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Samenvatting

Dit rapport beschrijft het werk dat is verricht aIs afstudeerproject bij de vakgroep elektrische
energiesystemen van de technische universiteit Eindhoven. Het afstudeerverslag is een eerste
gedachtengang over een real-time transient simulator voor hoogspanningsnetten. Tot op heden zijn
computerprogramma's, zoals het programma EMTP, beschikbaar die transienten in netten
herekenen. Er is echter de wens ontstaan om dergelijke programmatuur op real-time basis te
ontwikkelen.
Er is een studie gedaan naar de haalhaarheid van een dergelijke simulator en op welke manier de
simulator gerealiseerd zal moeten worden. Daartoe is gekeken naar de verschillende lijnmodellen
die in het verieden ontwikkeld zijn; aan de hand van het aantal bewerkingen van deze

Iijnmodellen, is het best hruikbare model gekozen. Bekeken modellen zijn o.a. het J. Marti model,
het Humpage model en de verdeelde weerstanden methode.
Door middel van netreductie is het aantal rekenkundige bewerkingen van een simulatie
geminimaliseerd. Het gehele hoogspanningsnet wordt gereduceerd tot een dubbelcircuitlijn met aan
weerszijden frequentie athankelijke Thevenin vervangingsschema's. Op deze wijze ontstaat een
schema met 3 knooppunten die met elkaar verhonden zijn door hoogspanningslijnen. De looptijd
van deze hoogspanningslijnen zorgt er voor dat de drie knooppunten afzonderlijk en onathankelijk
van elkaar berekend kunnen worden.
Het computerprogramma herekend de transienten in componentgrootheden, zodat de spanningen
en stromen in de betreffende fasen ontkoppeld zijn. Pas bij het uitvoeren van de berekende
signalen, zal er overgeschakeld worden naar fase grootheden. Op deze manier is er een minimum
aan bewerkingen nodig voor het berekenen van transienten.

Naast onderzoek naar mogelijke algoritmen is er onderzocht welke computer apparatuur voor een
real-time simulator in aanmerking komL Verschillende computersystemen zijn met elkaar
vergeleken, waaronder de krachtige computers met RISC-processoren. Er is in het bijzonder veel
aandacht is besteed aan de Digitale Signaal Processor (DSP). Een eerste aanzet tot de
implementatie van een real-time simulator in een DSP wordt in dit verslag beschreven, evenals de
subroutine voor berekening van recursieve convolutie, die tijdens mijn afstuderen geschreven is
voor de DSP.
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Summary

This thesis is a start of the design of a digital real-time simulator for transients in high-voltage
networks. Until now these simulations are carried out on an analog network model, the TNA
(transient network analyzer) or the simulations are run on a computer program called EMTP
(electromagnetic transients program). Especially for the study of the reaction of security
relays/systems, a real-time digital network simulator is needed. The action of the relays can be fed
back to the networkmodel just like a normal field situation.

During the graduation project a study has been made to the feasibility of a real-time simulators
and there is also studied how to realize such a simulator. Therefore several linemodels are
examined, which are developed in the past to describe the propagation of waves in high-voltage
lines. The number of mathematical operations will he decisive on which model will be used in the
simulator. Therefore several line models are considered especially the J. Marti-, The Humpage
and the lumped resistance model.

Accurate calculations of transients requires a small time-step. In this short time large system
equations have to be solved, hecause of the wmplexity of the networks. To reduce the number of
calculations needed, a network reduction has to be used. The entire high-voltage network will be
reduced to one dubbelcircuitline with on both sides Thevenin substitute network with frequency
dependant impedances. If the fault place in the line is taken into account, the network will exist of
three nodes which are connected to each other with the high-voltage lines. The time delay of the
lines makes it possible to calculate the three nodes independent of each other.

The computer program calculates the transients in the components domain, so that the currents
and voltages of each phase are independent of each other. In the final step, when the signals are
given to the relays, the signals will be transferred to the phase-domain. This method uses a
minimum of calculations for calculating the transients.

Besides the research after possible algorithms, several computer systems are studied. Two
computer systems are suitable for a real-time network analyzer. The powerful RISe systems and
the DSP systems can be used in these simulators. During the tinal project special attention is given
to the development of a real-time simulator built with DSP's. One DSP's is not powerful enough
to calculate the transients, so a parallel processing structure is built up and a special subroutine for
calculating recursive convolutions is written for the DSP.
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Hoofdstuk 1 : Illleidillg

Hoogspanningsnetten bestaan voor het grootste dee! lIit lange bovengrondse lijnen. Zodra er in het
net een verandering optreedt, als gevolg van een schakelhandeling, een kortsluiting of een
atmosferische ontlading, zullen er transiente verschijnselen optreden in het net. Deze transiente

verschijnselen zijn het gevolg van lopende golven op de lange lijnen die tijdens een verstoring
optreden. Vek factoren, zoals lijnlengte en soort verandering, kunnen het patroon van de
transH~nten be·invloeden.

Om gevaarlijke situaties en schade in het net te voorkomen, zijn er in het net beveiligingsrelais

opgenomen. Dele relais dienen een uitschakelcommando te geven aan de vermogensschakelaars
indien een foutsituatie is opgetreden. Het is hierhij helangrijk dat een relais aileen een commando

geeft als er daadwerkelijk sprake is van een tout. Bij een onnodig uitschakelcommando wordt de

energietoevoer onderhroken, hetgeen hoge kosten tot gevolg heeft. Er treden echter grotere
problemen op indien het relais niet werkt als er weI een foutsituatie is. Grote schade kan dan aan
het net toegebracht worden, hetgeen te allen tijde voorkomen moet worden.

Om de werking van het relais te controleren, is het nodig am deze een groat aantal testen te laten

ondergaan. Hierbij worden de transienten die hij de verschillende foutsituaties vaal' kunnen
komen, aan het relais aangeboden. Het wei of niet reageren van het relais bepaalt of de test

geslaagd is.

De beste methode om dele proeven uit te voeren is natuurlijk in het hoogspanningsnet zelf, door
daar de foutsituaties te creeren. Het spreekt Vaal' zich dat dit hoge kosten met zich mee brengt en

het kan zeit's tot gevaarlijke situaties (eiden. Daarom is er apparatuur ontwikkeld die de transiente

verschijnselen kan simuleren, dit kunnen zowel analoge als digitale simulatoren zijn. Dele

simulatoren kunnen de transienten genereren die bij een bepaalde foutsituatie op zullen treden. Het
signaal wordt dan via versterkers aan het relais toegevoerd en de aetie van het relais wordt dan
vergeleken met de verwachting.

Met de komst van de computer zijn de analoge simulatoren van het veld verdreven en is het
programma EMTP (Electromagnetic transients program) wereldwijd als simulator in gebruik

genomen. Met hehulp van EMTP wordt het signaal eenmalig berekend en opgeslagen op band,

waarna, tijdens de test, via een OfA convertor en een versterker, het signaal aan het relais wordt

toegevoerd.

Met het complexer worden van relais is de wens ontstaan om de actie van het relais terug te
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voeren naar de simulator. Hierdoor is het mogelijk om veranderingen in de netstructuur als gevolg
van de schakelhandeling mee te nemen in de simulatie. Relais kunnen hierdoor getest worden als
ware ze werkelijk in het hoogspanningsnet opgenomen. Om dergelijke beproevingen mogelijk te
maken is er een real-time netsimulator nodig. Dit betekent dat de transienten tijdens de test
berekend moeten worden. Simulatie van transienten vereist echter een groat aantal berekeningen,
zodat een real-time netsimulator gebruik zal moeten maken van zeer snelle algoritmen en

processoren.

Dit verslag beschrijft een studie naar de haalbaarheid van een simulator op real-time basis. Hierbij
is gekeken naar de bruikbaarheid van de modellen en algoritmen, die op dit moment in o.a. het
programma EMTP gebruikt worden. Eveneens is er een onderzoek gedaan naar de mogelijk
bruikbare computer apparatuur die op dit moment beschikbaar is op de markt.

8 Ajsrudeervers/ag Mischa Vermeer



Hoofdstuk 2 : De stand van zaken
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Ie
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112 122

De mogelijkheden am transiente verschijnselen in netten te simuleren zijn in de loop der jaren

enorm toegenomen. Sinds de komst van de micro-processor zijn de oude(rwetse) analoge
netsimulatoren (TNA) vervangen door de computer. Deze TNA's bootsen de elektrische
eigenschappen van het hoogspanningsnet na. In een TNA worden de verschillende elementen van
een hoogspanningsnet nagebootst middels verschillende modellen. Zo wordt een hoogspanningslijn
gemodelleerd middels een aantal II-secties. Vanwege de complexiteit en de hoge kosten van dit
model, is het niet mogelijk am het hele net met lijnmodellen te simuleren. Daarom modelleert
men meestal slechts een deel van het net, namelijk een c1l1obeIcircuit lijn met aan weerszijden een
invoeding, zie figulIr 1. In de hoogspanningsnetten wordt een verbinding tussen twee
schakelstations meestal duhhel uitgevoerd. er is dan sprake van een dubbelcircuitlijn.

UA Uo U B

111 121

figuur 1: Dubbelcircuitlijn gemodelleerd in een TNA

In de figuur wordt het toegepaste schema voor TNA's schematisch en in een fase weergegeven.
Een schakelstation wordt hier weergegeven middels een dikke verticale streep en de dubbe\circuit
lijn zijn de horizontale lijnen tussen de schakelstations. De dunne verticale streep geeft de
foutplaats aan, hier kan een kortsluiting of een blikseminslag plaatsvinden.

Aan weerszijde van de twee schakelstations wordt het resterende deel van het hoogspanningsnet
nagebootst middels een ideale spanningsbron en een frequentie afhankelijke impedantie. Dit
noemen we de complexe invoeding en dit is het Thevenin vervangingsschema van het achterlig
gende netwerk. De spanningsbron VI is de spanning van het net dat achter station S Jigt indien
station S niet aangesloten is, de stroom is nul. De frequentie athankelijke impedantie ZA is de
ingangsimpedantie van hetzelfde net, gemeten vanuit station S. Deze impedantie gedraagt zich
zoals weergegeven in figuur 2.
De pieken en dalen zijn de verschillende resonantiepunten van de parasitaire inducties en capaci

teiten die de hoogspanningslijnen in het net bezitten. De resonantiepunten worden de polen en nul-
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punten van het net genoemd en deze kunnen

gemodelleerd worden met Foster kringen. De

Foster kringen worden hier niet hehandeld en
er wordt voor de ge"interesseerde lezer·

verwezen naar [49].

Voor de impedantie Zll geldt uiteraard

hetzelfde.

Door de vele parameters van het

hoogspanningsnet en de beperkte parameter

keuze in een TNA, is het instellen van de

TNA bijzonder lastig en tijdrovend, hetgeen

een van de redenen is waarom TNA's

tegenwoordig niet meer gebruikt worden.

(1\)

,,'

I'

i
I

,! ~.-',::-:":-::;;,,,:---7:,,-'--,-::,,~"--:,:':;:so'-,c:':,,:-7:.,,:7.. -::,...=-:,~,..~"..::-::,,':710-:-..~..--,J)li~1
__-'>'> t (Oft)

fi~uur 2: Voorbeeld van het frequentie
athankelijke gedrag van de impedantie Z..

Met de komst van de computer is het mogelijk

geworden om transienten digitaal te bereke

nen. Hierdoor kunnen op relatief eenvoudige

wijze netstructuur wijzigingen in de simulaties meegenomen worden. In eerste instantie vereiste dit

nog grate mainframes. Verschillencle programma's werden ontwikkeld voor de berekening van

transienten, maar door de hrede opzet van het programma EMTP (Electromagnetic transients

program), was dit programma uitstekend geschikt om lIitgebreide netstrllcturen te simuleren.

Wijzigingen in de netstructuur kunnen op relatief eenvoudige wijze u()orgevoerd worden. Hierdoor

is dit programma als wereld standaard aanvaard en zijn de ontwikkelingen van andere

programma's gestaakt.

In EMTP wordt er niet meer gebruikt gemaakt

van II-seetie lijnmodellen, omdat voor een

goede simulatie de Iijn in zeer veeI II-secties

opgedeeld moet worden. Oit geeft grote

rekentijden, waardoor de simulaties

onaanvaardbaar lang zouden duren. Tevens

geeft het model met TI-secties oscillerende

resultaten, zoals in hoofdstuk 3 ge'illustreerd

wordt, die weer met speciale trues gedempt

moeten worden. Oit heeft ertoe geleid dat er

een nieuw model ontwikkeld is dat uitgaat van

de vierpooivergeiijkingt:lI. VOOi de

volledigheid zijn deze hier weergegeven (1),

in hoofdstuk 3 worden ze verder uitgewerkt.

Modellen die volgens dit principe werken gaan

2C

'" (v:
- d.i.~ib\:':ed parUle-:8:-S
----- 32 ~ -c:,r;-"a 't3

8 .-c.:c:~~

:0

-:'0

riguur 3: Oscillaties in transienten
lijnmodellering met 1r-seeties

bij
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Us =cosh(yl)Ur-Zfinh(yl)/,s

Isr = fsinh(yl)U, -cosh(yl)I,s
I

(1)

uit van lopende golven die optreden in een hoogspanningslijn na een verandering in het net.
EMTP maakte in het begin slechts gebruik van de verlies vrije Iijnmodellen, maar naderhand zijn
er steeds complexere modellen ontwikkeld.

Modellen gebruikt door EMTP zijn:
* Verliesvrije lijn
* Distorsievrije lijn
* Verdeelde weerstanden Iijn
* Semlyen
*J.Marti

De laatste twee modellen zijn frequentie athankdijke lijnmodellen en het J.Marti model is op dit
moment het meest geavanceerde model dat gebruikt wordt. Voor een uitvoerige beschrijving van
bovenstaande modellen wordt verwezen naar hoofdstuk 3 of naar het EMTP theory book [1].

Met de komst van steeds snellere PC's is er een versie van EMTP ontwikkeld die voor deze
machines geschikt is. Hierdoor is het niet meer noclig om dme supercomputers of mainframes aan
te schaffen. Het gebruik van EMTP is daardoor ook sterk toegenomen en voor een grater publiek
toegankelijk.

De ontwikkelingen van beveiligingsrelais staan echter niet sti! en de modernere relais worden
steeds complexer en vereisen daardoor betere test mogelijkheden. Daarom is de wens ontstaan om
relais op een real-time hasis te testen. Het transiente signaal moet dan ter plaatsen berekend
kunnen worden, zodat veranderingen in de netstructuur, als gevolg van een schakelhandeling, met
de berekening meegenomen kan worden. Dit soort technieken vereist snelle rekenprocessoren die
het grote aantal berekeningen in een aanvaardbaar kort~ tijdstap uitgevoerd kunnen hebben.
Doordat computers steeds sneller worden is het l110gelijk geworden am apparatuur te ontwikkelen
die transienten in netten op een real-time hasis ktInnen simuleren. Onderzoeken in deze richting
zijn gestart eind jaren 80 en verschillende systemen komen voor de real-time simulatoren in

aanmerking, zoals transputers en RISe systemen.

In het beginstadium konden de gewenste rekemijden niet gehaald worden en er zijn tussenoplos
singen gezocht in de vorm van hybride machines. Dit zijn gecombineerde analoge en digitale
simulatoren, waarbij de transienten middels een TNA gesimuleerd werden, maar de instellingen
van de TNA werden berekend en gestuurd door een computer [3] [4]. Deze methode heeft toch
een groot aantal beperkingen: er kunnen slechts enkele netvariaties meegenomen worden als
gevolg van een schakelhandeling, en de prijs en het formaat van deze simulatoren zijn erg haog.

Dit systeem maakt gebruik van analoge lijnmodellen, 7l"-secties, met de beperkingen die eerder in
dit hoofclstuk heschreven zijn.

De stand vall zake 11



am een grotere t1exibiliteit te verkrijgen is men gaan zoeken naar compleet digitale real-time
transient simulatoren. Niellwere RISe Cllmputers maakten het voar J. Marti [8J mogelijk een real
time versie van het programma EMTP te ontwikkelen. Micldels snellere methodieken am matrices
te berekenen komt hij or een nlogelijke stapgroone van 107 microseconden. In dit tijdsbestek kan
hij een dllhbelcin;uit lijn met complexe invoedingen en serie condensatoren met overspanningsaf
leiders, zie figuur 4, simuleren. De complexe invoedingen die hij gebruikt bij deze simulatie
bestaat uit een ideale spanningshron en een gekoppelde spoel en weerstancl. Deze impedantie wijkt
sterk af van de ingangsimpedantie zoals die beschreven is in dit hoofclstuk, zie tiguur 2. Indien de
impedantie gemodelleerd wordt met Foster kringen, zal de rekentijd toenemen.

Voor het real-time systeem gebruikt Marti een IBM Series/6000 Model 560 RISe computer. Dit
systeem heeft inmiddels een snell ere opvolger en het is mogelijk om het programma oak op dit
systeem te draaien doardat het in e geprogrammeerd is. Het systeem zal dan wat sneller worden.

sys-f

. BUS1

fault

FAUL2 BUS4

sys-2

figuur 4: Duhhelcircuit lijn gebruikt door J. Marti in zijn real-time simulatie

Tevens geeft J. Marti aan dat een eenvoudig enkel circuit zander extra componenten met een
tijdstap van 37 microseconden kan worden gesimuleerd. Er wordt wederom gebruik gemaakt van
complexe invoedingen die worden gerepresenteerd door een gekoppelde spoel een condensator en
een weerstand. Voor de toepassingen op de TUE zou dit echter niet voldoende zijn, daar het net
niet goed gerepresenteerd wordt, zie [29].

Naast het werk van J. M<lrti is er een andere ontwikkeling gaande, die gebruik maakt van DSP·s.

Zo heeft men bij Hydro-Quehec [14J een RTDS (Real-Time Digital Simulator) systeem
ontwikkeld. Men schakelt hier een groat aantal DSP's parallel, varit~rend van minimaal 8 tot
maximaal 256 per kast, zie figuur 5. Oit computersysteem is erg modulair opgebouwd, zodat
iedere netstructuur te simukren is. Het is elus niet noodzakelijk om de netreductie met complexe
impedanties toe te passen, zoals Marti gehruikt. Het is zelfs mogelijk am aile componenten van

12 Afstudeerverslag Mischa Vermeer
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een hoogspanningsnet in de simulaties mee te
nemen, bijvoorheeld transformatoren en
motoren. De modellen die men hiervoor
gebruikt, zijn niet de meest geavanceerde,
maar zijn waarschijnlijk toereikend. In de
literatuur zijn geen speciticaties gevonden
over kwaliteit van de simulaties en over de
snelheid van het systeem.

Het systeem is opgebouwd uit kaarten met
ieder twee DSP's. Een kaart wordt gehruikt
om eeo component in het net te simllleren,
maar als het model van een component te
complex is wordt er een kaart extra gehruikt.
Al deze kaarten worden in een rek geplaatst,
met aan het einde een speciale kaart voor de tiguur 5: RTDS systeem van Hydro-Quebec

aansturing van de DSP's en een kaart speciaal
voor de communicatie met de PC en de andere rekken. Het is met dit systeem mogelijk om vier
rekken, met dezelfde structllur, in een kast te plaatsen, zodanig dat de vier rekken onderling
kunnen communiceren. Indien er meer processoren nodig zijn kan een tweede kast samengesteld
worden, met dezelfde opbouw, maar deze kan niet direct met de andere kast communiceren. De
PC, die het systeem aanstuurt en de interface naar de gehruiker is, zal de communicatie tussen de
twee kasten verzorgen.

Het systeem is universeel opgezet, maar er zijn een groot aantal DSP's nodig om een hoogspan
ningsnet te simuleren. Hierdoor is het systeem hijzonder dllllr en voor de lIniversiteit waarschijn
Iijk niet interessant.

De brede opzet van het systeem RTDS en het programma EMTP, is voar gebruikers die maar een
klein deel van het geheel nodig hehhen, vaak te dllur. Daarhij kan een systeem dat speciaal voor
een doel is ontworpen, sneller zijn dan een systeem met een hrede opbouw. Andrew M. Cullen,
een student van de university of Western Ontario in London Canada, heeft, onder begeleiding van
R.M. Mathur, twee systemen ontwikkeld met resp. 2 en 6 DSP's. Deze DSP's worden dan
uitsluitend gebruikt om een driefasen lijn te simuleren met frequentie athankelijke parameters. Het
resterende deel van het hoogspanningsnet wordt middels een complexe invoeding, zoals ook
gebruikt door Marti, gemodelleerd. Cullen gebruikt het freqllentie athankelijk lijnmodel van J.
Marti voor de homopolaire component (hoofdstuk 3 verklaart deze termen) en een frequentie
onathankelijk Bergeron voor de beide hedrijfsimpedanties. Met 2 DSP's kan het systeem binnen
een tijdstap van 20 microseconden de transi~nten berekenen van een 3 fase lijn. Jndien de
simulator met 6 DSP's is opgebouwd kan de tijdstap naar 10 microseconde teruggebracht worden,
voor dezelfde herekeningen.

Dit systeem komt in de bllurt van de snelheid die hier gewenst is, maar het systeem kan slechts
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een driefasenlijn simuleren met een erg
beperkte modellering van het resterende net.
In figuur 6 staat het testschema van Cullen's
systeem weergegeven. De uiieinden van de
Iijn zijn niet aangesloten. De simulator
berekend het inschakelverschijnseJ van een
open driefasen Jijn.

800_

tiguur 6: Testschema voor het systeem van
Cullen

Indien het systeem gebruikt zal worden voor
kortsluittransii.~nten in een dubbelcircuitlijn,
zoals weergegeven in tiguur I, zal de
benodigde rekentijd vele malen groter zijn dan
de 10 microseconden die gehaald kunnen worden tijdens de beschreven test.

Vee! ontwikkelingen zijn er gaande voor transient stability analyse. Hierhij worden complexe
netstructuren gesimuJeerd maar de tijclstap is enkele milliseconden. Ondanks de overeenkomsten
van deze simulatie met de korte tijd transient analyse, kan er geen gebruik van gemaakt worden,
daar de verschillen in algoritme en tijdstap te groot zijn.
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Hoofdstuk 3 : Verschillende Iijnmodellen

Hoogspanningslijnen zijn, voor hoogfrequente spanningsgolven, elektrisch niet eenvoudig te
beschrijven. Naast het feit dat de Iijn weerstand bevat, zal een golf die vertrekt aan het begin van
de lijn, met de snelheid van ongeveer het licht, zich voort bewegen. Hierdoor zal de golf pas een

looptijd T later aan het eind van de lijn aankomen. Deze golf zal bij aankomst aan het einde van
de lijn, niet meer dezelfde vorm hehben als hij vertrek. Oil komt doordat o.a. de demping
frequentie atllankelijk is. De weerstand van de lijn zal met het toenemen van de frequentie ook

toenemen, als gevolg van het skin effect. Het skin effect van de aarde, als gevolg van aard-retour

stromen, werkt sterk door in de zeltindllctie van de lijn met de aarde. Bij een hoge frequentie zal
de stroom namelijk dicht tegen het aardoppervlak lopen, terwijl bij lage frequentie de stroom veeI

dieper doordringt. De zeltinductie zal hij lage freqllentie dan ook grater zijn, omdat het omvatte
oppervlak groter is.

Deze effecten zorgen ervoor dat voor goede simlilaties, een freqllentie athankelijk model nodig is.
Deze modellen zijn echter niet meleen ontwikkeld en men heeft vroeger eerst modellen ontwikkeld
die niet frequentie athankelijk zijn. Dit hoofdstllk handelt over de verschillende Iijnmodellen die in

het verleden ontwikkeld zijn. Het geeft een overzil:ht van de verschillende modellen zodat ook de
verschillen kenhaar worden.

3.1 : n-sectie model

udidu

W
dl

aHet olldste model dat bestaat op het gehied

van lijnmodellering hestaat uit een serie scha

keling van een groot aantal II-secties. Uit
gangspunt van dit model zijn de differentiaal
vergelijkingen (2). Beschouw een lijn met lengte I, dan zal er over een infinitisimaal klein stukje

dl een spanningsverandering optreden ter grote van du en de stroom zal afnemen met di.

d . ldiu=r'z+ -
dt

(2)

d
. du
z=g'u+c-

dt
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'iguur 8: II-sectie van een Iijn

Deze methode van modellering is zeer ge
schikt voor analoge simlilatie systemen zoals
een TNA, omdat de II-secties daadwerkelijk
in werkelijke componenten uitgevoerd kllnnen worden. De componenten dienen wei goed op

elkaar afgestemd te worden en dat vormt een van de grootste problemen met deze modellering.

Hierin zijn r, g, I en c respectievelijk de weerstand, gdeiding, indllctiviteit en capaciteit van de
Iijn per meter. Deze differentiaal vergelijkingen kllnnen benaderd worden met II-secties, zie

figllur 8.
De nallwkeurigheid van dit model is sterk
atl1ankelijk van het aantal secties dat wordt
toegepast. De differentiaal wordt met meer
secties beter benaderd, de differentiaal worclt

immers kleiner.

Het is tevens mogelijk om dit model digitaal te implementeren. Dit resulteert echter in zeer grate
rekentijden, omdat vonr een hoge nauwkeurigheid een groat aantal secties nodig is. Oit model
heeft echter nog meer heperkingen. Zo kan het model bijvoorbeeld geen frequentie afuankelijke
parameters meenemen en de transienten hebben een oscillerend verloop zie figuur 9. Speciale
maatregelen kllnnen worden getroffen om deze oscillaties uit te dempen, maar dit kost extra
rekentijd en nauwkeurigheid.

Dit heeft ertoe geleid dat men op loek is gegaan naar andere modell~n, clio;; beter gesehikt zijn
voor computerberekeningen.

3.2 : De verliesvrije Iijn

De eenvoudigste modellen van transmissielijnen die zijn ontwikkeld beschrijven de verliesvrije
Iijn. Dit model komt natuurlijk niet overeen met de werkelijkheid, maar door zijn eenvoud geeft

hij een bijzonder goed inzkht. In dit verslag worden twee verschillende modellen besproken: De
Bewley methode en £Ie Bergeron methode. Doordat de eerste methode een groot aantal berekenin
gen vereist in het tijd-domein is dit model niet verder lIitgewerkt naar complexere modellen.

3.2.1 : De Bewley Lattice methode

Het Iijnmodei dat uniwikkeld is door Bewley en zijn me(!ewerkers is gebaseerd op reflecties die

optreden bij plotselinge impedantie overgangen in het transport systeem. Dit kan bijvoorbeeld een
overgang zijn van een bovengrondse lijn naar een kabel, een andere lijn of een belasting. Door de
impedantieverandering zal een golf op de lijn verdeeld worden in een weerkaatsende golf en een
deel dat door gaat, tigulir 10 geeft een voorbeeld van een weerkaatsende golf.
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liguur 9: Oscillerend verloop van een signaal herekend met ll-sectie modellering

Door dat de energie van een golf gelijk blijft zal het deel dat terugkaatst plus het doorgaande deel
gelijk zijn aan de invallende golf. 20 kan men de reflectie- en de refractiefactor definieren. De
impedantie 2 0 is de karakteristieke impedantie van de lijn en ZI is de impedantie van de andere
Iijn, of in het geval van het voorheeld in figuur lOde inductiviteit L.
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figuur 10: Voorbeeld van een retlectie van een golf op een lijn die afgesloten is met een spoel

ul/ Z/-Zo
(reflectiefactor)r --

u' Z/+Zo
(3)

(1 +r) u 2Zj
(refractiefactor)--

u' Zj+Zo

Formule (3) is echter aileen geldig als de golf eenmal ig aankomt. In de werkelijkheid zal een golf
aan de andere kant van een lijn weer retlecteren, zodat hij na een tijdvertraging van 2T weer terug
komt (7 is de looptijd van de lijn). Voar een totaal heeld van de transienten die optreden in een
bepaald knuuppunt, dienen aile golven die op dit pllnt samen komen gesuperponeerd te worden.
Er dient wei rekening gehouden te worden met de verzwakking, vervorming en tijdvertraging.
Deze berekening resulteert in een trapjeskromme. die stap yom stap berekend wordt. Jndien met
deze methode frequentie athankelijke lijnparameters meegenomen dient te worden, moet er op
iedere golf een convolutie berekend worden. Deze convolutie berekent dan de vervorming van
deze golf die optreedt in de Iijn.

Meervoudige retlecties zorgen ervoor dat de berekening van transienten veel tijd vergt en

daardoor minder geschikt is voor snelle herekeningen, die nodig zijn voor een real-time simulator.
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3.2.2 : De Bergeron methode

Een model dat heter geschikt is voor computer herekeningen is de Bergeron methode. Uitgangs
punt vaor dit model zijn de telegraafvergelijkingen (4).

Met als algemene oplassing

(4)

u(x,t) = FI(x-vt)

i(x,t) = l-F (x-vt)Z Io

met

+ F 2(x+vt)

1
- -F2(x+vt)

Zo

(5)

als de karakteristieke impedantie van de lijn.
De formules (5) kunnen herschreven worden tot

(6)

u(x,t) + Zai(x,t)

u(x,t) - Zoi(x,t)

2F1(x-vt)

2F2(x+vt)
(7)

Ais vaor het reehter lid van vergelijking (7) geldt dat x-vt::::::const, blijft deze eveneens constant en

derhalve ook het linker lid. Vaor de tweede vergelijking van (7) geldt hetzelfde maar voor

x+vt::::::eonst. Heeft de transmissielijn een lengte I, dan geldt voor een golf vertrekkende uit het

beginpunt x:::::: 0, dat hij een tijd T later op het eindpunt x=I aankomt, met r= ltv. Passen we deze
beschouwing toe op de vergelijkingen (7) dan krijgen we de Bergeron vergelijkingen als resultaat:

u{l,t + 't) + Zi{l,t + 't)

u(O,t+'t) - Zoi(O,t+'t)

u(O,t) + Zoi(O,t)

u(l,t) - Zoi(l,t)
(8)

Als de spanningen en stromen aan het begin van de lijn hekend zijn, dan is een looptijd T later de

uitdrukking u+Z()i aan het eind van de lijn hekend. Met de geldende randvoorwaarden kunnen dan
de stromen en spanningen uitgerekend worden. Deze methode heeft als voordeel dat knooppunten
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afzonderlijk herekend kunnen worden indien ze enkel met transmissielijnen verbonden zijn met

andere knooppunten. Hierdoor worden de berekeningen een stuk eenvoudiger.

3.3 : Distorsievrije lijn

Het verliesvrije model dat hierboven beschreven is, geeft het principe van de Bergeron methode
goed weer. Het is echter een model dat ver van de werkdijkheid verwijdert is, omdat de lijn

verliesvrij wordt verondersteld. In de werkelijkheid is dit niet het geval en de verliezen zul1en

voor een goede simulatie weI meegenomen moeten worden. Het distorsie vrije model houd hier

weI rekening mee. Een golf kan slechts vervormingsvrij over een lijn getransporteerd worden
indien geldt:

R G
L C

(9)

Hierin is R de weerstand in de geleider en G de geleiding naar aarde. In de praktijk zal de

geleiding naar aarde hijzonder klein zijn met als gevolg dat aan bovenstaande relatie (9) niet
voldaan kan worden. Hierdoor wordt dit model in de praktijk niet vaak gebruikt, maar voor de
volledigheid wordt hij hier kort behandeld. De oplossing van de telegraaf vergelijking (5) kan in

het frequentie domein beschreven worden:

U(x,W)

i(x,w)

R--x
F

1
(w)e Zo 'e -jwxj[C

[

R1 --x
_ F (w)e Zo 'e -jr.lxj[C 
Z I

o

(10)

In het tijddomein levert dit vergelijkingen die veel lijken op (7), maar dan met een dempingsfac

tor:

U(X,t) + Zoi(x,t)

U(X,t) - Zi(x,t)

(11)

Hierin is Zo ~ IL en v ~ ~ 1 . Formule (II) is weer or eenvoudige wijze om te zetten naar de
~ C Le
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Bergeron vergelijkingen (12):

u(l,t+t) + Zoi(1,t+'t)

u(O,t+'t) - Zoi(O,t+1;)

-.![
z

e 0 '[u(O,t) + Zoi(O,t)]

-~l
Z

e a '[u(l,t) - Zoi(1,t)]

(12)

Middels een kleine toevoeging is het verliesvrije model omgezet naar een model dat weI verliezen

meeneemt, zij het weI met een beperkt toepassingsgebied.

3.4 : Verdcelde wccrstanden model

De beperktheid van het distorsievrije model heeft er toe geleid dat er een nieuw model kwam die
wei verliezen meeneemt, maar zander de voorwaarde (9). Het verdeelde weerstanden model deelt
de transmissielijn op in enkele gelijke delen die verliesvrij worden veronderstelt. Aan de beide

uiteinden van de verliesvrije delen wordt een weerstand geplaatst die tezamen het verlies in de lijn

representeren, zie figllllr 11.

R/4 RI2 R/4

o~~ [_~I-- Z_D._'t_I2 ~,--_--,I--- ~_._T.I2 -j,- -7__~:*C

tiguur 11: Het verdeelde weerstanden modd

Indien de transmissielijn opgedeeld wordt in 2 gelijke delen, zoals in tiguur 11, kan afgeleid

worden dat de Bergeron vergel ijkingen wijzigen tot onderstaande vorm:

(13)

Hierin worden de impedanties ZI en Z~ gegeven door:

R
ZI==ZO+

4

Z ==2 _ R
2 0 4
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Voor verdere uitwerking wordt verwezen na'lr het EMTP theory book [I].

3.5 : Frequentie atbankelijke lijmnodellen

Tot nog toe zijn er aileen modellen hehandeld die geen vervorming geven, maar in de werkelijk
heid zal, door het freqllentie athankelijk zijn van de lijnparam~ters, de golf van vorm veranderen.

Voor een goede simulatie is dus een frequentie athankelijk model nodig. In de loop van de tijd
zijn er verschillende modellen ontwikkeld, maar er worden hier twee modellen besproken, omdat
dit de meest complete modellen zijn. Het voert te vel' om de andere modellen hier te behandelen.

3.5.1 : Het J. Marti model

Het meest complete model dat door het programma EMTP gebruikt wordt, is het J. Marti model.
Hierin worden de impedantie en de golfvoortrlanting freqllentie afhankelijk gemodelleerd. Dit
model is een verbetering van het verliesvrije Bergeron model, de structuur is wei behouden
gebleven maar de parameters zijn nu frequentie athankelijk. Het model zal hier vanuit het
frequentiedomein afgeleid worden. hierbij c1edareren we eerst enkele variabelen.

De karakteristieke impedantie:

Z(w)= IR(w)+jwL(w)
I ~ G(w)+jwC(w)

en de propagatiefactor:

y(w) =vlR(w) +jwL(w»)'[G(w)+jwC(w)]

Aile parameters in de vergelijkingen (15) en (16) kunnen frequentie athankelijk zijn.

(15)

(16)

Ais basis dienen weer de vierpoolvergelijkingen, hierbij dient men de conventie van figuur 12 in
gedachte te houden.
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Transmissielijn Vlerpoolvervangingsschema

figuur 12: Vierpoolvervangingsschema van cen transmissielijn

De vierpoolvergelijkingen hehorende hij tiguur 12 zijn:

VI = cosh(yl) V2 -Zpinh(yl)/21

112 =-!..sinh(yl)V2 -cosh(yl)121
z/

Hier beduiden de indices 1 en 2 het begin- resp. het eindpunt van de lijn.

Door de onderste vergelijking van (17) met ZI te vermenigvuldigen en van de bovenste af te

trekken krijgen we de volgende uitdrukking.

Of in andere vorm herschreven:

(17)

(18)

(19)

Dil stell de Bergeron vergelijking voor in het frequentie domein. We kunnen "y opsplitsen in een

reeel- en een imaginair deel: y =Ct +jP , de propagatiefactor wordt dan:

(20)

FI(w) blijkt de impulsresponsie van de transmissielijn te zijn indien we het naar de tijd transforme

ren. Hierin komt a overeen met de demping en fi met de tijdvertraging, beide kunnen frequentie

afhankelijk zijn. Als fi frequentie afhankelijk is, hetekent dit dat de transmissielijn verschillende

looptijden heeft voor de verschillende frequenties, een golf wordt als het ware uit elkaar

getrokken. De impulsresponsie kan in het frequentiedomein benaderd worden door een rationele

functie:
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(21)

De functie (21) bestaat uit m polen en n nlllpunten en imin is de kleinste looptijd van de lijn.
F'.benadcr kan naar de tijd getransformeerd worden, zodat er een functie ontstaat met enkel e
machten (22).

voor t ~ 'nUn

(22)

o

Dit heeft als voordeel dat een convolutie recursief opgelost kan worden, zie appendix I. Doordat
de impulsresponsie een tijdvertraging heeft bestaat het convolutieprodllct aileen uit termen die in
het verieden hepaald zijn. In verge! ijking (19) wordt er een stroom met de impulsresponsie
geconvolueerd en het resultaat noemt J. Marti de propagatiestroom Iprop •

De complexe golf-impedantie wordt in dit model eveneens henaderd door een rationele functie:

(23)

Na breuksplitsen levert dit:

Iedere deelterm van formule (24) kan gezien worden als een

parallel RC-netwerkje met: +
Ro=ko

(24)

1c=-
, j k.

I

met i = 1,.. ,s
(25)

VI R·I

24

figuur 13: RC netwerk voar
iedere deelterm
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Op ieder RC-netwerkje is de volgende differentiaalvergelijking van toepassing:

De index i duidt op het hdreffende R-C netwerk. Met als algemene oplossing:

Deze convolutie kan recursief opgelost worden, volgens de methode van appendix I, met als

exacte oplossing.

I 1 I
-_~I 1 - (I-II)

v.(t) =e Nf! • v.(t-Llt)+- Je Rfi i(u)du
, I C.

I ,-~,

(26)

(27)

(28)

Als de stroom i(t) als lineair verondersteld wordt kan de integraal berekend worden, in appendix I
wordt dit uitgewerkt. De oplossing kan dan geschreven worden in de vorm van (29).

vet) =R ..• i(t)+e(t-Llt)
I UJlII.1 ,

Voor de volledigheid wordt hier de uitdrukkingen van Roqui. i en e;(t-Llt) gegeven:

R2c. __1 Ii'

R.=r--'-'(l-e R;C; )
eqUJ,' , Ii t

en

R2c I I1 .. --lH --lit
e.(t-!1t) = {v (t-At) +-S(t-!1t)-[R.+-'-'(l-e R,<:j )]i(t-At)}'e R,<:/
, , C. I '!1t

I

AIle R_C netwerken kunnen bij elkaar opgeteld worden, dit resulteert in:

vet) = R .• i(t) +e(t-Llt)
"l'''
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met

n

R .=Ro+ER ..
~qlf/ . UJUl.J

/-1

n

e(l-At) = Ee;(l-At)
i-I

Door vergelijking (32) te delen door Requi kan deze omgezet worden in:

Hier is iRe = e(t-llt). Nu kan het J. Marti model eenvolldig ge'illllstreerd worden door een
R~qUi

schematische voorstell ing; tigllllr 14.

k _-..----..,

(33)

(34)

R
n

i • hist .propagauon

R .eqw.v

hist .propagat:.on

figuur 14: Schematische weergave van het lijnmodel van J. Marti

3.5.2 : De Humpage methode

Een methode die iets eerder is ontwikkeld dan het j. Marii nwdel is de Humpage methode. Heide
ontwikkelingen zijn compleet onathankelijk gegaan, maar de twee modellen vertonen grate
overeenkomsten. Het verschil zit in de uitwerking terwijl de basis methode hetzelfde is. Het
Humpage model gaat eveneens llit van de twee Bergeron vergelijkingen en het benadert de
impulsresponsie F1 en de karakteristieke impedantie ZI ook, echter niet in het frequentie w-domein,

maar in het z-domein. De z-transformatie is een SOOft Lar1ace transformatie, maar speciaal
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ontwikkeld voor tijddiscrete signalen. Vanuit het z-domein is het dan eenvoudig am een computer
algoritme te schrijven. Voor meer intlmnatie over z-transformatie wordt verwezen naar [38].
Humpage lost de convolutieprohlemen eerst op in het z-domein, waarna hij op het laatste moment
overgaat naar het tijd-domein, terwijl J. Marti hijna onmiddellijk naar het tijd-domein gaat en de
convoluties recursief oplost.

De atleiding van Humpage is enigszins anders dan 1. Marti, maar weI een stuk overzichtelijker.
Hierom zal de atleiding hier kart beschreven worden, voor gedetaiIleerdere informatie wordt
verwezen naar [2]. Om verwarringen te voorkomen won.1t hier dezelfde conventie toegepast als in
paragraaf 3.5. I.

We herhalen nogmaals de Bergeron vergelijkingen voor het frequentie-domein:

Ul(W)-ZlW)il~(W) =e -~fWllrU/w)+ZI(w)i2,(w)]

U~(w)-Z/(w)i"l(w) =e -YIWI/[ UI(w)+Z/(w)il~(W»)

We detinieren weer de impulsresponsie F,:

(35)

(36)

Verder worden voor de atleiding enkek variahelen g~declareerd, de forward golf karakteristie
ken:

FI(w) = UI(w)+Z/(w)il"(w)

F2(w) =U2(w)+Z/(w)i21 (W)

en de backward golf karakteristieken:

BI(w) = U1(w)-Ziw)i ,2(W)

B~(w) = U~(w)-Z/(W)i~I(W)

Nu kunnen de transmissielijn vergelijkingen als voIgt geschreven worden:

BI(w) =F/(w)F2(w)

B2(w) =F/(w)Ft(w)
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De propagatie factor y(w) kan geschreven worden in de volgende termen:

(40)

Met a(w) de frequentie athankelijke demping, III de lineaire fase verschuiving en 6n(w) de niet

Iineaire freqllentie atnankelijke fase verschlliving. Met .. = ~'l, de looptijd van de transmissielijn.
w

voIgt voar de forward-impllisresponsie:

(41)

Hierin is Fn het niet lineaire deel van Fl' Vit metingen en berekeningen is gebleken dat de
bedrijfsgolven hijna geen demping en niet-lineaire t'ase draaiing vertonen. Fn is dus aileen van

belang hij de herekening van de homopolaire component, die we met Fl.u zuBen aanduiden.

Omdat de functie Fn voldoet aan de Hilbert eisen, zijn het reele deel en het imaginaire deel met

elkaar verbonden middels de Hilbert transformatie. Hierdoor is het voldoende om slechts de

amplitude van Fn numeriek te henaderen, de fase van Fn voigt dan vanzelf. Voor de Iijn-impedan

tie ZI(W) geldt hetzelfde.

Humpage gaat in dit stadiulll over naar de z-transforlllatie, met een sampletijd .Ill. Voor z geldt de

definitie: z= ejw~t •

Omdat voor iedere mode, hedrijfsmodes en homopolaire mode, andere parameters gelden, zijn de
looptijden oak verschillend. Toch is het noodzakelijk am de sampletijd een geheel aantal malen

kleiner te nemen dan de looptijd: 't j =m/lt. De index i duid hier op de verschillende modes, nu

geldt:

F () =7-'"/
/.1 Z ~

F () -tn'
J.e Z = Z -

F (z) =Z -mo. F (z)
/.0 ...0

(42)

De uitdrukking z -m1 duidt dus op een vertraging van 7 1 seconden. De functie Fn.o{z) kan middels

de gewogen-fouten functie oellauerd worden. Er ontstaat dan de volgende uitdrukkin2:

(43)

Met deze methode zullen de coefticienten A. ak , bk , ck en Uk altijd reeel zijn. Het voert te ver om
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deze benaderingsmethode hier uitvoerig te hehandelen en er wordt daarom verwezen naar
Hoofdstuk 3 van Humpage [2), Volgens Humpage is hij deze methode een 4< orde benadering

voldoende. Soms is een 2< orde ook al voldoende. Voor de bedrijfsgolfimpedantie Z, kan dezelfde
benadering worden toegepast, hiervoor geld de volgende uitdrukking:

(44)

We kunnen de vergelijkingen (43) en (44) ook schrijven in de vorm, d.m.v. het produkt uit te

schrijven:

F = ++~A,z-l]
n,O 2N

l+~Bkz-k
k=1

De constante Ak en Bk bestaan uit de coefticient ak en bk resp. ck en dk •

Z =+..~,c.z-,]
o 2£

l+~Dkz-k
k=1

(45)

(46)

Nu wi! Humpage overgaan naar het tijd-domein en hij doet dit in twee fasen:
1- Lijn vergelijkingen transformeren in termen van forward en hackward Iijn karakteristieken;

2- Daarna de Iijn karakteristieken invullen met de variahelen v en i.

Na invulling van F, in de lijn vergelijkingen (39) en na herverdelen krijgen we:

Transformatie naar het tijd-domein geeft, met t=n.1t:

2N ':.N

B,(Il) =AF~(Il-m) +A EAtFc(/l-(m +k))- EB.B1(Il-k)
.-1 *-1

~N '2N

B/Il) =AF
1
(II-m) +A EA t F/Il-(m +k))- EBt B-:.(Il-k)

*-/ t-1

Verschillende lijnmodellen

(47)

(48)

29



In de tweede fase worden de Iijnkarakteristieken (37) en (38), (XVI) uitgewerkt. Er ontstaat:

~f ~f

B1(1l) =UI(Il) -Di 1~(1l) - I; Ctil~(ll-k)- I;DdBI(ll-k)-Ul(1l "'k)]
t.1 t·1

De uitdrukkingen voor Bln) , FI(n) en F~(n) kunnen op eenzelfde wijze afgeleid worden.
De transmissielijn vergelijkingen in het tijcl-domein zijn nu:

VI(Il)-Zil~(Il) = VI/n-p)

V/Il)-Zi~l(ll)=V)n-p)

met

~N ''IN

VI/n-p) =AF~(Il-m)+AI; AtF~(Il-(m+k))-I; BtBl(ll-k)+
t.l t·1

'2.ltt ~\f

+ I; CJj~(Il-k)+I;DdBj(ll-k)-U1(n-k)]
t.\ t.1

en

~N '!oN

U)I1-k) =A(I1-m)+A I;A,F,(Il-(m+k))- r; BtB~(/l-k) +
k -1 .4:.1

:Jol '2Af

+ B Cti~, (l1-k) + BD K[B~(Il-k) -U2(Il-k)]
t-I t.l

(49)

(50)

(51)

(52)

De waarden voor de constanten B(, B~, F( en F~ kunnen gehaald worden uit de eerder bepaalde
uitdrukkingen (49).

De hier afgeleide uitclrukking voor de transmissielijn geldt voor aile modes, hierbij dient weI
opgemerkt te worden dat de uitdrllkkingen voer de twee hedrijfsmodes vele male eenvoudiger
zuBen zijn, doordat F,I.~ veel eenvolldiger is (N =0) formllie (42).

3.6 : Component transformatie

In hoofdstllk 3.5.2 zijn de tenm:u bedrijfs- en homopo!aire modes a! genoemd, daarom zal voor

de volledigheid de component transformatie hier besprvken worden.

Doordat de transmissielijnen meestal driefasig zijn uitgevoerd, zijn de fasengeleiders onderling

met elkaar elektrisch en magnetisch gekoppeld. Oit hetekent dat herekeningen aan het net driefasig
uitgevoerd moeten worden, d.w.z. vee! matrix wrmenigvuldigingen van 3*3 die compleet gevuld
zijn. Als het driefasen systeem echter symmetrisch van contiguratie is, dan is het mogelijk om een
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transformatie toe te passell, zodat er drie ontkoppelde eenfase circuits ontstaan. Indien we dit
vertalen naar een matrix, betekent dit een 3*3 diagonaal matrix, hetgeen aanzienlijk minder
herekeningen nodig heeft.
Om de simulatie tijd te verkorten wordt in het algemeen aangenomen dat de componenttransforma
tie toegepast kan worden.

Hierin is:

Wiskundig gezien is een matrix A diagonaliseerbaar indien:

Voor het vinden van de eigenvectoren moet gelden:

- A een lineaire operator
- ! de eigenvector
- Ade eigenwaarde

Formule (53) is op te lossen met det[A-IA] =0. Dan geldt:

- De matrix vierkant is (n*n),
- n onafuankelijke eigenvectoren
heeft.

(53)

(54)

Hierin is P de transformatiematrix en D de diagonaalmatrix die als voIgt samengesteld worden:

P==[x}. ,x}. ,x).]
~~ ~

Ao 0 0

D= 0 Al 0

0 0 A2

(55)

(56)

Voor een symmetrisch opgeoouwd driefasen net gddt vaOI" hijvoorheeld de impedantiematrix en
idem voor de admitantiematrix:
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Waaruit voigt dat:

a b b

A = b a b

bb a

Ao=a+2b

AI =a-b
A2=a-b

(57)

(58)

ofweI vaar AI en A~ geldt: Xl+X~+X,=O en voor A, gddt: XI=X~=X3' Er zijn dus verschillende
transfarmatie matrices mogdijk, maar ze leiden allemaal tot dezelfde diagonaalmatrix:

a+2b 0 0

D = 0 a-b 0

o a a-b

Als A een impedantie matrix was, dan geldt vaor D:

,

Zo 0 01
D= 0 Z" 0

L
0 0 Z/'.J

Hierin is Zb de hedrijfsimpedantie en Z" de homopolaire impedantie.

(59)

(60)

Een zeer bekende transformatie is de symmetrische componenten methode, met als transfarmatie
matrix P:

1 1 1

P = 1 a 2 a (61)

.2ft
J-

met a =e 3 • Doordat a een complexe functie is kan deze transformatie aIleen toegepast worden in

het freqllentie domein. Deze methode levert drie symmetrische eenfase netwerken op die vaar het
inzicht heel dllidelijk zijn:

- het normale netwerk
- het inverse netwerk
- het homopolaire netwerk.

Voar meer informatie over deze transformatie methode wonlt verwezen naar [30J.

Een methode die wei toepashaar is in de tijd gehruikt de transformatiematrix P:
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111

P -1 = .!. 1 -1 0
3

1 0 -1

(62)

Dit geeft het volgende spanningsstelsel (63):

Vo 1.[V + Vs
;- V,]

3 r

VI 1.[V - Vs]3 r

V2 1.[V - V,]
3 r

(63)

ofweI andersom (64) in fase:

Vo ... VI ... V2

Vo + VI - 2V2
(64)

Deze methode is aIleen tocpasbaar op symmetrisl.:he contiguraties, indien een systeem niet symme

trisch is zal een complexere transformatiematrix nmlig zijn.

-;(-~-

-~-~-

figuur 15: Voorbeeld van een transponerings
schema van een duhbelcircuitlijn

1 I I I 1 I

1 I 1 -I -I -I

Q -I =.! . 1 -1 0 0 0 0 (65)

6 1 0 -1 0 0 0

0 0 0 1 -I 0

0 0 0 I 0 -I

Voor een duhhelcircuitlijn is het ook mogelijk om een transformatie toe te passen. Er zijn nu
echter geen 3 componenten, maar 6. Een homopolaire-, een intercircuit mode ( geeft de interactie

tussen beide circuits weer) en vier bedrijfsmodes ( voor ieder circuit twee ). Beide circuits van de
dubbelcircuitlijn moeten weI symmetrisl.:h zijn en cilis getransponeerd zijn. In figuur 15 wordt een

voorbeeld gegeven van een methode om een duhhelcircuit te transponeren.

Het transformeren gaat op analoge wijze als

bij de driefase contiguraties, maar er wordt nu

een andere transformatiematrix Q gehruikt.
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en de inverse matrix van Q is:

1 1 2 2 0 0
1 1 -4- 2 0 0
I 1 2 -4 0 0 (66)Q=
I -I 0 0 2 2

1 -I 0 0 -4 2

I -I 0 0 2 -4
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Hoofdstuk 4 : Toegepaste netmodellen

In hoofdstuk 3 zijn enkele modellen van transmissielijnen behandeld, dit hoofdstuk zal de

toepassingen van de verschillende modellen beschrijven. Tevens komen in dit hoofdstuk de te
gebruiken modellen aan de orde, zoals die het heste in een real-time netsimulator te gebruiken

zijn. Het is bij real-time simlliatoren namelijk helangrijk om snel de nodige berekeningen uit te
voeren, daarom moet het aantal berekeningen tot een minimum beperkt blijven. Om een goede

keuze te maken van het model, moet er gekeken worden welk model de minste bewerkingen heeft,

bij gelijkblijvende nallwkeurigheden. Het Humpage model wordt daarom in dit hoofdstuk
vergeleken met het J. Marti model. Het model met het minst aantal bewerkingen zal dan gekozen
worden.

Bezuinigingen op het aantal bewerkingen kan geschieden bij het lijnmodel, er kan bijvoorbeeld een
eenvoudiger model gebruikt worden, dan de gecompliceerde frequentieathankelijke modellen,
indien de simulator daardoor niet teveel nallwkeurigheid verliest. Maar bij de invoedingen aan
beide kanten van de lijn, kan oak bezllinigd worden. Complexe Thevenin vervangingsimpedanties

kunnen het voedende net vervangen.

4.1 : Enkel circuitlijn met complexe invut.'dingcn

In een netsimulator die op real-time basis moet werken, is het heden ten dage niet mogelijk om
een hoogspanningsnet net zo uitgebreid te simllleren als in een off-line simulator. Het is daarom

noodzakelijk om het net te redllceren tot een systeem dat een real-time simulator weI aankan. Een

geschikte methode die in het veri eden vaak gebruikt is door de analoge netsimulatoren, is de

methode van de complexe invoedingen. Men vervangt het voedende net door een Thevenin
impedantie en een ideale spanningshron [29]. De waarde van de spanningsbron wordt bepaald

door de spanning van het net als de lijn niet aangesloten is, de openklemspanning. De

vervangingsimpedantie zal echter de frequentie athankelijkheid van het net moeten nabootsen. In

figuur 17 staat het freqllentie athankdijk verloop van de bedrijfsimpedantie van het net, gezien
vanuit Krimpen en Diemen. Het verloop wordt gekarakteriseerd door polen (maxima) en

nulpllnten (minima), die in het frequentie domein eenvolldig beschreven kunnen worden. Formule

(67) geeft de beschrijving horende bij de hedrijfsimpedantie in Krimpen.
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Zl.? () = (w-2174)(w-3682)(w-9305)(w-11548)(w-14062)
Knmp<n W (w-3330)(w-578 I)(w -9959)(w-13251 )(w -17122)

(67)

Vertaling van de impedantie naar het tijddomein, geeft een opsomming van 5 e-machten, met als
algemene vorm als (68). De impedamie heeft hier N polen Pi met een factor Zj.

(68)

Dit principe wordt aan heide zijden van de te testen lijn toegepast, hetgeen resuIteert in een
schema volgens figuur 16.

. Uo. U2
ZB11 --'> <- 11,0 12.0 12

EA / EBI
figuur 16: Enkelcircllitlijn met complexe invoedingen

Seide irnpedanties ZA en Zn zijn de freqllentie athankelijke Thevenin vervangingsimpedanties van
het achter! iggende net, hierbij k<ln het aantal te gehrlliken polen en nlllplInten varieren. Meer
polen en nulpunten geeft een hetere simlllatie. maar het kost aanzienl ijk meer rekentijd. Er zal
daarom naar een compromis gezocht moeten worden die aan de wensen van de gebruiker voldoet.
De spanningshronnen E zijn de ideale spanningshronnen, zoals eerder heschreven.

Voor de herekeningen heschreven in dit verslag is lIilgegaan van een netvervangingsschema zoals
dat in het verleden door de TUE gehruikt is op de TNA [541. Deze gegevens zijn in het verieden
vergaard, voor de hOllW van een analoge transi~nt netwerk analyser. Hierbij is een analoog model
van de lijn Krimpen-Diemen opgehouwd en het resterende deel van het 380kV net is vervangen
door de compJexe invoedingen. De gegevens van de impedanties van de invoedingen staan in
voorbeeld I vermeld.

Ten tijde dar dir simuialbnodel opgczet i~;, was het korrdnet in Nederland nog niet gesloten. Het
station Diernen was toen her vuuriaabit: siaiion, ',va;::rc!ccr het frequentieverloop minder grimmig
verloopt dan in Krimpen. In Krimpen treden meer ret1ecties op in het net dan bij Diemen, zie
figuur 17.

Bij de benadering van de homopoJaire impeclantie in Krimpen zijn de kleine pieken verwaarloosd,
daarorn zijn er mindel' polen en nulpunten gebruikt clan in Diemen, zie figuur 18.
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voorheeld 1: Gegevens van het vervangingsschem<t voor de TNA
Het 400kV net rond de lijn Diemen - krimpen (57.1 km).

Krimpen:

Bedrijfsimpedantie:

Polen : 346 Hz, 586 Hz, 1481 Hz, 1838 Hz, 2238 Hz.
Nulpunten : 530 Hz, 920 Hz, 1585 Hz, 2109 Hz, 2725 Hz.

Homopolaire impedantie:

Polen : 696 Hz, 904 Hz, 1750 Hz.
Nulpunten : 836 Hz 1106 Hz, 2650 Hz.

Diemen:

Bedrijfsimpedantie:

Polen : 364 Hz, 2100 Hz.
Nulpunten : 1085 Hz, 3080 Hz.

Homopolaire impedantie:

Polen : 507 Hz, 1806 Hz, 3467 Hz.
Nulpunten : 947 Hz, 2570 Hz, 4300 Hz.

De lijn die door de TNA is gesimuleerd is een duhheldrcuitlijn, gemodelleerd met 7f-secties. In

dit hoofdstuk zal er vanuit worden gegaan dat de circuits. d.m.v. componenttransformatie,

volledig gescheiden zijn. Er won.It daarom gekeken naar een eenfase representatie van het schema

volgens tiguur 16. Later zal het model uitgehreid worden naar een dubhelcircuitlijn.

4.2 : Keuze van het lijnmodel

In deze paragraaf zal aan de hand van het heschreven voorbeeld: de Iijn Krimpen en Diemen, het

aantal bewerkingen bepaald worden, dat een lijnmodel nodig heeft om de transienten te berekenen.

Het model met het minst aantal bewerkingen zal gekozen worden voor het gebruik in de

simulator.

Frequentie athankelijkheid van de lijnimpedantie is o.a. te wijten aan het skin effect. Bij een

hogere frequentie zal de stroom in een geleicler zich namelijk meer concentreren in de rand van de

geleider (skin) in plaats van de gehele geleider. Doordat het oppervlak van de geleider dan

effectief kleiner wordt, zal de weerstand groter worden. Dit effect treed niet aIleen op in de

fasengeleiders van de lijn, maar oak in de aarde, indien er sprake is van een aardstroom. De

stroom met hogere frequentie zal minder ver de aarde indringen dan bij lage frequenties. Hierdoor
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figuur 17: Polen nlllpunten heeld van de hedrijfsimpeclantie in Krimpen en Diemen
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figuur 18: Polen nulpunten beeld van de homopolaire impedantie in Krimpen en Diemen

zal de weerstand hij hoge frequenties toenemen, maar de inductiviteit tllssen de lijn en aarde zal

kleiner worden omdat het omsloten oppervlak nll kleiner is. De stroOI11 hevind zich immers

uitsluitend aan het aardoppervlak in plaats van een evenredige wrdeling in de aardkorst. Dit effect
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is vele malen sterker dan het skin effe~t binnen ue geleiders, zodat het aileen nodig is om de
homopolaire component van de lijn met frequentie afhankelijke parameters te simuleren. figuur 19

laat het frequentie afhankelijke gedrag van de weerstand en de indllctie van een Iijn zien, voor
resp. de homopolaire- en bedrijfscomponent.

mh/km
t
6

4

2

o

ohm/km

t
............

......
....... .....

............

R =R....a \.J

L
a

figuur 19: Frequentie afhankelijk gedrag van de weerstand en inductie in de homopolaire
component en de bedrijfscomponent van de hoogspanningslijn.

4.2.1 : Homopolaire component

Zoals reeds verteld is, is het homopolaire dee! van een transmissielijn het meest frequentie
afhankelijk. Er is voor oit ded gekeken naar het aantal hewerkingen dat lIitgevoerd moet worden

op het in hoofdstllk 4.1 behandelde voorbeeld met de modellen van J.Marti en Humpage. Een
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uitvoerige herekening van het aamal hewerkingen met heide modellen, is weergegeven in appendix
II. Hier zal slechts een impressie en de resliltaten gegeven worden.

Omdat de atlei(fing van de methode van J. Marti enigszins vaag is en lastig te volgen, is de

atleiding geschreven zoals gehrllikt door Hllmpage. Oit verdllielelijkt het model van J. Marti

aanzienlijk en het blijkt dat beide modellen zeer veel overeenkomsten hennen. Het verschil is dat

J. Marti de parameters benaderJ in het s-domein (Laplace) en Humpage in het z-domein. Enige

kwaliteitsverschillen zijn nog onbekend. Hiervoor zullen beicle methodes getest moeten worden,
zodat de resultaten vergeleken kunnen worden.

am het aantal berekeningen zo klein mogel ijk te maken, is het noodzakelijk om dubbele

calculaties te vermijden. Oit zijn bijvoorbeeld convollitieproducten die vaker voorkomen, deze

moeten dan eenmaal berekend worden, waarna ze tel kens opgezocht kunnen worden. Hiervoor is

het noodzakelijk om een aantal variahelen te dedareren. Het is tevens van belang om de termen

die bekend zijn uit het verleden te scheielen van de nieuwe tennen, elit geeft een overzichtelijk
beeld van de formules. Een convolutieproduct wordt daarom in twee delen opgesplitst, nl. de term

met de nieuwste variahele hijv. i(n) en de tennen met de oude variahelen bijv. i(n-k) met k ~ 1.

Vaar de methode van Hlimpage worden de volgende variabelen gedeclareerd, hiervoor wordt

verwezen naar (50), (51) en (52):

2M

C!(Il):: ~ Cil(ll-k)
bl

2M

C2(n) :: ~ Ci2(n -k)
kel

(69)

opm. De variahelen 08 1(n) e.d. in formliles (70) en (71) zijn niet het produkt van 0 en B,

maar dit zijn ele namen van de variahelen. (ndien een letter geen index heeft is het geen

variahele.

2M

DB1(n) = ~ D~JB1(n-k)-UI(n-k))
k=l

40

2M

DB2(n) = ~ Dk [B2(n-k)-U2(n-k)]
k-I

2M
nil;" ,',',"):: ~ D f':; (JI-Jr)-TUn-k)l
~ I kl • IV· .•, -IV· .~

1:=1

2M

DFin) =E Dk[F2(n-k)-U2(n-k)]
k=1

(70)
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2N

BBl(n) =E BIJI(n-k)
k-I

2N

BBin) =E BIJ2(n-k)
k-I

2N
AFI(n) =A ~ AJI(n-k)

k=O

2N

AF2(n) =A ~AkF2(n-k)
k=O

VI(n) =Zl,oil(n)

V2(1l) =ZI,oi2(fl)

(71)

(72)

BI (II) VI (/I) - VI(n) - Cl(n) - DBI(Il)

Bin) V2(n) - V2(n) - C2(n) - DB2(n)
(73)

FI(n) VI(n) + VI(n) + Cl(n) - DFt(n)

Fin) = V2(1l) + V2(n) + Cl(n) - DF2(n)

Met deze varianelen kan de spanning eenvol1c1ig l1itgedrukt worden:

VI(n) = V1(n) + AF2(n-m) BBI(n) + CI(n) + DBI(n)

V2(n) = V2(n) + AFt(n-m) - BB2(n) + C2(n) + DBl(n)
(74)

Nu kan het aantal hewerkingen dat noc\ig is voor het siml1leren van een lijn eenvoudig bepaald

worden, door van iedere variabele het aantal vermenigvl1ldigingen en het aantal optellingen te

berekenen:
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I Variabele
, + i * II Variabele I + * : II Variabele

/ + * I
C1 2M-I 2M VI 0 1 B1 4 0

•
C2 2M-I 2M V:! 0 I B2 4 0• ;;

~

OBI 2M-I 2M BB, 2N-1 2N F I 4 0
;;

OB2 2M-I 2M BB2 2N-1 2N F:! 4 0
• ;;

OF] 2M-I 2M AF] 2N-l 2N VI 5 0
•

OF:! 2M-I 2M AF2 2N-I 2N v:! 5 0
• ·

Het toraal aantal hewerkingen is nu :

6*(2M-I) + 4*(2N-I) + 26

6*2M + 4*2N + 2
= 12M + 8N + 16
= 12M + 8N + 2

optell ingen

vermenigvuldigingen

Volgens Humpage is een tweede o[(k benadering van F, en ZI meestal voldoende, maar soms is

een vierde orde nodig dit geeft resp.:

M=l en N=I:

M=2 en N=2:

36 opt. en 22 Yermo
56 opt. en 42 venn.

Het Hlimpage model dat hierhoven besl:hreven is, is een meer gedetailleerde heschrijving van het

model beschreven in hoofdsruk 3. Her is nodig om het J. Marti model andel'S af te leiden dan in
hoofdstuk 3 heschreven is. Appendix H beschrijft de atleicling van het J. Marti model volgens de

Humpage methode. Hier zal aileen het resultaat weergegeven worden.

De algemene uitdrukking voor het lijnmodd is:

U1(t) :: Zl,oi l (1) +REC1{il(t- tit),Z) +REC{F2(t),F/}

U2(t):: Z/oi2(t) +REC1{i2(t-tit),Z) +REC{Ft(t),F)

De functie REC en REC I zijn recursieve convoluties, die beschreven zijn in appendix 1.
En de golffllncties worden gegeven c1oor:

~ ,., - FT ,.\ '7: or;r'(i (t A t\ zl
.lJ1V) - utVJ-"'I,O"t 4J.~"'-"'£"l"--".-'j'

B2(t):: Uit) -ZI,oi2 -REC1{i2(t-tit),zI}

F1(t):: Ut(t)+ZI,oit +REC1{i1(t-tit),zI}

Fit):: U2(t) +ZI oi2 +RECJ{i2(t-tit),z/}.

(75)

(76)
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am dubbele berekeningen te voorkomen, kan de variahele U gedeclareerd worden als:

VI(t) =ZI,oi1(t)

Vlt) =ZI,oi2(t)

Het aantal bewerkingen komt hiermee op:

(77)

I Variabele I ! * I Variabele +
I

*+ I
I

RECI {il(t-L~t),ZI} 3R-I 3R-l UI 0 I

REC I {i~(Hit),ZI} 3R-l 3R-l U~ 0 1

REC{F~(t),FI} 3M 3M FI 2 0

REC{F I (t),F,} 3M 3M F, 2 0

VI 2 0 v~ 2 0

De variabele BJ en B~ hehoeven niet berekencl te worden. claar ze niet gebruikt worden am V 1 of
V~ te herekenen. Het totaal aantal bewerkingen komt hiermee op:

2*(3M+6R+3)
2*(3M+6R+ I)

optellingen
vermenigvuldigingen

Als zowel de goltimpedantie alswel de implllsresponsie met 3 polen en nlllpunten worden
benaderd(M=R=3) wordt het aantal bewerkingen 60 optellingen en 56 vermenigvuldigingen.

Uit deze resultaten lijkt het Humpage model sneller te zijn dan het J. Marti model, maar als we de
methode gebruiken voor het voorbeeld van paragraaf 4.1, wordt het Humpage model minder
bruikbaar. Doordat Humpage in het z-domein werkt, ontstaan er vermenigvuldigingen van
polynomen, de convoluties, zie appendix II. Dil heeft een groat aantal bewerkingen tot gevolg,
zodat deze methode aanzienlijk trager zal werken dan het Marti model met recursieve convolutie.

De tweede reden am tach voor recursieve convolutie te kiezen, is dat de complexe invoedingen
meestal gegeven worden in polen en nulpunten. Deze gegevens kunnen eenvoudig omgezet
worden naar het tijd-domein, waardoor e-machten ontstaan die middels recursieve convolutie
opgelost kunnen worden.

Toepassen op her voorbeeld.

Bij het simllieren van het voorbeeld van hoofdstuk 4.1 kunnen we het schema opsplitsten in twee
stukken, zie tiglllll" 16. De delen worden ges~heiden door de foutplaats en er ontstaat een deel A
(Iinkerhelft) en eeo deel B (rechterhelft).
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. Uo Uo. U2
ZB11-,> 11,0 I 12.0-,> f-=-b I TEaEA } }

figuur 20: Opsplitsen van de lijn in twee delen

Voar deel A geldt:

en vaar het lijnmodel geldt:

U1(W )-Z/(W )i1(w) =F/(<..»[Uo( w) +l/( <..> )i1•0( w)]

Uo(w) -Z/(<..»i I,O(w) =F/(<..»[U1( w) +l/( <..> )i1(w)]

Nu kan farmule (78) in formlile (79) ingevlIld worden, zodat de twee stappen methode van

Humpage weer gehruikt kan worden.

(78)

(79)

(80)

Vaar deel B gelden dezelfde uitdrukkingen. De variahelen zijn als voIgt gedetinieerd:

R
Z/(t) = ZIO + ~ ZlIl-P1.t'

• k=1 •

s
Zit) =ZA 0 + ~ ZA ke -po)'

• k= 1 •

T

Zit) =Z8.0 + ~ ZB,ke -P~.t'
k=1

(81)

(82)
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Het complete stelser vergelijkingen kan na enig rekenwerk, zie appendix III, omgezet worden in
een matrix vergelijking (83):

Z,4,o+Zo 0 0 0 0 j I (t) hist l

0 ZB,O+ZO 0 0 0 i2(1) hist2

0 0 -Zo 0 1 . il,o(t) =hist3
(83)

0 0 0 -zo 1 i2,o(t) hist4

0 0 1 1 0 Uo(t) io(t)

De hist l tot hist4 termen in het rechterlid van (83) worden nacler omschreven in appendix II. Het

totaal aantal herekeningen voor het hele hOl11opolaire netwerk is:

12R + 3N + 3M + 6S + 6T + 16

12R + 3N + 3M + 6S + 6T + 6

optell ingen
vermenigvuldigingen

Passen we dit op het voorheeld van hoofdstuk 4.1 toe dan voigt:

12*3 + 3"'3 + 3*3 + 6*3 + 6*3 + 16 = 106,00

12*3 + 3*3 + 3*3 + 6*3 + 6*3 + 6 = 96,00

4.2.2 : Bedrijl'scomponent

optell ingen

vermenigvuldigingen

Voor de heschrijving van de golfvoortplanting in de hedrijfsmode is het niet noodzakelijk am met
frequentieathankelijke parameters te simlileren. Daarom is er gekozen voar de methode met de

verdeelde weerstanden zie hoofdstllk 3.4. Deze vereenvollcliging van het rekenmodel zal een

aanzienlijke tijdwinst teweeg brengen, hetgeen zeer gewenst is hij real-time simulatoren.

Oit model wordt op eenzelfde manier afgeleid als de hierbovenstaande modellen, dit is weergege

ven in appendix Ill.
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Z o+Zt+!R 0 0 0 0
i1(t) hist l

a. 2

0 I 0 Q 0 . hist2ZBO+Zl+~R i2(t)
• 2

0 0 -Z -!R 0 1 . i1 oCt) ::; hist3
(84)

I 2

0 0 0 -Z -!R 1
i2,o(t) hist4

I 2
UO(t) iO(t)

0 0 1 1 0

met de history termen:

hist l = E,..(t)-RECl(ZA,i1(t- dt)} -(ZI-1.R)i I o(t-, 1) -Uo(t-t I)
2 '

hist2 = EsCt)-RECl{ZB,i2(t- dt)} -(Z/-1R)i2,o(t-t2) -UO(t-t 2)

hist) = Uo(t) -EA(t-'t I) -(Z/-;R-ZA.O>iI(t-t]) +RECl{zA,i l (t- dt-'t I)}

hist4 =Vir) -EB(t-'t2) -(Zt-!R-ZB0>;2(t- M) +RECI{zB.i2(t-l!. t-'t2)}
2 •

Het aantal hewerkingen voor dit model toegepast op het voorbeeld wardt:

(85)

35 + 3T + 22

35 + 3T + 8

ortell ingen
vermenigvuldigingen

5 en T zijn hier wederom her aantal polen van de vervangingsimpedanties in resp. Krimpen en

Diemen.

4.3: Filterscllt~ma's

Om de vertaalslag naar een l:omputerprogramma gemakkelijk te laten verlopen, is het mogelijk am
de formules die in de voorgaande hoofdstukken afgeleid zijn om te zetten in tilterschema's. Een
filterschema is een grafische methode om kort en overzkhtelijk formules in beeld te brengen. Ze
bestaan uit slechts 3 basis elementen waarmee een gediscretiseerd signaal bewerkt kan worden.
Deze elementen zijn:

Vermenigvuldiging Optelling

i(t) -fir f-i(t-T)

Vertraging
figuur 21: Basis elementen van tilterschema's
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Willekeurige combinaties van deze 3 basis elementen zijn mogelijk, waardoor elke gediscretiseer
de vergelijking in deze schema's te verwerken zijn. Om de werking van deze schema's verder uit
te leggen wordt hier het schema van een recursief convolutieproduct afgeleid.

De algemene oplossing van het produkt RECfA,B(t)} wordt gegeven door:

N

REC{A,B(t)1 :: ~s;O)
i=1

met

s.(t)=Ct ··s.(t-M)+C2 .·B(t)+C3 .·B(t-M)
I ," ,I ,I

(86)

(87)

De constanten C in vergel ijking (87) kllnnen berekend worden volgens de methode beschreven in
appendix I. Het bepalen van Sj vereist drie vermenigvuldigingen en 2 optellingen. Verder dient het
signaal B(t) vertraagd te worden en dient de uitgang van het tilter eveneens vertraagd en
teruggevoerd te worden naar het tilter. Sj vereist een filterschema volgens tigullr 22.

Het schema voor de totale oplossing van de

convolutie wordt dan een parallel schakeling
van Sj schema's als in tiguur 22. Dit kan
eenvoudig weergegeven worden middels

figuur 23:

s (t
I

s (t)
I

li~uur 22: Filterschema voor recursief convo
lutk

Om het verschil duidelijk te maken tllssen
recursieve convollltie en conventionele convo-
lutie is een tilterschema van een gewoon convolutieproduct weergegeven worden in tiguur 24.

Hierbij kan de waarde van M oplopen tot 100 of meer. Voor dezelfde bewerking is nll vele malen

meer werk nodig.

In appendix IV staan de tilterschema's die nodig zijn am het lIitgewerkte voorbeeld van het
voorgaande hoofdstuk in een computer te implementeren.

A--OOY~
~ )..--7 DB

figuur 24: Filterschema voar normale
convolutie

Net model/ering

+ REC{A,B(t)}

liguur 23: Totaal van recursieve convolutie
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Hoofdstuk 5: Netwerk vergelijkillgell

In hoofdstuk 4 is een methode aangegeven am de transienten in een eenfase systeem te berekenen;
De Iijn werd opgesplitst in 2 delen, links en rechts van de foutplaats en met 5 vergelijkingen en 5
onbekenden werden de hijbehorende stromen berekend. De spanningen hehorende bij de stromen
kunnen dan eenvoudig herekend worden, de convoilltieprodllkten zijn immers al berekend. In een

meerfasig systeem kunnen de fasen ontkoppeld worden d. m. v. de componenttransformatie, zie

hoofdstuk 3. Is er echter sprake van een niet symmetrische toestand. bijvoorbeeld een eenfase
aardfout, dan zijn de randvoorwaarden op de foutplaats, na componenttransformatie, niet

onatbankelijk, dit wordt nader heschreven in paragraaf 5.3.1. Hierdoor is het niet mogeJijk om de

methode van de eenfase henadering, van hOllfJstlik 4, te gehrlliken. Dit hoofdstuk zal een methode
beschrijven die de transienten van niet symmetrische sitllaties in een dllhbelcircuitlijn weI kan
berekenen.

5.1: Opsplitscn in 3 knouppuntcn

Na het redllceren van het net in complexe invoedingen en een dllhbelcircllitlijn, houden we een

schema over zoals is afgehedd in tlgllllf 25. In deze meerfase representatie stellen de dikke
verticale Jijnen de schakelstations A en B voor. Z" en ZIJ zijn de complexe impedanties en EA en
E1l zijn de hronspanningen van de dednetten. De invoedingen worden in het model driefasig

gerepresenteerd, terwijl de duhhelcircllitlijn zes fasen heeft.

i~ U
U~ ,1

r-tr~+
.'11 U7 .. ·v

i~ t
.W

-=- 10 Ie Ie IE
,W

U7 t o.
- 10 IE- '. U~ i

..,
7' 10 k

UA UB
figuur 25: Dllhhelcircllitlijn met complexe invoeding en een kortsluiting

In de schakelstations A en B hevinden zich de schakelaars die de lijn in- of uitschakelen. De
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randvoorwaard~n voor de uiteinden van de lijn worden in deze stations vastgelegd door de stand
van de s(;hakelaars.

Op de plaats van de kortsllliting g~lden tevens randvoorwaarden. Het is daarom nodig om hier een
knooppunt te plaatsen. De plaats van dit knooppunt is natuurlijk variabel, daar de plaats van de
fout niet altijd dezelfde zal zijn. De stromen en spanningen or dit knooppunt dienen berekend te
worden aan de hand van de randvourwaarden. Indien er hijvoorheeld sprake is van een eenfase
aardfout in fase R, moet gdden dat Ull =0 en voor de andere fase geldt iA = iB • De indices A en B
duiden de delen A en B van het netwerk aan.

Er zijn nu 3 knooppunten die onderling gesl:heiden zijn door hoogspanningslijnen die een looptijd
T hebben. Door de looptijd T kunnen de 3 knoopplinten onathankelijk van elkaar berekend
worden. De spanningen en stromen van knooppllnt A arriveren immel'S na een looptijd T op het
andere knooppunt.

5.2: Beschrijvin~ vtln de rund"oorwaarden in rase gwotheden

Er zijn twee typen knnoppunten, name! ijk het sl:hakeistation en de fOlltplaats, die beide erg
verschillen, dam'om zullen deze apart hehandeld worden.

5.2.1: Knooppunt van het schakelstation

." UVDID =*

·W U"'D10 9

j---i ·r
U~10 ='

I .~

U;,I 10 ='

I .,
U~z.. I 10 =*

-r I

E~

tiguur 26: Het schakelstation

In het station zijn er 9 onhekende spanningen
en 9 onbekende stromen. Er zijn elliS 18
vergelijkingen nodig om deze te herekenen.
Er zijn 3 vergelijkingen VOOI' de complexe
invoeding, 6 vergdijk;ng~n voor het
berekenen van de iijnmocieiien en Jt; rcsterendc I) verge!!jkingen zijn de randvoorwaarden.

In tiguur 26 wordt het schakelstation
weergegeven, zoals het in werkel ijkheid is (in
fase grootheden). Er wonlt aangenomen elat
aile schakelaars afzonderlijk en onathankelijk

bedienbaar zijn. Het is elliS l110gelijk om I
fase open te zetten terwijl de andere gesloten
blijven.

Introduceren we eel'st de spannings- en stroomvectoren. Voor de andere knooppunten geldt
dezelfde notatie methode.
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. (Or.s ./)
~ = 'A·1A,'A

!!..A =(U:,U:.U~)

~ =(E:.E:.E~)

• ( • T • S • t ." . v . "')!n= ID,ID.ID,ID,ID,ID

U 's I u v'"
~ =( UD•UD'UD' UD• UD.UD )

(88)

De vergelijkingen voor cle complexe invoeclingen kunnen nu geschreven worden in vector notatie:

(89)

De Bergeron vergelijkingen voor de Iijnspanningen worden in vector notatie:

(90)

Hierin duidt de index Fop de spanningen en stromen van de lijn hij het middelste knooppunt (de
foutplaats), zie tiguur 27. De vergelijkingen worden hier niet uitgebreid gegeven, omdat die in de
voorgaande hoofdstukken uitgehreid aan hod zijn gekomen.
De randvoorwaarden:

S'i;=S'(U: - U;)

SSi~=SS(U:-U~)

Sti~=S/(U~- U~)

S ui~ =S"(U: - U;)

S vi; =S "(U: - U;)

5 wi; =5 "'(U~ - U;)

(91)

(92)

Hierin is de variahele S de stand van de schakelaar: S= I als de schakelaar open is en S=0 als hij
dicht is. S is een booleaanse variabele en de ge"inverteerde waarde van S wordt weergegeven met

S. Vergelijking (92) hetekent als de schakelaar S, open staat(93), dat (S7 = 1 en S7 =0):
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., 0 (93)ID=

Indien de schakelaar dicht is (S' =0 en S' =1):

U;=U~ (94)

Deze 18 vergelijkingen kunnen nu in een matrix notatie geschreven worden,zoals in vergelijking
(95). Hierbij dienen de convoilities die optreden bij de vergelijkingen (89) en (90) in termen van
heden en verleden gesplitst te worden, zie hoofdstuk 4.

· r
IA

·s
HrIA

A

-z -z -z 1 · t
HS

'A A
-z -z -z ·,
-z -z -z tv Ht

A

· s
H'x x x x x X tD V

X X X X X X ./

HStv
D

X X X X X X .11
tD H t

X X X X X X V

." H"X X X X X x 1 tv
D

X X X X X x 1 .W
B"'D D (95)

-1 S S =
U r

H""
-1 S S

A D

-1 S S
US 0A

-s S S U t 0
A

-s S S 0
U'D 0

-s S S US 0
-s S S

D

U
t 0

-s S S D
0

-s S S U"
0D

U" 0v

U";
l -J

Voor de duidelijkheid zijn de nlillen en de fase indices in de matrix weg gelaten. De meest rechtse
matrix bevat de bekenden en is opgebollwd uit de history teflnen van de convoluties. De bovenste

3 vergelijkingen zijn de 3 convoluties van de complexe invoedingen en deze 3 vergelijkingen zijn
afhankelijk. De 6 vergelijkingen daaronder zijn de vergdijkingen van de Iijnmodellen. De 6 fasen
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zijn hier gekoppeld; de waarden van x zijn niet uitgewerkt om het geheel overzichtelijk te houden.
De Iaatste termen zijn de 9 randvoorwaarden met de variahele S.

Deze 18x18 matrix kan nu door de computer berekend worden, nadat de history termen berekend

zijn. De standen van de schakelaars dienen wei hekend te zijn voor de matrix vergelijking
opgelost wordt.

5.2.2: Knooppunt op de foutpluuts

·w
U~

-u -v i~li ·w
IF -4 Ie Ie Ie
.y

u~ i
-y

IF -4 l- IG
·u

U~ i ·u
IF ~ IG

-s
IG

.r
Ie

.,
l- Ie

u~

u~

u:
-s
IF

·r
IF

.,
IF ....

Vaar dit knooppunt wordt dezelfde werkwijze
aangehouden als in de voorgaande paragraaf.

Er wordt hier, evenals in de vaorgaancle
paragraaf, gehruik gemaakt van de vector
notatie, die hier als hekend wordt
veronderstelcl. Het knooppunt wordt in

tiguur 27 schematisch weergegeven. In de

tiguur is te zien dat er 26 onhekenclen zijn en
er zijn dus oak 26 vergelijkingen nadig. 12
vergelijkingen zijn de lijnvergelijkingen, 6
van deel A en 6 van (kel B en 14

vergelijkingen kamen van de liguur 27: Knooppunt van de foutplaats
randvoorwaarden.
De Bergeron lijnvergelijkingen van deel A (96):

(96)

En de Bergeron vergelijkingen voor deel B (97):

(97)

De randvoorwaarden worden gegeven door de schakelaar vergelijkingen met wederom de

booleaanse parameter S (98) en (99).
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sri~=sr(u/ - UN)

SSi~=SS(U/ - UN)

Sti~=St(U/ - UN)

SUi; =5 U(U/ - UN)

5vi~ =5 V(U/ - UN)

S wi; =5 W(U/ - UN)

Nu blijven er nag twee vergelijkingen over namelijk (100) en (101):

(98)

(99)

(100)

(101)

Deze vergelijkingen kunnen weclerom in een matrix verge! ijking geschreven worden. Dit maal zal

de matrix 26x26 groot zijn (102).

54 Afstudeerverslag Mischa Vermeer



·,
'I.
.S

'I.
H'·, A

X X X X X X 1 'I.
." H;

X X X X X X 1 1,4

1 H'
X X X X X X · v A

'I.
X X X X X X 1 HII.

.W A

X X X X X X 1 'I.
·, H;

X X X X X X 1 's
X X X X X X 1 .S HI

'
B

X X X X X x 1 H'·, B

X X X X X X 1 '
B

HS

.11 B
X X X X X x 1 's

1 H'
X x x x x x • v B

's
X x x x x x H"·w B

1 1 -8 'B
HV

·, B

1 1 -8 'e (102)= HW

1 1 -8 ·s B
'e

-8
0

1 1 ·,
'e 0

1 1 -S .11. 0'e
1 1 -8 0· v

-S S 8 'e
0

.W

-s 8 8 'e 0

-8 8 8 v' 0I

-s 8 8 VS 0
I

-s S S 0
v'

S S
I 0-s

SN SN SN SN SN SN
U' 0

-1 I

vt 0
SN SN 0

V' 0I

UN

iN
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5.3: Beschrij\'ing van de randvoorwaarden in componenlen

In paragraaf 5.2 zijn de ranclvoorwaarden heschreven in fase grootheden.Er is echter gebleken dat
de vergelijkingen van de fijnen en (Ie coinplexe invlJedingen niet onathankelijk van elkaar zijn.

Doordat juist voor deze vergelijkingen veel rekenwerk noclig is, dit komt door de benodigde

convolutieprodukten, is het gewenst om deze in component grootheden uit te drukken. De
spanningen en stromen kunnen dan onathankelijk van elkaar herekend worden. De submatrices Z
en X hebben dan aileen nog van nul afwijkende termen op de diagonaal. Deze

componenttransformatie bespaart vee! rekenwerk en het is daarom noodzakelijk am die te

gebruiken. Indien de randvoorwaarden ook in componentgroothecIen uitgedrukt kunnen worden, is
het mogelijk om de matrix vergelijkingen geheel in componentgrootheden te berekenen.

5.3.1: Het transformcren van de randvoorwaardcn

De vergel ijkingen (91) en (92) kunnen in matrix notatie heschreven worden volgens resp.

vergelijking (103) en (105):

De matrix SI wordt gegeven door:

S' 0 0 S" U
_1
u

s== 0 SS 0 0 SV 01

0 0 sr 0 0 sw

- I
SlO==Sl(UA - U~

De matrix S2 bestaat uit:

S' 0 0 0 0 0

0 ss 0 0 0 0

s. =
0 0 Sr 0 0 0

I-

10 010 0 S" 0

0 0 0 0 Sv :.j0 0 0 0 0

(103)

(104)

(105)

(106)

De matrix S2 zelf is als (106), maar nu zijn de elementen niet ge"inverteerd. In vergelijking (105)
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komt de term U'A voor, deze matrix wordt gegeven door (l07):

v' =[U' US U f U r US u']7A A. A. A. A. A. A.
(107)

Vergelijkingen (103) en (105) kunnen nll getransformeerd worden door de spanning en stroom

matrices te schrijven in termen van componenten (l08).

(108)

De matrices P en Q zijn in paragraaf 3.6 hehandeld. De matrix P' is echter afwijkend omdat U'A

opgebouwd is uit twee identieke matrkes, P' wordt dan oak gegeven door:

Vergel ijkingen (l03) wordt nu:

1 1 1 0 0 0

-1 0 0 0 0

o -1 0 0 0

o 0 1 1 1

o 0 1 -1 0

o 0 1 0 -1

(109)

Vermenigvuldigen met P levert:

(110)

(Ill)

Introdllceren we S:=P-1SlQ, dan ontstaat uitdrukking (112):

Or dezelfde wijze kan vergelijking (105) getransformeerd worden:

Voor het knooppunt op de foutplaats kunnen or analoge wijze de randvoorwaarden bepaald

worden.
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5.3.2: Vervangen van schakelaars door weerstnnden

De methode van paragraaf 5.3.2 kan niet altijd toegepast worden. Dit zal aan de hand van eeo
voorbeeld duidelijk gemaakt worden.

voorheeld 2: Strijdig stelsel vergelijkingen indien twee schakelaars gesloten zijn

Stel dat de schakelaars in de r- en s-fase van knooppunt A gesloten zijn, terwijl de andere
schakelaars open staan, dan zijn de randvoorwaarden op dit knooppunt beschreven in
componenten als voIgt.

.0 1.0 1.d 1.1 2.2
I" ='3'D+'3ID-'3ID+'3'D
.1 . 1
I), =lD
.2 1.0 l·d 1.1 1·2'II = "6ID+"6ID+'3'D+'3'D

(114)

2 1 1 2 0 0 1 1 1 1 1 1 2 0 0- -
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

1 2 1 2 0 0 1 1 1 1 1 1 2 0 0
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

0 0 0 0 0 o .jO _ 0 0 1 ·U~ + 0 0 1 0 0 o 'Uo (115)
D- A D

1 I 1 2 0 0 1 1 1 I i i i 0 0- - -
6 6 3 3 2 6 3 6 6 3 3

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

In de vergelijking (115) is nu een contlkt omdat de spanningen en stromen in een
vergelijking staan. De ()orzaak hiervan is dat de hooleaanse functie van de schakelaars niet
meer hooleaans is (l of 0). Het is ntl weI mogelijk om de vergelijkingen voor spanningen
en stromen afzonclerlijk op te stellen. zoelat e1it prohleem opgelost is, maar dan hebben we
5 vergelijkingen nodig voor de stromen en 4 vergelijkingen voar de spanningen. Het totaal
aan vergelijkingen wordt nu met 3 verhoogd, terwijl het aantal onbekenden gelijk is
gebleven. Het stelsel vergelijkingen is nu strijdig geworden.

Om lilt probleem op te lessen kunnen we de
schakeiaars gaall sinmleren met '.veerstanden,
zie figuur 28. De weerstand is on als de
schakelaar gesloten is en de weerstanel is
oneindig gruot als de schakelaar open staat.
Het totale schema dat nu ontstaat wordt
weergegeven in figuur 29. Hierbij zijn de

5=1

---------
5=0

------L.--

figuur 28: Schakelaars
weerstanden

R=COn

__1\ _

r\-U ••

vervangen door
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impedanties ZA en ZII en de lijnen gekoppeld.

r----.,
I .-~~ r-:-=''-------''''-;;----r-------'~
I
I

_~_ .rl
,----+1

I

UA Uo
tiguur 29: Het totale schema met weerstanden i.p.v. schakelaars

5.3.3: De netwcrk vcrgclijkin~en in componentgroothedcn

Nu kunnen de randvoorwaarden zander problemen omgeschreven worden in component

grootheden. Vergelijking (103) kan vervangen worden door (116). (118):

100 100

IA = 0 1 0 0 1 0 ·ID

o 0 100 1

en vergelijking (105) wordt:

Na transformatie van deze vergelijkingen ontstaat:

(116)

(117)

1 0 000

/1 = 0 0 1 0 1

00010

en vergelijking (117) wort!t:

met RO =Q-1RQ.
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(119)

Hetzelfdekan gedaan worden voor het k(1()Qppunt op de foutplaats. Het schema dat ontstaan is na
de transformatie, is weergegeven in tiguur 30. De impedanties ZA en Zll en de Iijnen zijn nu weI
ontkoppeld, maar de weerstanden die de schakelaars simuleren, zijn nu niet meer onafuankelijk.

Ter iIIustratie is de matrix R O uitgewerkt, forillule (120).

R'+R'+R'...R"+RV+R'" R'+R'+R '-R "-R V_R '" 2R'-4R'+2R' 2R'+2R'-4R' 2R"-4R V +2R'" 2R"+2R V-4R W

R'+R'+R'-R"-RV-R'" R'+R'+R ' ...R" ..R"..R'" 2R' -4R'+2R' 2R' +2R'-4R' 2R"-4R V +2R W 2R"+2R V-4R W

R O:.!. R'-R' R'-R' 2R' ...4R' 2R'-2R' 0 0

6 R'-R' R'-R' 2R'-2R' 2R'+4R' 0 0

R"-R V R"-R V 0 0 2R"+4R v 2R"-2R"

R"-R'" R"-R'" 0 0 2R"-2R W 2R"+4R W
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u1 RA RB u~

·1 ~IB

El E~

- -- -

U~ u;
-2 UI2,4 zi10 -2
_4 18
10

E~ I E~I
I
I- I -- -
I
I

.d I
I ·d

10 L-IE
I
I
I
I
I
I -
I -

-0 I
ID I

I
I I
I I
I I--" UN --

figuur 30: Totale schema met weerstanden i.p. v. schakelaars, na componenttransformatie

Nu zijn de randvoorwaarden in component grootheden heschreven en de vergelijkingen voor de

complexe invoedingen en de lijnen zijn al in hoofdstllk 4 in componenten geschreven. Het is nu

mogelijk om de totale matrix vergel ijkingen op te stellen voor de 3 knooppunten. Deze worden

gegeven zander verdere at1eiding (121) en (122).

Bij het uitwerken van de matrix RO is gebleken dat vergelijking (121) opgesplitst kan worden in 3

onathankelijke del en als de schakelaars per circuit gelijke stand hebben. -De schakelaars r,s, en t

zijn gelijk en u,v en w zijn oak gelijk.- De matrix kan dan apgesplitst worden in een matrix met
aileen de homopolaire- en de intercirClIit mode. een matrix met de bedrijfsmodes 1 en 3 en een

matrix met de bedrijfsmodes 2 en 4. Er zijn nu 3 matrices van 6x6 ontstaan, hetgeen een sterke

reductie in het rekenwerk teweeg hrengt. Immers een vennenigvuldiging van 18x18 matrix met

een vector van dezelfde grootte, vereist 324 scalaire vermenigvllldigingen, terwijl drie matrices
van 6x6 maar 108 vermenigvllldigingen nodig heeft. Het scheelt dus een factor 3 in benodigde

rekentijd. Als aile 6 schakelaars in dezelfde toestand staan, is het zelfs mogelijk om de

homopolaire- en de intercircuit mode te splitsen. Er ontstaan dan 2 matrices van 3x3. Vertoont de
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·,
'A.

.S
H'-z 1

fA
Ii

· t
HS-z 1 'A. Ii

-z 1 ·,
H''D A.

X 1 .S

'D H'
X 1 D

• t HS
x 1 lD

D

X 1 .11

HtlD D
X 1 .\1

'D HII.
X 1 D

.W H\I-1 1 'D (121)D

-1 1 U' HW
Ii D

-1 1 1 US 0
R R R R R R 1 -1

A

U' 0
R R R R R R -1 A

0
R R R R R R I -1 Ur

- D 02

R R R R R R 1 -1 US 0D
2

-IJ

.of 0
R R R R R R I -1 uD-

2 0
I

UII.
0R R R R R R D

2

UV 0D

U;

stand van de schakelaars niet de heschreven symmetrieen, dan zal de matrix niet opgesplitst

kunnen worden.

Bij de vergelijking (122) zijn dezelfde regels van toepassing. De 26x26 matrix kan opgesplitst

worden in een 6x6 matrix (homopolaire grootheden)en vijf 4x4 matrices als aile 6 schakelaars

dezelfde stand hebben. Dit is het geval indien er geen kortsluiting is, of indien er een 6 fase

sluiting gesimuleerd moet worden. Bij een driefase fout kan de matrix opgesplitst worden in een
lOx 10 matrix Chomopoiair tm illi~rcircuit) en vier 4x4 matr!(;es. A!s er sprake is van een fout in

een circuit, dan is het mogdijk om de beuriji~lil0Jcs van het in tact geb!even circuit te splitsen van

de hoofdmatrix. De hoofdmatrix wordt in dit geval gereduceerd tot een 18x18 matrix en twee 4x4

matrices voor de niet getroffen bedrijfsmodes.
Dit geeft toch een behoorlijke reductie op de rekentijd, want een 26x26 matrix vereist 676

vermenigvuldigingen, terwijl de ontkoppelde matrix maar 356 herekeningen vergt.
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· r
'F

.S
'F

·, H;
'F

1 .. H;
x 'F

X 1 .v H:
'1'

x 1 H;·w
x '1'

1 • r
H;

x 'G

X H W

·s F
'G

X 1
H~·,

x 1
'
G

H S

1 .11 ax 'G

x 1 H'
.V a

1 'ax HII

·w G

X 1 ' G

1 1 -1 · r H~
'e (122)

1 1 -1 H W

·s G
'e

1 1 -1 0·,
1 1 -1 'e 0

1 1 -1 ·11 0'e
1 1 -1 .V 0

1 -6
,e

R R R R R R 0
.W

R R R R R R 1 'e 0

R R R R R R 1 U r 0I

R R R R R R 1 US 0

R R R R R R 1
I

0

R R R R R R 1 U t

01

-1 1 Ur 0I

-1 RN ut 0

0
U'

01

UN

iN
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Hoofdstuk 6 : De computerapparatuur

In de voorgaande hoofdstukken zijn voornamelijk de benadigde rekenkundige bewerkingen voor

netsimulatoren aan de orde gekomen. Oit hoofdstuk handelt daarentegen over de hardware die

nodig is om de algoritmen in een kort tijdsbestek, dus op real-time basis, te berekenen. De

computers die hiervoor nodig zijn, zijn er in vele soorten en maten en het is daarom noodzakelijk

om een verantwoorde keuze te kunnen maken.

6.1 : Welk computersysteem kan gehruikt worden.

Het grote aanhod van computers en de enorme ontwikkelingen in deze apparatuur heeft ervoor

gezorgd dat ieclereen over een PC kan heschikken. Vroeger was elit aileen weggelegd voor grate

bedrijven, amdat de computers dermate groot en duur waren dat ze voor individuele doeleinden

niet gehruikt konclen worden. De computers die nll overal op de markt te verkrijgen zijn, zoals de

Pentium PC, zijn hijzonder snel geworden. Echter voor de toepassing van een real-time

netsimulator is deze niet snel genoeg. Oil komI o.a. doordat deze PC's averal geschikt voor

moeten zijn, zoals gratische-, tekstverwerking- en simuJatie applicaties. 20 is de pentium processor

en zijn vaorgangers uitstekend geschikt am alJeriei randapparatllur aan te sturen, hetgeen de

effectieve rekentijd vertraagd. Oit zorgt ervoor dat deze computers niet geschikt zijn voar een

rekenproces die nodig is hij de real-time netsimulatof. Er zal daarom gezocht moeten worden naar

alternatieve computer systemen die spedaal vonI' zwaar rekenwerk ontworpen zijn.

Er zijn twee verschillende computer architecturen ontwikkeld die heide verschillende specificaties

hebhen:

- Het RISe systeem

- De parallelle processoren.

* Het RISe systeem.

Computer systemen die volgens het RISe (reduced instructionset computer) principe werken, zijn

enkelvoudige processor systemen die op een extreem hoge kloksndheid werken. Oeze systemen

zijn compleet op de markt te verkrijgen en zijn vergelijkbaar met de huiclige PC's. Deze computers

bezitten echter een RISC-processor in plaats van een conventionele processor, waardoor het
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rekenwerk sneller verwerkt wordt. Er zijn verschillende systemen op de markt, waarvan er hier 4

worden beschreven:

- Silicon graph ics

* R4400

* R8000

- DEC

* a-chip

- HP

75 MFLOP

300 MFLOP

<300 MFLOP

n. 20.000,- .. tl. 30.000,

flo 60.000,- .. fl. 100.000,-

Goedkoper dan R8000.

Lopen iets achter op DEC en Silicon graphics.

- IBM 6000

* Power PC <300 MFLOP Goedkoop door weinig software

De hier gehanteerde grootheid MFLOP, duidt op het aantal tloating point operaties per seconde in

miljoenen. In het rekencentrum is veel kennis aanwezig over de Silicon graphics en DEC

computers, omdat zij deze zeit' in gehruik hehhen. De R4400 is hier wei vernoemd omdat deze erg

goedkoop is in vergelijking met de andere. maar de prestaties zijn waarschijnlijk niet hoog genoeg

voor een real-time netsimlllator. De verschillen tllssen de andere processoren zijn niet

noemenswaardig grout en de keuze voor een systeem zal meer van de prijs afbangen dan van de

prestaties.

De RISC systemen zijn sterk aan veranderingen onderhevig en er worden regelmatig nieuwere

systemen or de markt gehracht. Dit heeft tot gevolg dat de prijzen van deze systemen snel zullen

zakken, hetgeen deze systemen in de toekomst zeer aantrekkelijk zullen maken. Door hun
algemene opzet kunnen ze voor veel wepassingen ingezet worden en is het mogelijk om een

systeem op relatiet' eenvolldige wijze te vervangen door zijn opvolgers:

Doordat deze computers vooral ingezet worden op het krachtige rekenwerk zijn de processoren

zeer nauwkeurig en 64-bit hreed.

• Parallelle processoren

Een andere methode om h~(ekeningcn uit te VDeren is par<lllel processing. Een algoritme wordt

opgesplitst en verdeeld over meenit:r~ pfocessoren. lndien de verschi!!ende processoren niet op

elkaar hoeven te wachten, kan hiermee een grote tijdwinst behaald worden. Echter bij een hoge

mate van parallellisme kan de overhead (de hesturing van de processoren) een groat probleem gaan

vormen. Het systeem wordt dan dermate wmplex dat de besturing meer tijd kost dan de

berekening. Het gebruik van parallel processing is daarom erg atnankelijk van het algoritme. Als

het algoritme namelijk een aantal symmetrieen vertoont kan ieder overeenkomstig deel door een
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andere processor uitgevoerd worden. Heeft het algoritme niet die symmetrieen dan zal parallel
processing minder goed toepashaar zijn.

In het verleden zijn er systemen ontwikkeld die met parallel processing werkten. Deze werden

aangeduid onder de naam transputers. Tegenwoordig zijn deze systemen qua prestatie ingehaaid
door de DSP (digitale signaal processor) met parallelle mogelijkheden. Deze DSP's zijn de
TMS320C40 van Texas Instruments en de SHARK van Analog Devices. Een systeem met 6 DSP's
C40 parallel geeft dan:

6 x TMS320C40 6 x 40 MFLOP fl. 30.000,-

De C40 heeft speciale aanpassingen om snel en efficient data te verzenden tussen verschillende
processoren, waardoor hij hiervoor uitermate geschikt is geraakt. De ontwikkelingen in deze markt
zijn minder snel dan hij de RISC-systemen en de nieuwere DSP's zullen wezenlijk verschillen van
hun voorgangers. omdat deze vom een ander doel gemaakt zullen worden. Hierdoor zal het in de

toekomst niet mogelijk zijn om over te stappen op een niellw DSP systeem. Er zal dan een

volledig niellw ontwerp gemaakt moeten worden. Dit geeft natullrlijk net zoveel problemen ais bij

het ontwerp van het eerste systeem. Het is wei mogelijk am op relatief eenvoudige wijze enkele

processoren bij te schakelen.

6.2: De digitale signaal pr()ce.~sor

De razend snelle ontwikkelingen or de computermarkt heeft ertoe geleid dat er een groot scala aan
microprocessors is. Vee! van deze processoren zijn ontwikkeld vaal' algemene toepassingen zoals

een PC. Maar er zijn nog minstens zoveel prol:essnren te vel'krijgen die ontwikkeld zijn voor een
speciaal doe\. De DSP hehool't tot deze laatste categorie in is speciaal ontwol'pen voor snelle

digitale signaaI bewerkingen. Tot deze signaal hewerkingen hehoren onder anderen: Fast fourier

transformatie, convolutie produkten en cllrrelaties. De essentie van deze bewerkingen is het
vermenigvuldigen van twee operanden en het acclImllleren van de produkten. Ook de tijdvertraging
is een typische eigenschap van deze signalen. Deze drie bewerkingen vormen dan ook de drie basis

blokken van een tiltermodel, dat veel gehruikt wnrdt in de signaalbewerking, zie figuur 31.

Een DSP is ontwikkeld om deze drie basis instructies, samen met enkele andere instructies, snel

uit te kunnen voeren. Dit heeft geleid tot een bijzondere processor architectuur met een hoge mate

van parallellisme. Om dit voordeel van een DSP betel' uit te kunnen leggen is het noodzakelijk om
eerst de architectuur van 'normale' processoren te hespreken.

De meest voorkomende micro!1rocessors zijn opgehollwd volgens de Von Neumann architectuur,

zie figuur 32.

In deze structuur is een CPU (centra) processing unit) verbonden met het geheugen via een data-
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B
T 1f

+ DB
figuur 31: Voorbedd van een digitaal filter, opgehouwd uit de 3 basis elementen

en een adresbus. In dit gehellgen staat het
programma en tevens de data. Bij het llitvoeren van

een instructie moet de prm;essor de volgende stappen
ondergaan:
- orhalen van de instrllctie lIit het gehellgen;
- ophalen van 1 of meerdere operanden uit;

- vertalen van de instructie;
- uitvoeren van de instrllctie;

- wegschrijven van het antwoord.

Voor de volgencle instrudie Inner hnveJistaande

cyclus weer herhaald worden. De tijd die een

instructie nodig heeft am de vnlledige cyclus uit te

voeren is hier minstens 5 kink cydi.

Memory

Instructlon 1

instructIOn 2
ms.3(branc/lJ -

instructIOn 4 l-

CPU aOdrass

. -
dara Itllm

I~ {I
data & instruClions

ti~uur 32: De von Neumann architectuur

instruction data
memory memory

instruCtIOn t
instrucJlon 2

[
ins.3(b~nc/lJ

aarallllm

ins. address CPU data address

inslrllC!Dn4

I I {I l~
{,

~!!"l-'~tnn:!l data
I , ..-

Bij het ontwerpen van een DSP is men van de von Neumann structuur overgestapt naar de Harvard

architectuur.

Hier wordt de CPU verbonden

middels twee aparte data- en
adresbussen met twee geheugen

blokken: resp. het

instructiegeheugen en het data

geheugen. Dit heeft het voordeel
dat tegelijkertijd de instructie en

de operan(!en uit het geheugen

opgchaa!d kunnen worden. Dit

spaart een klok cyc\us per tiguur 33: De Harvard architectuur
instructie. Deze constrllctie bied

tevens de mogelijkheid om hijzoncler snel data te verplaarscn.

Bij conventionele processoren Iigt de tijdsdllur van het uitvoeren van een instructie niet vast. 20

dUlirt een eenvolldige instrm;tie slechts 1 cydus, maar een vermenigvuldiging kan wei 10 klok-

68 Af'\tudeerverslag Mischa Vermeer



tiguur 34: De pipeline structuur voor instructies

PIPELINED PROCESSOR (4 STAGES)

lime

. .
m'>fojIF IF IF IF ~ IF IF IF ,,:,,§. IF IF IF

trr~
)~:';"""

10 10 10 10 ~~ 10 10 10 iiOt. 10 10
":,;._·:L

~
....•.

OF OF OF OF OF OF OF ;OF.' OF
~i"f:~i.~

.r",~1fS!

EXI
.:............

EX EX EX EX l~ EX EX °ex;
~~ ~..;.:, ..

De huidige DSP's hieden tevens de

mogelijkheid om meerdere instructies
parallel uit te voeren. In her schema van I I

I I

de TMS320C40 van Texas instruments :-- setup time ---.:
ziet men de verschillende \:lewerkings-

eenheden, zie tiguur 35:

- de accumulator (ALU)

- de multiplier
- verschillende registers (RO-R 11, ARO-AR7)

- adres berekeningsregisters (ARAOO en ARAU I)

- barrel sh ifter.

cyc\i nodig hehhen om tot een resultaat te komen. In een DS? daarentegen duren aile instructies
slechts een klokpuls. Hierdoor is het mogelijk om een zogenaamde pipeline structuur toe te passen.

De instructie cyclus kan nu in vier stappen onderverdeeld worden:
- Instructie op halen (fnstruction Fetch)
- Instructie decoderen (Instruction Decode)

- Operand ophalen (Operand Fetch)
- lnstructie uitvoeren (Execute)

Tijdens het uitvoeren van een instruct ie, kan een instructie opgehaald worden, een instructie
gedecodeerd worden en een operand opgehaald worden, zie tiguur 34.

Jndien de pipeline altijd gevuld hlijft

wordt de effectieve uitvoertijd van een
instructie gereduceerd tot een klokpuls,

hetgeen een aanzienlijke tijdwinst

oplevert.

De accumulator kan twee getallen van 40 bits hreed hij elkaar optellen en aftrekken en de

multiplier kan twee 40 bits getallen in een slag met elkaar vermenigvuldigen. Het resultaat van

deze twee bewerkingseenheden is eveneens 40 hit en de extended precision registers (RO-Rll) zijn

geheugenplaatsen in de processor die 40 bits breed zijn, om de getallen korte tijd te bewaren. De
auxiliary registers (ARO-AR7) zijn echter 32 hits hreed en zijn speciaal ontworpen voor het

onthouden van geheugen adressen (pointers). De adres herekeningsregisters (ARAUO en ARAUl)

kunnen de inhoud van de auxiliary registers wijzigen. Deze berekeningseenheden kunnen aileen

een getal bij een adres optellen of aftrekken, maar weI onafhankelijk van de andere companenten.
De laatst genoemde component is de harrel shifter, die speciaal ontwikkeld is vaal'

bitverschuivingen in een variahele. Dit is vonr logische hewerkingen bijzonder handig.

Naast het aantal parallel werkende berekeningseenheden, is er in de processor een groat aantal
datahussen aanwezig. Deze hussen zijn nodig om aile herekeningseenheden van data te voorzien,

zodat al deze aparte bewerkingseenheden afzonclerlijk te werk kunnen gaan en een hoge mate van

parallellisme toegepast kan worden. Hierdoor wonlt uiteraard een grate tijdwinst gehaald.
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figuur 35: Blokschema CPU van de TMS320C40

In figuur 35 is tevens te zien dat de DSP over goede ge"integreerde I/O eenheden beschikt, am de

mogelijkheid te creeren vom snelle communicatie tussen processoren. De C40 beschikt namelijk

over 6 communicatiepoorten, die ieder 8 bits breed zijn uitgevoerd. Deze communicatie poorten

zijn zo uitgevoerd, dat de processor aileen maar een 32 bits getal in een register hoeft te schrijven.

De communicatie poort verzorgt dan zelf de communicatie met de andere processor. Op deze

manit:1 wordt de processor zo min mogeJijk helast met de communicatie problematiek. De C40

heeft tevens twee verschillende 32 bits hrede poorten voar extern geheugen. Een poort wordt
gebruikt voor het geheugen dat vour de processor zelf kan worden gebruikt, terwijl de tweede

poort speciaal ontwikkeld is VOOI' global memory. Dit geheugenblok kan door meerdere

processoren gehruikt worden, er kan edner maar een processor tegelijk gehruik maken van dit

geheugenhlok. De andere processoren zullen dan moeten wachten tot het geheugen weer vrij is.
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Dit stelt hijzondere eisen aan de tweede poort van <.Ie processor, <.lie zo is ontwikkeld dat de

processor zo min mogelijk tijd kwijt is.

Door deze aanpassingen is de C40 bijzonder geschikt vom parallel processing met meerdere

processoren. Om de CPU zo min mogelijk te belasten met de I/O complicaties bij parallel

processing, heschikt de processor over een DMA (direct memory acces) coprocessor die op de

chip is ge·integreerd. Deze DMA kan wnder hlilp van de CPU de data voor de I/O doeleinden

transporteren. De DMA heeft 6 aparte kanalen die afzonderlijk geprogrammeerd kunnen worden,

en er kunnen met behlllp van de DMA hele geheugen !'llokken verplaatst worden, zander dat de

CPU moet inspringen.

Deze bijzonderheden van de C40, maakt de DSP een sterke microprocessor die uitstekend gebruikt

kan worden voor parallel processing.

6.3: Enkele DSP's

In de loop der tijd is er een groot aantal DSP's op tk markt gekomen, veel bedrijven hebben zich

hiermee hezig gehouden. Texas Instruments is echter de eerste producent van de digitale signaal

processor en heeft daardoor een aanzienlijke marktpnsitie veroverd, die ze tot op heden nog niet

verioren hehhen. De eerste generatie DSP's van TI is de TMS320C 10 en heeft een 32 bits interne

Harvard structLiUr. Deze processor haalt een snelheid van 10 MIPS (miljoen instructies per

seconde) en hezit een 16xl6 hit vermenigvuldiger die in een slag een 32 hit antwoord geeft en een

32 bit accumulator.

De tweede generatie DSP heef! een uitgebreidere instructie set en een aangepaste Harvard

structuur, waardoor hewerkingen sneller uitgevoerd kunnen worden dan bij de C 1O. Deze DSP

heeft de mogelijkheid vour !'lit-reversed indexed-adressing vom Fast Fourier transformaties. Bij

een FFT worden de data punten niet chronologisch herekencl en opgeslagen, maar volgens een

bepaald algoritme. De hit reversed adressing van de C20 zorgt ervoor dat er geen vertraging

optreedt bij het 'rechtzetten' van de datapunten. hij kent namelijk het algoritme waarin de

datapunten opgeslagen zijn wdat het lijkt of de data lineair opgeslagen is. Voor de gebruiker is er

geen verschil met normale adressering. Hierdnor is de DSP uitennate geschikt geworden om

FFT's mee te berekenen.

De C30 is de derde generatie van TI en is de eerste DSP voor tloating point berekeningen. Deze

DSP is volledig 32-bit uitgevoerd en heeft zeit's 8 40-hit precisie registers om de uitkomsten van de

berekeningen tijdelijk in op te slaan. Deze processor haalt een snelheid van 40 MFLOP (miljoen

floating point operaties per seconde) en beschikt over een DMA-coprocessor voor het verplaatsen

van data, zonder dat er kosthare processor tijd verloren gaat.

De volgende generatie DSP is de C40 en is speciaal ontwikkeld voor parallel processing. Deze

processor is gebaseerd op de C30 maar heeft bijzonder veel communicatie apparatuur om za snel
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mogelijk data tussen pro~essoren uit te kunnen wisselen. De C40 beschikt hiervoor over 6 8-bit

hoge snelheid communicatie poorten en een 6 kanaals DMA-coprocessor om de data voor de
communicatie poorten te verzorgen. De rekenkracht van de processor is 10 MFLOP sneller dan de
C30, maar hij kan 8 instructies paralleluitvoeren, lodat de lOtale snelheid 200 MOPS (miljoen
operaties per seconcle) bedraagt.

Niet bij aile signaal bewerkingen is het noclig am tloatillg point berekeningen toe te passen. Bij wat
eenvoudig en minder nauwkeurig rekenwerk kan veelal volstaan worden met een fixed point

rekenproces. De C40 heeft de mogdijkheid om eveneens fixed point berekeningen uit te voeren,
maar deze is dUliL Daarom is de C50 ontwikkeld. De C50 fixed point DSP is een uitbreiding op

de C10 en de C20 en heeft een hoge graad van parallellisme, hij is speciaal ontwikkeld om snel
logische bewerkingen uit te kunnen voeren. Deze processor haalt een snelheid van 40 MIPS

(miljoen instrllcties per seconde).

De nieuwste DSP die TI ontwikke1d heeft is de C80. TI is hiermee een volledig nieuwe weg
ingeslagen, want deze nieuwe DSP bestaat uit 4 eenvoudigere DSP's ge'integreerd met een RISC

processor die allen parallel kunnen werken. Doordat er in deze DSP 5 processoren parallel kunnen
werken is deze bijzonder snel. Hij is speciaal ontwikkeld voor de beeldverwerking, hierbij moeten

hijzonder veel beeldpllnten in een korte tijd verwerkt worden hetgeen door de 4 parallelle DSP's
geoellrt. De RlSC-pro~essor verzorgt de owrhead die parallel pro~essing met zich mee brengt. De

DSP is nag te niellw om het toepassingsgehied blliten de heeldverwerking te kunnen weergeven en

er is ook niet veel literatuur over deze DSP gevonden. De hoge snelheid maakt hem geschikt voor
veel toepassingen, maar hij is op het moment nog extreem duur.

Naast de Iijn van Texas lnstrllments zijn er een aamal andere hedrijven die op deze markt actief
zijn, zoals Motorola en Analog Devices. De niellwe DSP van AD is de SHARK en deze DSP is

van dezelfde kwaliteitsorde als de C40 van TI. Maar deze DSP is nog maar enkele maanden op de
markt en er zijn daardoor nog niet wei randapparatllllr en ontwikkel ingsprogrammatuur op de

markt te verkrijgen. Van de C40 is dit weI het geval en er is op de universiteit oak veel kennis en

ervaring over aanwezig. Dit zorgt ervoor dat de C40 van Texas Instruments een betere keuze zal

zijn dan de SHARK van Analog Devices.

DSP's van andere merken hebben een lagere performance index dan de DSP's van TI en AD en

vallen daarom buiten heschollwing. Het voert dan ook te vel' om deze DSP's hier te vernoemen.

6.4: De loekoffisrige pr(Jc~iiui'

In het begin stadium van de ontwikkeling van de microprocessor werden nieuwe processoren
steeds ingewikkelder en complexer. Voor niellwe toepassingen werden niellwe instructies

ontworpen, waardoor er in de loop van de tijd hijzonder complexe en uitgebreide instructiesets bij

een processor hOOl"de. De ontwikkeling van deze pJ'l1~essoren namen steeds meer tijd in oeslag.

waardoor een niellwe rro~essor al a~hterhaald was op het moment dat hij commercieel
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verkrijgbaar was. Tevens koste het steeus meer tijd om de instru~tje te de~oderen, waardoor de
snelheid van een dergelijke processor sterk geredu~eerd werd.

Dit heeft ertoe geleid dat men in het begin van de 80-er jaren hegonnen is aan een nieuw soort
processor: de RISC-processor. Deze Reduced Instruction Set Computer heeft een zeer kleine
instructie set, waardoor het decodeersysteem vele malen kleiner is dan hij de conventionele CISC
processoren. De RISC- beeft een dewdeer oppervlak van ongeveer 15-20% terwijl een CISC
processor 50-80% van zijn oppervlakte nodig had voor de instructie decodering. Door deze
oppervlakte beperking is het mogelijk 0111 vermenigvuldigingsunits te houwen parallel aan de
normale Logische eenheid. Hierdoor is het mogelijk geworden am een vermenigvuldiging binnen

een klokpuls uit te voeren.

In de begin tijd van de RISC-systemen waren ze aileen geschikt voor zeer specifieke doeleinden,
doordat er een groot aantal instructies weggelaten zijn. Maar tegenwoordig kan dit probleem
ondervangen worden. Oe relatief karte ontwikkel tijd yoor een nieuwe RISC-processor zorgt
ervoor dat een nieuwe processor aan de niellwste eisen en technieken voldoet.
Dit alles heeft ertoe geleid dat in de toekol11st CISC-processoren worden vervangen door RISC
systemen. Nu is al te zien dat de grote super ~()mputers aileen nog maar bestaan uit RISC
processoren en deze zullen in de toekomst goedkoper gaan worden en uiteraard sneller. De
ontwikkelingen in de PC-systemen waarin nu de Pentium-processor wordt gehruikt zal in de
toekomst ook naar RISC overstappen. De opvolger van de Pentium de P6 zal namelijk een
overgangspro~essor zijn met een RISC-processor en een ClSC emulator. Oit is nodig am de
compatihiliteit met de oude programmatulIr te hehouckn. De P7 zal een volledig RISC systeem
worden.

Ook in de DSP zal deze evolutie doordringen en zullen RISC-systemen toegepast gaan worden. In
de modernste DSP van Texas Instruments de C80 is inclerdaacl een RISC-processor geintegreerd.
Toekomstige OSP's zullen misschien wel aileen hestaan uit RISC-processoren met daarom heen

extra specifieke hardware.
Het specialistische karakter van een DSP, zorgt erV(lor dat een nieuwe generatie waarschijnlijk
weinig compatihel zal zijn met zijn voorgangers. Oit maakt het voor de gehruiker van dergelijke
systemen moeilijk om zijn oude systeem te vervangen door een systeem met nieuwere DSP's. Er
zal dan een compleet nieuw systeem ontwikkeld moeten worden, hetgeen net zoveel complicaties
heeft als de ontwikkeling van het eerste systeem. Terwijl een systeem dat voar een RISe computer
is ontworpen vrij eenvoudig over kan stappen naar een snellere opvolger. Dit kan vergeleken
worden met het gebruik van een PC. De olldere programma's zijn nog steeds te draaien op

moderne PC's.

Oit alles zorgt ervoor dat een systeem opgehouwd uit DSP's maar een korte tijd de hoogste
snelheicl heeft. Andere systemen zullen het met enkel jaren ingehaald hebben, waardoor nieuwe
ontwikkelingen niet bijgehouden kunnen worden. Het is natllurlijk weI magelijk om op relatief

eenvoudige wijze een DSP bij te schakelen, maar ollk hier zijn grenzen aan de snelheidswinst, zie

hoofdstuk 7.
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Is het gewenst om in de toekolllst op eenvollclige wijze over te kunnen stappen op een nieuw

systeem dat sneller is, dan zal er gekozen moeten worden voor een computer-systeem dat gebruik

maakt van I RISe processor. Deze systemen zijn op dit moment duurder dan een DSP-systeem,
maar het is weI karlt en klaar oJ} de markt te verkrijgen en in de toekomst zal dit ook goedkoper
worden. Is het echter niet nodig Olll het systeem in de toekomst te vervangen dan kan de keuze op

het goedkopere en op korte termijn tlexibelere DSP-systeem vallen.
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Hoofdstuk 7: Inlplemelltatie in een conlputer

In de voorgaande hoofdstllkken zijn de wiskllndige bewerkingen beschreven voor een transient
netsimulator. De Iijnmodellen zijn afgddd en er is gekeken welk model het best bruikbaar zal zijn
voor een real-time simulator. Er is heschreven hoe het net gereduceerd kan worden, zodat er,

zander te veeI verlies aan nauwkellrigheid, minder rekenwerk verricht hoeft te worden. In
hoofdstuk 5 wordt <.Ie methode heschreven om de totale dllbhelcircuitlijn te modelleren.
Dit hoofdstllk zal daarentegen beschrijven hoe een en ander in een computer programma
geprogrammeerd kan worden. Hierhij zal dan aileen ingegaan worden op RISC-systemen en DSP

systemen, zoals in hoofdstllk 6 heschreven is. Het DSP-systeem verdient hier extra aandacht,
omdat dit systeem llit meerdere processoren zal bestaan en ol11dat een stagiaire Federico Sanchis

reeds een subroutine heeft geschreven voor het herekenen van recllrsieve convolllties. Deze
suhroutine zal in dit hoofdstllk kort hehandelcl worden.

7.1: Systeem eisen

Bij het ontwerpen van een real-time netsimlilator, zullen eerst de systeem eisen bekend moeten
zijn. Deze eisen heschrijven de spedticaties waaraan het systeem minimaal moet voldoen. Bij het

uitzoeken van het complltersysteem zal hier terdege rekening mee gehouden moeten worden, daar

er eisen zijn die vonr een systeem prohlemen kan geven, terwijl een ander systeem er speciaal
voor ontwikkeld is. Zo is in hoofdstuk 6 al ge\"lleken dat een normale PC niet afdoende zal zijn en
een RISC processor waarschijnlijk weI.

Voor het systeem dat door d~ TUE gewenst is, zijn de volgende systeem eisen opgesteld.
Het systeem moet:

* een enkel- of een dllbbelcircuitlijn kunnen modelleren met aan weerszijden een complexe

invoeding;
* een tijdstap van 10 a20 fJ.s kunnen halen;
* een frequentiebereik hebhen van 2-4 kHz, dit is volgens het voorbeeld in hoofdstuk 4

vijf polen en nulpunten;

* frequentieafhankelijke lijnmodellen voor tenminste de homopolaire component gebruiken;
* schakelhandefingen van het te testen relais terug kunnen koppelen;

* de spanningen en stromen in de schakelstations real-time naar een DfA convertor sturen.
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7.2: Twee dl'Clsystemcn

In. de vo,?rgaande hoofUstlikken is gehleken dat het berekenen van transiente verschijnselen in
hoogspanningsnetten vee! rekenwerk vergt. Dit is strijdig met de eisen van een real-time
netsimulator, omdat hij in een zo kort mogelijke tijd de nieuwe waarden van de stromen en

spanningen van de volgende tijdstap herekend moet hebben. Daarom is er gezocht naar een

methode die zo min mogelijk rekenwerk nodig heeft, zie hoofdstuk 4. am het real-time systeem
echter nag sneller te maken, moeten zoved mogelijk berekeningen, die niet direct in de real-time

Ius thuis horen, van de voren berekend worden. Er zijn dan twee systemen nodig, het real-time

systeem dat aileen de berekeningen uitvoert die iedere tijdstap uitgevoerd moeten worden en een

off-line systeem dat aile hewerkingen die vooraf mogelijk zijn uitvoert. Aan het off-line systeem
worden geen eisen gesteld ten aanzien van de snelheid en er kan daarom een gewone PC gebruikt
worden. Deze PC kan dan tevens als gehruikers interface fllngeren en het real-time systeem

aanstll ren.

Vaor het opsplitsen van het rekenwerk in herekeningen die eenmalig llitgevoerd kunnen worden en

berekeningen die elke tijdstap gedaan moeten worden, wordt er eerst gekeken naar de matrix
vergelijkingen van hoofdstuk 5 (121). hier nog eens verkort weergegeven.

GX=H (123)

De matrix G is de Illatrix met de ranclvoorwaarden en de nieuwste termen van de lijnvergelijkingen
en complexe invoedingen, de oude termen staan in matrix H (history). X is de matrix die aile
onhekende spanningen en stromen bevat. De matrix G is altijd hetzelfde tenzij er een schakelaar

van stand verwisseld. Het is dus mogelijk om deze matrix van te voren te berekenen en zelfs te

inverteren, zodat vergel ij king (124) ontstaat.

(124)

De matrix G en zijn inverse moeten wei vonr aile mogelijke schakelaar standen bepaald worden.

De history matrix H hestaat iedere tijdstap llit nieuwe waarclen, maar de formules blijven wei

hetzelfde en am te voorkomen dat een convolutieproduct twee keer wordt berekend, is het
verstandig am al de convolutieproducten eerst te herekenen, waarna uit deze nieuwe variabelen de

history termen worden berekend

H=AC (125)

Hierin is de miltrix C opgebLluwd uit aile mogdijke variabelen die nodig zijn vOOf de history

termen en de matrix A hestaat uit enen en nullen en hepaalcl welke variabelen er nouig zijn V001

de betreffende history termen.
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(126)

Matrix C moet iedere tijdstap berekend worden, maar A is eenmal ig bepaald en kan dus door de
off-line computer berekend worden. Nu ontstaat vergelijking (127).

(127)

Deze vergelijking kan door de off-line computer nog verder gereduceerd worden door de matrices
Go l en A samen te nemen. De uiteindelijke vergelijking wordt dan:

X=BC (128)

Voor iedere situatie (stand van de schakelaars) berekent het off-line systeem een matrix B. Als de
schakelaars dan van stand veranderen tijdens de simulatie, hoeft het real-time systeem aileen maar
een pointer te veranderen en de nieuwe B-matrix te gebrlliken. Dit bespaart veel rekenwerk en het
is de enige manier om op real-time basis een netsimulator te realiseren.

7.2.1: Het n~lll-time systcem

Het rekenwerk dat het real-time systeem moet verrichten is nu zoveel mogelijk geminimaliseerd en
er kan begonnen worden om het programma van het systecm te schrijven. In figuur 36 is een flow
chart weergegeven van het real-time simulatie programma. Hierin is duidelijk te zien dat eerst de
variabelen berekend worden (matrix C) en dat daarna de matrix vergelijkingen berekend worden.
Als voor aile drie de knoopplInten de vergelijkingen zijn opgelost, worden de gewenste signalen
getransformeerd naar fase grootheden en naar de D/A convertor gevoerd.
In het programma is en wachtllls gehollwd, die wacht op een niellwe puIs van de real-time klok.
Dit zorgt ervoor dat de tijdstap ~t altijd even grnot is. Het programma moet natuurlijk weI binnen
de tijd van een klokpuls klaar zijn met aile berekeningen, anders klopt het geheel niet meer en
wordt een klokpuls gemist.

Het programma stopt als de eindtijd Tmo' gehaald is. Aan het begin van de real-time Ius wordt er
vastgesteld of er een schakelaar van toestand veranderd is. Als dit waar is dan wordt de pointer die
naar de matrix B wijst veranderd en wijst naar de nieuwe matrix B.

Als het real-time programma gestopt is, dan is het systeem vrij voor communicatie met het off-line
systeem. Nieuwe simulatie parameters kunnen dan doorgegeven worden, zodat een nieuwe
simulatie van start kan gaan. Deze communicatie zal tijdens een simulatie niet mogelijk zijn, omdat
dit ten koste gaat van de rekensnelheid.

7.2.2: Het off-line systeem

Het real-time systeem is zo eenvoudig mogelijk opgezel, aile bewerkingen die eventueel buiten de
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real-time Ius gedaan kunnen
worden, zullen daarom door het
off-line systeem gedaan l110eten
worden. Hierdoor zal dit
systeem een groot aantal
bewerkingen moeten uitvoeren.

In onderstaande tabel worden ze
opgesomd.

Taken van het off-line systeem:

* interface met de gehruiker
* gegevens verzamelen
* gegevens omzetten in
parameters

* iedere mogelijke netsituatie
voorbereiden
* communicatie met het real
time systeem

* aansturen van het real-time
systeem.

De computer die als off-line
systeem dienst doet, kan een
normale PC zijn waar 'gewone'
software op draait. Het systeem
kan dan via een menu gestuurd
programma, aan de gehruiker de
gegevens vragen van de
simulatie. Hierbij moeten aile
gegevens van de Iijn, de
complexe invoedingen en het
type fout vermeld worden. De
kenmerken van de complexe
invoeding kunnen bijvoorbeeld

m.b. v. poien ell iiulpunten
ingevoerd worden. De compULt:l

zal dit dan moeten vertalen naar
de parameters die het real-time

systeem nodig heeft. Dit zijn
dus de drie
vermenigvuldigingsfactoren per
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tiguur 36: Flow-chart van het real-time programma
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e-macht, die voor de recursieve convolutie nodig zijn.

De gebruiker zal aan het systeem moeten vermelden, welke schakelaars open en dicht kunnen
gaan. Het off-line systeem zal dan voor aIle situaties de matrix G bepalen, deze inverteren en
vermenigvuldigen met de matrix A. Al deze matrices l110eten dan in het geheugen van het real
time systeem gezet worden.

Het off-line systeem moet instaat zijn am de toestand van de real-time simulator weer te geven aan
de gebruiker. Hierbij moeten eventuele foutmeldingen gemeld worden en als het systeem werkende
is zal dit aan de gebruiker vermeld moeten worden. Na atloop van de simulatie, is het wenselijk
am de signalen te bekijken. De berekende spanningen en stromen moeten daarom opgeslagen
worden, zodat de off-line computer deze na de simlilatie uit kan Jezen.

De hier besproken taken van het off-line systeem, zijn niet verder uitgewerkt, daar ik hier de tijd
niet voor had, maar dit programmeerwerk, kan zonder vee! moeilijkheden verzorgt worden, daar
dit in iedere programmeer taal uit te voeren is en er geen specitieke snelheidseisen aan het
programma gesteld zijn.

7.3: Parallel processing

Jndien het systeem uitgevoerd wordt met een RISe systeem, die een snelheid heeft van tenminste
300 MFLOP, kan het systeem met een computer uitgevoerd worden. De computer die gebruikt
wordt als real-time systeem, kan eveneens gehruikt worden als off-line systeem, mits het real-time
programma niet draait. Wordt het systeem daarentegen met DSP's opgebouwd, dan zal een aparte
computer de hesturing moeten verzorgen. Bij het gehruik van DSP's zal het tevens nodig zijn om
meerdere DSP's tegelijk te laten rekenen, omdat een DSP maar 40 MFLOP haalt. Het systeem
waarbij meerdere processoren naast elkaar werken noemt men parallel processing en heeft een

aantal beperkingen t.a. v. de efficiente rekentijd per processor. Het is namelijk aileen nuttig om een
processor bij te schakelen als dit ook daadwerkelijk de benodigde rekentijd verkort. Een aantal
parameters zijn hierop van invloed, waaronder de overhead en de commllnicatie tussen de
processoren.

Overhead:
Het opsplitsen van het algoritme in deel algoritmen heeft tot gevolg dat er een systeem ontstaat
waarbij een manager en werknemers aanwezig zijn. Er zal namelijk een of meerdere processoren
nodig zijn am het rekenwerk op een goede manier te laten verlopen. Als er weinig werknemers

zijn dan behoeft de manager niet veel te doen am de werknemers te instrueren, maar als er meer
werknemers komen zal de taak van de manager in omvang toenemen. Zo zal er een punt ontstaan
waarbij de overhead meer tijd gaat kosten dan het rekenwerk en het spreekt voor zich dat een extra
processor dan geen sneller resultaat meer geeft.

Niet aileen het aantal parallelle processoren is maatgevend voor de overhead, maar ook de
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zelfstandigheid bepaalt in sterke mate de tijd die nodig is voor de overhead. Jndien de taak van een
werknemer eenduidig is vastgelegd, zal deze niet veel tijd nodig hehhen om ge'instrueerd te
worden, maar als de werknemer tel kens andere taken op zich moet nemen kost het weI veel tijd
am hem te instrueren. Daarom is het belangrijk om de taken van een processor eenduidig vast te
leggen, zodat er niet teveel tijd verIoren gaat aan het hijwerken van gegevens e.d .. Een processor
moet Vaal' het beste resultaat een afgerond algoritme krijgen, waarhij de antwoorden zonder
overhead verwerkt kunnen worden in een andere processor.

Communicatie:
De tweede bottelnek die hij parallel processing op kan treden is de communicatie tussen de
verschillende processoren. Dit komt doordat het verzenden van data nog behoorlijk wat tijd kost.
Er zijn in principe twee manieren om data van de ene processor naar de andere te krijgen: middels
globaal geheugen en middels speciaal ontwikkelde commllnkatie apparatllur, zie figullr 37.

Global
memory

Multiplexer

DSP

Lokal
memory

DSP

Lokal
memory

~ ~
Lokal Lokal

memory memory

Globaal geheugen

figuur 37: Communicatie mogelijkheden tllssen prol:essoren

Communicatie poort

* Globaal geheugen
Als een multi-processor systeem gebruik maakt van globaal geheugen, dan kunnen aile
processoren heschikken over hetzelfde stuk gehellgen, Het aamal processoren dat
tegelijkertijd gebruik kan maken van dit gehellgen is t:dHcf bepcrkt tot een, waardoor er
wal:htrijen kunnen ontstaan van processoren die het geheugen aali willen spreken. !ndie!!
het aantal processoren, dat op dit globale geheugen is aangesloten, groot is, zal de wachtrij

steeds grater worden, waardoor de eftkH~ntie van het systeem omlaag gaat.

Doordat dit geheugenhlok door aile processoren toegankelijk moet zijn, zal het buiten de
processor liggen hetgeen er voor zorgt dat dit geheugen per definitie langzaam is. Het
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aanspreken van dit geheugen duun dan zonder wachtrij al enkele klokpulsen, terwijl het
snelle geheugen in de processor zelf mogel ijk 2 geheugen operaties per klokpuls aan kan.
Daarentegen kan het externe geheugen zeer groat (enkele gigabytes) zijn en worden
uitgebreid terwijl het interne geheugen beperkl is tot enkele dllizenden bytes.

Het globale geheugen moet om hovenstaande redenen aileen gehruikt worden voor
communicatie doeleinden en het is c1aarom vaak Illogdijk om naast het globale geheugen
een lokaal geheugen te maken clat slechts door een processor gebruikt kan worden. Dit kan

zowel een intern als een extern gehellgen zijn.

* Communicatie poorten

Moderne processoren die speciaal ontwikkeld zijn voor parallel processing hebben een of
meerdere commllnicatie poorten voor 'snelle' commllnicatie tussen verschillende
processoren. Moderne processoren werken tegenwoorclig met een woordlengte van 32 of
64 hits, terwijl het aantal paralldle Jijnen vaar de commllnicatie poorten vaak beperkt blijft

tot 8. Dit hetekent dat een woord van 32 hits in minstens 4 kiokplilsen kan worden

overgedragen. Dit is voor een snel reken proces behoorJijk lang.

De vertragingen die optreclen bij communicatie tllssen processoren zullen tot een minimum beperkt
moeten blijven om een efticient systeem te behollden. Hierdoor is het wederom belangrijk om
iedere processor een afgeronde taak te geven waarbij de cOOlOlunicatie tot een minimum beperkt
blijft.

Wachttijd:

Bij het opsplitsen van het algoritme in cleelprohlemen, maet er op gelet worden dat de processoren

niet op elkaar behneven te wachten or resultaten. Het spreekt voor zich dat een processor die
wacht niet de efficientie van het systeem verhoogt. Daarom is het, indien mogelijk, verstandig om

het probleem op te splitsen in stukken die symmetrisch zijn La.v. de bewerkingen. Men is er dan

zeker van dat de processoren even lang rekenen en niet op elkaar hoeven te wachten. Het kan zijn
dat het opsplitsen van het prohleem in symmetrische deelproblemen de communicatie of de

overhead doet toenemen. Er zal in dit geval een optimum gezocht moeten worden tussen wachten

op communicatie en wachten op de andere processor, omdat die nag niet klaar is met de

bewerkingen.

7.4: Real-time simulator met DSP's

Bij het gebruik van DSP's voor een real-time simulator, zoals in dit verslag beschreven is, zal
rekening gehouden moeten worden met de kanttekeningen over parallel processing, die in

paragraaf 7.3 besproken zijn. Het blijkt dat de simulator uitstekend geschikt is voor parallel

processing. In onderstaande tabel wordt een overzkht gegeven van de voordelen:
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* Knooppunten zijn losgekoppelcl dnor een looptijd
* Seide kanten zijn symmetrisch

.* Rekenwerk ~an ~o_e~ verdeeld worden

Doordat er in het schema drie knooppunten zijn, die onderling verhonden zijn door
hoogspanningslijnen, kunnen deze knooppunten afzonderlijk en onafhankelijk berekend worden.
Door de looptijd van de lijn zijn de signalen van het hegin van de lijn T seconde later nodig aan
het eind van de lijn. Hierdoor is het mogelijk am de knooppunten met verschilJende processoren te
berekenen. De communicatie tussen de processoren mag door de looptijd Took enkele klokpulsen
duren, mits het maar korter is dan die looptijd. De drie knooppunten kunnen allen autonoom
berekend worden en er is geen overhead nodig am het rekenwerk te sturen. Hierdoor zal de
rekenkracht van de processor optimaal henut worden.

Doordat heide kanten symmetrisch zijn, hoeven de processoren aan beide kanten niet op elkaar te
wachten; de rekentijd is immers even lang. De eftkientie van het systeem zal daardoor erg hoog
worden. De matrix vergelijking van het micldelste knoorrunt (de fOlltplaats) is echter grater dan de
andere twee, waarcloor dit knooppunt meer rekenwerk nodig heeft. Maar van dit knooppunt is men
meestal niet ge'interesseerd in de transi\~nten. wdat de spanningen en stromen op dit knooppunt niet
naar fasegrooth~den getransformeercl hoeven te worden. In de twee andere knooppunten wi! men
weI de transit:nten in fasegrootheden w~ten, de hetreffencle processoren zullen deze transformatie

alsnog uit moeten voeren. Dit zorgt ervoor dat het totale rekenwerk van de drie knooppunten
ongeveer gelijk komt te liggen, waardoor de processortijd van aile processoren goed benut zal
worden.

Door bovenstaande redenen kan het rekenwerk goed vereleele! worden in meerdere processoren.
Door de looptijd tllssen de knoorplinten. kan er gebrllik worden gemaakt van de tragere
communicatie verhindingen. Worclt een knooppunt echter ook verdeeld naar meerdere processoren,
dan zal de commllnicatie hiertussen uiterst snel moeten verlopen. Dit is de reden dat de
communic<ltie tussen processoren van een knoorrllnt het best uitgevoerd kan worden middels de

global-memory structuur. Het aamal pl'Ocessoren is immers beperkt tot 2 a3, zodat deze
communicatie methode efficient zal zijn. Tllssen de verschillende knooppunten kan dan gebruik
worden gemaakt van de parallelle commllnicatie poorten, die de C40 hezit. Er ontstaat nu een
schema zoals weergegeven in figuur 38.

Het totale aantal processoren dat nu gehruikt kan worden is 6 of 9.

7.5: Programmeer aanheveiing~lI.

In hoofdstuk 6 zijn al een aantal specifieke eigenschappen aan hod gekomen van de DSP. Deze
eigenschappen zorgen ervool' dat de prngrammeur daar rekening mee moet houden wi! hij er

optimaal gehruik van maken. Hier volgen enkele aanhevelingen voor de programmeur om zoveel
mogelijk van de eigenschappen van de DSP gebruik te maken:
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DSPDSP
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DSP

Global
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DSP

Global
memory

DSP

Communicatie structuur bij parallel processing
figuur 38: Communicatiestructuur tussen de processoren

parallelle illstructies
In hoofdstuk 5 is hesproken dat de DSP over enkde rekenkundige eenheden beschikt, namelijk een
vermenigvllidiger en een accumulator. Oit betekent dat de OSP in een klokpuls een
vermenigvuldiging en een optelling kan uitvoeren. De programmeur kan hiervan gehruik maken
middels de parallelle instrllctie:

MPYF3 II ADDF3

Doordat het data geheugen 2 adresseringen in een kiokpliis kan maken, is het mogelijk om 2

geheugen operaties parallel uit te voeren:

LDF Ii STF
Hierdoor kan op snelle wijze clata in het geheugen verplaatst worden.

Oit zijn slechts 2 voorheelden van parallelle instrllcties, maar comhinaties van optellen, aftrekken,
vermenigvuldigen en geheugen operaties zijn mogelijk. Hierhij is het eveneens mogelijk am de
instructies voor Floating point te herekenen als weI voor integer (fixed point) berekeningen. Oat
wit zeggen dat de herekeningseenheden voor heide type herekeningen geschikt zijn, bij veel
processoren is dit niet het geval.

Adressering eellheid
De C40 beschikt over een bijzonder uitgehreide adresserings-berekenings-eenheid, die het mogelijk
maakt om ingewikkelde adresseringen zonder extra instructies uit te voeren. Zo is het mogelijk om

op eenvoudige wijze een Bit-reversed adressing toe te passen. Oit is nodig bij FFT's, omdat hierbij
de datapunten niet op normale wijze in het geheugen wordt opgeslagen. De DSP berekent zelf de
plaats van de datapunten zodat de programmeur hier geen rekening mee hoeft te hauden.
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Het is ook moge! ijk om loops te maken zonder dat er tijdverl ies optreedt. De instructie

RPTS
biedt de mogelijkheid am een instructie een aantal keer te herhalen. Hierdoor behaeft de instructie
maar een keer opgehaalden vertaald te worden, zodat er een tijdwinst optreedt. De instructie

RPTB herhaald een blok van instructies eeo aantal mal en, zonder dat de programmeur een teller

bij maet houden en een geconditioneerck sprong instructie moet geven. Hier kan eveneens veel

tijdwinst mee hehaald worden.

Delayed branch
De DSP werkt met een pipeline structlillf voar de instructies, zie hoofdstuk 5, zodat de effectieve

instructie-uitvoer-tijd een klokpuls is als de pipeline valledig gevuld is. Bij het opstarten of na een
sprong instructie moet de pipeline opnieuw gevuld worden, waardoor een instructie 4 klokpulsen

duurt. De delayed branch instructie zorgt ervoor dat de pipeline altijd gevuld blijft, doordat de 3
instructies na een delayed hranch nog uitgevoerd worden. Een en ander wordt verduidelijkt met

een voorbeeld:

voorheeld 2.1: Delayed branch instrllctie

SKIP

LDF
BGED
LDFN
SUBF
NOP

MPYF

LDF

*+ARI (5), R2
SKIP
R2,RI
3.0,R I

1.5.R 1

R1,R3

; l£lad de inholld van geheugen in register 2
; £lIs R2 > = 0 spring naar SKIP (vertraagd)
; £lIs R2 < 0 laad R2 in Rl
; trek het getal 3 van RI at'
: Wacht een instructie om de delayed branch
ins!ructie te vnltooien
; hier verdergaan indien R2 < 0 (niet ge
sprongen)

;Ga hier verder als R2 > = 0 (wei gespron
gen)

In dit voorbeeld wordt een spronginstructie gegeven op de tweede regel, terwijl hij pas na de 5e

regel wordt uitgevoerd. Dit heeft tot gevolg dat de pipeline continu gevuld blijft. Passen we

namelijk geen delayed branch toe dan moet de hranch instrllctie op de 5° regel geplaatst worden.
De pipeline is dan gevuld met de instrllctie MPYF en zijn volgende, terwijl die niet uitgevoerd

moet worden. Het programma gaat immers verder bij SKIP. Hier aangekomen maet de pipeline

opnieuw gevuld worden, hetgeen 3 extra klokpliisen kost.

DMA coprocessor
In de C40 is een 6 kanaals DMA coprocessor aanwezig die zonder invloed van de CPU geheugen

blokken kan verplaatsen. Dit heeft tot gevolg dat er geen kosthare rekentijd verioren hoeft te gaan

met het verplaatsen van data, De programmeur zal in het bijzonder tijdens de communicatie met

andere DSP's vee! van deze DMA gehrllik kllnnen mahn.
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Snel ell traag geheugen

Het programma moet zo klein mogelijk gehouden worden, zodat het volledig in het snelle interne

geheugen van de DSP past. Als dit niet mngelijk is dan moet dat dee! van het programma dat het
meest gehruikt wordt in t1it gehellgendeel staan. Het externe geheugen kost vaak een klokpuls extra
om het te benaderen, hetgeen cen aanzienlijk tijdverlies tot gevolg heeft.

Registers

De prol:essor heeft 12 extended pre.:isie registers RO tIm RII die in plaats van 32 bit 40 bit breed

zijn. Deze breedte sluit aan bij de extra breedte van de vermenigvuldiger en de accumulator, beide

zjjn ook 40 bits. Doordat deze blokken meer bits beschikbaar hebben, is de nauwkeurigheid van de

berekeningen hoger. Deze registers zullen daarom optimaal gebruikt moeten worden, zodat de
berekeningen op een maximale nallwkellrigheid geschied.
De registers hevinden zkh in de pro.:essor, zodat hij het gehruik van de registers de processor niet

uit het geheugen hoeft te lezen. Het geheugen is daardoor vrij voor andere instructies, die parallel
aan een aptelling of vermenigvuldiging kllnnen gesl:hieden. Op deze manier kan er tijd bespaard
worden in het uiteindelijke programma.

7.6: Suhroutine convolutie

Tijdens mijn afstudeer project heeft stagiaire Federko Sanchis een suhroutine geschreven, voor het
berekenen van reclirsieve convoluties. Deze suhroutine is gesl.:hreven in assembly en speciaal voor
de C40. Hierhij is zoved mogelijk gehruik gemaakt van parallelle instructies, om het programma
zo snel mogelijk te maken. De routine berekend de volgende formllle:

p

y{l1) =E Jill)
i-I

)';(11) =A,X(I1) +8,X(I1-I) + C,}'j(Il-I)

(129)

Yi(n-l) is hier de waarde van de voorgaamle herekening van een e-macht. Deze wordt bewaard op
een plaats in het gehellgen en wordt iedere nieuwe tijdstap overschreven door de nieuwe waarde.

In deze uitdrukking is p het aantal e-machten die herekend moeten worden.

Bij het aanroepen van de subroutine moeten waarden van de ingangsvariabele op tijdstip n en n-1
in de registers R5 en R2 geplaatst worden. De waarden van de vermenigvuldigers A,a en C voor

iedere e-macht, staan op een hepaalde plaats in het geheugen. De begin positie van deze

geheugenplaatsen moet meegegeven worden in register ARO. De begin positie van de y;(n-1)

variabelen moet in register AR I geplaatst worden.

In de C40 kunnen hijna aIle branch en jump instructies vertraagu lIitgevoerd worden, zie paragraaf

7.5, maar de hij de return from suhroutine (RTS) instructie is dit niet mogelijk. Deze instructie zal
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dus 4 klokpulsen duren, hetgeen een oehoorlijke vertraging veroorzaakt. Om dit te voorkomen is
van de suhroutine een mal:ro gemaakt. De I:ompiler plaats de mal:ro nu in het hoofdprogramma,
op de plaats waar de mal:ro opgeroepen wordt. Bij iedere aanroep wordt de macro in het
programma geplaatst. Hierdl)()f wordt het programma wei langer qua oenodigde geheugen

plaatsen, maar er zijn nu geen sprong instructies nodig. waardoor een grate tijdwinst behaald kan
worden. Een en aneler wordt ge"illustreerd in tigllllf 39.

Hoofdprogramma Hoofdprogramma

t.lPYF3

ADDF3

einde hoofdprogramma

lDF

MPYF3

ADDF3

STF

--------

lDF

MPYF3

ADDF3

STF

LDF

MPYF3

ADDF3

STF

END

elOde hoofdprogramma

aanroe~van de subroutine

aanroe~ van de subroutine

Ielug SplinQefl mwr hoordprogmmma

aanroepen van de SUbroutine

STF

RTS

LDF

CaD convolutie

--------

Call convolutie

CaD convolutie

END

Subroutine convolutie

figuur 39: Gehruik van een macro i.p.v. een suhroutine

In tiguur 39 zijn aileen de helangrijke instrul:ties en de suoroutine ingevuld en de rest van het

hoofdprogramma is hlan~() gelaten. Het programma ziet er nll als voIgt uit:
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LDF O.O,Accum

RPTB LOOP

*
*

MPYF3 *Coeff+ + (l),1nput_K1, R3

*
MPYF3 *Cod'f+ +(l),Input_K,RI

*

86

; Initialize the aCl:umulator.

; REPEAT P Tltv1I:S,O < =

;it spends 4 cycies!!L

;b[K+IJ(i)*x(n-K-1) -> R3.

;bK(i)*x(n-K) - > RI.

<= P-1.



II
*
*

MPYF3 *Coeff+ + (I), *Output,RI
ADDF3 Rl,R3,R3

;al (i)*y(i,n-I) -> Rl.
;h[K+ I](i)*x(n-K-I)+

;+ hK(i)*x(n-K) - > R3.

ADDF3 RI,R3,R3

*
*
*
*
*

ADDF

*
*
LOOP STF

*
*
*
*

STF

*

R3,AcclIm

R3. *Output + + (I)

Accu11l.Final

:hIK+ 1J(i)*x(n-K-I)+
;+ bK(i)*x(n-K) +
:+al(i)*y(i,n-l) -> R3.

;EQ OF y(i,n) ready!.

;add the sample y(i,n) in the
; temporary accumulator.

;store y(i,n) in the same position where
;it was y(i,n-I) and point to y(i+ 1,n-l)
;for starting the process of the
;next sample.

: store the total sum in the position
; provided as the exit.

De macro duurt nll 6p+ II klokplIlsen en gebrllikt 14 geheugenplaatsen in het program memory.
De uitkomst van de convolutie wort!t aan het einde van de macro in register R4 geplaatst. Dit

programma is geschreven door Federico Sanchis en de opmerkingen die hij hij het programma

geplaatst heeft staan vermeil! in appendix IV.
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Hoofdstuk 8: COllclusie

Vit het onderzoek naar de haalbaarheid van een real-time netsimularor your snt~lIe transiente
verschijnselen, is gebleken dat op clit gebied al enkele jaren mensen aetief zijn. In Canada en Japan
bebben een aantal bedrijven en universiteiten real-time netsimulatoren ontwikkeld en op de markt
gebracht, maar de minimale tijdstap is in dergelijke systemen ongeveer 50 Jl.s. Deze tijdstap is
voor de toepassingen in Nederland te groot, doordat de Iijnlengte in Nederland over het algemeen
kleiner is dan in andere landen. Om een systeem geschikt te maken voar toepassingen in
Nederland zal de tijdstap moeten Iiggen tussen de 10 en 20 Jl.S.

Er is een onderzoek verricht naar de methoclieken waarmee een tijdstap van 10 a20 Jl.s gehaald
kan worden. Hiervoor is gekeken naar de verschillende lijnmodellen en er is gebleken dat het
bomopolaire deel frequentie athankelijk gemoclelleerd kan worden, terwijl de twee bedrijfsmodes
met de verdeelde weerstanden methode berekend kunnen worden. Om het aantal bewerkingen van
een model te berekenen zijn de modellen van J. Marti en Humpage opnieuw afgeleid. Hieruit is
gebleken dat beide frequentieathankelijke modellen niet veel van elkaar verschillen. Het J. Marti
model maakt gehruik van recursieve convo!utie terwijl Humpage de convoluties berekend in het z
domein.

Om de rekentijd zo klein mogelijk te houclen is het noclig am een reductie van het net toe te
passen. Hiertoe wordt het net vervangen door een transmissielijn met aan weerszijden een
complexe-, frequentieathankelijke impedantie. Van ueze impeuanties zijn de polen en nulpunten
bekend, waardoor de representatie in het tijd-domein hestaat uit e-machten. Hierdoor is het
mogelijk om recursieve convolutie toe te passen. Dit heeft er toe geleid dat het 1. Marti model
samen met de complexe invoedingen het beste model is voor een real-time netsimulator.

Tevens is er gekeken naar de computer apparatuur die voor dit systeem bruikbaar is. Er zijn
hiervoor twee systemen geschikt bevonden, namelijk de Reduced Instructionset computers (RISC)
en een Digital Signal Processor (DSP) systeem. Een DSP is echter niet snel genoeg om bet

systeem te berekenen hinnen 10 Jl.s, waardoor het systeem uit meerdere DSP's parallel moet
bestaan. De meest geschikte DSP vaor dil soort toepassingen is de Texas Instruments
TMS320C40. Verschillende methoden van parallel schakelen zijn bekeken en er is gebleken dat
een systeem met 6 DSP's voldoenue rekenkracht bezit om aan de eisen te voldoen. Eventueel kan
er overgestapt worden naar 9 DSP's. Tijdens mijn afstlldeer project is er een subroutine
geschreven, voor het herekenen van reclIrsieve convoluties. Deze suhroutine is speciaal ontwikkeld
voor de C40. Bij het schrijven is sterk gelet op rekensnelheid, hetgeen een uiterst korte, maar
snelle procedure opgeleverd heeft.
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Systemen die evt:neens voldocn aan de ciscn zijn de RISe systemen. Doordat deze apparatuur als
werkend systeem op de markt te verkrijgen is, behoeft de vakgroep niet een eigen

_cornputersysteem te ontwikkelen. De ontwikkelingen van RISe processoren volgen elkaar snel op
en het is relatief eenvoudig am het systcem te vervangen door zijn opvolger. Wi! men het DSP
systeem vernieuwen dan zal men opniellw een antwerp moeten maken, hetgeen evenveel werk met
zich mee brengt als het ontwikkelen van het eerste systeem.

Een real-time simulator kan op twee manieren opgezet worden, maar een systeem met DSP's zal
in de toekomst snel verulldercl zijn. Daarentegen is een RISe systeem op dit moment duurder dan
een DSP systeem, mits men de ontwikkelkosten niet meerekent. Vaar een gaede keuze zal er dus
verder in de taekomst gekeken moeten worden.
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Appendix I: Recursieve convolutie

Indien in een discreet tijdsysteem een convolutie oerekend moet worden, waarvan een van de
operanden enkel hestaat uit een sommatie van e-machten, is het mogelijk om deze convolutie

recursief op te lassen. Dit gaat gepaard met een enorme tijdwinst, daar een convolutie sterk

gereduceerd wardt tot drie oewerkingen per e-macht.

N

Detinieer de t'unctie REClA,B(f)} met A::: ~A;e -P;':
j;1

I N

REC{A,B(t)l::: fBCt)'I;AiePj(I-~)dt
o ,,1

Omdat de integrant in vergelijking (I) uniform convergeert kan het sommatieteken buiten het

integraalteken gehaald worden:

N'
REClA,B(t)}:::.:E fAie -P;tt-t)B(t)dt

,; 1
0

N

::: :E Sj(t)
j;1

Met

I

S,(t) :::fA,e -Pi(I-~)B( t )dt

o

Een tijdstap eerder kan Sj geschreven worden als:

l-t>.l

Sj(t-/},.t) =ePjA1 f Aje -p,.{t-t)B(t)dt

o

De integraal in formule (III) kan opgesplitst worden in twee delen:
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(111)

(IV)



:-4: l

Sj(t) = JA,e-PI'-~}B('t)d.+ f A,.e-P'{'-~)BCt;)dt;

o l-At
I

=e -p/A.'Sj(t-6.t) + f A;e -P,(t-t)B(t)d't

:-At

De integraal in vergelijking (V) kan op verschillende manieren henaderd worden:

Trapezium methode:

IJA,e -Pi(:-~}BCt;)d't; ='iAj6.t[e -P;4:B (t-6.t)+B(t)]

:-41

Beter is het om het signaal B(t) als Iineair te veronderstellen:

I /f Aje -p;(I-t)B(t;)d;; = Aj JBCt) de -p/l-4/)

I-A/ Pi r-AI

Middels partit~le integratie kan dit opgelost worden.

(V)

(VI)

(VII)

(VIII)

Omdat B(t) Iineair is, is zijn afgeleide dBCt;) constant en kan dlls buiten het integraalteken gehaald
d.

worden.

(IX)

Na het invullen van de grenzen kall de differentiual geschreven worden in differentie vorm. Deze

schrijfwijze is exact gelijk, daar B(t) lineair is.
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= Ai[B(t)-B(t-At)e -Pit.'j _ Ai [(l-e -p;t.,). B(t)-B(t-At)]
~ p: At

De term Sj kan nu als voigt geschreven worden:

met

Appendix 1
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(XI)

(XII)



Appendix II: De afleiding van bet J. Marti model
volgens de Hunlpage methode

Om het aantal benodigde berekeningen te bepalen van het 1. Marti model, wordt deze afgeleid

volgens de Humpage methodeo Deze methode is meer inzichtelijk dan de methode die J. Marti

gebruikt. De atleiding heginnen we nij de Bergeron vergelijkingen:

V 1- Z11 = (VZ+ZI2)oe-Y/

Vz-Ziz = (VI +Zi,) °e -yl

Deze kunnen geschreven worden in forward- en hackward-golfvergelijkingen.

B,(w) =F/w)Fc(w)

B~(w) =F,(w)F1(w)

met de forward golf karakteristieken:

Fl(w):: U1(w) +Zt(w)iJw)

F~(w):: Uc(w) +Z,(w)i2(w)

en de backward golf karakteristieken:

BI(w) =U1(w)-ZI(w)ij(w)

Bc(w):: Uc(w)-Z/w)i~(w)

De impulsresponsie wordt gegeven door:
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De impulsresponsie (XVII) wordt benaderd in het tijd-domein met de functie:

M
FP) =1:: kie -p/r-~nlin)

ja I

(XVII)

(XVIII)

Het probleem wordt nu in twee stappen naar de tijd getransformeerd; eerst formule (XIV), waarna

de forward en de backwardgolt1:arakteristieken zeit' worden wrtaald:
De bergeron vergelijkingen (XIV) worden:

B1(t) =REC!F1(t),F)
B2(t) = REC!F2(t) ,F)

(XIX)

De functie REC staat voor recursiew convolutie zie appendix I. De tweede stap is het vertalen van

de golfkarakteristieken. hierhij is de lijnimpedantie benackrd door:

De golffuncties in het tijddomein worden nu:

B
1
(1) = U1(t)-REC{i 1(t),z)

B2(1) = U2(t) - REC{i2(t),Z/}

F 1(t) = U1(t)+REC(i 1(t),Z/}

F 2(1) =U2(t) +REC{i2(t),Z/}

Het scheiden van de variahelen in heclen en verleden lijd tot:

B1(t) = U 1(t)-ZlOi l -REC1{i l (t-At),z/}

Bit) =Uit)-Z/:oi2-REC1{i2(t-At),zj}

F 1(t) =U1(t) +Zj.oi1+REC1{i l (t-At),z)

F1Ct) = Uz(t)+ZI.oi2+REC1{i2(t-At),zj}

(XX)

(XXI)

(XXII)
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Als we dit invullen in vergelijking (XIX) ont5taat de algemene uitdrukking voor het lijnmodel.

U1(t) -Z/oil(t) = RECl{i l(t- At),z/I+REC{Fit),F')

Uit) - Z/:oi2(t) =REC1(;2(t- At),Z/1 +REC{Fl(t),F'/}
(XXIII)

Hierbij dient rekening te worden gehouden dat de convolutie met FI aileen met oude waarden van
F1 of F2 geschied, doardat F, een tijdwrtraging in zkh heeft. De fllncties F1 en F1 dienen weI

iedere stap opnieuw herekend te worden. Het aantal hewerkingen dat voor dit model nodig is
bedraagt:

2*(3M+6R+3) optellingen en 2*(3M+6R+ I) vermenigvuldigingen. Met M en R beide 3 wordt

dit 60 optellingen en 56 vermenigvllldigingen.
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Appendix III: Berekening van het aal1tal
bewerkillgell bij een enkelcircuitlijl1

}

.
12 Za

EB

tiguur I: Enkeicircliitlijn met complexe invoedingen

De parameters in dit schema zijn:

De impedanties ZA, ZII en de lijnimpedantk Zio

en de impuIsresponsies van de lijn.

Hierbij wordt het aantal polen per variahden aangegeven met de letters M, N, R, S en T.
De Vergelijkingen van het n~t volgens tigllur I zijn:

E/w) =ZA(w)i,(w) +U,(w)

Eiw) =ZS<w)iiw) +U2(w)
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Voar de eenvolld kan in het vervolg het schema in twee delen o[)gesplitst worden. Het linker deel
A en het rechter deel B zijn immel's gdijk aan elkaar.

Hamopolaire netwerk:

We gebruiken voor het homopolaire deel van de lijn het freqllentie athankeJijke lijnmodel van J.
Marti. Oit model heeft een algemene vorm voor een lijn met heginpllnt I en eindpunt 2, lengte I

en looptijd T, de vergdijking:

Ul(w)-Z,(w)il(w) =F,(w)[U2(w) +Z/(w)i2(w)]

U2(w)-Z,(w)il w) =F,(w)[U1(w) +Z~w)i1( w)]

Invllilen van vergelijking (XXVI) in vcrgelijking (XXVII) geett:

(XXVII)

E".(w) -Z".(w)il(w)-Z/( w)i lew) =F/1(w)[Uo( w) +Z/(w)il.O(w)] (XXVIII)
Uo(w)-Zi w)i I.O( w) =F/1(w)[E,.(w) +Z,(w)il(w)-Z".(w)il(w)]

Oit kan eenvoucliger geschrevcn worden waarhij gehruik wordt gemaakt van de
golfkarakteristieken:

Bl(w) = F i1(w)F1.0(w)

B1.0(w) = F i1(w)FI (w)

met de hackward goltkarakteristieken:

BI(w) =Eiw)-[ZA(W)+Z/(w)]il(w)

B l o(w) =Uo(w)-Z/(w)i l o(w). .

en de forward karakteristieken:

F I o(w) =Uo(w)+Z/(w)i1 o(w). .
FI ( w) = E,.{w)+[Z/(w) -ZA(<.»]i l(w)

(XXIX)

(XXX)

(XXXI)

Voor deel B gelden dezelfde vergelijkingen. Deze golfkarakteristieken kunnen naar het tijddumdii

vertaald worden, waarhij aangenomen wordt dat de ill1pedanties ZA' ZIJ en Z, samen met de

impulsresponsies F" en F,~ in het tijdclomein weergegeven kunnen worden door e-machten. In dit

geval kan er reclIrsieve convoilitie toegepast worden, zie appendix I. Deze fllnctie wordt

aangegeven md REC{A,B},
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De goltl<arakteristieken worden gegeven door:

B I (t) =Eit) - REClZA'; I(t)} - REC{zI,i1(t)}

B2(t) = EB(t) - REClZBti2(t)} - REC{z/,i2(t)}

B I o(t) = Uo(t) - REClZ1,i1o(t)}

B2:0(t) = Uo(t) - REClZ/,i2:0(t)}

En de forwardkarakteristieken:

FI(t) = Hit) -REClZ""i l(t)}+REC{zI,i1(t)1

Fit) = Eit) -REclZB,i2(t)} +REC{zI,iit)}

F1,o(t) = Uo(t) +REClZ/,i1,0(t)}

F2,0(t) =Uo(t) +REClZ/,i2,o(t)}

(XXXII)

(XXXIII)

Vergelijking (XXIX), (XLIII) kan or eenzdfde manier naar her tijddomein vertaald worden.
Hiermee dien rekening te worden geh~\lIden dat de impulsresponsie een tijdvertraging T heeft. FJ
wordt nu geschreven in de vorm:

F~t) ::A(t-t) met
s

A(t-t) = 1:: K•.e -P,~
jel

(XXXIV)

BI(t) =REClAl'FI o(t-r: I)}

BI o(t) = RECIAl'FI(t--r I)}

Bz(t) = REClAz,Fzo(t-'tz)}

Bz,o(t) =REClAz,F2(t-'t Z)}

(XXXV)

Om in de vergelijkingen de oude waarden van de nieuwe waarden te scheiden declareren we een

nieuwe functie REC 1 die bestaat uit enkel de aude waarden van de convolutie produkten.

(XXXVI)

(XXXVII)

Passen we dit toe or de vergelijkingen (XXXII), (XLVI) en (XXXIII), (XLVII) dan krijgen we:

BI(t) = Eit) -(ZA 0 +Z/O>i1(t) -RECIlZ""i1(t- llt)}-REClZ/,i1(t- llt)}

B2(t) = Eit) -(ZB'O +Zl'O>i2(t) - RECIlZB,i2(t- llt)}-RECllZ/,iit - llt)}

BI,o(t) = Uo(t) -zl,oil,o(t) -RECIlZ/,i1,0(t- llt)}

B2,o(t) =Uo(O - Zl,oiz.o(t) - RECllZ/,iz,o(t - II t)}
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En de forwarclkarakteristieken:

F 1(t) => E,..(t) +(ZI,O -ZA,O>iI(t) - REC1{zA,i l (t-6o t)}+RECl {z"i I(t-l:1t)}

F 2(t). =>E:B(t) +(ZIO -ZB O>i2(t) -REC1{zB,iz(t -a t)1+REC{zI,i2(t-l1t)}

FI,o(t) => Uo(t) +ZI,~il,O(t)+REC1{zI,iI,o(t=- At)}

Fz,o(t) => Uo(t) +Z"oi2,o(t) +REC1{zI,i2.0(t-l:1t)}

(XXXVIII)

Nu kan de algemene oplossing bepaald worden en in matrix natatie wordt dit:

ZA.O+Z"o 0 0 0 0 il(t) hist1

0 ZB.O+ZI,O 0 0 0 iit ) histz

0 0 -ZI,O 0 1 . iI,O(t) = hist3
(XXXIX)

0 0 0 -ZIO 1 i2,o(t) hist
4

0 0 1 0 Uo(t) io(l)

Het rechter ded van vergelijking (XXXIX), (XLVIII) hestaat uit hekende termen, de hist termen

zijn de delen die aileen lIit ollde waaruen hestaan. Deze zijn:

hist l =: EA(t) -RECl {zA,i l(t-l1t)} - RECl{zl,i1(t- fit)} -REC{A.,F'I,O(t-"t I)}

histz =: EB(l) -RECl (zll,iz(t- at)} -REC1{zj,i/t - M)} - REC{Az.Fz,o(t-"t2)} (XL)
hist3 =: REC1{z"iI,o(t-l1t)}+RECIA 1.F1(t-t .)}

lzist4 =: RECllZ"izo(t- 6ot)}+REC!Az,F'2(t-'t"2)}

Nu kan het totaal aantal henodigJe herekeningen hepaald worden. Hierbij dient men rekening te

houden dat een recursieve convo!utie per e-m<lcht 3 optellingen en 3 vermenigvuldigingen nodig

heeft.
In totaal heeft deze methode van J. Marti op het enkeldrcuitlijnschema nodig aan berekeningen:

12R+3N+3M+6S+6T+ 16 optellingen

12R+3N +3M +6S+6T+6 vermenigvuldigingen.

Bedrijfsnetwerk:

Voor de bedrijfswestallJ vaii het schema is her niet nodie om het frequentie afhankelijke model toe

te passen. Er is daarom gekozen am voor de hedrijfsmode het verdeelde weerstandenmodel te

gebruiken. De atleiding gaat op analoge wijze als bij het homopolaire deel.

De vergelijkingen voor het verdeelde weerstanclen model in het algemeen zijn:
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Vergelijking (XLI) en (XXVI) geven dan:

E,.{W)-(ZA(W)+Zr+.!.R)i1(w) =e -je.>~I[Uo(w)+(Z/-.!.R)il0(<'»]
2 2 •

Uo(w)-(Zr+~R)il,o(<'» =e -je.>' I [E/w) +(ZL-~R-ZA(W»il(w)]

Dit kan eenvoudiger geschreven worden waarbij gehruik wordt gemaakt van de
golfkarakteristieken:

B1(<.» =FI/(w)FI.o(w)

BI,O(Ul) =Fu(w)Fr(w)

met de backward golfkarakteristieken:

BI(Ul) =E/w)-[Z/w)+Z/+;R]i.(W)

B 1o(w) =Uo(w)-[Zr+.!.R]i. O(Ul)
• 2 •

en de forward karakteristieken:

FI,o(w) = Uo(<,»+[ZI-~R]iI.O(Ul)

FI(w) =E...(w)+[Z/-;R-ZiUl)]i.(w)

Vertalen van de golfkarakteristieken geeft:

B.(t) '"' E... (t) - REe(z...,i ,(t)l-(Z/+.!.R)i j (t)2

B2(t) '"' Eit) -REC(z/pi2(t)I-(Z/+'iR)i2(t)

B. oCt) = Uo(t)-(Zr+.!.R)i. oCt)
, 2 '

B2,o(t) = Uo(t)-(Z/+;R)i2,o(t)

En de forwardkarakteristieken:

FI(t) = E/t) -REC(z...,il(t)}+(Z/+;R)il(t)

F2(t) = Eit) -REC(zB,i2(t)} +(Z/+'iR)i2(t)

F I oCt) = Uo(t) +(Zr+.!.R)i l oCt)
, 2 '

F2,o(t) = Uo(t)+(z/+1R)i2•0(t)
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De termen kunnen nll wederom in heden en verleden worden lIitgesplitst en er wordt daarom weer
gebrllik gemaakt van de fllnctie REC 1. Het is nll mogelijk om de totale vergelijking op te zetten
voor ~e enkelcircuitlijn met het verdeelde-weerstanden-moclel.

ZAo+Z/+!R 0 0 0 0
il(t) hist l• 2

0 I 0 0 0ZB,O+Z/+"2R iit ) histz

0 0 -Z -!R 0 1 . i I,O(t) '" hist3
(XLVIII)

/ 2

0 0 0 -Z -!R 1
iz,o(t) hist4

I 2
Vo(t) io(t)

0 0 1 1 0

Het rechter deel van vergelijking (XXXIX), (XLVllI) bestaat uit bekende tennen, de hist termen

zijn de delen die aileen lIit Gude waarden bestaan. Deze zijn:

hist. = Eit) - RECllZA,i .(t- tlt)l -(Z/-.!R);. o(t-,.) -UO(t-1;.)
2 '

histz=EB(t) -RECllZ8';2(t- tlt)J -(ZI-~R)i2,O(t-t2) - Uo(t-1;2}

hist3 = Uo(t} -Eit-1:.} -(Z/-~R-ZA,o)i1(t-1:.) +RECllZA,i\(t- t.t-'t I)}

hist4 = Uo(t) - EaCt - 't 2) -(Z/-~R-Z8.0)i2(t- tlt) +RECllZ8';2(t- M-1; 2)}

Hieruit kan het totaal aantal bewerkingen voor deze methode gedestilleerd worden.

35 +3T+22 ortell ingen en 35 +3T+8 vermenigvlIld igingen.

(XLIX)
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*
*
*

«<RCONV65.TXT»> 8-12-95
Federico Sanchis Serrano

(see memory settings in MEM62.TXT)

* RCONV65= Improved version of RCONV64.
* This macro file contains the definition of the function RCONV, which
* computes the recursive convolution out of the provided parameters.
~

*
*
*

TITLE FUNCTION RCONV

* EQUATIONS:

* FOR (i=O; i<P;i++)
* (
* d(i,n)=al(i) * d(i,n'1)+ x(i,n)
* y(i,n)=b[K+l](i) * d(i,n-K-l)+bK(i) * d(i.n-K)
* )
* or
*
* FOR (i=O; i<P;i++)
* (
* y(i,n)=al(i) * y(i,n'l)+bK(i) * x(i,n-K)+b[K+l1(j) * x(i,n-K-l)
* }
*
*
*

Final= SUM OF y(i,n), i=O •. P-1

* We will use NOW the last system of equations.

*
*
*
* let TAU=K*INC, K integer. I!!!
* P= NUMBER OF E-POWERS

*
* TYPICAL CALLING INSTRUCTION:
*
*
*

RCONV wxK,wxKl.@exit,@at.@aout,@elec

* LABEL ASSIGNEMENTS:
*
* Input_K
* Input_Kl
* Final
* Accum
* Coeff
* Output
* EJPowerl
*
*
*

RS
R2
R4
R4
ARO
ARl
RC

;input sample x(n-K)= x(O.n-K)= x(1,n-K)= x(2,n-K)= •• =x(P-1,n-K)
;input sample x(n-K-1)= x(O,n-K-l)= x(l,n'K-l)= x(2,n'K-l)= •• =x(P-l,n-K-l)
:final output= total sum of y(i,n) i=O .• P-l
:Accumulator of the temporary sum of y(i,n) i=O .•P-'
;filter coefficients b[K+l](O)
;output samples y(O,n-l)
;(number of E-POWERS)-l= P-l

*
*

REGISTERS ARGUMENT ASSIGNEMENTS:

ARGUMENT I FUNCTION
-.-._.-.-.-+... _-_._._---.-.-.-._-----.-.-.--------

*
*
*
*
*
*

ARO
ARl
RC

ADDRESS OF FILTER COEFFICIENTS b[K+l](O)
ADDRESS OF OUTPUT SAMPLES y(O,n-l)
(NUMBER OF E-POWERS)-l= P-l

*
•
*

registers MODIFIED: Rl. R2, R3. R4, R5, AKu,

* LET OPI
* The values stored in the position Output should NOT BE MODIFIED after
* calling the function RCONV once, if it is go;ng to be invoked again later,
* because it lets the output samples ready to be read in a next call.
*
*
* Output samples are named y(i,n-l) because they are used to compute the new
* output sample in the current call, but of course, they ARE y(i,n) at the
* end of it, when they are stored in memory. The pointer will be ready to
* run the next call to RCONV, because in the calling instruction the address of
* yeO,n-l) is provided, so the execution will start from this value .
•
* So, an initialization of y(i, n-l)= a i=O ••• ,P-l is required (IN THE MAIN
* PROGRAM) the first time the function RCONV is executed in the main program



(onlyonce).

REMARKS:

The use of the instruction RPTB spends 4 machine cycles. In future
versions of this program for the C40 should be used the Delayed variation
of it, RPTBD, which only spends 1 cycle.

CYCLES: 6P+l1 WORDS: 14

CONV .macro Input_K,lnput_Kl,Final,Coeff,Output,E_powerl
.sslist

CONV

LOF
LDF
LO I
LOI
LOI

.asg

.asg

.asg

.asg

.asg

LDF

Input_K,RS
Input_Kl,R2
Coeft,ARO
Output,ARl
E_powerl,RC

RS,lnput_K
R2,Input_Kl
ARO,Coeff
AR1,Output
R4,Accum

O.O,Accum

Load of the parameters
into the registers.

The pointer contained in AR1
is located pointing to y(O,n-l).

In order to make the operations
easily readable, these labels are
assigned to the registers.

; Initialize the accumulator.

RPTB LOOP

MPYF3 *Coeff++(1),lnput_Kl,R3

MPYF3 *Coeff++(l),lnput_K,Rl

REPEAT P TIMES,O<= i <= P-l.
;it spends 4 cycles!!!.

:b[K+l](i)*x(n-K-l) -> R3.

;bK(i)*x(n-K) ->R1.

MPYF3
AODF3

ADDF3

ADDF

*Coeff++Cl),*Output,Rl
R1,R3,R3

Rl,R3,R3

R3,Accum

;al(i)*yCi,n-l) ->Rl.
;b[K+l](i)*x(n-K-l)+
;+bK(i)*x(n-K) .> R3.

;b[K+ll (i )*x(n-K-l)+
;+bK(i)*x(n-K) +
;+al(il*y(i,n-l) -> R3.

;EQ OF y(i,n) ready!.

;add the sample y(i,n) in the
; temporary accumulator.

COP STF

STF

R3,*Output++(1)

Accum,Final

;store yCi,n) in the same position where
;it was y(i,n-l) and point to y(i+l,n-l)
;for starting the process of the
;next sample.

store the total sum in the position
provided as the exit •

• lIl1lSg II Compi I ing process completed. All is OK by now"

pay atention to the borders: at the end of the LOOP, Output (AR1) points to
Output+P (AR1+P) I!.

Final CONTAINS SUM £y(i,n)] , i=O .• P-l Il.

end

.endm
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