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SaQ~nvatting

Samenvatting

DSP's in de aandrijftechiek

In het kader van een meerjaren-project wordt bij de vakgroep EMV onderzoek gedaan
naar de experimentele verificatie van veldgeorienteerde vermogenselektronisch gestuurde
draaistroomaandrijvingen. Een belangrijk hulpmiddel hierbij zijn simulaties. We willen
deze simulaties in digitale logica realiseren vanwege het kostenaspect, de relatieve
eenvoudigheid en grote flexibiliteit ten opzichte van een analoge simulatie.

Voor de realisatie van real-time simulaties van veldgeorienteerde draaistroomaandrijvingen
kan worden uitgegaan van een tijddiscreet simulatiemodel, verkregen uit het analoge
model door de integratoren tijddiscreet te benaderen. Tevens wordt de waarde van elk
machinesignaal discreet voorgesteld: quantisatie. Bij deze modelvorming zijn er dus twee
foutenbronnen: integratiefouten en quantisatiefouten. Deze twee fouten minimaliseren we
door enerzijds een zo precies mogelijke getalrepresentatie te kiezen en anderzijds een
exact genoeg integratie-algoritme te kiezen.

Voor de getalrepresentatie blijkt een 32-bits floating-point getal te voldoen. De relatie\/~

fout is dan nooit groter dan 1.2xI0-7. Voor de integratie-methode mag de
tijdstapgrootte niet langer dan I00 ~lsec zijn. Als aan deze eisen wordt voldaan kan in het
algemeen worden gezegd dat de simulatie hetzelfde gedrag vertoont als de werkelijke
machine.

Doordat de integratoren tijddiscreet benaderd zijn, zijn de uitgangen van de integratoren
ook tijddiscreet. Elke I00 ~lsec berekenen we uit deze integrator-uitgangen de nieuwe
integratoringangen. Als dit binnen de gewenste nauwkeurigheid lukt (32-bits) spreken we
van een real-time simulatie.
De berekeningen tussen integratoruitgangen en -ingangen kunnen in een "demand graph"
worden weergegeven waarmee het kritieke pad kan worden berekend. Is het kritieke pad
kleiner dan 100 psec dan is er een mogelijkheid het model, hoe complex ook, op een of
meerdere processoren real-time door te rekenen. Deze verdeling van het rekenwerk heet
scheduling. Een mogelijke manier van scheduling is de "As Late As Possible" scheduling.

Nagegaan werd of het model van een veldgeorienteerde spannings gestuurde synchrone
machine (US) real-time kon worden gesimuleerd op het in de vakgroep EMV ontwikkelde
IMS-systeem met 4 TMS320C25 DSP's met behulp van ALAP scheduling. Het kritiek~

pad was echter in dit geval 250 ~lsec. Als in plaats van een C25 gebruik gemaakt wordt
van de opvolger, de C30, kan de simulatie met gemak real-time worden uitgevoerd: 27 Il
sec met een processor.

Met behulp van het gebruikersvriendelijke, zelf ontwikkelde simulatie-programma
FORCEPS kunnen de opgestelde machinemodellen worden gesimuleerd met een personal
computer. De simulaties zijn, net zoals de veldgeorienteerde machine-modellen, modulair
van opbouw.
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Uitgaande van deze machinesimulatie in FORCEPS is assembly-code geschreven voor een
C30-DSP. Door een directe vertaling van FORCEPS naar assembly-code is een identiek
simulatieresultaat te verwachten, alleen veel sneller. Met behulp van een beschikbare C30
is de veldgeorienteerde US-machine real-time gesimuleerd (in 48 Ilsec).

Door gebrek aan een snelle communicatie tussen personal computer en DSP kan er nog
geen real-time simulatie worden getoond op een PC-monitor.
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1. Inleiding

1. Inleiding

DSP's in de aandrijftechiek

In het kader van een meerjaren-project wordt bij de vakgroep EMV onderzoek gedaan
naar de experimentele verificatievan veldgeorienteerde vermogenselektronisch
gestuurde draaistroomaandrijvingen. Een belangrijk hulpmiddel hierbij zijn simulaties.
Diverse soorten machines en regelingen willen we met behulp van simulaties
nabootsen. We willen de simulaties in digitale logica realiseren vanwege het
kostenaspect, de relatieve eenvoudigheid en grote flexibliteit ten opzichte van een
analoge simulatie. Uitgaande van machine- en regel-modellen kunnen we een tijd
discreet simulatiemodel opstellen. Dit simulatiemodel resulteert in een serie
opeenvolgende berekeningen. Willen we met deze machinesimulatie een equivalent van
de werkeIijke machine krijgen dan moeten we de simulatieberekeningen binnen een
bepaalde tijd uitvoeren, met andere woorden: de simulatie moet real-time zijn.
Wanneer moeilijke en of lange berekeningen moeten worden uitgevoerd, besteden we
dit werk vaak uit aan een computer. Echter de berekeningscapaciteit van een computer
is beperkt en dus vaak ontoereikend. De computer-processor is in eerste instantie niet
ontworpen voor het snel verwerken van grote hoeveelheden data. Een beter voor dit
soort werk uitgeruste processor is een DSP (Digital Signal Processor). Door een aantal
van deze DSP's parallel te laten werken, kan een grote berekenings-capaciteit worden
gekregen.
Het realiseren van een real-time machine-simulatie bevat een aantal stappen:

1. Bepaal een model voor de machine.
2. Bepaal een simulatie-model: hoe kunnen we het machine model atbeelden op een

sequentie van eenvoudige wiskundige berekeningen zoals optellen en aftrekken?
3. Bepaal hoe dit simulatie-model real-time op een DSP-architectuur kan worden

afgebeeld: hoe verdelen we de berekeningen over de verschillende processoren.
Het liefst laten we de hele simulatie op een DSP uitrekenen maar vanwege de
beperkte capaciteit en de real-time eis zijn er in een aantal gevallen meerdere DSP's
nodig die parallel werken.

In hoofdstuk 3 worden deze stappen doorgelopen voor de realisatie van een real-time
simulatie van een US-machine (spanningsgevoede synchrone machine) met regeling op
een multi-DSP systeem, het op de vakgroep ontwikkelde IMS-systeem.

Als hulpmiddel, bij stap 2 van het bovengenoemde ontwikkeltraject, kan een niet-real
time simulatie op een personal computer dienen. Met behulp van FORCEPS kan snel
en eenvoudig een simulatiemodel worden ontwikkeld en geverifieerd. Tevens zal
blijken dat een model getest met FORCEPS eenvoudig is/afte vertalen naar DSP
assemblycode. In hoofstuk 4 worden de mogelijkheden van FORCEPS behandeld.

Tenslotte wordt in hoofdstuk 5 de realisatie van machine-simulaties met een
TMS320C30 DSP van Texas Instruments beschreven. Tevens worden hier de real-time
simulatieresultaten besproken.

In hoofdstuk 2 wordt eerst een overzicht gegeven van de diverse toepassings-gebieden
van de DSP.
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2.1 Het ontstaan van de DSP

DSP's in de aandrijftechiek

Digitale electronica wordt een steeds belangrijker en groter deel van de electronische
bewerkingen. De signaalbewerking is een van de toepassingsgebieden die door de
digitale golf zijn meegesleurd.
Begin jaren 70 was een van de belangrijkste digitale ontwikkelingen, de kornst van de
microprocessor-chip. Dit device is inrniddels gemeengoed geworden voor de
electronisch ontwerper. In de loop van de jaren heeft zich een trend van rniniaturisering
ingezet. Er is geen doorbraak geweest in de achterliggende principes. De ideeen die
aan de microprocessor ten grondslag liggen zijn in grote lijnen diegene, die bij enorrne
machines in het verleden zijn toegepast.

Nieuw is echter het enorme gebied van toepassingen dat open is komen te liggen voor
digitale signaalbewerkingen. Toepassingen van micro-electronica in de digitale
signaalbewerking is relatief traag op gang gekomen. Voor het verwerken van analoge
signalen bleef men vasthouden aan de bekende analoge technieken. De belangrijkste
reden hiervoor was het gebrek aan een voldoende snelle (en goedkope)
vermenigvuldiger die het hart van veel operaties zou moeten vormen. Tevens waren de
digitale signaaltheorieen nog niet genoeg bekekend. De uitwerking van deze digitale
signaaltheorie (vanaf 1960) is vooral op gang gekomen door het gebruik van general
purpose computers in simulaties, waarbij men vrij was van real-time beperkingen.

Natuurlijk werd er voor signaalprocessing toch gebruik gemaakt van computers, maar
de hoge kosten van de snelle digitale rekeneenheden beperkten de toepassingen tot
bewerking van langzaam varierende signalen, off-line processing, of applicaties waar
grote financiele uitgaven konden worden veroorIoofd.

Een belangrijke stap voorwaarts in de vervanging van analoge door digitale technieken
was het beschikbaar komen van een digitale multiplier op een chip. A1s eerste kwam
TRW met een 16x16 bits vermenigvuldiger (MPY-16AJ). Ondanks de 64 pootjes en
een vermogendissipatie van 8 Watt, waardoor grote koelvinnen nodig waren, was dit
slechts een gering nadeel vergeleken met de complexiteit en volume van andere
oplossingen uit die tijd.

De ontwikkelde multipliers konden slecht in de tot dan toe ontwikkelde
microprocessors worden gei"ntegreerd. De general purpose microprocessor was te
traag om deze snelle multiplier (100 nsec) te bedienen. Dit is het stoken van een
stoommachine met een theelepel. De kolenschop die hiervoor nodig was is gekomen in
de vorm van een bit-slice signaalprocessor.
Deze bit-slice systemen waren eigenlijk bedoeld voor de realisatie van een general
purpose minicomputer, maar in veel research-Iaboratoria zijn hiermee de eerste
universele DSP's gebouwd. Een bit-slice unit neemt, zoals zijn naam al zegt, de
bewerking van slechts een deel van het datawoord voor zijn rekening, terwijl een
aantal andere de rest aanpakt. Een speciale program-sequence stuurt vanaf een brede
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instructiebus (>40 bits) gelijktijdig een aantal units. Deze units voeren ieder een eigen
functie uit. Voorbeelen zijn: een muliplier unit, arithmic/logic unit, een shift unit en een
I/O interface. Vanwege de directe aansturing en de hoge mate van parallellisme is het
hiermee mogelijk om op hoge snelheid digitale signaal processing te plegen.
Voar deze bit-slice systemen was de programmering gecompliceerd en tijdrovend. Het
programmeren van de vele snelle parallelle units zorgden voor de nodige timing
problemen. Door het ontwikkelen van een single-chip processor met daarop het
overgrote deel van de bit-slice logica gei"ntegreerd, werd de programmeer-complexiteit
een stuk verminderd. Dit was in principe de geboorte van de DSP-chip.

Dat chipfabricanten bestaan bij de gratie van de grote aantallen is de reden dat zij
zochten naar brede toepassingen voor bepaalde chips. Spraakbewerking was een van
de eerste brede toepassingen. De spraakbewerking maakte het aantrekkelijk de micro
processor architectuur van de jaren 70 te verlaten en op zoek te gaan naar een nieuwe
opzet. De nieuw ontwikkelde spraaksynthesechips werden speciaal voor dit doel
ontworpen en konden geen andere functies uitvoeren. In video-speUetjes,
homecomputers, auto's en vele andere apparaten werden deze chips ingebouwd.

De beperkte mogelijkheden van deze chips spoorden de ontwerpers aan de prestaties
te vergroten. Dit is zo ongeveer het punt waar de programmeerbare signaalprocessoren
hun intrede doen. Het niveau waarop de programmatuur werd aangebracht was
natuurlijk erg laag en was zeer gericht op de genoemde specifieke toepassing.

Tenslotte is de universele programmeerbare DSP binnengedrongen in de ruime wereld
van signaalbewereking vanwege zijn toenemende rekenmogelijkheden en vooral
vanwege zijn sterk toegenomen verwerkingssnelheid.

Spraaksynthese is ondertussen volwassen geworden, en spraakanalyse en -herkenning
zijn hot-topics geworden. De belangrijkste componenten van spraakbewerking zoals
filtering, spectrale analyse en correlatie, zijn juist toepassingen waar de program
meerbare DSP zijn waarde kan bewijzen. Spraakbewerking is natuurlijk niet het enige
gebied waar deze programmeerbare DSP's worden toegepast (zie 2.4).

2.2 De structuur van een DSP

Er zijn in de loop der jaren zeer veel verschillende soorten Digital Signal Processors
ontwikkeld. De meeste van deze hebben een specifieke toepassing, zoals
spraakverwerking of foutencorrectie. Een belangrijke groep die zich onderscheidt zijp
de algemeen toepasbare signaalprocessoren. Op de chip is naast een ALU altijd ee;[i
echte parallelle vermenigvuldiger aan boord. Vaak wordt een parallelle outputpoort
gecombineerd met een of meerdere serieIe poorten. Instructies en data kunnen over
diverse bussen gelijktijdig worden getransporteerd, de diverse modules zijn gelijktijdig
in gebruik. Steeds vaker vindt men een DMA (Direct Memory Access) controller op
een DSP. Deze kan los van andere modules data transporteren, vaak over aparte
DMA-bussen. Een functioneel blokdiagram van zo'n DSP staat in figuur 2.1.
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Figuur 2.1: Functioneel blok-diagram DSP

De controller vertaalt de instructies uit het programma in de juiste controle-signalen
zodat de verschillende modules door diverse bussen op de juiste manier worden
verbonden.
Vaak wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde (gemodificeerde) Harvard
architectuur. Dit in tegenstelling tot de meeste microprocessoren waar meestal een
Von Neumann architectuur wordt toegepast. In de Harvard-structuur is er een
gescheiden programmabus en databus. Hierdoor is het mogelijk om gelijktijdig een
programma-instruktie op te halen en een datatransport te plegen. Door het aantal
bussen nog verder uit te breiden kan er nog meer gebruik worden gemaakt van
parallellisme. Vaak wordt ook pipelining toegepast. Dit wil zeggen dat de
verschillende units e1kaar automatisch hun resultaat doorschuiven. Zo kan bij een
Vermenigvuldig-optel instructie reeds een nieuwe multiply worden opgestart terwijl de
vorige vermenigvuldig-optel instructie nog bezig is.
De Adresgenerator is een essentieel onderdeel van de DSP. Door bijvoorbeeld
hardwarematig een circulaire buffer te realiseren, met behulp van de adresgeneratoren,
kan aanzienlijke tijd worden gewonnen. In complexere DSP's komen dan ook meerdere
adresgeneratoren voor.

2.3 De TI TMS320C30 DSP

Een van de belangrijkste producenten van DSP's is de firma Texas Instruments. De
TMS320 familie van DSP's is in de loop van de tijd uitgegroeid tot drie generaties. De
eerste generatie heeft als uitgangspunt de TMS3201O, een microcomputer met een 32
bits interne Harvard structuur en een 16-bits externe interface die 5 MOPS (miljoen
operaties per seconde) aankan. De tweede generatie bestaat uit de TMS32020 en de
daarvan afgeleide TMS320C25. De TMS32020 heeft met een aangepaste architectuur
en een uitgebreidere instructieset een throuput van 2 tot 3 maal die van de TMS32010.
De derde generatie begint met de TMS320C30 die, in tegenstelling tot de voorgaande
generaties, vooral is ontworpen voor uitvoeren van floating-point arithmetiek. Deze
DSP komt tot een verwerkingscapaciteit van 40 MOPS. De opvolger van de
TMS320C30 is de TMS320C40. Deze DSP heeft behalve een iets uitgebreide
instuctieset, een 6-tal extra 8-bits communicatiepoorten ter beschikking. Deze poorten
bieden de mogelijkheid een aantal C40's eenvoudig aan elkaar te koppelen in diverse
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architecturen, afhankelijk van de toepassing. Er kan dus eenvoudig een hoge mate van
parallellisme worden ingevoerd.

Naar de TMS320C30 wordt in de rest van dit verslag veel gerefereerd. am enig idee
te vormen over de architectuur en mogelijkheden, voIgt nu een kort overzicht van de
opbouw van de TMS320C30. Voor een compleet overzicht zie [TMS-90].
In figuur 2.2 staat een vereenvoudigd blok-diagram van de TMS320C30 weergegeven.
We herkennen hierin de algemene structuur uit figuur 2.1.

program cache RAM block 0
(I Kx32)

RAM block 1
(I Kx32)

ROM block 0
(4Kx32)

...
~

g
c::o
U

CPU

integer! integer/ I
Floating-point Floating-point

Multiplier ALU

Rextended-precision registers
a resS a (ress

generator 0 generator I
8 auxiliat 're risters
12 control registers

address
generators

control
registers

expansion bus

Figuur 2.2: Vereenvoudigd blok-diagram van de TMS320C30 DSP

De TMS320C30 (C30) heeft de beschikking over een aantal data- en adres-bussen.
Deze geven de mogelijkheid tot een grote mate van parallellisme. Zo kan de DMA-unit
met zijn eigen bussen data verplaatsen zonder dat deze moet wachten totdat een bus
vrijkomt. Hij heeft hiervoor tevens zijn eigen adres-generatoren. Er staan 4 blokken
intern geheugen ter beschikking (RAM blok 0 en 1, chache en een ROM block). Elk
van de twee RAM-blokken kan twee keer per klokcyclus worden geadresseerd, zodat
twee operanden per cyclus kunnen worden opgehaald of weggeschreven in het
geheugen. Er is een 64 programma-woorden diepe chache aanwezig. Deze reduceert
het aantal (Iangzame-) externe geheugen-Iees-acties. Er zijn twee bussen naar buiten
gevoerd: de expansion bus en de primary bus. Ook deze kunnen parallel worden
aangestuurd. Overige communicatie naar buiten kan via de twee seriele poorten of de
twee timers geschieden.
Het echte rekenwerk gebeurt in de CPU (Central Processing Unit). Deze bevat een 32
bits floating-point vermenigvuldiger. Tevens is er een ALU ( Arithmetic Logic Unit)
aanwezig. Deze ALU verzorgt 32-bits integer-, 32 bits logische- en 40-bits floating
point-operaties zoals optellen en schuiven. In de CPU zijn twee adres-generatoren
aanwezig. Deze kunnen twee adressen per klokcyclus genereren. Deze
adresgeneratoren bieden de mogelijkheid tot diverse adresseringmethoden zoals
indirecte-, circulaire- en bit-reversed-adressering. Tevens bevat de CPU een 28-tal
registers: 8 adressering registers, 8 extended precision registeres en een 12-tal control
registers.
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2.4 Typische DSP-toepassingen

DSP's in de aandrijftechiek

Digital-signal-processors worden tegenwoordig overal toegepast [DPS-app]. Een
aantal toepassingsgebieden zijn:

• Stem - en spraaksynthese en analyse
DSP's worden gebruikt voor spraakherkenning, stem-identificatiesystemen,
spraak naar tekst systemen, spraakgeneratie en 'voice mail'.

• Grafische beeldverwerking
Voorbeelden kunnen worden gevonden in grafische kaarten van workstations,
3D transformaties, robot vision en object-herkenning.

• Besturing
Toepassingen kunnen worden gevonden in disk controllers, robot besturing en
motor control.

• Telecommunicatie
In de communicatiewereld worden DSP's breed toegepast: echo cancellation,
digitale telefooncentrales, repeaters, modems, data encryption, Digital Speech
Interpolation.

• Militaire toepassingen
Radar en sonar verwerking, navigatie, gecodeerde boodschappen.

In veel van deze toepassingen keren steeds dezelfde basisoperaties zoals correlatie,
filteren en matrix-bewerking terug. In de volgende subparagrafen wordt een aantal van
deze basisoperaties kort beschreven en uitgelegd hoe deze op een DSP zouden kunnen
worden gei"mplementeerd.

2.4.1 Filteren

Een veel gebruikte toepassing voor een DSP is het filteren van een of meerdere
tijddiscrete signalen. Een algemene filter-bewerking kan worden beschreven
door de lineaire differentievergelijking:

N M

y[n] = LGk.y[n-k]+ Lbk.x[n-k]
k=l k=O

(2.1)

Deze differentie-vergelijking definieert een relatie tussen een tijddiscreet
ingangssignaal x[n] en uitgangssignaal y[n]. Met behulp van formule (2.1)
kunnen twee klassen van filters worden beschouwd:

1. Finite Impulse Response (FIR) filters, neem N=O in formule (2.1) en
2. Infinite Impulse Response (IIR) filters, neem N ongelijk aan nul 10

formule (2.1).

Voor FIR filters krijgen we met N=O:

M

y[n] = L bk .x[n - k]
k=O

- 6 -
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van

Een voordeel van FIR-filters ten opzichte van een IIR-filter is dat er een
lineaire fase-overdracht gewaarborgd kan blijven. Hoe groter we M kiezen hoe
meer scheidend vermogen het filter krijgt. Echter bij een grote M is er ook
meer rekenwerk nodig.
Een implementatie voor de TMS320C30 staat in figuur 2.3 uitgewerkt.
We gaan er van uit dat de coefficienten bk in oplopende volgorde in een
aaneengesloten blok geheugen van M woorden groot staan. Het startadres van
dit blok is b blok. Tevens staan de te filteren data x[n] ook in een
aaneengesloten stuk geheugen met startadres x_blok (x[n-I] staat dan op adres
x_blok-l).

TMS320C30 assembly beschrijving
LDI b_blok,ARO • Laad adres-register 0 (ARO) met het start-adres van het blok data met

daarin de coefficienten bk
LD I x_blok,AR1 • Laad adres-register I (AR I) met hct adres van x[n]
LDI @M,BK • Laad dc blokgroottc van het aantal coefficienten in het BK-rcgister
LDF O.O,RO • Laad RO mct !loating point waarde 0.0
MPYF *ARO--,*AR1++%,R1

• Venncnigvuldig bo mct x[n] en zet het rcsultaat in RI. Het %-teken

RPTS M-1 staat voor een circulaire adresseringsmcthode: l1a bM zal bo weer

MPYF *ARO--,*AR1++%,R1 worden geadresscerd.

IIADDFR1,RO • Hcrhaal volgendc instructie M-I keer
• Vennenigvuldig b. met x[n-k] en zet het resultaat in Rl. Verlaag ARO

ADDF R1,RO cn verhoog AR I met I. Tel RI (resultaat van vorige vermenigvuldiging)
bij RO op.

• Tel resultaat van laatste vennenigvuldiging op bij RO. Het resultaat van
de I1Itering: vrn] staat nu in RO.

Figuur 2.3: Een FIR-filter implementatie op een TMS320C30

Voor een schatting van de "filter-capaciteit" van de C30 nemen we aan dat de
te filteren data in het snelle interne geheugen staat. Een schatting voor het
aantal klokcycli om y[nJ te berekenen is dan 2M+8. Met een klokcyclus van
50 ns (40 MHz versie van de C30) komt dat voor grote M overeen met een

filtercapaciteit van _1_. 107 samples per seconde.
M

Voor IIR-filters (zie formule 2.2) is op een zelfde manier een filtercapaciteit

1 .107 samples per seconde te bereiken. Een voordeel van een IIR
M+N

filter ten opzichte van een FIR filter is dat er voor een zelfde scheidend
vermogen minder coefficienten nodig zijn.

2.4.2 Correlatie

Een veel gebruikte toepassing voor een DSP is het bepalen van correlaties
tussen twee signalen. Met correlatie kan de mate van "gelijkenis" tussen twee
signalen worden bepaald. De correlatie lijkt op filtering:

M

p[-r] = Ly[n + k].x[n + k - -r]
k=O

- 7 -
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Als we y[n] gelijk aan x[n] nemen dan wordt p[T] gelijk aan de autocorrelatie

functie. Als we vervolgens p[T] naar het frequentie-domein vertalen krijgen we
het vermogensspectrum van x.
Voor veel toepassingen kan T gelijk aan nul genomen worden. In dit geval is
de corre1atie bijna hetzelfde als de convolutie uit (2.2). De correlatie capaciteit

van de C30-DSP ligt dan ook in dezelfde orde van grootte: 1.-107 correlaties
M

per seconde.

2.4.3 Vector-matrix vermuldigvuldiging

Vanwege de vele adresseringmogelijkheden is de C30-DSP ook geschikt als
vector-matrix vermenigvuldiger [DSP-appl]. Met matrixvermenigvuldiging
kunnen diverse operatie zoals rotaties, translaties en scaling worden
uitgevoerd.

We gaan uit van de vermenigvuldiging All'" .XIII =b" waarvan A"", en XIII zijn

gegeven en b" berekend moet worden:

Deze vermenigvuldiging vertaalt zich naar:

N

bi =Laik,xk
k=1

(2.4)

(2.5)

Deze som lijkt weer op die van de convolutie (zie (2.2)). De rekencomplexiteit
is dan van de orde 2MN omdat (2.5) M keer moet worden uitgvoerd. De

vector-maxtrixvermenigvuldig-capaciteit komt dan op _1_ 107 vector
MN

matrixvermenigvuldigingen per seconde.

2.4.4 Oplossen Iineaire vergelij kingen

We gaan hier weer uit van de vergelijking A
IIIII

,xm = b", echter nu zijn Anm en

b" bekend en willen we XIII berekenen. Een methode voor het oplossen van dit

stelsel lineaire vergelijkingen is de zogenaamde Gauss eliminatie-methode. (zie
[Zwaan]). Bij deze methode wordt het stelsel vergelijkingen eerst naar een
driehoekstelsel omgezet: diagonaliseren. Vit dit driehoekstelsel kan nu simpel

x'" bepaald worden. Bovendien is uit dit driehoekselsel eenvoudig de

determinant van A te bepalen: de vermenigvuldiging van aIle diagonaal
elementen.

- 8 -
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2.5 Enkele voorbeelden

2.5.1 Luchtstromings onderzoek

DSP's in de aandrijftechiek

In de factulteit Natuurkunde van de TUB wordt onderzoek gedaan dat moet
leiden tot het bepalen van een elementaire luchtwerveling: een luchtwerveling
waarmee aile bestaande vormen van werveling kunnen worden opgebouwd.
Volgens een theorie zou deze elementaire werveling ontstaan als een lucht
massa met constante snelheid en richting over een halve bol wordt geleid. (zie
figuur 2.4). Ais we deze werveling van boven zouden bekijken, heeft deze
werveling de vorm van een haarspeld. Deze werveling wordt dan ook weI de
haarspeld-werveling genoemd.

Figuur 2.4: Het ontstaan van (elementaire-) wervelingen achter een halve
bol.

Achter de halve bol ontstaan wervel-bellen. Het doel van een onderzoek is het
meten van de vorm van deze luchtwerveI-bellen. Een meet-methode gaat als
voigt: meet de luchtsnelheid op een aantal punten, middeI deze over een aantal
luchtwervelingen zodat we een plaatje van de gemiddelde luchtsnelheden in de
luchtwervel krijgen. Vit dit luchtsnelheden-plaatje kunnen we een idee vormen
over de vorm van de wervel.
Een probleem is dat de bellen met een onregelmatige tussentijden en lengte
voorkomen. Voor het middelen hebben we het start-tijdstip van een werveling
nodig. Hoe halen nu het start van een werveling uit een aantal gemeten
luchtsnelheden? Bovendien willen we dit start-tijdstip real-time, meteen tijdens
de meting bepalen en niet achteraf door bestudering van de meetresultaten.
Het idee is nu om de correlatie (zie paragraaf 2.4.2) te vinden tussen
meetresultaten en een prototype-werveling. Deze prototype werveIing is van te
voren vastgelegd door de vorm van de werveling te schatten. In figuur 2.5
wordt geschetst hoe de correlatie tussen een fictief prototype werveling een
meting er uit ziet. Vit de toppen van de correlatiefunctie kan duidelijk een start
van werveling worden afgeleid.
Het meetsignaal wordt met 5000 samples per seconde bemonsterd. De
werveling heeft een geschatte lengte van ongeveer twee seconde. de prototype
werveling is dus 10000 samples groot. Nu zou elke 1I5000-ste seconde een
correlatie van twee signalen, elk 10000 samples, moeten worden berekend.

- 9 -
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wervel-prototype

meetresultaten

correlatie

Figuur 2.5: Correlatie meetgegevens met prototype werveling

In paragraaf 2.4.2 is een schatting voor correlatie-capaciteit van een C30

afgeleid: ~ 107 correlaties per seconde, waarin M de blokgrootte is. Als we
M

M= 10000 nemen krijgen we een correlatie-rate van 100 correlaties per
seconde. Dit is te weinig aangezien we er 5000 per seconde nodig hebben om
het exacte start-tijdstip te bepalen. Met behulp van filtering kunnen we de
hoeveelheid rekenwerk verminderen. We ontwerpen een FIR-filter (zie
paragraaf 2.4.1) zodanig dat uit het meetsignaal aile frequentie componenten
boven de 500 Hz worden uitgefilterd. We hebben nu dus 2000 samples nodig
om 2 seconde van het meetsignaal te beschrijven. Als we dit nu correleren met
een gefilterde versie van de proto-type bel (deze ik ook 2000 samples lang)
komen we tot de gewenste rate van 5000 correlaties per seconde.

2.5.2 Boost-converter

De grote toename van electrische apparaten die conventionele gelijkrichters
bevatten zorgt ervoor dat tevens de netvervuiling toeneemt. De conventionele
gelijkrichter bestaat uit vier diodes en een grote condensator (zie figuur 2.6)

~ +~-r-T---J
' . \ .
\ ~ .

u,JS) 11 c"~ uo I~l
/ \ I I

Lr~' ~-, :
L_~i__. ~i ~_.J

FiguUl' 2.6: Conventionele AC-DC omzetter

Deze manier van gelijkrichten heeft als nadeel dat het net wordt vervuild: de
stroom, die deze gelijkrichter van het net vraagt, is niet sinusvormig. In figuur
2.7 is te zien dat tijdens een korte periode van de 100 Hz duty-cycle de stroom

- 10-
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pulsvormig is. De stroom is aileen groter dan nul als de gelijkgerichte spanning

uit de diodes groter is dan de spanning op de condensator (UJ.

/~\/~Uo
im

Figuur 2.7: De niet-sinusvormige stroom-afname van een conventione1e AC
DC-omzetter.

Deze manier van AC-DC omzetten kan tot gevolg hebben dat de netspanning
wordt afgevlakt. Door een schakeling te ontwerpen die ervoor zorgt dat er een
sinusvormige stroom aan het net wordt onttrokken, kan deze netvervuiling
worden vermeden. In figuur 2.8 staat een boost-converter getoond waarmee,
als de schakelaar op de juiste manier wordt aangestuurd, de stroom dezelde
vorm als de net-spanning kan krijgen. Met behulp van de DSP wordt het
gewenste hoogfrequente-schakelpatroon opgewekt.

. L Dboost

~~'vb~~S}" I l:>t--
~rT

\ / \. T
.~ S ~0a<{L-
.,\ boost -r-

1
L-r-

~~.~---- --------'----'

llm "'-~-~L ul DSP r 0

tv'o
Figuur 2.8: Een door een DSP gecontroleerde AC-DC converter.

Een mogelijk algoritme om het schakelpatroon te bepalen gaat uit van een
sinusvormige referentie-stroom. Deze stroom heeft dezelfde vorm als de
netspanning en de amplitude van deze stroom wordt bepaald door het
gevraagde vermogen aan de uitgang. We nemen aan dat de vorm van de

netspanning, en dus ook van iL , zuiver sinusvormig is. De amplitude wordt

bepaald door een PID regelaar die de uitgangsspanning Vo naar de gewenste

waarde regelt. (zie figuur 2.9)
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Figuur 2.9: Regeling van Uo
De schakelaar werkt met een schakelfrequentie van 20 kHz. Door het juist
kiezen van de duty-cycle kan het referentiesignaal worden benaderd (zie figuur
2.10). Een mogelijke benaderingsstrategie probeert de toename per tijdsinterval
gelijk te kiezen aan de toename van het referentiesignaal.
Het proces wordt getriggerd door een nuldoorgang van de netspannig. Voor de
eenvoudigheid nemen we aan dat de netspanning sinusvormig is met een
constante frequentie van 50 Hz.

Figuur 2.10 : Berekingstijden operaties op C30 DSP

Een mogelijk algoritme voor het bepalen van de duty-cycle gaat dan als voigt
[Wijntjens] :

k e L ( k 1 k) um (k) - Uo
1;~m ( ) =-~- um( + ) - ulIl ( ) - 1;

uUo Uo
(2.6)

waann

Uo : de outputspanning over de condensator, wordt gemeten met een A-D

converter,
U : de amplitude van de netspanning, wordt constant verondersteld,
L : de waarde van boost-spoel,

um (k) : de (geschatte) waarde van de netspanning tijdens de k-de cyclus

1; : cyclus-tijd

1;.011 (k) : De aan-tijd van de k-de cyclus.

e : een factor die het gewenste output-vermogen aangeeft. Deze waarde
wordt met behulp van een PID-regelaar uit de gewenste en gemeten

waarde van Uo bepaaJd.

Voor de impJementatie is gekozen voor een DSP van Texas Instruments: de
TMS3320C25. Deze processor werkt met 16 bits gehele getallen. Met behulp
van 16-bits kunnen we positieve en negatieve getallen weergeven: het meest
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positieve getal is 32767, het meest negatieve getal is -32767. Door normalisatie
van de diverse grootheden houden we de diverse tussen-berekeningen van (2.6)
met een zo groot mogelijke precisie.

De geschatte waarde van de netspanning, um (k), staat in de vorm van een

sinustabel in het geheugen van de DSP opgeslagen.
Aan het begin van elke halve net-cyclus (100 keer per seconde) wordt door een
nuldoorgang tester een interrupt in de DSP opgeroepen. Deze start vervolgens

de A-D omzetting van Vo' Vervolgens wordt met behulp van de PID-regelaar

E bepaald. Nu kan (2.6) 200 keer (20 kHz) worden uitgevoerd in 0.01 seconde
(halve netperiode). Hierbij maken we gebruik van de op de DPS aanwezige
timer. We zetten we timer van de DSP zodanig dat deze in 20000 keer per
seconde de waarde nul zal bereiken. We starten een cyclus altijd met een dichte
schakelaar. Nu berekenen we de aan-tijd voor de schakelaar volgens (2.6). De

deling door Vo voorkomen we door het product [1:;.on (k). Vo] te vergelijken

met [J;;mer(k).VO]' waarin J;;mer(k) de tijd voorsteld die de schakelaar tijdens

cyclus k aan staat. De tijd [J;imerCk)] kan worden berekend met behulp van de

aan het begin van de cyclus gestarte timer. Als [J;;merCk).Vol =[Tss.on(k).Uo]
dan zetten we de schakelaar open totdat een nieuwe cyclus begint.
In bijlage 1 wordt de gebruikte DSP-assemblycode beschreven.

2.5.3 Machine-simulaties en/of machine-regeling

Om het gedrag van vermogenselectronisch gestuurde draaistroomaandrijvingen
en bijbehorende regelingen te onderzoeken wordt gebruikt van real-time
simulaties. Dit real-time aspect is van belang als de simulatie als regeling voor
een echte machine ingezet moet worden.
Begin jaren zeventig legt Blaschke het principe van de veldorientering vast (zie
[Blaschke]). Met behulp van de veldgeorienteerde omschrijving van machine
modelIen is het realtief eenvoudig regelingen te ontwerpen.
In [Vandenput] worden machines op een veldgeorienteerde manier in
functionele blokken opgedeeld. Deze manier van opdeling is een goed
uitgangspunt voor het opzetten van simulaties. In hoofdstukken 3 en 4 worden
deze machine-simulaties verder uitgewerkt. In hoofdstuk 5 word~n de
resultaten van een realisatie van een real-time simulatie van een
spanningsgestuurde synchrone machine met regeling getoond.
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3. Real-time simulatie van het US
machine-model

Om het gedrag van electrische machines te bestuderen wil men gebruik maken van
simulaties. Simulaties kunnen worden gebruikt om een beter inzicht te verkrijgen in de
toe te passen regelstructuren. Digitale simulaties bieden een aantal grote voordelen ten
opzichte van een analoge equivalenten. Als bovendien de berekeningen aan "real-time"
eisen voldoen kunnen zij gebruikt worden voor een digitale regeling.

In dit hoofdstuk wordt uitgezet hoe een simulatie van een spanningsgestuurde
synchrone machine met een veldgeorienteerde regeling kan worden afgebeeld op een
(multi-) DSP-systeem.

Er is gekozen voor de simulatie van de spanningsgestuurde synchrone machine (US
machine) omdat deze machine een van de meest complexe machines is. Andere
machines zijn vaak af te leiden uit de verschillende componenten van de US-machine.
Zo kan de spanningsgestuurde asynchrone machine (UA-machine) worden verkregen
door de rotorstroom van de US-machine naar nul te brengen.

De simulatie dient uiteindelijk op het IMS-systeem te worden gei'mplementeerd. Het
IMS systeem is een op de vakgroep EMV ontwikkeld multi-processorsysteem. In
paragraaf 3.1 wordt de opbouw en mogelijkheden van dit multi-processorsysteem
(IMS) kort beschreven.

In paragraaf. 3.2 wordt de te implementeren US-machine gemodelleerd in een aantal
vergelijkingen. In de volgende paragraaf wordt uitgaande van deze vergelijkingen een
simulatiemodel opgezet, wat het uitgangspunt wordt voor onze simulatie.

In paragraaf 3.4 wordt bekeken in hoeverre het gevonden simulatiemodel kan worden
afgebeeld op het IMS-systeem. Het zal blijken dat dit niet binnen de gestelde eisen kan
worden gerealiseerd.

In de [aatste paragraaf worden twee andere mogelijkheden aangedragen voor een
simulatie-realisatie die weI binnen de gestelde kwaliteitseisen valt.

3.1 Het IMS-systeem

De uiteindelijke realisaties van diverse simulaties en regelingen zullen op een, door de
vakgroep ontwikkeld, multi-processor-systeem (IMS) moeten worden afgebeeld. IMS
staat voor Intelligent Master Slave systeem.
Voordat we tot een bepaling van de fysieke grensen van het systeem komen, wordt een
korte beschrijving van de IMS architectuur gegeven.
Hierna wordt een typische toepassingsmogelijkheid van het systeem besproken.
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3.1.1 Modulaire opbouw IMS

DSP's in de aandrijftechiek

Het IMS-systeem bestaat uit een bus met een bus-master en een of meerdere
slaves. De busmaster kan worden gekoppeld aan een Pc. (zie figuur 3.1)

PC

MASTER

local bus

Figuur 3.1:

I Slave2l
L ._.__~. ~

IMS-blok architectuur

••• Slave 8

/

I

Op het IMS systeem is plaats voor 8 slaves. De master beheerst de bus. Hij
verzorgt de communicatie tussen de slaves en de communicatie van het systeem
naar de Pc. De communicatie naar de PC geeft /de mogelijkheid voor een
goede (grafische) gebruikersinterface (zie ook hoofdstuk 4, FORCEPS). Het is
ook mogelijk via de PC het hele systeem te herconfigureren, zodat model
aanpassingen eenvaudig mogelijk zijn.
Voar de slaves is alIeen de communicatie met de bus vastgelegd. De verdere
invulIing wat een slave doet is vrij. Voorbeelden van mogelijke slaves:

• een toerentelIer
• een OJA omzetter
• een rekenmodule.

Deze modulaire opbouw biedt het voordeel dat je voor een nieuwe toepassing
alIeen een nieuwe slave hoeft te ontwerpen, alIe communicatie zoals AID en
DjA converters zijn al beschikbaar op andere slaves.
Een rekenslave is inmiddels ontwikkeld rond drie TMS320C25 DSP's. In figuur
3.2 staat een blokdiagram van een C25 rekenslave: de IMSC25-2
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sub-slave 1
TI320C25

SLAVE
TB20C25

sub-slave 2
TB2OC25

Figuur 3.2: De rekenslave

DSP's in de aandrijftechiek

Voor het doorrekenen van grote rekenmodellen is het voorstelbaar dat grote
delen van het model gelijktijdig berekend kunnen worden. De master verdeelt
(schedules) de verschillende taken over de beschikbare rekenmodules (slaves)
en verzamelt de tussenresultaten. Een tweetal vragen komen hier aan de
oppervlakte:

• Gegeven een rekenmodel, welke stukken hiervan kunnen gelijktijdig
worden uitgevoerd. Hoe verdeel ik deze over de beschikbare reken
modules? In paragraaf 3.5 wordt aan de hand van een voorbeeld een
mogelijke schedulingsmethode gegeven.

• Hoeveel tijd kost communicatie tussen slaves onderling of tussen slave en
master? Als de communicatie veel tijd kost vergeleken met een rekenstuk
dan is het niet altijd verstandig dit rekenstuk aan een andere processor toe
te wijzen omdat de daarbij benodigde communicatie meer tijd zal kosten
dan het berekenen van de rekentaak zelf In de volgende paragraaf wordt
hier een idee over gevormd.

3.1.2 Communicatie-capaciteit

In de master (zie figuur 3.1) staat in de huidige configuratie een TMS320C25
van TI centraal. Deze Digital Signal Processor is op dit moment tevens de
enige beschikbare rekenprocessor-slave voor het IMS systeem. In het huidige
systeem zijn 40 MHz versies in gebruik.
We willen nu een bovengrens weten voor het aantal gegevens dat per seconde
over de local bus kan worden verplaatst. We rekenen in 32 bits woorden. (uit
eerdeLonderzoek [Ringoot] is gebleken dat voor diverse rekenmodelen met 32
bits getallen moet worden gerekend om de gewenste precisie te halen). Als
eerste maken we een schatting van de communicatie-capaciteit van rekenslave
naar rekenslave. Deze communicatie verloopt via de local bus naar de master,
van de master naar de andere slave processor. In de volgende tabel staat een
overzicht van de verschillende deelacties:
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actie tijd
(in klokslagen)

slave zet statuswoord in statusregister dual port RAM 2
master verwerkt interrupt 13
master schriift re.gister op stack 2
master leest statuswoord uit dual port RAM 2
master bepaalt naar welke slave de data moet 8
master leest X woorden uit dual port RAM 4X
master zet X woorden in bestemmings dual port RAM 4X
master zet status woord in status reg. van bestemming 1
slave ontvangt interrupt 13

totaal 41 + 8X klokslagen

TabeI3.1: De tijd (in processor klokslagen) die het overbrengen van X 32
bits woorden van de ene naar de andere slave kost.

We zien dat het verplaatsen van een 32 bits woord 49 klokslagen duurt. Echter
als we meer woorden tege1ijk overbrengen zijn er voor elk woord extra slechts
8 klokslagen nodig. Ret is dus voordelig om met blokken data te werken.
In figuur 3,3 staat de communicatiecapaciteit in megabytes per seconde
uitgezet tegen de blokgrootte: (er is hier uitgegaan van een 80 nsec klokslag
tijd)

4,5

3.5

O.~

o -1·_~!·-!--·i-+-·_-+-·-I----+----+--+---+----t----+I-.j--+--+--+--+----f-+--+--1

blokgrootte

Figuur 3.3: Communicatie-capaciteit Slave-Master-Slave In megabyte per
seconde, uitgegaan van een 80 nsec cyclustijd

We zien in figuur 3,3 dat de ondergrens van de communicatie-capaciteit bij
ongeveer I megabyte per seconde ligt. Bij grotere blokgrootte neemt de
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communicatie-capacltelt toe. De bovengrens ligt bij 6.25 megabyte per
seconde, dit wordt bereikt bij continue data-overdracht..
Voor veel machine-simulaties geldt er een modeldoorrekentijd van 100 J..lsec.
(zie paragraaf 3.4) In figuur 3.4 staat ook het aantal woorden per 100 J..lsec
uitgezet tegen de blokgrootte. Voor een blokgroote van 1 zijn er maximaal 20
transfers mogelijk per 100 J..lsec. In de volgende paragraaf wordt hiervan
gebruik gemaakt.

25

20

il..
::l 15 '.

".0
0-IIa-
S

10...
'!
:ll

[ blcllen per 100 us"", I

o +--+----+--+--+----t--+---+---j--t--+-i----j---j-+--+I---+--+1--+-+--+--+----+-+----i
Vl "0 I......- - -

Blok(J'ootte

Figuur 3.4: Communicatie-capaciteit Slave-Master-Slave in blokken per 100
~lsec ten opzichte van de blokgrootte

3.1.3 Toepassings-wens

In de vorige paragrafen hebben we kort het IMS systeem beschreven. Voor dit
systeem staan een aantal mogelijke capaciteitsvergrotingen op stapel zoals het
aanbrengen van een extra databus of snellere signaalprocessoren. Een
belangrijke stap voordat het systeem verder ontwikkeld gaat worden is het
bepalen waarvoor het systeem gaat worden gebruikt, wat zijn de wensen ten
aanzien van het systeem?
Om een idee te krijgen van de communicatie-wens maken we de volgende
denkbeeldige opstelling voor het onderzoek naar US-machine, regeling en
cycloconverter, zoals staat aangegeven in figuur 3.5.
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gebruiker,
onderzoeker

Figuur 3.5: Typische toepassingswens

Centraal in deze opstelling staat een US-machine. Het nodige vermogen voor
de machine wordt geleverd door een cyc1oconverter (zie paragraaf 4.5). De
regeling vindt plaats in het IMS gedeelte. Hiervoor moet er een terugkoppeling
bestaan van de machine naar de regeling, bijvoorbeeld een fluxhoek en de
rotor-snelheid. Deze grootheden zijn analoog en moeten dus eerst naar een
digitale vorm worden omgezet. Dit gebeurt in een AID omzetter. Zo'n AID
omzetter zou kunnen worden gezien als een slave van het IMS-systeem. Met
deze digitale terugkoppeling wordt een regeling gestuurd: de spannings vector
regelaar. Tevens wordt een parameterschattingsmodule aangestuurd. Deze
module wordt gebruikt om om de zoveel tijd de machineparameters van de US
machine te schatten. Deze parameters, zoals de rotor- en statorweerstand,
kunnen veranderen in de loop van de tijd als functie van de temperatuur of
frequentie. Deze parameters worden gebruikt in de werkelijke regeling.
Uiteindelijk komt uit de regeling een stuurvector voor de US-machine. Deze
spanningsvector is in een digitale vorm en moet dus worden omgezet naar een
analoge vorm zodat de cyc1oconverter hiermee kan worden aangestuurd.
Voor onderzoek aan het US-model is er een tijddiscreet model van de US
machine in het digitale gedeelte aanwezig. Dit US-model loopt parallel aan de
US-machine. Voor onderzoek aan modelvorming willen we het gedrag van het
model vergelijken met het gedrag in de werkelijkheid. Ook wil de onderzoeker
de werking van de regeling kunnen bekijken en wijzigen. Deze communicatie
tussen rekenmodellen en gebruiker gaan via de master in het IMS-systeem naar
een P.C, waar een gebuikersvriendelijke interface tussen systeem en
onderzoeker mogelijk is.

Hoe kan'deze configuratie worden afgebeeld op het IMS-systeem? In figuur
3.6 wordt een idee gevormd over het aantal transfers per 100 ~Lsec. We zien dat
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uit de US-machine 7 waarden komen: drie spanningsmetingen, drie
stroommetingen, twee rotorpositie componenten in sinus-cosinus techniek, en
de rotorsnelheid.

PC,
gebruikers
interface

p(2)
pO) ...

p(2) ~

pO)
i; (1)

u;(3)
r-N--...LD------, . r-u~s---'m'--o-d-el---,

converter
lOlA
Lconverter

j i/~ (1)
i u; (3)

I SVR J

local-bus

r
Parameler
schalting

i; (1)

u;(3)
p(2) I

pO) I 'k..

II; (3) _. Cyclo
converter en ro
US-machine

is (3)
Us (3)
p(2)
pO)

Figllllr 3.6: Communicatie-overzicht voor bepaling bus-belasting

Voar het regelen hebben we al deze waarden niet nodig. We nemen nu aan dat
we aIleen de positie en snelheid van de rotor nodig hebben. Deze waarden
moeten elke 100 psec over de bus via de master naar de SVR gebracht worden.
Tevens willen we deze waarden naar een US-model voeren en eens per
ongeveer 1OOx 100 psec naar de parameterschatter. Deze parameterschatter zal
uit deze waarden en de bijbehorende machine input-waarden, nieuwe

systeemparameters schatten (bijvoorbeeld rk ).

Een schatting van het aantal woorden dat moet worden overgebracht per 100
~lsec is 8. Dit komt overeen met een transfer-rate van 0.3 Mbyte per seconde.
In figuur 3.3 zien we dat we dan met een blokgrootte van van een kunnen
werken. In figuur 3.6 zien we dat het kleinste blok drie woorden groot is. We
zien dat we de meeste data in blokken kunnen overbrengen: blokken van 3 of 9
woorden groot. Hoe groter we de blokken kiezen hoe minder tijd de totale
communicatietijd in beslag neemt waardoor er meer tijd overblijft voor andere
zaken zoals berekeningen.

We zijn er nu van uitgegaan dat elke module uit figuur 3.6 op een eigen slave
wordt ge'implementeerd. Het is echter misschien mogelijk een aantal van deze
modules te verenigen in een slave. Als de rekenkracht van een slave dit toestaat
zou het US-model en de SVR op een slave gerealiseerd kunnen worden.
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3.2 Het US-machiue-model

DSP's in de aandrijftechiek

Tot nu toe is er nog niets gezegd over de precieze werking van de US-machine.
Voordat we een simulatie-model gaan opzetten zullen we eerst goed moeten bekijken
wat de eigenschappen van deze machine zijn. In de literatuur [Vandenput] is er een
model voor deze machine uitgewerkt. Schematisch staat dit in figuur 3.7 uitgewerkt
(hierin laten we de strooiinductiviteit van de kortgesloten rotorwikkeIingen buiten

beschouwing: 10k =0).
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Figuur 3.7: Functioneel blok-diagram van een US-model (modus 2) en IOk=O

De US-machine uit figuur 3.7 heeR als input een spanningsvector ( grootte: u:, hoek

ten opzichte van de stator: a;") en een rotorstroomwaarde U:). Het belastingskoppel

van het model wordt aangegeven met nl
h7SI

' In de figuur 3,8 staat een vectordiagram

met daarin de statorspanning, statorstroom, flux en een aantal referentiehoeken
weergegeven,
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stator as

Figuur 3.8: Vectordiagram

Voor de eenvoudigheid rekenen we met genormaliseerde grootheden. We kiezen dus
een aantal referentiewaarden zodat de spanning, stroom, flux en snelheid-grootheden in
de volgende vergeIijkingen zich normaal tussen -1 en 1 bevinden. De

ingangsspanningsvector ( u:,a:*) is gegeven ten opzichte van de stator-as. In blok VII

wordt deze spanningsvector vertaald naar een component in de richting van de flux u~,

en een component Ioodrecht daarop: u;'. Hiervoor hebben we de hoek van de flux ten

opzichte van de stator nodig: <\>s. Deze hoek krijgen we door de rotorhoek ten

opzichte van de stator (pS) bij de fluxhoek ten opzichte van de rotor (<\>r) op te teIlen:

Er geldt nu voor blok VII:

w *. ( s* ,l..S)
US =U, SIn as - '!'

h * (s. ,l..S)
US =uscos as -'!'

(3.1)

(3.2)

Deze spanningscomponenten ten opzichte van de flux worden in blok VI vertaald naar

de bijbehorende stroomcomponenten i: en i;". Er geldt de volgende vectoriele

betrekking tussen spanning en stroom in de stator:

(3.3)

De spanning-, stroom- en flux-vectoren in (3.3) zijn in het statorcoordinatensysteem
geschreven. We willen deze vectoren nu naar het fluxcoordinatensysteem omzetten.

Om tot een vergeIijking in het fluxcoordiatensysteem te komen krijgen we de volgende
transformaties:
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,; ~ RW)-G~), Ii; ~ RW){:n (3.4)

Hierin stelt R( ¢f) een rotatie met een hoek 4>s VOOL

Voor de afgeleiden \iJs en II; geldt:

~/' ~ R($').(~) + R($,).R(%).~,.( ~) (3.5)

J; ~ RW).(g)+R($,).R(%).~'.Gn (3.6)

Vullen we (3.4) (3.5) en (3.6) in in (3.3) dan krijgen we de spanning-stroom relatie in
de stator. maar dan in het fluxcoordinatensysteem:

(3.7)

Schrijven deze vergelijking om om een integraalvorm te krijgen:

(3.8)

Bovendien geldt de volgende relatie:

(3.9)

Deze vergelijking staat grafisch weergegeven in blok VI in fig. 3.7.
We zijn er van uitgegaan dat de flux en zijn afgeleide bekend zijn. De flux wordt
opgebouwd door de blindcompooenten van de rotor en statorstromen :

Dit gebeurt in blok I. Tevens wordt hier de slipsnelheid ~rbepaald:

~r = (i.'" + i;" h
\11

Door \jJ en ~r te integreren krijgen we \11 en 4>r:

- 23 -
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(3.12)
<l>r = f ~r .dl

\jJ = f \jJ .dl

De rotorstroomcomponenten kunnen uit de hoek <l>r en de gewenste rotorgelijkstroom

i; worden bepaald: (in blok IV)

(3.13)

In blok II wordt de combinatie van flux en werkstroom omgezet In een electro
magnetisch koppel:

(3.14)

(3.15)

Uit dit koppel, het belastingskoppel en de machine-traagheidsconstante wordt de
snelheid bepaald:

pS :::; ~ f(mel -m/ost)dr

Uit deze snelheid voIgt de positie door integratie:

pS = f pSdl (3.16)

3.3 Een vectoriele regeling voor de US-machine

In figuur 3.9 wordt een US-machine met regeling afgebeeld. De gearceerde gebieden
komen in de volgende paragraaf ter sprake. De gebruikte US-machine (blok I, blok II,
blok IV, blok VI en blok VII) is besproken in een vorige paragraaf In [Vandenput]
wordt de afgebeelde regeling behandeld. Deze regeling regelt de flux en de stromen in
stator en rotor.
De regeling is gebouwd rond een parallelmodel van de US-machine (zie blokken met
een /\). Dit parallelmodel geeft schatting van de flux en werkstroom zoals die in de
machine aanwezig zullen zijn. Het parallelmodel heeft dezelfde ingangsgrootheden als

de US-machine: u:,a;·en i;. Tevens wordt het parallelmodel gevoed door pSen pS van

de US-machine.
Blok A uit figuur 3.9 bepaalt uit het verschil tussen de gewenste flux en geschatte flux

de gewenste totale blindstroom ib·. Met behulp van de verdelingsfactor K wordt i b·

opgesplitst in een stator i~· en rotor i;· gedeelte. Met behulp van de geschatte ~r en

de gewenste rotorblindstroomcomponent i;· kunnen we de rotorwerkstroom

component schatten: i;v = i;·. tan(_¢r).
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Figllllr 3.9: US model met veldorientatie-regeling
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A

Vervolgens bepalen we uit de twee componenten ir
W en i;* de grootte van de

rotorstroom i;, waarmee we het machine- en parallel-model mee aansturen.

Tevens zijn nog een i~* en een i;*-regelaar gebruikt.

Functioneren deze regelaars oneindig snel dan krijgt men het vereenvoudigde model
zoals dat in figuur 4.3 staat. Dit model wordt dan ook gebruikt voor een werkelijke
implementatie van de simulatie. (zie hoofdstuk 4)

3.4 Het digitale-simulatiemodel van de US-machine

In de vorige twee paragrafen werd kort beschreven hoe een US-machine door een
aantal vergelijkingen kan worden samengevat. Hoe kunnen we deze vergelijkingen
door een rekenaar laten uitrekenen? In deze paragraaf komen we tot een simulatie
model: hoe beelden we een rekenmodel af op een digitale rekenprocessor?

Als we figuur 3.8 en figuur 3.9 goed bekijken zien we dat er 'lussen' in het rekenmodel
voorkomen. Het is dus niet mogelijk om van 'input naar output' het model door te
rekenen. Een terugkoppelling heeft geen begin en eind. Als we de terugkoppellussen
bekijken zien we dat aile mogelijke lussen minimaal een integrator bevatten. Dit is niet
toevallig aangezien elke Ius zonder integrator te vereenvoudigen is tot een aantal
vergelijkingen zonder terugkoppeling en dan dus geen Ius meer vormt.
Het idee is nu de lussen bij de integratoren door te knippen. Integratoren hebben de
eigenschap hoge frequenties uit het ingangssignaal te filteren. De uitgang van een
integrator zal dus langzamer varieren dan de input van de integrator.

We nemen nu aan dat een integrator-output niet verandert gedurende een kleine tijd dt.
Met deze aanname kunnen we het model doorrekenen. Uitgaande van constante
integrator-output-waarden berekenen we de integrator-input waarden voor de
volgende rekenslag. Vervolgens berekenen we met deze integrator-input de nieuwe
waarde voor de integrator-output. Nu start een nieuwe rekenslag. Elke rekenslag duurt
dus dt tijd.

Met deze benaderingen maken we een aantal fouten:

• Quantisatiefout:Door getallen digitaal te representeren maken we afrondfouten. In
paragraaf 5.1.1 wordt hierop verder ingegaan.

• Integratie-fout: Voor een exacte manier van integreren moeten er oneindig veel
input-waarden uit het verleden bekend zijn. Als we bedenken dat
het inputsignaal frequentie-begrensd is, hoeven we niet aile
inputwaarden uit het verieden mee te nemen. Er zijn diverse
intergatiemethoden bekend. De preciese algoritmen kosten veel
berekeningstijd, de snelle algoritmen zijn daarentegen weer
onnauwkeuriger.
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Eisen voor de simulatie zijn eerder bepaald:

DSP's in de aandrijftechiek

• Het hele model moet binnen 100 ~lsec doorgerekend worden (real-time eis). De
tijdconstanten van de verschillende onderdelen en van de totale machine zijn in
het algemeen aanmerkelijk groter dan 100 Ilsec. Met een sampletijd van 100
Ilsec wordt voldaan aan het Nyquist criterium : de samplefrequentie meet
minstens twee keer zo groot zijn als de hoogst voorkomende frequentie in het te
bemonsteren signaal.

• Berekeningen moeten met voldoende nauwkeurigheid worden uitgevoerd. Uit
eerdere ondervindingen is bepaald dat minstens 32 bits floating-point getallen
moeten worden gebruikt. (Dit zal ook afhankelijk zijn van het model. Met
terugkoppeling en of deling kan sneller numerieke instabiliteit ontstaan.)

Uitgaande van een nominale frequentie van 50 Hz (!nom) en de doorrekentijd van 100

~lSec ( samplefrequentie Is= 10000 Hz) krijgen we voor dt:

d
I' .21t 1t

t = .lnolll ::: --pu
Is 100

(3.17)

Voor de intergatiemethode kiezen we een tweede orde Adams Bashfort methode:

dt (3' ')Yn+1 =YII +2 YII - YII-I

Deze methode kan zonder fout tweede orde signalen volgen.
Voor de afbeelding van het s-domein naar het z-domein krijgen we nu:

3.5 US-machine-simulatie op het IMS-systeem

(3.18)

(3.19)

Als voorbeeld willen we een US-machine met een regeling afbeelden op het IMS
systeem zoals die in [Janssen] is beschreven. In figuur 3.9 staat een blokdiagram van de
US-machine met regeling. We nemen dit uitgebreide model met het idee dat als we
weten hoe we dit model moeten simuleren we ook onderdelen of minder ingewikkelde
modellen kunnen simuleren.

De terugkoppelingen (Iussen) in het schema zorgen ervoor dat het schema niet van
ingang naar uitgang kan worden berekend. Een methode om dit probeem te omzeilen is
de aanname dat tijdens een cyclus (1 00 ~lsec.) de uitgangen van de integratoren in
verhouding met andere signalen in het schema, zeer weinig varieren. De verzameling
uitgangen van de integratoren kan als de 'state' van de machine worden gezien.
Hiermee verandert het model in een 'infinite state machine'.
In elke cyclus kan de nieuwe state worden berekend door een niet-lineaire combinatie
van de huidige state-variabelen.
In figuUf 3.9 staan de integratoren aangegeven als gearceerde hokjes. De integratoren
zijn genummerd van 11 tot en met I14. Het signaal wat uit de integrator komt is het
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'state-signaal'. Voor de eenvoudigheid geven we de states een naam overeenkomend
met het nummer van de integrator (II-I14).

Elke klokslag moeten de nieuwe waarden van de state-variabelen worden berekend uit

de oude state-variabelen en de input-variabelen (nt/asP \1" ,is"'·)·

Voor elke state-variabele kan nu worden bepaald hoe deze uit de oude state-variabelen
is te berekenen. Op deze manier kunnen we het schema opdelen in een aantal
berekeningsblokken. Deze blokken zijn onafuankelijk van elkaar wat betreft uitvoering:
ze kunnen in een willekeurige onderIinge volgorde worden berekend. In figuur 3.9
staan deze blokken A-G gearceerd aangegeven. Hoe bepalen we deze opdeling in
blokken?

Opdeling in blokken: Bepaal de zo klein mogelijke subdelen van het totale
schema, met minimaal 1 integrator, waarvoor geldt dat aile
ingangen van deze subdelen niet veranderen in een
berekeningsslag (100 msec).

We zien in figuur 3.9 dat blok F relatief groot is. Door de vele terugkoppellingen is dit
deel niet verder onder te verdelen.

Doordat voor deze blokken geen onderIinge uitvoeringsvolgorde is gedefinieerd geeft
dit de mogelijkheid om deze blokken over verschillende processoren te verdelen en
parallel uit te voeren.

Elk van de gevormde blokken kan uitgewerkt worden tot een schema met louter
basiselementen zoals +, *, cosinus, arctan, cartetisch-polair-omzetter, delen, wortel
trekken en integreren.
In figuur 3.10 staat blok F nader uitgewerkt in deze basisoperaties en weergegeven in
een zogenaamde demand graph. De bladeren van deze 'boom' staan voor variabelen
die tijdens ] rekenslag niet veranderen:

• integrator uitgangen

• constanten

• Simulatie-ingangen

: rondjes met daarin 13 - 11 0

: machine en regeling constanten zoals rs' los' K

Door een niet-lineaire combinatie van deze variabelen wordt eIke integrator-input (de
vierkante hokjes 13 - II 0) bepaald.
Grote stukken uit de demand graph bestaan uit operaties die strikt sequentieel
uitgevoerd moeten worden. Het heeft geen zin om deze operaties over verschillende
processoren te verdelen zodat we ze voorstellen als een operatie-c1uster. In figuur 3.11
staat deze geclusterde demand graph weergegeven. De gearceerde delen stellen de
'onverdeelbare' operatie-cIusters voor.

Tot zover hebben we het gehele rekenmodel opgedeeld in 6 blokken (A-F) die in een
willekeurige volgorde (ook parallel) kunnen worden uitgevoerd. Vervolgens kunnen
we deze blokken weer opdelen in operatie-c1usters. Door het sequentiele karakter van
een operatiecIuster moet deze op ] processor worden uitgevoerd. Er is echter weI een
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3. Real-time simulatie van het US-machine-model DSP's in de aandrijftechiek

Figuur 3.11: Geclusterde demand graph voor blok F

- 30 -



3. Real-time simulatie van het US-machine-model DSP's in de aandrijftechiek

volgorde aan te wijzen in het uitvoeren van de verschillende operatieclusters. In de
volgende paragraaf gaan we kijken hoeveel tijd deze clusters kosten en hoe we ze
verdelen over de aanwezige processoren: scheduling.

3.5.1 Scheduling

De demand graph bestaat uit een aantal basisoperaties. In een eerder onderzoek
[Ringoot] zijn deze basisoperaties gei"mplementeerd op een C25. Uitgaande van
een 50Mhz versie van de C25 kan zo ook de absolute berekeningstijd van elke
operatie berekend worden. (50 Mhz komt overeen met een cyclustijd van 80
nsec.) In tabel 3.2 staat een overzicht van de verschillende basisoperaties met
een schatting van het aantal klokslagen die nodig zijn voor deze operaties. De
tijd die daarvoor op een C25 nodig is staat in de derde kolom. In de vierde
kolom staat het totaal aantal operatoren van dat type die in het schema
voorkomen. Tenslotte staat in de vijfde kolom de totaal benodigde rekentijd
voor de desbetreffende operator.

operatie aantal bereken aantal tot.
kloks\. tijd (ns) berek. tijd (us)

addf 92 9200 8 73,6 II
subf 92 9200 20 184 -"

I'I

multf 46 4600 28 128,8
----jj

'I- ·----tdivf 107 10700 2 21,4
289 28900

-------1
arctan - - -
capo 867 86700 I 86,7
cos 328 32800 - -
diff 149 14900 - -
inte.gab 287 28700 12 334,4
limit 31 3100 - -
mod2pi 110 11000 - -
poca 158 15800 3 47,4
SIn 374 37400 - -
sqrt 175 17500 - -
I/sqrt 282 28200 - -
tan 370 37000 I 37

totaal ", ......
71J,J

Tabel 3.2 : Berekeningstijden operaties op C25 DSP

Uit tabel 3.2 kunnen we concluderen dat de totaal benodigde rekentijd 913,3
~lsec is. Hieruit concluderen we dat er minimaal 10 C25-processoren nodig zijn
om aan de real-time eis (model doorrekenen binnen 100 ~lSec) te kunnen
voldoen.
Met behulp van tabel 3.2 kunnen we nu voor elke van de operatiecluster van
figuur 3.11 de berekentijd uitrekenen. Deze rekentijden in klokslagen staan in
figuur 3.12 in een vereenvoudigde graaf weergegeven. Elke knoop in deze
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graaf stelt een operatiec1uster voor. Bij elke knoop staat aangegeven hoeveel
rekentijd de bijbehorende operatiec1uster kost op een C25.

913
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Figuur 3.12: Vereenvoudigde demand graph. Elk knooppunt stelt een operatie
cluster voor, de berekentijd in klokslagen staat naast elk knooppunt
weergegeven

3.5.2 Ret kritieke pad

Uit figuur 3.12 kunnen we tevens het kritieke pad bepalen: de langste
sequentie van operaties die nodig is om een nieuwe state-variabele te
berekenen. Dit pad loopt in blok F en staat aangegeven met een stippellijn.
Er is nog een tweede kritiek pad aan te wijzen in blok F: het pad door de
rechter tak van F. Aangezien deze exact gelijk van lengte zijn kiezen we
voor de linkse.
De minimale tijd die nodig is om de operaties langs het kritieke pad uit te
rekenen is 243,7 ~lsec. (verkregen door optellen van de verschillende
berekentijden van de operatieclusters op het kritieke pad.)
Het is dus niet mogelijk, hoeveel processoren we ook ter beschikking
hebben, om het model door te rekenen binnen 100 ~lsec. De real-time eis
kan dus niet worden gehaald.
Dit wil niet zeggen dat het niet mogelijk is om het US-model met C25's te
simuleren. Een aantal mogelijkheden om de rekenhoeveelheid af te laten
nemen:
• We kunnen het model best met 16-bits in plaats van 32 bits getallen

doorrekenen. AIleen de waarde van de states (de integratoren) moeten 32
bits worden opgeslagen.

• vereenvoudig het model (zie figuur 4.3)
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• Maak onderscheid tussen de verschillende integratoren: A1s een
integrator traag is (grote tijdconstante), hoeven we deze niet elke 100
~lsec uit te rekenen, maar bijvoorbeeld 1 keer per 400 Ilsec. Zo kunnen
we voor elke integrator zijn eigen 'sample rate' bepalen.

• Verklein het kritieke pad door het model anders te kiezen. by. bereken
sin(x) maar een keer als je hem drie keer nodig hebt.

• De C25-code voor de basisoperaties waarvan we zijn uitgegaan kan
efficienter worden geschreven.

• Kies een efficientere methode om de getallen weer te geven, roaak
gebruik van de scalingsmogelijkheden van de C25. (Hiermee kan echt
veel gewonnen worden). Vanwege de normalisatie van de grootheden in
het model blijven de getallen in een realief klein bereik.

3.5.3 De As Late As Possible scheduling

In de vorige paragraaf is geconcludeerd dat de simulatie niet aan de real-time
eis kon voldoen. Het kritieke pad is 243, 7 ~lsec zodat de snelst mogelijke
simulatie 2,5 keer langzamer is dan real-time. In deze paragraaf wordt
geprobeerd het simulatiemodel in de tijd van het kritieke pad over zo min
mogelijk processoren te verdelen. De gebruikte methode kan ook goed worden
gebruikt als het kritieke pad korter is dan 100 ~lsee (en dus weI aan de real-time
eis kan worden voldaan).

Stel we willen het model in 250 ~lsec doorrekenen. Dit moet kunnen omdat het
kritieke pad 243,7 ~lsec is. Aangezien de totale benodigde rekentijd 913,3 usee
is (zie tabel 3.2) hebben we hiervoor dus minimaal 4 C25 processoren nodig.
Een slave-module van het IMS-systeem bevat drie C25's, een hoofdprocessor
en twee taakprocessoren. Aangezien we minimaal vier C25's nodig hebben,
zullen we twee slave-modules nodig hebben.

In een tijd van 250 ~lsec hebben we ongeveer 2500 klokslagen ter beschikking.

Een manier om de totale rekenhoeveelheid te verdelen over de verschillende
processoren binnen een bepaalde tijd, maakt gebruik van de zogenaamde
ALAP-tijden. ALAP staat voor "As Late As Possible" (zie [Schedule]). Voor
elke operator-cluster uit figuur 3.12 kan het (ALAP) start-tijdstip worden
bepaald. 20 wordt voor elke operator-cluster een start-deadline bepaald. Een
bepaald cluster mag nooit later dan zijn ALAP-tijdstip worden gestart anders
kan de gehele berekening niet binnen de van te voren gestelde tijd worden
afgerond.

De ALAP wordt berekend door:

MIN
ALAP(op):::: {ALAP(OPi) - TD(op)}

0Pi ESlfC(Op) I

ALAP(op):::: Max _(;ycli if SlfC(Op):::: 0
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hierin geldt:

DSP's in de aandrijftechiek

• TD(op) : het aantal klokslagen wat die op kost
• suc(op) : de verzameling directe opvolgers van knooppunt op.
• Max_cycli is gelijk aan 2500 : de tijd waarin het geheel gescheduled moet

worden

De ALAP-tijden voor ons voorbeeld staan in figuur 3.13 weergegeven, hierin is
de rechter tak van blok F achterwege gelaten, deze is identiek aan de getoonde
linker tak van F. De identificatienummers in de knooppunten uit figuur 3.13
worden gebruikt in de volgende paragraaf waar we zien dat deze nummers
overeen komen met de schedulingsvolgorde.

A
o

2012

B
o
1966

c
<I
2012

D
G
1950

E
8

1725

F

1870

Figuur 3.13: ALAP-tijden voor het simulatiemodel. Het ALAP-tijdstip (in
klokslagen) staat naast elk knoopnunt weergegeven. Ieder
knooppunt is van een identificatienummer voorzien.

Een manier om de totale rekenhoeveelheid te verdelen over de verschillende
processoren maakt gebruik van de ALAP-tijden.
Als een processor vrij komt krijgt hij van de taken waarvan de voorgangers
klaar zijn, die met de laagste ALAP-tijd toegewezen.

Schedulings-algoritme:
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P
FcP:
QcP-F

P is verzameling ondeelbare processen.
F is de verzameling uitgevoerde processen.
Q is een deelverzameling van de verzameling nog uit te voeren
processen P-F . Voor elke element quit Q geldt dat de directe
voorgangers pre(q) uitgevoerd zijn.
Anders gezegd: Q bevat aIle processen die gestart kunnen
worden.

while ( F ~ P) do
wacht totdat een processor vrijkomt: p
kies q: {q E QI \;j r E Q-T:ALAP(r)~ALAP(q)}

wijs operatie q aan processor p toe.
F:=Fu{q}

end do

In figuur 3.14 is het resultaat van de scheduling weergegeven. In de onderste
rij staat de scheduling voor de hoofdprocessor (HP 1) van de IMS-rekenmodule
getoond. In de twee rijen daarboven staat de scheduling van de twee
taakprocessoren weergegeven. De nummers in deze rijen verwijzen naar de
identificatienummers van de knopen in figuur 3.13. De nummers zijn
toegewezen in volgorde van toewijzing. We zien dat in de hoofdprocessor aIle
taken van het kritieke pad terecht gekomen zijn. Dit is niet toevallig.
De gearceerde delen staan voor delen processortijd die niet toegewezen zijn.
Dit kan voorkomen als er op dat moment geen te starten taak is.
De rechter tak van blok F wordt op de vierde processor uitgevoerd. Dit
gebeurt analoog aan de scheduling van de linker tak.

TP2 A C

or.
~,

TP I 2 4 E B 25

~ ~ lil

liP I 24

I I I
II 111 20 .10 40 50 60 71l l!ll 91l f(~) 110 121l 111l 140 151l loll 171l IRIl 190 2(~1 211l 221l 211l 240 2~1l

-_.--------.,.
Tijd in Idnk<.;bgcn ( x 10)

Figuur 3.14: Schedulingsresultaat

Bij het schedulen is geen rekening gehouden met de overhead die ontstaat door
communicatie en synchronisatie. Bij elke taak zal afbankelijk van waaruit de
taak is opgestart en de hoeveelheid argumenten, een aantal klokslagen
overhead moeten worden opgeteld. Ook het opstarten en ontvangen van de
resultaten van een taak kost een aantal klokslagen. In paragraaf 3.1.2 is een
idee gevormd over de communicatietijden tussen de verschillende rekenslaves.
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3.6 Simulatie met C30- en C40 DSP's

DSP's in de aandrijftechiek

Uit de vorige paragrafen is gebleken dat het niet eenvoudig is de US-model-simulatie
op een systeem met een TI320C25 DSP te realiseren. Deze C25 processor is eigenlijk
niet geschikt om floating point getallen te werken. De structuur van deze processor is
zodanig dat vermenigvuldigingen van 16 x 16 bits in een klokslag kunnen gebeuren.
Als we overstappen naar 32 bits en getallen in een floating point notatie willen
gebruiken wordt de berekeningstijd van een vermenigvuldiging verveelvoudigd (zie
tabel 3.2). De C25 is inmiddels opgevolgd door 2 nieuwe generaties: de TI320C30 en
de TI320C40. Deze twee processoren kunnen wei overweg met floating point getallen
en hebben voor een 32 bits x 32 bits floating point vermenigvuldiging slechts een
klokslag nodig.
De structuur van de C30 is in parargraaf2.3 al kort beschreven. In tabel 3.3 staat voor
de C30 een schatting van de verschillende basisoperaties (vergelijk tabel 3.2). In de
laatste twee kolommen wordt gerefereerd naar het US-model met regeling (zie figuur
3.9).

operatie aantal bereken aantal berek. tot.
kloks!. tijd (ns) tiid (~lsec)

addf 1 70 8 0.560
subf 1 70 20 1.400
multf 1 70 28 1.960
divf 36 2520 2 5.050
arctan 40 2800 - -
capo 73 5 I 10 1 5.110
cos 15 1050 - -
diff 3 210 - -
integab 5 350 12 4.200
limit 3 210 - -
mod2pi 3 210 - -
poca 35 2450 3 7.350
SIn 16 1120 - -
sqrt 50 3500 - -
l/sqrt 51 3570 - -
tan 15 1050 1 1.050

totaal 26.680

Tabel 3.3 : Berekingstijden operaties op C30 DSP

We komen hier tot een totaaltijd van 26.6 ~lsec. Dit is duidelijk binnen de 100 J-lsec
real-time grens. Van de beschikbare 100 ~lsec hebben we nog 73.4 J-lsec tijd over.
Deze tijd kunnen we voor verschiIIende doeleinden gebruiken:

• We kunnen verschillende andere berekeningen toevoegen zoals stroom
begrenzing, strooiingseffecten en een UI model.

• Ook is het mogelijk minder efficientere code te schrijven: de code hoeft niet
optimaal snel te zijn.
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• We kunnen voor niet te ingewikkelde modellen gebruik maken van een C naar
C30-assembly compiler.

• We kunnen een blokgewijze simulatie opzetten: maak voor elk blok uit figuur
3.9 een eigen stuk code. Door deze modulaire opbouw wordt het simpel nieuwe
modellen te simulereno

Deze verschillende mogelijkheden worden behandeld in hoofdstuk 4. Op dit ogenblik
wordt er gewerkt aan een C30 slave kaart voor het IMS-systeem zodat bovenstaande
mogelijkheden binnen bereik komen.

Tenslotte nog een kort stukje over de opvolger van de C30 : de TI320C40. Deze
processor is een uitgebreide versie van de C30. Er zijn een paar instructies bijgek0men
zoals delen, die sommige berekeningen kunnen versnellen. Het belangrijkste versenil is
echter de toegenomen communicatiemogelijkheden met de buitenwereld. Zo staan er
maar liefst 6 parallelle poorten tot de gebruiker ter beschikking.
Voor de volledigheid staat in tabel 3.4 een overzicht van de berekeningstijden voor de
verschillende basisoperaties (vergelijk tabel 3.2 en tabel 3.3)

operatie aantal bereken aantal berek. tot.
kloks\. tijd (ns) tijd (~lSec)

addf ] 40 8 0.320
subf 1 40 20 0.800
multf ] 40 28 1.120
divf 8 320 2 0.640
arctan 21 840 - -
capo 52 2040 1 2.400
cos ] 5 600 - -
diff 3 120 - -
integab 5 200 12 2.400
limit 3 ]20 - -
mod2pi 3 120 - -
poca 35 1400 3 4.200
sin ]6 240 - -
sqrt 20 800 - -
lIsqrt 11 440 - -
tan 15 600 1 0.600

totaal 12.480

Tabel 3.4 : Berekeningstijden opera ties op C40 DSP
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4. Simulaties in C met FORCEPS

Tot nu toe is er aileen gesproken over het afbeelden van een real-time simulatie van
een US-machine op een bestaand multi-processorsysteem. Over de juistheid van het
simulatiemodel is nog geen zekerheid.
Onder andere om deze reden is FORCEPS ontstaan. FORCEPS staat voor "Field
ORientation in C for Educational PurposeS". FORCEPS is een programma
geschreven in C, waarmee simulaties van verschillende machines kunnen worden
gerealiseerd. Features zijn de goede interface naar de gebruiker: een flexibele grafische
weergave van de verschillende machinegrootheden. Het veranderen van
machineparameters of machinemodel gaat relatief eenvoudig. Om deze redenen is
FORCEPS ook uitstekend geschikt voor onderwijsdoeleinden: voor college
demonstraties en praktika. Maar ook voor onderzoeksdoeleinden wordt het
programma ingezet.
Tevens is het mogelijk de in FORCEPS ontwikkelde simulaties eenvoudig
(automatisch) te vertalen naar assembly-code voor een TI320C25 of TI320C30 nsp.
Met behulp van deze nsP's kunnen ingewikkelde modellen 'real-time' worden
gesimuleerd op het op de vakgroep ontwikkelde IMS-systeem. Met behulp van dit
IMS-systeem kan ook de koppeling met echte US-machines worden gerealisseerd.
In appendix 1 is de gebruikershandleiding van FORCEPS opgenomen.

In de eerste twee paragrafen van dit hoofdstuk worden de achtergronden en werking
van FORCEPS beschreven. Vervolgens wordt aan de hand van een aantal simulaties
met FORCEPS de mogelijkheden aangetoond. Tenslotte wordt kort uitgelegd hoe
nieuwe simulatiemodellen in FORCEPS kunnen worden uitgevoerd..'

4.1 Waarom FORCEPS?

In het vorige hoofdstuk is aan de hand van een voorbeeld geprobeerd een optimale
afbeelding te vinden van een machine-model naar een simulatie op het IMS-systeem.
Hier werd echter weinig gezegd over de simulaties zelf. Een aantal vragen komen
hierbij naar boven:

• Kloppen de simulatie modellen? Is de afbeelding van machine naar model juist
gedaan ? Is het juist om integratoren als state-variablelen te nemen?

• Klopt de real-time aanname? Is de geschatte doorrekentijd van 100 Jlsec vanwege
de vele terugkoppelingen weI klein genoeg? Of kan er juist met een langere
doorrekentijd genoegen worden genomen?

• Wordt er met voldoende precisie gesimuleerd? Is 32 bits floating-point represenatie
van getallen exact genoeg, of kan er met minder bits genoegen worden genomen?
Ook de verschillende operatoren zoals sinus en arctangens kunnen misschien weI
minder precies worden berekend.

• Voor de meeste goniometrische algoritmen is er een uitwisseling mogelijk tussen
snelheid en precisie. Wat is de optimale verhouding tussen deze twee voor een
bepaalde simulatie?
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• De integratoren staan centraal in de simulaties. Er zijn diverse integratiemethoden
bekend. Welke van deze methoden is het meest geschikt? Voor elk van deze
methoden geldt ook weer dat er een uitwisseling mogelijk is tussen precisie en
snelheid.

Dit zijn een paar punten waarover we het nodige zouden willen weten. Door het
bestuderen van simulaties en vergelijkingen met het werkelijke machinegedrag kan een
idee worden gevormd over de betrouwbaarheid van simulaties.
Het realiseren van een juiste simulatie is dan ook een iteratief proces. Na elke
verandering in het simulatiemodel wordt het simulatieresultaat vergeleken met het
gewenste gedrag. Aan de hand van deze vergelijking worden weer wijzigingen in het
simulatiemodel aangebracht. Deze cyc1us wordt net zolang herhaald totdat een
acceptabel simulatieresultaat is bereikt.
Dit proces van het vinden van het juiste simulatieresultaat leent zich goed voor
computersimulaties. Op een computer hebben we de beschikking over een flexibele
interface tussen ontwikkelaar en simulatierealisatie. Veranderingen in een
simulatiemodel kunnen snel worden doorgevoerd. Simulatieresultaten kunnen
eenvoudig in een mens-vriendelijke manier worden getoond door bijvoorbeeld
grafieken. Er is beperkte 'hardware' nodig, er is slechts een eenvoudige PC met
monitor nodig die gewoon op een bureau kan staan.
De nadelen van de computersimulaties zijn duidelijk: er is geen koppeling tussen
simulaties en werkelijke machines. De simulaties voldoen, vanwege de beperkte
rekenkracht van de PC, niet aan de real-time eis. Voor ond8rzoek en onderwijs is dit
echter geen probleem zolang de simulaties niet te langzaam zijn. Bestaande algemene
simulatieprogramma's zijn vaak weI te langzaam.

Op het IMS systeem moeten de real-time simulaties uiteindelijk worden gerealiseerd.
De centrale rekenprocessor op dit systeem is een TI320C25 DSP, of de TI320C30
DSP. Voor deze processoren zijn er C naar TI320-assembly compilers beschikbaar.
Een programma geschreven in de hogere programmeertaal C kan worden vertaald naar
DSP-assembly. De voordelen van het gebruik van een hogere programmeertaal als C
boven DSP-assembly zijn duidelijk:

• Er hoef!: nauwelijks kennis te zijn over de assembly. De programmeertaal C IS

algemeen bekend, en een soort standaard in de wetenschappelijke wereld.
• Het programmeren in C is een stuk eenvoudiger dan programmeren in assembly.
• Voor C staat er een enorme hoeveelheid programmatuur ter beschikking. Er zijn

vele wiskundige functies-libraries.
• Als er nieuwe rekenprocessoren (bv nieuwe DSP's) worden ontwikkeld, wordt er

vaak ook een nieuwe C compiler meegeleverd. 20 kunnen de C-programma's die
reeds ontwikkeld zijn, direct gebruikt worden bij de nieuwe (snellere)
rekenprocesoren.

• De mogelijkheid om in C 'modulair' te programmeren biedt de mogelijkheid om
simulaties ook modulair op te bouwen (zie paragraaf 4.3).

• Programma's geschreven in C kunnen worden gecompileerd op een
verscheidenheid van type computers en of operating-systemen. 20 zijn er C
compilers voor UNIX, VMS, DOS, Macintosh en Windows voor DOS.
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Het belangrijkste nadeel van programmeren in C is het verlies van efficientie. De
uiteindelijk verkregen assembly is niet zo efficient als zelf geschreven optimale
assembly-code. Met efficient wordt in het algemeen snelheid bedoeld.

Een geschikte ontwikkelmethode is dan ook een combinatie van C-code en assembly
code. De simulatie wordt eerst ontwikkeld en getest in C. Hierna wordt de in C
geschreven simulatie-code gecompileerd naar DSP-assembly. Met behulp van een DSP
simulator wordt gekeken hoe snel de simulatie op een DSP kan worden uitgevoerd.
Als aan de real-time eis wordt voldaan, is men nu klaar. Als de gegenereerde assembly
niet binnen de real-time eisen simuleert, zal de assembly-code moeten worden
geoptimaliseerd. Voor die stukken C-code die veel uitvoertijd kosten wordt assembly
code geschreven die optimaal is. Zo zouden goniometrische functies efficienter kunnen
worden gemaakt. We gaan net zolang door met het handmatig optimaliseren totdat aan
de real-time eis wordt voldaan. Het kan voorkomen dat het niet mogelijk is het model
real-time te simuleren. Of dit het geval is ligt aan de lengte van het kritieke pad (zie
hoofdstuk 3 voor berekening van het kritiekpad). Hier wordt tevens beschreven hoe
een optimale afbeelding op een bestaand systeem kan worden verkregen.

De realisatie van simulaties in de programmeertaal C is dus een belangrijke stap in het
ontwikkeltraject van real-time simulaties. Dit is een van de redenen waarom FORCEPS
is ontstaan.

4.2 De opbouw van FORCEPS

In appendix 1 is een gebruikershandleiding ingesloten van FORCEPS. In deze
paragraaf zal kort worden beschreven hoe het C-programma is opgebouwd. Tevens
wordt uitgelegd hoe een nieuw model kan worden geImplementeerd in FORCEPS.
Het programma is ontwikkeld met behulp van de Borland C++ 3.0 compiler. In een
project-file worden de verschil1ende programma-modules genoemd:

• mam.c
• blocks.c

• graph.c

• parse.c

• macro.c
• globals.h

• globext.h

: De hoofdloop van het programma. Dit is een oneindige loop.
: De simulatie blokken. (zie paragraaf 4.3). In deze file staat de

simulatiedefinitie. Wil1en we andere simulaties dan hoeven we
al1een in deze file andere simulatieblokken te definieren

: Grafische routines. Al1e communicatie naar het scherm en naar de
gebruiker gaat via routines in deze tile.

: De routines om een commando van de gebruiker te 'parsen' en uit
te voeren.

: Deze file bevat procedures die macro's mogelijk maken.
: Hier staan aile globale variabelen gedec1areerd (onder andere

machineconstanten en machinegrootheden).
: Hier staan de variabelen uit globals.h als extern gedec1areerd.

Hierdoor kunnen al1e modules gebruik maken van de globale
variabelen.

Als voorbeeld voor het ontwikkelen van een nieuwe simulatie wordt nu kort uitgelegd
hoe we een nieuw blok kunnen toevoegen aan de bestaande blokken.
We nemen hier als voorbeeld blok 1 uit figuur 4.1.
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1. Bepaal de functiedefinitie van het blok:

.:_(.b 'b_~) ,i,r_(i;"+i;')rk
\!' - Is +lr rk ,,+, - ----

I \11

¢r = f~r .dt en \1' = f~ .dt

2. Bepaal de 'ingangen' :i;" ,i;v ,i: en i:

3. Bepaal de 'uitgangen': ~r en ~I . De integra
toren-outputs worden niet als return-waar
de van de blokfunctie gezien omdat deze
globaal zijn.

4. Schrijf C-code: eerste argumenten zijn
'ingangen', de laatste 'uitgangen'. Return
variabelen worden als pointer
meegegeven:

I

Figuur 4.1 :

DSP's in de aandrijftechiek

•
\jJ

• rcp

Blokdiagram biok I

1****************************************************************/
1* blok1( i_sb, i_sw, iJb, i_sw : inputs *1
j* *psi_dot, *phi_dot_r > :outputs *1
1* *1
1* See [Vandenputl *1
1* *1
1****************************************************************/

void blok1(float i_sb,float i_sw,float i_rb,float
float *psi_dot,float *phi_dot_r>

{

*psi_dot= (i_sb+i_rb-state[S_psil*_l>*r_k;
integrate(S_psi,*psi_dot,1.0>;

*phi_dot_r=(i_sw+i_rw>*r_k/state[S_psil;
integrate(S_phi_r,*phi_dot_r,1.0>;

)

i r ....- ,

Figuur 4.2: Voorbeeld voor FORCEPS-code voor blok I

5. Voeg declaraties van nieuwe states toe in globals.h: Voeg voor elke integrator
een element aan de state-array toe: definieer een nieuw index symbool voor de
state beginnend met 'S_': SyhiJ en S-.psi Plaats scalair integratoren aan het
begin van de state-array, hoek-integratoren aan het einde. Verhoog vervolgens de
NUMBER_STATES constante, en als de state van het scalair type is, verhoog
dan tevens de MAX SKALAR constante.

6. Definieer voor elke nieuw gebruikte constante een nieuwe globale variabele in
globals.h.

7. Voeg voor elke nieuw gedefinieerde variabele een element toe in de var_name[]
en var_adress[] array's. Zet hierbij de constanten vooraan in de array's. Vervang
zonodig NUMBER_CONST.

8. Voer elke verandering in globals.h door in globext.h.
9. Compileer het geheel en geef het nieuwe programma een juiste naam.
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4.3 Blokgewijze simulaties

DSP's in de aandrijftechiek

Een van de mogelijkheden en voordelen van een simulatie in C is de mogelijkheid om
modulair te programmeren. Machinemodellen kunnen worden opgedeeld in blokken
zodat een vertaling van machineblok naar simulatieblok voor de hand ligt. We kunnen
zo een 'library' van blokken ontwikkelen zodat we een nieuwe simulatie kunnen
opbouwen door een juiste koppeling van de beschikbare blokken.

Als voorbeeld nemen we een US-machine zonder regeling (zie ook fig 7.66
[VandenputD. Het schema van het machinemodel dat we willen simuleren staat in
figuur 4.3 weergegeven. De inhoud en werking van de verschillende blokken zijn in
paragraaf 3.2 beschreven.
We laten de strooiinductiviteit van de kortgesloten rotorwikkelingen buiten
beschouwing. We sturen de US-machine met een constante wisselspanning met

amplitude u; en een constante freqentie a;'. De rotorstroom wordt constant gehouden

op i;.
We houden ons aan de in hoofdstuk 3 bepaalde simulatiemethode:

• Kies de integrator-uitgangen als state-variabelen van een infinite state machine.
Neem dus aan dat de integrator-uitgangen niet veranderen tijdens een kleine tijd dt.
Elke dt tijd berekenen we de integrator-ingangen uit een niet lineaire combinatie
van integrator-uitgangen. Vervolgens berekenen we de nieuwe integrator
uitgangen door integratie, en herhalen we dit proces net zolang als de simulatie
duurt.

Voor elk in figuur 4.3 aanwezig blok definieren we een procedure in C die qua
werking overeenkomt met het blok uit het figuur. De vraag is nu in welke onderlinge
volgorde deze blokken in C-code moeten worden uitgevoerd. In figuur 4.3 staan de
integratoren als gearceerde hokjes weergegeven. Ais er een 'directe' verbinding is staat
dit met een stippellijn weergegeven. Onder een directe verbinding tussen twee punten
verstaan we een verbinding waar zich geen integrator in bevindt. Een blok (blok I b.v.)
moet eerder dan een ander blok (blok VI b.v.) worden uitgevoerd als een input van de
ene indirect is verbonden met een signaal uit de andere.
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Figuur 4.3: Blokdiagram US-machine zonder regeling. De machine wordt gestuurd

door een constante wisselspanning met amplitude u; en een constante

frequentie ci~·. Een stippellijn geeft een 'directe' verbinding aan.

Om deze volgorde-problematiek beter te kunnen zien vereenvoudigen we het US
model tot een gerichte graaf. In figuur 4.4 staat deze graaf voor de US-machine
weergegeven.

o

Figllllr 4.4: Volgorde-problematiek in de US-machine

Elke knoop uit deze graaf staat voor een blok uit figuur 4.3. Er is een pijl van knoop A
naar knoop B als er een directe verbinding is van A naar B. Uit deze graaf kunnen we
nu gemakkelijk de uitvoervolgorde van de verschillende blokken halen:

• Een knooppunt A moet eerder worden uitgevoerd dan een knooppunt B als er een
pijlloopt van A naar B.

Een mogelijke uitvoervolgorde is dus IV, I, VII, VI. (de volgorde staat aangegeven
door rondjes met daarin een A tot en met D), Blok II en blok 'int' kunnen onafhankelijk
van de andere blokken worden uitgevoerd.
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De bij dit US-model horende FORCEPS C-code (blocks.c) zou als voigt kunnen zijn:

/********************************************************************/
/* simulate() */
/* interconnection of blocks */
/* interconnection-variables are global (for graphics interface) */
/* See also [Vandenput] */
/* */
/********************************************************************/

simulate ( )
{

integrate(S alpha ss des,alpha dot ss des,l.O);
phi s=stateTs rho-s]+state[S phi r]; -
blok7(u s des~state[S alpha ss des],phi s,&u sb,&u sw);
blok4(i-r-des,state[S-phi r],&I rb,&i rW)i - -
blokl(state[S i sb],stateTS i sw],i rb,i rw,&psi dot,&phi dot r);
blok6(u sb,u sw~phi dot r+state[S rho dot s],state[S psi]~psi-dot);
blok2(state[S psi],state[S i sw],m last);- - -
update_states(); - - -

}

Figuur 4.5: Simulatiefunctie US-machine: uit blocks.c

Voor de definitie van de verschillende blokken zie bijlage 2.2.
De huidige uitgang van integratoren (de states) worden voorgesteld door een array:
state[]. De volgende conventies gelden: Inputs van een blok zijn de eerste argumenten.
De laatsten argumenten zijn de outputs. Van de outputs wordt aIleen het adres
meegegeven in de functie-aanroep (dit wordt aangegeven met een "&" voor de naam
van de variabele). Voor namen zoals die worden gebruikt in [Vandenput] gelden de
volgende regels (in deze volgorde):

• Als eerste de naam van de variabele: aileen karakters [a-x]. De griekse letters
schrijven we voluit: by. psi voor de flux. Indexen voor state variabelen worden ter
state-indentificatie voorafgegaan door" S_" .

• Voor een afgeleide schrijven we de toevoeging _dot.
• De sub- en superscripten volgen direct na elkaar na een underscore. Eerst de

subscript dan de superscript.
• Voor een benadering van een grootheid (de grootheden met een dakje boven de

naam) schrijven we de toevoeging _est (van estimated)
• Voor een gewenste grootheid (grootheden met een sterretje in de naam) schrijven

we de toevoeging _des (van desired)

4.4 US- en UA-modellen

In deze paragraaf worden een aantal simulatieresultaten getoond van een US- en UA
machine (spanningsgevoede asynchrone machine)

• Electromagnetisch koppel als functie van de snelheid In de ongeregelde UA
machine.
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• Belastingsstap-responsie van een UA machine zonder regeling vergeleken met de
responsie van een UA machine met regeling.

• Invloed strooiinduktiviteit van de kortgesloten wikkeling op een belastingsstap
responsie bij een US-machine.

I~igs 0.15
_theta 0.02

_I 0.33
r~ 0.04

. r J< 0.02
pot: M...J.ast
. = 2 .~~ooo

)
snelheid P'

111 last =0

electrisch koppelT
m el

We modeleren de UA-machine als In figuur 4.3 met ;; = O. We willen nu het

electromagnetisch koppel mel uitzetten tegen de snelheid Ps' Door het

belastingskoppel op de machine langzaam vanaf 0 te laten oplopen (quasi-stationair
bedrijf) onstaat er een electromagnetisch koppel in de machine. Tevens zal de snelheid
af nemen. In mode 2 van FORCEPS kan dit goed worden getoond (zie figuur 4.6)

" 'm last =2.47

Figuur 4.6: Electrisch koppel tegenover snelheid in een ongestuurde UA"machine

met u.~ = 1 pu en ci;*= 1 pu (zie voor model figuur 4.3)

We hebben de loci-mode aan: aIleen de punt van een vector wordt getoond, deze
vectortoppen blijven op het beeld staan zodat een idee kan worden gevormd van het

traject van de vector. Als vector definieren we: ( Ps
).

mel
In het begin geldt mJast = O. We zien dat de machine mooi op de gewenste snelheid

draait : Ps=ci ~*= ] pu. Met de potmeter op de belasting mJast gaan we langzaam de

belasting laten toenemen: de werkstroom neemt toe. Hierdoor zal, hoewel de flux iets
afneemt, het electrisch koppel toenemen. De snelheid van de machine zakt iets, anders
kan dit koppel niet gevormd worden. We voeren de belasting net zover op totdat het
electromagenitisch koppel gelijk is aan 2.47 pu. Dit is het maximum koppel dat deze
machine kan leveren want bij een nog grotere belasting 'kipt' de machine, zakken
snelheid en electrisch koppel in.

In het volgende figuur bekijken we een belastingsstapresponsie van de ongeregelde

UA-machine. Weer nemen we u.: = ] pu en ci~'= Ipu (zie voor model figuur 4.3)
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Figuur 4.7: Belastingsstapresponsie van de ongeregelde VA-machine In het

tijddomein, u; = 1 pu en a~·= 1 pu (zie voor model figuur 4.3 met i: =
0)

We zien in de reactie op de stapbelasting van 1 pu een aantal afnemende oscillaties.
Vooral de werkstroom-component en blindstroom-component in de stator hebben een
grote uitslag. We zien derhalve ook dat de flux een trilling bevat. Ook de snelheid
bevat een trillingscomponent.
Tijdens het inschakelverschijnsel daalt de flux. Nadat het instelverschijnsel is
uitgewerkt (na ongeveer 0.3 seconde) is de flux iets gedaald tot net onder 1 pu. De
werkstroom-component van de statorstroom zal zodoende groter dan 1 pu zijn, om het
benodigde electromagnetisch koppel van 1 pu te kunnen leveren. Ook de snelheid is

iets minder dan de frequentie van het aangeboden spanningssignaal (a~·= 1 pu). Er is

dus sprake van enige slip.

Om een beter idee over het verloop van de stroomvector t; te krijgen kunnen we met

behulp van mode 2 in FORCEPS het 'belastingsstap-responsietraject' van t; bekijken:
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flux as

DSP's in de aandrijftechiek

l-Sigs 0.~5
_theta 0.02

_1 0.33
r~ 0.04

. r...J( ~),O?

Figuur 4.8: Belastingstap-responsie van ~'V in een UA-machine zander regeling

We zien dat de stroomvector in een spiraal naar zijn gewenste waarde convergeert. In
een van de volgende voorbeelden zien we dat een juiste regeling het traject aanzienlijk
directer maakt.

We nemen nu het US-model met veldgeorienteerde regeling zoals staat afgebeeld in
figuur 4.9.

i; _

~ f

us
I--- p'

p'
I---c-

L --------------------------------'

Figullr 4.9: US-model met veldgeorienteerde regeling

Er is hier sprake van een zogenaamde indirecte veldgeorienteerde regeling. Voor de
regeling wordt aIleen gebruik gemaakt van de sne!heid en positie van de rotor van de
machine. Er wordt geen fluxhoek gemeten.
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Het model is afgeleid van figuur 3.9 . AIs de in figuur 3.9 getoonde regelaars oneindig
snel functioneren krijgen we de regeling zoals die staat aangegeven in figuur 4.9.

Centraal in de regeling staat blok 'j. In dit blok wordt aan de hand van de gewenste

stator- en rotorstroom de flux-grootheden geschat. In blok V'j-l wordt aan de hand
van de inverse spanning-stroomvergelijkingen de gewenste stroom in een gewenste
spanning omgezet:

(4.1)

Vervolgens worden in blok VII deze spanninggrootheden van het fluxcoordinatensys
teem omgezet naar het statorcoordinatensysteem.
De werkstroomcomponent van de statorstroom regelen (met PI-regelaar) we met
behulp van de gewenste snelheid en de werkelijke snelheid.

~veneens wordt de flux geregeld door een \1/-input door een iV
* -input.

Stellen we in figuur 4.9 de verdelingsfactor K=1 dan wordt i; =0 en krijgen we het
model van de veldgeorienteerde VA-machine.
AIs we op dit model een belastingsstap toevoeren krijgen we de responsie zoals in
figuur 4.10 staat weergegeven.

FORCEPS. RdJ. • TUE

...........................................................................................................................J. ,.~.Q.Q.

................. ...............i: J.,.?~

/ ..-._~---------
~ -----nnn

.................L __--------· .--- --
! iT l~~~: 8:d3

...................... / Q.:.lil.Q.Q. -. r- 1 8: ~~
I r~ 0'8§

/ I--sT~:~ 8:15
I 0 600 _1- 0.33................. ...1" ,....... ~~~ ~:8~

f K_rho 1.0.0

................. J Q.,.~.l;l.Q.
I

.• I

.......... ~ f Q.:.?Q.Q.
i
I

0.000

.........................................................................................................................:-.Q.,.?Q.Q.

·b~;~;:;;;;,····,
scan tiMe: 0.400 sec

Figuur 4.10 : Belastingsstapresponsie van de veldgeorienteerde VA-machine In het

tijddomein, \j/ = 1 pu en p: = I pu (voor model zie figuur 4.9 met i; =

o (dwz. K=1),)
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We zien een veel minder wilde responsie dan bij de machine zonder regeling (zie figuur
4.7). De snelheid zakt na de belastingsstap iets in, maar nadat de werkstroom boven 1
pu is gekomen stijgt de snelheid weer naar 1 pu. We zien dat de blindcomponent van
de stator-stroom en de flux mooi constant blijven.

Als we de stroomvector i; weer in mode 2 bekijken zien we de volgende responsie

(vergelijk figuur 4.8):

flux as

0.~5
0.02
0.33
0.04
0.02
0.05
0.~5
0.33
0.04
0.02
~.oo
~o.o

Figuur 4.11 : Belastingstapresponsie van ~1jI en us
ljl in een UA-machine met veldge

orienteerde regeling U; = 0 (dwz. K=I), \jf" = 1 pu en p; = 1 pu)

We zien dat ~'V in dit geval in een rechte lijn van de startwaarde naar de gewenste

waarde gaat. Er is sprake van enige overshoot. Dit is niet te voorkomen als we de
snelheid weer op I pu willen krijgen.

In het geval van een veldgeorienteerde US-machine, waarbij we de rotor-stroom (ook
aansturen door K<0 of K>O te nemen, zien we in figuur 4.11 dat de rotorstroom ook
in een rechte lijn op de belastingsstap reageren.

In de volgende simulatie bekijken we de invloed van de strooiinductiviteit lak op een

belastingsstapresponsie voor een US-machine. In hoofdstuk 9 van [Vandenput] wordt
deze invloed besproken.
De invoering van de strooiinductiviteit heeft invloed op de structuur van de blokken VI
en I (zie fig 9.32 in [Vandenput]) Tevens wordt er een nieuw blok VIII toegevoegd. In
blok VIII wordt een dee! van e!ectromagnetisch koppel gevormd.

Een moeilijkheid ontstaat bij het vertalen van de nieuwe blokken VIa en 1a naar

FORCEPS-blokken. Tussen deze twee blokken is een directe terugkoppeling zonder
integratoren (zie fig 9.32 [Vandenput]). Dit probleem lossen we op door de
vergelijkingen om te schrijven zodat de terugkoppel-lus wordt verbroken.

De regeling wordt ook be'invloed door lak' In fig 9.34 [Vandenput] staan de nieuwe

blokken vi; I en 7;1 geschetst.
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In het volgende figuur staat de belangsstapresponsie met en zonder strooiinductiviteit
weergegeven. De verdelingsfactor K nemen we gelijk aan 0.5 zodat nu sprake is van
een synchrone spanninggestuurde machine.
We zien dat de responsie met strooiinductiviteit iets 'trager' verloopt dan zonder.

FORCEPS. RdJ, @ TUE
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10, =0 = I~
"

", = 0 = ",
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Figuur 4.12 : Invloed van de strooiinductiviteit van de kortgesloten wikkeling in de
US-machine met regeling. Belastingsstapresponsie.

4.5 De cycloconvertor

In de simulaties tot nu toe zijn we uitgegaan van ideale spanningsbronnen. Echter in de
praktijk vinden we tussen de regeling en de machine niet-ideale vermogens
electronische omzetters. In deze en de volgende paragraaf laten we twee
mogelijkheden zien: een cycloconvertor en een pulsbreedte modulator (PWM). We
zuBen zien dat deze convertors goed te simuleren zijn met FORCEPS. In de vakgroep
EMV wordt op dit moment gewerkt aan de realisatie van een cycloconvertor.
We gaan uit van een drie-fasig gevoede US-machine. De cycloconverter bevindt zich
tussen de regeling en de machine.
De cycloconvertor gaat uit van de drie fasen van het net. Het in figuur 4.9 getoonde
schema wordt zodanig veranderd dat we de in figuur 4.13 afgebeelde koppeling tussen
regeling en machine krijgen. We hebben hier de rotorstroom-aansturing buiten
beschouwing gelaten. De 'Voltage Rotator' (VR)links in de regeling transformeert de
spanning van het fluxcobrdinatensysteem naar het statorcobrdinatensysteem.
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Figuur 4.13 : Inpassing van de cycIoconvertor in het systeem van machine en regeling

Vervolgens wordt de spanningsvector afgebeeld op een driefasig referentiesignaal.
Deze drie signalen zijn onderling 120 graden verschoven. De cycIoconvertor heeft de
beschikking over de drie netfasen (zie figuur 4.14). Met behulp van bijvoorbeeld twee
6-puls brugschakelingen worden uit de drie netfasen de drie machine-fasespanningen
opgebouwd. (b.v. VI in figuur 4.14)
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t~ ~ .~~~
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Figuur 4.14: Een dubbele brugschakeling

Va
Vb
Vc

Voor elk van de drie machine-fasespanningen is er een dubbele brugschakeling zoals
die in figuur 4.14 staat weergegeven. Va, Vb en Vc zijn de drie net-fasen, elk 120
graden onderling verschoven. Door de thyristoren op een juiste manier aan te sturen
kunnen we een positieve of negatieve spanning krijgen. De spoelen zijn ter begrenzing
van de zogenaamde kringstromen. Voor meer informatie over de cycloconvertor zie
[Cyclo].
Voor de cycloconvertor-implementatie in FORCEPS is gebruik gemaakt van het
algoritme zoals dat staat beschreven III btj!age 2.7.

In figuur 4.15 zijn we uitgegaan van een FORCEPS-simulatie van een US-machine met
regeling zoals die in figuur 4.9 staat getoond echter met de veranderingen uit figuur
4.13 doorgevoerd. De machine draait met een snelheid van 10% van de nominale
snelheid. Er is een belasting mJast van 0.33.
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Figuur 4.15 : Het gebruik van de cycloconvertor. ps.= 0.10, mJast = 0.33, \\/=1. v;
is een van de drie referentiesignalen, VI is de gerealiseerde waarde door

de cyc1oconvertor.' i l is de bijbehorende statorstroom.

Met v; wordt een van de drie referentiesignalen aangeduid. We zien dat het signaal VI

uit de cycloconvertor het gewenste signaal aardig voIgt. Het feit dat dit
spanningssignaal in enige mate springt is niet erg. We zien aan de bijbehorende

statorstroom i, dat deze aardig 'glad' is geworden door de invloed van de machine
inductiviteiten.

4.6 P\VM

Een andere methode om vermogen aan de machine te leveren gaat met behulp van een
pulsbreedte modulator (PWM). Deze zet, door een juist schakelpatroon toe te passen,
een gelijkspanning om in een trein van pulsen. De grondharmonische component van
deze hoogfrequente pulsjesstrein komt dan overeen met het gewenste referentiesignaal.

De opbouw rond de PWM is analoog aan die met de cycloconvertor (zie figuur 4.16).
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Figuur 4.16 : Inpassing van de PWM in het systeem tussen machine en regeling

De PWM-methode is eenvoudig van opzet [Mohan]: neem een gelijkspannigsbron en
schakeI deze in een zodanig patroon aan en uit zodat er een benadering van het
gewenste signaal ontstaat. Deze benadering zal een aantal ongewenste hogere
harmonische componenten hebben, maar deze kunnen er worden uitgefilterd.
Een voorbeeld voor een PWM-signaal staat in figuur 4.17. Hierin wordt gebruik
gemaakt van een driehoeksspanning om het PWM-gemoduleerde signaal te genereren
(de zogenaamde sinus-driehoek modulatie).

.... Referentie-signaal

\. .. .... Driehoek-signaal

.' .,~ PWM signaal

Figllllr 4.17 : Pulsbreedte modulatie

De FORCEPS-code staat in bijlage 2.8 weergegeven. In figuur 4.18 staat een
simulatie-resultaat van de US-machine zoals die staat weergegeven in figuur 4.16. DE

spanning v; is een van de drie gewenste machine-fasespanningen. De bijbehorende

PWM-spanning is weergegeven door VI' De bijbehorende stroom i i is mooi glad door

de machine-inductiviteiten. Tevens is de werkstoom i~" weergegeven; deze bevat een

kJeine rimpel.

De belastings-stapresponsie zoals die in figuur 4.19 staat weergegeven komt overeen
met die zonder PWM (zie figuur 4.10). In figuur 4.19 hebben de meeste signalen een
kleine rimpel veroorzaakt door de pulsbreedte modulatie.
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Figuur 4.18 : PWM toegepast voar een US-machine. VI is een PWM signaal voor een

van de drie machinefasen. v;is de gewenste spanning (uit de regeling).

is is de bij VI behorende statorstroom.
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Figuur 4.19 : Belasingsstapresponsie van de US-machine met toepassing van PWM
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4.7 Stabiliteitsprobleem bij US machine

DSP's in de aandrijftechiek

In [Shihe] wordt een instabiliteitsprobleem voorgelegd. Een spanningsgestuurde
synchrone machine met een veldgeorienteerde regeling zal onder bepaalde
omstandigheden instabiel worden.
De US-machine heeft de volgende koppeling tussen regelaar en machine:

* .
b b

U. / U. u.

1
u,

c / ~

P

\V'" as.: \j.I I U
W

a., ~--..., .... r ..... U ..
I }----------~ ~ C ------------.

$'1 . $l
Veldgcorienteerde regelaar US-machine

Figuur 4.20: Veldgeorienteerde-regeling

Geheellinks zien we de gewenste werk- en blindspanning in de stator: u;* en. u:*. Deze

werk- en blindcomponent vormen samen een spanningsvector. Met behulp van een
carthetisch-polair omzetter krijgen we de polaire weergave van deze vector: de grootte

u; en de hoek a:*. Deze hoek is ten opzichte van de flux-as. De spanningshoek ex:*
ten opzichte van de stator-as, waarmee we de machine willen gaan aansturen is nu:

a s* =a'v' +,hs
S s 'I' (4.2)

Hierin is ~s de geschatte hoek van de flux ten opzichte van de stator. Met de zo

ontstane spanningsvector u;, a;* sturen we de US-machine aan. (We hebben het

rotorgedeelte even achterwege gelaten). In de machine worden de spanningscompo-

nenten lis'" en u~ gevormd door gebruik te maken van de werkelijke fluxhoek <l>s.
In de publicatie [Shihe] wordt er van uitgegaan dat in de regeling de geschatte

fluxhoek ~s wordt gemeten met behulp van bv Hall sensoren. In dit geval hoeft er geen
positiemeting aan de rotor worden gedaan. [Shihe] gaat ervan uit dat er geen fout in

deze schatting zit. Er geldt dus ~s=<l>s. Vit figuur 4.20 voIgt nu ook:

l\' w·
Us = Us

l/ = ub*s s
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De spanningsvector in de stator is dus gelijk aan de geschatte waarde uit de regelaar.
Als we uitgaan van bovenstaande situatie, kan er in bepaalde situaties instabiliteit
onstaan. In [Shihe] wordt afgeleid dat

sin(~' +~) = sin(<I>' + ~),

waann

1t ,1,.' 1t--<", <-
2 2

(4.4)

~ = arctan(2 ~ Irs J, 0 ~ ~ < 1t
's + ill lcrs (l + lcrJ 2

De mogelijke oplossingen van (4.4) zijn ~' = <1>' wanneer

(4.5)

(4.6)

en ~' = 1t - 2~ - <1>' als <1>' buiten de grenzen van (4.6) valt.

Voar <1>' binnen (4.6) wordt stabiliteit gewaarborgd, met andere woorden de tluxhoek
in het machinemodel is gelijk aan de door de regelaar berekende hoek.
Met behulp van FORCEPS kan de instabiele situatie worden aangetoond door in het

US instabiliteit FORCEPS. RdJ. q TOE

t i

.. ~2::1
I sw , 1

/"\ -=~.cc::;J~::::J:~········'1
............ 1········.. ····················· .. ··············· ..······ P.s.i•••...•...•.......• ··9.,·~1b.1 ~~~~ liil

I II.JiTgs~ 0.J.5i 0 o' _IA 0.33............ r· ..·· ·· ..·..·.. ··· ·..· · ··.. ·· · , ~~~ §:~~

I K_rho J.O.O

............ ' ,.'!I .

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

\ .. /

i_sb

.....................Q,.?QQ
,ho.s

,,
\

.........................................................................................................................::-.Q,.~QQ.

L~~;~~:~~o...QO

scan tiMe: 2.500 sec

Figuur 4.21: Instabiliteit in het US-model met rho.s* =0.10

programma ~s=<I>s te nemen en bij een lage snelheid (10%) de machine met een
beslastingskoppel-stap te belasten. In figuur 4.21 staat een belastingsstap-responsie
weergeven die tot een instabiele situatie leidt. We zien dat na de stap-belasting
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mJast= 1, de snelheid even inzakt maar zich weer snel herstelt. Echter na een paar
seconden gaat de flux afnemen en de werkcomponent van de stator-stroom neemt toe.

Deze instabiliteit kan worden verklaard door het gegeven dat aileen wanneer $r = </>r

(of $r =</>r + 7t), in stationair bedrijf, er een negatieve feedback zal onstaan in de

terugkoppel-kring van de </>r -integrator (zie [Shihe] figuur 5). In het geval van een

positieve feedback, ofwel wanneer </>r buiten het door (4.4) gedefinieerde gebied vah,

zullen </>r in de machine en $r in de regeling uit elkaar lopen.

We kunnen echter ook de geschatte fluxhoek $" niet afleiden uit een meting van </>"

maar uit de geschatte $r en een meting van de positie pS van de rotor:

(4.7)

Nu hoeft $"=</>" niet meer te gelden en dus geldt ook (4.3) niet meer.

In het volgende stuk wordt aangetoond dat in dit geval ongeacht de waarde van </>r er
geen instabiliteit kan ontstaan zoals die hierboven is beschreven.

Stel $r heeft een afwijking Evan </>r:

$r = </>r + E (4.8)

We laten nu zien dat voor het systeem in stationair bedrijf geldt E = 0 , onafhankelijk

van </>r.

We definieren nu:

Uit figuur 4.20 en (4.8) blijkt dat:

_ (COS(E) -Sin(E»)_.
Us = 11

sinCE) COS(E) s
(4.10)

De in de machine aanwezige spanningsvector Us is een met E geroteerde versie van li:.
Hetzelfde geldt voor de rotorstroom " :

:- _ (COS(E) -Sin(E»):-.
lr - lr

sinCE) COS(E)
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Voor het systeem in stationair bedrijf geldt ~r =0 en ~s =0:>. Hieruit volgen de

volgende vergelijkingen:

Schrijven we deze om:

.w r)us
w

- 0:> Ii:) -11:(0:> las +0:> l)
I =----------
s A

.b o:>/as (u;-o:>li:)+rsu: () ,
Is = A waann A = 0:> las 0:> las + 0:> I + rs~

Bovendien geldt er i;' = -isM':

Herschrijven we (4.17) naar vectornotatie:

(
's 0:> I -1)[ = (-0:> las - 0:> / 's )u

A r A A s

(4.12)

(4.13)

(4.14)

(4.15)

(4.16)

(4.17)

(4.18)

(4.18) geeft het verband tussen de stroom in de rotor en de statorspanning in de

machine. Met (4.10) en (4.11) vertalen we dit naar een verband tussen ~+ en 1(:

(
r 0:>/ )(COS(/:;) -Sin(/:;»)_+ (-0:>/ -0:>/ r )(COS(/:;) -Sin(/:;») +_s_ -1 i = as --!... U (4.19)

A sine/:;) cos(/:;) r A A sine/:;) cos(/:;) s

Deze vergelijking geeft het verband tussen ~+ en 11.: met als uitgangspunt dat de

machine in stationair bedrijfwerkt. We gaan nu het verband u: en ~+ bepalen uitgaande

van de regeling. Hiervoor berekenen we eerst het verband tussen us+en 1.+ vervolgens

het verband tussen 1.+ en ~+:

Vit (4.12) en (4.13) krijgen we het stationaire verband tussen u:en 1.+:

_0 (/~
lis = ,I

0:> as
(4.20)

Het verband tussen r en 1":s r
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(4.21)
ow. ow.
I =-1r s

In vector-notatie:

.,..* (-1 0).,.* [~JIs = Ir + ,o -1 0

Uit (4.20) en (4.22) voigt het verband tussen us* en ~*:

(4.22)

-* (-/~
U =

s -0)'as [

\IJfs J0) 'as .,..* -,-
I +_ r 0)/ \Jr,) ,I +0l\1/

(4.23)

Combineren we de twee verbanden tussen Ir* en us* in (4.19) en (4.23), dan krijgen we

de volgende vergelijking:

( ,~W[ _l)(cos(e) -Sin(e»)i-=(-W/as-W[ !L)(cos(e) -Sin(e»)[(-r.
A sin (e) cos(e) r A A sin(e) cos(e) -w los

Ais we (4.24) verder uitwerken houden we een vergelijking over die onathankelijk is

van ir :

De mogelijke oplossingen zijn dus:

(Ol/m + Ol t)(OJ to, ~ + OJ~f) + \1",' I = 0

A
sin(e)=O

(4.25)

(4.26)

Aangezien ()), 'as' / , \IJ en r, groter dan nul zijn moet gelden voor het systeem in

stationair bedrijr:
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sin(E) = 0 (4.27)

Hieruit voIgt dan weer dat E = 0 of E = 1t.

Voor E = 0 geldt dat er geen afwijking tussen <I{ en <!{zal zijn (zie (4.10». Het
systeem zal dus in stationair bedrijf zijn.

Voor E = 1t geldt dat de <f>T 1800 verdraaid is ten opzichte van <!{. Echter, dit is een
situatie waarin de machine in een instabiel evenwicht zal opereren. Daarom zal, na een
willekeurige transient, E naar nul gaan.
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5. Real-time simulaties op een
TMS320C30-systeem

DSP's in de aandrijftechiek

De simulaties zoals die in hoofdstuk 4 met FORCEPS zijn uitgevoerd, kunnen worden
gebruikt voor onderzoek aan modelvorming voor machine en regeling. Ook voor
demonstratie- en onderwijsdoeleinden is FORCEPS geschikt. Een belangrijk nadeel is
dat de simulaties in het algemeen niet real-time plaatsvinden. De snelheid van de
simulatie hangt af van de snelheid van de PC waarop wordt gesimuleerd. Op een PC
met een 80486 50l\1Hz Intel microprocessor met rekenkundige coprocessor wordt het
US-model met regeling (zie figuur 4.9) een factor twee langzamer dan real-time
gesimuleerd. Dit wil zeggen dat er 200 ~lsec rekentijd nodig is voor wat volgens de
real-time eisen binnen 100 ~lsec zou moeten worden uitgevoerd.

Voor demonstraties en onderzoek naar modelgedrag zijn deze 'trage' simulaties geen
belemmering. Als we echter een regeling, voor een echte US-machine, digitaal willen
implementeren moeten we de real-time eisen in acht nemen. We zullen de simulaties op
een of andere manier sneller moeten kunnen uitvoeren dan op een PC. Op een PC
ontbreekt tevens de nodige meet- en stuurapparatuur voor de US-machine.

In het vorige hoofdstuk is geconcIudeerd dat de TMS320C30 DSP voldoende
rekenkracht bevat om het US-model real-time te kunnen simuleren. Bovendien wordt
voor het op de vakgroep ontwikkelde IMS-systeem, een C30-slave kaart ontwikkeld.
Met behulp van het IMS-systeem kan de link naar de echte US-machine worden gelegd
door middel van een IO-kaart.

In dit hoofdstuk wordt uitgewerkt op welke manieren we het US-model kunnen laten
simuleren op een TI320C30 microprocessor. In de eerste paragraaf wordt kort
beschreven hoe de C30-assembly er uit ziet. Vervolgens wordt uitgewerkt hoe we
simulaties kunnen realiseren door het schrijven van TMSC30 assembly-code. In
paragraaf 5.3 wordt uitgelegd hoe we uitgaande van bestaande FORCEPS simulaties,
een directe vertaling naar assembly-code kunnen krijgen. In dit geval is nauwelijks
kennis over assembly nodig, maar kennis over de programmeertaal C. Tenslotte
worden de verschillende mogelijkheden met elkaar vergeleken.

5.1 TMS320C30-Assem bly

De met behulp van FORCEPS ontwikkelde simulaties kunnen we 1 op 1 afbeelden
naar een simulatie op een C30-DSP. De getallenrepresentatie in FORCEPS is gelijk
aan die van de TMS302C30. Tevens zijn er voor de diverse wiskundige functies
(gebruikt in C) ook assembly-versies te bedenken met dezelfde precisie als in C .

5.1.1 Getallenrepresentatie en nauwkeurigheid

Het formaat getallen waarmee we in de TMS320C30 (en in FORCEPS )
rekenen zijn 32 bits floating point getallen:
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• 24 bits voor de mantisa (getal achter de komma), waarvan 1 het teken
aangeeft,

• 8 bits voor de exponent.

Een aantal limieten voor getallen in deze notatie zijn:
Het grootst mogelijke positieve getal is nu (2_2-23)x2127 = 3.402834xl038

Het kleinst mogelijke positieve getal is lx2-127 = 5.8774717xlO-39

Het minst negatieve getal is (_1_2-23) = -5.8774717xl0·39

Het meest negatieve getal is (_2x2127) = -3.402834x1038

De machine-nauwkeurigheid is 11 = 0.5x2-23 = 5.96xlO-8

Voor de absolute relatieve fout E geldt: E = Ii: xIwaann x de machine

getalrepresentatie is van het getal x. Er geldt E < 11.

Ais x en y positieve machinegetallen zijn met elk een relatieve fout E < 11, dan

geldt dat de relatieve fout van de som van deze getallen ook kleiner dan 11 is.
Voor het verschil van twee positieve getallen x-y geldt een maximale relatieve

fout 11 x + y . Als x-y klein wordt ten opzichte van x+y zal de relatieve fout
x-y

snel toenemen. Ais we twee even grote getallen van elkaar aftrekken is de
precisie van het resultaat klein en moeten we dus uitkijken wat we verder met
dit getal gaan doen.
Voor het product van twee getallen x en y met elk een relatieve fout kleiner
dan E geldt dat de relatieve fout van het product x*y kleiner is dan 2E. Voor
delen geldt dezelfde relatieve fout als bij vermenigvuldigen.
Ais een deelberekening eenmaal een fout heeft, kan deze doorwerken in het
eindresultaat. Zeker bij terugkoppelingen met een integrator kan deze fout
cumuleren en kan een grate onnauwkeurigheid worden opgebouwd. Hierbij
komt het gegeven dat de inputs van veel integratoren rond de 0 liggen zodat
deze in de buurt van de machineprecisie zouden kunnen komen. De manier
waarop een algoritme wordt berekend is van invloed op de uiteindelijke
eindfout.

5.1.2 Belangrijkste assembly instructies

De assembly instructieset van de TMS320C30 kan worden opgedeeld in een
deel voor integer-aritmetiek en een deel voor floating-point aritmetiek. Er is
een instructie voor het optellen van twee integers, tevens is er een instructie
voor het optellen van twee floating-point getallen. Het is niet mogelijk direct
een floating-point getal bij een integer op te tellen, hiervoor moeten we eerst
een van de twee converteren. Beide soorten optellingen kosten evenveel tijd.
Er staan voor de programmeur 8 40-bits registers ter beschikking (RO-R7).
Deze registers kunnen worden gebruikt om tussenresultaten in op te slaan met
een hoge precisie (40 bits ipv. 32). Tevens is het gebruik van deze registers
sneller dan het adresseerbaar geheugen. Er zijn 8 auxiliary registers (ARO-AR7)
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voor het genereren van adressen. Deze worden gebruikt bij de vele soorten
adresseermoglijkheden van de C30.
De voor ons belangrijkste instructies staan in tabel 5.1. Elke operatie genoemd
in deze tabel kost in het algemeen 1 cyclus (50 nsec voor een 40 .MHz versie).
sre is (behalve bij STF en STI) een algemeen adresseerbaar operand. Algemeen
adresseerbaar wil zeggen indirect, direct, immediate of een register. We zien
dat voor elke operatie naast een integer operatie een floating point-versie van
deze operatie aanwezig is.

Floating-point gedeelte : sre en dst worden als 32 bits floating-point getallen
gezien.

MPYF sre, d~·t d~·t * sre ~ dst

ADDF sre, dst dst + sre ~ dst

sre - dst ~ dstSUBF sre, dst

I-s:..l)Y~ln...:.:ta...:.:x=---__-+...:..o.LPle.:....r...:.:at.:....ie -+-b...:.:e...:.:s_ch_r....J.ij...:.:'v_in,"",-g ~

LDF sre, dst sre ~ dst Laad sre in dst, dst is een register
STF sre, dst sre ~ dst Laad sre in dst, dst is algemeen adresseer-

baar.
De som van sre en dst wordt in dst register
gezet.
Het verschil tussen sre en dst wordt in dst
register gezet.
Het product van sre en dst wordt in dst
register gezet.

Integer gedeelte : sre en dst worden als 24 bits integers gezien.
syntax operatie beschrijving
LDI sre, dst
STI sre, dst

sre ~ d~·t Laad sre in dst, dst is een register
sre ~ dst Laad src in dst, dst is algemeen adresseer

baar.
ADDI sre, dst d<;t + sre ~ dst De som van sre en dst wordt in dst register

gezet.
SUBI sre, dst sre - d~·t ~ d<;t Het verschil tussen sre en dst wordt in dst

register gezet.
MPYI sre, d~·t d'll * sre ~ dsl Het product van src en ds! wordt in dst

register gezet.
Tabel 5.1: Belangrijkste TI TMS320C30 operaties

Met de in tabel 5.1 genoemde operatoren is het mogelijk onze machine
simulatiemodellen door te rekenen. Immers deling, wortel trekken, cosinus,
SInUS, tan en atan zlJn te berekenen door een sene optellingen en
vermenigvuldigingen.

5.2 Het schrijven van machine-simulaties in assembly

We willen de simulaties geschreven in FORCEPS zo direct mogelijk vertalen naar
assembly-code voor de TMS320C30. Het (uit-) ontwikkelen van een simulatie in
FORCEPS is immers eenvoudiger dan op een DSP-systeem. We zullen zien dat het
eenvoudig mogelijk is FORCEPS-simulaties 1 op 1 te vertalen naar DSP-assembly
code.
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In hoofdstuk 4 is beschreven hoe we in de programmeertaal C (FORCEPS) een
simulatie modulair opbouwen. Deze modulaire-structuur willen we in de assembly
code ook terugzien: we schrijven assembly-code per functioneel machineblok. Zijn
deze modules eenmaal ontwikkeld, dan kunnen nieuwe simulaties worden opgebouwd
uit bestaande modules, en eventueel nieuw ontwikkelde modules.
Naamgeving van verschillende variabelen kiezen we gelijk aan die gebruikt in
FORCEPS.
In de vorige paragraaf is al gezegd dat de representatie van de getallen in FORCEPS
gelijk is aan die in de TMS3320C30 processor. Tevens worden vermenigvuldigingen
en optellingen met de zelfde precisie uitgevoerd.
De meeste andere mathematische functies moeten worden opgebouwd uit optellingen
en vermenigvuldigingen. Sinus, cosinus, tangens en arctangens kunnen door een Taylor
reeks worden benaderd. Delen en wortel trekken kunnen snel door een recursief
algoritme worden bepaald.

Ais handleiding bij het bepalen van numerieke benaderingen van mathematische
functies is [Cody] goed geschikt. In [Cody] worden numeriek stabiele algoritmen
bekeken. Tevens worden implementaties van deze algoritmen op floating point- en
integer-machines schematisch uitgewerkt. Ook de nauwkeurigheid van de verschillende
algoritmen wordt aangegeven.

5.2.1 Benaderingen voor goniometrische functies

Goniometrische functies als sinus, cosinus en tangens hebben als input een hoek
in radialen. Voor onze machinesimulaties (zoals opgezet in FORCEPS) valt
deze inputhoek in een beperkt bereik: [-4 1t, 4 1t] (zie simulatie-modellen in
bijlage 2.2). Deze beperking kan de berekening een stuk vereenvoudigen.
De berekening van de sinus-functie wordt nu kort beschreven.

Be.·ekening sin(x), -4 1t < x < 4 1t:

1) vertaal het argument x naar een x' in het bereik (-..!.1t:::; x' :::; !1t)
2 2

zodat geldt sin(x)=sin(x ' ).

Aangezien het bereik van x: ( -4 1t < x < 4 1t) beperkt is, kan deze
vertaling eenvoudig en snel met een korte tabel (zie tabel 5.2) worden
gedaan.
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bereik bereik x offset constante bepaling X' uit x
nr

-4 -4.5 1t < x < -3.5 1t 41t 1 x' = constante*( x+offset)
-3 -3.5 1t < x < -2.5 1t 31t -1 x ' =constante*( x+offset)
-2 -2.5 1t < x < -1.5 1t 21t 1 x' = constante*( x+offset)
-1 -1.5 1t < x < -0.5 1t IT -1 x' = constante*( x+offset)
0 -0.5 1t < X < 0.5 1t 0 1 x' = constante*( x+offset)
1 0.51t<x<1.51t -1t -1 x' = constante*( x+offset)
2 1.5 IT < x < 2.5 1t -21t 1 x' = constante*( x+offs(~t)

3 2.5 IT < x < 3.5 1t -31t -1 x ' =constante*( x+offset)
4 3.5 IT < x < 4.5 1t -41t 1 x' = constante*( x+offset)

Tabel 5.2: Transformatie van x naar x' zodat _l1t $ x' $11t en sin(x) =
2 2

sin(x' )
Het probleem verplaatst zich nu naar het bepalen van de juiste index
(bereik_nr) voor een bepaalde x. We gebruiken nu:

bereik nr(x) = trunc(!.-).
- 1t

Hierin is trunc(y) een functie die y afkapt achter de komma. Deze functie is in
C30-assembly in een instructie beschikbaar: FIX. De deling voorkomen we
door een vermenigvuldiging met 1t- I

.

2) bepaal sin(x ' ) door een taylor reeksbenadering met de juiste precisie.
(24-bits precies)

stel y=x' *x' dan
sin(x ' ) = ««C4*y+C3)*y)+C2)*y+Cl )*g* x' + x',
waann
Cl =
C2
C3
C4

-0. 1666665668EO,
0.8333025139E-2,
-0. 1980741872E-3,
0.260 1903036E-5.

In [Cody] wordt getoond dat deze polynomische benadering 24 bits precies is.
De fout in het resultaat is dan kleiner dan 2-23 = 1.192E-07.

Voor de berekening van cos(x) maken we gebruik van sin(x):

cos(x) = sin(x+.lIT)
2

In bijlage 3 staan de sinus en cosinus assembly-macro's uitgewerkt.

5.2.2 Numerieke methode voor benaderen van deling

Door het inverse van een getal te berekenen kunnen we ook een deling
uitvoeren:
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Voor het bepalen van het inverse van een getal x : x· l
, maken we gebruik van

een recursief algoritme. Tijdens de ide iteratie, wordt de benadering v[i] van x·1

berekend uit x en v[i-1]:

v[i] = v[i-1]*(2.0 - x*v(i-1))

Als x=a*2e dan is een goede startwaarde v[O]:

v[O] =1.0 *T e
-

1
.

(5.1)

Hoe vaker we (5.1) toepassen hoe precieser de benadering wordt. Na 5
iteraties wordt de fout in de benadering kleiner dan 2·~3 = 1.192E-07.
In bijlage 3 staat dit algoritme uitgeschreven in assemblycode.

5.2.3 Numerieke methode voor benaderen van wortel trekken

Ret algoritme wat wordt gebruikt voor het bepalen van de wortel van een getal
x: sqrt(x) gaat, net zoals bij het bepalen van de inverse van een getal, met
behulp van een recursief algoritme. Het algoritme bepaald eerst het inverse van

de wortel van een getal x: Jx. Om sqrt(x) te krijgen vermenigvuldigen we dit

met x. Deze laatste vermenigvuldiging kost slechts 1 cyclus op een
TMS3320C30. Met deze benadering krijgen we dus tevens de beschikking over
l/sqrt(x) zonder te delen. In sommige gevallen kan dit handig zijn. Ret
recursieve algoritme gaat als voIgt:

v[i]=v[i-1] *(1. 5-(x/2)*v[i-1] *v[i-1])

Als x=a*2e dan is een goede startwaarde v[O]:

v[O] =1.0 * T e12
.

(5.2)

Na 5 iteraties is weer een precisie bereikt van 2-~3 = 1.192E-07.
In bijlage 3 staat het sqrt(x) algoritme uitgeschreven in assembly-code.

5.2.4 Bepaling functioneIe modeI-bIokken

In de vorige subparagrafen is beschreven hoe we de verschillende basis
operaties zoals vermenigvuldigen, optellen, sinus en wortel trekken in assembly
kunnen worden gei'mplementeerd. De precisie is exact hetzelfde als in de
FORCEPS simulaties. We gaan nu de blokstruktuur zoals die in FORCEPS is
gedefinieerd naar assembly vertalen.
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Een efficiente manier van het genereren van assembly-blokken kan worden
verkregen door gebruik te maken van assembly-macro's. Net zoals een
procedure in C, kan een assembly-macro een aantal argumenten meekrijgen.
Deze argumenten zijn aileen lokaal in de macro bekend. Macro's worden niet
aangeroepen via een stack mechanisme zoals dat met een C-procedure het
geval is. Een macro wordt ingevuld in de programmacode op de plek waar hij
genoemd wordt. Als een macro tien keer achter alkaar wordt genoemd wordt
de code die bij de macro hoort ook tien keer in de programmacode
opgenomen. Het programma wordt dus groter, maar ook sneller. Er hoeven
immers geen argumenten over de stack worden overgeplaatst en er hoeft geen
return-address worden onthouden. Nadeel is dat goed moet worden uitgekeken
wat voor argumenten er worden meegegeven met de macro's. Recursieve
aanroepen van macro's kunnen ook niet plaatsvinden.

Aan de hand van de blokken zoals die in FORCEPS zijn beschreven (zie bijlage
2) zijn de assembly-macro versies van deze blokken in bijlage 3 bepaald. Per
blok wordt aangegeven hoeveel en wat voor soort argumenten meegegeven
moeten worden. Argumenten kunnen registers, direct/registers of adressen
(pointers) zijn. De namen van de macro argumenten worden ter onderscheiding
van de verschillende types vooraf gegaan door de toevoeging R_, RD_ of A_.
De macro-argumenten-namen voldoen aan de volgende conventies:

R <name>
RD <name>

A <name>

: register-type argument: een van de registers RO-R7
: register-type parameter : RO-R7 of direct geadresseerde

variabele: @....
: pointer-type argument, adres van een variabele

De pointer-type argumenten worden gebruikt voor variabelen die veranderd
worden in de macro. Deze worden altijd achteraan in de argumenten lijst van
de macro gezet (net zoals in FORCEPS). De niet-pointer argumenten worden
in het algemeen niet gewijzigd door de macro. Dit onderscheid tussen pointers
en niet-pointers is gelijk als in de programmeertaal C (dus ook FORCEPS). In
de wiskundige macro's als sinO en sqrtO wordt het resultaat weI in een register
teruggegeven.

5.2.5 US-model-simulatie in assembly

Nu we de diverse functionele modelblokken in assembly hebben vertaald,
kunnen we deze op de juiste manier aan elkaar plakken zodat we een machine
simulatie krijgen. In bijlage 3 staat de simulatie uitgewerkt voor de US-machine
met regeling zoals deze was gemodeleerd in figuur 4.9. In de macro s;mulate
worden de blokken, net zoals in de s;mulaleO functie in FORCEPS, in de juiste
volgorde aan elkaar geregen.

Omdat de IMS-C30-kaart nog niet ter beschikking stond is de assembly op
correctheid gecontroleerd op een simulator. De simulator is een programma dat
draait op een PC en een TI320C30 DSP softwarematig simuleert. Er kan stap
voor stap door de assembly-programmacode worden gelopen. Nadat de
assembly op deze manier is 'ge-debugd' kan worden vastgesteld hoe snel de
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simulatie op een echte C30 zou zijn. In de simulator kan dit worden bepaald
met behulp van een klokvariabele (elk). Deze geeft aan hoeveel klokcyeli een
bepaald blok met assemblycode duurt. In tabel 5.3 wordt een overzicht van de
voor het US-model gebruikte blokken gegeven. Sommige macro's hebben een
variabele executietijd, afuankelijk van de inputvariabelen.

macro naam klokslagen macro naam klok sIagen

atan 94 cos 25
blokJhoJeg 17 diff 4
blokl 79 div 40
blokl est 79 integrate 9-22
blok2 38 lenght 49
blok4 51 poca 49
blok6 39 SIn 25
blok6 invest 34 sqrt 32-
blok7 52 tan 118
blok7 invest 194-235 update_states 18
capo 192-233 simulate 834

Tabel 5.3 : Berekeningstijden diverse model-blokken van US-machine model
(zie figuur 4.9) in klokslagen.

We kunnen de klokslagen in tabel 5.3 vertalen naar echte tijden door te
bedenken dat als we een 40 Mhz TMS3320C30 processor nemen, een
klokcyelus 50 nsec duurt. Een doorrekening van het US-model (simulate +
update_states macro) kost 852 klokcyeli * 50 nsec/klokcyelus = 42,6 ~sec.

Om aan de real-time eisen te voldoen moest het model binnen 100 ~sec worden
doorgerekend. In dit geval kan er dus ruim aan deze real-time eis worden
voldaan.
Deze 42,6 ~lsec is echter een ondergrens voor het aantal benodigde klokslagen.
We zijn er hier vanuit gegaan dat aile variabelen in het snelle interne DSP
geheugen zijn opgeslagen. Als we naar buiten willen communiceren moeten we
variabelen naar het dual-port RAM schrijven. Dit kost echter nauwelijks tijd.
Als de data eenmaal in het dual-port RAM staan zal de master-processor van
het IMS-syteem de rest van de communicatie voor zich nemen.

5.3 Assembly direct uit FORCEPS-simulaties

Een andere methode om vanuit een werkende FORCEPS simulatie, of een willekeurig
ander C-programma, assembly voor de TMS320C30 te krijgen, is met behulp van de
C-compiler voor de TMS320C30. Met behulp van deze compiler wordt C-code
vertaald naar assembly-code. De gegenereerde assembly doet precies hetzelfde als het
C-programma. Er hoeft dus nauwelijks assembly te worden 'ge-debugd'. De gebruiker
heeft weinig invloed op hoe deze assembly wordt gegenereerd. Een simulatie op deze
manier verkregen is dan ook een stuk minder snel dan een simulatie zoals die in de
vorige paragraafis beschreven.

Om vanuit een FORCEPS simulatie-beschrijving automatisch assembly te generenen,
maken we gebruik van het blocks.c bestand (zie bijlage 2.2) van een FORCEPS
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simulatie-programma. We strippen het programma zover zodat alleen de simulateO en
update_statesO procedures worden uitgevoerd in een oneindige loop. In tabel 5.4 staat
een overzicht van de executietijden van de diverse modelblokken gebruikt in het US
model.

macro naam klokslagen macro naam klok slagen

atan 94 cos 73
blok_rhoJeg 72 diff 64
blokl 192 div 45
blok1 est 192 integrate 44-56

-
blok2 130 lenght -
blok4 200 poca 175
blok6 214 sm 73
blok6 mv est 187 sqrt 54- -
blok7 202 tan 121
blok7 invest 403 update_states 151-
capo 265 simulate 2402

Tabel 5.4 : Berekeningstijden voor diverse modelblokken van US-machine
model in klokslagen. Gebruik gemaakt van de C naar assembly
compiler.

De verschillende uitvoeringstijden zijn nu een stuk langer dan die uit tabel 5.3. We zien
in tabel 5.4 dat het doorrekenen van het simulatie-model (update_states en simulate)
2553 klokcyc1i kost. Dit komt in het gunstigste geval (40Mhz C30) op 127,7 ~se(:

neer. Dit is niet binnen de gewenste 100 ~tsec zodl'l.t een real-time simulatie var d,t
model met behulp van deze methode niet mogelijk is.

Het grote verschil tUS$en tabel 5.3 en 5.4 kan deels worden verklaard door het
gegeven dat veel overheaci gaat zitten in het aanroepen van procedures vi:l een
stackmechanisme. Bij de vertaling van C naar assembly worden de C-proced~Jres

afgebeeld op assembly subroutines. De argumenten voor deze procedures moeten over
de stack worden meegegeven, de procedure moet worden aangeroepen en de
procedure moet argumenten van de stack lezen. A1 deze operaties zijn in principe
overbodig maar zij kosten weI veel tijd. Een eenvoudige manier om deze overhead te
voorkomen is het gebruik maken van het inline C++-keyword. Voor elke procedure
zetten we het in line keyword. Dit geeft aan dat de C-compiler daar waar het kan de
procedure-code invoegt waar hij wordt aangeroepen. De C-compiler en C-optimizer
kunnen problemen geven bij deze methode (te weinig geheugen). Een andere
mogelijkheid om dit inline-effect te bereiken is het maken van C-macro's. AIle C
procedures worden vertaald naar C-macro's. Met behulp van het #define keyword kan
in C een macro worden gedec1areerd. In bijlage 2.9 staat een voorbeeld van C-code
met macro's voor het US-model met regeling (zie figuur 4.9).

Het aantal klokcycli dat nu nodig is voor het doorrekenen van het US-simulatie-model
is (simulate + update_states) 1785 klokcyc1i. Dit komt overeen met 89.3 Ilsec. We zien
dat in dit geval weI aan de real-time eis wordt voldaan.
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macro naam klokslagen macro naam klok sIagen
atan 92 cos 73
blok_rho_reg 37 diff 68
blokl 104 div 45
blokl est 104 integrate 74
blok2 61 lenght -
blok4 175 poca 140
blok6 139 SIO 73
blok6 mv est 39 sqrt 54

-
blok7 251 tan 121
blok7 invest 212 update_states 147
capo 214 simulate 1638

Tabel 5.5 : Berekeningstijden voor diverse modelblokken van het US-machine
model in klokslagen. Gebruik gemaakt van de C-macro's.

5.4 Vergelijking assembly-codes

De resultaten van de drie hiervoor beschreven methoden voor het genereren van
assembly-code staan in tabel 5.6 samengevat. In drie opeen volgende kolommen
worden de resultaten uit respectievelijk tabel 5.3, tabel 5.4 en tabel 5.5. getoond. Uit
tabel 5.6 kan eenvoudig een idee worden gekregen over de verschillen in
rekenhoeveelheid tussen de diverse methoden (in klokslagen uitgedrukt). We zien dat
voor de snelheid van de implementatie van de US-machine-simulatie, er een
verhouding 1:2:3 tussen de drie methoden is (update_states + simulate). Bij sommige
blokken is er een factor 8 verschil tussen de verschillende methoden (zie diff,
update_states). Bij weer andere blokken is er nauwelijk ondescheid ( zie div,atan).
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macro naam macro- C naar macro-C macro naam macro- C naar macro-C
assembly assembly l1aar assembly assembly naar

door assembly door assembly
compiler door compiler door

compiler compiler

atan 94 94 92 cos 25 73 73
blok rho reg 17 72 37 diff 4 64 68
blokl 79 192 104 div 40 45 45
blokl est 79 192 104 integrate 9 44 74
blok2 38 130 61 lenght 49 - -
blok4 51 200 175 poca 49 175 140
blok6 39 214 139 sm 25 73 73
blok6 inv est 34 187 39 sqrt 32 54 54
blok7 52 202 251 tan 118 121 121
blok7 inv est 194 403 212 update states 18 151 147
capo 192 265 214 simulate 834 2402 1638

update_states 852 2553 1785
+ simulate

Tabel 5.6 : Vergelijking van de diverse manieren van assembly generatie

De methode om direct uit C assembly te genereren met behulp van de C-compiler lijkt
het aantrekkelijkst vanuit een programmeurs-standpunt bekeken. De efficientie van de
genereerde assembly-code is echter niet optimaal. De methode om direct assembly te
schrijven is een stuk efficienter. Echter bij deze methode hebben we het nadeel dat het
vinden van fouten en het testen van de code een stuk minder eenvoudig is.

Een goede ontwikkelmethode vinden we dan ook door een combinatie van de drie
methoden:

1. Schrijf het gewenste programma eerst in C (bv met FORCEPS). Test het
programma en haal de fouten eruit. Dit is relatief eenvoudig op een Pc.

2. Als het C-programma naar wens werkt, compileer het programma met de C
compiler. Dit kan door het C++ inline keyword of door #define te gebruiken.

3. Gebruik nu de C-compiler om C30-assembly te krijgen.
4. Bestudeer de gegenereerde assembly-code. Als het voldoet aan de real-time eisen

zjjn we klaar. 20 niet dan bekijken we welke assembly-code niet efficient is
vertaald. Voor deze code schrijven we dan zelfassembly. We vervangen net zoveel
assembly door eigen geschreven assembly wtdat wei aan de real-time eis word!
voldaan.

Deze methode is het meest geschikt voar niet al te complexe simulatie-modellen.
Voordeel is dat er nauwelijks kennis hoeft te zijn van assembly (als stap 4 niet nodig
is).
Als het te simuleren model omvangrijk is, is het verstandiger om direct in assembly te
schrijven. Het is aan te raden toch eerst een FORCEPS-simulatie te maken. Vervolgens
kan aan de hand van de FORCEPS-simulatie een vertaling worden gemaakt naar
assembly. We kunnen hierbij gebruik maken van de macro's uit bijlage 3. Deze zijn
goed gedocumenteerd.
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Als het model zo ingewikkeld is dat de real-time eis zelfs bij deze laatste methode niet
gehaald kan worden, dan zal de code verdeeld moeten worden over verschillende
processoren. In hoofdstuk 3 werd hierop verder in gegaan.

5.5 Real-time simulatieresultaten

Op het moment dat dit verslag wordt geschreven is er een C30-rekenkaart voor het
IMS-systeem beschikbaar gekomen. Echter de communicatie tussen de C30-kaart en
de PC werkt nog niet zodat de real-time simulatieresultaten via een andere weg moeten
worden getoond. De methode waarvoor hier gekozen gaat als voIgt:

1. Laad een simulatiemodel (C30-assembly code) in de C30 met behulp van de
emuItator

2. Laat een simulatie real-time uitvoeren in de C30. Schrijf de simulatie-resultaten
(b.v. een belastingskoppel-stapresponsie) in een aaneengesloten stuk geheugen van
de C30.

3. Schijf het aaneengesloten stuk geheugen met de simulatieresultaten naar een
bestand op de PC met behulp van de emulator.

4. Geef de simulatieresultaten grafisch op een PC weer. Dit kan worden gedaan door
het bestand met de simulatieresultaten in te lezen in een aangepaste versie van
FORCEPS, die vervolgens op de bekende manier de data weergeeft.

Als test nemen we een simulatie van een US-machine met een veldgeorienteerde
regeling (zie figuur 3.6 en 4.10 voor machine- en regelmodel). Het simulatiemodel
maken we volgens de in hoofdstuk 3 uitgelegde methode. De assembly-code schrijven
we op de manier zoals beschreven in paragraaf 5.2 (de assembly code voor deze US
machinesimulatie staat in bijlage 3 vemeld).
De simulatie van de US-machine in de IMS-C30 kaart gaat volgens metingen ongeveer
2 keer sneller dan voor real-time-simulaties nodig is. Er werd 48 ~lsec gemeten voor
een doorrekeing van het simulatie-model, terwijl er volgens de real-time eis 100 ~sec

over gedaan mag worden. Dit komt overeen met de verwachtingen (zie paragraaf
5.2.5). Voor deze simulatie werd een 33 Mhz C30 gebruikt. Als er gebruik gemaakt
word van de 40 Mhz versie kan nog wat snelheid gewonnen worden.

Als simulatietest voor de US-machine gaan we uit van de machine en regeling zoals

die in figuur 4.9 staan weergegeven. We nemen de gewenste flux \l/ gelijk aan 1 pu.

De gewenste snelheid ps· nemen we ook 1 pu. De verschillende machineparameters
nemen weer zoals in figuur 4.10 zijn weergegeven. We laten nu eerst het
belatingskoppel van 0 naar 1 springen. Als deze belastingsstapresonsie is uitgewerkt

zetten we de gewenste snelheid op 10% van nominaal: ps. = O.lpu . In figuur 5.1

staan voor deze simulatie pS ,\1/,<1>'en i:" uitgezet tegen de tijd.

Om deze simulatieresultaten op de C30-kaart te verifieren, vergelijken we ze met een
gelijke simulatie uitgevoerd met FORCEPS. In figuur 5.2 staat de FORCEPS-simulatie
weergegeven.

Met het oog is er geen verschil te vinden tussen de twee figuren. We kunnen er dus
vanuit gaan dat de assembly-code geen fouten bevat. Voor elke simulatie opgezet in
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FORCEPS kunnen we dus een equivalente simulatie in DSP-assembly schrijven door
gebruik te maken van de assemblymacro's.

IMS-C30-siMulatie
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Figuur 5.1: Simulatie van het US-model op een IMS-C30-kaart. Belastingskoppel

stapresponsie gevolgd door het zetten van psa = 0.1 pu
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Figuur 5.2: Simulatie van het US-model in FORCEPS. Belasingskoppel

stapresponsie gevolgd door het zetten van pS* =0.1 pu
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6. Conclusies

nsP's in de aandrijftechiek

Voor de realisatie van real-time simulaties van veldgeorienteerde
draaistroomaandrijvingen kan worden uitgegaan van een tijddiscreet simulatiemodel.
Dit simulatiemodel kan worden verkregen uit het analoge machinemodel door de
integratoren in dit model tijddiscreet te benaderen. Tevens wordt de waarde van elk
machinesignaal discreet voorgesteld: quantisatie. Bij deze modelvorming zijn er dus
twee foutenbronnen: quantisatiefouten en integratiefouten. Deze twee fouten
minimaliseren we door

1. een zo precies mogelijke getalrepresentatie te kiezen
2. een exact genoeg integratie-algoritme te kiezen.

Voor de getalrepresentatie blijkt een 32-bits floating-point getal te voldoen. De
relatieve fout in de weergave van een willekeurig getal is dan nooit groter dan 1.2xlO-7

.

Voor de integratiemethode mag de tijdstapgrootte niet langer dan 100 ~lsec zijn. Als
aan deze eisen wordt voldaan kan in het algemeen worden gezegd dat de simulatie
hetzelfde gedrag vertoont als de werkeIijke machine.

Doordat de integratoren tijddiscreet benaderd zijn, zijn de uitgangen van de
integratoren ook tijddiscreet. Elke 100 ~lsec berekenen we uit deze integrator
uitgangen de nieuwe integratoringangen. Als dit binnen de gewenste nauwkeurigheid
lukt (32-bits) spreken we van een real-time simulatie. De berekeningen tussen
integratoruitgangen en -ingangen kunnen in een demand graph worden weergegeven.
Met behulp van deze demand graph kan het zogenaamde kritieke pad worden
berekend. Het kritieke pad geeft aan hoeveel rekentijd er minimaal nodig is om het
rekenmodel door te rekenen. Als dit langer dan 100 ~lsec is, kan er niet real-time
worden gesimuleerd. Is het kritieke pad kleiner dan 100 ~lsec dan is er een
mogelijkheid het model, hoe complex dan ook, op een of meerdere processoren real
time door te rekenen. Deze verdeling van het rekenwerk heet scheduling. Een
mogelijke manier van scheduling is de "As Late As Possible" scheduling.

Voor een US-model met regeling is nagegaan of deze real-time kan worden
gesimuleerd op het op de vakgroep EMV ontwikkelde IMS-systeem met TMS320C25
DSP's. Het kritieke pad was in dit geval 250 ~lsec zodat geen real-time simulatie
mogelijk is. Tevens is een ALAP-scheduling op 4 C25-DSP's uitgewerkt voor dit US
model. A1s in plaats van een C25 gebruik gemaakt wordt van de opvolger, de C30, kan
de simulatie met gemak real-time worden uitgevoerd: 27 ~lsec met een processor.

Onder andere uit de behoefte om de simulatiemodellen te verifieren is FORCEPS
ontstaan. Met behulp van FORCEPS kunnen de opgestelde modellen (niet
noodzakelijk real-time) worden gesimuleerd met een personal computer. Er is een
goede interface tussen gebruiker en simulatie: een flexibele, grafische weergave van de
verschillende machinegrootheden. Het veranderen van simulatieparameters kan tijdens
de simulatie geschieden.
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Voor het opstellen van de machinesimulaties maken we gebruik van de blokgewijze
opbouw van de veldgeorienteerde machinemodellen. Voor elk van deze machine
modelblokken wordt een simulatieblok opgesteld. Op deze manier kunnen we een
simulatie ook opbouwen uit een aantal functionele simulatieblokken.
Uir een aantal simulatieresultaten van FORCEPS is geconcludeerd dat de simulatie
modelvorming goed is gekozen.

Uitgaande van een US-machinesimulatie in FORCEPS is assembly-code geschreven
voor een C30-DSP. Door een directe vertaling van FORCEPS naar assembly-code is
een identiek simulatieresultaat te verwachten als in FORCEPS, aileen veel sneller. Met
behulp van een beschikbare C30 is het US-machine real-time gesimuleerd (in 48 ~lsec).

Omdat er op dit moment nog geen goede, snelle communicatie tussen personal
computer en DSP mogelijk is, kunnen simulatieresultaten niet direct op een personal
computer worden getoond.

- 75 -



Literatuurlijst

Literatuurlijst

DSP's in de aandrijftechiek

[Blaschke] Blaschke F.
Das Prinzip der Feldorienterung, die Grundlage fiir die Transvektor
Regelung von Asynchron maschinen
Siemens Zeitschrift, Vol 45, Heft 10, p. 757-760

[Cody] Cody William James,
Software Mallual for the Elementary Functions
Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey, 1980

[Cyclo] Gyugyi L , Pelly B. R.
Static Power Frequency Changers
John Wiley & Sons, New York, 1975

[DSP-app] Texas Instruments
Digital Signal Processing Applications, theOly, algorithms and
implementations
Texas Instruments 1986

[Janssen] Janssen P
Een modulair processorsysteem
Intern rapport, Technische Universiteit Eindhoven, Faculteit
Electrotechniek, vakgroep EMV, april 1992

[Mohan] Mohan N
Power Electronics Converters, Applications and Design
John Wiley & Sons, New York, 1989

[ReaDSS] Diverse auteurs
Realisering van Digitale Signaalbewerkende Systemen
Diktaat nr 5750, Technische Universiteit Eindhoven, faculteit
Electrotechniek , 1992

[Ringoot] Ringoot A.E.P.
Modelerillg en sinmlatie van een veldgeorienteerde
draaistroomaandrijving op een DSP-systeem
Afstudeerverslag, Technische Universiteit Eindhoven, faculteit
Electrotechniek , 1992

[schedule] Janssen G.L.J.M , Stok L ,de Jong G.G., Berkelaar M.C.M. ,
Eijndhoven J. TJ van, Theeuwen J.F.M.
High level synthesis: scheduling and allocation
Uit collegediktaat C.A.D. systemen, 1sle editie, Diktaat nr 5699,

- 76-



Literatuurlijst DSP's in de aandrijftechiek

Technische Universiteit Eindhoven, faculteit Electrotechniek, vakgroep
ES, 1990

[Shihe] Shihe Z , Blaschke F, Vandenput A, Geysen W
Countermeasure for Instability in Voltage Source Inverter Fed Field
Oriented Synchronous Machines without Using a Position Sensor
IEEE-Ind. App\. Soc annual meeting, 1992, p. 496-502

[TMS-90] Texas Instruments
TMS320C3x User's guide
Texas Instruments 1990

[Vandenput] Vandenput AlA. , Blaschke F
Electrische aandrUftechiek
Collegediktaat, Technische Universiteit Eindhoven, faculteit
Electrotechniek, vakgroep EMV , 1992

[Wijntjens] Wijntjens lAA. , Duarte J.L. , Rozenboom 1
A microprocessor-based cOlltrolled boost converter to obtain a
sinusoidal input current
nog niet gepubliceerd artikel, Technische Universiteit Eindhoven,
faculteit Electrotechniek, vakgroep EMV, december 1992

- 77-


	Voorblad
	Samenvatting
	Inhoudsopgave
	1. Inleiding
	2. DSP,s
	3. Real-time simulatie van het US- machine-model
	4. Simulaties in C met FORCEPS
	5.Real-time simulaties op een TMS320C30-systeem
	6. Conclusies
	Literatuurlijst



