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Samenvatting

Dit afstudeerwerk omvat het ontwerp, de implementatie en de simulatie van een machine
model met een veldgeorienteerde regeling op een uit meerdere digitaal signaal processoren

bestaand systeem. Zo'n krachtig systeem is noodzakelijk omdat de simulaties real-time

moeten kunnen plaats vinden.

Allereerst is onderzocht hoe analoge systemen zoals elektrische machines het best

gesimuleerd kunnen worden op zo'n multi-DSP systeem. Vervolgens is bepaald welke

getalrepresentatie en integratiemethode het best gebruikt kunnen worden, rekening

houdend met de haalbare nauwkeurigheid en de benodigde rekentijd. Ais programmeertaal

is assembler gekozen omwille van z'n mogelijkheden efficient van de rekencapaciteit van

de processor gebruik te kunnen maken. Tot slot is nog uitgezocht wat de meest optimale

verdeling van het rekenwerk over de verschillende processoren was, rekening houdend

met de rekenvolgorde in de simulatieprogramma's.

Het gebruik van assembler met z'n eenvoudige instructieset als programmeertaal en het

gegeven dat 32-bit floating-point gesimuleerd moet worden op een 16-bits fixed-point

processor maakten het noodzakelijk zelf een aanvullende instructieset van krachtige

macro's te creeren.

Met deze macro's is uiteindelijk een machinemodel ontwikkeld en gesimuleerd. Omdat

het multi-DSP systeem nog niet beschikbaar was, zijn deze simulaties uitgevoerd op een

emulator.

Bij de simulatie van de ongeregelde stroomgestuurde asynchrone machine werd aange

toond dat de machine een zeer lange aanlooptijd heeft en een slecht dynamisch gedrag bij

belasting. Bij de simulatie van diezelfde machine met indirecte veldorientering bleek dat

een sterk verbeterd stationair en dynamisch gedrag Lo. v. de ongeregelde machine

mogelijk was, maar dat het gedrag bij indirecte veldorientering sterk afhankelijk is van

een juiste schatting van de modelparameters. De genoemde simulatieresultaten komen

overeen met resultaten die verkregen zijn met een commercieel simulatie-software pakket.

Het machinemodel dat gerealiseerd en op een emulator gesimuleerd is kan, als het multi

DSP systeem klaar is, zonder veel problemen op dit systeem gei"mplementeerd worden

waarna met grote nauwkeurigheid real-time simlllaties plaats kunnen vinden.

Aan het eind van het afstudeerwerk is dllidelijk geworden dat de huidige processor bij

complexere simulatiemodellen te traag zal blijken zodat op een generatie nieuwere d.i.

snellere digitaal signaal processoren zal moeten worden overgestapt.
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Summary

This master thesis covers the design, the implementation and the simulation of a machine

model including a field oriented control on a multi digital signal processor system. Such a

system is necessary because the simulations have to take place in real time.

First, some research was done to find out which is the best solution to simulate analog

systems such as electrical machines on multi-DSP systems. After that, it was determined

which number representation and integration method should be used for best performance,

taking into account the maximum attainable accuracy and the necessary calculation time.

Assembler has been chosen as the programming language because of its ability to make

efficient use of the processor's calculation capacity. Finally, some work was done to find

out the best way to divide the calculation jobs among the processors, taking into account

the calculation order in the simulation programs.

The use of assembler with its simple instruction set as the programming language and the

fact that a 16-bit fixed-point processor is used to simulate 32-bit floating-point programs

makes it necessary to create a selfdefined set of powerful macro's.

With these macro's a machine model has been designed and simulated. Because the

realization of the multi-DSP system had not yet been finished at the time of the

simulations, the simulations have been executed on an emulator.

The simulation results of the uncontrolled asynchronous machine show that it takes a very

long time before the machine has gained full speed. Furthermore the results show a bad

dynamic response when the machine is loaded. If the same machine is simulated with an

indirect field oriented control the steady state and dynamic behaviour improve enormous,

but the simulation results also show that this improvement very much depends on the

quality of the parameter estimation. All of the above mentioned simulation results are the

same as the ones achieved by a commercial software program.

Once the multi-DSP system is ready for use, the machine model implemented and

simulated on the emulator can be implemented on this system without major changes,

making real time machine model simulation with very good accuracy possible.

Now that the work has been finished, it is obvious that the processor will be too slow if

more complex simulation models have to be implemented and therefore it will be

necessary to change to a new generation of faster digital signal processors.
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1. Inleiding

1. Inleiding

I

Op de vakgroep Elektromechanica en Vermogenselectronica, verbonden aan de faculteit

Elektrotechniek van de TU Eindhoven, wordt onderzaek gedaan naar de veldgeorienteerde

regeling van stroom- en spanningsgestuurde draaistroommachines. Om een beter fysisch

inzicht te krijgen in het veldorienteringsprincipe en om meer geavanceerde vectoriele

rege1technieken te ontwerpen is er behoefte aan een digitaal simulatiemodel van dergelijke

aandrijvingen.

Ret geYdealiseerd machinemodel en de aansturing gaan uit van een basisblokschema dat

voor alle draaistroommachines hetzelfde is. Ret gewenste type draaistroommachine

bepaalt verder welke module(s) aan dit basisblokschema moeten worden toegevoegd om

de juiste machine te simuleren. Ook een reele machine kan zander wijzigingen in 'deze

structuur worden gesimuleerd door supplementaire delen aan deze geYdealiseerde structuur

toe te voegen.

Er is gekozen voor simulaties met een digitaal model vanwege de vele voordelen tov.

analoge modellen: grote nauwkeurigheid, storingsongevoelig, eenvoudige opslag van

testresultaten, grote toegankelijkheid en de eenvolld waarmee wijzigingen aan te brengen

zijn. Nadeel van digitale modellen zijn in het algemeen de lange inwerktijd alvorens de

eerste testresultaten verkregen kunnen worden en de traagheid van de simulaties zelf.

Daar het echter de bedoeling is dezelfde regelingen in de toekomst ook op echte motoren

aan te sluiten moet het geheel real-time kunnen functioneren. Daarom wllen de modellen

geprogrammeerd worden voor een systeem met meerdere Digitaal Signaal Processors

(DSP's).

De afleiding van het machinemodel en de aansturing zal slechts beknopt uitgelegd

worden. Dit wordt reeds heel duidelijk uitgelegd in Vandenput en Blaschke[15]. De

nadruk 1igt bij dit afstudeerwerk op de implementatie van het machinemodel en de

regeling op het multi-DSP-systeem en verder op de simulaties van de veldgeorienteerde

aandrijving en de optimalisaties van de regelketens.

Ret verslag behandelt de volgende onderwerpen. In hoofdstllk 2 wordt het model van de

asynchrone machine met bijbehorende flllxgeorienteerde aansturingen beknopt uiteengezet.

In hoofdstuk 3 wordt de TMS320C25 processor en het multi-DSP systeem, waarop de

software gebrllikt zal worden, beschreven. Hoofdstllk 4 beschrijft volgens welke principes

de machine en regelingen gemodelleerd zijn en hoofdstllk 5 welke basiscomponenten

daartoe ontworpen zijn. In hoofdstuk 6 wordt de realisatie van het lA-model en het IA

model met indirecte veldorientering beschreven. Roofdstuk 7 en 8 beschrijven resp. de
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simulatie van het lA-model en de simulaties van het lA-model met indirecte

veldorientering als aansturing. Tot slot volgen nag conclusies en aanbevelingen in

hoofdstuk 9.
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2. Model van veldgeorH~nteerde draaistroomaandrijving
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Dit hoofdstuk beschrijft beknopt de systeemvergelijkingen en de basisblokschema's van de

ge'idealiseerde stroomgestuurde asynchrone machine (IA) , de gebruikte symbolen en

normeringen en de afleiding van de stationaire toestand. Vervolgens wordt het

blokschema van de IA met indirecte veldorientering behandeld en het vervangingsschema

bij juiste modelparameters gepresenteerd. Voor een afleiding van de modellen zelf en een

meer gedetailleerde beschrijving wordt verwezen naar Vandenput en Blaschke[15].

2.1 Gebruikte symbolen

De in de systeemvergelijkingen van het machinemodel gebrllikte symbolen voor de

grootheden zijn meestal van indices voorzien. De bovenste index duidt in het algemeen

het referentiesysteem aan:

s: statorcoordinatensysteem

r: rotorcoordinatensysteem

1/;: fluxcoordinatensysteem

De onderste index heeft betrekking op de plaats waar de grootheid optreedt. Zo duidt een

s op de statorwikkeling en een k op de kortsluitwikkeling in de rotor. Een voorbeeld: E/
duidt de hoek aan tussen de statorstroomvector is en de 1/;-as (de referentie-as). Omdat op

bovenstaande regels ook enige uitzonderingen bestaan voIgt hieronder een overzicht van

de gebruikte symbolen en een omschrijving.

~achinegegevens

I : de hoofdinductiviteit van de statorwikkeling

: de weerstand van de kortsluitwikkeling

: de strooicoefficient van de kortsillitwikkeling

: het traagheidsmoment van de rotor

Ingangsgrootheden machine

: de stroomvector in de statorwikkeling

: de statorstroomfrequentie
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mlast : het lastkoppel

Andere grootheden

: de blindcomponent van de statorstroom

(in het ,p-referentiesysteem)

: de werkcomponent van de statorstroom

(in het ,p-referentiesysteem)

: de magnetiseringsstroom

(in het ,p-referentiesysteem)

: de blindcomponent van de stroom in de kortsluitwikkeling

(in het ,p-referentiesysteem)

: de werkcomponent van de stroom in de kortsillitwikkeling

(in het ,p-referentiesysteem)

: de flllxvector gekoppeld met de kortsluitwikkeling

: het elektrisch koppel

4

pS en pS

: de hoek resp. frequentie van de statorstroomvector Lo. v. de statoras.

: de hoek resp. frequentie van de statorstroomvector Lo. v. de fluxas.

: de hoek van de statorstroomvector Lo. v. de rotoras en bijbehorende

frequentie: de slipfrequentie

: de hoek resp. frequentie van de fluxvector Lo.v. de statoras

: de hoek resp. frequentie van de flux vector Lo. v. de rotoras

: de hoek van de rotoras Lo. v. de statoras en bijbehorende frequentie:

het mechanisch toerental

Yoor het overzicht worden een aantal van bovenvermelde grootheden getoond in fig.2.1.
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Fig. 2.1 Samenvatting van de grootheden gebruikt In het vergelijkingssysteem
van de IA

2.2 Normering van de grootheden

Conform Vandenput en Blaschke[15] worden de waarden van de grootheden in het

machinemodel in het PUS (Per Unit Systeem) uitgedrukt. Bij dit eenhedensysteem worden

bepaalde nominale grootheden in het model als referentiegrootheden gebruikt zodanig dat

in normale werkingstoestanden aile waarden in het gebied [-1.1] liggen. Aile fysische

grootheden worden dus genormeerd op een referentiegrootheid. Een voorbeeld:

(2.1 )

Met fN = 50 Hz wordt de referentiegrootheid voor de tijd 3,18 ms.

2.3 Systeemvergelijkingen

Het machinemodel dat gesimuleerd zal worden heeft betrekking op een geidealiseerde

machine. Hieronder wordt een asynchrone machine verstaan met:

ideale stroomsturing

geen verzadiging en
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dezelfde permeabiliteit in alle richtingen van het rotorijzer.

6

Ais nu de vector van de flux gekoppeld met de kortgesloten rotorwikkeling als

referentieas genomen wordt, dan kunnen op basis van deze veronderstellingen de

volgende systeemvergelijkingen geformuleerd worden die samen het machinemodel

beschrijven ( zie ook Vandenput en Blaschke[15]):

cPS = pS + cPr

(2.2)

(2.3)

(2.4)

(2.5)

(2.6)

(2.7)

(2.8)

(2.9)

(2.10)

(2.11)

(2.12)

(2.13)
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pS = f pS dt
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(2.14)

4>r = f ;pr dt (2.15)

e'" = er _ ;pr (2.16)s s

e/ = e: _pS (2.17)

e'" = f e/ dt (2.18)s

2.4 Blokschema van de IA

Met de systeemvergelijkingen uit de vonge paragraaf kan een blokschema van de

stroomgestuurde asynchrone machine worden opgesteld (fig.2.2). De inputs voor het

model zijn de grootte is en de frequentie e: van de statorstroom en het lastkoppel m1ast' De

output van het model is het mechanisch toerental ps. Het in fig. 2.2 getoonde blokschema

is het schema in frequentievorm. Er bestaat ook een hoekvorm (hier niet getoond) waarbij

formules (2.16) tim (2.18) vervangen zijn door (2.11) tim (2.15).

Uit fig. 2.2 blijkt dat het model uit drie blokken bestaat:

het elektromagnetische gedeelte van de machine (blok I) dat het ontstaan van de flux

en de stroom in de kortgesloten wikkeling uit de veldgeorienteerde coordinaten van

de statorstroom laat zien.

het mechanische gedeelte van de machine (blok II) dat weergeeft hoe de

koppelvorming en het toerental uit de flux, de statorwerkstroom en het lastkoppel

ontstaan.

het gedeelte dat de conversie van instelbare grootheden naar veldgeorienteerde.
grootheden realiseert (blok III)
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2.5 Berekening van de stationaire karakteristieken van
de IA

Als nu de machineparameters bekend zijn, dan kan uit de formules en het b10kschema van

de vorige paragrafen de stationaire toestand berekend worden. Mede om een vergelijking

met eerdere onderzoeksresultaten te kunnen maken (Bouten[3]), zijn de volgende

machineparameters genomen:

R. = 3

rk = 0,02

(Tk = 0,05

e = 100

Volgens figuur 2.2 is de machine in stationaire toestand als bij constante inputs (is> i:: en

m1asJ de states 1/;, E/ en daarmee automatisch ook pS constant zijn. Voor een constante

flux moet isb gelijk zijn aan ilL' zodat geldt:

(2.19)

Als E/ = constant, dan is

(2.20)

Verder geldt algemeen:

Formules (2.19) en (2.21) invullen in (2.20) leveren (2.22) op:

. . '"
Is' Sll1E s • rk .,.' r

----------,-'" = Es = cP
(1+ (T ) • £ • i . COSE.k s S

(2.21)

(2.22)

Ret elektrisch koppel mel is in de stationaire toestand gelijk aan het lastkoppel mlast (2.23)

en substitutie van (2.19) en (2.21) in (2.23) levert (2.24) op.
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£ • (i )2 ",. "'_
m = s. COSEs • SlOEs - m1ast

eI 1+0:
k

10

(2.23)

(2.24)

Ais nu het lastkoppel bekend is, dan kan uit formule (2.24) de hoek Eo'" in stationaire

toestand berekend worden:

ljI 1 . 2 'ffilast '(1 +Ok)
€ = - 'arcsm[ ]

s 2 Q.(i/
(2.25)

Uit (2.25) voIgt met (2.19) direct de flux 1/;. Verder voIgt uit (2.25) met (2.22) de

frequentie E.'" en mbv. (2.26) het mechanisch toerental pS in stationaire toestand.

P's=Es_E r
s s (2.26)

In fig. 2.3 worden de formules voor de stationaire toestand voor is = 1 nog eens 10

grafiekvorm gelllustreerd: Uit het snijpunt van het elektrisch koppel en het lastkoppel

(fig.2.3b) kan de belastingshoek Eo'" bepaald worden. In fig. 2.3a kunnen dan vervolgens

uit de hoek Eo'" de stromen en de flux afgelezen worden en uit fig.2.3c de slipfrequentie

Geen van beide snijpunten in fig.2.3b is echter realistisch. Snijpunt a heeft nl. een

bijbehorende flux van meer dan tweemaal nominaal en snijpunt b is instabiel. Indien nl. in

snijpunt b een kleine extra belasting (~mlast) wordt aangelegd, zal het toerental direct

dalen waardoor de slipfrequentie Eo'" en daarmee de hoek Eo'" stijgt. In de figuur is

duidelijk te zien dat bij dit snijpunt het elektrisch koppel 11\1 dan juist afneemt in plaats

van toeneemt.

Door nu de statorstroom is te verlagen tot 0,33 zal de flux z'n nominale waarde bij geen

enkele belastingswaarde meer overschrijden, maar uit fig. 2.4 blijkt dat dan het maximaal

elektrisch koppel minder is dan 20 % van het nominale elektrische koppel. Er kan dus

geconcludeerd worden dat aansturing van de motor met een constante statorstroom slechte

resultaten oplevert en dat getracht zal moeten worden op de motor een regeling aan te

sluiten die de prestaties van de machine verbetert.
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Koppelverloop in stationaire toestand als functie van de belastingshoek
bij statorstroom is = 0.33

2.6 Indirecte veldorientering als regeling

Een methode die zowel de transiente als de stationaire karakteristieken van de machine

verbetert is gebaseerd op de indirecte veldorientering. Bij veldorientering wordt de flux

constant gehouden door bij toenemende belasting de hoek en de grootte van de

statorstroom zodanig aan te passen dat de statorblindstroom constant blijft. Een

blokschema van deze indirecte veldorientering is te zien in fig. 2.5. Net zoals bij het

model van de IA beperken we ons tot de frequentievorm.
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Fig. 2.5 Blokschema van de stroomgestuurde asynchrone machine met indirecte
veldorientering als aansturing
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Uitgaande van de gewenste flux [~"]N en het gewenst toerental pS" worden via een

toerentalregelaar en een omzetter van carthesische naar polaire coordinaten de gewenste

statorstroomhoek en zijn grootte bepaald. Met behulp van een model van het

elektromagnetische deel van de machine (I in fig. 2.5) en het werkelijk toerental pS
worden dan de inputs voor de machine (i:", E:" ) berekend. De maximale statorstroom

van de machine wordt begrensd op 1 p. u. door direct na de toerentalregelaar een

begrenzer te plaatsen.

~
'II
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last

l.I f
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mel
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1--~0"'''1II-----'b* .-',
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~. f 1. f
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Fig. 2.6 Resulterend blokschema voor IA met indirecte veldorientering bij juiste
parameterschatting
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De regelkwaliteit van de indirecte veldorientering is sterk afhankelijk van de juiste
schatting van de parameters in het I-model (zie Vandenput en Blaschke [15]). Als de

parameters in het I-model juist geschat zijn, kan een sterk vereenvoudigd blokschema

voor de indirecte veldorientering geconstrueerd worden uit fig. 2.2 en fig. 2.5. In dit

vereenvoudigd schema (fig. 2.6) is te zien dat bij juiste parameterschatting de flux en de

statorwerkstroom afzonderlijk instelbaar zijn en elkaar niet kunnen be'invloeden.

Het elektrisch koppel is dan :

1°W o
_-

1
(2.27)

De begrenzer na de toerentalregelaar in fig. 2.5 begrenst is
w

• en daarmee is
w op 0,9428

opdat de statorstroomgrootte is niet groter dan nominaal wordt. Bij een nominale flux en

at = 0,05 betekent dit een maximaal elektrisch koppel van 0,90 p.u.

2.7 Besluit

In dit hoofdstuk zijn afspraken vermeld over symbolen en normeringen zoals die ook in

de aanverwante literatuur gebruikt worden. Verder is het IA model zowel in formulevorm

als in blokschema gepresenteerd. Tot slot is iets gezegd over het gedrag van de IA

machine met en zonder vectoriele regeling.

Alvorens met de bouw van het model te beginnen zuHen in de volgende twee

hoofdstukken de gebruikte hardware en de principes waarop het model gebaseerd is

besproken worden.
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3. Beschrijving TMS320C25 signaalprocessor en systeem

De simulaties van de diverse machinemodellen en aansturingen zuilen gaan plaats vinden

op een uit meerdere TMS320C25 Digitaal Signaal Processoren (DSP's) bestaand systeem.

Dit zgn. Master Intelligent Slave System (MISS) wordt op de vakgroep EMV ontworpen

en gebouwd. In de volgende paragrafen zullen achtereenvolgens de gebruikte

signaalprocessor, het bijbehorende ontwikkelsysteem en het MISS nader besproken

worden.

3.1 Beschrijving TMS320C25 signaalprocessor

Kenmerkend voor digitaal signaaJ processoren is dat ze in vergelijking met gewone

microprocessoren aanzienlijk sneller rekenkundige bewerkingen als vermenigvuldigen,

delen en accumuleren kllnnen lIitvoeren. De hier gebruikte DSP is het type TMS320C25

van Texas Instruments (zie [12]). Deze DSP, en niet een geavanceerdere versie, is als

basis voor het MISS gekozen om een drietal redenen. Ten eerste was op de vakgroep

reeds enige ervaring opgedaan met dit type processor, ten tweede was de benodigde test

en ontwikkelapparatuur reeds in bezit, en ten derde is de inwerktijd voor stagiaires en

afstudeerders bij dit type processor nog beperkt in vergelijking met andere DSP's.

Aangezien de simlliatiemodellen een grote rekencapaciteit vergen en floating-point

berekend worden, zal op tennijn waarschijnlijk overgestapt worden naar een krachtiger

floating-point processor zoals de TMS320C30 (17 MIPS) of TMS320C40 (270 MIPS).

Enkele significante kenmerken van de TMS320C25 zijn:

• Fixed point processor

• 100 ns instrllctietijd (10 MIPS) bij een maximale klokfrequentie van 40 MHz

• 16 bits datablls

• 32 bits accumulator en ALU

• 544 * 16 bit interne data RAM locaties

• 4096 * 16 bit programma ROM

Fig. 3.1 toont het functionele blokdiagram van de processor. Hierin zijn duidelijk de 1/0

controller, de stack met 8 stackpJaatsen, de diverse registers en geheugenblokken, de
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auxiliary registers (ARO.. AR?), de 32-bits ALU en de speciale multiplier unit te

herkennen.

De programma- en datageheugenstructllur van de TMS320C25 is te zien in fig. 3.2. Het

extern adresseerbaar geheugen van de TMS320C25 bestaat uit 64k programmageheugen,

64k datageheugen en 16 I/O-poorten. Het interne RAM is onderverdeeld in drie blokken

BO, BI en B2 van 256 woorden waarvan het eerste blok zowel als programmageheugen

als als datageheugen kan worden geconfigureerd. Indien een stuk programma zeer snel
uitgevoerd moet worden, kan hiervan gebruik gemaakt worden door het deelprogramma

eerst van het trage externe gehellgen naar dit snelle interne datagehellgen te kopieren om

vervolgens het geheugen als programmageheugen te configureren en het deelprogramma

uit te voeren.

3.2 Beschrijving software ontwikkelsysteem

Om het ontwikkelen van applicaties met de TMS320C25 te vereenvoudigen is bij deze

DSP's een software ontwikkelsysteem leverbaar. Fig. 3.3 toont een blokdiagram van dit

systeem. De belangrijkste componenten zijn de assembler en de linker. Programma's

kunnen op twee manieren geschreven worden, n1. in assembler of in de hogere

programmeertaal C. De laatste heeft veel krachtigere instructies dan assembler. Bij C zal

een C-compiler het C-programma eerst omzetten in assemblercode waarna de assembler,

net als bij assembler als programmeertaal, het programma omzet in COFF-formaat voor

de linker.

De assembler kan daarbij gebrllik maken van door de gebrlliker gedefinieerde macro's.

Dit heeft als voordeel dat de gebruiker de assembler instructieset kan uitbreiden met

krachtige zelf gedefinieerde instructies die niet in elk programma opnieuw gedefinieerd

moeten worden. Ze maken hoofdprogramma's overzichtelijker en daardoor ook voor

anderen makkelijk leesbaar. Het assembler programma bestaat in het algemeen uit een

.data sectie en een .text sectie. In de .data sectie die naar het datageheugen verwijst

worden de variabelen gedeclareerd en in de .text sectie die naar het programmageheugen

verwijst wordt het programma gedefinieerd. Men kan echter ook zelf nieuwe secties

declareren.

De linker (fig. 3.3) zet het resllltaat van de assembler om in een uitvoerbare object

module en maakt hierbij gebruik van de zgn. linker command file. In deze file kan de

gebruiker de allocatie van de verschillende programma- of datagedeelten aan

geheugenblokken specificeren.
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Fig. 3.2 Program- en data memorymap van de TMS320C25

Ret resultaat van de linker wordt ten slotte via een object format converter (fig. 3.3) naar

Texas Instruments object code geconverteerd. Om niet elke keer als een programma getest

moet worden alle commando's met opties en inpllt- en olltplltfiles te hoeven intikken is

een DOS batchfile geschreven, RUN.BAT genaamd:

RUN. BAT

@ECHO OFF

E:\TMS32RUN\DSPA %l.ASM -L -X -S

E:\TMS32RUN\DSPLNK -R %l.CMD -0
E:\TMS32RUN\DSPROM -T %l.OUT

-C
%l.OUT
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Macro
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Files
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Fig. 3.3 Blokdiagram van het ontwikkelsysteem voor de TMS320C25

Nadat het programma met RUN. BAT geconverteerd is, kan van het Software

Development System (SWDS) gebruik gemaakt worden om het programma te testen. Dit

SWDS (zie [13]) bestaat uit een programma en een insteekkaart met daarop een

TMS320C25 en 24 kb geheugen. Het geheel is in staat real-time programma's te draaien

en daarbij de status van willekeurige signalen, registers en datageheugenlocaties te laten

zien. Ook is een reverse-assembler aanwezig. Behalve continu real-time kan een

programma ook stap voor stap of snel tot een bepaald programma-adres doorlopen

worden. Als zodanig is SWDS dan ook een prima instrument om vroegtijdig fouten in

programma's op te sporen en te verhelpen.
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3.3 Beschrijving Master Intelligent Slave System (MISS)

In de inleiding is reeds vermeld dat de simulaties van de diverse machines met en zonder

aansturing real-time gesimuleerd zuHen gaan worden op een systeem bestaande uit

meerdere TMS320C25 processoren. Dit systeem, dat op de vakgroep EMV ontworpen en

gebouwd wordt, heeft van z'n ontwerpers de naam Master Intelligent Slave System

(MISS) meegekregen. De structuur van dit MISS is te zien in fig. 3.4. De master is

hierbij de module die toegang kan krijgen tot de (lokale) bus om programma's in de

slaves te down-Ioaden en om de communicatie tussen de slaves onderling te verzorgen.

De slaves zijn modules die, op basis van input data en de door de master aan de slaves

opgedragen programma's, voortdurend de resultaten van die programma's aan de master

aanbieden.

LOCAL bus

PC ""- SLAVE,

)~

.... SLAVE,

W

MASTER .... SLA~,

.... SLAVE,.

Fig. 3.4 Structuur van het Master Intelligent Slave System (MISS)

De master is tevens met een PC verbonden om enerzijds via de PC aan te kunnen geven

welk simulatiemodel gesimuleerd moet worden en welke parameters gebruikt moeten

worden, en anderzijds om de simulatieresultaten die met het MISS verkregen zijn op het

beeldscherm te tonen en op harddisk op te slaan. In de volgende twee paragrafen zuHen

achtereenvolgens de master en de slave globaal besproken worden. In een derde paragraaf
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zal de communicatie tussen master en slaves uitgelegd worden. Yoor een gedetailleerde

omschrijving wordt echter verwezen naar P. Janssen [8].

3.3.1 De master

Ben blokdiagram van de master is te zien in fig. 3.5. Centraal in de master staat de TMS,

bijgestaan door een I/O controller, een bus controller, en een memory controller. De I/O

controller verzorgt de communicatie met de PC en de bus controller regelt de

communicatie met de slaves. De memory controller verzorgt bij het opstarten de

communicatie tussen boot-eprom en de TMS en daarna tussen RAM en TMS. Het RAM

wordt zowel voor programma- als datagehellgen gebrllikt.
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Fig. 3.5 Blokdiagram master in MISS
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3.3.2 De slaves

De configuratie van een slave is afuankelijk van de taak die hij moet vervullen. De

meeste slaves zullen tot taak hebben een zo groot mogelijke bijdrage te leveren aan de

totale rekenkracht van het systeem teneinde de machinemodellen real-time te kunnen

simuleren. Riertoe is gekozen voor een opzet waarbij de slave naast een hoofdprocessor

ofwei slavemaster nog twee taakprocessoren bevat. Ret idee is dat de slavemaster de aan

de slave toebedeelde rekentaken zoveel mogelijk aan de taakprocessoren delegeert. Indien

de slavemaster nog tijd over heeft, kan ook hij nog een actieve bijdrage leveren aan het

eigenlijke rekenwerk. Een dergelijke slave ziet er globaal uit als in fig. 3.6.

.----\ A
h EPROMFIFO DATA

r---V IJ ~j,.. V

~ h
TMS320C2S ADlWS

A I v
DPRAM DATA ~ AO..A3

IJ -d, .7
A h f--- AO..A3

ADlWS TMS320C2S
~IJ V

1-\ A
h EPROMFIFO DATA

V IJ -<-.7 v

~

IADlWS~TMS320C2S

II"'
AO•.A3 • • AO..A3

Fig. 3.6 Configuratie slave met twee taakprocessoren

In figuur 3.6 is uiterst links de slavemaster te zien die via het DPRAM (=Dual Port

RAM) met de master kan communiceren. Dit DPRAM dient tevens als programma- en

datageheugen. Rechts in de figuur zijn boven elkaar de twee taakprocessoren te zien. De

FIFO's (First In First Out registers) zijn het communicatiekanaal tussen slavemaster en

taakprocessor en de EPROM's bevatten zowel data- als programmagedeelten ten behoeve

van de bijbehorende taakprocessor.
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De communicatie tussen slavemaster en taakprocessor verloopt verder als voIgt: De

verzender van een variabele verstuurt achtereenvolgens 5 datawoorden richting ontvanger.

Ret eerste woord is een statuswoord, de vier overige vormen samen de floating-point

representatie van de variabele die uitgewisseld moet worden. Ret statuswoord geeft

informatie aan de ontvanger omtrent de identiteit van de ontvangen variabele.

Door nu bij de ontwikkeling van de slave-programma's de start van bepaalde

programmagedeelten in slavemaster en taakprocessoren te koppelen aan het ontvangen van

een (of meerdere) statuswoorden kan op eenvoudige wijze een goede samenwerking tussen

slavemaster en taakprocessoren worden verkregen.

3.3.3 Communicatie tussen master en slaves

De communicatie tussen master en slaves verloopt op interrupt basis. Stel dat slave 1 een

waarde voor een variabele genereert die naar slave 2 gekopieerd moet worden. Slave 1

genereert dan aan het eind van z'n berekening een interrupt voor de master door naast de

waarde van de variabele (4 datawoorden) in het DPRAM te zetten ook een statuswoord op

een unieke locatie in het DPRAM te plaatsen.

In de volgende fase zal slave 1 een unieke datalijn van de lokale bus aansturen, omdat

door alle slaves samen slechts een interruptlijn gebruikt wordt. De master zal op basis van

het datawoord op de bus kunnen bepalen welke slave(s) een interrupt hebben gegenereerd.

De slave met de hoogste prioriteit zal het eerst afgehandeld worden.

Zodra slave 1 de hoogste prioriteit heeft, zal de master data en statuswoord uit het

DPRAM van slave I ophalen en vervolgens de data naar slave 2 kopieren. Ret

statuswoord wordt in het DPRAM van slave 2 weer op een unieke locatie weggeschreven

waardoor slave 2 een interrupt krijgt aangeboden. Deze weet nu dat er geldige data

beschikbaar is en kan daarmee een nieuwe rekentaak afhandelen.

Bij deze overdracht van data moet er rekening mee gehouden worden dat op een bepaalde

geheugenlocatie in het DPRAM tegelijkertijd gelezen en geschreven lOU kunnen worden.

In dergelijke gevallen maakt het DPRAM een IBUSY signaal actief aan de zijde van de

processor die het laatst z'n schrijf/lees-actie naar het bewuste adres is begonnen. Bij het

schrijven van het communicatie-protocol zal hiermee rekening gehouden moeten worden.
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3.4 Besluit
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In dit hoofdstuk werd de TMS320C25 Digitaal Signaal Processor (DSP) beschreven die

als basis dient voor het Master Intelligent Slave System (MISS). Ook is beschreven welke

hulpmiddelen de programmeur ter beschikking staan bij het ontwerpen van programma's

die op een TMS320C25 moeten draaien. Van het MISS is de opzet van master en slaves

beschreven en verder hoe de communicatie verloopt binnen de slaves en tussen de slaves

en master.
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In de vorige hoofdstukken is besproken welke modellen gesimuleerd zullen worden en

welk systeem daarvoor ter beschikking staat. In dit hoofdstuk zal behandeld worden hoe

zulke continue modellen het best doorgerekend kunnen worden. Hierbij zal gekeken

worden naar de rekenvolgorde, de vereiste getalrepresentatie, de integratiemethode in

relatie tot rekentijd en nauwkeurigheid, de verdeling van het rekenwerk over de

verschillende DSP's, en de invloed van een hogere programmeertaal als C in vergelijking

met assembler.

4.1 Rekenmethode

Om de eigenschappen van de modellen zo goed mogelijk real-time te simuleren, IS een

hoge nauwkeurigheid vereist bij een beperkte rekentijd.

Kenmerkend voor continue systemen zoals de veldgeorienteerde draaistroomaandrijving is

dat de verschillende processen in het model tegelijkertijd (parallel) plaats vinden terwijl

digitale systemen in het algemeen een serieel karakter hebben. Door een doordachte

rekenvolgorde aan te houden, kan toch een hoge nauwkeurigheid behaald worden. Verder

spelen ook de integratiemethode, het integratieinterval en de getalrepresentatie een

belangrijke rol om bij real-time simulaties een maximale nauwkeurigheid te krijgen.

Rekenvolgorde

De allereerste simulaties zijn uitgevoerd met een rekenvolgorde van input naar output

volgens de zgn. signalflow. De simulatieresultaten waren weliswaar goed, maar van

parallelle verwerking was in feite geen sprake. Omdat een groot aantal simulatiepakketten

beschikbaar is die continue systemen simuleren, is onderzocht welke rekenvolgorde deze

pakketten gebruiken.

Zowel Bosch[2] als Rosko[lO] gebruiken hierbij de volgende rekenvolgorde die in twee

fasen opgedeeld kan worden: In de eerste fase worden de inputs berekend voar alle
integratoren. In de tweede fase worden vervolgens met deze inputs en een

integratiealgorithme de lIitgangen van de integratoren berekend. De simlliatiemodellen

zllllen dan ook opgezet worden conform deze methode.
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Verdeling rekenwerk over slaves

Doordat het systeem meerdere slaves gebrllikt wore

digitaal systeem gecreeerd. Voor de simlilaties mc

omschreven staan de integratoren centraal in cl

integratieinterval. Het continue (parallelle) systeem
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groot aantal slaves naar mate het model verder lIit~

volgende redenen bijzonder inefficient:

• Niet elke berekening van de input voor een inte~

slaves een aanzienlijk deel van het totale integr~l'

• Voor de berekening van sommige inputs VOi

rekenwerk nodig zijn waardoor meerdere malen

• Relatief veel tijd van het totale integratie-inten ~

tussen de slaves onderling. Als de master de Cl

(bijna) niets.

am een zo snel en efficient mogelijk systeem te 1

nodig zijn voor de berekening van de inputs van li

worden. Hierbij moet niet aIleen gekeken worclcn

instructies per input, maar ook naar het seriele Kar

bedoeld dat een of meerdere berekeningen niet

berekening is afgehandeld waardoor de berekenillg,

worden.

In de meeste gevallen zal blijken dat de berekenill~

berekening de minimale bemonsteringstijd .6Till", \,

maximaal haalbare samplefrequentie bepaalt. De lk

door aile andere berekeningen dusdanig uit te VOL"

seriele berekening uitvoert niet of zo weinig mogl'

van andere processoren die hij nodig heeft om zi]

bereikt worden dat de werkelijke bemonsteringstijcl

.6.Tmin •

am de communicatie tussen de slaves via de maSk I

verder nog naar gestreefd worden om die berekl:

overeenkomen zo veel mogelijk binnen een slavc pLl
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in rei te toch een parallel
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\ illclcll.
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Integratiemethode
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De gekozen integratiemethode is een belangrijke factor voor de uiteindelijke

nauwkeurigheid van het model. Helaas betekent een goede integratiemethode ook een

ingewikkelde formule en daardoor een aanzienlijke rekentijd. Gekeken is naar de

volgende integratiemethoden (met Y = f(Yk. ~) als integratorwaarde en ~T als

stapgrootte):

Vierde orde Runge-Kutta ( h = ~T):

k( = f' (Yk' tk)
I h h

J.,. = f (y +- * k t +-)
~ k 2 l' k 2

h hIs =f/(Yk +"2 * Is, tk+"2)

k4 = f' (Yk +h * k3 , tk +h)

Y = Y +~ * (k +2 * 1.' + 2 * 1.' + k)k+l k 6 1 "2 "3 4

Euler:

Tweede orde Adams-Bashfort.

(4.1)

(4.2)

(4.3)

In de literatuur wordt de vierde orde Runge-Kutta methode als zeer nauwkeurig

omschreven (vaak zelfs als referentie gebruikt) en is dan ook heel populair. Dit in

tegenstelling tot Euler die alleen voor het minder nauwkeurige werk aangeraden wordt.

De integratiemethoden worden in de literatuur echter met elkaar vergeleken bij dezelfde

sampletijd ~T. De veellangere simulatietijd voor Runge-Kutta t.o.v. Euler als gevolg van

het extra rekenwerk wordt zonder meer geaccepteerd.

Indien real-time gesimuleerd moet worden, geeft dit een verkeerde voorstelling van

zaken. Runge-Kutta heeft ruim viermaal zoveel rekentijd per integratie-interval nodig als

Euler. Bij real-time simulaties betekent dit dat de maximaal haalbare samplefrequentie

overeenkomstig ruim viermaal zo laag is waardoor de nauwkeurigheid van Runge-Kutta
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aanzienlijk kleiner wordt. Immers, hoe kleiner de samplefrequentie, des te groter de fout.

Ben tussenweg is de tweede orde Adams-Bashfort methode. Deze methode geeft een

nauwkeuriger resultaat dan Euler in ruil voor nauwelijks extra rekentijd. Dit extra

rekenwerk houdt in dat de afgeleiden f'( y(k) ) bewaard moeten worden voor het volgende

integratie-interval en dat (4.3) in plaats van (4.2) gebruikt zal moeten worden voor de

berekening van de integratoroutputs.

am een goede indruk te krijgen van de invloed die een integratiemethode heeft op zowel

de nauwkeurigheid als de rekentijd van het model zijn in Turbo C drie modellen gemaakt

van de lA, een met Euler, een met tweede orde Adams-Bashfort en een met vierde orde

Runge-Kutta. In alle gevallen werd een stapfunctie op de statorstroominputs gezet en

gerekend volgens de parallelle rekenvolgorde. Als vergelijkingsmateriaal werden de

resultaten uit Bouten[3] gebruikt.

De conclusie was dat hiermee vergelijkbare resultaten verkregen werden bij minimale

samplefrequenties van 25 kHz (~T = 0,0125 pu.), 9 kHz (~T = 0,035 pu.) en 5,2 kHz

(~T = 0,06 pu.) voor resp. Euler, Adams-Bashfort en Runge-Kutta. Aangezien de

verhouding in samplefrequenties voor Runge-Kutta en Euler ongeveer omgekeerd is aan

de verhouding in rekentijd per integratie-interval, kan geconcludeerd worden dat voor

real-time simulaties de uiteindelijke nauwkeurigheid bij beide integratiemethoden ongeveer

hetzelfde is. Adams-Bashford geeft al bij een samplefrequentie van 9 kHz betrouwbare

resultaten en heeft daarvoor nauwelijks meer rekentijd nodig dan Euler. Op basis van

deze gegevens is besloten de tweede orde Adams-Bashford methode te gebruiken als

integratiemethode voor de IA.

Ter controle zijn - weer in Turbo C - twee modellen gebouwd van de IA inclusief

indirecte veldorientering, nl. een met Euler en een met Adams-Bashford. Het bleek dat

een minimale samplefrequentie nodig was van resp. 9,0 kHz (~T = 0,035) en 9,1 kHz

(~T = 0,0345). Hier is Euler dus in het voordeel. Dit kan verklaard worden door de

aanloop vanuit stilstand te beschouwen. Uit combinatie van fig. 2.2 en fig. 2.5 blijkt dat

voor de input van de E/ integrator geldt:

• y, • y, • A r jJS jJs (prE, E, + ep + - -

'" II< '" • vorige ~ w
fk sin(E:)

(4.4)
E, -E, 1 1 . rk+-'-

,
~t \/; 1+&k if; 1+Uk
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Dankzij de nominale stapfuncties op t = °geldt:
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",. vorig
Es = 0,942; 1,231; $ = -.J; = 0,001; 15: = ° (4.5)

Hierdoor wordt (4.4):

E;(t=O) = 1,231 + 17,96
t::.t

(4.6)

Met t::.t = 0,035 en Adams-Bashfort (formule (4.3» wordt 15/ (t = 0) dan gelijk aan 2,79

p.u. (1,86 met Euler). Dan is isb = - 0,94 zodat -.J; (t=l) heel klein wordt en daardoor ~r

zeer groot. Dit brengt het systeem dusdanig uit balans dat -.J; negatief wordt en 15/ een

evenwicht gaat zoeken bij een waarde die ligt op 1,231 + een veelvoud van 2'71".

Hetzelfde doet zich ook bij Euler voor op een iets lagere minimale samplefrequentie.

Zowel bij Euler a1s bij Adams-Bashfort wordt de minimale samplefrequentie dus opgelegd

door de gebeurtenissen op t = 0. Uit formule (4.4) blijkt dat deze minimale

samplefrequentie verder verlaagd kan worden door de startwaarden -.J; (t=O) en t (t = 0)

groter te nemen dan de huidige 0,001. Ook kan een begrenzing van -.J; op een minimale

waarde ingebouwd worden (zoals in K.Bouten[3] en S. v. Houten[7]). Ben overzicht van

enkele randvoorwaarden voor -.J; en t en de bijbehorende minimale samplefrequenties in

geva1 van 2e orde Adams-Bashfort is te zien in tabel 4.1 (Verkregen uit simulaties in

Turbo C).

Tabel 4.1 Minimale samplefrequentie Fsaml"e en maximale sampletijd t::.t

bij diverse randvoorwaarden voor -.J; en ~.

I Situatie I minimale Fsample(kHz) maximale t::.t (p.u.)

-.J;(t=O) = ~(t=O) = 0,001 9,1 0,0345

-.J;(t=O) = $(t=O) = 0,002 4,8 0,065

-.J; (t=O) = $(t=O) = 0,005 1,9 0,165

-.J; ~ 0,001; ~(t=O) = 0,001 7,9 0,04

-.J; ~ 0,002; $(t=O) = 0,002 3,7 0,086

Bij de resultaten in bovenstaande tabel moet met nadruk opgemerkt worden dat

gesimuleerd is met stapfuncties op de ingang en niet met een zgn. rampfunctie of

II Hochlaufgeber" . Naar mate de stapfuncties op de ingang verder afgezwakt worden, zal
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de benodigde samplefrequentie verder kunnen dalen voor wat de gebeurtenissen op t = 0

betreft. De steeds kleiner wordende samplefrequentie heeft echter ook gevolgen voor de

nauwkeurigheid tijdens de rest van de simulatie. De frequentie zal afhankelijk van de

vereiste nauwkeurigheid dan ook niet veel verder kunnen dalen dan de frequentie bij de

laatste situatie in de tabel.

Uiteindelijk is besloten zowel voor de IA aIleen als in combinatie met de indirecte

veldorientering de tweede orde Adams-Bashfort integratiemethode te gebruiken. Hoewel

in de simulaties met Turbo C niet direct een hogere nauwkeurigheid dan Euler

geconstateerd kon worden, wordt deze methode algemeen toch beter dan Euler

beschouwd. De extra rekentijd t.o. v. Euler is zeer klein.

Differentiatiemethode

In de aansturing volgens de indirecte veldorientering komt naast integrators ook een

differentiator VOOL Er zijn twee numerieke differentiatiemethoden bekeken:

en

. 3 * Yk -4 * Yk-1 +Yk-2

Yk = 2 * !J.r

(4.7)

(4.8)

Indien stapfuncties op de pS* en y;* inputs van het IA model incl. aansturing worden gezet,

dan is in formules (4.7) en (4.8) te zien dat laatstgenoemde hier sterker op zal reageren

omdat Yk daar een weegfactor 3/2 heeft en in (4.7) een weegfactor 1. Het bij de

integratiemethode vermelde 'startprobleem' zal in geval van toepassing van (4.8) dus

reeds bij hogere samplefrequenties optreden. Omdat verder simulaties met (4.7) geen

aanleiding gaven een nauwkeuriger differentieermethode te gebruiken is besloten (4.7) te

gebruiken ondanks dat (4.8) iets nauwkeuriger is na de eerste sampleperioden. Indien

tijdens de simulaties afgezwakte stapfuncties gebruikt worden is (4.8) het heroverwegen

waard.
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Getalrepresentatie
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Ook al zijn de integratie- en differentiatiemethode en de rekenvolgorde nog zo goed

gekozen, als de rekenresultaten niet nauwkeurig genoeg gerepresenteerd kunnen worden

blijft er weinig van de nauwkeurigheid van het model over. De eisen die we aan een

getalrepresentatie stellen zijn de volgende:

• Ret bereik: Dit moet zo groot mogelijk zijn, maar in ieder geval moet het grootst

mogelijke getal minimaal 4 p. u. zijn en het kleinst mogelijke getal 4 * 10-8
,

onafhankelijk van het teken van het getal. Hoewel voor simulaties in de meeste

gevallen geen representatie groter dan 4 noodzakelijk is (een hoek kan dan modulo

271" gerepresenteerd worden in [-71",71"]) kunnen onder speciale omstandigheden

kortstondig grotere waarden ontstaan. Rekening houdend met het binaire karakter

van de representatie is daarom voor een minimale waarde van 8 p.u. gekozen.

Ret model is o.a. het meest kritisch voor de kleinst mogelijke waarde bij de bepaling

van de modelflux. In het model j voor de indirecte veldorientering wordt de input

voor de modelflux als voIgt berekend:

•
Y;mOdel • • ~t (4.9)

Wil deze modelflux z'n nominale waarde 1 bereiken met een maximale afwijking van

0,05 %, dan moet (4.9) in de buurt van de fluxwaarde 0,9995 nog door de gebruikte

getalrepresentatie gerepresenteerd kunnen worden. Als nu de gebruikte

samplefrequentie 25 kHz (~t = 0,01257) is, dan wordt formule 4.9 (De andere

getallen en berekeningen worden exact verondersteld):

.i. .~t=[~_0,9995]. 0,02 .001257=40.10-8
'l'model 3 3 1+0 05' ,,

Ret kleinst mogelijke getal moet dus kleiner of gelijk zijn aan 4,0'10-8
•

(4.10)

• De nauwkeurigheid: De nauwkeurigheid van de getalrepresentatie moet liefst zo

groot mogelijk zijn. Er is gekozen voor een onnauwkeurigheid van maximaal 1·10-4.

Omdat de TMS320C25 een l6-bits fixed-point processor is, zijn eerst de mogelijkheden

van een dergelijke getalrepresentatie onderzocht. Immers, omdat de processor hier

speciaal voor geschikt is, zal een dergelijke representatie de minste rekentijd vragen.

Gekeken is naar de zgn. Q-13 notatie. Een Q-n notatie wil zeggen dat n bits van in dit

geval totaal 16 bits voor representatie van het getal achter de komma gebruikt worden.
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Van de resterende bits wordt het meest significante bit als tekenbit gebruikt en de overige

om het getal voor de komma te representeren. Fig. 4.la toont de Q-13 notatie.

2 13 bits
~.( ~

(a) ~ I
.( •16 bits

~
6

~.(
25 bits •

(b) ~ I I
.( )

32 bits

.( 8 • .( 23 bits •

r-..-.----------,EJ
~ .

32 bits + 1 hidden bit
Mogelijke getalrepresentaties:
(a) Q-13 fixed-point,
(b) Q-25 fixed-point,
(c) floating-point

(e)

Fig. 4.1

Bij Q-13 notatie is het grootste getal 3,999 en het kleinste getal 1,22 * 10-4. Uit formule

(4.9) zal duidelijk zijn dat een dergelijke notatie aIleen interessant kan zijn bij lage

samplefrequenties (Llt groot) en wanneer geen al te grote nauwkeurigheid wordt vereist

van de signalen (vb.1/; = 0,99 accepteren). Ook kortstondige grote waarden van signalen

zijn niet mogelijk. Ais zodanig is deze Q-13 representatiemethode dan ook met succes

gebruikt om een eerste indruk op te doen van de mogelijkheden van de TMS320C25 met

het bijbehorende emulatiesysteem SWDS. Een model van de IA zonder sturing,

opgebouwd met diverse macro's, gaf bij een samplefrequentie van 320 Hz (geen parallelle

rekenvolgorde) vrij goede resultaten. Zodra echter hogere eisen aan de nauwkeurigheid

worden gesteld of hogere samplefrequenties gebruikt moeten worden, dan is de Q-13

notatie absoluut niet geschikt.

Een tweede representatiemethode die bekeken IS, is de Q-25 fixed-point methode. Deze

wordt verkregen door twee l6-bits datawoorden voor elk getal te reserveren. Verder is

het idee exact hetzelfde als bij de Q-13 notatie (zie fig. 4.lb). Het grootst mogelijke getal

is nu 63,9999 en het kleinst mogelijke 3,0 * 10-8
• Dit laatste is dan tevens de



4. Ontwerpstrategie voor het model

nauwkeurigheid. Deze Q-25 notatie voldoet dus aan de criteria.
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De derde representatiemethode is 32-bit floating point. Floating point getallen bestaan uit

een mantisse M, een grondgetal G en een exponent E. De waarde van een dergelijk getal

IS:

(4.11)

Bij het hier gebruikte single precision floating point format volgens IEEE standaard 754

worden weer twee 16-bits datawoorden gebruikt (fig. 4.1c). Het grondgetal is 2. Het

meest significante bit stelt het sign bit voor (0 = positief, I negatiet), bit 23 tot en met

30 stellen de exponent voor (two's complement) en bit 0 tot en met 22 de fractie van de

mantisse. De totale mantisse wordt gevormd door een zgn. hidden bit Ho dat het getal

voor de komma voorstelt plus de fractie zoals gerepresenteerd door M22 ... MO in fig.

4.1c. Dit hidden bit is nul als het getal exact nul is en 1 in alle andere gevallen. Voor

een getal ongelijk nul wordt (4.11) dan:

y = (-l)S * [I + fractie] * 2lexponent] = (-I)S * [1. M22M21.. .MO] * 2IE7E6....EIEOj
223

(4.12)

Het grootst mogelijke getal is nu 3,4 * 1038 (= 1,999999 * 2+ 127) en het kleinst mogelijke

1,18 * 10-38 (= 1,000000 * 2-126). De maximale nauwkeurigheid is 2-24 = 6 * 10-8 (dus 7

digits).

Uit bovenstaande blijkt dus dat zowel de Q-25 fixed-point notatie als de IEEE 754 format

32-bit floating-point notatie bruikbaar zijn voor het model, maar dat 32 -bit floating-point

notatie toch aanzienlijk betere prestaties levert. Het nadeel van floating-point getallen is

dat ze meer rekentijd vergen bij berekeningen dan fixed-point getallen. Dit geldt des te

meer bij gebruik van een fixed-point processor als de TMS320C25. Doordat echter elke

slave in het MISS naast een slavemaster nog twee taakprocessoren bevat, heeft het MISS

vo1doende rekenkracht om het extra rekenwerk te ondervangen. Ais men er verder

rekening mee houdt dat in de toekomst overgestapt zal worden naar de TMS320C30

floating-point processor en de extra nauwkeurigheid bij floating-point in beschouwing

neemt, dan is 32-bit floating-point de beste keus als getalrepresentatie.
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4.2 Keuze van de programmeertaal
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Zoals in hoofdstuk 3.2 beschreven kunnen zowel C als assembler als programmeertaal

gebruikt worden om de verschillende simulatiemodellen te programmeren. De vraag is nu

welke programmeertaal het meest geschikt is. Daarom zijn beide methoden uitvoerig

vergeleken op de benodigde rekentijd, de kracht van de instructies, de flexibiliteit in

getalrepresentatie en de eenvoud waarmee bewerkingen op specifieke geheugenlocaties te

implementeren zijn.

4.2.1 Assembler

Assembler is een programmeertaal die nauwelijks afwijkt van de machinetaal van

processoren en is voor elke processor-familie weer anders. De assembler taal van de

TMS320C25 processor wordt uitvoerig omschreven in Texas Instruments [14]. De nadruk

ligt bij deze assemblertaal op instructies die numerieke operaties kunnen uitvoeren, maar

de taal bevat ook een aanzienlijk aantal meer algemene instructies.

De voordelen bij het gebruik van assembler als programmeertaal voor de

machinemodellen zijn:

• Efficient en snel: Doordat je in assembler vrijwel op machineniveau programmeert,

wI je bij het programmeren van bewerkingen op getallen aIleen de strikt

noodzakelijke instructies uitvoeren. Omdat je bovendien de instructieset van de

processor als gereedschap hebt, heb je zelf controle over de instructies die gebruikt

worden om een bepaald resultaat te verkrijgen zodat je dus de meest efficiente

instructies gebruikt.

• Flexibel: In tegenstelling tot het gebruik van een hogere programmeertaal heeft men

bij het gebruik van assembler veel meer vrijheid in het programmeren. Indien men

dat wenst kan men bijvoorbeeld gemakkelijk een eigen getalrepresentatie definieren

(4 16-bits datawoorden) om de efficientie verder op te voeren.

• Goed inzicht in gebeurtenissen op machineniveau: Doordat je op het MISS gebruik

maakt van een groot aantal processoren verdeeld over meerdere slaves, is het

belangrijk tijdens het programmeren goed inzicht te hebben in de gebeurtenissen op

machineniveau. In tegenstelling tot een hogere programmeertaal is assembler

hiervoor een prima instrument. Dit wordt nog versterkt doordat de bij de

TMS320C25 leverbare emulator volledig assembler georienteerd is. Ben programma

schrijven in C en vervolgens op de emulator emuleren betekent dat je daar aIleen

assembler code ziet. Naar mate het C programma grater wordt is dit redelijkerwijs
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niet meer te herkennen in de emulator.
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De nadelen van assembler zijn:

• Lange inwerktijd: Iedere processor-familie heeft z'n eigen assembler taal en ook

binnen zo'n familie kunnen de verschillen nog aanzienlijk zijn. Bovendien is de

benaming van de instructies vaak zeer kort (3 a 4 letters) waardoor hieruit vaak niet

op te maken is wat de exacte werking is.

• Kracht van de instructies beperkt: In vergelijking met een hogere programmeertaal is

de kracht van de zgn. basis-instructies in assembler beperkt. Ais men bijvoorbeeld de

wortel of de sinus van een getal wil bepalen, dan is hiervoor een zeer grote

hoeveelheid basis-instructies nodig. Dit vergt veel programmeertijd en ervaring.

• Snel programmeerfouten gemaakt: Door de beperkte kracht van de instructies is het

aantal programmaregels vele malen groter dan wanneer hetzelfde programma in een

hogere programmeertaal geschreven wordt. Dit maakt het geheel veel minder

overzichtelijk. Bovendien moet de programmeur zelf het geheugenbeheer voor z'n

rekening nemen. Dit in tegenstelling tot een hogere programmeertaal waar de

compiler de programmeur deze zorg voor een groot deel uit handen neemt. Door

deze twee factoren werkt assembler veel meer fouten in de hand dan een hogere

programmeertaaI. De eenvoud en snelheid waarmee nieuwe programma's geschreven

kunnen worden is bij assembler dan ook een stuk ongunstiger.

• Beperkte mobiliteit van de programma's: De emulator is de enige mogelijkheid om

een assembler programma te testen alvorens op het MISS te gaan werken. Doordat

de emulator zich niet goed leent voor het testen van complexe programma's als de

machinemodellen, is dit een zeer tijdrovende manier van testen. Indien men een

hogere programmeertaal gebruikt kan men het programma eerst geheel of

gedeeltelijk testen op een PC en zodoende veel sneller uitspraken doen over het

functioneren van het programma.

4.2.2 Een hogere programmeertaal: C

Onder de hogere programmeertalen is C de laatste jaren sterk 111 opmars omdat C in

vergelijking met andere programmeertalen relatief dicht bij machinetaal staat. Hierdoor

kan efficienter geprogrammeerd worden dan bij de meeste andere programmeertalen. Een

vaak aanbevolen boek over C is geschreven door Kernighan en Ritchie [9].
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De voordelen bij het gebruik van de hogere programmeertaal C als programmeertaal voor

de machinemodellen zijn globaal gelijk aan de nadelen van assembler:

• Korte inwerktijd: De taal heeft grote overeenkomsten met andere hogere

programmeertalen en is daardoor voor een ieder die enige ervaring heeft met hogere

programmeertalen in redelijk korte termijn aan te leren. Ook de benaming van de

instructies is een stuk duidelijker dan in assembler.

• Krachtige formules: Kenmerkend voor een hogere programmeertaal is de grote

diversiteit aan krachtige instructies.

• Overzichtelijk programmeren gemakkelijker mogelijk: Door de krachtige formules

blijft het aantal programmaregels beperkt. De compiler neemt onder de meeste

omstandigheden het geheugenbeheer volledig over. Verder dwingt de compiler de

programmeur a.h. w. om gestructureerd te programmeren. Dit in tegenstelling tot

assembler. C programma's zuBen in het algemeen dan ook overzichtelijker zijn dan

assembler program ma' s

De nadelen van C:

• Traag in vergelijking met assembler: C heeft weliswaar een rijke standaardset aan

instructies, maar de meeste van die instructies worden gekenmerkt door in vele

gevallen gedeeltelijk overbodige bewerkingen die de executietijd van de

machinemodellen onnodig verlengen.

• Geen inzicht in gebeurtenissen op machineniveau: Doordat de compiler de

programmeur afschermt van de gebeurtenissen op processorniveau, wordt het - zeker

in een multi-processor omgeving - niet eenvoudig om efficient te programmeren.

• Niet flexibel: Uitbreiding van de standaard set aan instructies is weliswaar mogelijk,

maar indien bijvoorbeeld een meer efficiente getalrepresentatie gewenst is, dan is dat

bij een hogere programmeertaal niet of slechts met veel moeite mogelijk.

Uit bovenstaande blijkt dat zowel C als assembler hun voor- en nadelen hebben. Een van

de belangrijkste criteria is echter dat de gebruikte programmeertaal zo goed mogelijk

gebruik moet kunnen maken van de kracht van het MISS teneinde real-time simulaties uit

te kunnen voeren. Ret blijkt dan dat assembler duidelijk de voorkeur geniet. Bovendien

kunnen in de assembler-taal van de TMS320C25 door de programmeur zelf krachtige

instructies gedefinieerd worden (zgn. macro's) die vervolgens in alle assembler

hoofdprogramma's gebruikt kunnen worden. Dit ontwerpen van de macro's kost in het

begin weI veel tijd, maar het resulteert wei in hoofdprogramma's die vrijwel net zo

overzichtelijk zijn als in een hogere programmeertaal.
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Op het MISS zal dus assembler gebruikt worden. Bij het onderzoeken van de meeste

onderwerpen in de vorige paragraaf was het echter wenselijk dat snel geexperimenteerd

kon worden met zich steeds wijzigende omstandigheden. Hiervoor is SWDS redelijkerwijs

niet geschikt. Daarom zijn lOwel van de IA als van de IA met indirecte veldorientering

ook modellen gemaakt in Turbo C. Deze modellen kunnen rechtstreeks op de processor

van een PC werken. Op deze wijze kan eenvoudig en snel geexperimenteerd worden met

bijvoorbeeld diverse integratiemethoden of rekenvolgorden, terwijl toch de algehele

structuur van de programma's hetzelfde is als wanneer op het SWDS in assembler

gesimuleerd wordt.

4.3 Besluit

In het eerste deel van dit hoofdstuk is vast komen te staan dat op het MISS gerekend zal

moeten worden volgens de parallelle rekenvolgorde, dat t1oating-point gerekend zal

moeten worden en dat de tweede orde Adams-Bashfort integratiemethode de beste

resultaten geeft. Verder is de te gebruiken differentiatiemethode bepaald en is een

methode ontwikkeld om de rekencapaciteit van het MISS lo goed mogelijk te benutten.

In de tweede helft van het hoofdstuk is de te gebruiken programmeermethode bepaald.

Het blijkt dat bij simuleren op het MISS assembler duidelijk het betere alternatief is, maar

dat bij het experimenteren met diverse simulatieopties (integratiemethode,

getalrepresentatie e.d.) beter gekozen kan worden voor Turbo C dat op de processor van

een PC werkt.
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In het vorige hoofdstuk is duidelijk geworden dat assembler de meest geschikte

programmeertaal is voor simulatie van de machinemodellen op het MISS. Nadeel van

assembler is de beperkte kracht van de basis-instructies. Daarom biedt het

ontwikkelsysteem de programmeur de mogelijkheid om zelf krachtige instructies te

definieren die daarna in aIle assembler programma's gebruikt kunnen worden. Deze zelf

te definieren instructies worden macro's genoemd en zullen de basiscomponenten vormen

voor het ontwerp van de machinemodellen.

5.1 Benodigde macro's

De machinemodellen zullen floating-point berekend worden terwijl gebruik gemaakt wordt

van een fixed-point processor. Men zal dus allereerst over instructies willen beschikken

die de basis-bewerkingen op floating-point getallen uit kunnen voeren: optellen, aftrekken,

vermenigvuldigen en delen. Daarnaast is het wenselijk over een aantal andere instructies

te beschikken die bewerkingen op floating-point getallen kunnen uitvoeren, zoals

bijvoorbeeld sinus, cosinus en worteltrekken. Tot slot is het handig am over een aantal

initialisatie-macro's te beschikken die de initialisatie van constanten voor hun rekening

nemen. De Iijst van gewenste macro's ziet er dan als voIgt uit:

• ADDF

• SUBF

• MULTF

• DIVF

• SIN

• COS

• POCA

• CAPO

• ARCTAN

- Telt twee floating-point getallen bij elkaar op.

- Trekt twee floating-point getallen van elkaar af.

- Vermenigvuldigt twee floating-point getallen met elkaar.

- Deelt twee floating-point getallen op elkaar.

- Berekent de sinus van een floating-point getal.

- Berekent de cosinus van een floating -point getal.

- Zet floating-point polaire coordinaten om in carthesische

coordinaten.

Zet floating-point carthesische coordinaten om 111 polaire coordi

naten.

- Berekent de arctangens van een floating-point getal.
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• SQRT

• LIMIT

• DIFF

• MOD2PI

• INTEGAB

• CPYDAT

• INITIA

• INITIAST

• ZMEM

- Berekent de wortel van een floating-point getal.

- Ret opgegeven getal wordt begrensd tussen een instelbare onder

en bovengrens.

- Berekening van de afgeleide van een getal.

- Ret opgegeven getal wordt modulo 271" bepaald.

- Berekent de integraal volgens 2< orde Adams-Bashford

- Kopieert een floating-point getal naar een andere floating-point

variabele, eventueel op een andere datapagina.

- Initialisatie van constanten op diverse adressen om berekeningen

van sin en cos uit te kunnen voeren in lA-model (1 slave).

- Initialisatie van constanten op diverse adressen om berekeningen

van sin, cos, sqrt en arctan uit te kunnen voeren in lA-model met

indirecte veldorientering (2 slaves).

- Zet het datageheugen op 0 in het relevante adresgebied.

In de nu volgende paragrafen zal de werking van bovenstaande macro's behandeld worden

aan de hand van Howdiagrammen en de uiteindelijke macrotekst.

5.2 Ontwerp basis floating-point macro's

Alvorens de basis Hoating-point macro's te behandelen zal het dataformaat van de 32-bit

floating-point getallen vastgelegd worden. In hoofdstuk 4 is reeds besproken hoe deze

getalrepresentatie er uit ziet en ook hoe het tekenbit, de exponent en de fractie van de

mantisse in het 32-bits datawoord geplaatst zijn. Omdat de TMS320C25 een 16-bits fixed

point processor is, levert het tijdwinst op dit formaat op te splitsen in 4 16-bits

datawoorden. Daarom wordt er bij alle macro's van uit gegaan dat een Hoating point getal

bestaat uit vier 16-bits datawoorden die steeds in dezelfde volgorde op vier

achtereenvolgende plaatsen in het datageheugen worden opgeslagen. De inhoud van die

vier achtereenvolgende datawoorden is te zien in fig.5.l. Ret eerste datawoord geeft het

teken van het getal aan ( 0 = positief, 1 = negatief). De 14 minst significante bits van

het tweede woord en bit 6 tot en met bit 14 van het derde datawoord geven resp. de 14

meest significante en de 9 minst significante bits van de fractie van de mantisse weer. Ret

vierde datawoord geeft de exponent weer in two's complement notatie.
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Asign

Ahl

Ala

0000 .

01 M22 M21 ...

o Me M7 .,.

.. ooosJ

.... M10 Mel

.... MO ooooo~

Aexp 1 0000 ...... .. 0 0 E7 E6 ... ... E1 E~

Fig. 5.1 Floating-point formaat in 4 l6-bits datawoorden: ASIGN, ARI, ALO en AEXP

ADDF

Ret flowdiagram voor de ADDF.ASM macro is te zien in bijlage 1. Eerst wordt bepaald

welke van de twee getallen die opgeteld moeten worden de kleinste exponent heeft. De

mantisse van dit getal wordt D bits naar rechts verschoven (D = verschil in exponenten)

en de bijbehorende exponent gecorrigeerd zodanig dat twee getallen ontstaan met gelijke

exponent. Rierbij wordt gecontroleerd of geen underflow ontstaat. Dit is als het verschil

D grater is dan het aantal bits van de mantisse. In dat geval is het kleinste getal zo klein

dat het geen invloed heeft op de sommering: Ret resuItaat van de sommering is gelijk aan

het graotste getal.

Na de correctie van de mantisse en exponent van het kleinste getal worden de tekens van

de input getallen vergeleken. Ret resuItaat bepaaIt of de mantisse's bij elkaar opgeteld of

van elkaar afgetrokken moeten worden. Vervolgens wordt die bewerking op de mantisse's

uitgevoerd om de mantisse van het resuItaat te krijgen. Ook wordt dan het teken van het

resultaat bepaald.

Vervolgens wordt gecontroleerd of de mantisse van het resuItaat nul of overflow is. In het

eerste geval wordt ook de exponent op nul gezet, in het tweede geval worden mantisse en

exponent gecorrigeerd zodat geen overflow meer optreedt. Tot slot wordt het resultaat

nog genormaliseerd en terug in het juiste dataformaat geplaatst.

Ret programma ADDF.ASM is te zien in bijlage 2 tot en met 4.
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Ret flowdiagram voor de SUBF.ASM macro is te zien in bijlage 5. De werking van het

programma is vrijwel identiek aan dat van ADDF.ASM. AIleen wordt aan de vergelijking

van de tekens van de van elkaar af te trekken getallen andere conclusie getrokken dan bij

ADDF.ASM. Ook de bepaling van het teken in het resultaat is in detail anders. Ret

programma SUBF. ASM is te zien in bijlage 6 tot en met 8.

MULTF

Ret flowdiagram voor de MULTF.ASM macro is te zien in bijlage 9. Ret flowdiagram

toont dat de exponenten van de te vermenigvuldigen getallen bij elkaar opgeteld worden

en de mantisse's vermenigvuldigd. Indien het resultaat van de vermenigvuldiging van de

mantisse's nul is, wordt ook de exponent op nul gezet, in alle andere gevallen wordt de

normalisatie uitgevoerd en wordt de mantisse in het jlliste dataformaat gezet. Tot slot

wordt nog het teken van het resllltaat bepaald. Het programma MULTF.ASM is te zien in

bijlage 10.

DIVF

Ret algoritme om twee floating-point getallen op elkaar te delen is ingewikkelder dan

voorgaande algorithmes omdat de TMS320C25 hardwarematige voorzieningen heeft om

(fixed-point) op te tellen, af te trekken en te vermenigvuldigen, maar niet om te delen.

Daarom zal een algoritme toegepast worden dat een goede benadering levert voor het

delen van twee getallen op elkaar. Stel dat men een getal A deelt op een getal B, met

A = Ahi + E • Alo

B = Bhi + E • Blo,

waarbij het hi en 10 gedeelte van A en B resp. betrekking hebben op het meest en minst

significante datawoord van het getal en E aandllidt dat het 10 datawoord 16 bits (= lengte

datawoord) naar rechts verschoven is. E is dlls gelijk aan 1/2 16
• Dan is het quotient C

gelijk aan:

A

B
Ahi + E Alo

Bhi + E Blo

A

Bhi (1 + E

1

. Blo)
Bhi

~·(1_E·Bl0+E2.(Blo)2_.....) (5.1)
Bhi Bhi Bhi
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De berekening van de arctan is, net als de meeste berekeningen in deze paragraaf, een

benadering. De benaderingsformule is gevonden in Abramowitz [1] en luidt als voIgt:

arctan x = x + e(x); le(x)l~ 5'10-3 -1~ X ~1 (5.3)
1 + 0,28 . x 2

Indien x niet in het interval [-1,1] ligt, dan zal een correctie uitgevoerd moeten worden

zoals bij de CAPO macro zal blijken. Ret flowdiagram is te zien in bijlage 14, de

macrotekst in bijlage 15.

CAPO

CAPO is een macro die een vector (x,y) in carthesische coordinaten omzet in een vector

(a,R) in polaire coordinaten. Zoals uit het flowdiagram in bijlage 16 blijkt wordt eerst de

grootte R van de vector in poolcoordinaten berekend met de formule:

(5.4)

Rierbij wordt voor de berekening de macro SQRT gebruikt die verderop behandeld zal

worden. De hoek a van de vector wordt bepaald met (5.5):

a = aretanCY/x) (5.5)

De macro ARCTAN die hiervoor gebruikt wordt is echter slechts geldig voor waarden

van y/x die in het gebied [-1,1] liggen. Voor andere waarden zal arctan (x/y) berekend

worden waarbij x/y dan automatisch in [-1,1] ligt. Ret resultaat moet gecorrigeerd

worden zoals in fig. 5.2 wordt duidelijk gemaakt.

1\

III ~
arcllln M)

Fig. 5.2 Correctie op arctan (x/y) voor Iy/x I groter dan 1.
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Uit fig. 5.2 blijkt dat voor y/x groter dan 1 in het eerste kwadrant geldt:

arctan(r) = ~ - arctan(~)
x 2 Y

Verder geldt voor y/x kleiner dan -1 in het vierde kwadrant:

45

(5.6)

arctan(Y)
x

n x-- - arctan(-)
2 Y

(5.7)

Met formules (5.6) en (5.7) en de ARCTAN macro kan dus voor aIle mogelijke waarden

van de deling y/x de juiste hoek a in het interval [-11"/2, 11"/2] bepaald worden.

In het machinemodel van de IA met indirecte veldorientering zal x overeenkomen met de

gewenste waarde van de statorblindstroom. Daar deze altijd positief zal zijn zal de hoek a

nooit in het tweede of derde kwadrant komen. In de CAPO macro is het tweede en derde

kwadrant dan ook niet gelmplementeerd om rekentijd en geheugen te besparen.

In eerste instantie is een macro CAPO ontworpen die in een keer lOwel de grootte R als

de hoek a berekent. De rekentijd nodig om deze macro door een DSP uit te laten voeren

bedroeg echter bijna 90 JJ.s. Om machinemodellen lo efficient mogelijk te simuleren was

het daarom wenselijk de macro CAPO te verdelen in twee nieuwe macro's CAPOl en

CAP02 die resp. de grootte en de hoek van de vector in poolc06rdinaten berekenen. Ze

zijn te zien in bijlage 17 en 18. De werking en het resultaat van deze macro's is verder

exact hetzelfde als dat van de CAPO macro.

cos

In Abramowitz[l] is de volgende benadering gevonden voor de bepaling van de cosinus

van een hoek:

cos(x) =1 - 0,4967 x 2 +0,03705 x 4 + €(x); °~ X ~ n/2; I€(x) I~ 9.10-4 (5.8)

Voor andere waarden van x moet aanvullend rekenwerk verricht worden, zoals tijdens de

behandeling van de POCA macro zal blijken. Het flowdiagram van de COS macro is te

zien in bijlage 19, de programmatekst in bijlage 20.

DIFF

De DIFF macro differentieert een inputvariabele naar de tijd. De eenvoudige formule die

gebruikt wordt is te zien in formule (5.9):
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ax
at

(5.9)

Bij aanroep van DIFF wordt met behulp van de huidige en vorige waarde van de

differentiator-input de afgeleide berekend en vervolgens wordt de huidige waarde van de

input bewaard voor gebruik bij de volgende aanroep. Ret bijbehorend flowdiagram en

programmatekst zijn te zien in bijlage 21.

INTEGAB

INTEGAB berekent bij elke aanroep de integraal van de opgegeven variabele, uitgaande

van de vorige waarde van die variabele en de huidige en vorige input voor de

desbetreffende integrator. De integratiemethode die gebruikt wordt is de tweede orde

Adams-Bashfort methode. Rieraan dankt de macro de laatste twee letters van z'n

benaming. De formule die gebruikt wordt is (5.10):

(5.10)

Na het uitvoeren van bovenstaande formule wordt de huidige input van de integrator nog

bewaard voor gebruik bij berekening van de volgende integrator-waarde. Ret flowdiagram

en de programmatekst staan in bijlage 22 en 23.

LIMIT

De LIMIT macro begrenst een op te geven variabele tussen een tevens op te geven onder

en bovengrens. Gezacht is naar een zo efficient mogelijke berekening waarbij niet gebruik

gemaakt hoeft te worden van een van de basismacro's (uit paragraaf 5.2). Ret

flowdiagram wordt getoond in bijlage 24, de macrotekst in bijlage 25 en 26.

MOD2PI

MOD2PI bepaalt of een variabele in het interval [-71",71"] ligt. Indien dit niet het geval is,

dan wordt die variabele modulo 271" bepaald in het interval [-71",71"] en wordt de nieuwe

waarde aan die variabele toegekend. Om rekentijd te besparen doet de macro dit echter

alleen als de variabele voordat de macro wordt aangeroepen in absolute zin niet groter is

dan 371", daar anders meerdere keren 271" bij het getal opgeteld of er van af getrokken zal

moeten worden.

Dit is hier geoorloofd daar een hoek in het machinemodel gedurende een tijdsinterval niet

meer zal veranderen dan 271". Bij een samplefrequentie van 4 kHz zau dit immers een
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hoeksnelheid van meer dan 25000 radialen per seconde (271" * 4000) betekenen. Bijlage 27

en 28 tonen achtereenvolgens het flowdiagram en de programmatekst bij MOD2PI.

POCA

De POCA macro converteert een vector (a,R) in POlaire coordinaten naar een vector

(x,y) in CArthesische coordinaten. De formules die daartoe gebruikt worden zijn (5.11)

en (5.12):

x = R . cos(<<)

y == R . sin(<<)

(5.11)

(5.12)

Voor de berekening van de cosinus en de sinus worden de macro's COS en SIN gebruikt.

Daar die beiden slechts geldig zijn voor waarden van a in het gebied [0,71"12] zal voor

andere waarden van a een conversie plaats moeten vinden. Het idee is om te bepalen in

welk kwadrant de hoek a zich bevindt en verder de hoek (3 te bepalen die gelijk is aan

ex ± n .71"/2 ( n integer) zodanig dat (3 in [0,71"/2] ligt. Na de berekening van de sinus en

cosinus met de hoek (3 zal dan weer een conversie in de andere richting plaats moeten

vinden om sin(ex) en cos(a) te verkrijgen.

Net als bij de CAPO macro is de POCA macro uiteindelijk opgesplitst in een aantal

kleinere macro's teneinde maximaal gebruik te kunnen maken van het MISS. De volledige

POCA macro bestaat dan uit de volgende macro's:

POCAI

R . SIN ((3)

R· COS ((3)

POCA2

Hierbij bepaalt POCAI uit de hoek a de hoek (3 en het kwadrant waarin a zich bevindt.

Dit wordt op zo efficient (snel) mogelijke wijze bepaald zoals uit het flowdiagram en de

programmatekst in bijlage 29 en 30 blijkt. Met deze hoek (3 worden vervolgens SIN((3) en

COS((3) berekend waarna beide resultaten vermenigvuldigd worden met de grootte R. De

POCA2 macro converteert deze resultaten tenslotte naar R'SIN (a) en R'COS (a) zodat x

en y bekend zijn. Bijlage 31 tot en met 33 tonen het flowdiagram en de macrotekst van

POCA2.
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SIN
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De berekening van de sinus met de SIN macro gebeurt volgens formule (5.13) afkomstig

uit Abromowitz[I]:

sin(x) = x - 0,1660S·x 3 + 0,OO761·x 5 + e(x); 0~x~1C/2; Ie I~1C .10-4 (5.13)

Indien men de SIN macro wil gebruiken voor berekening van x-waarden die niet in

[0, '71"/2] liggen, dan zal een conversie, die van goniometrische gelijkheden gebruik maakt,

toegepast moeten worden. Het flowdiagram van de SIN macro is te zien in bijlage 34, de

macrotekst in bijlage 35.

SQRT

De SQRT macro berekent de wortel van een op te geven getal A. Het flowdiagram staat

in bijlage 36. Het teken van het resllltaat wordt ongeacht het teken van A positief. De

mantisse wordt bepaald met een Taylor reeks benadering. Yoor de mantisse geldt immers

algemeen I :::; mantisse :::; 1,99999. In dat geval mag voor alle waarden van de mantisse

de Taylor reeks voor (1 +x) '10 toegepast worden.

In dit geval is gekozen voor een benadering tot en met de zevende term van de reeks.

WeI is de zevende term gecorrigeerd om de fout veroorzaakt door het ontbreken van

hogere orde termen voor alle mantisse-waarden minimaal te houden. De benadering Illidt

dan:

(5.14)

Hierbij is x de fractie van de mantisse van A (= mantisse - I) en y de wortel van

diezelfde mantisse.

De exponent van het resllltaat is gelijk aan de helft van de exponent van A. Ais de

exponent van A oneven is, dan moet van het resllltaat de integer waarde genomen worden

en moet het resllltaat van (5.14) nog met wortel 2 vermenigvuldigd worden.

Tot slot moet nog gecontroleerd worden of het resultaat van (5.14), vermenigvllldigd met

wortel 2, als gevolg van de benadering de maximale mantissewaarde niet overschreden is.

Indien dit het geval is, wordt de mantisse op z'n maximum waarde 1,9999 gezet. De

macrotekst van SQRT is in bijlagen 37 tot en met 40 te vinden.
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Tot slot nog een macro die geen rekenkundige bewerking uitvoert, maar een floating-point

getal (de 4 datawoorden) kopieert van de ene variabele naar de andere variabele, rekening

houdend met de mogelijkheid dat de variabelen zich op verschillende pagina's in het

datageheugen bevinden. De macro is te vinden in bijlage 41.

5.4 Ontwerp initialisatiemacro's

Alvorens een model op te bouwen voor simulatie op de emulator of het MISS, zuIlen een

aantal constanten gedefinieerd moeten worden. Het gaat hier voornamelijk om constanten

die gebruikt zullen worden in de benaderingsformules van de macro's in de vorige

paragraaf. Tevens is het wenselijk voor de simulaties het datageheugen te initialiseren.

Onderstaande drie macro's verzargen deze bewerkingen.

INITIA

De INITIA macro (= INITialiseer het IA model) initialiseert de constanten voor gebruik

tijdens simulaties op een slave van het IA model zander aansturing. De macro definieert

de constanten op de juiste datapagina's. Bijlagen 42 en 43 tonen de INITIA macro.

INITIAST

De INITIAST macro (= INITialiseer het IA model met STuring) doet in feite hetzelfde

soort bewerkingen als de INITIA macro, maar dan voor de IA met indirecte

veldorientering die met behulp van twee slaves gesimuleerd wordt. De INITIAST macro

is te zien in bijlagen 44 tot en met 46.

ZMEM

De ZMEM macro (= Zero MEMory) staat vrijwel geheel vooraan 111 de

simulatieprogramma's en is bedoeld om alle geheugenlocaties op de datapagina's die van

belang zijn voor de werking van het model op 0 te zetten. Bijlage 47 toont de ZMEM

macro.



5. Basiscomponenten voor modellering is assembler

5.5 Besluit

50

In dit hoofdstuk zijn eerst de macro's behandeld die de basisbewerkingen op floating-point

getallen (optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen) kunnen uitvoeren. Daardoor

kunnen met een fixed-point processor toch floating-point simulaties uitgevoerd worden.
Vervolgens zijn een aantal andere krachtige instructies besproken die gebruik maken van

deze basisinstructies. Tot slot zijn nog een aantal initialisatiemacro's behandeld.

Met uitzondering van de initialisatiemacro's zijn voor alle macro's afzonderlijke

testprogramma's geschreven om deze uitvoerig te kunnen testen. Deze testprogramma's

worden verder niet besproken. Geconcludeerd kan worden dat alle macro's naar behoren

functioneren.

Ret volgende hoofdstuk zal de simulatiemodellen bespreken die gebaseerd zijn op de

macro's die in dit hoofdstuk behandeld werden.
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Na uitbreiding van de basis-instructieset van de TMS320C25 met de macro's uit het

vorige hoofdstuk beschikt men over het juiste gereedschap om simulatieprogramma's voor

machinemodellen te gaan ontwikkelen. In dit hoofdstuk zal het gaan om

simulatieprogramma's die de IA zonder aansturing en de IA met indirecte veldorientering

simuleren onder diverse omstandigheden.

Omdat het MISS - in ontwikkeling op de vakgroep - niet tijdig klaar was voor gebruik,

zijn aile simulaties uitgevoerd op de SWDS emulator bij de TMS320C25. Dit had enige

consequenties voor de programma's. Hierop zal in de volgende paragraaf worden

ingegaan. Omdat bij het programmeren in assembler niet exact dezelfde symboliek

gebruikt kan worden als in hoofdstuk 2, zal verder aandacht besteed worden aan de

verschillen in symboliek. Vervolgens zal de opzet van de programma's zelf behandeld

worden en tot slot de eigenlijke programmatekst.

6.1 Simulatie MISS modellen met SWDS

De simulatieprogramma's worden ontworpen gebaseerd op de structuur van het MISS met

een of meerdere slaves en in elke slave een slavemaster en twee taakprocessoren. De

SWDS emulator beschikt echter over slechts een TMS320C25 processor (20 MHz). Dit
heeft niet aileen conseqllenties voor de simulatiesnelheid, maar ook voor de

geheugentoewijzing van de programma's.

Elke processor in het MISS heeft z'n eigen datageheugen. De programma's op de

emulator zijn zo opgebouwd dat elk van die datageheugens in het MISS overeenkomt met

een datapagina van de SWDS processor. Bovendien worden alle datageheugens nog eens

apart benoemd in de linker command file die tijdens het compileren van de programma's

gebruikt wordt. Hierdoor blijft ook op de emulator een strikte scheiding tussen de

verschillende datageheugens behollden.

De benaming van de variabelen vergt echter extra aandacht. Indien bijvoorbeeld in het

MISS de waarde van het elektrisch koppel gekopieerd wordt van een slavemaster naar een

taakprocessor, dan zullen beide processoren de variabele mel voor het desbetreffende getal

kunnen gebruiken. Op de emulator veroorzaakt dit echter een dataconflict daar twee

verschillende geheugenlocaties dezelfde naam zouden krijgen. Men spreekt daarom over

de variabelen mell , l11el2 , etc. die duiden op dezelfde grootheid in het machinemodel, maar

betrekking hebben op geheugenlocaties die bij verschillende processoren horen.
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Ben vergelijkbaar probleem doet zich voor bij de macro's in het programmageheugen.

Doordat de programma's van alle processoren in het MISS door de SWDS processor

uitgevoerd moeten worden is een scheiding van het programmageheugen niet

realiseerbaar.

Er wordt daarom gebruik gemaakt van een groot programmageheugen. Hierin wordt het

rekenwerk, dat op het MISS door verschillende processoren uitgevoerd wordt, achter

elkaar uitgevoerd zodanig dat de rekenresultaten tijdig beschikbaar zijn voor 'uitwisseling'

tussen de processoren.

Welk deel uit het emulator programma door welke MISS processor uitgevoerd moet

worden is in het emulator programma makkelijk te herkennen. De macro's maken bij hun

berekeningen n.1. vrijwel zonder uitzondering gebruik van constanten en hulpvariabelen

die op verschillende datapagina's staan als die macro's door verschillende MISS

processoren uitgevoerd moeten worden. Dit heeft tot gevolg dat de toekenning van de

macrovariabelen aan datalocaties anders is indien een macro op een andere processor

uitgevoerd wordt.

Omdat dit zou betekenen dat gebruik gemaakt zou moeten worden van macro's met

dezelfde naam en functie maar met verschillende geheugentoewijzing (onmogelijk in de 1

processor omgeving) zij n aIle macro's van een index voorzien om onderscheid te maken

in de processor waardoor hij op het MISS uitgevoerd moet worden. Zo zijn MULTFI en

MULTF2 twee macro's met dezelfde functie, maar gebruik makend van hulpvariabelen

die op verschillende datapagina's staan. Ook macro's die in andere macro's aangeroepen

worden moeten dus van een dergelijke index worden voorzien. Aan de index van de

macro's is dus te zien bij welke processor het desbetreffende stuk programma hoort.

De communicatieprincipes tussen slave en master en tussen de verschillende processoren

in een slave zijn nog niet gerealiseerd in de simulatieprogramma's. De reden hiervoor is

dat deze communicatie deels hardwarematig verloopt (via DPRAM, FIFO's e.d.) zodat

deze in de emulator niet volledig realiseerbaar is. Omdat de communicatie grotendeels

hardwarematig verloopt zal het interpreteren van het softwarematige deel van de

communicatie echter betrekkelijk eenvoudig zijn.

Tijdens de simulaties zelf moet het MISS de ontwikkelingen binnen het model real-time

op het beeldscherm van een aangesloten PC kunnen tonen. Bij gebruik van de emulator is

daar in meerder opzicht geen sprake van. Ten eerste zijn de resultaten verre van real-time

doordat de emulator slechts over een processor beschikt die bovendien slechts op een

klokfrequentie van 20 MHz werkt (40 MHz op het MISS).
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Ten tweede zijn de resultaten niet rechtstreeks in grafiekvorm op het beeldscherm te zien

maar moet voor elke variabele in de grafiek exact dezelfde simulatie opnieuw gedaan

worden. Bij elk van deze simulaties genereert het emulatorprogramma vier datareeksen

(floating-point format) die de simulant zelf moet wegschrijven in vier verschillende files

op schijf. Nadat het verloop van een aantal variabelen zo door simulaties is verkregen

moeten de datareeksen geconverteerd worden naar decimaal formaat. Hiervoor is een C

programma geschreven dat in bijlage 48 tot en met 50 wordt getoond. Tot slot moet er

een spread-sheet programma gebruikt worden om de resultaten in grafiek te zetten. Er kan

dus gesteld worden dat simuleren met het SWDS via enige omwegen mogelijk is, maar

dat van real-time simulaties zeker geen sprake kan zijn.

6.2 Gebruikte symboliek in assembler programma's

In hoofdstuk 2 worden de symbolen vermeld die algemeen voor de diverse grootheden in

de machinemodellen gebruikt worden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van sub- en

superscript en diverse speciale tekens om de grootheden aan te duiden. Bij het schrijven

van de simulatieprogramma's in assembler kan hiervan geen sprake zijn omdat deze

programmeertaal begrippen als sub- en superscript eenvoudigweg niet kent. Daarom zal

nu een tabel opgesteld worden die het verband weergeeft tussen de symboliek uit

hoofdstuk 2 en die in de simulatieprogramma's.

Bij de bepaling van de symboliek voor de simulatieprogramma's is gekozen voor namen

die ongeveer overeenkomen met de uitspraak van het overeenkomstig symbool in de

literatuur. Zo wordt bijvoorbeeld het toerental jl gelijk aan RHOSA (S voor het

superscript, A voor accent of afgeleide). Indien de naam te lang dreigt te worden is een

afkorting gebruikt. Een overzicht voor de IA staat in tabel 6.1.

De gebruikte symbolen voor de IA met indirecte veldorientering worden niet in de tabel

vermeld. Meestal gaat het bij de symbolen die nog niet in het IA model gebruikt werden

slechts om een toevoeging van het achtervoegsel M (=model) of G (=gewenst). Zo

worden de modelflux 1/; en de gewenste statorblindstroom is
bO resp. PSIM en ISBG.
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Tabe1 6.1 Verband tussen de symbo1iek in de 1iteratuur en de simu1atieprogramma's.
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Symboo1 in literatuur Symboo1 in simu1tieprogramma's

£ L

rk RK

(Jk SK

e THETA

Is IS

• s ESSAEs

mlas! ML

· b ISBIs

·w ISWIs

• b MIKB-lk

·w MIKW-lk

~ PSIA

y; PSI

mel MEL

· r ESRAEs

.v- ESPAEs

E V- ESPs

~r PHIRA..
RHOSAAp

jJs RHOSA

Nu de gebruikte symbo1iek bekend is, kunnen in de Yo1gende paragrafen de simu1atiepro

gramma's behande1d worden.
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Fig. 6.1 Voorbeeld van machinemodel met drie integratorinputs en aanduiding van
de benodigde rekentijd.

6.3 Programma's voor de IA

Bij de ontwikkeling van machinemodellen op het MISS is het de vraag hoe men het

benodigde rekenwerk zo over de verschillende processoren van het systeem kan verdelen

dat optimaal gebruik gemaakt wordt van het MISS. Ben mogelijke oplossing is die

waarbij de taakprocessoren aIle floating-point basisbewerkingen (+, -, *, I) die in het

hoofdprogramma en in de macro's worden aangeroepen uitvoeren en de slavemaster het

coordinerende werk doet.

Om twee redenen blijkt deze opzet niet erg gewenst. Ten eerste gaat hier onnodig veel

tijd verloren aan de communicatie tussen slavemaster en taakprocessoren daar bij begin en

eind van elke floating-point operatie van en naar taakprocessoren geschreven zal moeten

worden. Ten tweede kennen de berekeningen van de machinemodellen een sterk serieel

karakter, d. w.z. een volgende berekening kan pas beginnen als het resultaat van de vorige

bekend is. Als gevolg hiervan zal vaak op het resultaat van een taakprocessor gewacht

moeten worden alvorens de slavemaster en de andere taakprocessor in de slave een

nieuwe bewerking kunnen beginnen. Een betere oplossing is daarom de volgende:

Vergelijk de berekening voor de inputs X inp van de integratoren met elkaar (fig. 6.1) en

bepaal de input Xinpmax die het meeste rekentijd vergt. Hierbij moet niet zo zeer gelet

worden op het totaal aantal uit te voeren instructies, maar vooral op het seriele karakter

van de berekeningen. In fig. 6.1 is dit dus X inp3 ' Om tijdverlies als gevolg van

communicatie tussen processoren zovee1 mogelijk te beperken moet de langste seriele
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berekening van de zo geselecteerde input (hier E+F) in een processor plaats vinden. De

berekeningen van de overige inputs en de berekening door andere processoren van

variabelen die gebruikt worden bij de berekening van Xinpmax (hier G) moeten nu zodanig

over de overige processoren worden verdeeld dat :
• de processor die Xinpmax berekent zo weinig mogelijk moet wachten op resultaten

van overige processoren, en
• de berekening van alle X inp klaar is als Xinpmax berekend is.

Voor de lA, uitgaande van I slave, ziet het resultaat er dan uit als in fig. 6.2. In de

figuur zijn drie kolommen te zien die de achtereenvolgende rekenwerkzaamheden tonen

voor resp. de slavemaster (SMofl) en taakprocessoren 1 en 2 van slave 1 (TPlofl en

TP2ofl). Ret blijkt dat de berekening van de input E/ een grote seriele berekening is die

met z'n totale berekeningstijd Tinplllax tevens de samplefrequentie bepaalt.

De werking is globaal als voIgt: Gegeven de inputs en de huidige states (= integrator

waarden), zal taakprocessor 1 via POCAI van E/ het kwadrant en de hoek (3 ( = E/

modulo 7r12) bepalen. Tegelijkertijd berekent taakprocessor 2 Es'". Nadat de hoek (3 en het

kwadrant bepaald zijn, worden daarllit door taakprocessor 1 en 2 resp. IS'sin«(3) en

IS'cos«(3) bepaald. Vervolgens bepaalt taakprocessor I daarllit is
w en isb (POCA2) die ook

naar de andere taakprocessor en de slavemaster gekopieerd worden. Parallel worden nu

door de slavemaster het elektrisch koppel en het toerental berekend, door TPlofl -ik
w

, ;pr
en E/ en door TP20fl -ik

b en 1/;. De resulterende states worden (voor zover nodig) tussen

de processoren uitgewisseld en de master levert eventueel nieuwe inputdata aan voor is,

Es
s en/of mlast waarna het volgende integratieinterval kan beginnen. Gebaseerd op dit

principe zijn een drietal programma's ontwikkeld die vrijwel identiek zijn, maar die de IA

in drie verschillende situaties simuleren:

1. Aanloop van de IA onder nullast met E;"(t=O) = pS(t=O) = 0, 1/;(t=O)

0,333 en een stapfunctie van 0,50 op de E: input.
1, is =

2. Na aanloop als hierboven wordt de statorstroomfrequentie verhoogd van 0,50 naar

0,52 bij een traagheidsmoment van de rotor op 100000 (normaal 86).

3. Na aanloop onder nullast met is = 0,333 en E: = I wordt een belastingstoot van
15 % gegeven.
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SMof1

1

TP1of1

2

TP2of1

3

I POCA1 ESP-> 6,KW I ESRA - ESSA· RHOSA
I I
I COpy TO 3 I

COpy TO 2

I I I II I I~I II I IS * SIN (6) J I !IS*COS (6) II I
I
I V- I

POCA2-> I
I I
I ISW - IS * SIN(ESP) I
I

ISB - IS * COS(ESP) I
I II COpy TO 1 &3 II II I I,....
I I ,....

I
MEL - PSI * ISW/ (1 +sK)] I MIKW-ISW/(1+SK>] I MIKB-

I II I (ISB • PSVI)/(1 +SK)

I RHOSAA-.I I I PHIRA - RK * MIKW/ PSI I
1

I
(MEL. ML)lTHETA I I PSIA - RK * MIKB

I I I I
I INTEGRATE RHOSA I I

~ I INTEGRATE PSI
I I

I I ESPA- ESRA· PHIRA I I
I LIMIT PSICOpy TO 3 I I

FOR USE IN NEXT ~T I I INTEGRATE ESP I I COpy TO 1 &2I
I I FOR USE IN NEXT ~T

II I ESP MODULO 2-n I I
I

Fig. 6.2 Verdeling van de rekentaken over de verschillende processoren bij simulatie
van de IA op 1 slave.
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Ret simulatieprogramma voor situatie 1 is 10 bijlagen 51 tot en met 59 te zien. De

bijlagen tonen een indeling in drie datageheugens, n1. SMDATA, TP IDATA en

TP2DATA waarvan aIle datavariabelen een index hebben die overeenkomt met de

processor van het datageheugen waarin ze staan (processornummers in fig. 6.2). Dezelfde

indices zijn ook te vinden in de macro's die gebruikt worden in het hoofdprogramma. Ret

hoofdprogramma werkt na initialisatie van states, inputs, machineparameters en andere

constanten een op te geven aantal keren de rekenlus door. De samplefrequentie tijdens de

simulaties is 4 kHz.

Verder is te zien dat net voor het LOOP-label in het hoofdprogramma een aantal registers

gelnitialiseerd wordt. Deze duiden het begin aan van vier geheugenblokken waar de vier

floating-point datawoorden van een variabele die naar file opgeslagen zal worden tijdelijk

opgeslagen worden. Daar het niet wenselijk is dat na elke sampleperiode de variabele

bewaard wordt is de variabele COUNT gelnitialiseerd op 40, d.w.z. een op de 40

samplewaarden wordt weggeschreven. Bij een samplefrequentie van 4 kHz betekent dit

dat elke 10 ms een waarde wordt opgeslagen.

Van het simulatieprogramma voor situatie 2 is in bijlagen 60 en 61 aIleen de kern van het

programma weergegeven. De rest van het programma is hetzelfde als in situatie 1 in

bijlagen 51 tot en met het commentaar "initialization completed" in bijlage 58. Dit met

uitzondering van de states die ook op andere waarden gelnitialiseerd moeten worden als in

situatie 1. In de kern van het programma is in vergelijking met situatie 1 een extra

counter ACTION toegevoegd die tot 4000 telt (1 seconde) waarna de verhoging van de

statorstroomfrequentie plaats vindt.

Ook het simulatieprogramma van situatie 3 waarvan in bijlage 62 en 63 de kern getoond

wordt wijkt nauwelijks af van de vorige situaties. Na 4000 sampleperioden ofweI 1

seconde wordt de belasting van 0 naar 15 % verhoogd.

De simulatieresultaten die met deze programma's voor de IA zijn verkregen zullen in het

volgende hoofdstuk besproken worden.
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6.4 Programma's voor
veldorientering

de IA met

59

indirecte

Bij de ontwikkeling van de programma's voor de IA met indirecte veldorientering bleek

het gezien de omvang van het rekenwerk noodzakelijk twee slaves te gebruiken om real

time te kunnen simuleren. Gebaseerd op het in de vorige paragraaf behandelde principe

voor de optimale verdeling van het rekenwerk over de verschillende processoren, is voor

de IA met indirecte veldorientering het schema van fig. 6.3 opgesteld.

Figuur 6.3 toont 6 kolommen die van links naar rechts overeenkomen met de slavemaster

en taakprocessoren TP1 en TP2 van slave 1, gevolgd door de slavemaster en

taakprocessoren TPI en TP2 van slave 2. Hier blijkt dat nog meer dan bij de IA zonder

sturing de berekening van de E;" input de langste seriele berekening bevat (1500

instructies) .

Het rekenschema ziet er als voIgt uit: Taakprocessoren TPlofl en TP20fl starten met de

berekening van de gewenste waarden van de statorwerk- en blindstroom die tevens gelijk

zijn aan de modelwaarden. Tegelijkertijd wordt in TP2of2 de berekening van COS(E;") en

sin(E;") gestart d.m.v. POCAI6 waarbij het algorithme van POCA16 overeenkomt met de

volgende cluster van macro's lIit hoofdstllk 5:

POCAI
COS({3)

SIN({3)

POCA2

; Bepaling kwadrant en (3 = E/ modulo 7r/2

; Berekening cos({3)

; Berekening sin({3)

; Bepaling COS(E/) en sin(E/) uit cos({3) en sin({3)

Nadat de gewenste waarden van de statorwerk- en blindstroom zijn bepaald, berekent

TP20fl daaruit de gewenste E;" en de afgeleide daarvan terwijl TPlof2 de

statorstroomgrootte berekent. TPIofl en SMof2 berekenen op dat zelfde moment de

modelwaarden van de fluxgrootte en frequentie. Uit de cosinus en de sinus van E/ en de

statorstroomgrootte is bepaalt TPlof2 is
w

, -ik
w en ¢f en TP2of2 ish, -ik

b en de afgeleide van

de flux If;. Verder berekent TPlof2 nog het elektrisch koppel en de afgeleide van het

toerental. Tegelijkertijd wordt in de slavemaster van slave I de afgeleide van het

integrerende deel van de PI-regelaar berekend en berekent TPlofl de

statorstroomfreqllentie E:, de slipfreqllentie E: en de afgeleide van de belastingshoek E/.

Tot slot berekenen processor 2 tot en met 5 de nieuwe waarden van resp. het integrerende

deel van de PI-regelaar, de belastingshoek, de modelflux, het toerental en de flux in de

machine en worden deze nieuwe waarden (voor zover nodig) tussen de verschillende



ISBM - PSIG/LMOD I ISWM - RHOSAI + [ I I POCA16->
COpy TO 3,4,5 I (RHOSAG - RHOSA) I I I COS (ESP)

I LIMIT ISWM I I I SIN (ESP)

I COPYT02,5 I I I COpy SIN TO 5

~ I
~ ~ +

I I [ lS- I
PHIRAM - I ESPG- I ~,. I SQRT(ISBM A2+ISWM A2) IRKM/(1 +SKM)*

I ARCTAN(ISWM/ISBM)
[ PSIMA- [ COpy TO 6 IISWM/PSIM

I I RKM/(1+SKM) * I I ~COpy TO 3 ESPGA - O/Ot(ESPG) .J,.
I I (ISBM • PSIM/LM) I r ISW - IS * SIN (ESP) I ISB - IS * COS (ESP) I

I ... I II L-.::-
MIKB-I ESRAG - [ I I MIKW - ISW/(1+SK) 1

I ESPGA+ PHIRAM I I I
1/(1 +SK)*(ISB - PSVl)
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ESSA-
I I I RK* MIKW1PSI I
I

ESRAG + RHOSA
I I COpy TO 3 INTEGRATE PSI

I [
I I~ESRA- 1

:I
RHOSAIA- I ESSA· RHOSA I MEL-

(RHOSAG - RHOSA) * I [ ISW * PSI 1(1 +SK)

I y I I I
1/1NTEG

I
ESPA-

I I
RHOSAA-

I
ESRA- PHIRA

I I
(MEL- ML)/THETA

1
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~
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1
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2
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TP1of2

5
TP2of2

6

0\o



6. Realisatie programma's machinemodellen 61

processoren uitgewisseld voor berekeningen in het volgende integratie-interval. Nadat de

master nieuwe waarden voor de pSO-input, de ,f-input en de mlascinput heeft aangeleverd

kunnen dan de berekeningen voor het volgende integratie-interval starten.

De IA in combinatie met indirecte veldorientering is in de volgende situaties getest:

1. Aanloop van de machine bij gewenste waarde van toerental en flux beiden nominaal.

De states zijn op t=O allen nul m.u.v. de flux if; die gelijk aan 0,002 gesteld is om

te voorkomen dat door nul gedeeld wordt.

2. Na aanloop als omschreven bij situatie 1 wordt een belastingsstoot van 50 %

gegeven. De machineparameters in het model i worden gelijk aan de werkelijke

machineparameters verondersteld.

3. Ook nu wordt een belastingstoot van 50 % gegeven na aanloop van de machine,

maar met de rotorweerstand van het model twee maal zo groot als de werkelijke

rotorweerstand.

Ret programma voor situatie 1 is te zien in bijlagen 64 tot en met 79. De bijlagen tonen
de zes datageheugenblokken die elk bij een afzonderlijke processor behoren en de

variabelen met hun karakteristieke index die de processor, waarbij de variabele hoort,

aangeeft. In het hoofdprogramma worden eerst de inputs, de states, de machineparameters

en andere constanten gelnitialiseerd. Vlak voor het begin van het LOOP-label volgen dan

nog de initialisatie van enke1e counters en de beginadressen van een viertal

geheugenblokken waarin een te bewaren reeks van floating-point variabelen tijdelijk kan

worden opgeslagen.

De kern van het programma voor situatie 2 wordt weergegeven in bijlagen 80 tot en met

82. De datageheugenstructuur en de initialisatie is hetzelfde als in situatie 1 en is daarom

gelijk aan bijlagen 64 tot en met 77. De states van het model hebben echter weI andere

waarden daar de machine reeds aangelopen is bij het begin van de simulatie. In de kern

van het programma is weer een counter toegevoegd zodanig dat het model eerst enige tijd

in rust verkeert alvorens de belastingsstoot van 50 % optreedt.

Bijlagen 83 tot en met 85 tonen de kern van het programma voor situatie 3. De

datageheugenstructuur en de initialisatie zijn weer als in bijlagen 64 tot en met 77 m. u. v.

de states en de programmaconstanten die atllankelijk zijn van de rotorweerstand van het

model.
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Daar de berekening van de belastingshoek in het model ongeveer 1500 instructies op een

TMS320C25 processor (10 MIPS) vergt, zal de maximaal haalbare samplefrequentie

afhankelijk van het gebruikte communicatieprotocol ergens tussen de 6 en 6,5 kHz liggen

(6,67 kHz zender communicatie). Tijdens de simulaties op de emulator was de

samplefrequentie in de eerste situatie 5 kHz en in de andere situaties 4 kHz. In hoofdstuk

8 zal aangetoond worden dat ook bij deze samplefrequenties nog nauwkeurige

meetresultaten verkregen kunnen worden.

6.6 Besluit

In dit hoofdstuk is uiteengezet hoe de modellen van de IA zender sturing en de IA met

indirecte veldorientering op efficiente wijze op het MISS gesimuleerd kunnen worden. In

de volgende twee hoofdstukken zullen de simulatieresultaten besproken worden die

gebaseerd zijn op de in dit hoofdstuk beschreven simulatieprogramma's.
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In dit hoofdstuk zuHen de simulaties met het IA model uit het vorige hoofdstuk

beschreven worden. Eerst zal de aanloop van de onbelaste machine tot SO % bekeken

worden. Vervolgens zal een simulatie beschreven worden waarbij, uitgaande van het

resultaat van de vorige simulatie, de statorstroomfrequentie met 2 % verhoogd wordt

terwijl het traagheidsmoment van de rotor een zeer grote waarde heeft. Tot slot zal

beschreven worden hoe de tot nominale waarde aangelopen machine reageert op een

belastingstoot van 15 %.

Voor lOver mogelijk zuHen de resultaten vergeleken worden met de resultaten die in een

eerder stadium verkregen zijn met een simulatiepakket voor analoge simulaties.

/De waarden van de machineparameters tijdens de simulaties zijn:

£ = 3
rk = 0,02

ak = 0,05

e = 86

Tijdens de simulatie met de stap op de statorstroomfrequentie is het traagheidsmoment

van de rotor echter gelijk aan 100000.

De gebruikte samplefrequentie tijdens de simulaties van het IA model is 4 kHz. Als dan 1

op de 40 samples wordt bewaard heeft de gebruiker elke 10 ms een sample ter

beschikking. AHe simulaties zijn verricht op de SWDS emulator. In vergelijking met real

time simulaties op het MISS heeft dit tot gevolg dat de simulaties ongeveer vijf keer lo

lang duren.

7.1 Aanloop van de onbelaste machine tot 50 %

De simulatieresultaten voor de aanloop van de onbelaste machine bij een stap voor de

statorstroomfreqentie Es
s van 0,5 p.u. zijn te zien in figuren 7.1 tot en met 7.3. Bij het

begin van de simulaties wordt er van uit gegaan dat de machine reeds met stroom gevoed

werd lOdat de flux reeds z'n nominale waarde bereikt heeft.
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Omdat de flux bij aanvang van de simulaties z'n nominale waarde heeft zal ;pr de

frequentie-stap niet kunnen volgen. Daardoor zal de belastingshoek E/ blijven toenemen

met een steeds ronddraaiende statorstroomvector en een tot vrijwel nul dalende flux als

gevolg. Hierdoor zal het elektrisch koppel direct na aanvang een gedempte oscillerende

trilling vertonen.

Terwijl de· belastingshoek blijft stijgen neemt het toerental zeer langzaam toe zodat de

slipfrequentie Esr langzaam afneemt. Op het moment dat nu E/ gelijk wordt aan ;pr zal de

belastingshoek niet meer stijgen en een waarde aannemen die modulo 27r bezien ongeveer

gelijk is aan 7r/2.

Het toerental stijgt gestaag verder totdat het iets groter wordt dan de

statorstroomfrequentie. Op dat moment zal de belastingshoek dalen naar nul waardoor de

statorblindstroom 0,333 wordt en de flux vrij snel naar z'n nominale waarde kan stijgen.

Als men de simulatieresultaten in de grafieken nog eens bekijkt vallen een paar dingen

speciaal op. Terwijl de belastingshoek continue stijgt neemt 4/ geen grate positieve

waarden aan maar weI zo nu en dan sterk negatieve waarden. Bovendien valt het op dat

tijdens het continue stijgen van de belastingshoek ish ogenschijnIijk met grote regelmaat

alle waarden tussen + en - 1/3 aanneemt terwijl is
w voornamelijk positieve waarden

aanneemt. Men zou immers verwachten dat is
w hetzelfde patroon zou hebben als ish.

Beide situaties kunnen als voIgt aannemeIijk gemaakt worden: Bekend is dat de tlux als

gevolg van de stijging van de belastingshoek een zeer kleine waarde zal aannemen. Een

sterk positieve ish zal dan al snel een grootte invloed op de flux uitoefenen. Vergelijk nu

de machine op twee tijdstippen t( en t2 (zie fig.7.4).

O.-t. T

\
\,

/ \
, ,

\

Statorwerk- en blindstroom tijdens continu stijgende belastingshoek.

~ .", r~

0.3 ~\ , b / \ .'
i 'II Ls ,II \\/
I I ~ I "0.2 .... j\
i " \ ,I! \I: ,
i' \ !;

0.1 ri \ /' \
II I /

O +u-++---+-~---++---+--++---I----;--+---++-+---+t---+-i--+-++----!--...,-Jr----;....-t---i,.----,"+--, I I i
\ ,...., \ '-0 \ \

)

\/'§ \ I ~ \,./

\ \ ;~ \ , I : \ \1 ' ,;; \v\'I ,/
" \)\ i \ I I

\ \ / '\ \Ii \ i

\ ,/ \', I 'Vi \ I / \ /
v J 'J 'y'o 'J

Itt • t z

-0.1 I

I
-0.2 T

-0.3 +
I
I

-0.4 -L

Fig. 7.4



7. Simulatie van de IA 68

Op t1 heeft is
b net de poslheve helft van een cosinus gehad. Hierdoor zal de flux

toegenomen zijn van een minimale waarde (flux is begrensd op 0,002) naar een

aanzienlijk grotere waarde. is
w is op dat tijdstip maximaal positief waardoor een relatief

grote positieve ~r ontstaat (volgens de simulatieresultaten niet groter dan 0,2). Op tijdstip

t2 heeft is
b tevens de negatieve helft van de cosinus gehad waardoor de flux weer gedaald

zal zijn naar een heel kleine waarde. Op hetzelfde moment is is
w maximaal negatief

(-0,333) waardoor ~r, dat omgekeerd evenredig is met de flux, een sterk negatieve

waarde zal aannemen. Daar de flux niet in aIle gevallen exact even klein zal zijn (zie ook

figuur 7.1), en de kleinste variatie in een klein getal waardoor gedeeld moet worden grote

gevolgen heeft voor het quotient, zal de negatieve waarde van ~r nogal varieren. Dit blijkt

ook uit figuur 7.3.

Daarmee is het verloop van ~r verklaard. In de simulatieresultaten is tevens te zien dat de

negatieve pieken in ~r meestal kleiner zijn dan -1 en vaak zelfs bijna - 11" worden. Dit

heeft tot gevolg dat de belastingshoek E/ op zo'n moment niet aileen de normale stijging

zal krijgen te verwerken, maar tevens een extra positieve stijging ter grootte van

maximaal 11". Uitgaande van t2waar E/ gelijk is aan - 11"/2 betekent dit dat E/ al snel in het

interval [0,11"] terecht zal komen. In dit interval kan is
b

, die afuankelijk is van de cosinus,

aIle waarden tussen + en - 1/3 aannemen, maar is
w

, die afuankelijk is van de sinus, aIleen

positieve waarden. Dit verklaart dan waarom in de simulatieresultaten is te zien dat

tijdens het continu stijgen van de belastingshoek de grafiek voor is
b een signaal toont dat

vrijwel continu aile waarden tussen + en - 1/3 aanneemt en dat is
w voornamelijk positieve

waarden aanneemt.

7.2 Frequentiestoot bij tot 50 % aangelopen machine

Nadat de machine is aangelopen zoals in de vorige paragraaf omschreven, wordt de

statorstroomfrequentie verhoogd van 50 naar 52 %. Hierbij is het traagheidsmoment van

de rotor, dat normaal 86 p. u. is, gelijk gesteld aan 100000. De simulaties tonen dan de

elektromagnetische overgangsverschijnselen in de machine daar men bij deze opzet de

mechanische overgangsverschijnselen oneindig traag mag veronderstellen. Figuur 7.5 tot

en met 7.7 tonen de behaalde simulatieresultaten.

De stapfunctie op de Eo" - ingang veroorzaakt direct een sprong op de slipfrequentie E/

waardoor de belastingshoek snel zal toenemen. Als gevolg daarvan daalt de flux snel.

Doordat de flux snel daalt en de statorwerkstroom snel stijgt, neemt ook de slipfrequentie

van de fluxvector ~,. snel toe. Zodra deze ~r groter wordt dan E'" zal de belastingshoek

gaan afnemen en na enige schommelingen keren aIle signalen weer in stationaire toestand

terug. WeI zijn de stationaire waarden dan anders dan veer de stapfunctie.
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Het totale elektromechanische overgangsverschijnsel duurt ongeveer 3 seconden. In de

figuren is nog te zien dat het toerental ondanks de zeer grote waarde van het

traagheidsmoment van de rotor heel langzaam toeneemt. Dit toont aan dat het oneindig

traag veronderstellen van de mechanische overgangsverschijnselen aIleen in een kort

tijdsinterval toegestaan is.

7.3 Belastingstoot bij nominaal aangelopen machine

Bij deze simulaties wordt er van uit gegaan dat de machine bij aanvang van de simulaties

tot 100 % is aangelopen. Na I seconde wordt dan een belastingstoot van 15 % gegeven.

Vit formule (2.24) blijkt immers eenvoudig dat het maximum haalbare elektrisch koppel

0,1587 p.u. is (0,1667 indien de strooiinductiviteit van de kortgesloten wikkeling niet

wordt meegenomen in de berekening). De resultaten zijn te zien in figuur 7.8 tot en met

7.10.

De be1astingstoot veroorzaakt een daling van het toerental waardoor de belastingshoek zal

toenemen. Het gevolg hiervan is een toename van de statorwerkstroom maar ook een

afname van de statorblindstroom en daardoor een daling van de flux. Na ongeveer 3
seconden is het overgangsverschijnsel uitgedempt en ontstaat een nieuwe stationaire

toestand. Het elektrisch koppel is gelijk geworden aan het lastkoppel.

Nu kunnen enkele van de formules uit hoofdstuk 2 gebruikt worden om de verkregen

resultaten te controleren. Vit formule (2.25) voIgt met ml••l = 15 % een belastingshoek

E/ = 0,619 en daaruit met (2.19) een waarde van 0,815 voor de flux 1/;. Verder levert

(2.22) een waarde op van 0,0045 voor de slipfrequenties E/ en 4/. Vit de grafieken in de

figuren blijkt dat de simulatieresultaten heel goed overeen komen met de theoretische

waarden. In het bijzonder de zeer kleine waarden van de slipfrequenties zouden met een

analoog model niet met een dergelijke nauwkeurigheid bereikt kunnen worden.

In paragraaf 5.6 van Vandenput en Blaschke [15] wordt gesproken over de eigendynamica

van het systeem. Hier wordt de eigenfrequentie van het systeem bepaald op 3,1 Hz.

Indien ook de strooiinductiviteit van de kortgesloten rotorwikkeling in de berekeningen

meegenomen wordt, dan kan berekend worden dat deze frequentie nauwelijks verandert:

3,0 Hz.
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100 eenheden x-as is gelijk aan 1 seconde.
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Het verloop van het elektrisch koppel als gevolg van een belastingstoot is onderaan in

figuur 7.10 nog eens vergroot weergegeven. Hieruit blijkt dat de eigenfrequentie van het

systeem ongeveer 2,6 Hz is. Bouten [3] en van Hauten [7] noemen deze eigenfrequentie

niet expliciet maar uit de getoonde grafieken blijkt dat de frequentie ook daar ongeveer

2,6 Hz is. Dit verschil met de theorie uit Vandenput en Blaschke [15] kan verklaard

worden uit het feit dat de daar gemaakte veronderstellingen bij een belastingstoot van

15 % niet meer juist zijn. Bij de berekening van de eigenfrequentie wordt n.1. uitgegaan

van een kleine belastingstoot vanuit nullast waardoor de belastingshoek klein blijft.

Hierdoor mag sin (E/) benaderd worden door E/ en mag de flux constant verondersteld

worden. De simulatieresultaten voor de belastingshoek en de flux in figuur 7.8 tonen

overduidelijk aan dat deze aannamen bij een belastingstoot van 15 % niet meer juist zijn.

Dit verklaart het verschil tussen de theoretische waarde en de gesimuleerde waarde.

7.4 Besluit

In dit hoofdstuk werden de simulatieresultaten van de IA zonder regeling behandeld. Het

bleek dat de aanloop van de machine zeer lang duurt. Het aanlopen tot 50 % duurt reeds

19 seconden. Ook werd duidelijk dat het drie seconden duurt alvorens de IA na een

belastingstoot terug in stationaire toestand is. Deze nieuwe stationaire toestand wordt

bovendien gekenmerkt door een kleine toerentaldaling.

Als dan bovendien blijkt dat bij gegeven machineparameters de maximale belasting

15,8 % van het nominale elektrische koppel is, dan mag de conclusie zijn dat een

additionele regeling wenselijk is voor een goede werking van de machine. De

simulatieresultaten met de indirecte veldorientering als regeling zullen in het volgende

hoofdstuk besproken worden.
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Nadat het vorige hoofdstuk de simulaties van de IA zonder regeling behandelde, zullen nu

een aantal simulaties van de IA met indirecte veldorientering besproken worden.

Begonnen wordt met de simulatie van de aanloop tot nominaal toerental. Nadat de

machine zo aangelopen is, wordt een belastingstoot van 50 % gegeven. Hierbij worden de

modelparameters gelijk gesteld aan de machineparameters. Tot slot wordt dezelfde

belastingstoot nog eens overgedaan, maar dan met een rotorweerstand van het model die
twee maal de rotorweerstand in de machine is.

De waarden van de machineparameters zijn:

£ = 3

rk = 0,02

ak = 0,05

e = 86

Voor de modelparameters geldt:

£ = 3
rk = 0,02

ak 0,05

Bij de laatste simulatie is rk echter 0,04.

De toerentalregelaar, die in feite een PI-regelaar is, is voor deze simulaties nog niet

geoptimaliseerd. Uit de simulaties blijkt echter dat bij de hllidige PI - waarden toch

bevredigende resliltaten verkregen worden.

De gebruikte samplefrequentie is 5 kHz tijdens de aanloop en 4 kHz tijdens de simulaties

met de belastingstoot. Indien dan 1 op de 15 samples wordt bewaard, dan heeft de

simulant in het eerste geval elke 3 ms een sample ter beschikking en in het tweede geval

elke 3,75 ms. De simulaties zijn ook nu weer op de SWDS emulator verricht waardoor ze

ongeveer acht keer langer dllurden dan wanneer real-time op het MISS met twee slaves

gesimuleerd zou worden.



8. Simulatie van de IA met indirecte veldorientering

8.1 Aanloop van de onbelaste machine tot 100 %

78

De aanloop van de onbelaste IA met indirecte veldorientering wordt getoond in figuren

8.1 tot en met 8.3. Bij deze simulatie zijn de modelparameters gelijk aan de

machineparameters. Bij aanvang van de simulaties wordt zowel een stapfunctie gezet op

de ingang voor het gewenst toerental als voor de gewenste flux.

Als gevolg van deze stapfuncties neemt de uitgang van de toerentalregelaar direct z'n

maximale waarde 0,94 p.u. aan. Rierdoor wordt de belastingshoek begrensd op 1,23 p.u.

De statorblindstroom neemt de waarde 0,33 p. u. aan terwijl de werkcomponent als gevolg

van de begrenzer 0,94 p.u. wordt zodat de statorstroomgrootte gelijk is aan 1 p.u. De

modelflux en de flux in de machine geven een identiek beeld en lopen binnen enkele

seconden naar hun nominale waarde.

Deze situatie houdt stand totdat het toerental z'n maximale waarde (1,197 p.u.) heeft

bereikt. De belastingshoek €/ gaat dan snel naar nul evenals de statorwerkstroom. De

blindstroom blijft 0,33 p. u. Ret elektrisch koppel, dat inmiddels opgelopen was tot 72 %,

gaat ook snel naar nul. Ret toerental zakt langzaam en gaat asymptotisch naar 1 p. u.

De resultaten tonen aan dat de IA in combinatie met indirecte veldorientering veel sneller

aanloopt dan de ongeregelde IA. In het vorige hoofdstuk bleek n.l. dat de ongeregelde IA

voor aanloop tot 50 % 19 seconden nodig had. Hier blijkt dat de flux reeds na ongeveer 3

seconden z'n nominale waarde bereikt heeft en dat het toerental na 6 seconde nog slechts

1,5 % hoger is dan z'n nominale waarde. In de volgende paragraaf zal het gedrag tijdens

belasting worden bekeken.

8.2 Belastingstoot bij aangelopen machine

De indirecte veldorientering heeft tot doel zowel de transiente als de stationaire

karakteristieken van de machine te verbeteren t.o.v. de ongeregelde IA. Door simulatie

met een belastingstoot van 50 % zal dit nu aangetoond worden. Nadeel van de indirecte

veldorientering is de sterke invloed die de modelparameters hebben op het resultaat. Ook

dit zal nu aangetoond worden door dezelfde simulatie met een belastingstoot van 50 %

nog eens over te doen, maar dan met een modelwaarde van de rotorweerstand die twee

maal zo groot is als de waarde in de machine.
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8.2.1 Belastingstoot
modelparameters

bij j u is t geschatte

Figuren 8.4 en 8.5 tonen de resultaten van een belastingstoot van 50 % op het gedrag van

de geregelde IA bij juiste schatting van de modelparameters. De figuren laten zien dat het

toerental als gevolg van de belastingstoot direct ongeveer 1,5 % inzakt, maar daarna vrij

snel weer terug naar 1 gaat. De statorwerkstroom en het elektrisch koppel gaan direct

naar 0,50 toe om vervolgens zander waarneembare slingering deze waarde aan te houden.

De grafieken tonen verder dat de statorblindstroom en de flux op het moment van

belastingstoot een zeer kleine piek (0,0025 p. u.) vertonen. Deze pieken worden

waarschijnlijk veroorzaakt door de onnauwkeurigheid van het model.

De waarde van de belastingshoek kan als voIgt berekend worden uit (8.1) en (8.2):

1m '" . 'if . i s
w

el 1 + a
k

(8.1)

(8.2)is
W

'" J(i;*l + (i~*l . Sin(E:)

Uit (8.1) kan is
w bepaald worden daar de overige variabelen bekend zijn. InvuJlen van is

w

= is
w

' en is
b= 1/3 in (8.2) levert dan bij mrl = mh,sl = 0,50 de waarde 1,005 op voor E/

in de stationaire toestand. Fig. 8.4 toont inderdaad aan dat E/ gelijk is aan 1.

8.2.2 B elas tings toot
modelparameters

bij onjuist geschatte

De simulaties met een belastingstoot van 50 % en een rotorweerstand van het model die

gelijk is aan twee keer de rotorweerstand in de machine worden getoond in fig. 8.6 en

8.7. In vergelijking met fig. 8.4 en 8.5 komen de verschillen dan duidelijk naar voren.

Na enige heftige slingeringen komt de machine in een quasi-stationaire toestand, d. w.z.

de signalen veranderen nog slechts zeer traag. Uit fig. 8.7 blijkt dat dit veroorzaakt wordt

doordat het elektrisch koppel net niet gelijk wordt aan het lastkoppel. Hierdoor blijft het

toerental langzaam dalen en zaJ tenslotte negatief worden terwijl de andere signalen

constant blijven. Doordat de input voor de toerentaJregelaar steeds grater wordt zal in

deze situatie geen verandering meer komen, tenzij het lastkoppel vermindert.
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In Vandenput en Blaschke [x] geven vergelijkbare simulaties weI een stationaire toestand

doordat het elektrisch koppel weI groot genoeg wordt. In die simulaties is echter de

strooiYnductiviteit van de kortgesloten wikkeling niet meegenomen. Indien men die weI

meeneemt, dan toont onderstaande berekening aan dat het elektrisch koppel maximaal

0,490 p.u. kan worden.

De berekening gaat als voIgt: De toerentalregelaar zit tegen zijn begrenzing aan zodat de

gewenste waarde van de statorwerkstroom 0,9428 is. Bij een twee keer zo grote

rotorweerstand in het model als in de machine wordt de gewenste slipfrequentie van de

statorstroomvector gelijk aan:

=°+ 0,0359
(1 + ok) . lJr

(8.3)

Omdat de werkelijke waarde van E/ gelijk is aan de gewenste waarde, voIgt dan met

(2.22):

1,3958 (8.4)

Daar de toerentalregelaar tegen z'n begrenzing aan zit voIgt hieruit dat de

statorstroomgrootte nominaal is. De flux wordt dan:

1Jr = ~. is . sin(€~) = 0,5222 (8.5)

Verder levert formule (2.24) met de in (8.4) bepaalde belastingshoek het elektrisch koppel

van 0,490 p. u. op. De statorwerk- en blindstroom tenslotte zijn resp. 0,9847 en 0,1740

p. u. De figuren 8.6 en 8.7 tonen aan dat de machine zich op deze berekende waarden

instelt als het lastkoppel groter of gelijk is aan dit maximum elektrisch koppel.

Indien het lastkoppel gelijk is aan het maximum elektrisch koppel zal het toerental 111

stationaire toestand weer nominaal zijn, voor grotere waarden van het lastkoppel zal het

continu dalen.

Als de strooi'inductiviteit van de kortgesloten wikkeling Uk niet meegenomen wordt in de

berekeningen, dan kan op analoge wijze berekend worden dat het maximaal elektrisch

koppel gelijk is aan 0,514 p. u. Hiermee is verklaard waarom in Vandenput en Blaschke

[15] weI een stationaire toestand bereikt wordt en in de hier verrichte simulaties niet.
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8.3 Besluit

88

De simulaties in dit hoofdstuk hebben aangetoond dat de IA met indirecte veldorientering

een duidelijk beter dynamisch en stationair gedrag vertoont dan de ongeregelde IA.

Tegelijk is echter aangetoond dat de resultaten die met indirecte veldorientering mogelijk

zijn, sterk afhankelijk zijn van een juiste schatting van de modelparameters.

Bij een juiste schatting van de modelparameters blijkt dat zowel de aanlooptijd van de

machine als de hersteltijd na een belastingstoot zeer veel korter is dan bij de ongeregelde

machine.
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Doel van het afstudeerwerk was te onderzoeken op welke wijze efficient, nauwkeurig en

real-time machinemodellen gesimuleerd konden worden op een multi-DSP systeem.

Gebaseerd op deze onderzoeksresultaten moest een machinemodel geYmplementeerd en

gesimuleerd worden op het systeem en moesten de simulatieresultaten geevalueerd

worden.

Uit het onderzoek bleek het volgende:

• Analoge systemen als de machinemodellen kunnen op een digitaal systeem het best

gesimuleerd worden volgens de zgn. parallelle rekenmethode. Dit houdt in dat

gedurende elke bemonsteringstijd eerst aUe inputs voor de integratoren (= states)

berekend worden en dat pas daarna de nieuwe integrator-waarden bepaald worden.

Deze rekenvolgorde heeft echter weI tot gevolg dat van de oorspronkelijk gestelde eis

dat de machinemodellen strikt modulair opgebouwd moeten zijn, wordt afgeweken om

aan rekensnelheid te winnen.

• 32-bit floating-point rekenen is wenselijk om een grote nauwkeurigheid te realiseren.

Tevens kan hiermee een zeer groot bereik gerealiseerd worden.

• De tweede orde Adams-Bashfort integratiemethode is een goed compromls tussen

rekentijd en nauwkeurigheid.

• Assembler heeft 111 dit specifieke geval de voorkeur boven een hogere

programmeertaal omdat de simulaties real-time moeten zijn en assembler de beste

mogelijkheden biedt optimaal gebrllik te maken van de rekenkracht van de processor.

Ook werd een methode bepaald die een dllsdanige efficiente verdeling van het rekenwerk

over het systeem l110gelijk maakt dat zo hoog mogelijke samplefrequenties gebrllikt

kunnen worden.

De feiten dat assembler met z'n eenvoudige instructieset als programmeertaal gekozen

werd en dat 32-bit floating-point gesimlileerd moest worden op een 16-bits fixed-point

processor maakten het noodzakelijk zelf een aanvllllende instructieset te creeren.

Met deze zgn. macro's zijn lIiteindelijk een aantal machinemodellen ontwikkeld en

gesimuleerd. Bij de ongeregelde IA werd aangetoond dat de machine een zeer lange

aanlooptijd heeft en een slecht dynamisch gedrag bij belasting.
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Bij de simulatie van de IA met indirecte veldorientering bleek dat een sterk verbeterd

stationair en dynamisch gedrag t.o.v. de ongeregelde machine mogelijk was, maar dat het

gedrag bij indirecte veldorientering sterk atbankelijk is van een juiste schatting van de

modelparameters.

De eindconc1usie kan zijn dat de machinemodellen, die gerealiseerd en gesimuleerd zijn

op een emulator, als het MISS klaar is, zonder veel problemen op dit MISS

geimplementeerd kunnen worden waarna met grote nauwkeurigheid real-time simulaties

van machinemodellen plaats kunnen vinden.

De nauwkeurigheid van de modellen is in het verslag niet expliciet ter sprake gekomen.

De simulatieresultaten geven echter in vergelijking met behulp van simulatie-software

verkregen simulatieresultaten van dezelfde machinesimulaties geen aanleiding tot het

ontwerpen van nauwkeurigere modellen.

Indien toekomstige simulaties hier toch aanleiding toe mochten geven, zal allereerst

aandacht besteed moeten worden aan de benaderingsformules voor functies die in een

aantal macro's zijn gebruikt. Ten koste van extra rekentijd kunnen de

benaderingsformules voor deze functies worden uitgebreid.

Verder nog aandacht voor het volgende: Bij grotere modellen dan de tot nu toe

gesimuleerde zouden seriele berekeningen weI eens zo groot kunnen worden dat de

maximaal haalbare samplefrequentie te klein wordt. Deze berekeningen moeten immers na

elkaar uitgevoerd worden door een 10 MIPS processor waardoor het niet uitmaakt hoeveel

processoren het MISS telt.

Oplossingen voor dit probleem zijn enerzijds het gebruik van "Hochlaufgebers" 1 die de

benodigde samplefrequentie verlagen en anderzijds het gebruik van opzoek tabellen voor

sin, cos e.d. die de maximaal haalbare samplefrequentie verhogen. Dit zijn echter maar

tijdelijke oplossingen daar met het groter worden van de machinemodellen dit probleem

vanzelf zal terugkeren. Een betere oplossing is daarom het gebruik van een krachtige 32

bits floating-point processor zoals de TMS320C30 die de rekenkracht van het systeem en

daarmee de maximaal haalbare samplefrequentie sterk verhoogt. Helaas is dit ook een

dure oplossing.

Toch is de TMS320C30 ook om een aantal andere redenen het overwegen waard. Een

ruwe schatting levert n.1. op dat een TMS320C30 hetzelfde floating-point rekenwerk kan

1 Hochlaufgeber = lineaire stijging tot gewenste waarde
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doen als vier slaves (!) lIit het MISS samen, een aantal macro's overbodig kan maken en

andere aanzienlijk vereenvolldigen.

Verder zal de eenvoud en overzichtelijkheid van de programma's behoorlijk toenemen

doordat minder gekeken moet worden naar de verdeling van het rekenwerk over de

verschillende processoren en het bijbehorende geheugenbeheer. Het aantal instructies per

machinemodel zal drastisch dalen. Mogelijk wordt ook het omschakelen van het ene naar

het andere machinemodel tijdens demonstraties bekort.

Bij een dergelijke krachtige processor is bovendien C als programmeertaal het

heroverwegen waard. Men levert dan snelheid, die in overvloed aanwezig is, in tegen

gebruikersvriendelijkheid die kenmerkend is voor hogere programmeertalen.

Kortom: Het gebruik van de TMS320C30 als basis voor het MISS biedt vele voordelen

zodat het verstandig is niet te lang meer gebruik te maken van de TMS320C25 en direct

over te stappen naar de TMS320C30.
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ADDF
Aexp

!
Difference 0 .. A - B

Bexp

Bijlage 1

0>01

no

Align A +
underflow
detection

chksgn

no yes
...---------< A> O? >-------,

/

yes

Align B +
underflow
detection

~/~O? yes ~ 01' r-y_e_s__-.

no
Cman .. (B-A)man

Determine Csign
no

Cman == (A+B)man

Determine Csign

Cman .. (A+B)man

Determine Csign

Cman .. (A-B)man

Determine Csign



Bijlage 2

* 32-BIT FLOATING-POINT ADDITION, IEEE FORMAT
* Calling sequence: ADDF A,B,C
* Action: C:= A + B with A,B and C in 32-BIT IEEE FLOATING POINT FORMAT
* Affects: CSIGN,CHI,CLO,CEXP,MS,M4,M3,M2,M1,MO
* Execution time (worst case): 92 words * 100 ns = 9.2~s (at a 40 MHz clockrate)
* To achieve maximum speed, rounding is not implemented

ADDF $MACRO A,B,C

$VAR D,TEMP,AHIC,ALOC,BHIC,BLOC

$ASG 'MO' TO BLOC.S
$ASG 'M1 ' TO TEMP.S
$ASG 'M2' TO D.S
$ASG 'M3 ' TO AHIC.S
$ASG 'M4 ' TO ALOC.S
$ASG 'MS' TO BHIC.S

*
*
*
*
*

LARP 0
LARK ARO,O

LAC :A:+3
SUB : B: +3
SACL : 0:

BZ AEQB?
BLZ ALTB?

AGTB? NEG
ADDK 24
BLEZ BHILOZ?
SUBK 8
BLZ BHIZ?

SACL : 0:
LT : 0:

LACT : B: +1
SACH :BHIC:
SACL : TEMP:
LACT :B:+2
SFL
SACH :BLOC:

LAC :BLOC:
OR : TEMP:
SACL :BLOC:
B AGTBC?

BHILOZ? ZAC
SACL :BHIC:
SACL : BLOC:
B AGTBC?

BHIZ? ADDK 16
SACL : 0:
LT : 0:

LACT : B: +1
SACH :BLOC:

ZAC
SACL :BHIC:

AGTBC? LAC : A: +2,1
SACL :ALOC:

LAC :A:+1
SACL : AHIC:

LAC :A:+3
SACL : C: +3

B CHKSGN?

AEQB? LAC : A: +2,1
SACL :ALOC:

LAC : B: +2,1
SACL :BLOC:

LAC : A: +1
SACL : AHIC:

;FIND LARGEST NUMBER, STORE DIFFERENCE IN 0

;IF AEXP = BEXP, GO TO AEQB
;IF A < B, GOTO ALTB

IF tDI >= 24 => UNDERFLOW, GOTO BHILOZ?

IF 24 > lOt >= 16 => HI-WORD=O, GOTO BHIZ?
IF 16 > 101 > 0 => SHIFT ON BOTH HI AND La

BHI IS SHIFTED RIGHT 0 TIMES

RESIDUAL BITS MUST BE MAINTAINED
BLO IS SHIFTED RIGHT 0 TIMES
MSB (THE 0) IS SHIFTED AWAY

GET BITS THAT WHERE SHIFTED FROM BHI

o 32 - 0

GET RID OF EXTRA BIT

ALIGN THE B MANTISSA

EQUAL SIGN?

AL I GN MANTI SSAS



LAC : B: +1
SACL :BHIC:

LAC :A: +3
SACL :C:+3 SET C EXPONENT A EXPONENT

Bijlage 3

B CHKSGN? SAME SIGN?

ALTB?

*

ADDK 24
BLEZ AHILOZ?
SUBK 8
BLZ AHIZ?

SACL : D:
LT :D:

IF IDI >= 24 => UNDERFLOW, GOTO AHILOZ?

IF 24 > IDI >= 16 => HI-WORD=O, GOTO AHIZ?
IF 16 > IDI > 0 => SHIFT ON BOTH HI AND LO
D = 16 - D

LACT
SACH
SACL
LACT
SFL
SACH
LAC
OR
SACL
B

:A: +1
:AHIC:
: TEMP:
: A: +2

:ALOC:
:ALOC:
: TEMP:
:ALOC:
ALTBC?

AHI GETS SHIFTED D TIMES
MAINTAIN EXTRA BITS
ALO GETS SHIFTED D TIMES
MSB (THE 0 ) GETS SHIFTED AWAY

GET RESIDUAL BITS

AHILOZ? ZAC
SACL :AHIC:
SACL :ALOC:
B ALTBC?

AHIZ? ADDK 16
SACL :D:
LT : D:

LACT :A:+1
SACH :ALOC:

ZAC
SACL :AHIC:

D 32 - D

ALTBC? LAC :B:+2,1
SACL :BLOC:

LAC : B: +1
SACL :BHIC:

LAC : B: +3
SACL :C:+3

GET RID OF EXTRA BIT

CEXP := BEXP

CHKSGN? LAC
SUB
BZ
BGZ

:A:
: B:
ADNOW?
AISNEG?

CHECK SIGNS

IF THEY ARE THE SAME, JUST ADD

BISNEG?

AISNEG?

ADNOW?

ZALH
ADDS
SUBS
SUBH
BZ
BLZ
SACH
SACL
ZAC
SACL
B

ZALH
ADDS
SUBS
SUBH
BZ
BLZ
SACH
SACL
ZAC
SACL
B

LAC
SACL
ZALH

:AHIC:
:ALOC:
: BLOC:
: BHIC:
CZERO?
CNEG?
:C:+1
:C:+2

:C:
NORMAL?

: BHIC:
:BLOC:
:ALOC:
: AHIC:
CZERO?
CNEG?
:C:+1
:C:+2

:C:
NORMAL?

A:
C:
AHIC:

DO IAI - IBI
SINCE B < 0 AND A > 0

GO AND NORMALIZE RESULT

DO I B I - I A I
SINCE A < 0 AND B > 0

GO AND NORMALIZE RESULT

IF SIGNS ARE THE SAME, JUST ADD



ADDS :ALOC
ADDS :BLOC
ADDH : BHIC
SACH : C: +1
SACL :C:+2
BLZ OVfLOW?
BZ CZERO?
B NORMAL?

CZERO? ZAC
SACL : C: +3
SACL : C:
SACL :C:+1
SACL : C: +2
B ADJST?

CNEG? ABS
SACH : C: +1
SACL :C:+2
LALK 0000lH
SACL : C:

OVERFLOW?
RESULT = O?

HERE, ONLY If RESULT 0

OUTPUT A ZERO

HERE, If RESULT IS NEGATIVE

Bijlage 4

* NORMALIZE

NORMAL? LAC : C: +1 DOES CHI HAVE THE MSB?
BZ L01?
ZALH : C: +1 I F YES, NORMALIZE RESULT
ADDS :C:+2
RPTK 13 WILL PERFORM 14 "NORMS"
NORM
B OUTPUT? OUTPUT RESULTS

L01? ZALH :C:+2 HERE If CLO HAS MSB
LARK ARO,16 OffSET EXPONENT BY 16
BLZ NOfLOW? DID BIT SEARCH CAUSE OVERfLOW?
RPTK 13 I f NOT / NORMALIZE RESULT
NORM
B OUTPUT? OUTPUT RESULT

* fINISHED WITH NORMALIZATION
* HERE ONLY If OVERFLOW OCCURED DURING ADDITION

OVfLOW? RSXM RESET SIGN EXTENSION TO SHIfT RIGHT
SfR SHIFT RIGHT
SSXM
SACH : C: +1 STORE NORMALIZED MANTISSA
SACL :C:+2
LAC :C:+3 DECREMENT EXPONENT
ADDK 1
SACL :C:+3
B ADJST? GO OUTPUT RESULTS

* OVERfLOW OCCURED DURING BIT SEARCH

NOFLOW? MAR *
RSXM
SFR
SSXM

DECREMENT EXPONENT
RSXM fOR LOGICAL RIGHT SHIfT
PERfORM RIGHT SHIfT

* TAKE CARE OF EXPONENT & NORMALIZED MANTISSA,
* THEN OUTPUT RESULTS

OUTPUT? SAR
SACH
SACL
LAC
SUB
SACL

ARO, :TEMP: HERE AfTER NORMALIZATION
:C:+1 SAVE NORMALIZED MANTISSA
:C:+2
:C:+3 ; ADJUST EXPONENT
: TEMP:
:C:+3

ADJST? ZALS :C:+2
ANDK Off80H
ROR
SACL :C:+2

$ENDM
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BexpAexp

SUBF !
,-------'-----------~-----,

Difference 0 .. A - B

no
D-O?

/ yes
D>O?

no

Align A + Align B +
underflow underflow
detection detection

chksgn

no yes
/ A>O?

yes
B > O? )---------.

yes
B > O? ~-----,

no
Cman .. (A+B)man

Determine Csign
no

Cman" (A-B)man

Determine Csign

Cman .. (B-A)man

Determine Csign

Cman" (A+B)man

Determine Csign
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• 32-BIT FLOATING-POINT SUBTRACTION, IEEE FORMAT
• Calling sequence: SUBF A,B,C
* Action: C:= A - B with A,B and C in 32-BIT IEEE FLOATING POINT FORMAT
* Affects: CSIGN,CHI,CLO,CEXP,M5,M4,M3,M2,M1,MO
* Execution time (worst case): 92 words * 100 ns = 9.2\.1s (at a 40 MHz clockrate)
* To achieve maximum speed, rounding is not implemented

SUBF $MACRO A,B,C
$VAR D,TEMP,AHIC,ALOC,BHIC,BLOC

$ASG 'MO' TO D.S
$ASG 'M1 ' TO TEMP.S
$ASG 'M2 ' TO AHIC.S
$ASG 'M3' TO ALOC.S
$ASG 'M4 ' TO BHIC.S
$ASG 'M5' TO BLOC.S

UP? LARP a
LARK ARO,O

*

*

LAC : A: +3
SUB :B:+3
SACL : D:

BZ AEQB?
BLZ ALTB?

;FIND LARGEST NUMBER, STORE DIFFERENCE IN 0

;IF AEXP = BEXP, GO TO AEQB
;IF A < B, GOTO ALTB

AGTB? NEG
ADDK
BLEZ
SUBK
BLZ

24
BH ILOZ?
8
BHIZ?

IF 101 >= 24 => UNDERFLOW, GOTO BHILOZ?

I F 24 > I DI >= 16 => HI - WO RD= a, GO T0 BHI Z?
IF 16 > 101 > a => SHIFT ON BOTH HI AND LO

SACL : D:
LT : D:

BHILOZ?

LACT
SACH
SACL
LACT
SFL
SACH

LAC
OR
SACL
B

ZAC
SACL
SACL
B

: B: +1
:BHIC:
: TEMP:
: B: +2

:BLOC:

:BLOC:
: TEMP:
:BLOC:
AGTBC?

:BHIC:
:BLOC:
AGTBC?

BHI IS SHIFTED RIGHT 0 TIMES

RESIDUAL BITS MUST BE MAINTAINED
BLO IS SHIFTED RIGHT D TIMES
MSB (THE OJ IS SHIFTED AWAY

GET BITS THAT WHERE SHIFTED FROM BHI

BHIZ?

AGTBC?

AEQB?

ADDK 16
SACL : 0:
LT : 0:

LACT : B: +1
SACH :BLOC:

ZAC
SACL :BHIC:

LAC : A: +2,1
SACL :ALOC:

LAC : A: +1
SACL :AHIC:

LAC : A: +3
SACL : C: +3

B CHKSGN?

LAC :A:+2,1
SACL :ALOC:

LAC :B:+2,1
SACL :BLOC:

GET RID OF EXTRA BIT

ALIGN THE B MANTISSA

EQUAL SIGN?

ALIGN MANTISSAS



LAC :A: +1
SACL :AHIC:

LAC :B:+1
SACL :BHIC:

LAC :A: +3
SACL :C:+3 SET C EXPONENT A EXPONENT

Bijlage 7

B CHKSGN? SAME SIGN?

ALTB?

*

ADDK 24
BLEZ AHILOZ?
SUBK 8
BLZ AHIZ?

SACL : 0:
LT : 0:

IF 101 >; 24 ;> UNDERFLOW, GO TO AHILOZ?

IF 24 > 101 >; 16 ;> HI-WORD;O, GOTO AHIZ?
IF 16 > 101 > 0 ;> SHIFT ON BOTH HI AND LO
o ; 16 - 0

AHILOZ?

LACT
SACH
SACL
LACT
SFL
SACH
LAC
OR
SACL
B

ZAC
SACL
SACL
B

: A: +1
:AHIC:
: TEMP:
: A: +2

:ALOC:
:ALOC:
: TEMP:
:ALOC:
ALTBC?

: AHIC:
:ALOC:
ALTBC?

AHI GETS SHIFTED 0 TIMES
MAINTAIN EXTRA BITS
ALO GETS SHIFTED 0 TIMES
MSB (THE 0 ) GETS SHIFTED

GET RESIDUAL BITS

AWAY

AHIZ? ADDK 16
SACL : 0:
LT : 0:

LACT :A:n
SACH :ALOC:

ZAC
SACL :AHIC:

ALTBC? LAC :B:+2,1
SACL :BLOC:

LAC :B:+1
SACL :BHIC:

LAC : B: +3
SACL :C:+3

GET RID OF EXTRA BIT

CEXP :; BEXP

CHKSGN?

ABPOS?

ABNEG?

LAC
ADD
BZ
SUBK
BZ
B

ZALH
ADDS
SUBS
SUBH
BZ
BLZ
SACH
SACL
ZAC
SACL
B

ZALH
ADDS
SUBS
SUBH
BZ
BLZ
SACH
SACL
ZAC
SACL
B

:A:
: B:
ABPOS?
1
UNEQS?
ABNEG?

:AHIC:
:ALOC:
:BLOC:
: BHIC:
CZERO?
CNEG?
: C: +1
:C:+2

:C:
NORMAL?

:BHIC:
:BLOC:
:ALOC:
:AHIC:
CZERO?
CNEG?
: C: +1
:C:+2

: C:
NORMAL?

CHECK SIGNS

IF THEY ARE THE SAME, JUST ADD

DO IAI - IBI
SINCE B < 0 AND A > 0

GO AND NORMALIZE RESULT

DO IBI - IAI
SINCE A < 0 AND B > 0

GO AND NORMALIZE RESULT



UNEQS? LAC :A:
SACL : C:
ZALH :AHIC
ADDS :ALOC
ADDS :BLOC
ADDH :BHIC
SACH : C: +I
SACL : C: +2
BLZ OVFLOW?
BZ CZERO?
B NORMAL?

CZERO? ZAC
SACL :C:+3
SACL : C:
SACL : C: +I
SACL :C:+2
B ADJST?

CNEG? ABS
SACH :C:+I
SACL :C:+2
LALK 0000lH
SACL : C:

IF SIGNS ARE THE SAME, JUST ADD

OVERFLOW?
RESULT = O?

HERE, ONLY IF RESULT 0

OUTPUT A ZERO

HERE, IF RESULT IS NEGATIVE

Bijlage 8

* NORMALIZE

NORMAL? LAC :C:+I DOES CHI HAVE THE MSB?
BZ LOI?
ZALH : C: +I I F YES, NORMALIZE RESULT
ADDS : C: +2
RPTK 13 WILL PERFORM 14 "NORMS"
NORM
B OUTPUT? OUTPUT RESULTS

L01? ZALH :C:+2 HERE IF CLO HAS MSB
LARK ARO,I6 OFFSET EXPONENT BY 16
BLZ NO FLOW? DID BIT SEARCH CAUSE OVERFLOW?
RPTK 13 I F NOT, NORMALIZE RESULT
NORM
B OUTPUT? OUTPUT RESULT

* FINISHED WITH NORMALIZATION
* HERE ONLY IF OVERfLOW OCCURED DURING ADDITION

OVFLOW? RSXM RESET SIGN EXTENSION TO SHIFT RIGHT
SFR SHIFT RIGHT
SSXM
SACH : C: +1 STORE NORMALIZED MANTISSA
SACL : C: +2
LAC : C: +3 ; DECREMENT EXPONENT
ADDK 1
SACL :C:+3
B ADJST? GO OUTPUT RESULTS

* OVERFLOW OCCURED DURING BIT SEARCH

NOFLOW? MAR *
RSXM
SFR
SSXM

DECREMENT EXPONENT
RSXM FOR LOGICAL RIGHT SHIFT
PERFORM RIGHT SHIFT

* TAKE CARE OF EXPONENT & NORMALIZED MANTISSA,
* THEN OUTPUT RESULTS

OUTPUT? SAR
SACH
SACL
LAC
SUB
SACL

ARO,:TEMP: HERE AFTER NORMALIZATION
:C:+I SAVE NORMALIZED MANTISSA
: C: +2
:C:+3 ; ADJUST EXPONENT
:TEMP:
: C: +3

ADJST? ZALS :C:+2
ANDK OFFBOH
ROR
SACL : C: +2

SENDM



MULTF
Aman Bman Aexp Bexp

Bijlage 9
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* 32-BIT fLOATING-POINT MULTIPLICATION, IEEE fORMAT
* Calling sequence: MULTf A,B,C
* Action: C:= A * B with A,B and C in 32-BIT IEEE fLOATING POINT fORMAT
* Affects: CSIGN,CHI,CLO,CEXP,M2,Ml,MO
* Execution time (worst case): 46 words * 100 ns = 4.6\1s (at a 40 MHz clockrate)
* To achieve maximum speed, overflow, underflow and rounding are not implemented

MULTf $MACRO
$VAR
$ASG
$ASG
$ASG

A,B,C
THI,TLO,TEMP
'M2' TOTHI.S
'Ml' TOTLO.S
'MO' TO TEMP.S

UP?

OK?

LARK ARO,1
LARP 0
LAC :A:+3
ADD : B: +3
SACL :C:+3

LT :A:+2
MPY :B:+l
PAC
SACH : THI:
SACL :TLO:

LT :A:+l
MPY :8:+2

APAC
APAC

ADDH : THI:
ADDS :TLO:
SACH : THI :

MPY : B: +1
PAC
ADDS : THI:

SACH : C: +1,1
SACL : C: +2,1

BNZ OK?

ZAC
SACL :C:+3
B SETSIN?

ZALH : C: +I
ADDS : C: +2
NORM *-
SACH : C: +1
SACL :C:+2
SAR ARO, : TEMP:
LAC : C: +3
ADD : TEMP:
SACL :C:+3

ADD EXPONENTS

fIRST PRODUCT (ALO * BHI)

; SECOND PRODUCT (AHI + BLO)

HAS EffECT Of (AHI + BLO + ALO * BHI) + 2' (-15)

(AHI + BHI)

GET RID Of EXTRA SIGN BITS

RESULT ZERO?

NORMALIZE AND WRAP UP

ZALS : C: +2
ANDK Off80H
ROR
SACL : C: +2

SETSIN? ZALS :A:
XOR :B:
BNZ NEG?

ZAC
SACL :C:
B READY?

NEG? LACK 1
SACL :C:

READY?
$ENDM

CORRECTION fOR PROPER CLO-fORMAT

WHAT IS SIGN Of RESULT?



DIVF

B - 0 not implemented
,-------'--------,

shift dividend to
protect from overflow

QmlQI - AhilAlo/Bhi

Chi\Clo - QmlQI • 0ICI

Bijlage 11

Correction for proper Clo format

Aexp Bexp
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* 32-BIT FLOATING-POINT DIVISION, IEEE fORMAT
* Calling sequence: DIVF A,B,C
* Action: C:= A I B with A,B and C in 32-BIT IEEE fLOATING POINT fORMAT
* Affects: CSIGN,CHI,CLO,CEXP,M9,M8,M7,M5,M3,M2,M1,MO
* Execution time (worst case): 107 words * 100 ns = 10.711s (at a 40 MHz clockrate)
* To achieve maximum speed, overflow, underflow and rounding are not implemented

*

*

DIVF $MACRO A,B,C

$VAR TEMP,QM,QL,CL,ALOC,BLOC

$ASG 'M5' TO QM.S
$ASG 'M4 ' TO QL.S
$ASG 'M3 ' TO TEMP.S
$ASG 'M2' TO ALOC.S
$ASG 'Ml ' TO BLOC.S
$ASG 'MO' TO CL.S

CLEAR CEXP

SHIfT DIVIDEND TO PROTECT fROM OVERfLOW

CORRECTION Of ALO AND BLO fOR fORMAT (MSB

QM = AHI\ALO I BHI, TEMP = REMAINDER

HIGH ACCUMULATOR RETAINS REMAINDER

0)

0;

CHI ICLO

0, THEN RESULT CIf AHIIALO

(TEMP * 2**15) BHI GIVES QL
COMPUTES (TEMP * 2**15) I BHI

QMIQL - OICL

CORRECTION TERM = IQM * BLO)/BHI
COMPUTES QM*BLO

COMPUTES (QM * BLO) I BHI

LARP 0
LARK ARO,O
ZAC
SACL :C:+3

ZALS : A:
XOR : B:
BNZ NEG?

ZAC
SACL : C:
B OK?

LACK 1
SACL : C:

LAC : A: +2,1
SACL :ALOC:
LAC : B: +2,1
SACL :BLOC:

ZALH :A:+l
ADDS :ALOC:
BNZ NONZ?
ZAC
SACL : C:
SACL : C: +1
SACL :C:+2
SACL :C:+3
B READY?

RPTK
SFR

RPTK 15
SUBC : B: +1
SACH : TEMP:
SACL : QM:
LAC :TEMP:,15
RPTK 15
SUBC : B: +1
SACL :QL:

LT :QM:
MPY : BLOC:
PAC
RPTK 15
SUBC : B: +1
SACL : CL:
ZALH :QM:
ADDS :QL:
SUB :CL:
SACL :C:+2
SACH : C: +1

NONZ?

OK?

NEG?

NORMAL? ZALH : C: +1 NORMALIZE RESULT
ADDS :C:+2
NORM *+
SACH : C: +1 SAVE NORMALIZED MANTISSA
SACL : C: +2

EXPON? SAR ARO, : TEMP: COMPUTE RESULTING EXPONENT
LAC : A: +3
SUB : B: +3
SUB : TEMP:



SACL :C:+3

ZALS : C: +2
ANDK OFF80H
ROR
SACL :C:+2

READY?
$ENDM

CORRECTION FOR PROPER CLO FORMAT

Bijlage 13



ARCTAN

arctan (X) - X{f1 - X/(1 + 0,26 * XA 2)

Bijlage 14
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* 32-8IT FLOATING-POINT CALCULATION OF ARCTAN (X) , X IN [-1,1]
* Calling sequence: ARCTAN XS,ARCTANXS *
* Action: ARCTANX := ARCTAN(XI with -1 ~ X ~ 1
* X and ARCTANX in 32-8IT IEEE FLOATING POINT FORMAT
* Algorithm ARCTAN(X):= X/(1 + 0.28 * XA 2) *
* Affects : ARCTANXS,ARCTANXH,ARCTANXL,ARCTANXE,T7,T6,T5,T4,T3,T2,Tl,TO *
* Execution time (worst case): 289 words * 100 ns = 28,911S (at a 40 MHz cloclcratel
* To achieve maximum speed, rounding is not implemented *

ARCTAN $MACRO XS,ARCTANXS

$VAR ARCS,ARCH,ARCL,ARCE
$VAR TIS, TIH, TIL, TIE
$VAR FlS, FlH, FlL, FlE

$ASG 'ARCTS' TO ARCS.S
$ASG 'ARCTH' TO ARCH.S
$ASG 'ARCTL' TO ARCL.S
$ASG 'ARCTE' TO ARCE.S

$ASG 'TO' TO TlS.S
$ASG ' Tl' TO TIH.S
$ASG 'T2 ' TO TlL.S
$ASG 'T3 ' TO TIE.S

$ASG 'FONS' TO FlS .S
$ASG 'FONH' TO FIH.S
$ASG 'FONL' TO FlL.S
$ASG 'FONE' TO FlLS

* Tl := XA 2
MULTF :XS:,:XS:,:TIS:

* TI:~ ARC * XA 2
MULTF :TlS:,:ARCS:, :TlS:

* Tl:= Fl + Tl = 1 + ARC * XA 2
ADDF :FlS:,:TlS:,:TlS:

*

*

ARCTANX := X I Tl = X 1(1 + 0.28 * XA 2)
DIVF :XS:, :TlS:,:ARCTANXS:

$ENDM



A:- It/2 - T2

CAPO

DLT1

no
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.. 32-8IT FLOATING-POINT

.. Calling sequence:

.. Action:

.. Affects..

.. Execution time (worst

Bijlage 17

TRANSFORM OF CARTHESIAN COORDINATES (X,Y) TO POLAR COORD. (R,A)
CAPOI X,Y,R
R := SQRTIX'2 + y'2)
R,X and Y in 32-8IT IEEE FLOATING POINT FORMAT
RS,RH,RL,RE
T7, T6, TS, T4, T3, T2, Tl, TO, P3, P2, PI, PO

case): 359 words" 100 ns = 3S.9>Is iat a 40 MHz clockrate)

CAPOI $MACRO X,Y,R

$VAR TMPlS,TMPlH,TMPlL,TMPlE,TMP2S,TMP2H,TMP2L,TMP2E

$ASG •PO' TO TMPlS.S
$ASG 'PI' TO TMPIH.S
$ASG •P2' TO TMPlL. S
$ASG • P3' TO TMPIE.S

$ASG 'T4 ' TO TMP2S.S
$ASG 'TS' TO TMP2H.S
$ASG •T6' TO TMP2L.S
$ASG · T7' TO TMP2E.S

MULTF X:,: X , : TMPIS
MULTF Y: , : Y , : TMP2S
ADDF TMPIS , : TMP2S ,:TMPlS:
SQRT TMPIS , : R: R SQRT(X'2 +Y'2)

$ENDM
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* 32-BIT FLOATING-POINT TRANSFORM OF CARTHESIAN COORDINATES (X,Y) TO POLAR COORD. (R,A)
* Calling sequence: CAP02 X,Y,A
* Action: A := ARCTAN(Y/X);
* A,X and Y in 32-BIT IEEE FLOATING POINT FORMAT
* Affects AS,AH,AL,AE
* T7, T6, T5, T4, T3, T2, Tl, TO, P3, P2, PI, PO
* Execution time (worst case): 508 words * 100 ns = 50.81ls (at a 40 MHz clockrate)
* To achieve maximum speed, X > 0 is assumed

*
*

*
*
*

CAP02 $MACRO

$VAR
$VAR

$ASG
$ASG
$ASG
$ASG

X,Y,A

TMP1S,TMP1H,TMP1L,TMP1E,TMP2S,TMP2H,TMP2L,TMP2E
PI2S, PI2H, PI2L, PI2E

'GO' TO TMP1S.S
'G1' TOTMP1H.S
'G2' TO TMPlL.S
'G3' TO TMP1E.S

$ASG • T4 I TO TMP2S.S
$ASG 'T5 ' TO TMP2H.S
$ASG 'T6 ' TO TMP2L.S
$ASG 'T7 ' TO TMP2E.S

$ASG 'PIE2S' TO PI2S.S
$ASG 'PIE2H' TO PI2H.S
$ASG 'PIE2L' TO PI2L.S
$ASG 'PIE2E' TO PI2E.S

LAC :X:+3
SUB : Y: +3
BZ EQEXP?
BLZ DGT1?
B DLTl ?

EQEXP? ZALH : X: + 1
ADDS :X:+2
SUBS : Y: +2
SUBH : Y: +1
BLZ DGTl ?

DLT1? DIVF :Y:,:X:,:TMP1S:
ARCTAN : TMP1S:, :A:
B READY?

DGT1? DIVF : X: , : Y: , : TMP 1S :
ARCTAN : TMP1S: , : TMP2S:
LAC : Y:
BNZ YNEG?
ZAC
SACL : PI 2S:
B CONT?

YNEG? LACK I
SACL : PI 2S:

CONT? SUBF : PI2S:, :TMP2S:, :A:
ZAC
SACL : PI 2S:

READY?

$ENDM



cos

cos(x) :- 1 -T2 -1 ·0,4967 * X"2 + 0,03705 * X"4

Bijlage 19



* Algorithm

* 32-BIT FLOATING-POINT
* Calling sequence:
* Action:
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CALCULATION OF COS (X), X IN [0,1i2]
COS XS,COSXS
COSX := COS (X) with 0 ~ X ~ n/2,
X and COSX in 32-BIT IEEE fLOATING POINT FORMAT
COS (X) : = 1 - C1 * X' 2 + C2 * X' 4

C1 := 0,4967 C2:= 0,03705
* Affects : COSXS,COSXH,COSXL,COSXE,T7,T6,T5,T4,T3,T2,T1,TO
* Execution time (worst case): 328 words * 100 ns = 32.8jJs (at a 40 MHz clockrate)
* To achieve maximum speed, rounding is not implemented

COS $MACRO XS,COSXS

$VAR
$VAR
$VAR

$ASG
$ASG
$ASG
$ASG

$ASG
$ASG
$ASG
$ASG

$ASG
$ASG
$ASG
$ASG

$ASG
$ASG
$ASG
$ASG

C1S,C1H,C1L,C1E,C2S,C2H,C2L,C2E
T1S,T1H,T1L,T1E,T2S,T2H,T2L,T2E
F1S, flH, flL, flE

'COS1S' TO C1S.S
'COS1H' TO C1H.S
'COS1L' TO ClL.S
'COS1E' TO CIE.S

'COS2S' TO C2S.S
'COS2H' TO C2H.S
'COS2L' TO C2L.S
'COS2E' TO C2E.S

'TO' TO T1S.S
'T1' TO TlH.S
'T2' TO TlL.S
'T3' TO TlE.S

'T4' TO T2S.S
'T5' TO T2H.S
'T6' TO T2L.S
'T7' TO T2E.S

$ASG 'FONS' TO f1S.S
SASG 'fONH' TO flH.S
SASG 'fONL' TO f1L.S
SASG 'fONE' TO flE.S

T1 .- X'2
MULTf :XS:,:XS:,:T1S:

T2 : = C2 * X' 2
MULTF :T1S:,:C2S:,:T2S:

T2 := C1 - T2 = C1 - C2 * X'2
SUBF :C1S:,:T2S:,:T25:

T2 := T1 * T2 = C1 * X'2 - C2 * X'4
MULTF :T1S:, :T2S:, :T25:

COSX F1 - T2 = 1 - C1 * X'2 + C2 * X'4
SUBF :f1S:,:T2S:,:COSXS:

*
SENDM
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DIFF

* 32-BIT IEEE FORMAT
* Calling sequence:
* Action:

• Affects
* Execution time

FLOATING-POINT DIFFERENTIATION
DIFF X,XP,Y (XP ~ X(k-1))
Y:~ (X - XP)/DT with X,XP and Y in 32-BIT IEEE FLOATING POINT
FORMAT
XPS,XPH,XPL,XPE,YS,YH,YL,YE

(worst case): 149 words * 100 ns = 14.9lJs (at a 40 MHz clockrate)

DIFF $MACRO X,Xr,Y

$VAR TMr1S,TMPIH,TMP1L,TMP1E
$VAR DTIS,DTIH,DTIL,DTIE

$ASG 'TO' TO TMP1S.S
$ASG 'T1 ' TO TMP1H.S
$ASG 'T2 ' TO TMPlL.S
$ASG 'T3' TO TMP1E.S

$ASG 'DIS' TO DTIS.S
$ASG 'DIH' TO DTIH. S
$ASG 'DIL' TO DTIL.S
$ASG 'DI E' TO DTIE.S

SUBF X:, :XP:, :TMP1S:
MULTF DTIS: , : TM PIS: , : Y:
LAC X:
SACL XP:
LAC X:+1
SACL xp:n
LAC X:+2
SACL XP:+2
LAC X:+3
SACL XP:+3

$ENDM

TMP1 : = X - XP

XP X



INTEGAB

T2 :- X(k-1) * (aT * 0,5)
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• 32-BIT IEEE FORMAT
• Calling sequence:
• Action:
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FLOATING-POINT INTEGRATION ACCORDING TO SECOND ORDER ADAMS-BASH FORT
INTEGAB X,XP,Y (XP = X(k-1))
Y:= Y + DT/2 • (3 • X - XP) with X,XP and Y in 32-BIT IEEE
FLOATING POINT FORMAT

• Affects XPS,XPH,XPL,XPE,YS,YH,YL,YE
• Execution time (worst case): 287 words • 100 ns = 28.7~s (at a 40 MHz clockrate)
• To achieve maximum speed, rounding is not implemented

INTEGAB $MACRO X,XP,Y

$VAR TMP1S,TMP1H,TMP1L,TMP1E,TMP2S,TMP2H,TMP2L,TMP2E
$VAR DT3S,DT3H,DT3L,DT3E,DT1S,DT1H,DT1L,DT1E

$ASG 'TO' TO TMP1S.S
$ASG 1 T1 ' TO TMP1H.S
$ASG 1 T2' TO TMPIL.S
$ASG 'T3 ' TO TMP1E.S

$ASG 'T4 ' TO TMP2S.S
$ASG 'T5' TO TMP2H.S
$ASG 'T6' TO TMP2L.S
$ASG 'T7 ' TO TMP2E.S

$ASG 'D15S' TO DT3S.S
$ASG 'DISH' TO DT3H.S
$ASG 'D15L' TO DT3L.S
$ASG 'D15E' TO DT3E.S

$ASG 'DOSS' TO DTlS. S
$ASG 'D05H' TO DTlH. S
$ASG 'D05L' TO DTIL. S
$ASG 'DOSE' TO OTlE. S

MULTF
MULTF
SUBF
ADDF
LAC
SACL
LAC
SACL
LAC
SACL
LAC
SACL

$ENDM

: DT3S:,: X:,: TMP1S:
: DTlS:,: XP:,: TMP2S:
:TMP1S:, :TMP2S:, :TMP1S:
:Y:,:TMP1S:,:Y:
: X:
: XP:
: X: +1
: XP: +1
: X: +2
: XP: +2
:X:+3
:XP:+3

TMP1 X· DT • 3/2
TMP2 := XP • OT • 1/2
TMP1 .- DT • (3/2 • X - 1/2 • XP)
Y : = Y + TMP 1
XP : = X



LIMIT

COMPARE X TO UPPER

BOUNDARY ON SIGN,

EXPONENT AND MANTISSA
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no yes

X:=UB

COMPARE X TO LOWER

BOUNDARY ON SIGN,

EXPONENT AND MANTISSA

yes
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* 32-B1T IEEE FORMAT
* Calling sequence:
* Action:
*
* Affects :
* Execution time

fLOATING-POINT NUMBER LIMITER
LIMIT A,X,B
If X 2 B, then X :~ B, If X l: A, then X :~ A, else X remains
unchanged (Assuming A l: B)
XS,XH,XL,XE

(worst case): 31 words * 100 ns ~ 3.1\1s (at a 40 MHz clockratel

*

*

*

LIMIT

UB?

UBEQS?

UBMXN?

XBPOS?

UBMXP?

XEQB?

LB?

ULEQS?

ULMXN?

XAPOS?

ULMXP?

$MACRO A,X,B

LAC : B:
SUB : X:
BZ UBEQS?
BLZ LB?
B XEQB?

LAC : X:
BZ XBPOS?
LAC : B: +3
SUB :X:+3
BZ UBMXN?
BLZ LB?
B XEQB?

ZALH : B: +1
ADDS : B: +2
SUBS :X:+2
SUBH : X: +1
BLEZ LB?
B XEQB?

LAC :B:+3
SUB :X:+3
BZ UBMXP?
BGZ LB?
B XEQB?

ZALH : B: +1
ADDS : B: +2
SUBS :X:+2
SUBH : X: +1
BGEZ LB?

LAC : B:
SACL : X:
LAC : B: -+ 1
SACL :X:+l
LAC : B: +2
SACL : X: +2
LAC :B:+3
SACL : X: +3
B READY?

LAC :A:
SUB :X:
BZ ULEQS?
BLZ XEQA?
B READY?

LAC : X:
BZ XAPOS?
LAC :A:+3
SUB : X: +3
BZ ULMXN?
BLZ XEQA?
B READY?

ZALH : A: +1
ADDS : A: +2
SUBS :X:+2
SUBH : X: +1
BLEZ XEQA?
B READY?

LAC :A:+3
SUB : X: +3
BZ ULMXP?
BGZ XEQA?
B READY?

ZALH A +1
ADDS A +2
SUBS X +2
SUBH X +1



BLEZ READY?
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XEQA? LAC :A:
SACL X
LAC A +1
SACL X +1
LAC A +2
SACL X +2
LAC A +3

READY?
SACL X +3

$ENDM



MOD2PI
Start

COMPARE X TO -1t ON SIGN,

EXPONENT AND MANTISSA

yes

COMPARE X TO 1t ON SIGN,

EXPONENT AND MANTISSA
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yes

X:= X+ 21t

no

X:= X - 21t

yes
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* 32-BIT IEEE FORMAT
* Calling sequence:
* Action:

* Affects :
* Execution time

FLOATING-POINT NUMBER LIMITER
MOD2PI X
After execution, X will be in [-11; 7t] if absolute value of
original X is less than 37t
XS,XH,XL,XE

(worst case): 110 words * 100 ns = 11.011s (at a 40 MHz clockrate)

MOD2PI

UB?

$MACRO X

$VAR PI, PI H, PI L, PI E, TPI, TPI H, TP IL, TPIE

$ASG 'PIE2S' TO PLS
$ASG 'PIE2H' TO PIH.S
$ASG 'PIE2L' TO PIL.S
$ASG ' PI E2 E' TO PIE.S

$ASG 'TPIES' TO TPL S
$ASG 'TPIEH' TO TPIH.S
$ASG 'TPIEL' TO TPIL.S
SASG 'TPIEE' TO TPIE.S

LAC : X:
BNZ LB?

LACK 1
SUB :X:+3
BZ UBM?
BGZ READY?
B DECR?

UBM?

DECR?

LB?

ULM?

INCR?

READY?

ZALH
ADDS
SUBS
SUBH
BGEZ

SUBF
B

LACK
SUB
BZ
BLZ
B

ZALH
ADDS
SUBS
SUBH
BLZ
B

ADDF

SENDM

: PI: +1
: PI: +2
:X:+2
:X:+1
READY?

:X:, :TPI:, :X:
READY?

1
: X: +3
ULM?
1NCR?
READY?

: PI: +1
: PI : +2
: X: +2
: X: +1
INCR?
READY?

:X:,:TPI:,:X:



POCA1

calc
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ASIGN - SIGN (Al)

<0

no

QUADR:= 1 QUADR:- 2
AT:= AT - rc/2

AT:-AT+2rc
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* 32-BIT FLOATING-POINT TRANSFORM OF POLAR COORD. {R,Al TO CARTHESIAN COORDINATES (X,Y)
* Calling sequence: POCAI A,AT,QUADR
* Action: DETERMINES QUADRANT AND AT = A IN [0,nt2]
* A and AT in 32-BIT IEEE FLOATING POINT FORMAT
* Affects ATS,ATH,ATL,ATE,QUADR
* Execution time (worst case): 130 words * 100 ns = 13.0\1s (at a 40 MHz clockratel
* To achieve maximum speed, rounding is not implemented

*

*
*

*

POCAI $MACRO A,ATS,QUADR

$VAR PI2S,PI2H,PI2L,PI2E,TPIS,TPIH,TPIL,TPIE
$VAR ASIGN

$ASG 'PIE2S' TO PI2S.S
$ASG 'PIE2H' TO PI2H.S
$ASG 'PIE2L' TO PI2L.S
$ASG 'PIE2E' TO PI2E.S
$ASG 'TPIES' TO TPIS.S
$ASG 'TPIEH' TO TPIH.S
$ASG 'TPIEL' TO TPIL.S
$ASG 'TPIEE' TO TPIE.S
$ASG 'M7' TO ASIGN.S

LAC :A:
SACL :ATS:
LAC : A: +1
SACL :ATS: +1
LAC :A:+2
SACL :ATS:+2
LAC :A: +3
SACL :ATS:+3

: ATS:
:ASIGN:

IF AEXP >= 2 => A := A - 2PI
IF NOT ONE OF THE ABOVE => AEXP=1 => DECIDE KWADR. II OR III

RESULT >= 0 => KWADR. III, ELSE KWADR. II

STORE SIGN A AND AT :~ IATI
SUPPOSE A > 0, IF NOT THEN CORRECTION
IF AEXP < 0 => KWADR. I
IF AEXP = 0 => DECIDE KWADR. 1 OR II

AFTERWARDS
:ATS:
:ATS:+3
EXPN?
EXPO?
1
DECRA?
:ATS:+1
:ATS:+2
:PI2L:
: PI2H:
DECRA? ; IF
:ATS:,: PI2S:, :ATS:
2
: QUADR:
APSNG?

LAC
SACL
ZAC
SACL
LAC
BLZ
BZ
SUBK
BGZ
ZALH
ADDS
SUBS
SUBH
BGEZ
SUBF
LACK
SACL
B

EXPl?

CALC?

:ATS:+1
:ATS:+2
NONZ?
1
:QUADR:
READY?
:PI2L:
: PI2H:
AGPI2? IF RESULT >= 0 => KWADR. II, ELSE KWADR. I
1
: QUADR:
APSNG?
:ATS:,: PI2S:, :ATS:
2
: QUADR:
APSNG?
1 A < 1 => KWADR. 1
: QUADR:
APSNG?
:ASIGN:
:TPIS:
:ATS:, :TPIS:, :ATS:

EXPO?

NONZ?

AGPI2?

EXPN?

DECRA?

APSNG?

READY?

ZALH
ADDS
BNZ
LACK
SACL
B
SUBS
SUBH
BGEZ
LACK
SACL
B
SUBF
LACK
SACL
B
LACK
SACL
B
LAC
SACL
SUBF
ZAC
SACL
B
LAC
BZ
LACK
SUB
SACL

$ENDM

: TPIS:
CALC?
:ASIGN:
READY?
5
: QUADR:
: QUADR:

; A : = A - SIGN (A) * 2PI

CORRECTION ON QUADR FOR A <0



POCA2

no

SINA:= - SINAT
COSA := COSAT

yes

yes

yes

SINA:= SINAT
COSA := COSAT

SINA := COSAT
COSA:= -SINAT

SINA:= - COSAT
COSA:= - SINAT
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• 32-BIT FLOATING-POINT TRANSFORM OF POLAR COORD. (R,A) TO CARTHESIAN COORDINATES (X,Y)
* Calling sequence: POCA2 SINATS,COSATS,M6,SINA,COSA

All parameters in 32-BIT IEEE FLOATING POINT FORMAT
• Affects : SINAS,SINAH,SINAL,SINAE,COSAS,COSAH,COSAL,COSAE
* Execution time (worst case): 28 words' 100 ns = 2.8~s (at a 40 MHz clockrate)
• To achieve maximum speed, rounding is not implemented

POCA2 $MACRO SINATS,COSATS,QUADR,SINAS,COSAS

• DETERMINE SIN (A) AND COS (AI FROM SIN (AT)
* AND COS (AT) WITH KNOWLEDGE OF QUADRANT

*

KWAD?

KD4?

LAC
SUBK
BLEZ
SUBK
BLEZ
SUBK
BLEZ

LACK
SACL
LAC
SACL
LAC
SACL
LAC
SACL

: QUADR:
1
KDl?
1
KD2 ?
1
KD3?

1
:SINAS:
:SINATS:+l
:SINAS:+l
:SINATS:+2
:SINAS:+2
:SINATS:+3
:SINAS:+3

; KWADR

;KWADR II

;KWADR III
; IF NOT: KWADR IV

; SIN (A) : = -SIN (AT)

LACK
SACL
LAC
SACL
LAC
SACL
LAC
SACL

o
:COSAS:
:COSATS:+l
:COSAS:+l
:COSATS:+2
:COSAS:+2
:COSATS:+3
:COSAS:+3

COS (A) := COS (AT)

BREADY?

KD3? LACK
SACL
LAC
SACL
LAC
SACL
LAC
SACL

LACK
SACL
LAC
SACL
LAC
SACL
LAC
SACL

1
:SINAS:
:COSATS:tl
:SINAS:+1
:COSATS:+2
:SINAS:+2
:COSATS:+3
:SINAS:+3

1
:COSAS:
:SINATS:+1
:COSA5:+l
:SINAT5:+2
:COSAS:+2
:SINATS:+3
:COSAS:+3

SIN (A) . - - COS (AT)

COS (A) : = -SIN (AT)

BREADY?

KD2? LACK
SACL
LAC
SACL
LAC
SACL
LAC
SACL

LACK
SACL
LAC
SACL
LAC
SACL
LAC
SACL

o
:SINAS:
:COSATS:+l
:SINAS: +1
:COSATS:+2
:SINAS:+2
:COSATS:+3
:SINAS:+3

1
:COSAS:
:SINATS:+1
:COSAS:+1
:SINATS:+2
:COSA5:+2
:SINATS:+3
: COSAS: +3

SIN (AI . - COS (AT)

COS {AI := -SIN (AT)

BREADY?

KD1? LACK
SACL
LAC

o
:SINAS:
:SINATS:+l

SIN (A) := SIN (AT)



SACL SINAS:+1
LAC SINATS:+2
SACL SINAS:+2
LAC SINATS:+3
SACL SINAS:+3
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LACK
SACL
LAC
SACL
LAC
SACL
LAC
SACL

a
:COSAS:
:COSATS:+1
:COSAS:+1
:COSATS:+2
:COSAS:+2
:COSATS:+3
:COSAS:+3

Cos (AI : = COS (AT)

READY?
* Polar coord. (R,A) => earth. coord. IX, Y)

$ENDM



SIN

sin(x) :- X .. T2 - X • 0,16605 .. X A 3 + 0,00761 .. XA 5
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* Algorithm

~ 32-BIT FLOATING-POINT
* Calling sequence:
* Action:

CALCULATION OF SIN(XI, X IN [0,~2]

SIN XS,SINXS
SINX := SIN (X) with 0 ~ X ~ ~2,

X and SINX in 32-BIT IEEE FLOATING POINT FORMAT
SIN (XI := X - Sl * XA 3 + S2 * XA 5

Sl := 0,16605 S2 := 0,00761
* Affects : SINXS,SINXH,SINXL,SINXE,T7,T6,T5,T4,T3,T2,T1,TO
* Execution time (worst case): 374 words * 100 ns = 37.411s (at a 40 MHz clockrate)
* To achieve maximum speed, rounding is not implemented

SIN $MACRO XS,SINXS

*

*
*

*

$VAR
$VAR
$VAR

$ASG
$ASG
$ASG
$ASG

$ASG
$ASG
$ASG
$ASG

$ASG
$ASG
$ASG
$ASG

$ASG
$ASG
$ASG
$ASG

$ASG
SASG
$ASG
$ASG

SlS,SlH,SlL,SlE,S2S,S2H,S2L,S2E
T1S,T1H,T1L,T1E,T2S,T2H,T2L,T2E
ns, FlH, FlL, FlE

'SIN1S' TO SlS.S
'SIN1H' TO SlH.S
'SIN1L' TO Sl1.S
'SINlE' TO SlE.S

'SIN2S' TO S2S.S
'SIN2H' TO S2H.S
'SIN2L' TO S2L.S
'SIN2E' TO S2E.S

'TO' TO T1S.S
'T1' TO T1H.S
'T2' TO TlL.S
'T3' TO TlE.S

'T4' TOT2S.S
'T5' TO T2H.S
'T6' TO T2L.S
'T7' TO T2E.S

'FONS' TO FlS.S
'FONH' TO FlH.S
'FONL' TO FlL.S
'FONE' TO F1E.S

T1 := XA 2
MULTF :XS:,:XS:,:T1S:

* T2 := S2 * XA 2
MULTF :T1S:,:S2S:,:T2S:

* T2 Sl - T2 = S1 - S2 * XA 2
SUBF :SlS:,:T2S:,:T2S:

* T2 .- T1 * T2 = S1 * XA 2 - S2 * XA 4
MULTF :TlS:,:T2S:,:T2S:

* T2 := F1 - T2 = 1 - S1 * XA 2 + S2 * XA 4
SUBF :FlS:,:T2S:,:T2S:

SINX := X * T2 = X - Sl * XA 3 + S2 * XA 5
MULTF :XS:,:T2S:,:SINXS:

$ENDM



SORT
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Xexp

no

LIMIT MANTISSA APPROXIMATION TO 1,9999

Correction for proper Clo format
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*

SQ5 = 7/2565/128

* Algorithm

* 32-BIT FLOATING-POINT
* Calling sequence:
* Action:

CALCULATION OF SQRT(X), X > 0
SQRT XS,YS
YS := SQRT(X)
X and Y in 32-BIT IEEE FLOATING POINT FORMAT
YE := XE/2 (RIGHT-SHIFT), YS = 0
YHIYL = I + SQl * (XHIXL) - SQ2 * (XHIXL)'2 + SQ3 * (XHIXLJ'3 
SQ4 * (XHIXL)'4 + SQ5 * (XHIXLj'5 - SQ6 * (XHIXLJ'6
+ SQ7 * (XHIXL) '7
SQl = 1/2 SQ2 = 1/8 SQ3 = 1/16 SQ4

* SQ6 = 21/1024 SQ7 = 149/16384
* Affects: YS,YH,YL,YE,T7,T6,T5,T4,T3,T2,Tl,TO
* Execution time (worst case): 175 words * 100 ns = 17.5I1s (at a 40 MHz clockrate)
* Maximum error in mantissa caused by approximation formula: 0,002

SQRT SMACRO XS,YS

SVAR SQIH,SQ2H,SQ3H,SQ4H,SQ5H,SQ6H,SQ7H
SVAR TIH,TIL,THI,TLO,XLOT,XHIT,SQH,SQL
SVAR FlS, FIH, FlL, FlE

SASG 'SQRIH' TO SQIH.S
SASG 'SQR2H' TO SQ2H.S
SASG 'SQR3H' TO SQ3H.S
SASG 'SQR4H' TO SQ4 H. S

SASG 'SQR5H' TO SQ5H.S
SASG 'SQR6H' TO SQ6H.S
SASG 'SQR7H' TO SQ7H.S

SASG 'SQRH' TO SQH.S
SASG 'SQRL' TO SQL.S

SASG 'Tl ' TO TlH.S
SASG 'T2 ' TO Tl1.S
SASG 'T4 ' TO THI.S
SASG 'T5 ' TO TLO.S
SASG 'T6 ' TO XHIT.S
SASG 'T7 ' TO nOT. S

SASG 'FONS' TO flS.S
SASG 'fONH' TO FlH. S
SASG 'fONL' TO FlL.S
SASG 'fONE' TO FlE. S

LACK OOOOOH
SACL : YS:

LAC :XS:+1
BZ RESO?
LAC :XS:+2
SACL : XLOT:
LAC : XS: +1
ANDK 03FfFH
SACL :XHIT:

MULTIPLY 149/16384 * X

LT :SQ7H:
MPY :XLOT:

PAC
SACH : THI :

MPY : XHIT:
PAC
ADDS :THI:

SFL
SFL
SACH : TlH:
SACL :TIL:

SIGN Y = POSITIVE

START CALCULATION OF YHIYL
IF INPUT = 0 => OUTPUT 0

SUBTRACT 1 FROM MANTISSA

fIRST PRODUCT (ALO * BHI) = 0, BECAUSE SQ7L=0
SECOND PRODUCT (AHI * BLO)

RESULT = (AHI * BLO + ALO * BHI) * 2 '-16

(AHI * BHI)

GET RID Of EXTRA SIGN BITS

SUBTRACT 21/1024 FROM PREVIOUS RESULT

ZALH
ADDS
SUBH
SACH
SACL

TlH:
Tl1:
SQ6H:
TlH:
Tl1:

SQ6L o



* MULTIPLY PR8VIOUS RESULT TIMES X
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LT : TIL:
MPY : XHI T:
PAC

LT : TlH:
MPY :XLOT:

APAC
SACH :THI:

MPY :XHIT:
PAC
ADDS :THI:

SFL
SFL
SACH :TIH:
SACL : TlL:

; FIRST PRODUCT (ALO * BHI)

SECOND PRODUCT (AHI * BLO)

RESULT ~ (AHI * BLO + ALO * BHI)* 2 A-16

(AHI * BHI)

GET RID OF EXTRA SIGN BITS

ADD 7/256 TO PREVIOUS RESULT

ZALH : TlH:
ADDS : TlL:
ADDH :SQ5H: SQ5L 0
SACH : T1H:
SACL : TlL:

MULTIPLY PREVIOUS RESULT TIMES X

LT :T1L:
MPY :XHIT:
PAC

LT : T1 H:
MPY :XLOT:

APAC
SACH : THI:

MPY :XHIT:
PAC
ADDS : THI:

SFL
SFL
SACH :TIH:
SACL :T1L:

; FIRST PRODUCT (ALO * BHI)

SECOND PRODUCT (AHI * BLO)

RESULT ~ (AHI * BLO + ALO * BHI) * 2 A-16

(AHI * BHI)

GET RID OF EXTRA SIGN BITS

SUBTRACT 5/128 FROM PREVIOUS RESULT

ZALH : TlH:
ADDS :T1L:
SUBH :SQ4H: SQ4L 0
SACH : TlH:
SACL :T1L:

MULTIPLY PREVIOUS RESULT TIMES X

LT : TlL:
MPY :XHIT:
PAC

LT : T1H:
MPY :XLOT:

APAC
SACH : THI:

MPY :XHIT:
PAC
ADDS : THI:

SFL
SFL
SACH : T1H:
SACL : TlL:

; FIRST PRODUCT (ALO * BHI)

SECOND PRODUCT (AHI * BLO)

RESULT ~ (AHI * BLO + ALO * BHI) * 2 A-16

(AHI • BHI)

GET RID OF EXTRA SIGN BITS

ADD 1/16 TO PREVIOUS RESULT



ZALH T1H:
ADDS TIL:
ADDH SQ3H: SQ3L 0
SACH T1H:
SACL TlL:

MULTIPLY PREVIOUS RESULT TIMES X

LT : TlL:
MPY : XHI T:
PAC

LT : T1 H:
MPY :XLOT:

APAC
SACH :THI:

MPY : XHIT:
PAC
ADDS : THI:

SFL
SFL
SACH :T1H:
SACL : TlL:

; FIRST PRODUCT (ALO * BHI)

SECOND PRODUCT (AHI * BLOI

RESULT = (AHI * BLO + ALO * BHI)* 2 '-16

(AHI * BHI)

GET RID OF EXTRA SIGN BITS

SUBTRACT 1/8 FROM PREVIOUS RESULT

ZALH : T1 H:
ADDS :T1L:
SUBH : SQ2H: SQ2L 0
SACH : TlH:
SACL : TIL:

MULTIPLY PREVIOUS RESULT TIMES X

LT :T1L:
MPY :XHIT:
PAC

LT : T1H:
MPY : XLOT:

APAC
SACH : THI :

MPY :XHIT:
PAC
ADDS : THI:

SFL
SFL
SACH : T1 H:
SACL : TlL:

; FIRST PRODUCT (ALO * BHI)

SECOND PRODUCT (AHI * BLOI

RESULT = (AHI * BLO + ALO * BHI) * 2 '-16

(AHI * BHI)

GET RID OF EXTRA SIGN BITS

ADD 1/2 TO PREVIOUS RESULT

ZALH :TlH:
ADDS :TI1:
ADDH :SQ1H:
SACH : TlH:
SACL :T1L:

SQ1L o

0, BECAUSE SQ5L=0

SECOND PRODUCT (AHI * BLO)

LT :T1L:
MPY :XHIT:
PAC

LT : TlH:
MPY :XLOT:

MULTIPLY PREVIOUS RESULT TIMES X
; FI RST PRODUCT (ALO * BH I)
; FIRST PRODUCT (ALO * BHI)

APAC
SACH : TH1 :

MPY :XHIT:
PAC
ADDS :THI:

SFL
SFL

RESULT = (AHI * BLO + ALO * BH1)* 2 '-16

(AHI * BHI)

GET RID OF EXTRA SIGN BITS



SACH :TIH:
SACL : Tl1:

* ADD 1 TO PREVIOUS RESULT TO GET YHIYL

ZALH : TlH:
ADDS : Tl1:
ADDH : FlH: FlL 0
SACH :YS:+1
SACL :YS:+2
B EXP?

RESO? ZAC
SACL :YS:+1
SACH :YS:+2

* CALCULATION OF EXPONENT AND DECISION ON CORRECTION
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OVFL?

FORM?

LAC :XS:+3
SFR
SACL :YS:+3
BNC OVFL?

LT :YS:t2
MPY :SQH:
PAC
SACH : THI:
SACL : TLO:

LT :YS:+1
MPY :SQL:

APAC
SACH : THI :

MPY : SQH:
PAC
ADDS : THI:

SFL
SFL
SACH :YS:+1
SACL :YS:+2

LAC :YS:+1
BGEZ FORM?
LALK 07FFFH
SACL : YS: +1
LALK 07FCOH
SACL :YS:+2
B READY?
ZALS :YS:+2
ANDK OFF80H
ROR
SACL :YS:+2

SECOND PRODUCT (AHI * BLO)

RESULT = (AHI * BLO + ALO * BHI)* 2 A-16

(AHI * BHI)

GET RID OF EXTRA SIGN BITS

CORRECTION IF APPROXIMATION 
FORMULA CAUSED YH\YL ~ 2.00

CORRECTION FOR PROPER CLO-FORMAT

READY?
$ENDM



* MOVING A 32-BIT IEEE FLOATING-POINT NUMBER FROM ONE DATAPAGE TO THE OTHER
* Calling sequence: CPYDAT A,DPA,B,DPB
* Action: The floating-point number A,A+1,A+2,A+3 on datapage A (DPAl

is copied to B,B+1,B+2,B+3 on datapage B IDPB)
* Affects B,B+1,B+2,B+3
* Execution time: 12 words * 100 ns ~ 1.211s (at a 40 MHz clockrate)

CPYDAT $MACRO A,DPA,B,DPB

LDPK
ZALH
ADDS
LDPK
SACH
SACL

LDPK
ZALH
ADDS
LDPK
SACH
SACL

:DPA:
A:
A: +1
DPB:
B:
B:+1

DPA:
A: +2
A:+3
DPB:
B: +2
B:+3

$ENDM



* Calling sequence: INITIA *
* Action: Initializes parameters for *

calculation of SiNus and COSinus

INITIA $MACRO

$VAR ClS,CIH,CIL,CIE,C2S,C2H,C2L,C2E
$VAR SIS,SIH,SIL,SIE,S2S,S2H,S2L,S2E
$VAR PI2S/ PI2H, PI2L, PI2E, TPIS, TPIH, TPIL, TPIE
$VAR FIS, FIH, FIL, FIE

$ASG 'COSlS' TO ClS.S
$ASG 'COSIH' TO CIH.S
$ASG 'COSIL' TO ClL.S
$ASG 'COSIE' TO CIE.S

$ASG 'COS2S' TO C2S.S
$ASG 'COS2H' TO C2H.S
$ASG 'COS2L' TO C2L.S
$ASG 'COS2E' TO C2E.S

$ASG 'SINlS' TO SIS.S
$ASG 'SINIH' TO SIH.S
$ASG 'SINIL' TO SI1.S
$ASG 'SINIE' TO SI E. S

$ASG 'SIN2S' TO S2S.S
$ASG 'SIN2H' TO S2H.S
$ASG 'SIN2L' TO S2L.S
$ASG 'SIN2E' TO S2E.S

$ASG ',ONS' TO FIS.S
$ASG 'FONH' TO FIH.S
$ASG ',ONL' TO Fl1.S
$ASG ',ONE' TO FIE. S

$ASG 'PIE2S' TO PI2S.S
$ASG 'PIE2H' TO PI2H.S
$ASG 'PIE2L' TO PI2L.S
$ASG 'PIE2E' TO PI2E.S

$ASG 'TPIES' TO TPIS.S
$ASG 'TPIEH' TO TPIH.S
$ASG 'TPIEL' TO TPIL.S
$ASG 'TPIEE' TO TPIE.S

LDPK 6 ;!!! !

LALK OOOOOH
SACL : FIS:
LALK 04000H
SACL : FI H:
LALK OOOOOH
SACL : FIL:
LALK OOOOOH
SACL : FIE:

LALK OOOOOH
SACL :ClS:
LALK 07F27H
SACL : Cl H:
LALK 05D80H
SACL : Cl L:
LALK OFFf'EH
SACL :CIE:

LALK OOOOOH
SACL :C2S:
LALK 04BEOH
SACL :C2H:
LALK 06F40H
SACL :C2L:
LALK OFFFBH
SACL : C2E:

LALK OOOOOH
SACL :SIS:
LALK 05504H
SACL : S1H:
LALK 04080H
SACL : SlL:
LALK OFFFDH
SACL :SIE:
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LALK OOOOOH
SACL :S2S:
LALK 07CAEH
SACL :S2H:
LALK 05380H
SACL :S2L:
LALK OFFF8H
SACL : S2E:

ZAC
SACL :PI2S:
SACL :TPIS:

LALK 06487H
SACL : PI 2H:
SACL :TPIH:

LALK 07680H
SACL :PI2L:
SACL : TPIL:

LALK OOOOOH
SACL : PI 2E:
LACK 0OOO2H
SACL :TPIE:

$ENDM
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* Calling sequence: INITIAST
* Action: Initializes parameters for *

calculation of SINus and COSinus, *
* ARCTAN and SQRT

INITIAST $MACRO

$VAR ClS,CIH,CIL,CIE,C2S,C2H,C21,C2E
$VAR SIS,SIH,SIL,SIE,S2S,S2H,S21,S2E
$VAR PI2S, PI2H, PI21, PI2E, TPIS, TPIH, TPI1, TPIE
$VAR FlS, FlH, FlL, FlE, Fl3S, Fl3H, Fl31, Fl3E
$VAR ARCTANS,ARCTANH,ARCTAN1,AR~TANE,SQH,SQ1

$VAR SQIH,SQ2H,SQ3H,SQ4H,SQ5H,SQ6H,SQ7H
$VAR PI23S, PI23H, PI231, PI23E
$VAR FI2S, FI2H, FI2L,FI2E,FI5S,F15H,F151,FI5E

$ASG 'COSI6S' TO ClS.S
$ASG 'COS16H' TO CIH.S
$ASG 'COS16L' TO ClL.S
$ASG 'COSI6E' TO CIE.S

$ASG 'COS26S' TO C2S.S
$ASG 'COS26H' TO C2H.S
$ASG 'COS26L' TO C21.S
$ASG 'COS2 6E' TO C2E.S

$ASG 'SINI6S' TO SIS.S
$ASG 'SINI6H' TO SIH.S
$ASG 'SINI6L' TO SlL.S
$ASG 'SINI6E' TO SIE.S

$ASG 'SIN26S' TU S2S.S
$ASG 'SIN26H' TO S2H.S
$ASG 'SIN26L' TO S2L.S
$ASG 'SIN26E' TO S2E.S

$ASG 'FON6S' TO FlS. S
$ASG 'FON6H' TO FlH.S
$ASG 'FON6L' TO FlL.S
$ASG 'FON6E' TO FIE.S

$ASG 'FON5S' TO FI5S. S
$ASG 'FON5H' TO Fl5H. S
$ASG 'FON5L' TO FI5L.S
$ASG 'FON5E' TO FI5E. S

$ASG 'FON2S' TO FI2S. S
$ASG 'FON2H' TO F12H.S
$ASG 'FON2L' Te; FI2L.S
$ASG 'FON2E' TO Fl2E.S

$ASG 'FON3S' TO FI3S.S
$ASG 'FON3H' TO FI3H.S
$ASG 'FON3L' TO FI3L.S
$ASG 'FON3E' TO FI3E.S

$ASG 'PIE26S' TO PI2S.S
$ASG 'PIE26H' TO PI2H.S
$ASG 'PIE26L' TO PI2L.S
$ASG 'PIE26E' TO PI2E.S

$ASG 'PIE23S' TO PI23S.S
$ASG 'PIE23H' TO PI23H.S
$ASG 'PIE23L' TO PI23L.S
$ASG 'PIE23E' TO PI23E.S

$ASG 'TPIE6S' TO TPIS.S
$ASG 'TPIE6H' TO TPIH.S
$ASG 'TPIE6L' TO TPIL.S
$ASG 'TPIE6E' TO TPIE.S

$ASG 'ARCT3S' TO ARCTANS.S
$ASG 'ARCT3H' TO ARCTANH.S
$ASG 'ARCT3L' TO ARCTAN1.S
$ASG 'ARCT3E' TO ARCTANE.S

$ASG 'SQRI5H' TO SQIH.S
$ASG 'SQR25H' TO SQ2H.S
$ASG 'SQR35H' TO SQ3H.S
$ASG 'SQR45H' TO SQ4H.S

$ASG 'SQR55H' TO SQ5H.S
$ASG 'SQR65H' TO SQ6H.S
$ASG 'SQR75H' TO SQ7H.S
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$ASG 'SQR5H' TO 5QH.S
$ASG 'SQR5L' TO SQL. S

LDPK 11 ;!!! !

LALK OOOOOH
SACL : FlS:
LALK 04000H
SACL : FlH:
LALK OOOOOH
SACL : FlL:
LALK OOOOOH
SACL : FlE:

LALK OOOOOH
SACL :C1S:
LALK 07f27H
SACL :C1H:
LALK 05D80H
SACL : C1 L:
LALK OfffEH
SACL :C1E:

LALK OOOOOH
SACL :C2S:
LALK 04BEOH
SACL : C2H:
LALK 06f40H
SACL :C2L:
LALK OfffBH
SACL : C2E:

LALK OOOOOH
SACL :SlS:
LALK 05504H
SACL : Sl H:
LALK 04080H
SACL : Sl L:
LALK OfffDH
SACL :SlE:

LALK OOOOOH
SACL :S25:
LALK 07CAEH
SACL :S2H:
LALK 05380H
SACL :52L:
LALK offf8 H
SACL : 52E:

ZAC
SACL : P!2S:
SACL : TP IS:

LALK 06487H
5ACL : PI 2H:
SACL : TP I H:

LALK 07680H
SACL :PI2L:
SACL : TPIL:

LALK OOOOOH
SACL : PI 2E:
LACK 0OOO2H
SACL :TPIE:

LDPK 8 i!!! !

ZAC
SACL :PI23S:
LALK 06487H
SACL :PI23H:
LALK 07680H
SACL : PI23L:
LALK OOOOOH
SACL : PI23E:

LALK OOOOOH
SACL : Fl3S:
LALK 04000H
SACL : Fl3H:
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LALK OOOOOH
SACL : f13L:
LALK OOOOOH
SACL : f13E:

LALK OOOOOH
SACL :ARCTANS:
LALK 047AEH
SACL : ARCTANH:
LALK OOAOOH
SACL :ARCTANL:
LALK oFFFEH
SACL :ARCTANE:

LOPK 10 ;! !

LALK 05A82H
SACL :SQH:
LALK 07980H
SACL :SQL:
LALK 02000H
SACL : SQ1H:

LALK 00800H
SACL : SQ2H:
LALK 00400H
SACL : SQ3H:
LALK 00280H
SACL : SQ4H:
LALK 001COH
SACL :SQ5H:

LALK 00150H
SACL : SQ6H:
LALK 00095H
SACL : SQ7 H:

LOPI< 7
LALK OOOOOH
SACL : Fl2S:
LALK 04000H
SACL : Fl2H:
LALK OOOOOH
SACL : Fl2L:
LALK OOOOOH
SACL : Fl2E:

LOPK 10
LALK OOOOOH
SACL : Fl5S:
LALK 04000H
SACL : Fl5H:
LALK OOOOOH
SACL : Fl5L:
LALK OOOOOH
SACL : Fl5E:

SENOM



* Calling sequence:
• Action:
* Example:

ZMEM
RESET DATAMEMORY
ZMEM

*
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ZMEM $MACRO

ZAC
LARK AR7,60h ;POINT TO BLOCK B2
RPTK 31
SACL *+ ;STORE 0 IN ALL 32 LOCATIONS

LRLK AR7,200h ;POINT TO BLOCK BO
RPTK 255
SACL *+ ;ZERO ALL OF PAGES 4 AND 5

LRLK AR7,300h ;POINT TO BLOCK B1
RPTK 255
SACL *+ ;ZERO ALL OF PAGES 6 AND 7

LRLK AR7,400h
RPTK 255
SACL *+ ;ZERO ALL OF PAGES 8 AND 9

LRLK AR7,500h
RPTK 255
SACL *+

LRLK AR7,600h
RPTK 255
SACL *+

LRLK AR7,700h
RPTK 255
SACL *+

LRU; AR 7, 8 I) I) h
RPTI< 2SS
SACL *+

LRLK AR7,900h
RPTK 255
SACL *+

$ENDM



#include <stdio.h>
#include <ctype.h>
#include <math.h>

1* Dit programma converteert een floating-point getal naar een gewoon *1
1* decimaal getal. Het FP-getal wordt gerepresenteerd door een viertal *1
1* hexadecimale getallen: *1
1* Sign, High and Low part of fraction of mantissa en Exponent, alle *1
1* datawoorden conform afspraken in o.a TI DSP Applications. *1
1* De vier datawoorden worden voor elk FP-getal uit vier verschillende *1
1* inputfiles gehaald die bij de aanroep van het programma worden mee- *1
1* gegeven: *1
1* Voorbeeld: FLTDECCV PSIO PSII PSI2 PSI3 PSI.XLE *1
1* De eerste vier files bevatten achtereenvolgens het Sign-, het High- *1
1* en Low datawoord en het exponentwoord voor elk floating-point getal. *1
1* In de laatste file (met extensie XLE) wordt telkens het desbetreffende *1
1* floating-point getal - na conversie - in decimale vorm weggeschreven. *1

int n,j,lc,
double result,dresult,x,frac[32];
char hex[31,

double hextodec(d,c,b,a)
char d,c,b,a;
I
result = 0,
n = 3;

hex[3] d,
hex[2j c,
hex[I] b,
hex[Oj a;
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while In >=0) I
if (islower(hex[n]) != 0) lc
else lc = 0;

32;
1* Converteer naar hoofdletters *1

result - 256;

if (hex[n] > '9') dresult = hex[n] - 55 - lc,
else dresult = hex[n] - 48;
result = result + dresult * pow(16,n); 1* result
n--;
I
if (result> 127) result
return(result);
J

double hextobinld,c,b,a,offset)
char d, c, b, a;
double offset;
{
result = 0;
n = 3;

hex[3] d;
hex [2] c;
hex[lj b;
hex [0] a;

E dresult * 16 A n *1

while (n >=0) {
if (islower(hex[n]) 1= 0) lc
else lc = 0;

32;
1* Converteer naar hoofdletters *1

if (hex[n] > '9') dresult = hex[n] - 55 - lc;
else dresult = hex[nJ - 48;
1* decimaal resultaat *1

j=3;
while (j >=0)
{
x = dresult - pow(2,j);
if (x >=0)
!
frac[4*n+j+offset] = 1;
dresult = x;
}
else frac[4*n+j+offset] 0;
j--;
I
n--;
)
result = I,
return(result);
)
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main lint argc, char *argvlJ)
I

int i,result,stop,s,exp,bO,bI,b2,b3;
double decital,lowbin,highbin,fractie,shift,count;
char s3.s2,sI,sO,h3,h2,hI,hO,13,12,lI,10,e3,e2,eI,eO;
char ch3,ch2,chI,chO;
char returnO;
char *inpfilename;
char *outpfilename;

FILE * INPUTPO;
FILE *INPUTPI;
FILE *INPUTP2;
FILE * INPUTP3;
FILE *OUTPUTP;

clrscr ();
printf("Dit programma converteert IEEE 32-bit floating-point getallen \n");
printf("in decimaie getallen. Het FP-getal wordt gerepresenteerd door \n");
printf{"een viertal hexadecimale getallen die een representatie van \n");
printf("ditzelfde getal voorstellen (volgens TI DSP Applications standaard): \n"l;
printf ("\n");

INPUTPO=fopen(argv[IJ,"r");
INPUTPI=fopen (argv [2), "r"1 ;
INPUTP2~fopen (argvI3], "r");
INPUTP3=fopen(argv[4J,"r") ;
OUTPUTP=fopen(argvl5J,"w"} ;

/. Open input file with Signs; */
/* Open inputfile with Hi-word; ./
/* Open inputfile with Lo-word; * /
/* Open inputfile with Exponent; */
/. Open outputfile; ./

count = 0;

chO • 0' ;
chI '0';
ch2 • 0 ';
ch3 '0' ;

while ((chO !" Earl && (chI ,= EOF) && (ch2 ,= EOF) && (ch3 ! = EOF)) (

Input Sign-word */
chO = getc (INPUTPOI;
i=3 ;
while ( (chO !""- Ear) && (chO !~ • \n' ) && ( i >= 0) ) I
if (i -- 3 ) 53 = chu;
else if Ii -- 2 ) 52 chO;
else if ( i -- I ) 51 = chO;
else sO = chO;
i--;
chO = getc (INPUTPO);
I

Input Hi-word */
chI = getc (INPUTPII ;
i=3;
while { (ch 1 1= EOrl && Ich 1 1== '\n' ) && (i >= 0) ) I
if (i -- 3) h3 = chI;
else if ( i -- 2) h2 chI;
else if Ii -- I ) hI = chI;
else hO = chI;
i--;
chI - getc (I NPUTPI) ;
I

Input Lo-word * /
ch2 = getc (INPUTP2);
i=3;
while ( (ch2 != Ear) && (ch2 != '\n ') && (i >= 0) ) {
if ( i -- 3) 13 = ch2;
else if (i -- 2 ) 12 ch2;
else if (i -- I ) 11 = ch2;
else 10 = ch2;
i--;
ch2 = getc (INPUTP2);
)

Input Exponent-word * /
ch3 = getc (INPUTP3);
i=3;
while ( (ch3 != Ear) && (ch3 != '\n'l && (i >= 0) ) \
if (i -- 3) e3 " ch3;
else if Ii -- 21 e2 ch3;
else if (i -- I ) ei = ch3;
else eO = ch3;
i--;
ch3 = getc (INPUTP3j;



/* Bepaal tekenbit 5 */
if ([53 ~~ '0') && (52 ~~ '0') && (51 ~~ '0'1 && (sO ~~ '0')) 5 ~ 0;
else if ((53 ~~ '0') && (52 ~~ '0') && (51 ~~ '0') && [50 ~~ '1')) 5 1;
else printf("\n Fout in het resultaat van het Sign-datawoord! \n");

/* Bepaal exponent exp */
e3 = to I;
e2 ~ '0';
exp ~ hextodee(e3,e2,el,eO);

/* Bepaal binaire waarde van Low-datawoord */
shift ~ 0;
lowbin = hextobin(13,12,ll,10,shiftl;

/* Bepaal binaire waarde van High-datawoord */
shift = 16;
high bin = hextobin[h3,h2,hI,hO,shift);

/* Alle bits van de fraetie van de mantissa zijn bekend, */
/* bepaal dan fraetie deeimaal. */

fraetie = 0;
n ~ 6;
while [n <= 14) (
fraetie = fraetie + trae[n] * pow(2, (n-6));
ntt;
I
n ~ 16;
while (n <= 29) {
f rae tie = f rae tie + f rae [n ] * pow (2, (n - 7 ) ) ;
n++ ;
I

/* Het getal kan nu deeimaal bepaald worden */
count = count +1;
if (frae[30J != 0) f
decital = pow (-1,5) * (1 + fraetie/pow{2, 23)) * pow(2, exp);
I
else deeital = 0;
printf("\n %l.Of : %3.Ilf ",eount,decital);
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fprintf (OUTPUTP, "%3. 6f\n", decital);

felose (INPUTPO);
felose (INPUTPI) ;
felose (INPUTP2) ;
fclose (INPUTP3) ;
felose(OUTPUTP);

/* resultaat naar file */

/* Close inputfile; */
/* Close inputfile; */
/* Close inputfile; */
/* Close inputfile; * /
/* Close outputfile; */
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Programma ter simulatie van de IA tijdens aanloop onder nullast
bij is = 0,333, iss = 0,50, qJ(t=O) = 1,f s

lf (t=O) =.;:is(t=O) = 0:

.SECT "INTERRUP"

.title 'lA-MACHINE, AANLOOP ONDER NULLAST'

.global RESET,INTO,INT1,INT2

.global TINT,RINT,XINT,USER

.global ISRO,ISR1,ISR2

.global TIME,RCV,XMT,PROC

.rolib "maclib.lib"

* Processor initialization,
* Reset and interrupt vector specification,
* Branches for external and internal interrupts
*
RESET B INIT
*
INTO B ISRO
I NTl B ISR1
INT2 B I SR2
*
dummy .space 16*16
*
TINT B TIME
RINT B RCV
XINT B XMT

USER B PROC

.SECT "SMDATA"

** Section SMDATA equals datapage 6
** SM = Slavemaster

** Temporary pararnecers

MOl .space 1*16
Mll .space 1*16
M21 .space I < 16
M31 .space 1* 16
M41 .space 1*16
M51 .space 1*16
M61 .space 1*16
M71 .space 1*16

T01 .space 1*16
TIl .space 1*16
T21 .space l' 16
T31 .space l' 16
T41 .space 1< 16
T51 .space 1• 16
T61 .space 1*16
T71 .space 1*16

POI .space 1* 16
Pll .space 1* 16
P21 .space 1*16
P31 .space 1* 16

G01 .space 1*16
Gll .space 1*16
G21 .space 1*16
G31 .space 1*16

G41 .space l' 16
G51 .space 1"16
G61 .space 1*16
G71 .space 1* 16

Constants

D051S .space 1" 16
D051H .space 1*16
D051L .space 1* 16
D051E .space 1*16

D151S .space 1*16
D151H .space 1*16
01511 .space 1*16
D151E .space 1* 16

;RS- BEGINS PROCESSING HERE

INTO- BEGINS PROCESSING HERE
INTI- BEGINS PROCESSING HERE
INT2- BEGINS PROCESSING HERE

Reserved locations in program memory

TIMER INTERRUPT PROCESSING
SERIAL PORT RECEIVE PROCESSING
SERIAL PORT TRANSMIT PROCESSING

TRAP VECTOR PROCESSING BEGINS



** Machineparameters
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Al
A1H
AlL
AlE

C1
C1H
ClL
C1E

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

1*16
1*16
1*16
1*16

1*16
1*16
1*16
1*16

** SIGNALS IN MODEL **

PSIl
PSIlH
PSI 1L
PSIlE

RHOSA1
RHOSA1H
RHOSAlL
RHOSA1E

RHOSAA1
RHOSAA1H
RHOSAAlL
RHOSAA1E

RHSAAP1
RHSAAP1H
RHSAAPlL
RHSAAP1E

ISW1
ISW1H
ISWlL
ISW1E

MEL1
MEL1H
MELlL
MELlE

ML1
ML1H
MLlL
MLlE

COUNT
DURATION
MAXSPACE
ACTION
MCOUNT

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

1*16
1*16
1*16
1*16

1*16
1*16
1*16
1*16

1*16
1*16
1*16
1*16

1*16
1*16
1 * 1 6
1*16

1'16
1*16
1*16
1*16

1*16
1*16
1*16
1*16

1*16
1*16
1*16
1*16

1 * 1 6
1*16
1*16
1*16
1*16

.SECT "TP1DATA"

** Section TP1DATA equals datapage 7
TP1 = Taskprocessor 1

Temporary parameters

M02
M12
M22
M32
M42
M52
M62
M72

T02
T12
T22
T32
T42
T52
T62
T72

P02
P12
P22

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

1*16
1*16
1* 16
1*16
1 * 1 6
1*16
1*16
1*16

1*16
1*16
1*16
1*16
1*16
1*16
1*16
1*16

1*16
1*16
1*16



P32

G02
G12
G22
G32

G42
G52
G62
G72

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

Constants

1 * 1 6

1*16
1*16
1* 1 6
1 * 1 6

1*16
1*16
1*16
1 * 1 6
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SIN1S
SIN1H
SINlL
SIN1E

SIN2S
SIN2H
SIN2L
SIN2E

FON2S
FON2H
FON2L
FON2E

PIE22S
PI E22 H
PIE22L
PI E22 E

TPIE2S
TPIE2H
TPIE21
TPIE2E

0052S
0052H
00521
0052E

0152S
0152 H
01521
0152 E

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

1*16
1*16
1*16
1*16

1*16
1 * 1 6
1 * 1 6
1 * 1 6

1 * 1 6
1*16
1*16
1 * 1 6

1*16
1*16
1 * 1 6
1 * 1 6

1* 16
1*16
1 * 1 6
1*16

1*16
1*16
1* 1 6
1 * 1 6

1*16
1*16
1*16
1*16

** Machineparameters

A2
A2H
A2L
A2E

RK2
RK2H
RK21
RK2E

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

1 * 1 6
1*16
1 * 1 6
1 * 1 6

l' 1 6
1 * 1 6
1 * 1 6
J * 1 6

** SIGNALS IN MOOEL **

ESP2
ESP2H
ESP2L
ESP2E

ESPA2
ESPA2H
ESPA21
ESPA2E

ESPAP2
ES PAP2 H
ESPAP21
ESPAP2E

PSI2
PSI2H
PSI2L
PSI2E

IS2

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

1 * 1 6
J*J6
1*16
1 * J 6

1*16
1*16
1 * J 6
1*16

1*16
J * 1 6
1 * 16
1*J6

1*16
J*16
1*16
1*J6

1*16



IS2H .space 1*16
IS2L .space 1*16
IS2E .space 1~ 16

ESRA2 .space 1*16
ESRA2H .space 1*16
ESRA2L .space 1*16
ESRA2E .space 1*16

ISW2 .space 1*16
ISW2H .space 1*16
ISW2L .space 1*16
ISW2E .space 1*16

ISB2 .space 1*16
ISB2H .space 1*16
ISB2L .space 1*16
ISB2E .space 1*16

MIKW2 .space 1*16
MIKW2H .space 1* 16
MIKW2L .space 1*16
MIKW2E .space 1*16

PHIRA2 .space 1*16
PHIRA2H .space 1*16
PHIRA2L .space 1*16
PHIRA2E • space 1*16

LB001 .space 1*16
LB001H .space 1* 16
LBOOl1 .space 1*16
LBOOIE .space 1*16

UB1000 .space 1*16
UB1000H .space 1*16
UB1000L .space 1*16
UB1000E .space 1* 1 I)

.SECT "TP2 DATA"

** Section TP2DATA equals datapage 8
TP2 = Taskprocessor 2

** Temporary paramecers **

M03 .space 1*16
M13 .space 1*16
M23 .space 1*16
M33 .space 1*16
M43 .space 1*16
M53 .space 1*16
M63 .space 1*16
M73 .space 1*16

T03 .space 1*16
T13 .space 1* 16
T23 .space 1*16
T33 .space 1*16
T43 .space 1*16
T53 .space 1*16
T63 .space 1*16
T73 . space 1*16

P03 .space 1*16
P13 .space 1*16
P23 .space 1*16
P33 .space 1*16

G03 .space 1*16
G13 .space 1*16
G23 .space 1*16
G33 .space 1*16

G43 .space 1*16
G53 .space 1 * 16
G63 .space 1"" 1 6
G73 .space 1*16

** Constants

FON3S .space 1*16
FON3H .space 1*16
FON3L .space 1*16
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fON3E

COSIS
COSIH
COSlL
COSIE

COS2S
COS2H
COS2L
COS2E

0053S
0053H
0053L
0053E

0153S
0153H
D153L
0153E

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space
.space

.space

.space

.space

.space

1*16

1*16
1*16
1*16
1 * 1 6

1* 1 6
1 * 1 6
1 * 1 6
1* 16

1 * 1 6
1*16
1*16
1*16

1*16
1*16
1*16
1*16
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** Machinepararneters * *

A3
A3H
A3L
A3E

B3
B3H
B3L
B3E

RK3
RK3H
RK3L
RK3E

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

l' 1 6
1 * 16
1 * 1 6
1* 16

1 '16
1 * 1 6
1 * 1 6
1 '16

1*16
1* 16
1*16
1*16

** SIGNALS IN MODEL *.

PSI3
PSI3H
PSI3L
PSI3E

PSIA3
PSIA3H
PS IA3L
PSIA3E

PSIAP3
PSIAP3H
PSIAP3L
PSIAP3E

RHOSA3
RHOSA3H
RHOSA3L
RHOSA3E

IS3
IS3H
IS3L
IS3E

ESSA3
ESSA3H
ESSA3L
ESSA3E

ESRA3
ESRA3H
ESRA3L
ESRA3E

ISB3
ISB3H
ISB3L
ISB3E

MIKB3
MIKB3H
MIKB3L

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

1 * IE.
1'1 ti
1 + 1 6
1 • 1 Q

1 * 1 6
1 * 1 6
l' 1 6
1 * 1 6

1 * 1 6
1* 16
1*16
1*16

1*16
1*16
1'16
1 * 1 6

1 * 16
1* 16
1 * 1 6
1 * 1 6

1 * 1 6
1 * 16
1 * 16
1*16

1*16
1*16
1* 1 6
1 * 16

1* 16
1'16
1'16
1 * 1 6

l' 1 6
1 'I 6
1 * 1 6
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;ENABLE ALL INTERRUPTS VIA IMR
;SET ON-CHIP OATAMEMORY TO 0 (MACRO]

INITIALIZES PARAMETERS FOR CALCULATION
OF SINUS AND COSINUS

015 = 3 * OT/2 = 3 * 0,07854/2
4 kHz

0,117B09

DO':' = DT/~'

DISABLE OVERFLOW MODE
POINT OP REGISTER TO DATA PAGE 0
POINT TO AUXILIARY REGISTER 7

;!!! !

MIKB3E .space 1* 16

.text
INIT DINT

ROVM
LDPK 0
LARP 7
LACK 3Fh
SACL 4
ZMEM

LOPK 6

INI TIA2

LOPK 6
LALK OOOOOH
SACL 0151S
LALK 07BA3H
SACL 0151H
LALK 00E40H
SACL 0151L
LALK OFFFCH
SACL 0151E

LAU: OOOOOH
SACL 0051S
LALK 0506CH
SACL 0051H
LALK 05ECOH
SACL 0051L
LALK OFFFBH
SACL 0051E

CPYOAT 0151S, 6, 0152S, 7
CPYOAT 0051S, 6, 0052S, 7

CPYOAT 0151S, 6, 0153S, 8
CPYOAT 0051S, 6, DOS3S, 8

SSXM

*** ~lAIN PROGRAM

INITIALIZE PARAMETERS

LDPK
LALK
SACL
LALK
SACL
LALK
SACL
LALK
SACL

6
OOOOOH
Al
079E7H
AIH
04FOOH
AlL
oFFFFH
AlE

A II (1+Sk) 1/l,05 0,95238

CPYOAT Al,6,A2, ~

CPYOAT Al,6,A3,8

LDPK
LALK
SACL
LALK
SACL
LALK
SACL
LALK
SACL

8
0000lH
B3
05555H
B3H
02A80H
B3L
OFFFEH
B3E

!3 -IlL -1/3

LOPK
LALK
SACL
LALK
SACL
LALK
SACL
LALK
SACL

6
OOOOOH
Cl
05F41H
CIH
03E80H
ClL
OFFF9H
CIE

C I/THETA 1/86

LOPK 7
LALK OOOOOH RK 0,02



SACL RK2
LALK 051EBH
SACL RK2H
LALK 04280H
SACL RK2L
LALK OfffAH
SACL RK2E

CPYDAT RK2,7,RK3,8

INITIALIZE INPUTS

LDPK 7
LALK OOOOOH IS 1/3
SACL IS2
LALK 05555H
SACL IS2H
LALK 02A80H
SACL IS2L
LALK offfEH
SACL IS2 E

CPYDAT IS2,7,IS3,8

LDPK 8
LALK OOaOOH ESSA 0,5
SACL ESSA3
LALK 04000H
SACL ESSA3H
LALK aOOaOH
SACL ESSA3L
LALK OffffH
SACL ESSA3E

LDPK 6
LALI< OOOOOH HL (l

SACL MLI
SACL MLIH
SACL MLlL
SACL MLIE

INITIALIZE STATES

LOPK
ZAC
SACL ESP2
SACL ESP2 H
SACL ESP2L
SACL ESP2E

SACL ESPA2
SACL ESPA2H
SACL ESPA2L
SACL ESPA2E

SACL ESPAP2
SACL ESPAP2H
SACL ESPAP2L
SACL ESPAP2E

LDPK 6
SACL RHOSAI
SACL RHOSAIH
SACL RHOSAlL
SACL RHOSAIE

LDPK 8
SACL RHOSA3
SACL RHOSA3 H
SACL RHOSA3L
SACL RHOSA3E

LOPK 6
SACL RHOSAAI
SACL RHOSAAIH
SACL RHOSAAIL
SACL RHOSAAIE

SACL RHSAAPI
SACL RHSAAPIH
SACL RHSAAPlL
SACL RHSAAPIE

LOP,;
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SACL PS IA3
SACL PSIA3H
SACL PSIA3L
SACL PSIA3E

SACL PSIAP3
SACL PSIAP3H
SACL PSIAP3L
SACL PSIAP3E

LOPK 6
LALK OOOOOH
SACL PSIl
LALK 04000H
SACL PSIlH
LALK OOOOOH
SACL PSI11
LALK OOOOOH
SACL PSIlE

CPYDAT PSIl,6,PSI2,7
CPYOAT PSIl,6,PSI3,8

LDPK 8
LALK OOOOOH
SACL LBOOI
LALK 04189H
SACL LBOOIH
LALK 01 B8 0H
SACL LBOOl1
LALK O"f7H
SACL LBOOIE

LALK OOOOOH
SACL UBI000
LALK 07DOOH
SACL UBIOOOH
LALK OOOOOH
SACL UBI000L
LALK 00009H
SACL UBI000E

INITIALIZATION COMPLETED

LDPr: 6
LACK 40
SACL COUNT
ZAC
SACL DURATION
LALK u6D60H
SACL MAXSPACE
LACK 3
SACL MCOUNT
LRLK AR3,00600H
LRLK AR4,00,OOH
LRLK AR5,019AOH
LRLK AR6,02390H

LBOOI 0.002

UBI000 1000

L 8uI) II X LI) (if'
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INITIALIZATION COMPLETED, START CALCULATION 0, LOOPS **

LOOP LDPK 8
SUB,3 ESSA3,RHOSA3,ESRA3 (31
CPYDAT ESRA3,8,ESRA2,7 (11

LOPK 7 (2 )
POCA12 ESP2,P02,M62
CPYDAT P02, 7, P03, 8 (I)

LDPK 7
SIN2 P02,G02 (2 )
MULTr2 G02,IS2,G02 (2 )

LOPK 8
COS3 P03,G43 (3 )
MULT,3 G43,IS3,G43 (3 )
CPYOAT G43, 8, G42, 7 (1 I

LDPK 7
POCA22 G02,G42,M62, ISW2, ISB2

J :;W & I sp,
CPYOAT ISW2, -I, ISWl, 6
CPYOAT ISB2, 7,1583,8

LOPK 7



MULTF2 A2,ISW2,MIKW2

MULTF2 MIKW2,RK2,T02
DIVF2 T02,PSI2,PHIRA2

SUBF2 ESRA2,PHIRA2,ESPA2

INTEGAB2 ESPA2,ESPAP2,ESP2
MOD2PI2 ESP2

*

LOPK 8
MULTF3 B3, PSI3, T03
ADDF3 ISB3,T03,T03
MULTF3 A3,T03,MIKB3

MULTF3 RK3,MIKB3, PSIA3

INTEGAB3 PSIA3,PSIAP3,PSI3
LIMIT3 LBOOl,PSI3,UBlOOO
CPYDAT PSI3,8,PSIl,6
CPYDAT PSI3, 8, PSI2, 7

LDPK 6
MULTfl PSI i, ISWl, TOI
MULTfl Al,TOl,MELl

SUBFl MELl,MLl,TOl
MULTfl Cl,TOl,RHOSAAl

INTEGABI RHOSAAl,RHSAAPl,RHOSAl
CPYDAT RHOSAl,6,RHOSA3,8

*
LDPK 6
LAC DURATION
ADDK 1
SACL DURATION
SUB MAXSPACE
BGEZ FINISH
LAC COUNT
SUBK 1
SACL COUNT
BGZ LOOP

LDPK 8
LARP 3
LAC PSI3
SACL *+

LARP 4
LAC PSI3+1
SACL *+

LARP 5
LAC PSI3+2
SACL *+

LARP 6
LAC PSI3+3
SACL *+

LARP 0

LDPK 6
LACK 40
SACL COUNT

B LOOP

FINISH LOPK 6
LALK 06D60H
SACL MAXSPACE
ZAC
SACL DURATION
LAC MCOUNT
SUBK 1
SACL MCOUNT
BGZ LOOP
IDLE

.END

(2 )

(2 )
(2 )

(2 ) => ESPA

(2 )

(2 ) => ESP

(3 )
(3 )
(3 )

( 1 )
( 1 )

( 1 )
( 1 )

( 1 )
(1 )

( 1 )
( i )
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Programma ter simulatie van de IA na aanloop onder nul last tot
50 % bij een verhoging van de statorstroomfrequentie van 50 tot
52 % en een traagheidsmoment van de rotor gelijk aan 100000
(is = 0,333):.. FINISHED INITIALI ZATION ..

LDPK 6
LALK 00 FAOH
SACL ACTION
LACK 40
SACL COUNT
ZAC
SACL DURATION
LALK 06D60H 28000 x LOOP
SACL MAXSPACE
LACK 3
SACL MCOUNT
LRLK AR3,00600H
LRLK AR4,OOfDOH
LRLK AR5,OI9AOH
LRLK AR6,02390H

•• INITIALIZATION COMPLETED, START CALCULATION Of LOOPS ..

LOOP LDPK 8
SUBF3 ESSA3,RHOSA3,ESRA3
CPYDAT ESRA3, 8, ESRA2, 7

LDPI< 7
POCAI2 ESP2, P02, Mi)2
CPYDAT P02,7,~i)3,8

LDPI< 7
SIN2 PCI2,G02
MULTf2 G02,IS2,G02

LDPK 8
COS3 P03,G43
MULTF3 G43,IS3,G43
CPYDAT G43,8,G42,7

LDPK 7
POCAn G02,G42,M62,ISW2, ISB2

CPYDAT I SW2 , 7, I SWI , 6
CPYDAT 1582,7,ISB3,P

LDPK 7
MULTF2 A2, ISL~~, MIJ<W2

MULTF2 MIKW2, RI<2, T02
DIVF2 T02, PSI2, PHIRA2

SUBF2 ESRA2,PHIRA2,ESPA2

INTEGAB2 ESPA2,ESPAP2,ESP2
MOD2PI2 ESP2

(3 )
( 1 )

( 21

121
(2 )

(3)
(3 )

( 1 1

(2) ~> ISW & ISB
( I )
( 1 1

(2 I

(2 )
(2 )

(2) ~> ESPA

(2 )

(2) ~> ESP

LDPK
MULTF3
ADDF'3
MULTF3

8
B3, PSI 3, T03
ISB3,T03,T03
A3, T03, ~lIi<B3

(3 )
(3 )

! 31

MULTf3 RI<3,MIKB3/PSIA3

INTEGAB3 PSIA3, PSIAP3, PSI3
LIMIrJ LBOUI,PSI3,UBIOOU
CPYDAT PSI3,8,PSII,6
CPYDAT PSI3,8,PSI2,7

( 1 )
( 1 )

LDPK
MULTFl
MULTFl

SUBFl
MULTFl

6
PSII,lSWl, TOI
AI, TOI,MELI

MELI,MLI,TOI
CI,TOI,RHOSAAI

( 1 )
(11

I I )
I 1)

INTEGABI RHOSAAI,RHSAAPI,RHOSAI II)
CPYDAT RHOSAI,6,RHOSA3,8 (II



LDPK 6

LAC ACTION
SUBK 1
SACL ACTION decrement action
BGZ ESSAS

LDPK 8
ZAC
SACL ESSA3
LALK 0428 fH
SACL ESSA3H
LALK 02EOOH
SACL ESSA3L
LALK OffffH
SACL ESSA3E
LDPK 6

ESSA5 LAC DURATION
ADDK 1
SACL DURATION increment duration

SUB MAXSPACE
BGEZ fINISH if duration rnaxspace ~> finish

LAC COUNT
SUBK 1
SACL COUNT
BGZ LOOP

LDPK 8
LARP 3
LAC PSI3
SACL *f

LARP 4
LAC PS I 3+1
SACL *+

LARP 5
LAC PS 13 +2
SACL *+

LARP 6
LAC PSI3+3
SACL '+

LARP 0

LDPK 6
LACK 40
SACL COUNT

B LOOP

FINISH LDPK 6
LALK 06D60H
SACL MAXSPACE
ZAC
SACL DURATION
LAC MCOUNT
SUBK 1
SACL MCOUNT
BGZ LOOP
IDLE

.END
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Programma ter simulatie van de IA na aanloop onder nullast tot
100 % bij een belastingsstoot van 15 % ( is == 0,333, iss = 1,0):

** INITIALIZATION COMPLETED

LDPK
LALK
SACL
LACK
SACL
ZAC
SACL
LALK
SACL
LACK
SACL
LRLK
LRLK
LRLK
LRLK

6
OFAOH
ACTION
40
COUNT

DURATION
07DOOH
MAXSPACE
3
MCOUNT
AR3,00600H
AR4,OOFDOH
AR5,OI9AOH
AR6,02390H

28000 x LOOP

INITIALIZATION COMPLETED, START CALCULATIiIIJ ()f- UJOPS ,.

INTEGAB2 ESPA~,ESPAP~,ESP2

MOD2PI2 ESP2

LOOP LDPK 8
SUBF3 ESSA3,RHOSA3,ESRA3
CPYDAT ESRA3,8,ESRA2,7

LDPK 7
POCA12 ESP2, P02, M62
CPYDAT P02,7,P03,8

LDPK 7

SIN2 P02,G1I2
MULTF2 G02,IS2,G02

LDP,; 8
COS3 P03, G43
MULTF3 G43,IS3,G43
CPYDAT G43,8,G42,7

LDPK 7
POCAn G02,G42,M62,ISW2,ISB2

CPYDAT ISW2, 7, ISWI, 6
CPYDAT IS82, 7, IS83, 8

LDPK 7
MULTF2 A2,ISW2,MII<W2

MULTF2 r·llf;W2, 1':1<2,1'1)2
DIVF2 TCJ 2 , PSI 2, PHI F~A 2

SUBF2 ESRA2, fJI~lRA~,ESPAL

LDPK
MULTF3
ADDF3
MULTF3

MULTF3

8
B3, PSI3, T03
IS83, T03, T03
A3,T03,MIKB3

RK3,MIKB3,PSIA3

(31
( 1 )

(2 )

(11

(2 )
(2 )

(3 )
(3 )

11 )

(2) ~> ISW & ISB
( 1 )
( 1 )

12 )

12\

(2 !

, F,:..~ J) r"-'

1:./ ::

(?) ES P

(3 )
(3 )
(3 )

INTEGA83 PSIA3, PSIAP3, PSI3
LIMIT3 L800I, PSI3, UEnooo
CPYDAT PSI3,8,PSII,F
CPYDAT PSI3,8,PSI2,7

11 )
( 11

LDPK
MULTFl
MULTFl

SUBFl
MULTFl

6
PSIl,ISWI,'l'11j
AI,TOI,MELI

MELI,MLl,TOI
CI,TOI,RHOSAAI

( 1 )
( 1 )

(1)
( 1 )

INTEGABI RHOSAAl,RHSAAPl,RHOSAI 11)
CPYDAT RHOSAI,6,RHOSA3,8 (1)

LDPK 6
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LAC !\CT ION
SUBf: 1
SACL ACT I 01'4 dscrerllsnt acticHl
BGZ MLO

LDPK 6
ZAC
SACL MLI 0.15
LALK 04CCCH
SACL MLIH
LALK 06640H
SACL MLl1
LALK OfffDH
SACL MLIE
LDPK 6

MLO LAC DURATION
Aoor; 1
SACL DURATION
SUB MAXSPACE
BGEZ fiNISH
LAC COUNT
SUBK 1
SACL COUNT
BGZ LOOP

LDPK 8
LARP 3
LAC PSI3
SACL *+

LARP 4
LAC PSI3+1
SACL *+

LARP 5
LAC PSI3+2
SACL *+

LARP 6
LAC PSI3+3
SACL *+

LARP 0

LDPK 6
LACK 40
SACL COUNT

B LOOP

fiNISH LDPK 6
LALK 06D60H
SACL MAXSPACE
ZAC
SACL DURATION
LAC MCOUNT
SUBK 1
SACL MCOUNT
BGZ LOOP
IDLE

.END



Programma ter simulatie van de IA
tijdens aanloop onder nullast bij
gewenste toerental en de gewenste

Bijlage 64

met indirecte veldorientering
een nominale waarde van het
flux:

.SECT "INTERRUP"

.title 'lA-MACHINE met Indirecte veldorientering'

.global RESET, INTO, INTl, INT2

.global TINT,RINT,XINT,USER

.global ISRO, ISRl, ISR2

.global TIME,RCV,XMT,PROC

.mlib "maclib.lib"

• Processor initialization,
• Reset and interrupt vector specification,
• Branches for external and internal interrupts

RESET B INIT

INTO B I SRO
INTl B IS RI
INT2 B I SR2

dummy .space 16 *16
*
TINT B TIME
RINT B RCV
XINT B XMT

USER B PROC

RS- BEGINS PROCESSING HERE

INTO- BEGINS PROCESSING HERE
INTl- BEGINS PROCESSING HERE
INT2- BEGINS PROCESSING HERE

Reserved locations in proqram memory

TIMER INTERRUPT PROCESSING
SERIAL PORT RECEIVE PROCESSING
SERIAL PORT TRANSMIT PROCESSING

TRAP VECTOR PROCESSING BEGINS

.SECT "SMIDATA"

Section SMIDATA equals datapage
SMI = Slavemaster of slave 1
Last char ac t er I_-if 5YIIII)(.11 is 1

Temporary parau\eters

MOl .space l' 1
Ml1 .space 1*16
M21 .space 1*16
M31 .space 1*16
M41 .space 1* 16
M51 .space 1'* 1 rj

M61 .space 1*16
M71 .space 1*1 6

Tal .space 1*16
Tll .space 1*16
T21 .space 1*16
131 .space 1*16
T41 .space 1" 1 6
T51 .space 1 .. 1 ')
T61 .space 1*16
T71 .space 1"'lh

POI .space 1*16
Pll .space 1*16
P21 .space 1* 16
P31 .space 1*16

Gal .space 1*16
Gll .space 1*16
G21 .space 1*16
G31 .space 1*16

COUNT .space 1*16
DURATION .space 1*16
MAXSPACE .space 1* 16
MCOUNT .space l' 1. 6

. SECT "TP11 D'IT.I\"

Section TP11DATA ~qual~ Jata~dqq 1

TP11 = Taskprocessor 1 of slav~ 1
Last character 0f symbol is 2

Temporary parameters

M02
M12

.space

.space
1*16
1*16



M22
M32
M42
M52
M62
M72

1'02
1'12
1'22
1'32
1'42
1'52
1'62
1'72

P02
P12
P22
P32

G02
G12
G22
G32

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

Constants

1 * 16
1'" 1 6
1 • ] 6
1 • 1 i)

1 * 16
1+16

1*16
1*16
1 * 1 6
1*16
1*16
1*16
1*16
1*16

1*16
1*16
1*16
1 * 1 6

1 ... 1 l·~

1 * Ii}
1 + 1 6
1 + 16
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FON2S
FON2H
FON2L
FON2E

D052S
D052H
D052L
D052E

D152S
D152H
D152L
D152E

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

1 + 1 6
1*16
1*16
1 * 1 6

1*16
1*16
1 * 1 6
1" 1 6

1 ... 1 b
1"" 1 6
1 * 1 b
l' 1 6

** Machineparameters

BMOD2
BMOD2H
BMOD2L
BMOD2E

DMOD2
DMOD2H
DMOD2L
DMOD2E

INTINV2
INTINV2H
INTINV2L
INTINV2E

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.spac,=

. space

.space

1*16
1 * 1 6
1 + 1 6
1*16

1*16
1 * 1 6
1 * 1 6
1 + 1 6

1'" 1 h

1 • 1 'I

1 ... 1 i-,

1 + 1

** SIGNALS IN MODEL **

ISWM2
ISWM2H
ISWM2L
ISWM2E

ISBM2
ISBM2H
ISBM2L
ISBM2E

PSIG2
PSIG2H
PSIG2L
PSIG2E

PSIM2
PSIM2H
PSIM2L
PSIM2E

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

1 + 1 6
1*16
1* 16
1 * 1 6

1*16
1*16
1*16
1 * 1 6

1" 16
1+16
1*1(;
1 * 11,

1'" 1 6
1*16
1 * 1 6
1*16

PHIRAM2 • space
PHIRAM2H .space

1 " 1 6
1"16



PHIRAM2L .space 1'16
PHI RAM2E: .space 1*16

RHOSA2 .space 1*16
RHOSA2H .space 1*16
RHOSA2L .space 1* 16
RHOSA2E .space 1*16

RHOSAG2 .space 1*16
RHOSAG2H .space 1'16
RHOSAG2L .space 1*16
RHOSAG2E .space 1*16

RHOSAI2 .space 1*16
RHOSAI2H .space 1*16
RHOSAI2L .space 1*16
RHOSAI2E .space 1*16

RHSAIA2 .space 1*16
RHSAIA2H .space 1*16
RHSAIA2L .space 1*16
RHSAIA2E .space 1*16

RSAIAP2 .space 1*16
RSAIAP2H .space 1'16
RSAIAP2L .space 1*16
RSAIAP2E: .space 1*16

.SECT "TP210ATA"

Section TP210ATA equals Jatapage R
TP21 = Taskprocessor 2 of slave
Last character of symbol is 3

Temporary parameters

M03 .space 1*16
M13 .space 1*16
M23 .space 1*16
M33 .space 1*16
M43 .space 1'16
M53 .space 1* 16
M63 .space 1"'16
M73 .space 1*1(,

T03 .space 1*16
T13 .space 1*16
T23 .space 1*16
133 .space 1*16
T43 .space 1*16
T53 .space 1*16
T63 .space 1*16
T73 .space 1*16

G03 .space 1*16
G13 .space 1*16
G23 .space 1*16
G33 .space 1*16

Constants

fON3S .space 1*16
fON3H .space 1'16
fON3L .space 1*16
fON3E .space 1*H

0053S .space 1*16
0053H .space 1*16
0053L .space 1* 16
0053E .space 1*16

0153S .space 1+16
0153H .space 1*16
0153L .space l' 16
0153E .space 1*16

OI3S .space 1*16
OI3H .space l' 1"
OI3L .space 1'" 1b
OI3E .space 1'" 1 h

ARe13S .space 1*16
ARCT3H .space 1*16
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ARCT3L
ARCT3E

PI E2 3S
PIE23H
PIE23L
PIE23E

L83
LB3H
L83L
LB3E

UB3
U83H
UB3L
UB3E

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

1*16
1*16

1'16
1* 1 6
1 * 1 6
1*16

1 * 1 6
1* 16
1*16
1*16

1 *16
1*16
1*16
1 * 16
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** Machineparameters **

PROP3
PROP3H
PROP3L
PROP3E

.space

.space

.space

.space

1*16
1*16
1 * 16
1 ... 1 I)

•• SIGNALS IN MODEL *-

ESP3
ESP3H
ESP3L
ESP3E

ESPA3
ESPA3H
ESPA3L
ESPAJE

ES PAP 3
ESPAP3H
ESPAP3L
ESPAP3E

ESPG3
ESPG3H
ES PG3L
ESPG3E

ESPGA3
ESPGA3H
ESPGA3L
ESPGA3E

ESPGP3
ESPGP3H
ES PGP 3L
ESPGP3E

PHIRAM3
PHIRAM3H
PHIRAM3L
PHIRAM3E

RHOSA3
RHOSA3H
RHOSA3L
RHOSA3E

RHOSAG3
RHOSAG3H
RHOSAG3L
RHOSAG3E

RHOSAI3
RHOSAI3H
RHOSAI3L
RHOSAI3E

PS 13
PS I 3H
PS I 3L
PSI3E

ISBM3
ISBM3H

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.spac~

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

. space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

•.'i~lace
.space
.space
.space

.space

.space

1 * 1 b
1*16
1* 16
1* 16

1*16
1* 16
1* 16
1*16

1*16
1 * 16
1*16
1 -I- 1 h

1 • 1 '.'
1 ~ 1 I~

1 .' 1 "
l' ]I,

1*16
1* 16
1*16
1*16

1*16
1'16
1 * 16
1* 16

l' 1
1 ~ 11>
1 '0 1 "
1 • 11•

l' 1 6
1*16
1*16
1*16

1*16
1*16
1*16
1 * 1 6

1 * 16
1*16
1 + 1 6
l' 1 6

l' I"~

1 • 1 (

I • 1"

1 * 16
1*16



ISBM3L
ISBM3E

ISWM3
ISWM3H
ISWM3L
ISWM3E

ESSA3
ESSA3H
ESSA3L
ESSA3E

ESRA3
ESRA3H
ESRA3L
ESRA3E

ESRAG3
ESRAG3H
ESRAG3L
ESRAG3E

ISB3
ISB3H
ISB3L
ISB3E

PHIRA3
PHIRA3H
PHIRA3L
PHIRA3E

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

1 * 16
1* 16

1* 16
1*16
1* 16
1 * 16

1*16
1*16
1* 16
1*16

1*16
1 * 16
1*16
1* 16

1* 16
1*16
1* 16
1 * 16

1 *] 6
1 * ] 6
] * 1 6
] * ] 6

] * ] 6
] * ] 6
] * 1 6
1*]6
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.SECT WSM2DATA"

Section SM2DATA equals dalapage
** SM2 = Slavemaster of slave 2

Last character of symbol is 4

Temporary parameters

M04
M14
M24
M34
M44
M54
M64
M74

T04
T14
T24
T34
T44
T54
T64
T74

P04
P14
P24
P34

G04
G14
G24
G34

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

Constants

1*16
] * ] b

] * ] 6
1*16
] * ] 6
] * 16
] * ] 6
] * ] "

] * ] 6
] * 1 6
] * ] 6
] * ] 6
1 * 16
] • 16
1 * ] 6
l' 1 6

] * ] 6
] * ] 6
] *] 6
] * ] 6

] * ] 6
1 *] 6
] • ] 6
] * 1 6

D054S .space 1 * 16
D054H .space 1*16
D054L .space 1*16
D054E .space 1*16

D154S .space 1*16
D154 H .space ]*16
D154L .space ] * ] 6
D154£ .space ] • ] 6

** Machineparameters

DMOD4 .space 1* ] .;



OM004H
OM004L
OM004E

BM004
BM004H
BM004L
BM004E

.spac8

.space

.space

.space

.space

.space

.space

1*16
1*16
1*16

1*16
1*16
1 * 1 6
1*16
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*. SIGNALS IN MODEL **

PSIM4 .space 1* 16
PSIM4H .space 1*16
PSIM4L .space 1*16
PSIM4E .space 1*16

PSIMA4 .space 1*16
PSIMA4 H .space 1*16
PSIMA4L .space 1*16
PSIMA4E .space 1*16

PSIMAP4 .space 1*16
PSIMAP4H .space 1*16
PSIMAP4L .space 1*16
PSIMAP4E .space 1*16

lSBM4 .spac8 1* 16
lSBM4H .space 1 ... 1 I~

ISBM4L .space 1 + 1 6
ISBM4E .space 1* 16

.SECT "TP120,l\,l'A"

** Section TP120ATA equals datapage 10
TP12 = Taskprocessor 1 of slave 2

.* Last character of symbol is 5 **

** Temporary parameters

M05 .space 1*16
M15 .space 1*16
M25 .spac8 1* 16
M35 .space 1*16
M45 .space 1*16
M55 .space 1 .. 1 f,

M65 .space 1' 1 ')
M75 .space 1 ' 1 e'

T05 .space I' H
T15 .space 1*16
T25 .space 1*16
T35 .space 1*16
T45 .space 1*16
T55 .space 1*16
T65 .space 1*16
T75 .space 1*16

P05 .space 1*16
P15 .space 1* 16
P25 .space 1*16
P35 .space l' 16

G05 .space 1* ] r.
G15 .space l' 1 b
G25 .space 1* ] 6
G35 • space l' It.

Constants

FON5S .spac8 1*16
FON5H .space 1*16
FON5L .space 1*16
FON5E .space 1*16

0055S .space 1*16
0055H .space 1*16
0055L .space 1*16
0055E .space 1 * 1 6

0155S .space 1* ]f.

D155H .space 1"'1 t:J

0155L .space l' 1 '
0155£ .spac8 l' 1 ,;



** Machineparameters
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A5
A5H
A5L
A5E

RK5
RK5H
RK5L
RK5E

C5
C5H
C5L
C5E

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

1* 1f,
1*16
1 * 1 6
1*16

1+16
J+ 16
1+16
1*16

J+ 16
1 * 1 6
1*16
J+ 16

** SIGNALS IN MODEL **

PS I 5
PSI5H
PSI5L
PSI5E

IS5
IS5H
IS5L
IS5E

ISBM5
ISBM5H
ISBM5L
ISBM5E

ISWM5
ISWM5H
ISWM5L
ISWM5E

ISW5
ISW5H
ISW5L
ISW5E

SIN5
SIN5H
SIN5L
SIN5E

MIKW5
MIKW5H
MIKW5L
MIKW5E

PHIRA5
PHIRA5H
PHIRA5L
PHIRA5E

MEL5
MEL5H
MEL5L
MEL5E

ML5
ML5H
ML5L
ML5E

RHOSA5
RHOSA5H
RHOSA5L
RHOSA5E

RHOSAA5
RHOSAA5H
RHOSAA5L
RHOSAA5E

RHSAAP5
RHSAAP5H
RHSAAP5L
RHSAAP5E

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

. space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

J+ 16
1+16
1+16
1 + 1 6

] +1 6
J+ 16
1 + ] 6
1*16

1 * ] 6
1+16
1 * ] 6
] * ] 6

1'" 1 6
1 * ] 6
1 * 1 6
1 * 1 6

1*1 6
1 + 1 6
1 * 1 6
] * ] 6

] * ] 6
] *] 6
1*}(j
] * ] 6

1 .... 1 6
] * ] 6
1*]6
l' ] 6

] "Pi
1*16
]*]6
1*16

J+ 16
1*16
1 * 1 6
1*16

] + ] 6
] + 16
] • ] 6
] + 1 6

]*16
1*16
1*16
] " ] 6

1 + 1 6
1 * ] 6
1* 1 6
1 + 1 6

1 * j(,

1+16
1 * 1 6
1 "16



SQR15H .space l' 16
SQR25H .space 1*16
SQR35H .space 1*16
SQR45H .space 1*16

SQR55H .space 1*16
SQR65H .space 1*16
SQR75H .space 1*16

SQR5H .space 1*16
SQR5L .space 1*16

.SECT "TP22DATA"

Section TP22DATA equals datapage 11
TP22 = Taskprocessor 2 of slave 2 **
Last character of symbol is 6

Temporary parameters

M06 .space 1*16
M16 .space 1*16
M26 .space 1* 16
M36 .space 1*16
M46 .space 1*16
M56 .space 1*16
M66 .space 1 * 16
M76 .space 1* 16

T06 .space 1*16
Tl6 .space 1 *1 11
T26 .space l' 16
T36 .space 1-16
T46 .space l' 1 r,
T56 .space 1*1 '"
T66 .space 1*1 11
T76 .space 1* 16

P06 .space 1*16
P16 .space 1*16
P26 .space 1*16
P36 .space 1* 16

G06 .space 1*16
G16 .space 1*16
G26 .space 1*16
G36 .space 1*16

Constancs

rON6S .space 1" 1.'
rON6H .space 1*1 0

rON6L .space 1+ 16
rON6E .space 1'" 1 6

SIN16S .space 1" 16
SIN16H .space 1*16
SIN16L .space 1 * 16
SIN16E .space 1*16

S I N2 6S .space 1* 16
SIN26H .space 1*16
SIN26L .space 1*16
SIN26E .space 1*16

COS16S .space 1*16
COS16H .space 1 * 111
COS16L .space 1 * 1 I)

COS16E .space 1" 16

COS26S .space 1*16
COS26H .space 1*16
COS26L .space 1*16
COS26E .space 1*16

PIE26S .space 1* 16
PIE26H .space 1*16
PIE26L .space 1* 16
PIE26E .space 1*1 Ii

TPIE6S .space 1"1
TPIE6H .space 1* 1
TPIE6L .space 1*1
TPIE6E .space l' 1
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0056S
D056H
D056L
0056E

0156S
D156H
D156L
D156E

LB001
LB001H
LBOOl1
LB001E

UB1000
UB1000H
UB1000L
UB1000E

.space

.space

.space
• space

.space

.space

.space

.space

• space
.space
.space
.space

.space

.space
• space
.space

1*16
1*16
1 * 1 6
1*16

1 * 1 6
1*16
1*16
1*16

1*16
l' 16
1*16
1*16

1*16
1*16
1*16
1*16
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** Machineparameters **

A6
A6H
A6L
A6E

B6
B6H
B6L
B6E

RK6
RK6H
RK6L
RK6E

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

1*16
1*16
1*16
1*16

] * ]6
1*]6
] * ] 6
l' 16

1 • II
] * 1 6
] < 16
1*16

** SIGNALS IN MODEL .*

PSI6
PSI6H
PSI6L
PS I 6E

PSIA6
PSIA6H
PSIA6L
PSIA6E

PSIAP6
PSIAP6H
PSIAP6L
PSIAP6E

IS6
IS6H
IS6L
IS6E

ISB6
ISB6H
ISB6L
ISB6E

MIKB6
MIKB6H
MIKB6L
MIKB6E

SIN6
SIN6H
SIN6L
SIN6E

COS6
COS6H
CS06L
COS6E

ESP6
ESP6H
ESP6L
ESP6E

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

.space

1 * 16
1*16
1*16
]*16

1*16
1*16
1 * 1 6
1*16

] * 1 6
] * ] 6
1 * 1 6
] * 1 6

1* 16
] * 1 6
] *] 6
1 * ] 6

l' 16
]*16
] * 16
1 * 1 6

1*16
1* 16
] * 1 6
1*16

] * 16
1 * ] 6
1*16
1*16

1 *16
1*16
] * ] 6
1 * ] 6

1*16
1*]6
1 * 1 6
1 * 1 6
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;!!! !

;ENABLE ALL INTERRUPTS VIA IMR
;SET ON-CHIP OATAMEMORY TO 0 (MACRO)

0,0314150,06283/20T/2

[NITIALIZES PARAMETERS FOR CALCULATION
OF SINUS AND COSINUS,ARCTAN,SQRT

005

1/0T = 15.9159

DISABLE OVERFLOW MODE
POINT OP REGISTER TO DATA PAGE 0
POINT TO AUXILIARY REGISTER 7

SINT6S .space 1* I 6
SINT6H .space l' 16
SINT6L .space l' 16
SINT6E .space 1*16

COST6S .space 1* 16
COST6H .space 1* 16
COST6L .space 1* 16
COST6E .space 1* 16

.text
INIT OINT

ROVM
LOPK 0
LARP 7
LACK 3Fh
SACL 4
ZMEM

LDPK 6

INITIAST
*

LOPK 8
LALK OOOOOH
SACL OI3S
LALK 07 F52 H
SACL OI3H
LALK 07740H
SACL OI3L
LALK 00003H
SACL OI3E

LOPr: 7
LALr: OOOOOH
SACL 0152S
LALK 06081H
SACL 0152H
LALK 06140H
SACL 01521
LALK OFFFCH
SACL 0152E

LALK OOOOOH
SACL 0052S
LALK 04056H
SACL 0052 H
LALK 040COH
SACL 00521
LALK OFFFBH
SACL 0052 E

LOPr: 8
LALK OOOOOH
SACL 0153S
LALK 06081H
SACL 0153H
LALr: 06140H
SACL 0153L
LALK OFFFCH
SACL 0153E

LALK OOOOOH
SACL 0053S
LALK 04056H
SACL 0053H
LAU: 040COH
SACL 0053L
LALK oFFFBH
SACL 0053E

LOP,: 9
LALK OOOOOH
SACL 0154S
LALK 06081H
SACL 0154H
LALK 06140H
SACL 0154L
LALK OFFFCH
SACL 0154E
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LALK OOOOOH
SACL 0054S
LALK 04056H
SACL 0054H
LALK 040COH
SACL 0054L
LALK OFFFBH
SACL 0054E

LOPK 10
LALK OOOOOH
SACL 0155S
LALK 06081H
SACL 0155H
LALK 06140H
SACL 0155L
LALK OFFFCH
SACL 0155E

LALK OOOOOH
SACL 0055S
LALK 04056H
SACL 0055H
LALK 040COH
SACL 0055L
LALK OFFFBH
SACL 0055E

LOPK 11
LALK OOOOOH
SACL 01565
LALK 06081H
SACL 0156H
LALK 06140H
SACL 0156L
LALK OFFFCH
SACL 0156E

LALK OOOOOH
SACL 0056S
LALK 04056H
SACL 0056H
LALK 040COH
SACL 0056L
LALK OFFFBH
SACL 0056E

SSXM

HAIN PROGRAH

INITIALIZE PARAMETERS

LDPK
LALK
SACL
LALK
SACL
LALK
SACL
LALK
SACL

10
OOOOOH
A5
079E7H
A5H
04F00H
A5L
OFFFFH
A5E

A 1/i1tSf:) 1/1, OS 0,95238

CPYOAT A5,10,A6, 11

LOPK
LALK
SACL
LALK
SACL
LALK
SACL
LALK
SACL

11
00001H
B6
05555H
B6H
02A80H
B6L
OFFFEH
B6E

B -1/1 -1/3

LOPK
LALK
SACL
LALK
SACL
LALK
SACL

10
OOOOOH
C5
051EBH
C5H
04280H
C5L

C I/THETA ~ 1/100



LALK OFFf9H
SACL SSE

LDPK 10
LALK OOOOOH RK 0,02
SACL RKS
LALK OSlEBH
SACL RKSH
LALK 04280H
SACL RKSL
LALK OfFFAH
SACL RKSE

CPYDAT RKS,10,RK6,11

LDPK 7
LALK OOOOOH BMOD l/L 1/3
SACL BMOD2
LALK OSSSSH
SACL BMOD2H
LALK 02A80H
SACL BMOD2L
LALK OFFFEH
SACL BMOD2E
CPYDAT BMOD2,7,BMOD4, 9

LDPK 7
LALK OOOOOH D~10D RI<HODELI (] t:3f:WJDEL i (1.02/1.0~J

SACL DMOD2
LALK 04E04H
SACL DMOD2 H
LALK 07000H
SACL DMOD2L
LALK OFFFAH
SACL DMOD2E
CPYDAT DMOD2,7,DMOD4,9

ZAC
LDPK 7
LALI< OOOOOH lNTlNV 1/11'JTEG 1/20
SACL INTINV-"
LALK 06666H
SACL INTINV2H
LALK 03300H
SACL INTINVn
LALK o FFFBH
SACL INTINV2E

LDPK 8
LALK OOOOOH PROP 36
SACL PROP3
LALK 04800H
SACL PROP3H
LALK OOOOOH
SACL PROP3L
LAU: UOOOSH
SACL PROP3E

LDPI< 8
LAn: 11000CIH
SACL UB3
LACK 078ADH
SACL UB3H
LACK 07B80H
SACL UB3L
LACK OFFFFH
SACL UB3E

LACK 0000lH
SACL LB3
LACK 078ADH
SACL LB3H
LACK 07B80H
SACL LB3L
LACK OFFFfH
SACL LB3E

LDPK ]]

LALK OOuOOH LBOU1 0.002
SACL LBOO]
LALK 04189H
SACL LB001H
LALK 01B80H
SACL LBOOl1
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LALK OFFf7H
SACL LB001E

LALK (JOOOOH Ll:luul 1U:)t)

SACL UBIOOO
LALK 07000H
SACL UBIOOOH
LALK OOOOOH
SACL UBIOOOL
LALK 00009H
SACL UBIOOOE

** INITIALIZE INPUTS **

LOPK 7
LALK OOOOOH PSIG
SACL PSIG2
LALK 04000H
SACL PSIG2H
LALK OOOOOH
SACL PSIG2L
LALK OOOOOH
SACL PS I G2 E

LOPK 7
LALK OOOOOH RHOSAG
SACL RHOSAG2
LALK 04000H
SACL RHOSAG2H
LALK OOOOOH
SACL RHOSAG2L
LALK OOOOOH
SACL RHOSAG2E

CPYOAT RHOSAG2,7,RHOSAG3,8

LOPK 10
LALK OOOOOH ML "SACL ML5
SACL ML5H
SACL ~lL5L

SACL ML5E

** INITIALIZE STATES

LOPK 8
ZAC
SACL ES P3
SACL ESP3H
SACL ES P3L
SACL ESP3E

CPYOAT ESP3, 8, ESPG,ll

LOPK 8
ZAC
SACL ESPA3
SACL ESPA3H
SACL ESPA3L
SACL ESPA3E

SACL ESPAP3
SACL ESPAP3H
SACL ESPAP3L
SACL ESPAP3E

LDPK 10
SACL RHOSA5
SACL RHOSA5H
SACL RHOSA5L
SACL RHOSA5E

CPYOAT RHOSA5,10,RHOSA2,7
CPYOAT RHOSAS,lO,RHOSA3,8

LOPK 10
ZAC
SACL RHOSAA:,
SACL RHOSAA5H
SACL RHOSAA5L
SACL RHOSAA5E

SACL RHSAAP5
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SACL RHSAAP5H
SACL RHSAAP5L
SACL RHSAAPSE:

LDPK 11
SACL PSIA6
SACL PSIA6H
SACL PSIA6L
SACL PSIA6E:

SACL PSIAP6
SACL PSIAP6H
SACL PS IAP6L
SACL PS IAP6E:

LDPK 11
LALK OOOOOH
SACL PSI6
LALK 04189H
SACL PSI6H
LALK 01B80H
SACL PSI6L
LALK OFFF7H
SACL PSI6E:

CPYDAT PSI6,11,PSI5,10

ZAC
LDPI< 9
SACL PSIMA4
SACL PSIMA4H
SACL PSIMA4L
SACL PSIMAH

SACL PSIMAP4
SACL PSIMAP4H
SACL PSIMAP4L
SACL PSIMAP4E:

LDPK 9
LALK OOOOOH
SACL PSIM4
LALK 04189H
SACL PSn14 H
LAU; 01B80H
SACL PSIM4L
LALK OFFF7H
SACL PSIM4E

CPYDAT PSIM4,9,PSIM2,7

ZAC
LDPK 7
SACL RHOSAI2
SACL RHOSAI2H
SACL RHOSA In
SACL RHOSAI2E

CPYDAT RHOSAI2,7,kHOSAI3,8

LDPK 7
ZAC
SACL RHSAIA2
SACL RHSAIA2H
SACL RHSAI An
SACL RHSAIA2E

SACL RSAI AP2
SACL RSAIAP2H
SACL RSAIAP2L
SACL RSAIAP2E
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++ INITIALIZATION COMPLETED *.

LDPK
LACK
SACL
ZAC
SACL
LALK
SACL
LALK
SACL
LRLK
LRLK
LRLK
LRLK

6
15
COUNT

DURATION
07Ef4H
MAXSPACE
3
MCOUNT
AR3,00600H
AR4, 00 fDOH
AR5,019AOH
AR6,02390H

1 IN 15 TO HIGH MEMORY AREA

32500 x LOOP

** START CALCULATION Of LOOPS ++

iSWIIi ~ rhsapr + rllusai
-0.942809 iswm 0.942809
(11
(1)

(2 )

LOOP LDPK
MULTf2
CPYDAT
CPYDAT
CPYDAT

LDP,;
SUBf3
MULTf3
ADDf3
LIMITJ
CPYDAT
CPYDAT

LDPK
MULTf2
DIVf2
CPYDAT

7
PSIG2,BMOD2,ISBM2
ISBM2, 7, ISBM3, 8
ISBM2, 7, ISBM5, 10
ISBM2, 7, ISB~14, 9

8
RHOSAGJ, RHOSA3,GOJ
G03, PROI"J, GOJ
G03,RHOSAI3,ISWHJ
LBJ, ISWMJ, UBJ
IS~13, 8, IS~12, 7
ISWM3, 8, ISWM5,10

7
I SWM2, DMOD2, G02
G02,PSIM2, PHIRAM2
PHIRAM2,7,PHIRAM3,8

( 2)
isbm
(11
(1 )
(1 )

phi ram
(1 )

psig/lmodel

rkm/Il+skm)+iswm/psim

Calculation of RHOSAIA +.
LDPK 7
SUBf2 RHOSAG2,RHOSA2,G02
MULTf2 G02,INTINV2,RHSAIA2

(21

rhsaia Irhosag - rhosa)* l/integ

+. Calculation of ESPG en ESPGA
LDPK 8
CAP023 ISBMJ,ISWMJ,ESPGJ
DIff3 ESPG3,ESPGPJ,ESPGA3

Calculation of ESSA and ESRA
ADDf3 ESPGA3,PHIRAM3,ESRAG3
ADDf3 ESRAG3,RHOSA3,ESSAJ
CPYDAT ESRAGJ,8,ESRAJ,8

I J I
espg ~ arctan (iswlII/isbrn)
espga ~ differentiate (espgl

esrag = espga - phirarn
essa esrag + rhosa
esra = esrag + rhosa - rhosa esrag

++ Calculation of IS *.
LDPK 10
CAP015 ISBM5, ISWM5, ISS
CPYDAT IS5,10, IS6, 11

15)
is = sqrtlisbm + isbm • iswm - iswm)
14 )

++ Calculation ot SIN and (I)S, ISB,Hlr:t'· an,i PSI/
LDPI< 11 I'i)
POCA16 ESP6,CCJSb,SINb \."1,,) ···L.i~~((:;~[~'), sjn : :'::IH(t:~sr')

CPYDAT SIN6, 11, SIN5, III [4)

LDPK 11
MULTf6 COS6, ISo, ISt',6

MULTf6 PSI6,B6,G06
ADDf6 G06,ISB6,G06
MULTf6 G06,A6,MIKB6

MULTf6 MIKB6,RK6,PSIA6

+* Calculation ot PSIMA
LDPK 9
MULTf4 PSIM4,BMOD4,G04
SUBf4 ISBM4,G04,G04
MULTf4 G04,DMOD4, PSIMA4

(6 )
isb is * COSlesp)

(6 I

mikb l/ll+sk)+{isb - psilll

psia rk + mikb

(4 )

[.>sima rkrnodel/ (l+skmodel) + [isblll - pSilh/llllodell

++ Calculation of ISW,MIKW and PHIRA ++
LDPK 10
MULTf5 IS5,SIN5, ISW5
MULTf5 ISW5,A5,MIKW5

MULTf5 RK5,MIKW5,G05
DIVf5 G05,PSI5,PHIRA5

15)
isw
rnikw

phira

is + SIN{esp)
i sw / 11 +s k)

rk + mikw/psi
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CPYDAT PHIRA5,10, PHIRA3,8

LDPK 8
SUBF3 ESRA3,PHIRA3,ESPA3

LDPK 10
MULTF5 ISW5,PSI5,G05
MULTF5 G05,A5,MEL5

i-li
espa

(5 )

mel

esra - rhGSd

isw * psi' II (l+sk)

LOPK 9
INTEGAB4 PSIMA4,PSIMAP4,PSIM4
CPYDAT PSIM4,9,PSIM2,7

LDPK 8
INTEGAB3 ESPA3,ESPAP3,ESP3
CPYDAT ESP3,8,ESP6,ll

SUBF5 MEL5,ML5,G05
MULTF5 G05,C5,RHOSAA5

LDPK 7
INTEGAB2 RHSAIA2,RSAIAP2,RHOSAI2
CPYDAT RHOSAI2,7,RHOSAI3,8

rhosa

rhosaa = 1/theta * {mel - mIl

(2 )
integrate rhosai
( 1 )

(3 I
integrate rhosai
(I )

( 4 )
integrate psim(odel)
( 4 )

(5 )
integrate
( 1 )
(1 )

10
RHOSAA5,RHSAAP5,RHOSA5
RHOSA5,10,RHOSA2,7
RHOSA5,10,RHOSA3,8

LDPK
INTEGAB5
CPYDAT
CPYDAl

LDPK
INTEGAB6
LIMIT6
CPYDAT

11
PSIA6,PSIAP6,PSI6
L8001, PSI6,UB1000
PSI6, 11, PSI5, 10

(6 )

integrat~ psi
0.001 psi
11 1

LDPK 6
LAC DURATION
ADDI< 1
SACL DURATION
SUB MAXSPACE
BGEZ FINISH
LAC COUNT
SUBK 1
SACL COUNT
BGZ LOOP

LDPI< 11
LARP 3
LAC PS I"
SACL ,+

LARP 4
LAC PSI6+1
SACL *+

LARP 5
LAC PSI6+2
SACL *+

LARP 6
LAC PSI6+3
SACL *+

LARP 0

LDPI< 6
LACK 15
SACL COUNT

8 LOOP

FINISH LDPK 6
LALI< 07EF4H
SACL MAXSPACE
ZAC
SACL DURATION
LAC MCOUNT
SUBK 1
SACL MCOUNT
BGZ LOOP
IDLE

. END
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Programma ter simulatie van de IA met indirecte veldorientering
na aanloop onder nullast bij belastingsstoot van 50 % en de
modelparameters gelijk aan de machinieparameters:

DURATION
07EF4H
MAXSPACE
3
MCOUNT
AR3,00600H
AR4,00FDOH
AR5,019AOH
AR6,02390H

INITIALIZATION COMPLETED
LDPK 6
LALK OOFAOH
SACL ACTION
LACK 15
SACL COUNT
ZAC
SACL
LALK
SACL
LALK
SACL
LRLK
LRLK
LRLK
LRLK

START CALCULATION OF LOOPS **

1 IN 15 TO HIGH MEMORY AREA

32500 v LOOP

iswm = rhsapr + rhosai
-0.942809 iswm 0.942809
( 1 )
( 1 )

(2 )

LOOP LDPK
MULTF2
CPYDAT
CPYDAT
CPYDAT

LDPK
SUBF3
MULTF3
ADDF3
LIMIT3
CPYDAT
CPYDAT

LDPK
MULTF2
DIVF2
CPYDAT

7

PS I G2, 8HUD2, I S8M2
IS BM2 ,J , I S8M 3, 8
I S BM2 , 7 , I S Bi"! 5, 1:)
ISBM2, 7, ISE',H~, co

8
RHOSAG3,RHOSA3,G03
G03,PROP3,G03
G03, RHOSAI3, ISWM3
LB3,ISWM3,UB3
ISWM3, 8, ISWM2, 7
ISWM3, 8, ISWM5, 10

7
ISWM2,DMOD2,G02
G02,PSIM2,PHIRAM2
PHIRAM2,7,PHIRAM3,8

(2 )
isblll
( 1 )
( 1 )
( 1 )

(3 )

phirarll
( 1 )

psig/lrnodel

rkml (l+sf:lll) *iswrn/psirn

Calculation of RHOSAIA **
LDPK 7
SUBF2 RHOSAG2,kHUSAL,GOi
MULTF2 G02, HITl l'IV2, f',HSAIA2

Calculation of ESPG en ESPGA

i,' I

LDPK 8
CAP023 ISBM3,ISWM3,ESPG3
DIFF3 ESPG3,ESPGP3,ESPGA3

Calculation of ESSA and ESRA

ADDF3 ESPGA3,PHIRAM3,ESRAG3

(3 J

espg = arctan liswrn/isbm)
espga = differentiate (espgJ

esrag = espga - phirarn

ADDF3 ESRAG3,RHOSA3,ESSA3

CPYDAT ESRAG3,8,ESRA3,8

Calculation of IS ••

essa

€sra

esrag , rhosa

esraq + rhosa - rho3d esraq

LDPK 10
CAP015 ISBM5, ISWM5, IS5
CPYDAT IS5, 10, IS6, 11

(:0)
is 0 sqrt (isbrn * isbm + iswrn * iswrn)
[4 J

Calculation of SIN and COS, ISB, MIKB and PSIA

LDPK 11 (6 )
POCA16 ESP6,COS6,SIN6 cos COS (esp), sin SIN(esp)
CPYDAT SIN6,ll,SIN5,10 (4 )

LDPK 11 (6 )
MULTF6 COS6, 156, ISB6 isb is . C()S Iesp I

MULTF6 PSI 6, B6, GCii; (I)'
ADDF6 G06, ISB6, GUo
MULTF6 G(),j, Ab, HII<B6 lid k r 1/(1ISL\-Y(isl - [_\5 i 11 ,:,

MULTF6 r-1II<BtJ, hi<'J, PSI,p"lj psia r .: ,id f:b
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Calculation of PSIMA **

LDPK
MULTF4
SUBF4
MULTF4

9
PSIM4,BMOD4,G04
ISBM4,G04,G04
G04,DMOD4,PSIMA4

14 )

psima rkmodel/ (l+skmodel)* (isbfll - psim/lmodell

** Calculation of ISW,MIKW and PHIRA **

phira rk * mikw/psi

( 5)
isw is * SIN(esp)
mikw isw/ll+sk)

esra - rhosa

(5 )

(3 )
espa

LDPK 10
MULTF5IS5,SIN5,ISW5
MULTF5 ISW5,A5,MIKW5

MULTF5 RK5,MIKW5,G05
DIVF5 G05,PSI5,PHIRA5
CPYDAT PHIRA5,10,PHIRA3,8

LDPK 8
SUBF3 ESRA3,PHIRA3,ESPA3

LDPK 10
MULTF5ISW5,PSI5,G05
MULTF5 G05,A5,MEL5

SUBF5 MEL5,ML5,G05
MULTF5 G05,C5,RHOSAA5 rh()saa I/theta • Imel - mi!

LDPK 7
INTEGAB2 RHSAIA2,RSAIAP2,RHOSAI2
CPYDAT RHOSAI2,7,RHOSAI3,8

(2 )
integrate rhosai
( 1 )

LDPK 8
INTEGAB3 ESPA3,ESPAP3,ESP3
CPYDAT ESP3,8,ESP6,ll

(3 i
integrate rhosai
11 )

LDPK 9
INTEGAB4 PSIHA4,PSIMAP4,PSIM4
CPYDAT PSIM4,C"PSIM2,7

rhosa
LDPK
INTEGAB5
CPYDAT
CPYDAT

1 CJ
RHOSAA5,RHSAAP5,RHOSA5
RHOSA5,lCJ,RHOSA2,7
RHOSA5,10,RHOSA3,8

( 4 )
integrate PSil1l (odel)
14 )

15)
integrate
( 1 )
( 1 )

LDPK
INTEGAB6
LIMIT6
CPYDAT

11
PSIA6, PSIAP6, PSI 6
LBOOl, PSI 6, UBI0CJCJ
PSI6, II, PSI5,lCJ

(6 )
integrate psi
0.001 psi
( I )

LDPK 6

LAC
SUB1<
SACL
BGZ

ACTION
I
ACTIOI'j
MLO

,j~cr'~nlsni .-1CI "f]

LOP,:
ZAC
SACL
LALK
SACL
LALK
SACL
LALK
SACL
LDPK

lCJ

ML5
04000H
ML5H
OOOOOH
ML5L
OFFFFH
ML5E
6

MLO LAC
ADDK
SACL

DURATION
I
DURATION increment duration

SUB
BGEZ

MAXSPACE
FINISH if dur at ic,n III a:'. spa c e ~" fin ish

LAC
SUBK
SACL

COUNT
I
COUNT decrement count for write to HMA

BGZ LOOP if count 0, store to 'High Memory Area'

LDPK II
LARP 3
LAC PSIf;
SACL *+



LARP 4
LAC PSI6+1
SACL '+

LARP 5
LAC PSI6+2
SACL *+

LARP 6
LAC PSI6+3
SACL *+

LARP 0

LDPK 6
LACK 15
SACL COUNT set count to its maximum value

B LOOP

FINISH LDPK 6
ZAC
SACL DURATI ON
LAC MCOUNT
SUBK 1
SACL MCOUNT
BGZ LOOP
IDLE

.END
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Programma ter simulatie van de IA met indirecte veldorientering
na aanloop onder nullast bij belastingsstoot van 50 % en de
rotorweerstand van het model gelijk aan tweemaal de werkelijke
weerstand:

DURATION
07 Ef4 H
MAXSPACE
3
MCOUNT
AR3,00600H
AR4,00fDOH
AR5,019AOH
AR6,02390H

INITIALIZATION COMPLETED **
LDPK 6
LALK OOfAOH
SACL ACTION
LACK 15
SACL COUNT
ZAC
SACL
LALK
SACL
LALK
SACL
LRLK
LRLK
LRLK
LRLK

1 IN 15 TO HIGH MEMORY AREA

32500 x LOOP

INITIALIZATION COMPLETED, START CALCULATION OF LOOPS "

iswrn = rhsapr + rhosai
-0.942809 iswrn 0.942809
( 1 )
[1 )

(2 )

LOOP LDPK
MULTf2
CPYDAT
CPYDAT
CPYDAT

LDPK
SUBf3
MULTf3
ADDf3
LIMIT3
CPYDAT
CPYDAT

LDPK
MULTf2
DIVf2
CPYDAT

7
PS I G2, BMOD2, I SBM2
ISBM2, 7, ISBM3, 8
ISBM2,7,ISBM5,10
ISBM2, 7, ISBM4, 9

8
RHOSAG3,RHOSA3,G03
G03,PROP3,G03
G03, RHOSAI 3, ISWM3
LB3, ISWM3, UB3
ISWM3, 8, ISWM2, 7
ISWM3, 8, ISWMS, 10

7
ISWM2, DMOD2, G02
G02, PSIM2, PHIRAM2
PHIRAM2,7, PHIRAM3,8

(2 )
isbrn
( 1 )
(1 )
11 )

(3 )

[i hi r a \\1

(i)

psig /lrnodel

Calculation of RHOSAIA "
LDPK 7
SUBf2 RHOSAG2,RHOSA2,G02
MULTf2 G02,INTINV2,RHSAIA2

Calculation of ESPG en ESPGA

(2 )

rhsaia (rhosag - rhosa)' l/integ

LDPK 8
CAP023 ISBM3, ISWM3, ESPG3
DIff3 ESPG3,ESPGP3,ESPGA3

Calculation of ESSA and ESRA

ADDf3 ESPGA3,PHIRAM3,ESRAG3

( 31
espg = arctan liswm/isljrn)
espga = differentiace lespg)

esrag = espga - phiralll

ADDf3 ESRAG3,RHOSA3,ESSA3

CPYDAT ESRAG3,8,ESRA3,8

Calculation of IS **

essa

esra

esrag + rhosa

esrag + rhosa - rhosa esrag

LDPK 10
CAP015 I SBM5, I SWM5, 1S5
CPYDAT ISS, 10, IS6, 11

( 5)

is = sqrt (isbrn " isbrn + iswrn " iswrn)
( 4 )

Calculation of SIN and COS,ISB,MIKB and PSIA

LDPK 11 (6 )
POCA16 ESP6,COS6,SIN6 l' 'J3 COS(esp), s j n SIN(esp)
CPYDAT SIN6, II, SINS, 10 [ 4 )

LDPK 11 ::1)1
MULTf6 COS6, 156, ISB6 is f, ~ i5

,
C(JS (es[.,)

MULTf6 PSI6,B6,G06 (6 )
ADDf6 G06, ISB6, G06
MULTf6 G06, A6, MH;B6 rnikb 11 (1+sk) "lisb - psill )



MULTF6 MIKB6,R~6,PSIA6

** Calculation of PSIMA

psi ,1
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rk • mikb

LDPK
MULTF4
SUBF4
MULTF4

9
PSIM4, Bt~OD4, G04
ISBM4,G04,G04
G04,DMOD4, PSIMA4

(4 I

psima rkmodel/ {1+skmodell* (isbm - psim/lmodel)

Calculation of ISW,MIKW and PHIRA **

LDPK 10
MULTF5 IS5,SIN5,ISW5
MULTF5 ISW5,A5,MIKW5

(5)
isw is * SIN(esp)
mikw = isw/(I+sk)

MULTF5 RK5,MIKW5,G05
DIVF5 G05,PSI5,PHIRA5
CPYDAT PHIRA5,10,PHIRA3,8

LDPK 8
SUBF3 ESRA3,PHIRA3,ESPA3

pllira

{3 I
espa

rk • rnikw/psi

esra - rhosa

LDPK 10
MULTF5 ISW5,PSI5,G05
MULTF5 G05,A5,MEL5 mel = i sw * psi • 1/ (1+ s k)

SUBF5 MEL5,ML5,G05
MULTF5 G05,C5,RHOSAA5 rhosaa l/theta * (mel - ml)

LDPK 7
INTEGAB2 RHSAIA2,RSAIAP2,RHOSAI2
CPYDAT RHOSAI2,7,RHOSAI3,8

LDPK 8
INTEGAB3 ESPA3,ESPAP3,ESP3
CPYDAT ESP3, f" ESP6, 11

{21
integrate rhosai
( 1 )

(31
integrate rhosai
( 1 )

LDPK 9
INTEGAB4 PSIMA4,PSIMAP4,PSIM4
CPYDAT PSIM4,9,PSIM2,7

rhosa
LDPK
INTEGAB5
CPYDAT
CPYDAT

LDPK
INTEGAB6
LIMIT6
CPYDAT

10
RHOSAA5,RHSAAP5,RHOSA5
RHOSA5,10,RHOSA2,7
RHOSA5,10,RHOSA3,8

11
PSIA6, PSIAP6, PSI6
LBOOl,PSI6,UBI000
PSI6,11,PSI5,10

( 4 i
integrate psir" (odeI)
(4I

(51
integrate
111
( 1 )

(6 )
integrate psi
0.001 psi
(] )

LDPK 6

MLO

LAC
SUBK
SACL
BGZ

LDPK
ZAC
SACL
LALK
SACL
LALK
SACL
LALK
SACL
LDPK

LAC
ADDK
SACL

ACTI01'1
1
ACT I ij~1

MLO

10

ML5
04000H
ML5H
OOOOOH
ML5L
OFFFFH
ML5E
6

DURATI'JN
1
DURATION increment duration

SUB
BGEZ

MAXSPACE
FINISH if duration maxspace => finish

LAC
SUBK
SACL

COUNT
1
COUNT decrement count for write to HMA

BGZ LOOP if count 0, store to 'High M'OlIlory Area'

LDPK 11
LARP 3



LAC PS I ,i
SACL +t

LARP 4
LAC PSI6+1
SACL ++

LARP 5
LAC PSI6+2
SACL *+

LARP 6
LAC PSI6+3
SACL *+

LARP 0

LDPK 6
LACK 15
SACL COUNT set count to its maximum value

B LOOP

FINISH LDPK 6
ZAC
SACL DURATION
LAC MCOUNT
SUBK 1
SACL MCOUNT
BGZ LOOP
IDLE

.END
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