--

VRP ~e)
I sturing r

FRP t
co

m. ref

Figuur 2.1 Opbouw machinebesruring

De werking van deze opstelling is als voIgt:

De spanningsinvertor wordt aangestuurd met behulp van door de

sturing bepaalde referentiewaarden voor de spanning, VRP, en voor

de frequentie, FRP. Vit deze waarden bepaalt de invertor met

behulp van vennogenselectronica pulspatronen. Deze pulspatronen

worden gebruikt om de driefasen-wisselspanning van het openbare

net aan de machine door te geven. Door het pulspatroon te

varieren is het mogelijk om gemiddeld meer of minder spanning aan

de machine door te geven. De referentiewaarde voor de frequentie

FRP, is een maat voor de gewenste frequentie van het te genereren

uitgangssignaal.
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De signalen FRP en VRP worden door de regeling bepaald aan de

hand van metingen die aan de machine in bedrijf worden verricht.

De regeling gebruikt als ingangssignalen:

pro = Mechanische cirkelfrequentie van de
m

rotoras, p is het aantal poolparen,

ro = De gewenste mechanische cirkelfrequentie
mref

van de rotoras,

ro = De momentane cirkelfrequentie van de
s

statorspanning.

Omdat de regeling over de momentane waarde van de rotorweerstand

moet kunnen beschikken is in het ontwerp een toestands/parameter

schauer ingevoerd. Deze schauer bepaalt een maat voor de

momentane waarde van de rotorweerstand en geeft deze aan de

regelaar door. De schauer gebruikt de volgende meetsignalen:

u = Complexe statorspanningsvector,-,

i = Complexe statorstroomvector,
~

ro = De momentane cirkelfrequentie van de
s

statorspanning,

pro = Mechanische cirkelfrequentie van de
m

rotoras, p is het aantal poolparen.

3



HOOFDSTUK 3 TOESTANDSBESCHRIjVING VAN DE
ASYNCHRONE MACHINE

In dit hoofdstuk wordt een model van de asynchrone machine

afgeleid. Voor de modelvorming wordt het volgende verondersteld

[Sch 85]:

Stator en rotor hebben een gladde, cylindrische vorm.

Verzadigings-,

treden niet op.

hysterese- en wervelstroomeffecten

De machine heeft p poolparen.

Zowel voor de stator als voor de rotor geldt dat de

drie fasenwikkelingen sinusvormig verdeeld op het
o

oppervlak zijn aangebracht en ruimtelijk 120 Ip ten

opzichte van elkaar verschoven zijn.

De luchtspleetvelden zijn enkelvoudig

verdeeld en er treden geen randeffecten op.

harmonisch

Weerstanden en coefficienten

wederzijdse inductie van de

onafhankelijk van de tijd.

van zelfunductie

machinewikkelingen

en

zijn

De ruimtelijke verdeling

figuur 3.1 aangegeven.

vastgelegd.

van de stator- en rotorwikkelingen is in

Eveneens worden de tekenafspraken hienn

4



Inf

+ Is: :'

-~

Figuur 3.1 Tekenajspraak en ruimtelijke verdeling bij de

asynchrone machine

De in deze figuur gebruikte symbolen zijn:

reele respectievelijk imaglOarre as van

stilstaande statorcoordinatenstelsel waarbij

reele as sarnenvalt met de as van de statorfase a.

idem voor het rotorcoordinatenstelsel.

het

de

<1>:
m

de hoek die de positie van het rotorcoordinaten

stelsel in het statorcoordinatenstelsel weergeeft.
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Voor de toestandsbeschrijving van een

kunnen we het volgende noteren [Boo 88]:

a1 ~(t) = A(t)~(t) + B(t)~(t)
y(t) = C(t)~(t) + D(t)~(t)

algemeen lineair systeem

(3.18)

(3.1b)

Met: ~(t) toestandsvector, dimensie n;

y(t) uitgangsvector, dimensie q;

~(t) ingangsvector, dimensie p;

A(t) systeemmatrix, dimensie n*n;

B(t) ingangsmatrix, dimensie n*p;

C(t) uitgangsmatrix, dimensie q*n;

D(t) doorverbindrnatrix, dimensie q*p;

Een blokschema van deze beschrijving van een algemeen lineair

systeem is gegeven in figuur 3.2.

~(t) y( t)

Figuur 3.2 Toes t andsbeschrijvi ng algemeen I ineair systeem

We zullen fiU proberen de asynchrone machine met behulp van een

dergelijke toestandsbeschrijving te karakteriseren. We

beschrijven daartoe de machine in het k-coOrdinatenste1seL
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Dit k-coordinatenstelsel

weergegeven in figuur 3.3.

kunnen we ons voorstellen als

,,

\ ,
,

"/

-------7t------'----'-----R,s

\
\

\
\

\

\

\

Figuur 3.3 Het k-coordinatenstelsel

De 10 deze figuur gebruikte symbolen hebben de volgende

betekenis:

Rek
, Imk :Reele respectievelijk imaginaire

willekeurige k-coordinatenstelsel.

as van het

:De positie van de complexe vector X in het

statorcoordinatenstelsel.

v
k

:De rotatiehoek van het k-coordinatenstelsel ten

opzichte van het statorcoordinatenstelsel

7



De vergelijkingen voor de asynchrone machine in dit stelsel

luiden [Kov 59]:

k R ik
+%t~ +jro ~u =

-5 S-5 k

k
Rs!~ + %t ~ + j( rok - prom) ~u =

-r

~ = L ik + M i k
5-S - r

~ = M ik + L i k
-s r- r

met:
k

U : complexe statorspanningsruimtevector in k-coordinaten
-5

Uk: complexe rotorspanningsruimtevector in k-coordinaten
-r

ik
: complexe statorstroomruimtevector in k-coordinaten

-s

ik
: complexe rotorstroomruimtevector in k-coordinaten

-r

~: complexe statorfluxruimtevector in k-coordinaten
-5

~: complexe rotorfluxruimtevector in k-coordinaten

R: statorweerstand
5

R: rotorweerstand
r

ro : mechanische cirkelfrequentie van de rotoras
m

L: coefficient van zelfinductie stator
I

L: coefficient van zelfinductie rotor
r

M magnetische koppeling tussen stator en rotor

8
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In het algemeen zijn de rotorfasen kortgesloten dus we mogen in

vergelijking (3.2b) invullen: uk(t) = O.
-r

We kiezen a Is (complexe) toes tandsvector:

[

'Ilk ( t) ]

~(t) = 'II~(t)

De (complexe) ingangsvector wordt:

En al s (complexe) ui tgangsvec tor nemen we:

(3.4)

(3.5)

Door substitutie van (3.2) tim (3.6) in (3.1) vinden we dan de

toestandsruimtebeschrijving van (3.7).

r;,]
r~- jw,

] r '] [ ]
d ak 'II 1 [k ]

Of = r • s + • u

bk -b-j (rok-pro
m

) ~~ 0 -s
s

d
~ (t) A(t) • ~(t) + B(t) • !!.(t)Of =

(3.7.)

[ i~ J = [ c -ckr ] • [~]
'y(t) = C(t) • ~ (t) (3.7b)

9



De ingevoerde param e ters zij n:

R
s

a =
crL

s

R
b = r

crL
r

1c ---
crL

s

k =~
r L

r

k =~
5 L

s

(3.8a)

(3.8b)

(3.8c)

(3.8d)

(3.8e)

cr = 1 - k k = 1
r s L L

5 r

10
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HOOFDSTUK 4 DE SCHATTER

4.1 Inleiding

De taak die de schauer moet kunnen verrichten is het bepalen van

onbekende parameters van een bepaald fysisch proces, in dit geval

een asynchrone machine. Van deze machine moet het koppel en het

toerental geregeld kunnen worden. We moeten hierbij rekening

houden met de volgende problemen:

Het schatten van de parameters moet on-line

zodat de regelaar na iedere rekenslag de

waarden ter beschikking kan hebben.

gebeuren

bijgestelde

We hebben te maken met niet-lineaire betrekkingen

tussen de ingang en de uitgang van het proces hetgeen

tot uitdrukking komt in de variabelen CJ) en CJ) in de
k m

systeemmatrix A (zie hoofdstuk 3). Deze variabelen

veranderen snel in de tijd en kunnen dus niet als traag

varierende parameters beschouwd worden. Deze variabelen

worden door de schatter beschouwd als ingangssignalen

verkregen door metingen.

Mede in verband met het tweede probleem moet er gebruik gemaakt

worden van een schauer die het niet-lineaire proces lineariseert

rondom een bepaald werkpunt. Een EXTENDED KALMAN FILTER is hier

uitennate geschikt voor. Om de uiteindelijke predictiefout te

beperken wordt gebruik gemaakt van een gecombineerde

toestands/parameterschatter. [Vro 88]
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4.2 Beschrijving van het EXTENDED KALMAN FILTER

De implementatie van de gecombineerde parameter/toestandschatter

voor niet-lineaire systemen gebeurt aan de hand van de Iiteratuur

van W.Jakoby en M.Pandit [Jak 87].

We kunnen het niet-lineaire systeem als voIgt beschrijven:

v = h(e ,x ,u ) + n
Lk - -k --it --it -k

!k+l = f(~,~,~) + ~
~+l = g(~,~,~) + ~k

(4.1)

(4.2)
(4.3)

De vectoren ~, ~

gerniddelde nul voor, met:

Hierbij zijn

functievoorschriften.

Gaussische ruis met

!!(.), !C.) en g(.)

en v
--it

niet-lineaire

stellen witte,

ui tgangsruis (meetruis)

toes t andsruis

n =
-k
W =
---k

V = parameterruis
-k

Voor de ruisvectoren ~, ~ en ~ ZlJn de volgende covariantie

matrices gedefinieerd:

N =E n -n T } (4.4)
k -k -k

V = E { v -vT (4.5)
k -k -k

W
k

=E T } (4.6)w-w
---k ---k

Wanneer er grote onzekerheid bestaat over de correctheid van de

gemeten uitgangssignalen ~ dan betekent dit dat we te maken

hebben met een 'grote' ruisvector ~; de covariantiematrix N
k

zal

dus 'groot' zijn. Wanneer we een groot vertrouwen stellen in de

juistheid van ~ dan zal de ruisvector ~ 'klein' zijn en zal de

covariantie matrix dus 'kleine' elementen bevatten.

Eenzelfde redenering kunnen we ook voor ~ en ~ hanteren zodat

we samenvattend kunnen stellen:

12



N groot =:) veel ruis op Y
k

=:) Yk
onn a uwkeurig

k

N klein =:) weinig ruis op Y
k

=:) Yk
nauwkeurig

k

V groot =:) grote onzekerheid over e
kk

V klein =:) weinig onzekerheid over e
k k

W
k

groot ~ g rote onzekerheid 0 v er x
-k

W
k

klein ~ weinig onzekerheid over x
-k

Uitgaande van deze gegevens kunnen we het Extended Kalman

Algorithme als voIgt beschrijven:

1. We hebben een optimale schattingsvector voor het tijdstip k.

Optimale parametervector: e I
-k k

Optimale toes t andsvector: x
-k Ik

D eze scha tting hee ft een bepaalde covariantie. De

c ovar i ant i e is een maat voor de onzekerheid die er is

omtrent de juistheid van de schatting.

covariantiematrix:

2. Vi tgaande van deze optimale schattingsvec tor kunnen we een

predictie maken naar het tijdstipk+1 omdat we voorkennis

hebben over de toestandsbeschrijving van het systeem.

'"
[~"Ik ] [~(~lk';I"'\) ]

=
~k+llk !(~k Ik'; Ik'~) (4.7.)

'"
Yk+1l k !!(~ Ik'; Ik'~) (4.7b)

Bet ("') betekent dat we te maken hebben met een model en

niet met een fysisch systeem.

13



3. Deze pred iet ie heeft een verande ring in de eovariantie tot

gevolg. De nieuwe eovariantiemat r ix die bij de predictie

naar tijdstip k+l hoort is gekenmerkt met (*)

T

] · r~~ ~:]. r

:, ]

met
ai T

**
F

xk =
ai T

ax
-k **

**

ag T

ax
-k

**

**
= ~k = !k Ik

X = X
-k - k I k

(4.8)

4. Op tijdstip k+l krijgen we nieuwe meetwaarden binnen

waarover we voorkennis hebben omtren t de covariantie. We

bepalen de predictiefoutveetor e nu al s voIgt:
- k +1

I\.

~+1 = ~+1- ~+llk = ~+1 - !!(~lk-l'';lk-l'~) (4.9)

5. Aan de hand van de gemaakte voorspelling en de meetwaarden

kunnen we onze schattingsvector bijstellen zodanig dat deze

een minimale covariantiematrix oplevert. De grootte van deze

correetie wordt bepaald door de (optimale)

Kalman-versterkingsfactor K.

14



( e ] = ( ~+llk ]+ [ K ]
4+1 Ik+1 e (4.10)

--k

~k+1 Ik+l 4+11 k

De nieuwe (optimale) covariantiematrix wordt als voIgt

bepaald:

- 1 - 1 T

[ P
~+1

[
p. •

[:fu+lQk+l +[~k+lk+l k+l
= T N- 1

Q~+1
• R·R Qk+1k+ 1 k+l xk+1 xk+1

(4.11)

met: 1\
a~ Tah T

H -
H

-
=ek+l ae xk+ 1 ax **-k+1 ** -k + 1

** =
e4+ 1

X-k+ 1

- e- -k+ 1 Ik

- X
- -k+ 1 Ik

De Kalmanversterkingsfactor K wordt dan:

P k+l ~+I

QT R
k+l k+l

.[~+1
xk+1

(4.12)

Tot slot 1aten we met behu1p van figuur 4.1 zien hoe we met

behuip van het EXTENDED KALMAN FILTER de toestanden en de

parameters kunnen schatten terwij1 we in werkelijkheid niet

kunnen beschikken over de echte waarden. In de literatuur wordt

dit ook weI een optimale observer genoemd.

15



V
-I.

1

U
-k

+~

f ysi sch systeem

1\

~
>1\

" + x
..... -k

--..- ---- -- -..-.- - -..""'''''-f'
~f (8~x"" ") f------'-------J'------..:
- 4' -k' Yk f------"r------,,...---

1\ 1\ 1\ 1\ Ykg(~, ;, Yk) 1----.:-.---..--rO

1\ 1\ 1\ 1\ I::h(8,x. V
k

)
- 4 -k L

+

+

_~~.C?.!- __ ._.__ __ __ __ .J.

'-- -11 K It-f--_---'
1 I e

-k

Figuur 4.1 Blokschema optimale observer
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4.3 Toepassen van de EKF-schatter op de asynchrone machine

We gaan de in § 4.2 beschreven schattingsmethode toepassen

toestandsruimtebeschrijving van de asynchrone machine.

beschrijven nu het gedrag van de machine in hei:

tijddomein en vinden de betrekkingen (4.13).

op de

We

discrete

= A X
d-k

= C X
d-k

+ B U
d-k

(4. 138)

(4. 13b)

Volgens [Ku0 80] vi nd en we ve r volgens de vergelijkingen (4.14).

A = eAT
d

B = A-I e(eAT - I )eB
d

C = C
d

met: A: continue systeemmatrix,

B continue ingangsmatrix,

C continue uitgangsmatrix,

T sampletijd,

A: discrete systeemmatrix,
d

Bd: discrete ingangsmatrix,

Cd: discrete uitgangsmatrix

(4.148)

(4. 14b)

(4. 14c)

Vit hoofdstuk 3 is gebleken dat we te maken hebben met de

parameters a, b, c, k en k waarvan volgens [Vro 88] kr en k
r 5 5

aIs constant mogen worden beschouwd. Vit metingen verricht door

Peter Deurwaarder [Deu 88] is gebleken dat bovendien de parameter

c constant mag worden verondersteld. Tevens is door hem

aangetoond dat aan de schatting van parameter a slechts weinig

waarde toegekend kan worden omdat hiervoor I, 0> en 0> zeer
ssm

nauwkeurig gemeten moeten kunnen worden. Met het oog op de

benodigde rekentijd za1 daarom aIleen parameter b worden geschat.

De toestandsgrootheden 'II en 'II worden tegelijkertijd mee geschat
-'-S -'-f

en de variabelen u, 1, 0> en 0> worden aIs meetwaarden door
-s -s m k

de schatter gebruikt.
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4.3.1 Discretisatie van de matrices A en B

Zoals we reeds gezien hebben moeten we ter bepaling

discrete matrices A en B de vergelijk:ingen (4.14a,b) oplossen.

van de

(4.14a)

(4. 14b)

Met name het bepalen van eAT levert de nodige problemen op

met betrekking tot de benodigde rekentijd. Uit [Smi 74] blijkt

dat in praktijk drie methoden ter bepaling van een matrix van de

vorm eAT worden gebruikt:

1. Methode volgens PADE-approximatie en schaling.

2. Benadering met een TAYLOR-reeks en schaling.

3. Methode met behulp van EIGENWAARDEN-decompositie.

Om een indruk te krijgen van de efficientie van elke methode is

met behulp van PC-MA1LAB nagegaan hoe zich de rekentijden ten

opzichte van elkaar verhouden. ABe drie de genoemde methoden

zijn in PC-MA1LAB beschikbaar als respectievelijk expml, expm2 en

expm3. Deze vergelijk:ing had het volgende resultaat:

Tabel 4.1 Re I at; eve eff; c ; en t ; e expm -methoden

METHODE REL REKENTIJD

PADE 2 un its

TAYLOR 3 un its

EIGENW. 1 un i t

Het blijkt dus dat de EIGENWAARDEN-methode qua rekentijd het

gunstigste is, vandaar dat we de discretisatie met behulp van een

EIGENWAARDEN-decompositie zullen uitvoeren.
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4.3.1.1 Methode met behulp van EIGENWAARDEN-decompositie

Wanneer we eAT moeten berekenen dan kan dit het snelste gebeuren

met behulp van een EIGENWAARDEN-decompositie. Wat houdt dit

eigenlijk in ?

We beschouwen de matrix A die een bepaalde vectorruimte opspant.

De eigenwaarden en eigenvectoren van deze matrix A zijn als voIgt

gedefinieerd [Lal 83]:

A*v=A.*v
-j j-j

met v. ongelijk aan de nulvector..,

(4.15)

De eigenwaarden

vergelijking (4.16).

A.. zijn
1

te bepalen door het oplossen van

det(A.,I- A) = 0
1

(4.16)

Eigenvectoren v. van de matrix A zijn vectoren die onder de
-1

afbeelding A op A.. maal zichzelf worden afgebeeld. Deze A.. noemt
1 1

men dan de bijbehorende eigenwaarde [Lal 83].

Vergelijking (4.15) wordt ook weI de karakteristieke vergelijking

genoemd omdat deze de opgespannen vectorruimte vastlegt. Wanneer

we nu de eigenvectoren van A als nieuwe basis voor de

opgespannen vectorruimte kiezen, dan kunnen we de afbeelding

beschrijven met een matrix A ten opzichte van de basis van

eigenvectoren. Tussen de matrices A en A bestaat de volgende

relatie:

A= v * A *
o 1* -1
A. [Y1 Y2 ]

2 J
(4.17)

met: Vis opgebouwd u i t eigenvec toren v...,
V- 1 inverse van V
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De matrix A beschrijft dezeIfde afbeeiding ais de matrix A echter

ten opzichte van een andere basis. We zouden dus niet eAT maar

eAT kunnen bepalen en daarna een transformatie naar de

standaardbasis uitvoeren. In formule vorm wordt dat dan:

We hoeven

getallen te

oplevert.

o

nu slechts twee

berekenen hetgeen

exponent-functies van

een enorme besparing

(4.18)

(complexe)

in rekentijd

4.3.1.2 Het bepalen van de eigenwaarden en eigenvectoren

van de systeemmatrix A

We beschrijven de systeemmatrix A als voIgt:

(4.19)

Door uitwerken van (4.16) voigt:

(a
ll

- \)(a
22

- A) - a
l2

a
21

A? - (a + a )1.. + a a - a a = 0
i II 22 i II 22 12 21

A = !fa + a ) ± ~ I (a - a
22

)2 + 4a a
1,2 2' I I 22 ~ 11 21 12

20
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Met behuip van (3.7a) voIgt dan voor de eigenwaarden:

A = - ~ [b+a - j(pro -2ro)] ±
I~ ~ m k

21 / (b_a)2 - (pro )2 + 4abk k + j(2pro (a-b)
mrs m

Door terugsubstitutie van dit resultaat in

de bijbehorende eigenvectoren:

(4.22)

(4.15) voIgt dan voor

Met behuip van (3.7.) levert dit op:

~I~ [a-b + jpro
m

± j (b-a),2~;PW )' + 4abk k + j2pw (a-b)
mrs m

( voor v gcldt het (+)teken, voor v bet (.)teken )
-I ~

(4.23)

(4.24)

We kunnen hierbij echter opmerken dat deze oplossing niet de

enige JUlste oplossing is. Wanneer een van de beide rijen van een

eigenvector gekozen is dan ligt daarmee de andere rij vast.
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We kunnen de eigenwaarden A. herschrijven tot:
1

A = Re + jIm ± (R e 2 + j I m
2

)
1 .2 1 1

1m = 1
Z(po> -20> )

I m k

Re = ~/ abs . co s (~/2)
2

1m = ~/ abs . sin(~/2)
2

(4.25)

(4.25a)

(4.25b)

(4.25c)

(4.25d)

= a r g[ ( b - a) 2 - (p0> ) 2+ 4 a b K K + j 2 P0> (a _b)] (4. 25 f)
m rim

Voor de eigenvectoren vinden we dan:

V
-1,2

2aK
r

a-b ± 2Re + j(po> ± 21m)
2 m 2

(4.26)

Door Benedetto Paijmans [Pai 88] is bewezen dat er voor de te

gebruiken machine altijd twee verschillende eigenvectoren

optreden en dat we dus te maken hebben met een reguliere matrix

V. Dit betekent dat yl bestaat en dat eAT bepaald kan worden.

4.3.1.3 Het bepalen van Ad en Bd

Het bepalen van de discrete matrices Ad en Bd is nu tot het

uitvoeren van een viertal complexe matrixvennenigvuldigingen

teruggebracht:

A = V * eAT * V-I
d

B = A-I * (A - I) * B
d d
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De niet-lineaire vergelijkingen (4.1) en (4.2) kunnen we nu als

voIgt schrijven:

x = A (e ) * x + B (e ) * ~ + ~.
-k+1 d 4 -k d 4 -... -,.

~ = C(~k) * ~k + !!k

(4.29a)

(4.29b)

~ kan beschouwd worden als een zeer traag veranderende

parametervector. We veronderstellen nu dat ~ constant is met een

zekere spreiding die we in de ruisvector ~ opslaan. Dit levert

dan in plaats van vergelijking (4.3) het volgende resultaat op:

e = e + v
4+1 4 -k
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4.3.2 Bepaling van de gradienten-matrices F, G en H

4.3.2.1 Bepaling van G
ak

en G
Xk

oak en Ox k kunnen op eenvoudige wijze bepaald worden uit

vergeIijkingen (4.3) en (4.30):

agT a(a _ v )T aaT
abT

Oak = -k +1 --k -k= - -------
aa a~ a~ ab
-k

~ Oak = I (4.31)

°
ag~

=xk ax-k

~ °Xk [ 0 ] (4.32)
0

4.3.2.2 Bepaling van H
ak

en H
Xk

Uit vergeIijkingen (3.7b) en (4.29b) voIgt:

4 = [ C -ck, ] • [ :::] +

[ ex -ek x ] + n
1 r 2 --k

Waaruit op eenvoudige wijze voIgt:

24
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HSk = [ 0 ]

HXk [-:k,]

4.3.2.3 Bepaling van FSk en Fxk

(4.34)

(4.35)

Bet bepalen van F8k

vergeIijking (4.29a) voIgt:

Ievert meer problemen op. Uitgaande van

• x +
-k

(4.36)

We bepalen eerst de afgeleide van A naar b: d

(4.37)

met (3.7a) vi nden we :

aA
__d_=A.

d
(4.38)

Vervolgens bepalen we de afgeleide van Bd naar b:

aA- 1

= -.(A -I).B +
ab d
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dA- I

= _e(A -I)eB
db d

(4.39)

[ ~: = 0 want B = [~] 1

ABe matrices uit vergeIijking (4.39) zijn bekend op de

afgeIeide van Al naar b na. Deze kunnen we met (4.19)

als voIgt bepalen:

Voor de afgeleide naar b voIgt dan:

dA- 1 d

[ 1 [an -a12 ] ]---- K =
db db -a21 all

d 1 • [an -a12 ]
1 d [_an : 12

]--- + K e_
db ~

-a a
21 11 db a 21 11

1 ~~) eA-1 +
1 d [an -a12 ]= - K e_

~ db -a adb 21 II

Na substitutie van vergeli jkingen (3. 7.), (4.19) en

(4.40) in vergel ijking (4.41) vinden we dan:
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--=---------------------
[ a( 1- k k ) + j 00 ] * A-I

r s k

ab(l-krk)-ook(ook-poo
m

) + j*[a(ook-poo
m

) + book]

[
-TO]
- Tk 5 0

+--------------------

(4.42)

De berekening van Fxk is een stuk eenvoudiger:
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HOOFDSTUK 5 HET SCHATTINGSPROGRAMMA

5.1 InIeiding

In dit hoofdstuk wordt het schattingsprogramma ESTIMATE.PAS

beschreven. Ret programma maakt een schatting van de toestanden

en de machineparameter b, gebaseerd op de theorie zoals die in de

hoofdstukken 3 en 4 beschreven is. Ret programma zoals dit in dit

hoofdstuk beschreven wordt, is een testprogramma welk: later in

aangepaste vorm binnen een gecombineerd regeVschattingsprogramma

gebruikt zal kunnen worden. Ret regelgedeelte van dat programma

is ontworpen door Jan Welvaarts [WeI 89].

Ret testprogramma ESTIMATE maakt gebruik van een invoerfile

VTEST.DAT en een uitvoerfile RES.DAT. De invoerfile bestaat uit

met PCMATLAB gesimuleerde machinesignalen of uit meetsignalen

afkomstig van de machine. De gesimuleerde data kan worden

verkregen met behulp van het programma VARSIM2.M, zoals dat door

Wim Vroomen [Vro 88] is geschreven. Ret schattingsprogramma is

gebaseerd op de beschrijving van de asynchrone machine in een

coordinatenstelsel dat met het reele deel van de complexe

statorspanningsvector gekoppeld is. Om dit te bereiken wordt een

coordinatentransformatie toegepast. Dit gebeun in het geval van

gesimuleerde data softwarematig en bij gemeten data met behulp

van een door John Looyestijn [Loo 89] gebouwde hardware-

coordinatentransformator. De theorie behorende bij de

coordinatentransformatie is uitgewerkt in Bijlage B.

De ingangsfile VTEST.DAT ziet er als voIgt uit:

VTEST.DAT = [Re(U), Im(u), Re(i), Im(i), ro, prom ]
I I I I I
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De uitgangsfile RES.DAT bevat de volgende grootheden:

RES.DAT =kolom 1: samplenummer q

kolom 2: Re ( u )
---s

kolom 4: Re ( i )
---s

1\
kolom 6: Re ( i )

---s

1\
kolom 8: b

1\
kolom 9: Re (\jf )

~

1\
kolom 11 :Re ( \jf )

-r

kolom 3: Im( u )
---s

kolom 5: Im( i )
---s

1\
kolom 7: Im( i )

---s

1\
kolom lO:Im(\jf)

~

1\
kolom 12:Im(\jf)

~

Het (1\) betekent dat we met schattingen te maken hebben en niet

met "werkelijke" waarden.

De in RES.DAT opgeslagen schattingsresultaten kunnen met behulp

van PCMATLAB geanalyseerd worden waardoor men een indruk krijgt

over de werking van het schattingsprogramma.
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5.2 De opbouw van het schattingsprogramma

We bespreken nu het schattingsprogramma ESTIMATE.PAS aan de hand

van het flowdiagram van figuur 5.1:

Figuur 5.1 Flowdiagram programma ESTIMATE.PAS

Het schattingsprogramma bestaat

tijdens elke regellus doorlopen

maal doorlopen. Oit aantal

behoefte aanpassen.

uit verschillende procedures

worden. De rekenlus wordt

kan men indien gewenst

30
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Allereerst worden alle variabelen gei"nitialiseerd hetgeen door

het blok INITIAL. wordt voorgesteld. Dit blok bestaat uit diverse

procedures waarvan de naam met INIT_ begint.

Een tweede groep procedures is aanwezig om standaardbewerkingen

uit te voeren op matrices en vectoren. Deze procedures zijn

geschikt voor gebruik met complexe getallen. Voor verdere

informatie over gebruikte algorithmen worden de volgende werken

aanbevolen: [Bow 66], [Met 87], [Smi 74], [Wes 68] en [Wil 71].

De derde categorie procedures bestaat uit procedures die

specifieke schattingsstappen uitvoeren (Zie hoofdstuk 4):

LEES: Deze procedure leest de 'meetwaarden' uit de file

VTEST.DAT in.

GRAD_H: In deze procedure wordt de covariantiematrix Hit

berekend volgens vergelijkingen (4.34) en (4.35).

VARIAN_1:In deze procedure wordt de

van de voorspelde

Thetastate_pred. Dit gebeurt

(4.8).

covariantiematrix berekend

parameter/toestandsvector

volgens vergelijking

VARIAN_2:In deze procedure

van de optimaal

Thetastate_opt volgens

wordt de covariantiematrix berekend

geschane parameter/toestandsvector

vergelijking (4.11).

OPTIMIZE:1n deze procedure wordt, uitgaande van de berekende

covariantiematrices en gradientenmatrices, de Kalman-

versterkingsfactor K berekend volgens vergelijking

(4.12). Met behulp van deze K wordt uitgaande van

thetastate_pred de optimale, geschatte

parameter/toestandsvector Thetastate_opt berekend. De

berekende parameter b en de toestanden worden
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opgeslagen in een buffer-array. Dit optimaliseren wordt

echter pas vanaf samplenummer 30 uitgevoerd omdat de

schatter anders het inschakelverschijnsel zal gaan

voorspellen. Dit zou tot gevolg kunnen hebben dat de

schatting divergent wordt. Na deze 30 samples is het

inschakelverschijnsel grotendeels uitgedempt [Vroo 88].

CALC_SYST:

In deze procedure worden de continue matrices A, B en C

berekend op basis van de optimaal geschatte vector

Thetastate_opt volgens vergelijkingen (3.7). Met

behulp van de procedure CINV wordt de inverse van de

complexe matrix A bepaald. De parameter b wordt naar

het schenn geschreven.

DISCR: Deze procedure bepaalt de tijddiscrete vonnen van de

matrices A en B volgens de manier die in § 4.3.1 is

beschreven.

GRAD_F: In deze procedure wordt de gradientenmatrix Fk bepaald

op de wijze die in § 4.3.2 is besproken. De matrices

F
ek

en Fxk worden samengevoegd tot de nieuwe matrix F
k

•

MAKE_K: In deze procedure worden de matrices F
k

en G
k

samengevoegd tot de gradientenmatrix K
k

•

PREDICT: In deze procedure wordt de pred.ictie van de

parameter/toestandsvector bepaald volgens

vergelijkingen (4.29.) en (4.30). Met behulp van

vergelijking (4.2%) wordt de bijbehorende pred.ictie

van het uitgangssignaal berekend.

OPSLAG: In deze procedure worden de resultaten van de schatting

opgeslagen in de me RES.DAT. De structuur van deze

me is in de vorige paragraaf beschreven.
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HOOFDSTUK6 SCHATTINGSRESULTATEN MET BEHULP VAN

SIMULATIES

In dit hoofdstuk. zal aan de hand van simulaties, die met behulp

van PCMATLAB gemaakt zijn, worden nagegaan hoe het

schattingsprogramma ESTIMATE.PAS zich onder verschillende

omstandigheden gedraagt. We zullen eerst bekijken hoe we de te

gebruiken covariantiematrices moeten initialiseren. Daama zullen

een aantal schaningen worden uitgevoerd op verschillende

datasets.

6.1 Initialisatie van de covariantiematrices

In deze paragraaf zal worden bepaald hoe groot de elementen van

de covariantiematrices V, W, N en P(O) zijn.

6.1.1 De covariantiematrix V

De covariantiematrix V is gedefinieerd als (4.5):

V = E { v • vT
}

It -it -it

met ~ is de parameterruis.

Aangezien we een parametervector hebben die uit een element, de

parameter b, bestaat zal V een (l*1) matrix zijn.

De vraag is nu hoe groot de variantie van parameter b is. We

leiden dit af door te bepalen tussen welke waarden parameter b

ligt in het werkgebied van de machine. We nemen aan dat de
o 0

temperatuur '!J varieert tussen -50 C en 200 C. We kunnen dan

voor parameter b afleiden :
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R (~)
b(~)= T________ =

Cf L
T

cr L
T

-ex (20-~)
e cu

o

- ex (20-~)
= b e cu

o
(6.1)

met ~ is temperatuur in C,
o

ex = temperatuurscoefficient koper = 4.3*10. 3 C· l

cu

o

bo = b b i j kame r temper atuur (20 C)

o 0

Bij een werkgebied van -50 C S ~ S 200 C levert dit op:

b. = 30.4 S·l
mm

b = 110.5 S·l
max

We definieren nu:

.1b = b(~) - bo

(6.2.)

(6.2b)

(6.3)

Het gebied waarin parameter b zich in bedrijfsomstandigheden kan

bevinden kunnen we als voIgt beschrijven:

-05 < ~b < 2. - ---0- -
o

Voor de spreiding van parameter b vinden we dan:

Dit levert de volgende covariantiematrix V op:

(6.4)

(6.5)

(6.6)

Met deze instelling van de covariantiematrix V duurt het echter

veel te lang voordat de schattingen convergeren en daarom is deze

instelling voor experimenten ongeschikt. Bij aBe experimenten

die in het vervolg van dit verslag besproken worden is gewerkt

met een covariantiematrix V van de volgende grootte:
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(6.7)

6.1.2 De covariantiematrix W

De covariantiematrix W is gedefinieerd als (4.6):

W = E { we wT
}

k -Ie -Ie

met w is de toestandsruis
-Ie

Uit de toestandsruimtebeschrijving (3.7.) is op eenvoudige wijze

te zien dat een verstoring in toestand xl voornamelijk

veroorzaakt wordt door een verstoring (lees: meetfout) in het

ingangssignaal (statorspanning). Een verstoring in toestand x
2

wordt voornamelijk bepaald door een verstoring in pro. Met behuip
m

van PCMATLAB is de variantie van de gemeten statorspanning en het

gemeten toerental bepaald. De verstoringen in beide meetwaarden

zijn statistisch onafhankelijk dus we vinden voor de covariantie

matrix W:

6.1.3 De covariantiematrix N

0.2

o O~012 ]
(6.8)

De covariantie-matrix N is als voIgt gedefinieerd (4.4):

N = E n enT
}

k -it -it

met n is de uitgangsruis
-it
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Deze matrix is een maat voor de verstoring In het uitgangssignaal

( de statorstroom ). Met behulp van PCMATLAB is wederom de

grootte van de covariantiematrix N bepaald. Hierbij is gebruik

gemaakt van aan de machine gemeten statorstromen. In PCMATLAB is

een standaardfunctie opgenomen waarmee men de covariantie van een

nJ meetwaarden kan bepalen.

N= [0.1]

6.1.4 De covariantiematrix Po

(6.9)

De covariantie Po tot slot geeft aan hoe nauwkeurig de

beginwaarden van de parameters en toestanden zijn. Tenzij

anders aangegeven is voor parameter been beginwaarde 30 S·l

genomen en zijn de toestanden op 0 Vs gei'nitialiseerd. De grootte

van Po beinvloedt In belangrijke mate het verloop van het

schattingsproces. Er is gewerkt met een volgende Po:

o
2

o

o
o
2
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6.2 Resultaten schatting met gesimuleerde datafiles

Om een indruk te verkrijgen over de werking van het

schattingsprogramma zijn schattingen uitgevoerd met gesimuleerde

data. Ret voordeel hiervan is dat we bij gesimuleerde data geen

last hebben van meetfouten en ruis. De data past voor 100 % bij

het model. Door in het schattingsprogramma de covariantie

matrices op een geschikte manier in te vullen kunnen we op

kunstmatige wijze onzekerheid omtrent de correctheid van de data

inbrengen. We kunnen simulaties draaien waarbij we een bepaalde b

parameter instellen en deze met behulp van de schatter weer uit

de data destilleren.

We zullen achtereenvolgens de situaties bekijken waarin:

1. toerental en ingestelde b parameter constant,

2. toerental constant, ingestelde parameter b variabel,

3. toerental en ingestelde parameter b variabel.

We moeten er evenwel nog rekening mee houden dat we tijdens het

schatten parameter a constant veronderstellen. In praktijk is dit

echter niet het geval. We zullen daarom ook nog bekijken welk

resultaat we voor de schatting van parameter b krijgen indien we

met opzet met een verkeerde waarde voor parameter a werken. Op

deze manier kunnen we overzien hoe een fout in parameter a zich

uit in een foutieve schatting van parameter b.
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6.2.1 Gesimuleerde data met constante hoeksnelheid en

constante b parameter

Bij het uitvoeren van de simulatie hebben we de statorspanning

opgedrukt en na initiaIisatie van de parameters de bijbehorende

statorstroom uitgerekend. In aIle gevaIlen geldt voor de

opgedrukte spanning:

U = 150 * (1 - e~·02·i) V
SID

i = 1..512

(6.11)

Deze opgedrukte statorspanning en de bijbehorende statorstromen

zijn geplot in figuur 6.1.

200,---------,-----,----..------,-----,.---,

Re(Us)

Re(Is)

o -------------- ._Im(YsJ..
. - - - .. - . - .. - . - - - - - ...... - - - - - - - '" - .. - . - . - '" ......•......•.. lm(Is)

150~

Z I
~
:;:
z
:2 100
til
til
0
Z
-<
0
~

:3
olj

?;

600500400
-50:------:-::------'-----'------'------'-------J

o 100 200 300

sample number

Figuur 6.1 Opgedrukte statorspanningen en bijbehorende

statorstromen VTESJADAT
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We hebben eerst de volgende dataset gebruikt:

VTESTA: ( T = 0.5 s, i = 1..512, c = 178.6 S·la-1 )

a = 41.1 S-I

b = 44.4 S·I

ro
k
= 150 radls

pro = 145.5 radls
m

(6.12)

Met deze dataset hebben we twee

parameter b achtereenvolgens op 30

gemitialiseerd. De resultaten zijn

RESA.DAT respectievelijk RESB.DAT.

schattingen
-I

S en

opgeslagen

uitgevoerd waarbij

op 50 S·I werd

in de dataf1les

In de figuren 6.2 tot en met 6.5 zijn de geschatte b parameter en

de gemaakte schattingsfout geplot. Vit deze figuren kunnen we

concluderen dat de schatting na een lichte overshoot convergeert

naar een eindwaarde van 44.40 S·I. Deze eindwaarde wordt in beide

gevallen bereikt na ongeveer 375 samples. Vanaf sample 175 is de

fout in de schatting tot minder dan 1 % teruggebracht.
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6.2.2 Gesimuleerde data met constante hoeksnelheid en

variabele b parameter

Vervolgens hebben we het geval bekeken waarbij de ingestelde

waarde van parameter b rampvonnig oploopt. De opgedrukte

statorspanning is gelijk aan de spanning welke opgedrukt werd bij

het experiment van § 6.2.1. Er is gewerkt met de volgende

dataset:

VTESTB: ( T = 0.5 s, i = 1..512,

a = 41.1

b = 44.4 + 0.01 *i

ro = 150
k

pro = 145.5
m

c = 178.6 S-10 -1 )

s-1

-1
S

rad/s

rad/s (6.13)

In dit geval hebben we parameter b gei'nitialiseerd op 44.4 S-1

(RESC) en op 50.0 S-1 (RESD). De resultaten zijn geplot in

figuren 6.6 tot en met 6.9. We zien dat we in beide gevallen te

maken krijgen met een overshoot waama de geschatte b parameter

met dezelfde helling oploopt als de ingestelde b parameter. We

zien echter dat er een eindfout van ongeveer 0.25 % in de

schatting blijft zitten. Deze waarde wordt bereikt na ongeveer

300 samples. Na 150 samples is de eindfout tot minder dan 1 %

gereduceerd.
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6.2.3 Gesimuleerde data met variabele hoeksnelheid

en variabele b parameter

Tot slot is gekeken naar de situatie waarbij de b parameter

rampvonnig oploopt en waarbij de hoeksnelheid sinusvonnig

verloopt. We hebben de volgende dataset gebruikt:

VTESTC: ( T = 0.5 s, i = 1..512,

a = 41.1

b = 44.4 + 0.01 *i

ro
k
= 150 + 5*sin(0.02*i)

pro = 145.5 + 5*sin(0.02*i)
m

c = 178.6 S-In-I )

-I
S

-I
S

rad/s

rad/s (6.14)

-IDe b parameter werd achtereenvolgens geYnitialiseerd op 44.40 s

en op 50 S-I. De resultaten zijn opgeslagen in de files RESE.DAT

en RESF.DAT. In de figuren 6.10 tot en met 6.13 zijn de

schattingsresultaten geplot. De verkregen resultaten zijn

vergelijkbaar met de resultaten van RESC.DAT en RESD.DAT met <lien

verstande dat er in <lit geval oscillaties in de

schattingsresultaten ontstaan.
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6.2.4 Schatting met foutieve waarde voor parameter a

Omdat we in praktijk te maken zuBen krijgen met een parameter a

die een functie van de tijd is zuBen we tot slot bekijken hoe de

schauer reageert wanneer we werken met een foutieve waarde voor

parameter a.

Met behulp van vergelijking (6.1) kunnen we bepalen dat de

werkelijke waarde van parameter a in het werkgebied zal liggen

tussen:

O ·13.4s S; a S; 110.5 S·1 (6.15)

We hebben vervolgens gesimuleerd met deze absolute grenzen

waartussen a zich bevindt. Vervolgens hebben we het

schattingsprogramma gedraaid waarbij een waarde voor a = 41.1 S·1

wordt aangenomen. We kunnen door vergelijking van de resultaten

van deze twee schattingen met het resultaat van RESA.DAT een

indruk krijgen tussen welke grenzen de fout, veroorzaakt door het

gebruik van een foutieve a parameter, zal liggen. Het resultaat

van deze vergelijking is geplot in figuur 6.14.
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Wanneer we figuur 6.14 bekijken dan zien we dat de

gei"ntroduceerde fout maximaal is voor ,a = 110.5 S-1. De eindfout

ten gevolge van deze afwijkende a parameter bedraagt ± 2 %. We

kunnen daarom veronderstellen dat in prakijk de gemaakte fout

binnen deze grens zal blijven.

6.3 Evalutie resultaten

We hebben met behulp van de besproken schattingen kunnen aantonen

dat de schatter met gesimuleerde data tot zeer goede resultaten

zal leiden. Bovendien is gebleken dat de fout in de geschatte

parameter b, gei'ntroduceerd doordat we parameter a niet mee

schatten, in het ongunstigste geval binnen 2 % van de werkelijke

waarde blijft. We mogen dus aannemen dat de schatter met gemeten

data ook zal voldoen.
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HOOFDSTUK 7 seHATTINGSRESULTATEN MET BEHULP VAN

METINGEN

In dit hoofdstuk zal aan de hand van schattingen uitgevoerd met

gemeten data het schattingsprogramrna ESTIMATE.PAS getest worden.

We zullen achtereenvolgens de gebouwde meetopstelling, het

geschreven meetprogramma SAMPLE.PAS en de schattingsresultaten

bespreken.

7.1 Meten aan de asynchrone machine

In deze paragraaf worden de meetopstelling en het geschreven

meetprogramrna SAMPLE.PAS besproken.

7.1.1 De meetopstelling

De meetopstelling die gebouwd is ziet er als voIgt uit:

-0-

a

b a I yn c hr.
invertor

mach i nec
- -

'--
I-

V V I I I [f ~COJ
V V ~ I I

scb Ib a I a sc

+ + CO
coordin. s

tranl.

- - --
filter

V sm V sn r rrr I I
1m In

FRP
labmaster kaart

VRP

computer

Figuur 7.1 Meetopstel/ing

50



7.1.1.1 De spanningsmeting

Zeals uit figuur 7.1 blijkt dienen we twee spanningen te meten

namelijk de gekoppelde spanningen U en U . Deze meting
scb sba

gebeurt met behulp van de meetschakeling van figuur 7.2.

R
1

TRANSFOSHUNT aR U
T

1
2 s··

1:5 R 23.5 kn=1

R = 82 n
2

Figuur 7.2 Spanningsmeting

Voor de spanning aan secundaire zijde geldt voor deze schakeling:

R1 '
= O.2---·U

R s"
2

(7.1)

spanning

kan 4096

Deze schakeling wordt In werkelijkheid tweemaal uitgevoerd. De

secundaire spanning U' wordt doorgegeven naar de LABMASTERs··
kaart waar AID conversie plaatsvindt. Deze secundaire

moet tussen -10 en 10 V liggen. De AID-convertor

niveau's onderscheiden waardoor voor de door de computer

ingelezen waarde geldt:

R
N = 5._2

_.
4096 U = 3.57 U

u R ~ s" s··
I
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7.1.1.2 De stroommeting

Om de benocligde stromen I en I te meten maken we gebruik van
sa se

de meetschakeling van figuur 7.3.

TRANSFOSHUNT
T

2

1000 :

Figuur 7.3 Stroommeting

Voor de spanning aan secundaire zijde geldt

U
sec

U = R·1 = R·
sec 3 s· 3

I
s •

woo
(7.3)

Voor de door de computer ingelezen waarde geldt dan:

I = 55.92 . I
•• s·

(7.4)

7.1.1.3 De c<Xirdinaattransformator

De in de meetopstelling gebruikte coordinaattransfonnator werkt

volgens het pnnclpe dat is uitgewerkt in Bijlage B. De

coordinaattransfonnator realiseert de volgende overdracht:

U = 0.87 (U cos ( v ) - U cos ( v + 27t ))
sm sab sbc 3

(7.5a)

U = 0.87 (-U sin ( v ) - U sin ( v + 27t
3

)
sn sab sbc

(7.5b)
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1 = 0.87 (-I sm ( V - 21t ) + 1 sin ( v ) )= ~ 3 ili

(7.5c)

1 = 0.87 (-I cos ( v - -21t
) + I cos ( v ) )

so sa 3 sb

(7.5d)

De factor 0.87 is door de ontwerper [Loo 89] aangebracht. Uit

Bijlage B voIgt dan dat we de volgende vennenigvuldigingsfactoren

softwarematig moeten aanbrengen:

Voor de spanningen:

Voor de stromen:

gain_U = sqrt(2/3)/0.87

gain_1 = sqrt(2)/0.87

(7.6a)

(7.6b)

Tijdens het gebruik van de coordinaattransfonnator is gebleken

dat de coordinaattransfonnator precies de verkeerde kant op

transfonneert indien we de ingangssignalen aansluiten zoals m

[Loo 89] is venneld. In plaats van gelijkspanningen en stromen

komen aan de uitgang spanningen en stromen te staan met een

cirkelfrequentie 2*00. Dit probleem kan worden opgelost door de
s

transfonnator op de volgende manier aan te sluiten:

INGANG:

Usbc
Usca
I sa
Isb

SIGNAAL:

Uscb
Usba
l sa
Isc

In serie met de coordinaattransfonnator is een (ingebouwd)

laagdoorlaat filter met een kantelfrequentie van 10Hz opgenomen.

Dit heeft tot gevolg dat alle storende rimpels weggefilterd

worden en de uitgangssignalen vrijwel DC zullen zijn.
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7.1.1.4 De toerenmeting

De In de meetopstelling gebruikte toerenopnemer is In feite een

pulsgever die per omwenteling van de machine ooסס2 pulsen

afgeeft. Het aantal pulsen dat binnen een meetperiode afgegeven

wordt kan door een teller, die op de LABMASTER-kaart is

aangebracht, geteld worden. Het toerental kan op de volgende

manier bepaald worden.

sampletijd T = 500 ms

aantal pulsen in T seconden = N

N 1toerental rom = 27[°20000 °03 rad/s

Wanneer we aannemen dat voor het toerental geldt dat:

pro ~ 200 rad/s ( p = 2 )
m

dan betekent dit dat we in 500 ms maximaal ooסס32 pulsen kunnen

telleno Een probleem van technische aard dat zich hier bij

voordoet is dat de ingebouwde tellers slechts tot 32000 kunnen

tellen. Om dit probleem te voorkomen is gebruik gemaakt van een

decadeteller. De decadeteller geeft bij iedere tiende puIs aan de

ingang een puIs aan de uitgang door. Omdat de meetopstelling bij

andere experimenten (met name voor de regeling van Jan We1vaarts)

met andere sampletijden gebruikt moet kunnen worden is er in

verband met de vereiste nauwkeurigheid voor gezorgd dat de

decadeteller bij kleinere T, met behulp van een schakelaartje,

uitgeschakeld kan worden.

Vit verrichte metingen aan het toerental is bovendien gebleken

dat het toerental bernvloed wordt door de, als belasting met de

asynchrone machine, gekoppelde gelijkstroommachine. We kunnen aan

het gemeten toerental zeer duidelijk herkennen dat de belasting

niet volledig symmetrisch is. Dit verschijnsel is zeer duidelijk

te zien in de figuren 7.4 en 7.5 waarin het toerental is

weergegeven.
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Figuur 7.4

Figuur 7.5
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In deze

machine

vinden:

figuren zien

als verstoring

we overduidelijk dat

in het gemeten

het toerental

toerental is

van de

terug te

pro = 60 rad/s (gemiddeld)
m

~ 2rr·pJ = 60
m

~ f 2: 4.77 Hz
m

Voor de figuren geldt dat 100 samples overeenkomen met 1 seconde,

en we zien dan ook heel duidelijk dat diezelfde frequentie als

verstoring op het gemeten toerental terug te vinden is. We kunnen

dus verwachten dat op de te maken schattingen een dergelijke

rimpel terug te vinden zal zijn.
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7.1.2 Het meetprogramma MEASURE.PAS

Het meetprogramrna MEASURE.PAS is opgebouwd volgens het

flowdiagram van figuur 7.6.

ST ART

+
LEES ro

s ref

5 1 2 ] q := :=J
FOR ] SAMPLE
RU P T

l_
C=::ES T ]

l_
~OPEN ]

I
E=

I
~
~R

1_
C=LOPEN ]

l_
EAN DATA]

I .L ]
Figuur 7.6 Flowdi agram MEASURE.PAS

57



Na het opstarten wordt naar de referentiewaarde voor de

hoeksnelheid van de statorspanning (.() en de gewenste sampletijd
s

gevraagd. Het programma laat (.() in stappen van 0.3 rad/5 ms
s

oplopen. Zodra de gewenste (.() bereikt is kan het samplen
s

beginnen. Binnen het programma is de sampletijd T op 5 ms

vastgelegd. Indien de gewenste sampletijd groter dan 5 ms is dan

wordt deze afgerond op het dichtsbijzijnde getal waarvoor geldt:

T'=n*5 ms

In het programma wordt dan een wachtlus n maal doorlopen zodat we

om de T' seconden nieuwe meetwaarden kunnen inlezen.

Zoora er 512 samples zijn genomen dan kan de gemeten data naar de

file RES.DAT worden weggeschreven. Deze file bevat de volgende

meetwaarden:

[V ,V,I ,I,(.(),p(.()
1m snsmsn s m
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7.2 Schattingsresuitaten

7.2.1 Schatting parameter b bij kamertemperatuur

Bij de asynchrone machine die tijdens de experimenten gebruikt is

waren aan rotorzijde borstels aanwezig. We hebben een viertal

metingen gedaan waarbij de rotor voor de borstels werd

kortgesloten. De sampletijd is ingesteld op 500 ms. De metingen

werden verricht met achtereenvolgens 00 = 120, 150, 180 en 200
s

rad/s. In de figuren 7.7 tot en met 7.10 zijn de geschatte b

parameters geplot.
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Figuur 7.7 Schatting parameter b (oos = 120 radls )
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We kunnen uit de figuren zien dat in aIle vier de gevallen de

geschatte b parameter na 150 samples binnen een gebied rond een

gemiddelde eindwaarde is geconvergeerd.( 150 samples e 1',15" )

De gebieden waarin de geschatte b parameters liggen kunnen we als

voIgt beschrijven:

Meting 1:

Meting 2:

(J) = 120 rad/s
s

b = 42.96 ± 1

(J) = 150 rad/s•
b = 44.16 ± 1

-1
S

-1
S

Meting 3:

Meting 4:

(J) = 180 rad/s
s

b = 43.79 ± 1 S-1

(J) = 200 rad/s
•

b = 43.96 ± 1 S-1
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De meet en schattingsresultaten zijn samengevat In tabel 7.1.

Tabel 7.1 Meet en schattingsresultaten

METING 1 METING 2 METING 3 METING 4

C1> 120 rad/s 150 rad/s 180 r a dIs 200 r ad I s
s

"b - 1 - 1 - 1 - 1
42.96 s 44.16 s 43.79 s 43.96 s

-
'V sm

0.0287 Vs 0.0229 Vs 0.0193 Vs 0.1770 Vs

-
'V s n

-1.1887 Vs -1.1868 Vs -1.1889 Vs - 1 .2058 Vs

-
'V rm - 0 .0270 Vs - 0 .0438 VI -0.0540 VI - 0 .0635 Vs

'V r n
-0.7843 VI -0.7814 VI -0.7805 Vs - 0 .7915 VI

a 2 2 o .245 1 V
2

V
2

V
2

0.1681 V 0.1808 0.1466
u

a~
2 2 2 2

0.2256 A o .1265 A 0.1211 A 0.0951 A
1 r e

a~ .
2 2 2 2o .3639 A o .3038 A 0.3182 A 0.3116 A

11m

U 144.66 V 1 80.45 V 216.48 V 244.01 V
s

T 11. 82 A 14.96 A 16.82 A 18.88 A
sm

T - 18.16 A - 18.52 A - 19. 15 A - 19.45 A
s n
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7.2.2 Externe weerstand op rotor

nagebootst. We kunnen

beschreven waarbij een

aangebracht. Door deze

weerstandstoename als

In deze paragraaf wordt een experiment

externe weerstand op de rotorklemmen is

extra weerstand wordt het verschijnsel van

gevolg van het wanner worden van de machine

de machine in deze situatie als voIgt voorstellen:

I
sa

U I
sab sb

U
sbe

R,L
s s

E :~::::: ~~ a
R,L R

r r ext

Figuur 7.11 Meetopstelling met inschake/bare externe weerstand

We hebben het experiment uitgevoerd met een externe weerstand

R = 1 il. De overgangsweerstand van de borstels bedraagt
ext

ongeveer 0.065 il in deze situatie. In werkelijkheid zullen de

borstels tevens als galvanisch element werken en zal er hierdoor

een Volta spanning ontstaan. Door Freek van den Elzen zijn

hieraan metingen verricht [Elz 87]. Met dit effect houden wij in

dit geval echter geen rekening. We hebben metingen uitgevoerd

voor ro = 120 en 200 rad/s. De schattingsresultaten zijn
s

weergegeven in figuur 7.12.

De theoretische waarde die we voor parameter b moeten vinden

kunnen we als voIgt bepalen:

b' =
R + R + R

r bo r ste! ext

aL
r

= 438 S·l (7.7)
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7.3 Evaluatie resultaten

In tabel 7.2 zijn de schattingsresultaten van parameter b nog

eens samengevat.

Tabel 7.2 Schattingsresu 1taten b met geme t en data.

meting - b r otorweerstandros gem ex t erne

1 120 rad/s 42.96 - Is - - - -

2 150 rad/s 44.16 -1s - - - -

3 180 rad/s 43.79 - Is - - - -

4 200 rad/s 43.96 - Is - - - -

5 '" 120 rad/s 397 - I 1.0 Ohm + borstels

6
...

200 rad/s 412 -1 1.0 Ohm + borstels

*; deze waarden voor b zijn Diet de gemiddelden

maar de waarde na 512 samples

Wanneer we zonder externe rotorweerstand werken dan zouden we

theoretisch een b van 44.4 s - I moeten vinden. We zien dat we in

het slechtste geval (meting 1) een gemiddelde relatieve fout van

-3.2 % maken. Dit is alleszins acceptabel te noemen wanneer men

bedenkt dat een relatief kleine meetfout in met name prom een

grote fout in de geschatte parameter b oplevert.

Wanneer we een externe weerstand van 1.0 Ohm op de rotorklemmen

aansluiten dan komen we theoretisch uit op een parameter b = 438

S-I. We zien. met name aan de geplotte schattingsresultaten in

figuur 7.12. dat de schatting heel aardig in de buurt van de

theoretische waarde zal komen te liggen. ( De schatting is nog

niet volledig geconvergeerd. )

We mogen dus aannemen dat het schattingsprogramma wanneer het

online gebruikt zal worden in ieder geval bij constant toerental

tot zeer behoorlijke resultaten zal leiden.
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HOOFDSTUK 8 HET DEMONSTRATIEPROGRAMMA ESTDEMO.PAS

Het demonstratieprogramma ESTDEMO.PAS is geschreven om een indruk

te geven over de werking van de on-line parameterschatter. In dit

programma wordt een bepaalde (J) en statorspanning aan de machine
s

opgedrukt. Tijdens het in stationair bedrijf draaien van de

machine kunnen om de 500 ms meetwaarden worden inge1ezen. Met

gebruikmaking van deze meetwaarden wordt een slag van het

schattingsalgorithme uitgevoerd. Nadat het programma door de

gebruiker is afgebroken kunnen de resultaten op diskette

weggeschreven worden , grafisch op het scherm weergegeven worden

of kan met behulp van een printer een hardcopy gemaakt worden.

Voor correcte werking van het programma dient men te werken met

TURBO PASCAL 4.0 (of 5.0) en moet de GRAPHIX-toolbox in de TURBO

PASCAL-directory aanwezig zijn.

Het demonstratieprogramma is een feite een samenvatting van de

programma's ESTIMATE.PAS en MEASURE.PAS waarin enkele wijzigingen

zijn aangebracht. We beschouwen het flowdiagram van figuur 8.1:
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Figuur 8.1

END

Flowdiagram ESTDEMO.PAS
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De belangrijkste veranderingen zijn dat we in het

demonstratieprogramma twee maal van sampletijd moeten veranderen

omdat tijdens het aan en uitlopen met kleine stappen in de

referentiewaarde voor CJ) gewerkt moet kunnen worden. In dit geval
s

wordt een sampletijd van 5 ms gebruikt. Tijdens het schatten

moeten we werken met een sampletijd van 500 ms omdat een hele

meet- en schattingsslag binnen deze periode uitgevoerd moet

worden. Bovendien is de leesprocedure uit het originele

schattingsprogramma vervangen door de leesprocedure van het

meetprogramma. Tenslotte zijn er een aantal procedures geschreven

die het gebruik van de GRAPHIX-toolbox mogelijk maken.

Het programma is in zijn geheel MENU-gestuurd om een zo optimaal

mogelijke gebruikersvriendelijkheid te garanderen. Eerst wordt

naar de referentie voor CJ) gevraagd. Hierna laat het programma de
I

machine aanlopen. Zodra de machine stationair draait worden de

meet- en schattingsprocedure uitgevoerd waarbij de resultaten na

iedere slag naar het scherm worden geschreven. Door te drukken op

de <ESC> toets kan het programma onderbroken worden. Het

programma laat de machine uitlopen. Na het uitlopen verschijnt

het volgende menu op het scherm:

*********************************** ** *: 1 OPSLAAN MEETWAARDEN :
: 2 PLOTTEN MEETWAARDEN :
: 3 HARDCOPY PRINTER :
: 4 VERLAAT HET PROGRAMMA :

* ***********************************
KEUZE 1 :

Indien keuze 2 of 3 genomen wordt dan wordt de GRAPHIX-toolbox in

werking gesteld en kunnen we de te plotten variabele met behulp

van het volgende menu kiezen:
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WELKE VARIABELE WILT V PLOTTEN ?

********************************
* *= I: B PARAMETER =
= 2: Vsm =
= 3: Ism =
= 4: Isn =
= 5: Flux sm == 6: Flux sn =
= 7: Flux rm =
: 8: Flux rn =
: 9: Toerental :

* *********************************

Als voorbeeld van een experiment beschouwen we figuur 8.2.
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Figuur 8.2 Hardcopy geschatte parameter b (GRAPHIX-toolbox)

8.2 geplone schattingsresultaat

demonstratieprogramma waarbij

gesloten. Theoretisch moeten

Het in

behulp

borstels

vinden:

figuur

van het

is kort

b =
R + R

r borstel

aL
r

= 68.50 S·l

is

de

we

verkregen met

rotor na de

dan voor b

(8.1)

de geschane waarde van b dezelfde

zeer lichte oscillatie. Het

een goede schatting van de b

In figuur 8.2 vinden we voor

waarde terug met een

demonstratieprogramma blijkt dus

parameter te kunnen uitvoeren.
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HOOFDSTUK 9 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Uit de voorafgaande experimenten kunnen we concluderen dat het

schattingsprogramma met gesimuleerde data de b parameter zeer

nauwkeurig kan schatten. De door het niet meeschatten van

parameters a en c gei"ntroduceerde relatieve fout blijft beperkt

tot ten hoogste 2 %.

Wanneer het schattingsprogramma met gemeten data wordt gebruikt

dan zijn tenminste in stationair bedrijf zeer behoorlijke

resultaten te verkrijgen. Bij de experimenten hebben we een

sampletijd van 500 ms gebruikt. Wanneer we de sampletijd een

factor tien kleiner konden maken dan zouden de resulaten

waarschijnlijk beter worden. Op dit moment is dit echter nog niet

realiseerbaar omdat de rekentijd die het schattingsprogramma

gebruikt geen kleinere sampletijd toestaat.

Omdat softwarematig nauwelijks meer winst met betrekking tot de

benodigde rekentijd is te behalen zal de oplossing van dit

probleem in de hardware liggen. Bet verdient dan ook aanbeveling

om te bekijken welke mogelijkheden er liggen op het gebied van

snelle rekenkaarten.

Tot slot zou het gedrag van de schatter bestudeerd moeten worden

wanneer de machine in verzadiging gaat. In deze situatie zijn er

enige metingen verricht welke afwijkende resulaten opleveren. Een

voorbeeld van een schatting uitgevoerd met meetsiganalen vanaf de

machine in verzadiging is weergegeven in figuur 9.1. Op dit

moment is het nog te vroeg om conlusies te trekken op basis van

deze gegevens. Bet is daarom ook verstandig om bier in een

vervolgstudie verder op in te gaan.
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LUST VAN GEBRUIKTE SYMBOLEN

a

a

A

b

B

c

C

D

e

E

F

fm
G

H

i

k

K

L

M

N

n

R
k

Rs,r

complexe constante

machineparameter

systeemmatrix

machineparameter

ingangsmatrix

machineparameter

uitgangsmatrix

doorverbindmatrix

predictiefoutvector

verwachtingswaarde

gradientmatrix

mechanische frequentie van de rotoras

gradientmatrix

gradientmatrix

momentane waarde van de stroom

machineparameter

Kalman versterkingsfactor

coefficient van zelfinductie

magnetische koppe1ing tussen stator en rotor

uitgangs-covariantiematrix

uitgangsruis

aantal poolparen

variantiematrix van de parametervector

covariantiematrix van de toestands-

en parametervector

variantiematrix van de toestandsvector

stator- respectieve1ijk rotorweerstand
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(8.10)

(3.8a)

(3.7a)

(3.8b)

(3.7a)

(3.8c)

(3.7b)

(3.1b)

(4.9)

(4.8)

(4.8)

(4.11)

(3.8)

(4.12)

(4.4)



t

T

u

u

tijd

sampletijd

temperatuur

momentane waarde van de spanning

complexe ingangsvector (3.5)

v parameterruis

Vk rotatie van k-coOrdinatenstelsel ten op zichte

van het statorcoOrdinatenstelsel.

v

w

w
x

parameter-covariantiematrix

toestandsruis

toestands-covariantiematrix

complexe toestandsvector

(4.5)

(4.6)

(3.4)

X vector in complexe vlak

ex

'"
A

A

v

complexe uitgangsvector

temperatuurscoefficient

determinant

momentane waarde van de gekoppelde flux

eigenwaarde

systeemmatrix t.o.V. basis van eigenvectoren

transfonnatiehoek

machineparameter

(3.6)

(4.15)

(B.17)

(3.8f)

a. spreiding (i is een bepaalde index)
1

t positie van X in het statorcoOrdinatenste1sel

hoek tussen complexe spanning- en stroomvector

parametervector

(B.18)

W cirkelfrequentie

Wm mechanische cirkelfrequentie van de rotoras
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SUPERSCRIPTS:

k In k-coOrdinaten

s

1\

T

in statorcoOrdinaten

geschatte waarde

getransponeerde

SUBSCRIPTS:

a,b,c behorende bij statorwikkeling a,b,c

cu koper

d in discrete tijddomein

ext extern

index

m in statorcoordinaten; reele gedeelte

n in statorcoordinaten; imaginaire gedeelte

r rotor

ref wenswaarde

s stator

x in fluxcoordinaten; reele gedee1te

y in fluxcoordinaten; imaginaire gedeelte
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Bijlage A Motorgegevens

De gebruikte machine is een asynchrone driefasen sleepringanker

machine:

fabrikaat

type

serienr.

: Heemaf

: NK-560-4

: 552046

De nominale spanning aan de statorzijde bedraagt:

220 V
380 V

(drieh~kschakeling)

(sterschakeling)

De nominale stroom bedraagt:

39 A

22.5 A

(driehoekschakeling)

(sterschakeling)

Het nominale toerental bedraagt 1440 omw/minuut bij f = 50 Hz
I

Het nominale vermogen bedraagt 11 kW bij cose> = 0.85

De nominale rotor-spanning en -stroom bedragen 246 V en 28 A

De machineparameters zijn:

R = 0.23 Q
I

R=0.12Q
r

L= 76.7 mH
I

L= 37.0 mH
r

0= 0.073

A-I



Met deze gegevens worden de in hoofdstuk 3 gei"ntroduceerde

parameters:
•

R
a= cri=41.1

s

R
b = cri = 44.4

r

-1
S

-1
S

M
k

r
= ---r- = 1. 386

r

M
k. = -r = 0.669

•

1 178 6 S-lrylc= ar:-= . .u.

•

A-2



Bijlage B Co()rdinaattransformatie

We bespreken achtereenvolgens de transfonnatie van het 3-fasen

stelsel naar complexe vectornotatie en transfonnatie van het

stilstaande standaard coordinatenstelsel naar het met het reele

deel van de complexe statorspanningsvector gekoppelde

coordinatenstelsel.

Voor de asynchrone machine gelden de volgende vergelijkingen:

v = V - V
sab sa sb

V = V - V
sbc sb se

Wegens symmetrie van de machine geldt bovendien:

V +V +V =0
sa sb se

Hieruit voIgt:

V =-V -V =-V -V +V =
sa sb Ie sb sb sbc

= -2 V + V -2 V + 2 V + V
5b 5b e sa sab sbc

(B.1)

(B.2)

(B.3)

(B.4)

V
sa

(B.5)

V = - V - V = -V + V V =
sb sa se sa sbc sb

=-V V +V -V
sab sb sbc sb

V = IV +I V
sb 3 sab 3 sbe

V = - V - V = -V - V - V =
Ie sa 5b sab sb sb

=-V 2V -2V
sab sbc se

B-1

(B.6)

(B.7)

(B.8)



=> v =
SC

IV 2 VJ sab J sbc
(R9)

We definieren nu de complexe spanningsvector als voIgt:

.27[
J)

met a = e

Hieruit vinden we:

V =I'!:J (V +~V )+j~V
---s lab ...be v...b

(RIO)

(Rll)

We kunnen deze vector ontbinden in een reeel en een complex deel:

V =V +jV
---s IX sy

met: V = I!:'J (V + ~ V )
IX lab .. sbe

(B. 12)

en 1V = ~V
sy v.. sbe

Voor de stromen geldt:

I + I + I = 0
sa sb IC

We definieren de complexe stroomvector als voIgt:

Door substitutie van vergelijking (R13) in (RI4) vinden we

I =!TI +j(~I +V2I )
-s .. Ia v.. Ia .b

B-2

(R13)

(B. 14)

(RI5)



Wanneer we deze vector onderverdelen In een reeel en een complex

deel dan vinden we:

1 =1 +jl
--s sx sy

met: 1 = IT I
sx ~ sa

I1=:7""1'""-1 +V21
sy v L sa sb

(B.16)

De coordinatentransfonnatie over de hoek v wordt als voIgt

gedefinieerd:

voor de spanningen:

[~: ] [ ros
(v) sin

(v) HUn ]= (B.l7a)
-sin (v) cos (v) U

sy

voor de stromen:

[
I] [cos (v)I:: = -sin (v)

sin

cos
(v) ]. [ In ]
(v) I

sy

(B.l7b)

Uitschrijven van het stelsel

gebruikmaking van (B.12) en

spanningen en stromen:

vergelijkingen

(B.16) voor

(B.17) leven met

de getransfonneerde

~ 2X
U =v;;'3 (U cos(v)-U cos(v+ 3

SDI sab sbc
) )

(B.18a)

U = 1!:3 ( -U sin ( v ) - U sin ( v + 2 X »
sn sab sbc 3

(B.18b)

B-3



1 = /2 (-I sin ( v - 21t ) + 1 sin ( v ) )
sm sa 3 sb

(B.I8e)

1 = /2 (-I COS ( V - 21t ) + 1 COS ( V ) )
In sa 3 Ib

(B.I8d)

Bij harmonische excitatie geldt voor de spanningen en stromen:

U = A sin ( ro t )
sa I

U = A sin ( ro t _ 2 1t )
Ib I 3

U = A sin ( ro t _ 41t)
Ie I 3

1 = B sin ( ro t - <p )
I. I

1 =Bsin(rot- 21t _<p)
Ib I 3

(B. 19.)

(B.I9b)

(B. 19c:)

(B.19d)

(B.1ge)

Wanneer

vergelijking

resultaat:

we vergelijkingen

(B.l?) substitueren

(B.19). (B. 12)

dan verkrijgen

en

we

(B. 16) in

het volgende

U = If ·A cos ( ro t - V )
1m ~ I

U = -If .A sin ( ro t - V )
In ~ I

1 = If'B sin ( ro t - V - <p )
1m ~ •

1 In = -If ·B cos ( ro.t - V - <p )

(B.20.)

(B.2Ob)

(B.20c:)

(B.2Od)

Wanneer we er

eenvoudige wijze:

voor zorgen dat (ro
•

= v) dan voIgt hieruit op

U = If ·A (B.21.)
IDl

U = 0 (B.21b)
In

1 = If ·B sin (<p) (B.21c:)
1m

1 = -If ·B cos (<p) (B.21d)
.n

B-4



We zien dus dat wanneer we over de juiste hoek transformeren we

te maken krijgen met gelijkspanningen en -stromen aan de uitgang

van de coordinaattransformator. Het grote voordeel van deze

manier van werken is dat met een zeer eenvoudig filter de

grondharmonischen van de spanningen en stromen bepaald kunnen

worden.

B-5



BULAGE C.l PROGRAMMALISTING ESTIMATE.PAS



{$R-} {Range checking off}
{$B+} {Boolean com~lete evaluation on}
{SSt} {Stack checklng on}
{$I+} {I/O checking on}
($N-) {No numeric coprocessor}
{$M 65500,16384,655360} {Turbo 3 default stack and heap}

program ESTIMATE;

:buffer;

procedure CPROD_MM(A_r,A_i,B_r,B_i:marray;
var C_r,C_i:marray; p,n,q:integer );

{****************************************************************************}
{****************************************************************************)
(** **)
{** Dit programma voert een schatting van de machineparameter b **}
{** van een asynchrone machine uit. Er wordt van de complexe (2*2) **}
{** syteemmatrlx A, de complexe ingangsmatrix B en de complexe **}
{** ultgangsmatrix C uitgegaan. **}
{** **}
{** De meetwaarden worden van disk gelezen nadat deze met behulp **}
(** een sampleprogramma of simulatie verkregen zijn. Het programma **}
(** gebruikt het file VTEST.DAT als invoerflle. **}
(** **}
(** **}
(** VTEST.DAT = [Usm Usn Ism Isn Ws Wm] **}
(** **}
(** **}
(** DIT PROGRAMMA IS GESCHIKT VOOR VERWERKING MET TURBO PASCAL 4.0 **}
(** **}
(** **}
(** H.F.M. Lemmens **}
(** Vakgroep ER **}
{** TU EINDHOVEN **}
(** 25 maart 1989 **}
(** **}
{****************************************************************************}
{****************************************************************************}

A cont r,A cont i,A discr r,A discr i,Adivb r,Adivb i,
AInv r;Ainv i,ATdivE r,ATaivb-i,ATr-r,ATr i; -
B cont r,B cont i,B aiscr r,B-discr-i,C cont r,C cont i,
C-r,C I,Fk-i,Fk-r,GK r,Gk-i,KK r,Kk-i,HK r,HK i,
hUlpl:r,hulpl_i;hulp2 r,hulp2_I,Nl_r,Nl_I,Pk_r,Pk_i,
Pk_ster_r,PK_ster_i,QO,Zn_r,Zn_i

df_db_r,df_db_i,Ek r,Ek_i,hulpv_r,hulpv_i,R_r,R_i,
thetastate opt r,tnetastate opt i,
thetastate:prea_r,thetastate_pred_i,U_r,U_i,V_r,V_i,
XJPred_r,X_pred_i,X_opt_r,X_opt_i,Y_pred_r,Y_pred_i,z

Kr,Ks,T,Y_r,Y_i,Wi,Wm_var,Ws_var

i, j,q

again

filin, filuit

b_buf_r,b_buf_i,E_r_buf,E_i_buf,I_r_buf,I_i_buf,

end; { procedure CPROD_MM }

: integer;
: real;

: integer;
:real;

R r[i] :=sr;
R:i [i] :=si;

end

var i,j,k
si,sr

begin for i:=l to p do
begin sr:=O;si:=O;

for k:=l to q do begin sr:=sr+(A r[i,k]*V r[k]-A i[i,k]*V ilk]);
si:=si+(A=r[i,k]*V=i[k]+A=i[i,kJ*V=r[k])

end;

begin
for i:=l to p do

for j:=l to q do
begin sr:=O;si:=O;

for k:=l to n do
begin sr:=sr+(A r[i,k]*B r[k,j]-A i[i,k]*B i[k,j]);

si:=si+(A-r[i,k] *B-i [k, J] +A-i [i,k] *B-r[k, j]);
end; - - - -

CJ[i, j] :=sr;C_i[i, j] :=si;
end;

var i,k
sr,si

procedure CPROD MV(A r,A i:marray;
- - - V_r,V_i:varray; var R_r,R_i:varray;p,q:integer);

{*********************************************************************** •• ***}
{* *}
{* In deze procedure wordt het product van de complexe matrices A (p*n) *}
(* en B (n*q) berekend en in de matrix C (p*q) opgeslagen. *}
(* *)
(* Cr + jCi = (Ar + jAi)*(Br + jBi) *)
(* *)
{****************************************************************************}

end; ( procedure CPROD_MV

{****************************************************************************}
(* *)
(* In deze procedure wordt het product van de complexe matrix A (p,q) *}
(* met de complexe vector V (q) bepaald en in vector R opgeslagen *}
(* *}
(* Rr +jRi =(Ar + jAil (Vr +jVi) *}
(* *}
{****************************************************************************}

{*******************************************************~********************}

(* *)
(* In deze procedure wordt de som van de complexe matrices A en B *)

:varray;

:marray;

:real;

:boolean;

: integer;

:text;

array[1 .. 3,1 .. 3] of real;
array[1 .. 3] of real;
array[1 .. 5l2] of real;

marray
varray
buffer

a=41.l;
c=178.6;

Uses
Crt;

type

var

const

(')-
-



{* berekend (p*q). Cr = Ar + Br, Ci = Ai + Bi *}
{* *}
{****************************************************************************}

end; { procedure CMIN }

var i,j :integer;

end; { procedure CSUM_M }

{****************************************************************************}
{* *}
{* Met deze procedure wordt de LU-decompositie van de comp1exe matrix *)
{* A bepaald. A = L*U *1
{* *)
{****************************************************************************}

var k,i,~,r
sr,sl

: integer;
:rea1;

end

end;
end; { procedure CDECO }

{****************************************************************************}
{* * 1
{* Met deze procedure kan de inverse berekend worden van de positief *1
{* definiete comp1exe (N*N) matrix A. Het resultaat wordt opgeslagen *}
{* in matrix Ainv. Deze procedure maakt gebruik van CDECO. *}
{* *1
{****************************************************************************}

: integer;

end

i:=l to n do
begin

for j:=l to n do
begin L r[i,j] :=0;

L-i[i,~]:=O;
U-r[i, J] :=0;
U=i[i,j]:=O

end;
for k:=l to n do
begin for j:=k to n do

begin sr:=A_r[k,~];
si:=A_i1k, J];
for r:=l to k-1 do
begin sr:=sr-(L r[k,r]*U r[r,j]-L i[k,r]*U i[r,j]);

si:=si-(LJ[k,r]*O_ifr,j]+L_i[k,r]*OJ[r,j]);
end;
U r[k,~] :=sr;
U-i [k, J] :=si

end; {rIj k van U is berekend }
L r[k,k]:=l;
L-i[k,k]:=O;
for i:=k+1 to n do
begin sr:=A r[i,k];

si:=A-i[i,k];
for r:=l to k-1 do
begin sr:=sr-(L r[i,r]*U r[r,k]-L i[i,r]*U i[r,k]);

si:=si-(L-r[i,r]*U-i[r,k]+L-i[i,r]*U-r[r,k]);
end; - - - -
L r[i,k] :=(sr*U r[k,k]+si*U i[k,k]);
L-r[i,k]:=L r[i;k]/(U r[k,kT*u r[k,k]+U i[k,k]*U i[k,kJ);
L-i[i,k]:=(=sr*U i[k,K]+si*U rTk,k]); - -
L=i[i,k] :=L_i1i,K]/(UJ[k,k]iUJ[k,k]+U_i[k,kJ*U_i[k,k]);

end;

begin
for

var k,j,i,r

procedure CMIN (A_r,A_i:marray; var D_r,D_i:marray; p,q:integer);

var i,j : integer;

{****************************************************************************}
{* *}
{* In deze procedure wordt de som van twee complexe vectoren VI en V2 *}
{* berekend en in de vector V opges1agen. (lengte = n) *}
{* *}
{****************************************************************************}

{****************************************************************************}
{* *}
{* Met deze procedure kunnen aIle e1ementen van een comp1exe (p*q) *}
{* matrix A geinverteerd worden. D=-A *}
{* *}
{****************************************************************************)

begin for i:= 1 to p do
for j:=l to q do begin D r[i,j]:=-A rli,j];

D=i [i, J] :=-A=i [I, j]

procedure CTRANSP (A_r,A_i:marray; var ATR_r,ATR_i:marray; p,q:integer);

var i,j : integer;

begin for i:= 1 to p do
for j:=l to q do begin ATR_r[j,i]:= A_r[i,j];

ATR_i[j, i]:= A_ifi, j]
end;

var i :integer;

begin for i:=l to n do begin V r[i] :=V1 r[i]+V2 r[i];
V- i [i] :=V1- ifi] +V2- ifi];

end - - -

end; { procedure CSUM_M }

end; { procedure CTRANSP }

{****************************************************************************}
{* * 1
(* Met deze procedure wordt de getransponeerde van een comp1exe (p*q) *)
{* matrix A berekend en in ATR weggeschreven. *}
{* *}
{****************************************************************************}

o-



:rea1
:varray
:marray

procedure CALC_SYST;

{, ••*tt***•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• t.ttt ••••••••••••••• ,}

{* *1
{* In deze procedure wordt een predictie uitgevoerd vanuit thetastate_opt *1
{* Thetastate_pred is gebaseerd op de dynamiek verge1ijkingen van *}
{* thetastate. - thetastate_pred = thetastate_opt *I
{* - x pred = A * X opt + B * U *)
{* - Y:pred = C * X:pred *}
{* *)
{,tt*t.""""""""""""""""""""""'"iiiiiii""""""""}

, ,Ws var:6:3);
, ,Wm=var:6:3);

procedure PREDICT;

Ws var buf!q] :=Ws var;
Wm=var=buf[q] :=Wm=var;

gotoxy(25,7);write('Ws
gotoxy(25,B);write('Wm

end; { procedure LEES

begin thetastate_pred_r[l]:=thetastate_opt_r[l];
thetastate pred i[l]:=O;
CPROD MV(A-discr r,A discr i,X opt r,X opt i,R r,R i,2,2);
hu1pv-r:=R-r; - - - - - - - - -
hU1pv-i:=R-i;
CPROD-MV(B-discr r,B discr i,U r,U i,R r,R i,2,1);
CSUM_V(hu1pv_r,hu1pv=i,R_r;R_i;V_r;V_i;2);-
X pred r:=V r;
X-pred-i:=V-i;
tnetastate pred r[2] :=X pred r[l];
thetastate:pred:i[2]:=X:pred:i[1];
thetastate_pred_r[3] :=X_pred_~[2];

thetastate pred i[3] :=X pred 1[2];
CPROD MV(C-cont-r,C cont i,X-pred r,X pred i,R r,R i,1,2);
Y_prea_r:=~_r; - - - - - - - - -
Y_pred_i:=R_i

end; { predictiestap

sr,si
bb
LINV_r,LINV_i,L_r,L_i,U_r,U_i,UINV_r,UINV_i

begin
CDECO(A r,A i,L r,L i,U r,U i,n);
for j:=I to-n do - - 
begin for i:=l to n do

if i=j then bb[i]:=l
else bb[i] :=0;

LINV r[l,j] :=bb[l];
LINV-i[l,]] :=0;
for K:=2 to n do
begin sr:=bb[k];

si:=O;
for r:=l to k-1 do
begin sr:=sr-(L r[k,r]*LINV r[r,j]-L i[k,r]*LINV i[r,j]);

si:=si-(L=r[k,r]*LINV=i[r,j]+L=i[k,r]*LINV=r[r,j])
end;
LINV r[k,~]:=sr;
LINV-i[k,}] :=si

end; {tINV IS nu berekend
for k:=n downto 1 do
begin sr:=bb[k];

si:=O;
for r:=k+1 to n do
begin sr:=sr-(U_r[k,r]*UINV_r[r,j]-U i[k,r]*UINV i[r,j]);

si:=si-(U_r[k,r]*UINV_i[r,j]+U=i[k,r]*UINV=r[r,j])
end;
UINV r[k,j]:=(sr*U r[k,k]+si*U i[k,k]);
UINV-r[k,~]:=UINVr[k,j]/(U r[K,k]*U r[k,k]+U i[k,k]*U i[k,k]);
UINV-i[k,)] :=(-sriU i[k,k]+si*U r[k,K]); - -
UINV-i[k,j] :=UINV iTk,j]/(U r[k;k]*U r[k,k]+U i[k,k]*U i[k,k])

end; {UI~V is nu bepaa1d ) - - - -
end;

CPROD MM(UINV r,UINV i,LINV r,LINV i,C r,C i,n,n,n);
AINV r:=C r; - - - - - -
AINV=i:=C=i

end; { procedure CINV }

n-

{** ••••••• **** ••••**•• **••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• }
{* *}
{* In deze procedure worden de tijdcontinue comp1exe matrices A, B , C *)
{* en Ainv berekend op basis van de geschatte vector thetastate_opt *)
{* *)
{ }

procedure LEES;

{**t ••••••••••••• ****.**********.**** ••• *•••••••• ****.*, •• ttt.** •••• *••• ',.,.}
{* *}
{* Met behu1p van deze procedure worden de vo1gende samples inge1ezen: *)
{* * 1
{* Ur(k), Ui(k), Yr(k), Yi(k), Ws_var en Wm_var *}
{* *)
{,tttt ••••••••*****************•••***** ••••••****.******tt.t.****.*****.*****)

begin read1n(fi1in,U_r[l],U_i[1],Y_r,Y_i,Ws_var,Wm_var);

Ek r[l]:=Y r-Y PRED r[l];
Ek=i[l]:=Y=i-Y=PRED=i[l];

U r buf[q] =U r[l];
U=i=buf[q] =U=i[l];
Y r buf[q] =Y r;
Y=i=buf [q] =Y=i;
I r buf[q] =Y PRED r[l];
I=i=buf[q] =Y-PRED-i[l];
E r buf{q] =EK r[lT;
E=i:buf[q] =Ek:i[l];

begin A cont r[l,l]:=-a;
A-cont-i[l,l]:=-Ws var;
A-cont-r[1,2]:= a*Rr;
A-cont-i[1,2]:= 0;
A-cont-r[2,1]:= thetastate opt r[l]*Ks;
A-cont-i[2,1]:= 0; --
A-cont-r[2,2]:= -thetastate opt r[l];
A:cont=i[2,2]:= Wm_var-Ws_var; -

B cont r[l,l]:= 1;
B-cont-i[l,l]:= 0;
B-cont-r[2,1]:= 0;
B:cont:i[2,1]:= 0;

C cont r[l,l]:= c;
C:cont:i[l,l]:= 0;



procedure DISCRi

(****************************************************.***********************)
(* *)
(* Met behulp van deze procedure worden de discrete oversgangsmatrices *)
(* A_discr en B_discr bepaald. *)
(* *)
(*************.************************************************** •••• ********)

C cont rll,2] :=-c*Kr;
C:cont:i[1,2]:= Oi

CINV(A_cont_r,A_cont_i,Ainv_r,Ainv_i,2)i

{ De geschatte parameter wordt nu naar het scherm geschreven

gotoxy(l, 7)iwrite('parameter b :' , thetastate_opt_r [1] :6:3Ii

endi { procedure CALC_SYST

een r:=-0.5*(a+thetastate opt r[l]);
een-i:=0.5*(Wm var-2*Ws var)i-
sr:;-a+thetastate_opt rTl]i
twee_r:=(sqr(sr)-sqr{~_var)+(4*a*thetastate_opt_r[1]*Ks*Kr)i
twee i:=-2*sr*Wm vari
worte14:=sqrt (sqrt (sqr(twee r)+sqr(twee ill)i
if (twee r=Ol then if (twee-i=O) then pni:=O

- - else if (twee i>O) then phi:=pi/2
- else phi:=-pi!2

else begin phi:=arctan(twee i!twee r);
if twee_r<O then-phi:=pni+pii

endi
if phi<O then phi:=phi+(2*pi);
halfphi :=phi!2i
wortel r:=worte14*cos(halfphi)i
wortel-i:=worte14*sin{halfphi)i
lambdaI r:=een r+0.5*wortel r;
lambdal-i:=een-i+0.5*wortel-ii
lambda2-r:=een-r-0.5*wortel-ri
lambda2-i:=een-i-0.5*wortel-ii
drie_r:;a-thetastate_opt_r[I]i
drie i: =Wm var i
m r[I,1]:=2*a*Kri
m-i[l,l]:=Oi
m-r[2,1]:=drie r+wortel ri
m-i[2,1]:=drie-i+wortel-ii
m-r[1,2]:=2*a*Rri -
m-i[1,2]:=Oi
m-r[2,2]:=drie r-wortel r;
m:i[2,2] :=drie:i-wortel:ii

( berekenen van exp(lambda*TI )
( In verband met mogelijke overflow wordt een beveiliging ingebracht)

=0
=exp(lambdal r*T)i
=0 -
=exp(lambda2_r*T);

e macht 1
e-macht-l
e-macht-2
e:macht:2

then
else
then
else

if (lambdal_r*T) < -88

if (lambda2_r*T) < -88

delta r:=(m r[l,l]*m r[2,2]-m i[l,l]*m i[2,2]);
delta-r:=deIta r-(m r[1,2]*m r[2,1]-m I[1,2]*m i[2,1]);
delta-i:=(m r[I,l]*m i[2,2]+m i[l,l]*m r[2,2]);
delta-i:=deIta i-(m r[l,2]*m I[2,1]+m Ill,2]*m r[2,1]);
noemer:=sqr(deIta rf+sqr(delta_il; - -
minv r[l,l]:=(m rT2,2]*delta r+m i[2,2]*delta il!noemer;
minv-i[l,l] :=(-m r[2,2]*delta i+m i[2,2]*delta r)!noemeri
minv-r[1,2]:=-{m-r[1,2]*delta-r+m-i[1,2]*delta-i)!noemer;
minv-i[1,2] :=-(-m r[1,2]*delta i+m i[l,2]*delta rl!noemer;
minv-r[2,1]:=-(m r[2,1]*delta r+m I[2,1]*delta Il!noemer;
minv-i[2,1] :=-(-m r[2,1]*delta i+m i[2,1]*delta rl/noemer;
minv-r[2,2] :=(m rTl,l]*delta rtm iTl,l]*delta i)/noemer;
minv:i[2,2] :=(-m_r[l,l]*delta_i+m_i[l,l]*delta_r)!noemer;

{ berekenen van A_discr }

CPROD MM(m r,m i,e r,e i,c r,c i,2,2,2)i
CPROD:MM(c:r,c:i,mlnv_r,minv_i;A_discr_r,A_discr_i,2,2,2);

{ berekenen van B_discr }

hulpl r[l,l] :=A discr r[l,l]-li
hulpl-r[1,2]:=A-discr-r[l,2];
hulpl-r[2,1]:=A-discr-r[2,1]i
hulpl:r[2,2] :=A:discr:r[2,2]-li

e r[l,l] :=e macht l*cos(lambdal i*T);
e-i[l,l] :=e-macht-l*sin(lambdal-i*T);
e-r[2,2] :=e-macht-2*cos{lambda2-i*T);
e-i[2,2] :=e-macht-2*sin(lambda2-i*Tl;
e:r[2,1] :=0;e_i[2;1] :=OieJ{l,2T:=0;e_i[1,2] :=0;

{ berekenen van M inverse }

procedure GRAD Hi

{*******•• **** ••• ** •••• *••• **************.**** ••• *.*** **k.*******************}
{* *}
1* In deze orocedure wordt de matrix Fk berekend on basis Vrln rip *\

procedure GRAD_F;

begin Hk r[l,l]:= O;Hk i[l,l]:=Oi
Hk-r [2, 1];= ciHk-i[2,1] :=Oi
Hk:r[3,1] :=-c*Kr;Hk_i[3,1]:=Oi

end; { procedure GRAD_H

CPROD MM(Ainv r,Ainv i,hulpl r,A discr i,c r,c i,2,2,2);
CPROD:MM(c_r,c_i,B_cont_r,B_cont:i,B_dIscr:r,B:discr_i,2,2,2)

endi { procedure DISCR

{****************************************************************************}
(* *)
(* In deze procedure wordt de gradientenmatrix Hk berekend op basis *}
(* van de vector thetastate_pred. (complex) Hk = [Hqk,Hxk]' (3*1) *)
(* *)
{****************************************************************************}

:reali

:marray;

begin
( berekenen van eigenwaarden en eigenvectoren

var m_r,m_i,minv_r,minv_i,c_r,c_i,e_r,e_i,hulpl_r,hulpl_i

delta r,delta i,drie r,drie i,een i,een r,e macht 1,
e macnt 2,haltphi,lambdal r;lambdal i,lambda2 r,13mbda2 i,
pni,noemer,sr,twee_r,twee:i,worte14;wortel_r,wortel_i -

o.....



end

procedure VARIANl;

var i,j :integer;

var i,j : integer;

, ) ;

do begin Fk r[i,j]:=A discr r[j,i-l];
Fk-i[i,j]:=A-discr-i[j,i-l];

end; - --

CPROD MM(Pk r,Pk i,Kk r,Kk i,c r,C i,3,3,3);
hulpl-r:=C r; - - - - -
hulpl-i:=C-i;
CTRAN~P(Kk-r,Kk i,C r,C i,3,3);
hulp2 r:=C-r; - - -
hulp2-i:=C-i;
CPROD:MM(hulp2_r,hulp2_i,hulpl_r,hulpl_i,C_r,C_i,3,3,3);
hulpl r:=C r;
hulpl-i:=C-i;
CSUM ~(hulpl r,hulpl i,Zn r,Zn i,c r,C i,3,3);
Pk ster r:=C-r; - - - - -
Pk:ster:i:=C:i;

gotoxy (1,12);
write('De hoofddiagonaal van Pk_ster
gotoxy(1, 13);

Fk r[l,l] :=df db r[l];
Fk-i[l,l]:=df-db-i[l];
Fk-r[1,2]:=df-db-r[2];
Fk:i[1,2] :=df:db:i[2];

for i:=2 to 3 do
for j:= 1 to 2

{**t••••••••••••••• *****************•••• ***********.********* •• ***.**.** •••• *}
1* *)
1* In deze procedure worden de matrices Gk en Fk samengevoegd in *)
1* de matrix Kk *1
1* *1
{******************************•••• ***************.*********.**.*.** •• *•••••• }

{********************************************************** •••••••••••••••••• }
1* *)
1* Pk_ster := transp(Kkminll*Pkminl*KkminltZ *)
1* *)
{****************************************************************************}

x opt r,X opt i,hvl r,hvl i,2,2);
CPROD MV(B discr divb r,B discr divb-i,U-r,U-i,hv2 r,hv2 i,2;2);
CSUM_Q(hvl:r,hvl:i,hv2_r,nv2_i,af_db:r,df_db:i,2l;- -

( We plaatsen deze resultaten nu in de gradientenmatrix Fk )

end; I procedure GRAD_F

procedure MAKE_K;

begin

begin for i:= 1 to 3 do
begin Kk r[i,l]:=Gk r[i,l];Kk i[i,l]:=Gk i[i,l];

for j:=2 to 3-do begin - -
KkJ[i, j] :=FkJ[i,j-l];
Kk_i [i, j] :=Fk_i [i, j-l];

end;

end; I procedure Make_K

begin
I De afgeleide van A_discr naar thetastate[l] wordt berekend 1

CPROD MMIA discr r,A discr i,ATdivb r,ATdivb i,C r,C i,2,2,2);
A discr divb r:=~ r;- - - - - -
A:discr:divb:i:=C:i;

I De afgeleide van Ainv naar thetastate[l] wordt berekend 1

delta_r:=a*thetastate_opt r[l]*(l-Kr*KsI-Ws var*(Ws_var-Wm_var);
delta i:=a*(Ws var-Wm varftthetastate opt rTl]*Ws var;
noemer:=(sqr(delta r)tsqr(delta i)); - - -
hulpl r[l,l] :=-delta r/noemer; -
hulpl-i[l,l] :=delta I/noemer;
hUlpl-r[1,2] :=0; -
hulpl-i[1,2]:=0;
hulpl-r[2,1]:=-Ks*delta r/noemer;
hulpl-i[2,1]:=Ks*delta i/noemer;
hulpl-r[2,2]:=0; -
hulpl-i[2,2]:=0;
ddeldO r:=(a*(Kr*Ks-l)*delta r-delta i*Ws var)/noemer;
ddeldb-i:=(-Ws var*delta rtdelta i*al(l-Kr*Ks))/noemer;
hulp2 r[l,l] :=adeldb r*Alnv r[l,I]-ddeldb i*Ainv i[l,l];
hulp2-i[1,1] :=ddeldb-r*Ainv-i[l,l]tddeldb-i*Ainv-r[l,l];
hUlp2-r[1,2] :=ddeldb-r*Ainv-r[1,2]-ddeldb-i*Ainv-i[1,2];
hulp2-i[1,2] :=ddeldb-r*Ainv-i[1,2]tddeldb-i*Ainv-r[1,2];
hulp2-r[2,1] :=ddeldb-r*Ainv-r[2,1]-ddeldb-i*Ainv-i[2,1];
hulp2-i[2,1] :=ddeldb-r*Ainv-i[2,1]tddeldb-i*Ainv-r[2,1];
hulp2-r[2,2]:=ddeldb-r*Ainv-r[2,2]-ddeldb-i*Ainv-i[2,2];
hulp2:i[2,2] :=ddeldb:r*Ainv:i[2,2]tddeldb:i*Ainv:r[2,2];

CSUM_M(hulpl_r,hulpl_i,hulp2_r,hulp2_i,Ainvdivb_r,Ainvdivb_i,2,2);

I We berekenen nu A_discr-I 1

A_discr_I_r[l,l] :=A_discr_r[l,l]-l;
A discr I r[1,2] :=A discr r[1,2];
A-discr-I-r[2,l] :=A-discr-r[2,1];
A:discr:I:r[2,2] :=A:discr:r[2,2]-1;

I We bepalen nu B_discr_divb 1

CPROD MM(Ainvdivb r,Ainvdivb i,A discr I r,A discr i,C r,C i,2,2,2);
CPROD-MM(C r,C i,a cont r,B cont-i,hulpl-r,hulpl i;2,2;2);
CPROD-MM(Alnv r,Ainv i,~ discr divb r,A aiscr divb i,C r,C i,2,2,2);
CPROD-MM(C_r,e_i,B_cont r,B cont_i,nulp2_r,hulp2_i;2,2;2);-
CSUM_~(hulpl_r,hulpl_i,nulp2_r,hulp2Ti, .

B_dlscr_dlvb_r,B_discr_divb_i,2,2);

var A discr divb r,A discr divb i,A discr I r,A discr I 1,
AT divb-r I2;AT aivb i-I2,Ainvdivb r,~invdivb i, - -
B_aiscr:dlvb_r,a_discr:divb_i - - :marray;

delta_r,delta_i,noemer,ddeldb_r,ddeldb_i :real;

hVl_r,hvl_i,hv2_r,hv2_i :varray;

i, j : integer;

1* vector thetastate_opt. *1
1* *1
{****************************************************************************}

I We bepalen nu df/db 1

CPROD_MV (A_discr_divb_r, A_discr_divb_i,

o-



procedure VARIAN2;

end; { procedure VARIAN2

procedure OPTIMIZE;

for 1:=1 to 3 do write(Pk_ster_r[i,i] :3,'+j',Pk_ster_i[i,i]:3,' '1;

end; { procedure VARIANl

,, ) ;

in RESl. OAT' ) ;

:,x1 i buf[i]:l1,'
, ,x2:i:buf[il :11,'

',U i bufli] :11,'
',Y-i-buf[i] :11,'
',Ci-buf[i]:ll,', --

end;
close (fHuit)

assi9n(filuit,'c:\henri\resl.dat');
rewnte (filuit);
gotoxy(1,22);write1n('data wordt opgeslagen
for i:=l to q do
begin writeln(filuit,i:3,' "

U r buf[i]:I1,'
Y-r-buf[i] :11,'
Cr-buf[i] :11,'
b-buf r Ii] : 11,'
xl r Duf[i] :11,'
x2:r:buf[i] :11,'

procedure OPSLAG;

{* ••••• *•••***************.** •• **** ••****.******.** •• ************************}
{* *}
{* Deze procedure slaat de resultaten van het programma op in de file *)
{* res.dat Deze file bevat dan de ingangs- en de uitgangssigna1en, de *)
{* de geschatte uitgang, de error en de parameter b voor elk sample. *)
{* *)
{***.*.*.********************************************************************}

var i : integer;

begin

b buf i[q]:=thetastate opt ill];
xl r Duf[q]:=x opt r[lT; 
x1:i:buflq]:=x:opt:i[1];
x2 r buf[q] :=x opt r[2];
x2:i:buflq] :=x:opt:i[2];
gotoxy (1, 15);
write(' De toestanden : ');
gotoxy (1, 16);
for i:= 1 to 2 do write(X_optJ[i]:3,' +j',X_opt_i[i]:3,' ');

end; ( OPTIMIZE )

procedure INIT_Gk;

end; { procedure OPSLAG

begin Gk r[l,l] :=l;Gk i[l,l]:=O;
Gk-r[2,1] :=O;Gk-i [2, 1] :=0;
Gk:r[3,1] :=0;Gk:i(3,l]:=0;

end; { procedure INIT_Gk

{****************************************************************************}
{* *)
{* Met behulp van deze procedure wordt de gradient matrix Gk *)
(* geinitialiseerd. *)
{* *)
{****************************************************************************}

CINV(Pk ster r,Pk ster i,Ainv r,Ainv i,3);
CTRANSP\Hk r;Hk i;ATr r,ATr i;3,1); -
CPROD MM(NI r,NI i,ATr r,ATr i,C r,C i,1,1,3);
hulpl-r:=C r; - - - - -
hUlpCi:=C-i;
CPROD:MM(HK_r,Hk_i,hulp1_r,hulp1_i,C_r,C_i,3,1,3);
hu1p1 r:=C r;
hu1p1:i:=C:i;

CSUM M(Ainv_r,Ainv_i,hu1p1_r,hu1p1_i,c_r,C_i,3,3);
hulpIJ:=cJ;
hulp1 i :=C i;
CINV(nu1p1-r,hulpl i,Ainv r,Ainv i,3);
Pk r:=Ainv-r; - - -
Pk:i:=A1nv:i;

begin

{** •• **.*.*****.*****.*******.**********.* ••• *** ••*•• ************************}
{* *1
{* In deze procedure wordt thetastate opt berekend uit thetastate pred *1
{* , de berekende Kalman versterkingsractor en de prediction error. *1
{* * I
{**.******************************.*.*********••• *•••• ***********************}

var i :integer;

begin CPROD MV(Nl r,Nl i,Ek r,Ek i,R r,R i,l,l);
hu1pv-r:=R r; - - - - -
hu1pv-i:=R-i;
CPROD:MV(HK_r,Hk_i,hu1pv_r,hu1pv_i,R_r,R_i,3,1);
hu1pv_r:=RJ;
hulpv i :=R i;
CPROD:MV(PK_r,Pk_i,hu1pv_r,hulpv_i,R_r,R_i,3,3);

if q<30 then begin R_r[l]:=O;
R i [1] :=0;

end; -

{**.*********.********•• ***.**** ••*•• *.* ••• *••• *.****************************}
{* *}
{* In deze procedure wordt de nieuwe covariant ie- matrix Pk van de *1
(* vector thetastate opt bepaald : *)
{* Pk = INV (INV(Pk_ster) + Hk*N*transp(HkJ) *)
{* *1
{* * I
{***********.*****.*.******.**.************* ••** ••*•• ************************}

[)
.....

CSUM_V(thetastate_pred_r,thetastate_pred_i,R_r,R_i,V_r,V_i,3);
thetastate opt r:=V r;
thetastate-opt-i:=V-i;
for i:=l to 2 ao begin x_opt_r[i] :=thetastate_opt_r[i+1];

x opt i[i]:=thetastate opt i[i+1]
end; - - - -

b_buf_r[q] :=thetastate_opt_r[l];

procedure INIT_DIV;

{****************************************************************************}
{* *)
{* In deze procedure worden Adivb en ATdivb aangemaakt *)
{* '}
{****************************************************************************}



procedure INIT_thetastate:

begin
Adivb r[2,1] :=Ks:
Adivb-r[2,2] :=-1:
ATdivD r[2,1]:=T*Adivb r[2,1]:
ATdivb:r[2,2]:=T*Adivb:r[2,2]:

end: { procedure INIT_DIV }

{****************************************************************************}
{* *}
{* In deze prcedure wordt de vector thetastate_opt geinitia1iseerd *}
{* Thetastate is een vector met a1s eerste element de parameter b, *}
{* a1s tweede element de comp1exe statorf1uxvector en a1s derde *}
{* element de comp1exe rotorf1uxvector. *}
{* *}
{*******.********************************************************************}

{****************************************************************************}
{* *}
{* In deze procedure worden aIle gebruikte variabe1en 0 gemaakt *}
{* *)
{****************************************************************************)

begin Kr:=O:
Ks:=O;
T:=O:
Y r:=O;
Y- i :=0:
wi:=o:
Ws var:=Oi
Wm-var:=O:
q:;;O:

for i:=l to 3 do
for j:=l to 3 do QQ[i,j]:=O:

A cont r:=OO:A cont i:=QQ:A discr r:=OO:A discr i:=QQ:
Aaivb r:=QQ:Adivb i:=QQ:Ainv r:=QQ:Ainv i:=QQ;ATdivb r:=OO:
ATdivD i:=OO:ATr r:=OO:ATr i:=QQ:B cont-r:=QQ:B cont-i:=OO;
B discr r:=OOiB aiscr i:=QQ:C cont-r:=QQ:C cont-i:=QQi
C-r:=QQ;C i:=QQ;Fk i:;;QQiFk r:=QQ:Gk r:=OO;Gk i:=QQ;Kk r:=QQ;
KK i:=oo:Rk_r:=QQ;Rk_i:=QQ:nu1p1_r:=OQ;hulp1_i:=QQ: 
huIp2 r:=QQ:hulp2 i:=QQ:N1 r:=OO:N1 i:=QQ:Pk r:=QQ:Pk i:=QQ;
Pk_ster_r:=OO:Pk_ster_i:=QQ:Zn_r:=QQ:Zn_i:=QQ: -

for i:=l to 3 do
z [i] :=0:

N1J[l, 1] :=100:

end: { procedure INIT_ZN

procedure INIT_NULL;

samp1etijd T= 0.5 seconden }
parameter 32.8 (= b (= 111.3 }

{Kr 1.386
{ Ks = 0.669

T:= 0.5:
thetastate opt r[l] :=30:
thetastate:opt:i[l] :=0:
Kr:=1.386:
Ks:=0.669:
WIn var:=O:
Ws-var:=O:
thetastate_opt_r[2] :=0:
thetastate_opt_i[2]:=0:
thetastate opt r[3] :=0:
thetastate-opt-i[3] :=0:
thetastate-prea r:=thetastate opt r:
thetastate:pred:i:=thetastate:opt:i:

{ procedure INIT_thetastate }

begin

end:

(')-

{****************************************************************************}
{* *}
{* In deze procedure wordt de covariantiematrix Pk geinitia1iseerd *}
{* Pk is een 3*3 covariantiematrix behorende bij de vector thetastate_op *}
{* *}
{************** •• *************************•••*.*******.**********************}

begin Pk_r[1,1]:=2E2:
Pk r[2,2] :=2:
Pk:r[3,3] :=2:

end: { procedure INIT_Pk

procedure INIT_ZN:

df db r:=z:df db i:=z:Ek r:=z:Ek i:=z:hu1pv r:=z:
huIpv-i:=z:R r:=z;R i:=z;thetastate opt r:=z;
thetastate opt i:=z;thetastate pred-r:=z:
thetastate-prea i:=z:U r:=ziU i:=z:v r:=z;V i:=z:
X_pred_r:=z:X_pred_i:=z:X_opt:r:=z:X:opt_i:;;z:
Y_pred_r:=z:Y_pred_i:=z;

for i:=l to 512 do
b buf r[i] :=O:b buf i[i]:=OiE r buf[i] :=OiE i buf(i] :=0;
I-r bUfli] :=O:I-i bUf[i]:=OiU-r-buf[i] :=O:U-i-buf[i] :=0;
wm var buf[i]:=U:~s var buf[iT:;;0:x1 r buf[ij:=0;x1 i bufli] :=0;
x2:r_buf[i]:=0:x2_i:bufTi] :=O:Y_r_bufri] :=O:Y_i_bufTiT:=O

end: { procedure IN IT_NULL }

{*************** ••***********************************************************}
{* *}
{* In deze procedure worden de covariantiematrices Z en N1 *}
{* geinitia1iseerd. Z is een comp1exe 3*3 matrix. N is een *}
{* comp1exe 1*1 matrix *}
{* *}
{******* ••*******************************************************************}

begin ZN r[l,l] =200:
ZN-r[2,2] =0.2:
ZN:r[3,3] =0.012:

{****************************************************************************)
{* *}
{* MAIN PROGRAM *)
(* *)
{****************************************************************************}

begin assign(filin,'c:\henri\meting1.dat'):
reset (fHin):

c1rscri



INIT_NULL;

INIT Gk;
INIT-thetastatei
INIT-DIVi
INIT-ZN;
INIT-Pki
Pk sEer r:=Pk r;
Pk=ster=i:=Pk=ii

GRAD Hi
CALC-SYSTi
DISC~i
GRAD Fi
MAKE=Ki

again:=truei
q:=I;
while again do
begin

{ einde initialisaties I

o-
00

end.

gotoxy (1, 1) i
write('--------------------' ,q:3,' --------------------')i
LEESi
gotoxy (1, 3) i
write('error: ',EkJ[I]:6,' ',Ek_i[l]:6,' ')i

VARIANl;
VARIAN2i
OPTIMIZEi
CALC SYSTi
DISC~i
GRAD Fi
MAKE-Ki
PREDIcTi

q:=q+1i
if keypressed then again:=falsei
if q>512 then again:=falsei
if q>512 then q:=512i

endi
OPSLAGi
close(filin)i



BULAGE C.2 PROGRAMMALISTING MEASURE.PAS



I$n-l I coprocessor off I

program measure(input,output);

1*************************************************************************1
1** **1
{** Met behulp van dit programma kunnen achtereenvolgens gemeten **1
1** worden: **1
1** [ Usm, Usn, Ism, Isn, ws, pwm ) **1
{** **1
1** Het programma is een aangepaste versie van het sturingsprogramma **1
{** **}
1** FLUXSTURINGSIM.PAS **1
1** **1
1** geschreven door Jan Welvaarts. Zodra de machine het gewenste **1
1** minimale toerental heeft bereikt wordt het toerental in 512 **1
1** stappen opgevoerd naar het gewenste maximale toerental. De **1
{** gewenste samplefrequentie wordt door het programma van het **)
1** scherm gelezen. **)
{** **)
1*************************************************************************)

voor wegschrijven data 1
turbopascal 3.0 stack 1
lezen van het toetsenbord

end;
close (uitvoer);

if count> 512 then count:=5l2;
countmax:=count;
assi9n (uitvoer,'c:\henri\metinglO.dat');
rewrlte(uitvoer);
for count:=l to countmax do
begin Usm[count) :=(nl*Rl*gain U*delta U)/R2*Ure[count];

Usn[count):=(nl*Rl*gain-U*delta-U)/R2*Uim[count);
Ism[count):=(n2*gain I*aelta Il7R3*Ire[count);
Isn[count):=(n2*gain-I*delta-Il/R3*Iim[count];
writeln (uitvoer, Usm [count) : II,' ',Usn [count] :11,' "

Ism[count) : 11,' ',Isn [count] : 11,' "
Omega_s[count) :11,' , ,pOmega_m[count) :11);

end;

end;
if count=512 then writeln('samplen beeindigd');
teller:=tellertl;
if teller mod factor = 0 then
begin count:=counttl;

if count <= 512 then
begin Ure[count) :=readad(O,dummy);

Uim[count) :=readad(l,dummy);
Ire[count):=readad(2,dummy);
Iim[count):=readad(3,dummy);
Omega s[count) :=ws;
pOmega_m[count) :=pwm;

end;

end;

procedure OPSLAG_BUFFER;

begin

procedure UITGANG(u, ws: real);

end;

end;

Isqrt (2/3)/0.87) )
Isqrt (2) /0.87) )
I 20/4096 )
I 20/4096 )

dos,
turbo3,
crt;

nl 0.2;
n2 1000;
Rl 23.5Et3;
R2 82;
R3 270;
gain u = 0.938502;
gain-i = 1.625533;
delta u = 0.0048828;
delta-i = 0.0048828;
pwm fac = 0.0628;
labm_base = $710;

uses

const

......

procedure SAMPLE;

begin if start > 500 then
begin if start=50l then begin writeln('samplen');

start:=502;

1$1 a:TP4INCL.PAS)

type

var

varray = array[1 ..5l2) of real;

Usm,Usn, Ism, Isn,Ure,Uim, Iim, Ire,
pOmega_m,Omega_s

pwm,pwm_oud,ws,Wsmin,step

N,Noud,dN,N4,N5, N4oud,N50ud, Tmeas, factor,
start,count,countmax,teller,dummy

vlag,doorgaan,bit3

uitvoer

str,opslaan

intsave

:varray;

:real;

: integer;

:boolean;

:text;

:string[20) ;

:pointer;

{************************************************************************}
1** **)
1** Deze procedure berekent de aanpassingen voor de labmasterkaart **)
1** ** 1
{************************************************************************}

var u_inv, wsu, wsuA, wsuB: integer;

begin
wsu := round(14.46*wsl;
if wsu < 0 then wsu := 0;
if wsu > 4095 then wsu := 4095;
wsuA := trunc(wsu/161;
wsuB := l6*(wsu - l6*wsuA);
if u < ( 0.522*ws )
then u inv := -1000
else if u < ( 0.557*ws )

then u inv := round«u - 0.522*ws)*55B6/ws - 1000)
else if u < ( 0.653*ws )

then u inv := round«u - 0.557*ws)*3l42/ws - BOO)
else if u < ( 0.74B*ws )

then u inv := round«u - 0.653*ws)*2092/ws - 500)
else if u < ( 0.904*ws )

then u inv := round«u - 0.74B*ws)*12BB/ws - 300)
else if u < ( 1.190*ws )

then u inv := round«u - 0.904*ws)*697/ws - 100)
else if u < ( 1.52B*ws



then u inv := round((u - 1.19 *ws)*444/ws t 100)
else u=inv := 250;

(filter voor niet-lineariteiten en offset
van de invertor in de spannings overdrachtl

if u inv < -1000 then u inv := -1000;
if u=inv > 250 then u_inv .- 250;

bescherming van de I
isolatieversterkers )

readln(Wsmin);
if Wsmin > 200 then Wsmin:=200;
if Wsmin < 0 then Wsmin:=O;
writeln('Geef de meettijd in msec');
readln(Tmeas);
factor:=round(Tmeas/51;

initialisaties

end; einde van uitvoer I

interrupt;

procedure INTR_HANDLER(flags, cs, ip, ax, bx, cx, dx, si, di,
ds, es, bp: word);

Poort A en B als uitgangen gedefinieerd
Referentie voor Toerental MSB := 0 I
Referentie voor Toerental LSB := 0 I
Analoge uitgang 0 (Spanningsref) := 0 )

voor digitale aansturing INVERTER
voor digitale aansturing INVERTER

not keypressed do
if vlag then
begin

if ws < Wsmin then ws := ws + 0.3
else start:=start+l;

UITGANG(O , ws);
PORT[labm base + 9] := $e9;
PORT[labm-base + 9] := Sea;
PORT[labm-base + 7] := 0;
if dN < O-then dN:=32000+dN;
pwm:=2*pwm_fac*dN;
if keypressed then doorgaan := false;
vlag := false;

while
begin

write In;
writeln('Stop de machine aIleen via FlO toets.');

timerset(4,132,32000);
timerset(5,164,32000);
timerset(3,14,5);
timerset(1,14,5);
timerset(2,14,5);

pwm:=O;pwm_oud:=O;ws:=O;
start:=O;count:=O;teller:=O;
vlag:=false;

init labmaster;
intr set;
defineport (31 ;
writeport(O,O);
writeport (l,01;
writeda(O,O) ;

PORT [labm base + 9] .- $e9; Teller 1 wordt hoog gemaakt
PORT [labm-base + 9] .- Sea; Teller 2 wordt hoog gemaakt
PORT [labm-base + 9] .- $eb; Teller 3 wordt hoog gemaakt
bit3 := true;
PORT[labm base + 7] .- 0; interrupt acknowledge to LABMASTER
PORT[labm-base + 4] .- $90; enable interrupts on LABMASTER }
PORT[$20]-:= $20; EOI I

doorgaan := true;

( Het bemonsteren van de meetsignalen l

(end of interruptI

PORT[$21] := $7F and PORT[$2l];
PORT [labm base + 9] := $E9;
getintvec\$OF, intsave);
setintvec($OF, @intr_handler)

end;
bit3 := not bit3;
SAMPLE;
vlag := true;
PORT[$20] := $20

writeport(O,wsuA);
writeport(l,wsuB);
writeda(O, 6 + U inv);
PORT[labm_base +-9] := Sea

procedure INTR_SET;

begin

begin if bit3 then
begin N40ud:=N4;

N4:=timerread(4,4);
dN :=N40ud-N4;

end
else
begin N50ud:=N5;

N5:=timerread(5,5);
dN:=N50ud-N5;

end;

end; of intr_handler

(j
N

procedure INTR_RESET;

begin

end

end;

begin

PORT[$21] := PORT[$2l] or $80;
PORT [labm base + 4] := $10;
setintvec\$OF, intsave)

( of intr_reset

clrscr;
write1n('Geef Wsmin in rad/sec < 200 ');

end;

while ws > 0 do
begin if vlag

then begin
ws := ws - 0.03;
UITGANG(O , ws);
PORT [labm base + 9]
PORT[labm-base + 9]
PORT[labm-base + 7]
vlag .- false
end

$e9;
= Sea;

0;



()
tv

end.

end;

writeport (0, 0) ;
writeport(l,O);
PORT [labm base + 9] .- $ea;
timerstop\l) ;
timerstop (2) ;
timerstop(3);
writeda (0, -6);
intrJeset;

writeln('Opslag van meetwaarden ? (j/n)');
readln(opslaan);
if opslaan = 'j' then OPSLAG_BUFFER



BULAGE C.3 PROGRAMMALISTING ESTDEMO.PAS



{$R-} {Range checking off)
{$B+} {Boolean complete evaluation on}
{SSt} {Stack checking on}
{$I+} {I/O checking on}
{$N+} {Numeric coprocessor}
{$M 65500,16384,655360} (Turbo 3 default stack and heap}

program estdemo(input,output)i

b buf r,b buf i,E r buf,E i buf,I r buf,I i buf,
U-r buf,U-i buf,Wm var bur,~s var-buf,xl r 5uf,xl i buf,
x2_r_buf,x2:i_buf,Y_r_ouf,Y_i:buf- - - - - :buffer;

N,Noud,dN,N4,N5,N4oud,N50ud,Tmeas,faclor,keuze,
start,count,countmax,teller,dummy,i,j,q :integer;

{************************************************************* ••••••• ** ••• }
{** H}
{** Met behulp van dit programma kunnen achtereenvolgens gemeten **1
{** worden: H}
(** [ Usm, Usn, Ism, Isn, ws, pwm ] **)
(** H)
(** Hierna wordt met behulp van deze waarden een schattingsalgo- **}
(** rithme uitgevoerd dat gebaseerd is op het: **1
{** **}
{H EXTENDED KALMAN FILTER H}
{** HI
{** Het programma is een samenvoeging van de programma's **}
{** SAMPLE.PAS en ESTIMATE.PAS. De eerste 512 schattingsresultaten **}
{** kunnen worden opgeslagen op disk en er kan gebruik worden **1
{** van de GRAPHIX TOOLBOX. **}
{** H}
{**t •••••••• ****** •••••••• *•••••••••• *•••••••••••••••••••••••••••••••••••• }

procedure CPROD MM(A r,A i,B r,B i:marray;var C r,C i:marray;
- - - - - - - p,n,q:integerl;

{**i••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••*.}
{* • }
{* In deze procedure wordt het product van de complexe matrices A (p*n) *1
(* en B (n*q) berekend en in de matrix C (p*q) opgeslagen. *)
{* *)
{* Cr + jCi = (Ar + JAil *(Br + jBi) *}
{* * I
{**t ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••*.**t ••••••••••• * ••••• }

......

uses dos,
crt,
gkernel,
gdriver,
gwindow,
gshell;

{ voor wegschrijven data
1ezen van het toetsenbord

{ GRAPH IX toolbox
{ GRAPHIX toolbox
{ GRAPHIX toolbox
{ GRAPHIX toolbox

vlag,doorgaan,bit3,again

str,opslaan

intsave

filuit

{$I TP4INCL.PAS}

var i,j,k
si,sr

:boolean;

:string[20];

:pointer;

:text;

: integer;
:single;

begin
for i:=l to p do

for j:=l to q do
begin sr:=O;si:=O;

for k:=l to n do
begin sr:=sr+(A r[i,k]*B r[k,j]-A i[i,k)*B_i[k,j]);

si:=si+(A-r[i,k] *B-Uk, j]+A-i [i,k] *8 r[k, j]);
end; - - - -

CJ[i, j] :=sr;C_ili, j] :=si;
end;

procedure CPROD MV(A r,A i:marray;
- - - V_r,V_i:varray; var R_r,R_i:varray;p,q:integer);

{**t ••••••••••••••••• ************************************.****************}
{* *)
{* In deze procedure wordt het product van de complexe matrix A (p,q) *}
{* met de comp1exe vector V (q) bepaald en in vector R opgeslagen *)
{* *)
{* Rr +jRi =(Ar + jAil (Vr +jVi) *1
{* *)
{*******.*****************************************************************}

end; { procedure CPROD_MM }

:marray;

sqrt (2131 /0.87
{ sqrt(21/0.87

{ 20/4096
( 20/4096

{ parameter a
{ parameter c

transfoshunt spanningsmeting
{ transfoshunt stroommeting

array[1 .. 3,1 .. 3] of single;
array[1 .. 3] of sin9le;
array[1 .. 512] of sIngle;

marray
varray
buffer

a = 41.1;
c =176.8;
n1 0.2;
n2 1000;
R1 = 23.5E+3;
R2 = 82;
R3 = 270;
gain u = 0.938502;
gain:i = 1.625533;
delta u = 0.0048828;
delta-i = 0.0048828;
pwm_fac = 0.00628;
1abm_base = $710;

A cont r,A cont i,A discr r,A discr i,Adivb r,Adivb i,
Alnv r;Ainv i,ATdivo r,ATaivb-i,ATr-r,ATr i; -
B cont r,B cont i,B aiscr r,B-discr-i,C cant r,C cont i,
C-r,C I,Fk-i,Fk-r,GK r,Gk-i,KK r,Kk-i,HK r,HK i, - -
hUlp1-r,hulp1 i;hulp2 r,hulp2 I,N1 r,Nl I,Pk r,Pk i,
Pk_ster_r,PK_ster_i,QO,Zn_r,Zn_i - - - -

var

type

const

begin for i:=l to p do
begin sr:=O;si:=O;

for k:=l to q do begin sr:=sr+(A_r(i,kJ*V_r[kJ-A_i [i,k]*V_i[kJ);

df db r,df db i,Ek r,Ek i,hu1pv r,hulpv i,R r,R i,
thetastate-opE r,tnetasEate opt-I, - - -
thetastate-prea r,thetastate pred i,U r,U i,V r,V i,
X_pred_r,X:pred:i,X_opt_r,X_opt_i;Y_pred_r,Y_pred:i,z

Kr,Ks,T,Y_r,Y_i,Wi,Wm_var,Wsmin,Ws_var,ws,pwm,pwm_oud

:varray;

: single;

var i,k
sr,si

: integer;
:single;



end; { procedure CPROD_MY J

end

R rIi] :=sr;
R=i Ii] :=si;

end;
procedure CMIN (A_r,A_i:marray; var D_r,D_i:marray; p,q:integ~r);

{**** •• ****** •• *••••••••••••••••• *•••••• ****.* •••••••• ********************}
{* * }
{* Met deze procedure kunnen aIle eiementen van een compiexe (p*q) *}
{* matrix A geinverteerd worden. D=-A *I
(* * )
{** ••• ** •••••• *••••••••••••• *••••••••• ***** •••••• ****.********************}

end

{**t •••••••• **.*.*•• *., •••••••••• **** •••••••• *.* ••*••• *t.tt*ti** ••••• ,'* •• }
{* * I
{* In deze procedure wordt de som van de complexe matrices A en B *)
(* berekend (p*q). Cr = Ar + Br, Ci = Ai + Bi *)
{* *}
{,tttt******* •• , •••• *** •••• *•• ,***•••••• ** ••••*••••••• *•••*tt*****., ••••• *}

var i, j

begin for i:= 1 to p do
for j:=1 to q do begin D rfi,j] :=-A r[i, j];

D=l[i, j] :=-A=i Ii, j]

end; { procedure CMIN }

: integer;

end

var i,j :

begin for i:=1 to p do
for j:=1 to q do begin C_~[~,j] :=A_~[~,j]+B_~[~,j];

C_l[l, J] :=A_l[l, J)+B_l[l,J];

end; { procedure CSUM_M }

integer;

{***.*.* ••• ** ••••••••••••••••••• *••• *•••• **.* •• *.* •• *.**t*.* •••••• *••• ** ••
{* *
{* Met deze procedure wordt de 1U-decompositie van de compiexe matrix
{* A bepaald. A = L*U
{*
{**** •••••••••• *****.* •••••••••• *•••• ***** ••• *••• *••****t.* •••••••••••• *••

procedure CSUM_V (Vl_r,Vl_i,V2_r,V2_i:varray;
var V_r,V_i:varray; n:integer);

var k,i,~,r

sr,sl
: integer;
:single;

{*****************************************************tt*tttt*** ••••• ** •• ,}
{* *}
{* In deze procedure wordt de som van twee complexe vectoren VI en V2 *}
{* berekend en in de vector V opgeslagen. {lengte = n) *)
(* *)
{,ttttt**.*** ••• **** •••••••• **.* •••••••• ***** ••• ,,****ttttttt** •••• *••••• ,}

procedure CTRANSP (A_r,A_i:marray; var ATR_r,ATR_i:marraYi p,q:integer);

{****tti ••• *******•••••••••••••••• *•••••••••• ** •••• '"tttt**ki.* ••••••••• ,}

{* *J
{* Met deze procedure wordt de getransponeerde van een complexe (p*q) *}
{* matrix A berekend en in ATR weggeschreven. *}
(* *}
{,tttt*i**•••••••••••••*••••••••••••••••••*** •••••• *.***kkktt*""""""}

end

var i

begin for i:=1 to n do begin V r[i] :=Vl r[i]+V2 r[i];
V=i[i] :=Vl=i[i] +V2=i [i];

end; { procedure CSUM_M }

var i,j

begin for i:= 1 to p do
for j:=1 to q do begin ATR r[j,i]:= A_r[i,j]i

ATR=i [ j, i] := A_i[ i, j]
end;

end; { procedure CTRANSP J

: integer;

: integer;

begin
for i:=1 to n do

begin
for j:=1 to n do

begin 1 r[i,j]:=Oi
1-i[i,j]:=Oi
U-r[i, 1] :=0;
u=ili, Jl :=0

end
end;

for k:=1 to n do
begin for j:=k to n do

begin sr:=A r[k,~];
si:=A-i [k, J];
for r:=1 to k-l do
begin sr:=sr-(1 r[k,r]*U r[r,jJ-1 i[k,r]*U i[r,j]);

si:=si-([, r[k,r]*O_i[r,j]+[,_i{k,r]*OJ[r, j]);
end; -
Ur[k,j]:=sri
U-i[k, J] :=si

end; (rIj k van U is berekend )
1 r[k,k]:=I;
1-i[k,k) :=0;
for i:=k+l to n do
begin sr:=A r[i,k];

si:=A-i [i,k];
for r:=1 to k-l do
begin sr:=sr-(1 r(i,r]*U r[r,k]-L i[i,r]*U ifr,k]);

si: =si - (1- r [i, r] *U- i [r, k] +1- i [ i, r j *U- r [r, kJ ) ;
e~; - - - -
1 r[i,k] =(sr*U r[k,k]+si*U i [k,k]);
1-r[i,k] =1 r[i;k]/(U r[k,kT*u rlk,k] tU i[k,k}*U i [k,k]);
1-i[i,k] =(=sr*U i[k,J{]+si*U rTk,k]); - -
1:i[i,k] =1_ili,K]/(UJ[k,k]*UJ[k,kj+U_i[k,kj*lJ_i[k,k});

end;



: integer
:single
:varray
:marray

procedure CALC_SYST;

end; { procedure LEES

procedure PREDICT;

{*** •••••• *•••••••••••••*•• ******.* ••• *•••••••••••••••••••• *•••••••••••••••••
1* *
1* In deze procedure wordt een predictie uitgevoerd vanuit thetastate opt
1* Thetastate_pred is gebaseerd op de dynamiek vergelijkingen van -
(* thetastate. - thetastate pred = thetastate opt
1* - x_pred = A-* X_opt + B * U -
1* - Y_pred = C * X_pred
1* *{•••• *****•••••***•••••••••••********.**********~•• *••• *~* •••••••••••••••••••

, ,Ws var:6:3);
, ,Wm=var:6:31;

U r buf[q] :=U r[l];
U=i=buf[q] :=U=i[I];
Y r buf[q]:=Y r;
Y:i=buf[q] :=Y=i;
I r buf[q] :=Y PRED r[lJ;
I-r-buf[q] :=Y-PRED-i[lJ;
E-r-buf[q] :=EK r[IT;
E:i=buf[q] :=Ek=i[1];
Ws var buf[q] :=Ws var;
Wm=var=buf[q] :=Wm=var;

U r[I] :=readad(O,dum~y);

U-i[I] :=readad(I,dummy);
Y-r:=readad(2,dummy);
Y-i:=readad(3,dummY)i
Ws var:=ws;
Wm=var:=pwm;

U r[I] :=U r[I]*(nI*RI*gain U*delta U)/R2;
U-i[I] :=U-i[I]*(nI*RI*gain-U*delta-U)/R2;
Y-r:=Y r*ln2*gain I*delta !)/R3; 
Y=i:=Y=i*(n2*gain=I*delta=I)/R3;

Ek r[l] :=Y r-Y pred r[I];
Ek=i[I] :=Y:i-Y=pred=i[I];

if q<=512 then begin

end;
gotoxy(45,7);write(' Ws
gotoxy(45,8};write('pWm

begin

begin thetastate pred r(I] :=thetastate opt r[I];
thetastate-pred-i[l] :=0; --
CPROD_MV(A=discr_r,A_discr_i,X_opt_r,X_opt_i,R_r,R_i,2,2);
hulpvJ:=RJ;
hulpv i:=R i;
CPROD-MV(B-discr r,B discr i,U r,U i,R r,R i,2,1);
CSUM_Q(hulpv_r,hulpv=i,R_r;R_i;V_r;V_i;2);-
X pred r:=V r;
X-pred- i :=V-i;
tnetasEate pred r[2] :=X pred r[I];
thetastate=pred:i[2]:=X:pred:i[I];
thetastate pred r[3]:=X pred r[2];
thetastate-pred-i[3]:=X-pred-i[2];
CPROD MV(C-cont-r,C conE i,X-pred r,X pred i,R r,R i,1,2);
Y preo r:=~ r; - - - - - - - - -
Y=pred=i:=R=i

end; { predictiestap

end;

{**tt •••••• * ••*.* •• *••• ***.* ••••••••••••••••••••••••••******* •••• *********}
1* *)
1* Met behulp van deze procedure worden de meetwaarden vanaf de *)
1* LABMASTERKAART gelezen en omgeschreven naar bruikbare getallen. *}
1* *}
{**t* •••••••••••• *.* •••••••••••••••••• *•••••••••••••••**il •••••••••••••••• }

procedure SAMPLE;

var k,j,i,r
sr,si
bb
LINV_r,LINV_i,L_r,L_i,U_r,U_i,UINV_r,UINV_i

begin
CDECO(A r,A i,L r,L i,U r,U i,n);
for j:=I to-n do - - 
begin for i:=l to n do

if i=j then bb[i] :=1
else bb[i] :=0;

LINV r[I,j] :=bb[I];
LINV-i[I,J]:=O;
for K:=2 to n do
begin sr:=bb[k];

si:=O;
for r:=1 to k-I do
begin sr:=sr-(L rlk,r]*LINV r[r,j]-L i[k,r]*LINV i[r,j]);

si:=si-(L=r[k,r]*LINV=i[r,J]+L=i[k,r]*LINV=r[r,J])
end;
LINV r[k,j]:=sr;
LINV-i[k,}]:=si

end; I LINV IS nu berekend
for k:=n downto 1 do
begin sr:=bb[k];

si:=O;
for r:=k+I to n do
begin sr:=sr-(U r[k,r]*UINV r[r,j]-U i[k,r]*UINV i[r,j]);

si:=si-(U-r[k,r]*UINV-i[r,j]+U-i[k,r]*UINV-r[r,j])
end; - - - -
UINV r[k,j]:=(sr*U r(k,k]+si*U i[k,k]);
UINV-r[k,j] :=UINV r[k,j]/(U r[K,k]*U r[k,k]+U i[k,k]*U i[k,k]);
UINV-i[k,~] :=(-sr*U i[k,k]+si*U r[k,K]);
UINV-i[k,J] :=UINV iTk,j]/(U r[k;k]*U r[k,k]+U i[k,k]*U i[k,k])

end; I UINV is nu bepaald } - - - -

procedure CINV (A_r,A_i:marray; var A_inv_r,Ainv_i:marray;n:integer);

{* ••• *** ••••••••••••••• *••••••••••••••••••••••••• *•••• **t ••••••••••••••••• }
1* *)
1* Met deze procedure kan de inverse berekend worden van de positief *)
1* definiete complexe (N*N) matrix A. Het resultaat wordt opgeslagen *}
1* in matrix Ainv. Deze procedure maakt gebruik van CDECO. *}
1* *}
{***.** •••••••• ** •• ** •••**.***.*.** •• ** •••• *••••• *•••• ********************}

CPROD_MM(UINV_r,UINV_i,LINV_r,LINV_i,C_r,C_i,n,n,n);
AINV r:=C r;
AINV=i:=C=i

end; I procedure CINV

end;
end; I procedure CDECO J

o
w



end; { procedure CALC_SYST

{ •••••• *••••• *••••• *•••• *••••••••••••••••••••••••••••••• *••••••• *•••••••••••• }
(* *)
{* In deze procedure worden de tijdcontinue complexe matrices A, B , C *}
{* en Ainv berekend op basis van de geschatte vector thetastate_opt *}
{* *}
{••••• ** •••• *.* •• *•••••••••••••••••••••••••• *•• *••• *•• '* ••*'.' •••• '." •• '.'.'}

if (lambdal_r*T) < -88

if (lambda2_r*T) < -88

if twee r<O then phi:~phi+pi;
end;

if phi<O then phi:=phi+(2*pi);
halfphi :=phi/2;
wortel_r:=worte14*cos(halfphi);
wortel i:=worte14*sin(halfphi);
lambdaI r:=een r+O.S*wortel r;
lambdal-i:=een-i+O.S*wortel-i;
lambda2-r:=een-r-0.S*wortel-r;
lambda2-i:=een-i-0.S*wortel-i;
drie r:;a-thetastate opt r[l];
drie-i:=Wm var; --
m r[I,l] :=2*a*Kr;
m-i [1,1] :=0;
m-r[2,1] :=drie r+wortel r;
m-i[2,1] :=drie-i+wortel-i;
m-r(1,2] :=2*a*Rr; -
m- i [ 1, 2] : =0 ;
m-r[2,2]:=drie r-wortel r;
m=i[2,2] :=drie:i-wortel:i;

{ berekenen van exp(lambda*T) )
{ In verband met mogelijke overflow wordt een beveiliging ingebracht}

then e macht 1:=0
else e=macht=l:=exp(lambdal_r*T);
then e macht 2:=0
else e=macht:2:=exp(lambda2_r*T);

e rll,l] :=e macht l*cos(lambdal i*T);
e-i[l,l] :=e-macht-l*sin(lambdal-i*T);
e-r[2,2] :=e-macht-2*cos(lambda2-i*T);
e-i[2,2] :=e-macht-2*sin(lambda2-i*T);
<r[2,l] :=0;e_i[2;l] :=0;e_r[l,2J:=0;e_i 11,2] :=0;

A cont r[l,l] :=-a;
A-cont-ill,l] :=-Ws var;
A-cont-r[1,2]:= a*Rr;
A-cont-i[1,2]:= 0;
A=cont:r[2,1]:= thetastate_opt_r[l]*Ks;
A cont i[2,1]:= 0;
A-cont-r[2,2]:= -thetastate opt r[l];
A=cont:i[2,2]:= Wm_var-Ws_var; -

B cont rll,l]:= 1;
B-cont-i[l,l]:= 0;
B-cont-r[2,l]:= 0;
B=cont:i[2,1]:= 0;

C cont r[l,l]:= c;
C-cont-ill,l]:= 0;
C-cont-r[1,2] :=-c*Kr;
C=cont:ill,2]:= 0;

if q<>O then be9in
gotoxy(2l, 7);wrlte('parameter b :' ,thetastate_opt_r[l] :6:3);
end;

CrNV(A_cont_r,A_cont_i,Ainv_r,Ainv_i,2);

( De geschatte parameter wordt nu naar het scherm geschreven

begin

procedure DrSCR;

{•• *•••***.*.*.* •• **** •••••• *.** •••• *••••••••••••••••• *•••••• *••••••••••• *••• }
{* *}
(* Met behulp van deze procedure worden de discrete oversgangsmatrices *)
(* A_discr en B_discr bepaald. *)
(* *)
{.** ••********.*.******************** •••• ** •••••••*••••••••• *•• ** •• **** •••••• }

een r:=-O.S*(a+thetastate opt rIll};
een-i:=O.S*(Wm var-2*Ws var);
sr:;-a+thetastate opt rTl];
twee r:=(sqr(sr)-sqr(~m var)+(4*a*thetastate opt rll]*Ks*Kr));
twee-i:=-2*sr*Wm var; - - -
worte14:=sqrt (sqrt (sqr(twee r)+sqr(twee i»));
if (twee_r=O) then if (twee=i=O) then pni:=O

else if (twee_i>O) then phi:=pi/2
else phi:=-pi/2

else begin phi:=arctan(twee_i/twee_r);

var m_r,m_i,minv_r,minv_i,c_r,c_i,e_r,e_i,hulpl_r,hulpl_i

delta r,delta i,drie r,drie i,een i,een r,e macht 1,
e macnt 2,halfphi,lambdal r;lambdal i,lambda2 r,lambda2 i,
pni,noemer,sr,twee_r,twee:i,worte14;wortel_r,wortel_i -

begin
{ berekenen van eigenwaarden en eigenvectoren

:marray;

:single;

{ berekenen van M inverse }

delta r:=(m r[l,l]*m r[2,2]-m i[l,l]*m i [2,2]);
delta-r:=deIta r-(m r[1,21*m r[2,1]-m ill,2J*m i[2,1]);
delta-i:=(m r[l,l]*m i[2,2]+m i[l,l]*m r[2,2J);
delta-i:=delta i-(m r[1,2]*m i[2,lJ+m i[1,21*m r[2,1]);
noemer:=sqr(delta rl+sqr(delEa i); - -
minv r[l,l] :=(m rT2,2]*delta rtm i[2,2]*delta i)/noemer;
minv-i[l,l] :=(-m r[2,2]*delta i+m i[2,2]*delta r)/noemer;
minv-r[1,2] :=-(m-r[1,2]*delta-r+m-i[1,2]*delta-i)/noemer;
minv-i[1,2]:=-(-m r[1,2]*delta i+m i[l,2]*delta r)/noemer;
minv-r[2,l] :=-(m r[2,1]*delta rim i[2,1]*delta T)/noemer;
minv-i[2,1] :=-(-m r[2,1]*delta i+m i[2,1]*delta r)/noemer;
minv-r[2,2] :=(m rTl,l]*delta rtm iTl,lJ*delta il/noemer;
minv=i[2,2] :=(-m_r[l,l]*delta_i+m_i[l,l]*delta_r)/noemer;

{ berekenen van A_discr }

CPROD MM(m r,m i,e r,e i,c r,c i,2,2,2);
CPROD=MM(c:r,c:i,minv_r,minv_i;A_discr_r,A_discr_i,2,2,2);

{ berekenen van B_discr }

hulpl r[l,l] :=A discr r[l,l]-l;
hulpl-r[1,2]:=A-discr-r[1,2];
hulpl-r[2,l]:=A-discr-r[2,1];
hulpl:r[2,2] :=A:discr:r[2,2]-1;

CPROD MM(Ainv r,Ainv i,hulpl r,A discr i,c r,c i,2,2,2);
CPROD:MM(c_r,c_i,B_cont_r,B_cont:i,B_dIscr:r,B:discr_i,2,2,2)



end; { procedure DISCR

procedure GRAD_Hi

{**i •••• ***** •••• ***.* •••••••• *••••••••••••••••••••••• *•••••••••••••••••••••• }
{* *1
{* In deze procedure wordt de gradientenmatrix Hk berekend op basis *}
{* van de vector thetastate_pred. (complex) Hk = [Hqk, Hxk]' (3* 1) *1
{* *1
{**t ••****•••••• *.***** •••••••••••••••••••••••••••••••**t •••••••••••••••••••• }

begin Hk r[l, 1]:= O;Hk i [1, 1] :=0;
Hk-r[2,1]:= c;Hk-i[2,1] :=0;
Hk:r[3,1]:=-c*Kr;Hk_i[3,1] :=0;

end; { procedure GRAD_H

procedure GRAD_F;

hulp2_i [2,1] =ddeldb r*Ainv i[2,l]tddeldb i*Ainv rl2,lJ
hulp2 r[2,2] =ddeldb-r*Ainv-r[2,2]-ddeldb-i*Ainv-i[2,2]
hulp2:i[2,2] =ddeldb:r*Ainv:i[2,2]tddeldb:i*Ainv:r[2,2]

CSUM_M(hulpl_r,hulpl_i,hulp2_r,hulp2_i,Ainvdivb_r,Ainvdivb_i,2,2l;

( We berekenen nu A_discr-I 1

A discr I r[l,l]:=A discr r[l,l]-l;
A-discr-I-r!1,2] :=A-discr-r[l,2];
A-discr-I-r[2,1] :=A-discr-r[2,1];
A:discr:I:r[2,2]:=A:discr:r[2,2]-1;

( We bepalen nu B_discr_divb 1

CPROD MM(Ainvdivb r,Ainvdivb i,A discr I r,A discr i,C r,C i,2,2,2);
CPROD-MM(C r,C i,a cont r,B cont-i,hulpl-r,hulpl i;2,2;2);
CPROD-MM(Ainv r,Ainv i,~ discr divb r,A aiscr divb i,C r,C i,2,2,2);
CPROD-MM(C_r,C_i,B_co~tr,B cont_i,fiulp2_r,huIp2_i;2,2;2);-
CSUM ~(hulpl r,hulpl 1,fiulp2 r,hulp2 i,

- - - - B_discr_divb_r,B_discr_divb_i,2,2);

{**t ••*.**.* ••*.* •••• *••••••••••••••••••••••••••••••••**t •••••••••••••••••••• }
{* * 1
{* In deze procedure wordt de matrix Fk berekend op basis van de *1
{* vector thetastate_opt. *1
{* * 1
{**t ••*•••••••• ** •••••••••••••••••••••••••••••••••••••**i •••••••••••••••••••• }

begin
( De afgeleide van A_discr naar thetastate[l] wordt berekend 1

CPROD MM(A discr r,A discr i,ATdivb r,ATdivb i,C r,C i,2,2,2);
A discr divb r:=C r;- - - - - -
A:discr:divb:i:=C:i;

{ De afgeleide van Ainv naar thetastate[l] wordt berekend 1

delta r:=a*thetastate opt r[l]*(l-Kr*Ks)-Ws var*(Ws var-Wm var);
delta-i:=a*(Ws var-wrn-varftthetastate opt rTl]*Ws var; -
noemer:=(sqr(delta r)+sqr(delta ill; - - -
hulpl r[l,l] :=-delta r/noemer; -
hUlpl:i[l,l] :=delta_I/noemer;
hulpl r[1,2] :=0;
hulpl-i[1,2] :=0;
hulpl-r[2,1] :=-Ks*delta r/noemer;
hulpl-i[2,1] :=Ks*delta I/noemer;
hulpl-r[2,2] :=0; -
hulpl-i[2,2]:=0;
ddeldO r:=(a*(Kr*Ks-l)*delta r-delta i*Ws var)/noemer;
ddeldb-i:=(-Ws var*delta rtdelta i*a"(l-Kr*Ks»)/noemer;
hulp2 r[l,l] :=adeldb r*Ainv r[l,I]-ddeldb i*Ainv i[l,l]
hulp2-i[1,1]:=ddeldb-r*Ainv-i[1,1]tddeldb-i*Ainv-r[l,1]
hulp2-r[l,2] :=ddeldb-r*Ainv-r[l, 2]-ddeldb-i*Ainv-i [1,2]
hUlp2:i[1,2] :=ddeldb:r*Ainv:i[l,2]tddeldb:i*Ainv:r[1,2]
hulp2_r[2,1]:=ddeldb_r*Ainv_r[2,1]-ddeldb_i*Ainv_i[2,1]

i, j : integer;

var A discr divb r,A discr divb i,A discr I r,A discr I i,
AT divb-r I2;AT aivb i-I2,AInvdIvb r,Ainvdivb i, - -
B_aiscr:dIvb_r,a_discr:divb_i - -

delta_r,delta_i,noemer,ddeldb_r,ddeldb_i

hVl_r,hvl_i,hv2_r,hv2_i

:marray;

:single;

:varray;

{ We bepalen nu df/db

CPROD MV(A discr divb r,A discr divb i,
- - - - - - X-opt r,X opt i,hvl r,hvl i,2,2);

CPROD MV(B discr divb r,B discr divb-i,U-r,U-i,hv2 r,hv2 i,2;2);
CSUM_V(hvl:r,hvl:i,hv2_r,fiv2_i,af_db:r,dt_db:i,2);- -

I We plaatsen deze resultaten nu in de gradientenmatrix Fk )

Fk r[l,l] :=df db r[l];
Fk-i[l,l]:=df-db-i[l];
Fk-r[1,2] :=df-db-r[2];
Fk:i [1,2] :=df:db:i [2];

for i:=2 to 3 do
for j:= 1 to 2 do begin Fk r[i,j] :=A discr r[j,i-l];

Fk:i [i,]] :=A:discr:i [j, i-1];
end;

end; { procedure GRAD_F

procedure MAKE_K;

{****************************************************************************}
{* *}
{* In deze procedure worden de matrices Gk en Fk samengevoegd in *}
{* de matrix Kk *}
{* * I
{****************************************************************************}

var i,j : integer;

begin for i:= 1 to 3 do
begin Kk r[i,l]:=Gk r[i,l];Kk i[i,1]:=Gk ili,l];

for j: =2 to 3-do begin - -
Kk r[i, j] :=Fk r[i, j-l];
Kk:ili, j] :=Fk:i [I, j-lJ;

end;
end

end; { procedure Make_K

procedure VARIAN1;



{********************.************************.*********.* •••• ***************}
(* *)
{* Pk_ster := transp(Kkminl)*Pkmin1*Kkmin1+Z *}
{* *}
{********.**************************************** •• *.*.********** •• *.***.* •• }

{•• *.*.* ••••** ••••••••••****•••••• *•••*.* •• *••••••• ***.* •••• **.**.**.** •••••• }
{* *}
(* In deze procedure wordt thetastate opt berekend uil thelaslale pred *)
(* , de berekende Kalman versterkingsTactor en de prediction error. *)
(* *)
{••••• *••••••• *••••••• **•••••• **••••• *.* •••• ** •••••••• *******.*.* •••••••*.***}

var i,j : integer; var i :integer;

procedure OPTIMIZE;

end; ( procedure VARIAN2

procedure VARIAN2;

{*.* ••• ***** •• *.*.************.* •• *.******************** •• ************* •••• *.}
{* *}
(* In deze procedure wordt de nieuwe covariant ie- matrix Pk van de *)
(* vector thetastate_opt bepaald : *)
(* Pk = INV (INV(Pk_ster) + Hk*N*transp(Hk)) *}
{* *}
{* *}
{********.*************.********* •••• *.***********.*************.********* •• *}

I ) :

, ) ;

11, ,
11, '
11, '

in RESl.DAT');

" U buf [
, Y- -buf [
';1: :buf[,

x opt r[i] :=thetastate opt rli+1];
x:opt:i[i] :=thelastate:opt:Lli+1]

3 '
] 11,'
] 11,'
1 11,'
] 11,'

CPROD MV(N1 r,N1 i,Ek r,Ek i,R r,R i,l,l):
hUlpv-r:=R r; - - - - -
hulpv-i:=R-i;
CPROD-MV(Hk r,Hk i,hulpv r,hulpv i,R r,R i,3,1);
hulpv-r:=R r; - - - - -
hulpv-i:=R-i;
CPROD=MV(Pk_r,Pk_i,hulpv_r,hulpv_i,R_r,R_i,3,3);

if q<30 then begin R r[l] :=0;
R=i[l]:=O;

end;

CSUM V(thetastate pred r,thetastate pred i,R r,R i,V r,V i,3);
thetastate opt r:;V r;- - - - - - -
thetastate-opt-i:=V-i;
for i:=l to 2 ao begin

end;
b buf r[q]:=thetastale opt r[l];
b-buf-i [q]:=thetastate-opt-i [1];
xI_r_ouf[q] :=x_opt_r[lT; -
x1_i_buf[q] :=x_opt_il1];
x2 r buf[q] :=X opt r[2];
x2:i:buf[q] :=x:opt:i[2];
gotoxy(21, 17);
write('De toestanden : '):
gotoxy(21,18);
writeln('x1 = ',X opt rl1]:3,' +j',X_opt_i[l]:3,'
gotoxy(21,19); - -
writeln('x2 = ',X_opt_r[2]:3,' +j',X_opt_i[2] :3,'

assi9n(fi1uit,'c:\henri\res1.dat');
rewnte (filuit) ;
clrscr;
9otoxy(1,22):writeln('data wordt opgeslagen
If q>512 then q:=512;
for i:=l to q do
begin write1n(filuit,i

U r buf[
Y-r-buf[
Cr-buf [
b:bufJ[

begin

var i : integer;

procedure OPSLAG;

end; ( OPTIMIZE )

begin

{*****.*****•• *•••• *••• **********.*******.**.***************.****************}
(* *)
(* Deze procedure slaat de resultaten van het programma op in de file *)
(* res.dat Deze file bevat dan de ingangs- en de uitgangssignalen, de *)
(* de geschatte uitgang, de error en de parameter b voor elk sample. *}
(* *)
{************.* •• ************************************ •• **********************}

CPROD MM(Pk r,Pk i,Kk r,Kk i,C r,C i,3,3,3);
hulp1-r:=C r; - - - - -
hUlpCi:=C-i;
CTRANSP(Kk-r,Kk i,C r,C i,3,3);
hulp2 r:=C-r; - - -
hulp2- i :=C i;
CPROD=MM(hulp2_r,hulp2_i,hulp1_r,hulp1_i,C_r,C_i,3,3,3);
hulpl r:=C r;
hulpCi:=C-i;
CSUM_M(hulp1_r,hulp1_i,Zn_r,Zn_i,C_r,C_i,3,3);
Pk ster r:=C r;
Pk:ster:i:=C=i;

CINV(Pk ster r,Pk ster i,Ainv r,Ainv i,3);
CTRANSP\Hk r;Hk i;ATr r,ATr i;3,1); -
CPROD MM(NI r,NI i,ATr r,ATr i,C r,C i,1,1,3);
hulp1-r:=C r; - - - - -
hulpCi:=C-i;
CPROD-MM(HK r,Hk i,hulp1 r,hu1p1 i,C r,C i,3,1,3);
hulp1-r:=C r; - - - - -
hulpl=i:=C=i;

CSUM M(Ainv r,Ainv i,hu1p1 r,hu1p1 i,C r,C i,3,3);
hulpI r:=C r; - - - - -
hulpC i :=C-i;
CINV(nulp1-r,hulpl i,Ainv r,Ainv i,3);
Pk r:=Ainv-r; - - -
Pk:i:=Ainv=i;

begin

gotoxy(21,12);
write('De hoofddiagonaal van Pk_ster : ');
gotoxy (21,13) ;
write1n(Pk ster r[1,1]:3,'+j',Pk ster i[1,1]:3,' ');
gotoxy(21,I4); - - -
writeln(Pk ster r[2,2]:3,'+j',Pk ster i[2,2]:3,' ');
gotoxy(21,I5); - - -
writeln(Pk ster r[3,3]:3,'+j',Pk ster i[3,3] :3,' ');

end; ( procedure-VARI~l } --

begin



procedure INIT thetastate;

procedure INIT_DIV;

{**t •••••••****.***.***.* •• *••••••*••••• *••••••••••••• **t •••••••••• *••••••••• }
(* * I
(* In deze procedure worden Adivb en ATdivb aangemaakt *)
(* * I
{**t ••••••••••••• *••• *••••*•••••••••••••••••••••••••••**t ••••••••••••••••• *•• }

procedure INIT NULL;

begin Pk r[l,l] :=2E2;
Pk-r[2,2] :=2;
Pk:r13,3] :=2;

end; ( procedure INIT_Pk

end; ( procedure INIT_thetastate

procedure INIT_ZN;

begin Kr:=O;
Ks:=O;
T:=O;
Y r:=O;
Y- i: =0;
wi:=o;
Ws var:=O;
Wm-var:=O;
q:;O;

for i:=l to 3 do
for j:=l to 3 do QQ[i,j]:=O;

A cont r:=QQ;A cont i:=QQ;A discr r:=QQ;A discr i:=QQ;
Aaivb r:=QQ;Adivb i:=QQ;Ainv r:=OO;Ainv i:=QQ;ATdivb r:=QQ;
ATdivo i:=QQ;ATr r:=QQ;ATr i:=QQ;8 cont-r:=QQ;B cont-i:=QQ;
B discr r:=QQ;B aiscr i:=QQ;C cont-r:=QQ;C cont-i:=QQ;
C-r:=QQ;C i:=QQ;Fk i:;QQ;rk r:=QQ;~k r:~QQ;Gk i:~QQ;Kk_r:=QQ;
KK_i:=QQ;Rk_r:=QQ;Rk_i:=QQ;fiulp1_r:=QQ;hulp1_i:~QQ;

begin

{** •••• ***************** •••••••••• ************.******************************}
(* *)
(* In deze procedure wordt de covariantiematrix Pk geinitialiseerd *}
(* Pk is een 3*3 covariantiematrix behorende bij de vector thetastate_op *)
(* *)
{******************.**********.*******************.*.************************}

ZN r[ 1,1] :=200;
ZN-r [2, 2] :=0.2;
ZN-r [3, 3] :=0.012;
Nl:r [1, 1] :=100;

end; { procedure INIT_ZN

{******.** •• ** •• ************************** ••• ********************************}
(* *)
(* In deze procedure worden de covariantiematrices Z en Nl *)
(* geinitialiseerd. Z is een complexe 3*3 matrix. N is een *)
(* complexe 1*1 matrix *1
(* *I
{****************************************************************************}

{*******************.* ••• ****************************************************}
(* *)
(* In deze procedure worden aIle gebruikte variabelen 0 gemaakt *)
(* * I
{*******************••••*.*.*************************************************}

Kr 1.386
Ks 0.669

,, ) ;

( sampletijd T= 0.5 seconden
parameter 32.8 <= b <= 111.3

, , xl i buf [i] :11, ,
, , x2:i:buf [i] :11,'

xl r buf[i] :11,'
x2:r:buf[i] :11,'

procedure INIT_Gk;

end;
close (filuit)

end; { procedure OPSLAG

begin T:= 0.5;
thetastate opt r[l] :=30;
thetastate:opt:i[l] :=0;
Kr :=1. 386;
Ks:=0.669;
Wm var:=O;
Ws-var:=O;
thetastate opt r[2]:=0;
thetastate:opt:i[2] :=0;
thetastate opt r[3] :=0;
thetastate-opt-i[3] :=0;
thetastate:prea_r:=thetastate_opt_r;
thetastate_pred_i:=thetastate_opt_i;

begin Gk r[l, 1] :=l;Gk ill, 1] :=0;
Gk-r[2,1] :=0;Gk-i[2,1] :=0;
Gk:r[3,1] :=0;Gk:i[3,1] :=0;

end; ( procedure INIT_Gk

begin
Adivb r[2,1] :=Ks;
Adivb-r[2,2] :=-1;
ATdivo r[2,1]:=T*Adivb r[2,1];
ATdivb:r[2,2]:=T*Adivb:r[2,2];

end; ( procedure INIT_DIV I

{***************************************.************.**t ••••• *.* •••••••••••• }
(* *)
(* Met behulp van deze procedure wordt de gradient matrix Gk *)
(* geinitialiseerd. *1
(* *)
{**t ••••• *••••••••**.*•• **••••*.* ••• *••••••••• *•••••••**t •••••••••••••••••••• }

{***••••••• *••••••• *•••••• ** ••••••• **.*.*.* •••••••••••**t ••••••••••••• *•••••• }
(* * I
(* In deze prcedure wordt de vector thetastate_opt geinitialiseerd *1
(* Thetastate is een vector met als eerste element de parameter b, *1
(* als tweede element de complexe statorfluxvector en als derde *1
(* element de comp1exe rotorfluxvector. *1
(* * I
{**t**••• *****.***•••*.********.*.***.* •••*•• ** •••***.*** ••••••••••••••••••• *}



if wsu > 4095 then wsu := 4095;
wsuA := trunc(wsu/16);
wsuB := 16*(wsu - 16*wsuA);
if u < ( 0.522*ws )
then u inv := -1000
else if u < ( 0.557*ws )

then u inv :~ round«(u - 0.522*ws)*5586/ws - 1000)
else if u < { 0.653*ws )

then u inv :~ round(u - 0.557*ws)*3142/ws - SOD)
else it u < ( 0.74S*ws )

then u inv :~ round«u - 0.653*ws)*2092/ws - 500)
else iT u < ( 0.904*ws )

then u inv :~ round«(u - 0.74S'ws)'1288/ws - 300)
else iT u < ( 1.190*ws )

then u inv :~ round«(u - 0.904*ws)*697/ws - 100)
else it u < ( 1.52S*ws )

then u inv :~ round«(u - 1.19 'ws)*444/ws + 100)
else u=inv := 250;

{filter voor niet-lineariteiten en offset
van de invertor in de spannings overdracht)

00

hulp2 r:~QQ;hulp2 i:~QQ;N1 r:=QQ;NI i:=QQ;Pk r:=QQ;Pk i:=QQ;
Pk_ster_r:~QQ;Pk_ster_i:~OC;Zn_r:=OO;Zn_i:=QO; -

for i:~l to 3 do
z[i]:~O;

df db r:=z;df db i:=z;Ek r:=z;Ek i:=z;hulpv r:=z;
hulpv-i:=z;R r:~z;R i:=z;thetastate opt r:=z;
thetastate opt i:=z;thetastate pred-r:=z;
thetastate-prea i:=z;U r:~z;U I:=z;v r:=z;V i:=z;
X_pred_r:=z;X_pred_i:=z;X_opl=r:=z;X=opt_i:;z;
Y_pred_r:=z;Y_pred_i:~z;

for i:=l to 512 do
b buf r[i] :~O;b buf i[i] :=O;E r buf[i] :=O;E i buf[i] :=0;
I-r buf[i]:=O;I-i buf[i] :=O;U-r-buf[i] :=O;U-i-buf[i] :=0;
Wm var buf[i]:~O;~s var buf[iT:;o;xl r buf[I]:=0;x1 i buf[i] :=0;
x2=r_buf[i]:~0;x2_i=bufTi]:=O;Y_r_buf[l] :~O;Y_i_bufTiT:~O;

pwm:~O;pwm_oud:~O;ws:~O;

start:~O;count:~O;teller:=O;

vlag:~false;keuze:~O;

end; { procedure IN IT_NULL

procedure ESTIMATE;
{***ikkkkkiki •• _** •• _••••• _•• * *__ •• __ .*... _.*.*_._***_kik*kkkki __ • __ ****_}
{* ')
{* MAIN PROCEDURE *}
{' *}{*t** __ t_t_t* ••• __ •• _. ••••• • • *** *** ._. } end;

if u inv < -1000 then u inv :~ -1000;
if u-inv ) 250 then u inv .- 250;

writeport(O,wsuA);
writeport(l,wsuB);
writeda(O, 6 + U inv);
PORT[labm_base +-9] :~ Sea

{ einde van uitvoer )

bescherming van de )
isoLatieversterkers )

',Ek_i[1]:6,' ');

begin
gotoxy(21,1);
write('----------------' ,q:3,'
gotoxy(21,3);
write('error : ' ,Ek_r[l] :6,'

----------------');
procedure INTR_HANDLER(flags,

interrupt;

cs, ip, ax, bx, cx, dx, si, di,
ds, es, bp: word);

VARIAN1;
VARIAN2;
OPTIMIZE;
CALC SYST;
DISCll:;
GRAD F;
MAKE-K;
PREDIcT;

q:~q+l;

end; { procedure ESTIMATE }

procedure UITGANG(u, ws: single};
{_**t **_ttt_._ •••••• _••• _•••• •• * .*** ._ •• }
{** H}
(** Deze procedure berekent de aanpassingen voor de labmasterkaart ")
(** **){*kkkkkkkikiki __ • __ •• ** ._. • ***_kkkkkkkki }

begin if bit3 then
begin N4oud:=N4;

N4:~timerread(4,4) ;
dN: ~N4oud-N4;

end
else
begin N50ud:~N5;

N5:~timerread(5,5);

dN:~N50ud-N5;

end;
bit3 :~ not bit3;
if dN < 0 then dN:~32000+dN;

pwm:~2*pwm_fac*dN;

if «(START )~ 10) and not keypressed) then
begin SAMPLE;

ESTIMATE; Het bemonsteren van de meetsignaLen )
end;

v1ag :~ true;

var u_inv, wsu, wsuA, wsuB: integer;

begin
wsu :~ round(14.46*ws);
if wsu < 0 then wsu :~ 0;

PORT[$20] :~ $20

end; { of intr_handler

procedure INTR_SET;

{end of interrupt)



procedure INTR_RESET;

{*****.***.******* ••••********.***************.*********.*********••• *•• **}
(* *)
(* Reset de interrupt condities *)
{* *}
{****** •• ***********************.*******.************************.********}

{•• **.*******.********••• *•• **.* •••• *****.* •• *••• ***********************.*}
(* * I
(* Set de interrupt condities *)
(* *}
{*********.****.*** •••********* •• ******.*****.**************.******** •• ***}

begin

end;

PORT [S21] := S7F and PORT[S2l];
PORT [labm base + 9] := SE9;
getintveclS0F, intsave);
setintvec(SOF, @intr_handler)

of intr_set

var

begin

N, teller, variabele, xmin, xmax: integer;
A: PlotArray;
ondergrens, bovengrens:sin91e;
buffer: array[0 .. 500] of single;

clrscr;
gotoxy(20,5);writeln('WELKE VARIABELE WILT U PLOTTEN ?');
gotoxyl20, 7);writeln('********************************');
gotoxy(20,B);writeln('* *');
gotoxy(20,9);writeln('* 1: b parameter *');
gotoxy(20,10);writeln('* 2: Usm *');
gotoxy(20,11);writeln('* 3: Ism *');
gotoxy(20,12);writeln('* 4: Isn *');
gotoxy(20,13);writeln('* 5: Flux sm *');
gotoxy(20,14\iwriteln('* 6: Flux sn *')i
gotoxy(20,15);writeln('* 7: Flux rm *')i
gotoxy(20,16)iwriteln('* B: Flux rn *');
gotoxy(20,17)iwriteln('* 9: Toerental *');
gotoxy (20, IB) iwriteln (' * *') ;
gotoxy(20,19Ii wr iteln('*******************************");
gotoxy(20,21)iwrite('kies 1.. 9: ')i read(variabele);

procedure WRITEMENU;

{********* ••• *********.************* ••*******.***********.***.*******.**.*}
{* *}
(* Met behulp van deze procedure wordt het keuze menu naar *}
{* het scherm geschreven. *}
{* *}
{********.*********** •• ***********.*********** •• ***********.**********••• *}

1: for teller .- 1 to 500 do buffer [te ller J :=b buf rlteller);
2: for teller .- 1 to 500 do buffer Ite ller] :=U=r buf\teller]i
3: for teller .- 1 to 500 do buffer [teller] :=Y r-buf[teller] ;
4: for teller :=== 1 to 500 do buffer [teller] :=Y-i-buf[teller];
5: for teller 1 to 500 do bufferltellerJ :=xI r buf [teller] i
6: for teller .- 1 to 500 do buffer [te ller] :=x]-i-buf[teller];
7: for teller .- 1 to 500 do buffer[teller] :=x2- r -buf {teller] i
B: for teller .- 1 to 500 do buffer [teller] :=x2 i buf [teller] i
9: for teller .- 1 to 500 do buffer [teller] :=Wm=var_buf[teller];

end; clrscri

write (' ondergrens ' ) i readln(ondergrens);
write (' bovengrens ' ) ; readln(bovengrens) ;
writelni
write (' linkergrens = '); readln(xmin);
write (' rechtergrens = ')i readln(xmax);

initgraphic;
for teller := 1 to 500 do

begin A[teller,l] := teller;
if buffer[teller] < ondergrens then

A[teller,2] := ondergrens + 0.01 else
if buffer[teller] > bovengrens then

A[teller,2] .- bovengrens - 0.01 else
A[teller,2] := buffer[teller] end;

case variabele of

ClearScreeni

PORT[S21] := PORT[S21] or SBO;
PORT [labm base + 4) := SID;
setintveclS0F, intsavel

of intrJeset

begin

begin

clrscr;
gotoxy(20,10);writeln('***********************************');
gotoxy(20,11);writeln('* *');
gotoxy(20,12);writeln('* 1 OPSLAAN MEETWAARDEN *');
gotoxy(20,13);writeln('* 2 PLOTTEN MEETWAARDEN *');
gotoxy(20,14);writeln('* 3 HARDCOPY PRINTER *'\;
gotoxy(20,15\;writeln('* 4 VERLAAT HET PROGRAMMA *');
gotoxy(20,16);writeln('* *');
gotoxy(20,17);writeln('***********************************');
gotoxy(20,19);write('keuze? :'\;read(KEUZE);

end; { procedure writemenu

end;

procedure PLOTTEN;

{******.************.*************.********************* ••• ***************}
(* *}
(* Met behulp van deze procedure wordt de GRAPHIX toolbox aan- *)
(* geroepen en kan een keuze worden gemaakt uit : *)
(* *}
(* pWm, Ism, Isn, Usm, fluxen *}
(* *)
{.*.********************* •• ***********************••• *********************}

definewindow(l,O,O,XMaxGlb,YMaxGlb)i
defineheader(I,'schattings resultaat');
defineworld(l,xmin,ondergrens,xmax,bovengrens)i
selectworld (1) i
selectwindow (1) i
setbackground(O)i
setforegroundcolor(15)i
setheaderoni
drawborder;
drawaxis (9,9,1,16,1,16,0,0, false) i
drawpolygon(A,xmin,xmax,O,I,O);



clrscr;

doargaan := true;

write In;
writeln('Stop de machine aIleen via <ESC>');

{••••••••••••• *••••• *••••• ** •••••••• *************.* •• ****.***.*.}
{ Het meet- en schatproces kan nu beginnen )
{ •••••••••••• ** •• *•• *.* •• *.* ••••*.* ••• ***.***.**.**********.****}

( dutycycle clack = 500 ms
Teller I wardt haag gemaakt
Teller 2 wordt haag gemaakt
Teller 3 wordt haag gemaakt

interrupt acknowledge to LABMASTER
{ enable interrupts an LABMASTER

( EOI

Poart A en B als uitgangen gedefinieerd
{ Referentie vaor Taerental MSB .- a
( Referentie vaor Toerental LSB .- a

Analoge uitgang a (Spanningsref) .- a

{ timer 4 werkt als gate
timer 5 werkt als inverterende gate

{ dutycycle clack = 5 ms
voor digitale aansturing INVERTER
voor digitale aansturing INVERTER

PORT[labm base + 9] .- $e9; Teller J wordt haag gemaakt
PORT [labm-base + 9] .- Sea; Teller 2 wordt haag gemaakt
PORT [labm-base + 9] .- $eb; Teller 3 wordt haag gemaakt
bit3 := true;
PORT [labm base + 7] .- 0; interrupt acknowledge ta LABMASTER
PORT[labm-base + 4] .- $90; / enable interrupts on LABMASTER
PORT[$20]-:= $20; ( EOI

{•••••••••••••••••••••••• *.* ••••••• ** ••• ***.************}
/ AANLOPEN }
{ sturing van de referentiewaarde van het toerentaJ )
{.*** •••••••••••••• *** •••••*••••• **.**.*********.*****.*}

while not (keypressed or (ws >= Wsmin)) do
begin if vlag then

begin
ws := ws + 0.30;
UITGANG/O , ws);
PORT[labm base + 9) .- $e9;
PORT[labm-base + 9] .- Sea;
PORT[labm-base + 9] $eb;
PORT[labm-base + 7) .- 0;
if keypressed then doorgaan false;
vlag := false;

end
end;

initlabmaster;
intr set;
defineport (3);
writeport (0,0);
writeport (1,0);
writeda(O,O) ;

timerset(4,132,32000);
timerset(5,164,32000);
timerset(3,14,5);
timerset(1,14,5);
timerset/2,14,5);

timerstop (1) ;
timerstop(2);
timerstop(3);
timerset(1,14,500);
timerset(2,14,500);
timerset(3,14,500);
PORT [labm base + 9] .- $e9;
PORT[labm-base + 9] .- Sea;
PORT[labm-base + 9) .- $eb;
bit3 := true;
PORT[labm base + 7] .- 0;
PORT[labm-base + 4] .= $90;
PORT[$20]-:= $20;

c1rscr;

clrscr;
write{'Geef Wsmin in rad/sec < 200 ');
readln(Wsmin);
if Wsmin > 200 then Wsmin:=200;
if Wsmin < a then Wsmin:=O;

{ Initialisatie schattingsprocedure I

INIT NULL;
INIT-Gk;
INIT-thetastate;
INIT-OIV;
INIT-ZN;
INIT-Pk;
Pk sEer r:=Pk r;
Pk:ster:i:=Pk:i;

GRAD H;
CALC-SYST;
OISC~;
GRAD];
MAKE_K;
q:=l;

/ initialisatie LABMASTER

procedure printen;

begin

begin

plotten;
hardcopy/false,5);
leavegraphic

end; / printen )

end; / procedure plotten

{**** ••• *** •• *•• ****.** •••••**.**.**.*•••••••••••••••• *•••••••••• *•••••••• }
(* *)
(* Met behulp van deze procedure kan een hardcopy van het figuur *}
(* gemaakt worden. *)
/* *)
{**tt* ••••••••• ****.**.**•••• *••• *•• *•••••• *•••••••••• **tt•••••••••••••••• }

{**tt •••••••••••• *.* ••••• *••••• *••••••••••••••••••••••**tt••••••••••••••• }
{***t •••• ** •• ******.* •••••••••••••••••••••••••••••••••••• t ••••• *••••••••• }
/** **)
(** **)
(** MMM MMM MA I II NNN NN **)
(** MMMM MMM-I AA AA III NNNN NN **)
(** MM MM MM MM AA AA III NN NN NN **)
/ ** MM MM MM MM AA AA II I NN NN NN ** )
/ ** MM MMM MM AAAAAAAAAAA I I I NN NN NN **)
/ ** MM MM AA AA III NN NNNN **)
( ** MM MM AA AA II I NN NNN ** )
(** * *)
/** **}
{**tt**** •••••• *.**** ••••••••• ** ••*** ••••••••••••••••• **t ••••••••• *•••••• }
(***t •• ** ••••••••••• *•••• **•••• *.*.**.* ••••••••••••••• **tt•••• ********* •• }

.....
o



while not keypressed do
begin if vlag then

begin
PORT [labm base + 9] := $e9;
PORT[labm-base + 9] := Sea:
PORT[labm-base + 7] := 0:
if keypressed then doorgaan .- false:
start :=start+I:
vlag := false:

end
end:

{*tt ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••**i ••••••• }

/ UITLOPEN }
{ terugregelen van het toerental }
{************** •• ************* •• ****************** •• ****t ••••••• }

end.
end:

end:
4:

..........

timerstop{l) :
timerstop (2) :
timerstop/3) ;
timerset(3,14,S):
timerset(1,14,S):
timersetI2,14,S):

PORT [labm base + 9]
PORT[labm-base + 9]
PORT[labm-base + 9]
bit3 := true:
PORT [labm base + 7]
PORT[labm-base + 4]
PORT[S20]-:= $20:

vlag:=false:

while ws > 0 do

.- Se9:

.- Sea:

.- $eb:

.- 0:

.- $90:

/ dutycycle clock = 5 ms
voor digitale aansturing INVERTER
voor digitale aansturing INVERTER

/ Teller 1 wordt hoog gemaakt
{ Teller 2 wordt hoog gemaakt
{ Teller 3 wordt hoog gemaakt

interrupt acknowledge to LABMASTER
( enable interrupts on LABMASTER

/ EOI

begin if vlag
then begin

end:

writeport 10, 0):
writeport (l, 0):
PORT [labm base + 9] Sea:
timerstop(l) ;
timerstop(2) :
timerstop(3) :
writeda(0,-6);
intr_reset:

while keuze < 4 do
begin

WRITEMENU:
case KEUZE of

ws := ws - 0.03:
UITGANG(O , ws):
PORT[labm base + 9] Se9:
PORT[labm-base + 9] Sea:
PORT[labm-base + 7] 0:
vlag .- false
end

1: OPSLAG:
2: begin

PLOTTEN:
repeat until keypressed:
leavegraphic:
end;

3: PRINTEN:
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