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ZASTOSOWANIE METODY ZMIANY BAZY DO DOBORU 
WZMOCNIEŃ OBSERWATORA STRUMIENI MAGNETYCZNYCH 
SILNIKA INDUKCYJNEGO 

Streszczenie. W artykule opisano analityczną metodę doboru wzmocnień propor-
cjonalnego obserwatora silnika indukcyjnego. Zaproponowana metoda umożliwia 
precyzyjne ulokowanie biegunów obserwatora i niezależną optymalizację obserwatora 
pod względem odporności na zakłócenia i odchyłki parametrów silnika indukcyjnego. 
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APPLICATION OF THE BASIS TRANSFORMATION METHOD TO 
GAINS’ SELECTION OF THE OBSERVER OF INDUCTION MOTOR 
MAGNETIC FLUXES 

Summary. The paper describes an analytical method for gains’ selection of 
proportional observer of an induction motor. Proposed method enables precise pole 
placement of the observer and independent optimization in respect to immunity to 
disturbances and parameter variations of an induction motor. 
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1. WSTĘP 

Metoda zmiany bazy jest znaną z teorii sterowania i systemów metodą przesuwania bie-

gunów liniowych, stacjonarnych systemów dynamicznych. Polega ona na znalezieniu takiej 

transformacji zmiennych stanu systemu, która doprowadzi odpowiednie macierze systemu do 

postaci kanonicznej, pozwalającej w prosty sposób zmieniać wartości współczynników 

wielomianu charakterystycznego korygowanego systemu. 

Ze względu na właściwości modelu matematycznego silnika indukcyjnego, takie jak 

parametryczna zależność równań od prędkości kątowej oraz niepełny rząd macierzy stanu dla 

zerowej prędkości kątowej oraz dodatkową konieczność optymalizacji obserwatora pod kątem 
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odporności na zakłócenia, dobór wzmocnień obserwatora silnika indukcyjnego tą metoda 

staje się problemem nietrywialnym.  

W artykule opisano zaproponowany przez autorów tok postępowania, pozwalający na 

osiągnięcie dobrych rezultatów praktycznych. 

2. OZNACZENIA 

Indeksy numeracyjne macierzy i wektorów (pisane kursywą): 

Gwk – macierz G o w wierszach i k kolumnach; 

Gw,k – element macierzy G leżący w w-tym wierszu i k-tej kolumnie; 

gm – m-ty element wektora g, domyślnie wszystkie wektory są wektorami 

kolumnowymi; 

G{w}, G[k] – w-ty wiersz i k-ta kolumna macierzy G; 

G(m) – m-ta macierz G; 

1m, 0wk – macierz jednostkowa rzędu m i macierz zerowa o w wierszach  

i k kolumnach. 

Indeksy opisowe, będące częścią nazwy zmiennej (pisane antykwą): 

h, h – składowe wektora fazowego wyrażone w prostokątnym, nieruchomym 

układzie współrzędnych -; 

hs, hr – wielkości związane odpowiednio z uzwojeniami stojana i wirnika silnika; 

hd – wielkość modeli matematycznych silnika i obserwatora wstępnie 

transformowanych do systemu dynamicznego o jednym wyjściu; 

ht – wielkość modeli matematycznych silnika i obserwatora po transformacji do 

kanonicznej postaci obserwowalnej Brunowskiego-Luenbergera. 

Zmienne modelu matematycznego silnika w wielkościach względnych (p.u.), 

rzeczywiste, zmienne w czasie: 

 – elektryczna prędkość kątowa wirnika; 

u, i,  – napięcie uzwojenia, prąd uzwojenia, strumień magnetyczny sprzężony  

z uzwojeniem; 

 x12, x21 – multiskalarne zmienne stanu silnika indukcyjnego [1,2]; 

me – moment elektromagnetyczny silnika. 

Wielkości modeli matematycznych w przestrzeni stanu silnika indukcyjnego 

i obserwatora:  

x, u, y – wektory stanu, wymuszeń i odpowiedzi o wymiarach odpowiednio n, p i q; 

A, E, B, C, K – odpowiednio macierze stanu obiektu obserwowanego, stanu 

obserwatora, wejścia, wyjścia oraz wzmocnień obserwatora; 
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T – macierz transformacji bazy, transformacji do kanonicznej postaci 

obserwowalnej Brunowskiego-Luenbergera; 

ĥ  („daszek” nad zmienną) – wielkość odtwarzana w obserwatorze; 

h  (kropka nad zmienną) – pochodna względem czasu t w wielkościach względnych. 

Funkcje: 

eig: Gmm  gm1 = eig(G); g – wektor wartości własnych macierzy G; 

poly: Gmm  g(m+1)1 = poly(G); g – wektor współczynników wielomianu 

charakterystycznego macierzy G; 

diag: gm1  Gmm = diag(g); G – macierz diagonalna o rozłożonych na głównej 

przekątnej elementach wektora g. 

3. MODEL MATEMATYCZNY SILNIKA I OBSERWATORA 

Silnik indukcyjny, jako monoharmoniczną maszynę bez wypierania prądu w wirniku 

i z liniowym obwodem magnetycznym, można przedstawić w przestrzeni stanu przy wyko-

rzystaniu różniczkowego równania stanu i algebraicznego równania wyjścia: 

 

BuxAx  )( ,    Cxy  .                                                   (1) 

 

Prędkość kątowa  została potraktowana jako wolnozmienny parametr [3]. Wektory 

stanu, wymuszeń oraz wyjścia, o liczbach elementów odpowiednio n = 4, p = 2 i q = 2, 

przyjmują postaci: 
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Macierze A()  nn, B  np i C  qn mają elementy o wartościach zależnych od 

stałych w czasie parametrów schematu zastępczego silnika [3]. Wektor stanu x tak 

zdefiniowanego obiektu obserwowanego można odtwarzać przy wykorzystaniu obserwatora 

proporcjonalnego opisanego równaniem: 

 

 yxCKuBxAx  ˆ)(ˆ)(ˆ  .                                           (3) 

 

Dobór wzmocnień obserwatora (3) polega na wyznaczeniu wartości elementów macierzy 

K()  nq.  
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Wartości wzmocnień należy dobrać tak, aby bieguny obserwatora, będące wartościami 

własnymi macierzy stanu E() obserwatora, miały odpowiednie wartości, zawarte 

w wektorze zad(): 

 

  CKAEEλ )()()(gdzie)(eig)(zad   .                          (4) 

 

Drugie kryterium doboru wzmocnień jest związane z odpornością obserwatora na 

zakłócenia. Odporność obserwatora na zakłócenia jest tym większa, im mniejsza jest wartość 

wskaźnika wzmocnienia macierzy wzmocnień, zdefiniowanego następująco [4]: 
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4. DOBÓR WZMOCNIEŃ OBSERWATORA METODĄ ZMIANY BAZY 

Metodę zmiany bazy można w prosty sposób zastosować do przesuwania biegunów 

systemu dynamicznego tylko w przypadku, gdy wykorzystywany do kompensacji sygnał jest 

sygnałem jednowymiarowym [5]. W rozpatrywanym przypadku obserwatora (3) zmiennych 

stanu silnika indukcyjnego (1) i (2), sygnałem wykorzystywanym do kompensacji są odpo-

wiedzi obiektu obserwowanego, zawarte w wektorze y o wymiarze q = 2. Pierwszym krokiem 

algorytmu doboru wzmocnień jest więc wykonanie wstępnej transformacji obserwatora  

i obiektu obserwowanego do postaci o jednym wyjściu. Następnie, w drugim kroku, należy 

dokonać transformacji do kanonicznej postaci obserwowalnej Brunowskiego-Luenbergera.  

W postaci tej, elementy wyznaczanej macierzy wzmocnień są wprost równe różnicom wielo-

mianów charakterystycznych obserwatora przed korekcją i odpowiadającego zadanym war-

tościom własnym. Ostatnim krokiem doboru jest optymalizacja wzmocnień obserwatora pod 

kątem odporności na zakłócenia. 

4.1. Transformacja wstępna 

Macierz wzmocnień obserwatora K() należy rozłożyć na diady, czyli iloczyny 

kolejnych kolumn tej macierzy i odpowiadających im wierszy macierzy jednostkowej: 
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Następnie należy wybrać jedną, j-tą kolumnę macierzy wzmocnień, która będzie 

niewiadomą i zostanie wyznaczona w dalszym procesie doboru wzmocnień. Wartości 

elementów pozostałych kolumn macierzy wzmocnień należy założyć, dodatkowo uzależniając 

je od parametru :  
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Wprowadzony parametr , po zakończeniu doboru wzmocnień obserwatora pod katem 

wartości własnych, umożliwi niezależną ich optymalizację pod kątem wartości wskaźnika 

wzmocnienia ||K(,)||w.  

Utworzona macierz Kd() ma zerową j-tą kolumnę. W wyniku doboru wzmocnień 

metodą zmiany bazy zostanie wyznaczony wektor kd(,), będący j-tą kolumna macierzy 

K(,): 

][d ),(),( j Kk  .                                                    (8) 

 

Po zakończeniu doboru wzmocnień macierz K(,) należy odtworzyć w następujący 

sposób: 
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Macierz Kd() o założonych wartościach elementów ma wpływ na właściwości systemu 

i musi zostać uwzględniona w dalszym toku postępowania. W tym celu należy utworzyć 

nową macierz stanu obiektu obserwowanego Ad(,). Obiekt obserwowany po transformacji 

wstępnej ma jedno wyjście, zmianie ulega więc również postać macierzy wyjścia. System po 

transformacji wstępnej jest opisany macierzami: 
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4.2. Transformacja do kanonicznej postaci obserwowalnej 

Kanoniczna postać obserwowalna Brunowskiego-Luenbergera macierzy stanu i wyjścia 

obiektu obserwowanego jest parą macierzy blokowych: 
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 1)1(1dt  n0C ,                                                       (12) 

 

gdzie a(,) jest wektorem współczynników wielomianu charakterystycznego macierzy 

Ad(,), pomniejszonym o ostatni element o numerze n + 1, który zawsze ma wartość 1:  

 

  nmmm ;1),(poly),(:),( d   Aaa ,                            (13) 

 

Macierze (12) i (13) są wynikiem następującej transformacji: 
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Macierz stanu obserwatora proporcjonalnego obiektu obserwowanego opisanego 

macierzami (11) ma postać: 
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gdzie () jest pomniejszonym o ostatni element wektorem współczynników wielomianu 

charakterystycznego obserwatora o wartościach własnych równych wartościom zadanym, 

zawartym w wektorze zad():  

 

   nmmm ;1)(diagpoly)(:)( zad   λαα .                              (16) 

 

Z porównania struktur macierzy stanu obiektu (11) i obserwatora (15), przy 

uwzględnieniu postaci macierzy wyjścia (12), wynika, że wartości elementów poszukiwanego 

wektora wzmocnień dla systemu w postaci kanonicznej można obliczyć wprost jako różnice 

wartości współczynników wielomianów charakterystycznych obiektu i obserwatora: 

 

)(),(),(dt  αak  .                                              (17) 

 

Ostatnim krokiem wyznaczania macierzy wzmocnień jest powrót do pierwotnej postaci 

systemu. W tym celu należy najpierw wykonać transformację odwrotną wektora kdt(,): 
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a następnie, korzystając z zależności (9), zrekonstruować macierz K(,). 
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4.3. Wyznaczanie macierzy transformacji bazy 

Jeżeli transformacja (14) jest możliwa do przeprowadzenia, wtedy dla tych samych 

postaci macierzy (10) istnieje nieskończenie wiele macierzy transformacji T(,), 

gwarantujących uzyskanie postaci (11) i (12). Macierz transformacji bazy można wyznaczyć 

na różne sposoby, więc wykorzystana w przeprowadzonych badaniach metoda jest jedną 

z możliwych [6].  

Wykorzystana metoda składa się z dwóch kroków. W pierwszym kroku wyznaczanych 

jest n macierzy T(,)(i), transformujących macierz Ad(,) do postaci (11), lecz nie 

gwarantujących poprawnej transformacji macierzy Cd do postaci (12). W tym celu należy 

założyć macierz V()  nn, o dowolnych, zależnych od  wartościach elementów. Kolejne 

kolumny każdej z n poszukiwanych macierzy T(,)(i) są iloczynami kolejnych kolumn 

macierzy V() i kolejnych potęg macierzy Ad(,): 
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Każda z utworzonych macierzy T(,)(i) transformuje macierz Ad(,) do postaci (11). 

Właściwość tę ma również dowolna kombinacja liniowa macierzy T(,)(i), o niezerowym 

przynajmniej jednym współczynniku [7]. Współczynniki kombinacji liniowej zawarte 

w wektorze g(,) należy tak dobrać, aby będąca wynikiem kombinacji macierz T(,): 
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transformowała macierz Cd do postaci (12). Wartości elementów wektora g(,) można 

wyznaczyć metodą eliminacji Gaussa. Metoda ta została wykorzystana w przedstawionej 

w załączniku uniwersalnej funkcji do wyznaczania macierzy transformacji bazy. 

4.4. Korygowalność biegunów obserwatora dla  = 0 

Metoda zmiany bazy w przedstawionej postaci pozwala na dowolne kształtowanie 

położenia biegunów obserwatora na płaszczyźnie zespolonej, dla wszystkich prędkości 

kątowych , z wyjątkiem  = 0 i najbliższego otoczenia tego punktu pracy. Wynika to 

z faktu, iż dla zerowej prędkości kątowej macierz stanu silnika A() jest macierzą osobliwą 

[3,4], a jej rząd wynosi 2. W tym stanie pracy równania modelu matematycznego silnika są 

odsprzężone i wielkości w osi  nie wpływają na wartości wielkości w osi  (i odwrotnie). 
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W zależności od założonej postaci macierzy Kd() może się okazać, że położenie części 

biegunów obserwatora nie zależy od wartości dobieranej macierzy kd(,) i zawsze jest takie 

samo. Próba wymuszenia innego położenia tych niekorygowalnych biegunów powoduje, że 

niektóre wartości elementów macierzy kd(,) mają dla  = 0 asymptotę i dążą do 

nieskończoności. Uniemożliwia to poprawne działanie obserwatora dla małych prędkości 

obrotowych.  

W trakcie doboru wzmocnień obserwatora, po wykonaniu opisanej w punkcie 4.1 

transformacji wstępnej i założeniu postaci macierzy Kd(), należy przeprowadzić test 

korygowalności biegunów. W tym celu można wykreślić położenie biegunów obserwatora na 

płaszczyźnie zespolonej dla pewnej, dowolnej i stałej wartości parametru  i dla dowolnych, 

zmiennych wartości elementów wektora kd, przyjętych zupełnie dowolnie, gdyż na tym etapie 

doboru właściwy wektor kd(,) nie został jeszcze wyznaczony. Przykładowe wyniki takiego 

testu przedstawiono na rysunku 1. 

 

 

Rys. 1. Wpływ wartości elementów kd na położenie biegunów obserwatora na płaszczyźnie 
zespolonej, dla  = 0 

Fig. 1. Influence of  kd elements values on observer poles position in a complex plane for  = 0  

Na rysunkach 1a i 1b przedstawiono położenie biegunów obserwatora dla  = 0 i dwóch 

różnych wartości parametru , uzyskane dla macierzy Kd() i kd o postaciach 

przedstawionych na rysunku 1c. Drugi z elementów wektora kd zmienia się w podanym na 

rysunku 1c zakresie wartości. Z przedstawionych wykresów wynika, że położenie biegunów 

obserwatora 3 i 4 zmienia się wraz ze zmianami wartości elementów kd, bieguny te są więc 

korygowalne i ich położenie może być dowolnie zmieniane również dla  = 0. Natomiast 

położenie biegunów 1 i 2 jest niezależne od elementów wektora kd i zależy tylko od 

wcześniej przyjętej postaci macierzy Kd() i parametru . Bieguny te są więc 

niekorygowalne. 

Poprawną pracę obserwatora również dla małych prędkości kątowych, pomimo 

występowania niekorygowalnych biegunów, można zapewnić na dwa sposoby. Pierwszy 
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sposób polega na wyznaczeniu wzmocnień obserwatora z pominięciem przedziału małych 

prędkości kątowych i następnie na aproksymowaniu ich przebiegów w całym zakresie 

zmienności prędkości [4]. Metoda ta pozwala na uzyskanie obserwatora poprawnie 

pracującego przy wszystkich prędkościach kątowych, lecz w otoczeniu zera wartości własne 

obserwatora mogą znacznie różnić się od wartości zadanych. Dodatkowo, w pobliżu zerowej 

prędkości kątowej wskaźnik wzmocnienia  macierzy wzmocnień obserwatora może osiągać 

duże wartości, zmniejszając odporność obserwatora na zakłócenia. 

 

 

Rys. 2. Wartości własne obserwatorów wykorzystanych w badaniach laboratoryjnych 
Fig. 2. Eigenvalues of observers used in laboratory investigations 

Drugi sposób polega na włączeniu biegunów niekorygowalnych dla  = 0 do wektora 

zdanych wartości własnych obserwatora zad( = 0). Jest to trudne, gdyż położenie 

niekorygowalnych biegunów zależy od wartości parametru , którego wartość jest dobierana 

już po wyznaczeniu wektora kd(,). W trakcie przeprowadzonych badań zauważono jednak, 

że często niekorygowalne bieguny są umiejscowione w pobliżu biegunów silnika (wartości 

własnych macierzy A( = 0)) i zachodzi duże prawdopodobieństwo, że istnieje taka wartość 

parametru , dla której położenie niekorygowalnych biegunów obserwatora i niektórych 

biegunów silnika się pokryje. Dla  = 0 silnik ma dwa bieguny podwójne, więc w przypadku 

gdy obserwator ma dwa bieguny niekorygowalne, są możliwe trzy różne ich kombinacje. 

Efekty zastosowania obydwu metod przedstawiono na rysunku 2. 

Na rysunku 2 zaprezentowano zadane i uzyskane wartości własne dwóch obserwatorów 

wykorzystanych w badaniach laboratoryjnych. Na rysunku 2a przedstawiono wartości własne 

obserwatora (dalej dla uproszczenia nazywanego obserwatorem A), dla którego zastosowano 

pierwszą z zaproponowanych metod unikania asymptot wzmocnień dla  = 0 – aproksy-
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mację. Odchyłki wartości własnych od wartości zadanych są wyraźnie widoczne przy małych 

prędkościach kątowych. Na rysunku 2b przedstawiono wartości własne obserwatora, dla 

którego zastosowano drugą metodę (obserwator B) – włączono dwa niekorygowalne bieguny 

do wektora zad() obserwatora dla  = 0. Widoczne w tym przypadku niewielkie odchyłki 

wartości własnych obserwatora są skutkiem ograniczonej precyzji obliczeń numerycznych. 

4.5. Dobór parametru  

Po wyznaczeniu wektora kdt(,), wykonaniu transformacji odwrotnej (18) i odtworzeniu 

macierzy K(,) z zależności (9), należy wybrać wartość parametru , tak aby wartość 

wskaźnika wzmocnienia obserwatora (5) była jak najmniejsza w pełnym przedziale 

zmienności prędkości kątowej . Wartości wskaźnika wzmocnienia dla obserwatorów A i B 

przedstawiono na rysunku 3. Kształt przedstawionych na rysunku 3 powierzchni jest zależny 

od wcześniej założonych postaci macierzy Kd() i V(). 

W przypadku obserwatora A (rys. 3a) powierzchnia wskaźnika wzmocnienia ma dla 

 = 0 grzbiet występujący dla wszystkich wartości  z rozpatrywanego przedziału. Grzbiet 

ten jest skutkiem dążenia wartości wzmocnień do nieskończoności. Po dokonaniu wyboru 

optymalnej wartości parametru  i aproksymacji, grzbiet ten ujawnia się w dużych 

wartościach wskaźnika wzmocnienia i wzmocnień obserwatora w przedziale małych 

prędkości kątowych. W przedziale tym obserwator będzie się więc charakteryzował 

zmniejszoną odpornością na zakłócenia. 

W przypadku obserwatora B (rys. 3b) grzbiet ten również występuje, lecz jest przecięty 

doliną, odpowiadającą wartości parametru , dla której niekorygowalne bieguny obserwatora 

pokryły się z włączonymi do wektora zad() biegunami silnika. Umożliwiło to uzyskanie 

znacznie mniejszych wartości wskaźnika wzmocnienia dla małych prędkości kątowych. 
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Rys. 3. Wzmocnienia i wskaźniki wzmocnienia badanych obserwatorów 
Fig. 3. Gains and matrix amplification indexes of investigated observers 

5. BADANIA SYMULACYJNE I LABORATORYJNE OBSERWATORÓW 

Uzyskane w wyniku doboru metodą zmiany bazy obserwatorów A i B poddano badaniom 

symulacyjnym i laboratoryjnym. W wykorzystanym do badań modelu symulacyjnym silnik 

o mocy 5,5 kW pracował w układzie otwartym, zasilany był z falownika sterowanego metodą 

U/f = const. Do modeli obserwatorów podawano prędkość kątową wziętą wprost z modelu 

silnika. Do sygnałów prądów, podawanych do modeli obserwatorów, dodano zakłócenia 

będące sumą składowej stałej, losowego szumu o równomiernym rozkładzie 

prawdopodobieństwa i wyższych składowych harmonicznych. Do modeli obserwatorów 

podawano zadane wartości napięć stojana us i us, podczas gdy rzeczywiste napięcia modelu 

silnika były wynikiem modulacji PWM. Dodatkowo, w modelu symulacyjnym silnika 

wprowadzono 10% odchyłkę rezystancji uzwojenia stojana i 20% rezystancji uzwojenia 

wirnika. Schemat blokowy modelu symulacyjnego i wyniki symulacji przedstawiono na 
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rysunku 4. W trakcie symulacji przeprowadzono kolejno rozruch silnika, skokowe załączenie 

momentu obciążenia, skokowe zmniejszenie prędkości kątowej zadanej oraz nawrót. 

W symulacji obydwa badane obserwatory działały poprawnie. Błędy odtwarzania strumieni 

magnetycznych były mniejsze w obserwatorze B, w szczególności w początkowej fazie 

rozruchu. 

  

 

Rys. 4. Schemat blokowy modelu symulacyjnego oraz wyniki symulacji 
Fig. 4. Block diagram of simulated system and simulation results  
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Badania laboratoryjne przeprowadzono w multiskalarnym układzie sterowania silnika 

indukcyjnego [1, 2] o mocy 5,5 kW. Dodatkowo, w trakcie badań obserwatory 

współpracowały z mechanizmem odtwarzania prędkości kątowej, zaczerpniętym z pracy [8]. 

Zarejestrowane w trakcie badań przebiegi przedstawiono na rysunku 5. 

Obserwator B (rys. 5b) zapewnia poprawną pracę układu sterowania zarówno dla małych, 

jak i dużych prędkości kątowych. Dzięki małym wartościom wskaźnika wzmocnienia 

w pełnym przedziale zmienności prędkości kątowych, obserwator ten charakteryzuje się 

znaczną odpornością na zakłócenia i odchyłki parametrów silnika. 

W wykorzystanym stanowisku laboratoryjnym obserwator A pracował poprawnie tylko 

przy dużych prędkościach kątowych. Na rysunku 5a zaprezentowano przebiegi zare-

jestrowane podczas bardzo wolnego zmniejszania prędkości kątowej. Wraz ze zmniejszaniem 

prędkości kątowej rośnie wartość wskaźnika wzmocnienia i maleje odporność obserwatora na 

zakłócenia. Świadczą o tym narastające szumy w przebiegu zmiennej x21 układu sterowania, 

będące skutkiem kumulacji zakłóceń. Malejąca odporność obserwatora w rezultacie prowadzi 

do utraty stabilności pracy układu sterowania. 

 

  

Rys. 5. Wyniki badań laboratoryjnych 
Fig. 5. Experimental results 
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6. PODSUMOWANIE 

Metoda zmiany bazy w zaproponowanej postaci, pomimo znacznej komplikacji, pozwala 

na precyzyjne ulokowanie biegunów obserwatora oraz zapewnienie znacznej odporności na 

zakłócenia i odchyłki parametrów silnika. Konieczność wykonania dużej liczby obliczeń 

numerycznych i symbolicznych sprawia, że przeprowadzenie doboru wzmocnień obserwatora 

tą metodą wymaga zastosowania takiego programu wspomagania obliczeń jak Mathcad. 

Jednakże, wiele etapów obliczeń, takich jak wyznaczanie macierzy transformacji bazy, jest 

możliwych do całkowitego zautomatyzowania, co ilustruje przykład podany w załączniku. 
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ZAŁĄCZNIK 

Opisany w rozdziale 4.3 algorytm doboru macierzy transformacji bazy, na potrzeby 

przeprowadzonych badań zrealizowano w programie Mathcad Prime 2.0 w postaci 

uniwersalnej funkcji MacTZmianaBazy. Funkcja działa dla dowolnego systemu 

dynamicznego opisanego macierzami A i C, wymiarze q = 1 i dowolnym wymiarze n, co 

odpowiada postaciom (10) systemu po transformacji diadycznej.  

Funkcję oraz podany przykład jej zastosowania utworzono przy ustawieniu zmiennej 

środowiskowej programu Mathcad ORIGIN na wartość 1. Funkcja ma postać: 
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Parametr h zabezpiecza funkcję przed skutkami bliskości macierzy transformacji 

macierzy osobliwej. Gdy wartość modułu wyznacznika jednej z macierzy T(i) jest mniejsza od 

h, funkcja zgłasza błąd. Należy wtedy zmienić postać macierzy V. 

Sposób zastosowania funkcji MacTZmianaBazy dla prostego systemu stacjonarnego 

o wymiarach n = 3, q = 1, przedstawia przykład: 

 



132  T. Białoń, A. Lewicki, M. Pasko 

 
 

 

Dr inż. Tadeusz BIAŁOŃ 
Politechnika Śląska 
Wydział Elektryczny, Instytut Elektrotechniki i Informatyki 
ul. Akademicka 10 
44-100 Gliwice 
e-mail: Tadeusz.Bialon@polsl.pl 
 
Dr hab. inż. Arkadiusz LEWICKI  
Politechnika Gdańska 
Wydział Elektrotechniki i Automatyki; Katedra Automatyki Napędu Elektrycznego 
ul. Narutowicza 11/12 
80-233 Gdańsk 
e-mail: Arkadiusz.Lewicki@pg.gda.pl 
 
Prof. dr hab. inż. Marian PASKO 
Politechnika Śląska 
Wydział Elektryczny, Instytut Elektrotechniki i Informatyki 
ul. Akademicka 10 
44-100 Gliwice 
e-mail: Marian.Pasko@polsl.pl 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


