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Samenvatting

Samenvatting

Simulaties en modellen zijn een belangrijk hulpmiddel bij het onderzoek naar de veldgeo
rienteerde regeling van vermogenselektronisch gestuurde draaistroomaandrijvingen. Real
time realisatie biedt daarbij extra mogelijkheden i.v. m. on-line verificatie en toepassing
van modellen in veldgeorienteerde regelingen.

Dit verslag beschrijft de ontwikkeling van een modulair processorsysteem dat is opge
bouwd rond digitale signaalprocessoren (DSP's). De belangrijkste eisen aan het systeem
zijn de vastgestelde rekentijd (real-time aspect), de flexibiliteit en uitbreidbaarheid, en de
koppeling met een PC voor de sturing en presentatie van modellen.

Er is gekozen voor een bussysteem waarin meerdere modules parallel taken kunnen
uitvoeren. Het geheel draagt de naam Intelligent Master Slave (IMS) systeem vanwege de
gekozen opzet. Ieder systeem bestaat uit ren master en cen of meerdere slaves, met een
maximum van acht slaves per bussysteem. De enige module die direct toegang tot de bus
heeft is de masterkaart. Hij verzorgt de communicatie tussen de slaves, de synchronisatie
en eventuele communicatie met een PC. De slavemodules kunnen voor allerlei taken
ontworpen en gebruikt worden.

Met behulp van bovenstaand systeem zijn twee simulaties gerealiseerd ten behoeve van
het onderzoek. Het betreft een spannings-/stroommodel waarmee de waarde en positie van
de flux aan de hand van het klemgedrag van een asynchrone machine bepaald kan
worden. Deze simulatie wordt uitgevoerd met behulp van een kleine testopstelling.
Vervolgens is een model van een spanningsgestuurde synchrone machine in het systeem
geimplementeerd. Beide modellen worden gestuurd vanuit een PC en hebben een modulai
re opzet. De gerealiseerde simulaties geven een basis aan voor de werking van het IMS
systeem. De sample-periode voor de modellen ligt op dit moment op 150 fJ.s. In de
toekomst moet deze (ook voor complexe modellen) beneden de 100 fJ.S gebracht kunnen
worden door wijziging danwel uitbreiding van het huidige systeem.

Geconcludeerd kan worden dat met behulp van het ontwikkelde IMS-systeem op relatief
eenvoudige wijze real-time simulaties uitgevoerd kunnen worden. Door het gebruik van
programmeerbare logica en door de gekozen opzet is het IMS-systeem goed uit te breiden
en te modificeren. De toepassingen van het systeem liggen in eerste instantie binnen het
gebied van de elektrische aandrijftechniek. Het IMS-systeem kan echter ook ingezet
worden voor andere (relatief snelle) meet- en regelprocessen.



Samenvatting

Summary

In the Electromechanics and Power Electronics group of the Department of Electrical
Engineering of the University of Technology in Eindhoven research on field oriented
control of electrical drives has been carried out. A main feature of this research is the
development and application of a digital system that is capable of performing real-time
simulation and control of electrical machines and drives. The requirements for this system
are flexibility, computing power, expansion and external connection facilities (PC).

The system that has been developed, and will be described in this master thesis, consists
of several modules which function in parallel. These modules are connected through a bus
system. For the purpose of high calculation speed digital signal processors are applied.
The system is called the Intelligent Master Slave (IMS) system because of the typical
setup. Only one module, called the master module, has access to the bus. This module is
responsible for data-transfer between the other modules in the system, synchronisation
and communication with external devices. The slave modules can be designed and used
for all kinds of applications.

With this IMS-system two real-time simulations were executed and are described here.
First the implementation of a voltage/current model is discussed, that is capable of
estimating the value and position of the flux in a machine by measuring the input voltages
and currents. The implementation is fully based on the TMS320C25 processor and the
practical realisation was performed on a small test site. Next, the model of a voltage fed
synchronous machine was digitally implemented on the TMS320C30 processor, which is a
32 bit floating point DSP. Both models can be controlled from a PC.

Both models have a modular layout and show the basic functions of the IMS-system. The
sampling period for these models is currently ISO J.Ls. With some future modifications on
the system the sampling period, also for more complex models, can be reduced to less
than 100 J.Ls. Because of its huge computing power and its powerful development system
the TMS320C30 processor is likely to be the most advantageous for further application in
the IMS-system.

Finally it can be concluded that the IMS-system is a powerful tool for the realisation of
real-time simulations. Because of the use of programmable logic devices and in account of
the system layout a very flexible and powerful system has been created. Applications of
this system are in the field of electrical drives but the IMS-system will also be useful in
other applications with fast measurement and control loops.
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1 Inleiding

1 Inleiding

In het kader van een meeIjarenproject wordt bij de vakgroep Elektromechanica en
Vermogenselektronica (EMV), verbonden aan de faculteit Elektrotechniek van de TU
Eindhoven, onderzoek gedaan naar de regeling van draaistroommachines. Hierbij worden
verschillende machines, convertors en regelstructuren toegepast. De toegepaste regelingen
zijn gebaseerd op de theorie van de veldorientering en zijn door Dr.-Ing. Blaschke en
Prof. dr. ir. Vandenput voorgesteld [2], [15].

Momenteel wordt er gewerkt aan een project met als doel de modellering en veld
georienteerde regeling van draaistroomaandrijvingen. Onder andere zal het onderzoek
moeten uitwijzen of het regelgedrag rond stilstand verbeterd kan worden door aanpassing
van de huidige structuren.

De belangrijkste componenten in de huidige opstelling zijn een synchrone machine, een
cycloconvertor en een veldgeorienteerde regeling. Deze regeling bestaat uit een aantal
delen waaronder het spanning/stroom model (u/i-model) , het inverse model van een span
ningsgestuurde synchrone machine (USI model) en een veldorienteringseenheid. De
modellen kunnen zowel digitaal als analoog gerealiseerd worden. Digitale techniek biedt
echter een aantal grote voordelen ten opzichte van een analoge realisatie:

• grote nauwkeurigheid
• storingsongevoeligheid
• eenvoudige opslag en verwerking van resultaten
• flexibiliteit

Ben nadeel van een digitaal model is dat resultaten pas na een bepaalde rekentijd
beschikbaar zijn. Om een model in een regeling toe te kunnen passen is het noodzakelijk
binnen een vastgestelde sampleperiode de resultaten ter beschikking te hebben. De
samplefrekwentie zal afhangen van het frekwentiespectrum van de signalen in het systeem
(bemonsteringstheorema van Shannon).

Vooral bij complexe modellen - zoals het US model - vormt de rekentijd een beperking
voor real-time simulaties en hoogdynamische regelingen. Om deze reden is er bij de
vakgroep EMV een systeem ontwikkeld waarin meerdere digitale signaalprocessoren
worden toegepast. Deze DSP's kenmerken zich door hun grote rekenkracht. De structuur
van de componenten in het systeem is zodanig dat een hoge mate van parallellisme bereikt
wordt. Het systeem draagt de naam Intelligent Master Slave systeem ofwei het IMS
systeem. De toepassingen van dit krachtige digitale systeem liggen niet alleen binnen het
hierboven beschreven project. Het systeem zal onder andere ook toegepast worden voor
onderwijsdoeleinden (simulaties).

In dit verslag zullen zowel een aantal zaken betreffende het onderzoeksproject alsook het
IMS systeem besproken worden. In hoofdstuk 2 zal een beknopte beschrijving van de
principes van veldorientering gegeven worden. Tevens wordt de eerder genoemde
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1 Inleiding

opstelling toegelicht. In de hoofdstukken 3, 4 en 5 worden achtereenvolgens het u/i
model, het US model en het IMS systeem besproken. Daarna komt in hoofdstuk 6 de
implementatie van de modellen op het IMS systeem aan de orde. Vervolgens worden in
hoofdstuk 7 de resultaten gepresenteerd. De conclusies staan in hoofdstuk 8.

2



2 Principe van veldorientering

2 Principe van veldorientering

Met behulp van veldorientering is het mogelijk om een draaistroommachine, die van
nature een traag, soms instabiel gedrag vertoont, tot een hoogdynamische aandrijving te
maken. De theorie van de veldorientering is reeds in 1971 door Dr.-Ing. F. Blaschke [2]
gepresenteerd en later door velen uitgebreid beschreven ([8],[9],[10],[15]).
In dit hoofdstuk za1 een korte uiteenzetting worden gegeven van deze theorie. Hiertoe
wordt allereerst de gebruikte notatie van grootheden en vectoren uitgelegd. Daarna wordt
het vergelijkingssysteem van een elektrische draaistroommachine toegelicht waarna de
veldorientering besproken zal worden. Tenslotte wordt de specifieke opstelling zoals die
voor het onderzoeksproject gerealiseerd wordt, behandeld.

2.1 Grootheden

2.1.1 Notatie

Alle scalaire grootheden worden aangeduid in klein schrift en kunnen zowel een subscript
als een superscript bevatten. Het eerste subscript duidt aan op welk wikkelingssysteem de
grootheid betrekking heeft. Mogelijkheden zijn:

s voor het gevoede statorwikkelingssysteem
r voor het gevoede rotorwikkelingssysteem
k voor het kortgesloten rotorwikkelingssysteem

De tweede subscript kan aangeven op welke wikkeling in het eerder gespecificeerde
wikkelingssysteem de grootheid betrekking heeft.
De superscript die aan een grootheid verbonden is duidt aan ten opzichte van welk
coordinatensysteem de grootheid gedefinieerd is. Enkele mogelijkheden zijn:

s stator coordinatensysteem
r rotor coordinatensysteem
1/;s statorflux coordinatensysteem
1/;k kortsluitflux coordinatensysteem

Met de term kortsluitflux wordt hier de met het kortgesloten rotorwikkelingssysteem
verbonden flux bedoeld.
Vectoren worden aangeduid met de letter van de scalaire grootheden waaruit hij is
opgebouwd, echter dan vet gedrukt. De assen van een coordinatensysteem worden
aangeduid met 1 en 2. Bijvoorbeeld:

(2.1)

Verder worden voor de beschrijving van regelaars vaak wenswaarden gebruikt. Deze

3



2 Principe van veldorientering

worden aangeduid met het ·-teken.

2.1.2 Normering van grootheden

Evenals in [15] worden in dit verslag alle grootheden genormeerd. Dit houdt in dat een
grootheid gerelateerd wordt aan een referentiewaarde. Ais we de referentiewaarde
gelijkstellen aan de nominale waarde zuBen de genormeerde grootheden bij normale
werkingstoestanden in het bereik [-1,1] liggen. Ben dergelijk normeringssysteem noemen
we het per unit (PU) systeem.

Ben voorbeeld is de tijd die afhangt van de nominale frekwentie volgens:

tref = 1 = 3, 18 ms
211"· f nom

voor fnom = 50 Hz.

2.2 Vergelijkingssysteem van een draaistroommachine

(2.2)

In deze paragraaf zullen we een algemeen stelsel vergelijkingen afleiden zoals in [15]. We
gaan daarbij uit van een symmetrisch tweefasig systeem waarbij de wikkelingen cosinus
vormig verdeeld zijn. We Iaten verzadiging van de magnetische materialen en mechani
sche wrijving buiten beschouwing.

2.2.1 Blokschema van een draaistroommachine

In figuur 2.1 is een blokschema weergegeven dat het verband tussen verschillende
grootheden in een draaistroommachine beschrijft. Dit blokschema impliceert zowel een
asynchrone (u/ = 0) als een synchrone machine met dempwikkeling. In de figuur kunnen
we drie gebieden onderscheiden. In het wikkelingsgebied wordt weergegeven hoe de
stroom in de wikkelingen ontstaat ten gevolge van een aangelegde en een geinduceerde
spanning. Vervolgens vormen alle stroomvoerende wikkelingen een stroombelegging in de
machine. De resulterende totale stroombeleggingsverdeling werkt magnetiserend en zorgt
voor een inductieverdeling. Uit deze verdeling ontstaat de luchtspleetflux '1'. en het koppel
mel'

Tenslotte zorgt het verschil in mel en mJast voor het versnellingskoppeI. Door integratie van
dit koppel ontstaat de rotorhoeksnelheid w(pS) = pH.

2.2.2 Vectorrotatie

De vectorrotators (VR) in het schema maken het mogelijk over te gaan van het ene
co6rdinatensysteem op het andere. In figuur 2.1 wordt er getransformeerd van het

4



2 Principe van veldorientering

r
ur

wikkelingsgebied gebied van de omtreksverdelingen me<:hanisch gebied

figuur 2.1 blokschema van een draaistroommachine

statorcoordinatensysteem naar het rotorcoordinatensysteem en omgekeerd. In de vergelij
kingen gebruiken we hiervoor de rotatieoperator R die gedefinieerd is volgens:

[
COS(',O) -Sin(',O)]

R(',O) =
sin(',0) cos(',O)

2.2.3 Vergelijkingssysteem

(2.3)

Nu kunnen we het vergelijkingssysteem voor een algemene draaistroommachine opstellen.
De index a wordt gebruikt om aan te geven dat een vergelijking in principe geldig is ten
opzichte van elk willekeurig gekozen coordinatenstelsel. In de vergelijkingen wordt echter
ook aangegeven welk coordinatenstelsel op figuur 2.1 van toepassing is.

U 8 = r •i 8 + ~s
8 S 8 5

U r = r .•. r + ,T,r
r r r 'rr

5
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,T,a 1. a
Y I = ·1,.1

a = s

a = r

a = r

a = s

a = s

a = s

2 Principe van veldorientering

(2.7)

(2.8)

(2.9)

(2.10)

(2.11)

(2.12)

(2.13)

pS = fil dt (2.14)

De vraag is nu welk coordinatenstelsel het meest geschikt is voor gebruik bij het opzetten
van een regelstructuur. Belangrijke grootheden voor het gedrag van de machine zijn het
koppel (2.12) en de rotorstroom (2.6). De referentie-as moet zodanig gekozen worden dat
grootheden in stationaire werkingstoestand t.o.v. deze referentie-as in rusttoestand zijn.
Ais referentie-as komen dan in aanmerking de stroomvectoren en de richting van de
fluxvector omdat deze grootheden in stationaire toestand even snel en synchroon ten
opzichte van elkaar bewegen.

Voor de koppelvorming blijkt VI van belang, voor het ontstaan van de rotorstroom is dat
vk • Ais we echter de strooiing van de kortgesloten wikkeling buiten beschouwing laten
geldt:

(2.15)
• a ••
Ijd == I,.

We beschouwen nu de vector V als referentie voor ons coordinatensysteem. De fluxvector
en de magnetiseringsstroom worden dan als voIgt aangeduid:

V~ = [tJ (2.16)

Met dit stelsel van basisvergelijkingen kunnen we verschillende draaistroommachines met
verschillende aansturingen beschrijven. We onderscheiden vier typen van machinestructu
ren:

6



2 Principe van veldorientering

• de stroomgestuurde asynchrone machine (IA)
• de spanningsgestuurde asynchrone machine (UA)
• de stroomgestuurde synchrone machine (IS)
• de spanningsgestuurde synchrone machine (US)

Uit de vergelijkingen voIgt dat stroomsturing voordelen biedt ten opzichte van spannings
sturing. De spanningsvergelijkingen (2.4) en (2.5) worden dan namelijk overbodig. Voor
een asynchrone machine valt vergelijking (2.8) ook weg.

In de praktijk worden echter vaak vermogensomzetters gebruikt die niet de statorstroom
maar de statorspanning sturen. Dit brengt extra moeilijkheden met zich mee omdat de
statorstroomvector is niet rechtstreeks gestuurd kan worden maar alleen indirect be
invloedbaar is volgens vergelijking (2.4). Hierop wordt in hoofdstuk 4 ('het US model')
verder ingegaan.

2.2.4 Stroomgestuurde asynchrone machine

We beschouwen nu als voorbeeld een stroomgestuurde asynchrone machine. Als we onze
grootheden beschrijven in het fluxcoordinatensysteem krijgen we een aantal vectoren zoals
geschetst in figuur 2.2. Hierin zien we een aantal nieuwe definities.

o 81

figuur 2.2 stroomvectoren in het jluxcoordinatensysteem voor een asynchrone machine

De superscripts b en w hebben dezelfde betekenis als de coordinaatassen !/fI en !/f2. is
b is

dus equivalent aan is"'l. De b staat voor blindcomponent, de w voor werkcomponent. Hun
werking is als voIgt: de blindcomponenten van is en ik zorgen voor de magnetiserings
stroom i,. en dus voor de flux !/f. Voor het koppel geldt vervolgens:

7



ir = I· i,. = I· (isb + ik
b

)

m = ir·i w
= l.i ·i w

d s ,. s

2 Principe van veldorientering

(2.17)

Deze formule geeft aan welke winst we met de transformatie naar fluxcoordinaten geboekt
hebben! Het is nu mogelijk om het koppel met twee onafbankelijk instelbare grootheden
te regelen. Enerzijds biedt de blindcomponent van de stator de mogelijkheid om de
magnetiseringsstroom te regelen. Anderzijds kan met de werkcomponent is

w het koppel
lineair geregeld worden. Het regelprincipe is volgens formule (2.17) nu gelijk aan dat van
een gelijkstroommotor. In [11] wordt de simulatie van een stroomgestuurde asynchrone
machine uitgebreid beschreven.

2.2.5 Directe en indirecte veldorientering

Wat tot nu toe buiten beschouwing is gelaten is het feit dat de positie van de fluxvector
ten opzichte van de stator (ofwei de hoek ell) bekend moet zijn. Allereerst bestaat er de
mogelijkheid om de luchtspleetflux met Hall-sensoren te meten. Deze methode is in de
praktijk echter niet wenselijk en zeer kostbaar. Ook kunnen we een fluxschatter (bijv. u/i
model ref. Hfst 3) toepassen om de positie van de flux te bepalen. Voorwaarde is dat in
het toegepaste model de parameter f k niet voorkomt. We spreken in bovenstaande
gevallen van directe veldorientering.
Een andere methode is het gebruik van een machinemodel om de hoek cps te schatten.
Deze methode is in de literatuur uitgebreid beschreven onder de naam indirecte veld
orientering . Hierbij worden allerlei verschilIende modelstructuren toegepast.

2.3 Onderzoeksproject t.b.v. modellering en V.O. regeling van draai
stroomaandrijvingen

Zoals reeds in de inleiding besproken is, wordt er op dit moment gewerkt aan een
opstelIing met daarin een cycloconvertorgevoede (a)synchrone machine. In deze paragraaf
wordt een kort overzicht van het totaIe systeem gegeven, zodat de modeIIen die verder in
dit verslag ter sprake komen in een verband geplaatst kunnen worden.

2.3.1 Proefopstelling

In figuur 2.3 is een blokschema van de opstelling gegeven. De verschilIende onderdelen
in het systeem zullen nu kort toegeIicht worden.

2.3.2 Synchrone machine en last

In figuur 2.3 zien we een synchrone machine (SM) met last (GM) getekend. In werkeIijk
heid is de gebruikte machine geen normale synchrone machine maar een zogenaamde
gesynchroniseerde asynchrone machine met sleepringanker. De wikkelingen in de rotor
worden gevoed met een gelijkstroom. Ais regelbare last voor deze machine dient een
stroomgeregelde (koppelgeregelde) gelijkstroommachine.
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2 Principe van veldorientering

rn*eJ

.*
I r .

I r

~rl regelaar

v.a. s2*

regeling I--u-=s~~ /

8M
ipS

.
p. ~

,

2.3.3 Convertor

figuur 2.3 aansturing van een synchrone machine

De convertor die de statorwikkelingen van de machine gaat voeden bestaat uit een
cycloconvertor met tussenkringstroom (en regeling) [16]. De stuuringang van deze
convertor is een spanningsvector in statorcoordinaten. Deze twee signalen moeten door
een sturing in de convertor nog omgezet worden naar drie verschillende ontsteekhoeken
voor drie fasen.
De rotorwikkelingen worden gevoed door een gelijkrichter met stroomregeling.

2.3.4 Veldgeorienteerde regeling

Centraal in het geheel staat de veldgeorienteerde (v.a.) regeling die de statorspannings
vector (in statorcoordinaten) berekent aan de hand van wenswaarden voor de flux en het
elektrisch koppel. De positie van de fluxvector ten opzichte van de stator is nodig om de
berekende spanningsvector (in fluxcoordinaten) te transformeren naar statorcoordinaten.
Daarvoor is een fluxschatter in de schakeling opgenomen. Het uli-model, dat later
besproken wordt, kan als fluxschatter dienen.

In het schema is verder nog een positieopnemer toegevoegd. Deze maakt het mogelijk om
verschillende regelstructuren toe te passen. Doel is dat deze uiteindelijk weggelaten kan
worden.
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3 Spannings-/stroommodel

3.1 Inleiding

Het spannings-/stroommodel dient om aan de hand van een spannings- en een stroomme
ting een uitspraak te kunnen doen over de waarde en de positie van de flux. Ret gepre
senteerde concept van Dr.-Ing. Blaschke bestaat uit twee delen [3],[4]. Deze delen zullen
hier achtereenvolgens besproken worden.
In het eerste deel wordt de statorfluxvector berekend aan de hand van de statorspannings
en de statorstroomvector. Ret tweede deel bepaalt de kortsluitflux uit de statorflux,
gerefereerd aan het statorfluxcoordinatensysteem.

3.2 Deel I: statorfluxschatter

3.2.1 Vergelijkingssysteem en blokschema

Het blokschema van de statorfluxschatter dat later aan de orde komt zal nu met een aantal
basisvergelijkingen worden afgeleid. Voor de statorspanningsvector geldt:

(3.1)

Ais we deze vergelijking van het statorcoordinatensysteem om willen schrijven naar het
statorfluxcoordinatensysteem (s - !/Is) moeten we roteren over de negatieve fluxhoek 'Ps

s
•

Dit levert:

(3.2)

(dubbele term Lv.m. kettingregel). Tevens geldt:

(3.3)

(3.4)

Verder definieren we:

(3.5)

Substitutie van bovenstaande stelsels levert:
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3 Het spannings-/stroommodel

(3.6)

1/Is=es"'Sl ~ 1/Is=f es""l dt
"'s2

• a.l. y,a2 • s es
V'sY's =es => V's =~

V': = f<P: dt

Met de bovenstaande informatie kunnen we het eerste deel van het blokschema van het
uti-model samenstellen. De ingangen van dit blok zijn de statorspanningen en stromen,
gerefereerd aan de stator. Het model bepaalt dan de stroomvector en de statorfluxvector,
beiden gerefereerd aan het statorfluxcoordinatensysteem (n.b. uit (3.3) voIgt I 'Yay,a I
=1/Is)'

Het blokschema van de statorfluxberekening is gegeven in figuur 3.1. De blokken VR zijn
vectorrotators. Ze berekenen de nieuwe carthesische coordinaten van de ingangsvector
met behulp van een rotatiematrix R met als argument de fluxhoek V'sa ( zie (2.3) ).

al
i

s

a
CPa

••52
I a

•8

. a
cp

s

talc s

.•52
I

a

u· sl
s

VR

VR

j52
a

52
ua

figuur 3.1 statorjluxbepaling

In het schema is een constructie toegevoegd (vet getekend) die noodzakelijk is voor de
stabiliteit van het model. Op deze constructie zal in de volgende paragraaf worden
ingegaan.
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3 Het spannings-/stroommodel

3.2.2 Dempingscircuit

Uit formule (3.6) blijkt dat de statorfluxwaarde bepaald wordt via een integratie. De
fluxwaarde kan dus slechts bepaald worden op een constante na. Deze constante is de
initiele waarde van de integratoruitgang. Hetzelfde geldt voor de statorfluxhoek CPss.
Indien geen maatregelen worden getroffen blijkt de statorflux blijvend onjuist geschat te
worden als de initiele toestand van de integrator niet is afgestemd op de ingangen van het
uti-model. Deze verkeerde begintoestand blijkt na verloop van tijd opgeheven te worden.
De strategie voor de instelling van de faktor d wordt in paragraaf 3.3.3 besproken.

Nu geldt voor de statorfluxfrekwentie:

• s
CPs = --;----

1/;s
(3.7)

Het is mogelijk te bewijzen dat zonder de faktor d de overdracht van het systeem in
figuur 3.1 een paar complexe polen bevat, waarvan het reele deel gelijk aan nul is. Door
de faktor d toe te voegen, worden de reele delen van de polen ongelijk aan nul gemaakt,
waardoor een gedempte trilling naar de gewenste stationaire toestand mogelijk wordt [4].

3.2.3 Ingangssignalen

Om het uti-model te kunnen testen moeten een aantal ingangssignalen beschikbaar zijn.
We definieren de volgende spanningen en stromen:

sl sUs = Us cos(as t)

us
s2 = ussin(a:t) (3.8)

De faseverschuiving tussen de spannings- en de stroomvector is de hoek t s
u

• De amplitude
van de spanning (us) en de frekwentie (aSS) worden zodanig aangestuurd dat ze aan elkaar
gelijk zijn (in p. u. waarde). We veronderstellen dus een spanningstfrekwentiesturing.

We vatten de belangrijkste vectoren en hoeken samen in een vectordiagram (figuur 3.2).
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S2

o
statofcOOfdinatensysteem

figuur 3.2 vectordiagram statoiflux

3.2.4 Stationaire toestand

Nu bepalen we de stationaire toestand van het systeem.
In steady state geldt (zie (3.6) ):

~I[Vt,]o = [e, ]0 = 0

Het stelsel (3.4) wordt nu:

Sl

(3.9)

(3.10)

Tevens moet de frekwentie waarmee de fluxvector ronddraait gelijk zijn aan die van de
statorspanningsvector:

[ .'] .,
CPs 0 = a, (3.11)

(3.12)

Als we de ingangsspanningen (3.8) omschrijven naar het statorflux coordinatensysteem
vinden we:

{
u!,1 = u,cos(a:')

u ~2 = u sin(a¥<'), , ,
waarbij a,~ gedefinieerd is volgens figuur 3.2. Hetzelfde kan gedaan worden voor de
stromen.
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3 Het spannings-/stroommodel

We willen nu uitdrukkingen opstellen voor de hoek tussen de flux- en spanningsvector
CI..'4-s en de fluxwaarde 1/1••

Uit de eerste vergelijking van (3.10) en met (3.12) voIgt:

cos(CI.:·)

sin(CI.:·)

r.i. cos(CI.;a+e~)
=

u. sin(CI.;a)
(3.13)

Goniometrie:

cos(CI.:a +e~) = cos(CI.;a)· cos(e~) - sin(CI.:·) • sin(e~)

Invullen 1evert:

1 r.i. [cos(e~) . u]
---=- -sm(e.)
tan(CI.:.) u. tan (CI.:.)

Uit de tweede vergelijking van (3.10) voIgt:

(3.14)

(3.15)

'4-s2 l' ';.2u. -r••
[1/1.]0 = --.-.

({>.
=--------- (3.16)

In figuur 3.3 is de stationaire toestand weergegeven in een vectordiagram.

res] 0

statorfluxco<irdinatensysteem

figuur 3.3 vectordiagram stationaire toestand

De vector e. staat 100drecht op de statorfluxvector (zie (3.9) ). De spanningsvector u. is
gelijk aan de som van 2 vectoren. Dit zijn de spanning e. en de ohmse spanningsval iaT••
Let opt De vector e. is niet gelijk aan de gelnduceerde spanningsvector zoals gedefinieerd
in [15, fig 7.9] omdat in dit geval de inductieve 1ekspanningsval in deel I van het u/i
model buiten beschouwing blijft.
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3.3 Deel ll: rotorfluxschatter

3.3.1 Vergelijkingssysteem en blokschema

In dit deel wordt de kortsluitflux in de rotor berekend. Ret blokschema is af te leiden aan
de hand van de volgende vergelijkingen:

't8 = 'tt8+1 .j8
I as ...

,T,8 ,T,8 I . 8
T t = T t + uk· It

,T,8 1. 8
Tt = ·Ipl
• a • a • a • a k .f,
Ipl = Is +Ir +It a =r, s, 'If••••

We veronderstellen weer dat er geen verzadiging optreedt.

(3.17)

De bekrachtigingsstroom van de rotor ~II'-s wordt in een ander blok met behulp van een
vectorrotator uit de werkelijke stroomvector ~r bepaald. Rierop wordt later teruggekomen.
We laten deze stroom bij de eerste simulaties echter buiten beschouwing (i/=0).

In figuur 3.4 is het blokschema van de rotorflux schatter (deel II) afgebeeld.
til

1
8

1.02

• 8

·t.,
tt

i t·1 ..---------J
r

I
t12

..---------J
r

•••
figuur 3.4 rotoifluxbepaling

In figuur 3.5 zijn in een vectordiagram de statorfluxvector v s , de kortsluitfluxvector vt

en de luchtspleetflux VI weergegeven.
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S2

81

statolc03rdinatensysteem

jiguur 3.5 fluxvectoren

3.3.2 Bepaling van de rotorstroomvector

Zoals eerder vermeld wordt de rotorstroomvector i r in eerste instantie buiten beschouwing
gelaten. Indien we het uti-model echter in de praktijk willen toepassen bij een synchrone
machine moet de vector i/o beschikbaar zijn. Ter verduidelijking van het principe wordt
allereerst in figuur 3.6 een overzicht van een aantal hoeken gegeven.

, ' " statorfluxas

statOlas'.

jiguur 3.6 hoekdejinities voor statoiflux en kortsluitflux

De rotorstroomvector i/ wordt in figuur 3.7a over een hoek p. - CPs" = _cp.r geroteerd.
Aangezien we niet de beschikking hebben over een hoekopnemer moet deze hoek op een
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3 Het spannings-/stroommodel

andere manier verkregen worden. Zoals in figuur 3.7b afgebeeld is dit mogelijk met de
hoeken 'Pt.' en ~k,ys volgens:

(3.18)

De hoek ~k,ys staat aan de uitgang van het model ter beschikking, ~k' kan uit een stroom/
rotorhoek model verkregen worden (het modellevert dan q;{).

.11r I b i
r ~

r
,. ,.

la VR VR
r I'" i .112

r
~ r ....

- , +
.r ik...
k

.1
r I r

r

la
VR VR

Ita
r 112

rr ....
+ -

p. i I'

•••

a b

figuur 3.7 bepaling van de rotorstroom in statoifluxcoordinaten

3.3.3 Aanpassingen voor real-time implementatie

Bij de real-time implementatie van het uti-model zijn een tweetal kleine wijzigingen in het
schema aangebracht. Allereerst wordt de waarde van de flux naar beneden begrensd om
deling door nul (of een klein getal) te voorkomen. Dit in verband met het beperkte
getalbereik dat in het programma beschikbaar is. Begrenzing vindt plaats na de integrator
uitgang en gebeurt volgens:

(3.19)

De constante p (= div_margin in het programma) wordt gelijk aan 0.2 pu gekozen.
Bovenstaande begrenzing houdt tevens in dat de fluxwaarde niet negatief kan worden. Dit
heeft geen gevolgen voor de stabiliteit van het model.
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3 Het spannings-/stroommodel

Voor de factor d in het model wordt de volgende strategie gehanteerd:.. > d 1l{J. m =
< .. < d = 0 (3.20)-m l{J• m

..< -m d =-1l{J.

Hierin is m een grenswaarde en wordt in het programma (slave2.asm) aangeduid met
phi_d_margin. Deze waarde is gelijk aan 0.1 pu gekozen.

o

0.1 pu
lJr s

1---,·········~ ..._..._....._-.- ..._._- .....

d - -1 1----\-0

d=O
d = 1

figuur 3.8 aanpassingen van her u/i-model

In figuur 3.8 is het een en ander schematisch weergegeven.
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4 Bet US-model

In dit hoofdstuk zal het model van een spanningsgestuurde synchrone machine (US)
besproken worden zoals beschreven in [15].

4.1 Vergelijkingssysteem en blokschema

In hoofdstuk 2 werden reeds de basisvergelijkingen voor een draaistroommachine
afgeleid. In (2.15) werd daarbij [uk gelijk aan nul verondersteld. In dit geval wordt deze
vereenvoudiging niet gemaakt zodat vergelijking (2.9)

(4.1)

onverkort geldig blijft. De flux irk blijft echter een centrale rol in de beschrijving van de
machine spelen. Deze centrale grootheid wordt daarom aangeduid zonder subscript en het
referentiecoordinaatsysteem zal ook met t/J aangeduid worden i.p.v. t/Jk.

In figuur 4.1 is het blokschema van het US-model weergegeven. Ret model heeft als
ingangen de statorspanningsvector in polaire coordinaten (u. en ex:), de waarde van de
rotorstroom (ir) en het lastkoppel mlaS!'

v ~
m tast

u b V .b I
Us J

-l k V
. s

S P
.b

VII
1.

.w II
as U

W -It ·w pS
s S

1
S

.w ._.' ,
1. .-..--.

A VIa
,

Ia
I'

!lpS
.b

m ellI. .b .b -I t
if 1r 1r
~ ._-----_ .... .W

-It

IV(l~ • b VITI. w .w 1 •
1r 1r .w-_ ...... _---- , 1.

~r_tit.' t~s
'oJ

, Ip r

figuur 4.1 modelstructuur van een spanningsgestuurde synchrone machine met strooiing

Achtereenvolgens zuBen nu de verschillende blokken kort toegelicht worden.
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In VII wordt de statorspanningsvector getransformeerd naar het fluxcoordinatensysteem.
Tevens vindt er een transformatie van polaire naar carthesische coordinaten plaats. Op
deze manier wordt de statorspanningsvector ontbonden in een blind- (usb) en een werk
component (US

W
). Het verband tussen in- en uitgangen wordt gegeven door:

U b = U • cos a¥-s s s (4.2)

(4.3)

(4.4)

In VIq worden de blind- en werkcomponent van de statorstroom bepaald uit de statorspan
ning en de flux. Voor de stroomvorming kan de volgende basisvergelijking afgeleid
worden:

u&=r·i&+irS-I·i&+I·i&
& 5& okk aSS

We definieren de hulpvariabele isle:

I .& I .& I .s
os • Isk = os· Is - ok· lk

(4.5)

(4.6)

De statorstroomvector is nu in twee stappen te bepalen. De eerste stap levert (na
integratie) een waarde voor isle:

I : b b . b .1. I' W
os ·1 8k = Us - r s ·ls - If' - (- as • 18k • ~S)

I : W W ·W 1/; 'S I ·b 'S·1 = U - r •1 - .,,, - • L ,,,
os8k s SS T os T

In de tweede stap wordt de statorstroomvector berekend uit:

(4.7)

(4.8)

(4.9)

(4.10)

In IV(1) wordt de rotorstroomvector in het fluxcoordinatensysteem gevormd. Hiervoor
wordt een polair naar carthesisch coordinaatomzetter gebruikt. De uitgangen van het blok
worden beschreven door:

(4.11)

20



4 Het US-model

e'" = er
- L"r (4.13)r r ..,.

In I" wordt de grootte van de flux ('/;k = '/;) bepaald. Dit gebeurt met de volgende
vergelijkingen: (il'k == il')

• • b ' b (1 )' b (4 14)
II' = I. + I r + + Uk oJk •

'/; = I· i (4.18)
I'

met

(4.19)

In II wordt tenslotte de mechanische beweging beschreven. Ret elektromagnetisch koppel
bestaat uit twee deelkoppels:

met:

m = .f• • i W
ell Y'k S

I [ ' b • W 'w, b]melll = uk· I k • Is - I k • Is

(4.20)

(4.21)

(4.22)

De waarde voor mell wordt in blok II en voor melll in blok VIII berekend. Uit het
resulterende elektromagnetisch koppel, verminderd met het lastkoppel wordt de snelheid
van de machine bepaald:

pS = ~ J(mel - m last) dt (4.23)

Hierin is 8 de machine-traagheidsconstante. Uit de snelheid voIgt de positie door
integratie:

pi = JpS dt

In dit verslag wordt volstaan met deze beknopte beschrijving van het US-model. Voor
meer details wordt verwezen naar [15].

21



5 Het IMS systeem

5 Het IMS systeem

In dit hoofdstuk zal het modulaire processorsysteem zoals dat door de vakgroep EMV
ontwikkeld is, besproken worden. Het systeem draagt de naam Intelligent Master Slave
systeem vanwege de opzet die gekozen is. In dit hoofdstuk zuBen voomamelijk functio
nele zaken over het systeem aan de orde komen. Voor een meer technische specificatie
verwijs ik naar [1] en de appendices. In hoofdstuk 7 ('Resultaten') zuBen weI gegevens
omtrent de snelheden in het systeem aan de orde komen.

5.1 Algemene opzet

5.1.1 Systeemeisen

Bij het ontwerp van het modulaire processorsysteem zijn allereerst een aantal eisen
opgesteld. Samengevat zijn deze eisen:

• De berekeningen moeten binnen een bepaalde vastgestelde tijd en voldoende
nauwkeurig uitgevoerd worden.

• Het simulatiemodel moet eenvoudig uitbreidbaar zijn.
• Ingangsvariabelen en modelparameters moeten zowel van metingen als van een PC

afk:omstig kunnen zijn.
• De resultaten moeten met behulp van een PC gepresenteerd kunnen worden.

De eerste eis omvat het real-time aspect van de simulaties. De minimale samplefrekwentie
zal afuangen van de tijdconstanten in het te simuleren systeem. Eerdere simulaties [11]
zijn uitgegaan van een samplefrekwentie van 10 kHz. De haalbare nauwkeurigheid (in
combinatie met snelheid) zal afuangen van de gekozen getalrepresentatie en het gekozen
type processor.

De tweede eis impliceert zowel flexibiliteit van de software (modulaire opzet) als van de
hardware (rekenkracht). Een grote mate van flexibiliteit betekent tevens een breder
toepassingsgebied van het systeem.

Tenslotte wijzen de laatste twee eisen erop dat een goede communicatieverbinding met
een PC een vereiste is. Als we het systeem met een willekeurige PC willen koppelen
verdient een seriele verbinding, zoals de RS232 standaard, de voorkeur omdat bijna elke
PC met een dergelijke poort is uitgerust. Voor snellere communicatie is een paralleBe
verbinding gewenst (IEEE 488 standaard).

5.1.2 Processorkeuze

Bij de opzet van het systeem werd de processorkeuze door meerdere factoren beinvloed.
Enkele van deze selectiecriteria zijn:

• instructietijd (rekenkracht)
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• geschiktheid voor multiprocessor omgevingen
• kosten van zowel processor als periferie
• investeringen voor ontwikkelomgeving
• ervaring

Bij de vakgroep EMV is reeds gedurende enkele jaren ervaring opgedaan met digitale
signaalprocessoren (DSP's). De voordelen van een dergelijke processor ten opzichte van
een conventionele microprocessor ontstaan ten gevolge van de architectuur van een DSP.
Ben standaard microprocessor werkt volgens het 'von Neumann' principe waarbij instruc
ties en data over dezelfde bus getransporteerd worden. Om de snelheid van datatransport
tussen geheugen, registers en rekeneenheid te vergroten is een andere architectuur
noodzakelijk. Ben voorbeeld hiervan is de zogenaamde Harvard architectuur zoals die in
een DSP wordt toegepast. In deze opzet is de instructiebus gescheiden van de databus
zodat het ophalen van een instructie en het transporteren van data parallel kan plaatsvin~

den.
Ben ander kenmerkende eigenschap van een signaalprocessor is het feit dat hij beschikt
over een hardware vermenigvuldiger die in staat is twee getallen in een klok-cycle met
elkaar te vermenigvuldigen. Bij digitale regelingen zijn de meest voorkomende rekenkun
dige bewerkingen optellen en vermenigvuldigen. Bij conventionele processoren blijkt vaak
het aantal vermenigvuldigingen de beperkende factor voor de snelheid omdat deze relatief
veel tijd vragen. Dit probleem is dus bij een DSP hardwarematig opgelost.
Voor een uitgebreide (enigszins gedateerde) vergelijking tussen DSP's en andere proces
soren wordt verwezen naar [5].

De DSP die op dit moment bij de vakgroep veel toegepast wordt is de TMS320C25 van
Texas Instruments. Ben aantal kenmerken van de TMS320C25 zijn:

• instructietijd 100 ns
• 16 bits integer getalrepresentatie
• 512 * 16 bits intern RAM geheugen
• hardware vermenigvuldiger

Ben punt van aandacht is de getalrepresentatie. Met 16 bits integer getallen blijken extra
maatregelen noodzakelijk om numerieke stabiliteit van de modellen te garanderen
(bijvoorbeeld 32 bits integratoren). Uit eerder onderzoek [11] is gebleken dat 32 bits
floating point getallen weI voldoende nauwkeurigheid garanderen. Het formaat van deze
getallen blijkt echter de prestaties van de TMS320C25 ernstig te verstoren en is dus in de
praktijk niet hanteerbaar.

Er zijn inmiddels echter DSP's op de markt die standaard een 32 bits floating point
getalrepresentatie gebruiken. Hun interne structuur is daarop aangepast. Van Texas
Instruments zijn dat o.a. de typen TMS320C30 en TMS320C40. Deze laatste heeft een
zodanige structuur dat hij uitermate geschikt is voor multiprocessor toepassingen waarbij
sterke interconnectie noodzakelijk is. Ben nadeel van deze processor is zijn moeilijke
hanteerbaarheid in het printontwerp en in de testfase. De oorzaak hiervan ligt in het grote
aantal communicatiekanalen waarover deze processor beschikt.
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De TMS320C30 processor lijkt een goede keuze voor de toepassing in het systeem. Daar
waar veel rekenkracht vereist is kan hij ingezet worden. In de basisopzet van het IMS
systeem is echter nog de TMS320C25 toogepast. Hierin kan op relatief eenvoudige wijze
een module met een TMS320C30 processor toegevoogd worden.

5.1.3 Systeemkeuze

Zoals uit paragraaf 5.1.1 is gebleken zijn rekenkracht en flexibiliteit twee belangrijke
factoren bij de opzet van het systeem. Daarom is gekozen voor een bussysteem. Hiervoor
zijn een aantal redenen te vinden:

• modulaire opzet
• grote mate van parallellisme
• systeem flexibel te configureren en uit te breiden

Het is mogelijk om een algemene busstandaard toe te passen. Een belangrijke industriele
standaard is de VME-bus. Er is een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om deze
standaard toe te passen. Belangrijkste conclusies van dit onderzoek zijn:

• VME-bus kent uitgebreid maar flexibel protocol
• data-transferrate is beperkt door relatief complexe interfacing
• toepassing vergt veel voorkennis en ervaring met VME systemen
• VME systemen zijn duur

Op grond van deze conclusies is besloten om een eigen bussysteem te ontwikkelen. Een
voordeel hiervan is dat het systeem geoptimaliseerd kan worden voor het eigen toepas
singsgebied en de gekozen processoren. De opzet van dit systeem zal in de volgende
paragraaf besproken worden.

5.1.4 Systeemopzet

Veel bussystemen maken gebruik van de mogelijkheid om meerdere processoren of
modules toegang tot de bus te geven. Hierbij is een zogenaamde arbitrage noodzakelijk.
De arbiter moot er voor zorgen dat er geen busconflicten ontstaan doordat er meerdere
modules tegelijk de bus gaan gebruiken. Hierbij zijn allerlei toewijzingsprincipes
mogelijk. Een nadeel van een dergelijke opzet is de extra hard- en software die nodig is.

Daarom is in eerste instantie gekozen voor een opzet waarbij slechts ren module toogang
heeft tot de bus. We noemen deze module de master. Alle andere modules hebben zelf
geen toegang tot de bus maar worden via de master bediend. Ze hebben de mogelijkheid
om de master een signaal te geven dat ze een transactie wensen. We noemen zo'n module
een slave. In figuur 5.1 is de opzet van het IMS systeem weergegeven.

In het blokschema van figuur 5.1 zijn een aantal verschillende benamingen gebruikt. De
verschillende onderdelen zullen nu achtereenvolgens kort toegelicht worden.
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5 Het IMS systeem

IMS-S40

figuur 5.1 opzet van het Intelligent Master Slave systeem

De IMS-M25 vormt samen met de IMS-bus het hart van het systeem. Hij verzorgt de
communicatie met de slaves en met de PC. De IMS-bus bestaat uit een 16 bits adresbus,
een 16 bits databus en een aantaI controleIijnen. Aan de rechterzijde in figuur 5.1 zijn een
aantaI verschiIIende slaves weergegeven. Het maximum aantaI slaves in een systeem is
acht.

De IMS-S25 is een slavekaart die bedoeld is voor rekentaken. Hij bevat in totaaI drie
processoren van het type TMS320C25. Ben van deze processoren treedt op aIs hoofdpro
cessor op de slave, terwijl de twee andere aIs taakprocessoren worden gebruikt. Deze
opzet is gekozen om de rekenkracht van de slave te vergroten. Indien echter meer
rekenkracht gewenst is kan men beter de TMS320C30 processor toepassen.

De IMS-S30 is een slavekaart met een grotere rekencapaciteit vanwege de toegepaste
processor. Deze is van het type TMS320C30 (zie ook par. 5.1.2). Deze kaart kan
gebruikt worden voor grotere modeIIen en simulaties.

De IMS-D25 is een universele data-acquisitiekaart waarmee een aantaI in- en uitgangen
aangestuurd kunnen worden. De benaming 'data-acquisitie' voldoet hier eigenIijk niet
omdat er sprake is van universele I/O in beide richtingen. Daarom wordt veelal de
benaming data-acquisitie- & besturingskaart gehanteerd. De kaart beschikt over een
aantaI analoge en digitaIe in- en uitgangen. Verder heeft deze kaart een TMS320C25
processor aan boord waarmee het mogeIijk is om data in te lezen en te versturen maar
ook om data te bewerken. De kaart is in die zin universeel dat hij ook aIs stand-alone
systeem toegepast kan worden. Indien voor een regeling of besturing volstaan kan worden
met een enkele TMS320C25 processor dan kan met deze kaart zo'n regeling gerealiseerd
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worden.

Tenslotte is er een kaart in ontwikkeling met daarop twee processoren van het type
TMS320C40. De IMS-S40 zal in de toekomst van het IMS systeem een nog krachtiger
geheel maken.

De communicatie tussen de master en de slaves vindt plaats via Dual Ported Ram.
Hiermee is het mogelijk de communicatie asynchroon te laten verlopen. De communicatie
vindt geadresseerd plaats en parameters en variabelen zijn voor zowel master als slave ra
zendsnel toegankelijk.

Een nadeel van de gekozen systeemopzet is de beperkte inbreng van de slaves in het
communicatieproces. Vooral wanneer er veel datatransport tussen slaves onderling
plaatsvindt zal dit altijd via de master moeten gebeuren en daardoor relatief veel tijd
vragen. Daarom wordt er op dit moment ook gewerkt aan een uitbreiding van het IMS
systeem. Dit systeem zal beschikken over twee extra bussen die de naam Dual Sub Bus
dragen. Er is sprake van een DSBI en een DSB2. Deze bussen geven de slavekaarten weI
de mogelijkheid om rechtstreeks met elkaar te communiceren. In dat geval is er weer
sprake van bus arbitrage. Hiervoor wordt een speciale hardwarematige oplossing
ontwikkeld die zeer snel de DSB kan toewijzen. Hierop zal in dit verslag niet verder-r
worden ingegaan. J ~i

5.2 Communicatie en geheugen

In deze paragraaf zal de opzet van de master-slave communicatie uitgewerkt worden die
de grondslag vormt voor het IMS-systeem. Verder zal worden ingegaan op de geheugen
indeling van de verschillende modules en van het totaal-systeem. Tenslotte zal de commu
nicatie met de PC besproken worden.

5.2.1 Master-slave communicatie

Zoals geschetst in figuur 5.1 vindt de communicatie tussen de verschillende modules in de
huidige opzet plaats via de master. De master is belast met zowel de communicatie tussen
slaves onderling als met communicatie naar de PC. Eventueel kan de master nog belast
worden met (overkoepelende) rekentaken. '

Het datatransport tussen master en slaves vindt plaats op interruptbasis en gebeurt via
Dual Ported RAM (DPRAM). Dit geheugen heeft als belangrijkste kenmerk dat er
gelijktijdig aan twee zijden in gelezen en geschreven kan worden (mits niet op hetzelfde
adres). De voordelen die dit met zich mee brengt voor de communicatie is dat deze
asynchroon kan verlopen. Dit voorkomt onnodig wachten van master of slave.

Ter illustratie van het communicatieprotokol is in figuur 5.2 een mogelijke praktijksituatie
geschetst. De horizontale as stelt de tijd voor en op de vertikale as zijn de verschillende
modules in het systeem aangegeven. Hierbij is uitgegaan van twee slaves en een master-
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kaart. In de figuur zijn tevens de DPRAM's van beide slaves weergegeven omdat deze
een belangrijke rol spelen in het communicatieproces. Iedere slave (en dus ieder DPRAM)
heeft een apart geheugenbereik voor de master.

SLAVE1 1f- IF U-
DPRI ----r--- ....,- --r-,, ,,,,

SLAVE2 , .~ 1 tJ±
:iDl

IntiIIt , iIll:
DPR2 t - :iDl

, -t
. ,. : ibt :, , ,

MASTER
Y Y ,

UII I cycle intlcycle int 2 cycle

~
• daIa

figuur 5.2 communicatie tussen master en 2 slaves

Slave 1 is een data-acquisitiekaart die zelf zijn data genereert en in zijn DPRAM (DPRl)
schrijft. Daarna wordt een statuswoord in het DPRAM geschreven en wordt er een inter
rupt naar de master gestuurd. Deze interrupt wordt automatisch gegenereerd door het
DPRAM als het statuswoord in een unieke locatie geschreven wordt. De slave gaat dan
verder met een nieuwe cyclus.

De master haalt het statuswoord en de data op en kopieert de data naar een bepaald
geheugengebied van het DPRAM van slave 2. Daarna verstuurt hij een statuswoord naar
deze slave ten teken dat er nieuwe data beschikbaar is, en wordt er automatisch een
interrupt voor slave 2 gegenereerd. Slave 2 constateert dan dat er geldige data beschik
baar is en leest deze in. Daarna begint hij een berekeningsroutine.

De master heeft ondertussen weer van slave I een interrupt binnengekregen ten teken dat
er nieuwe data beschikbaar is en hij handelt deze interrupt weer af. Ais slave 2 klaar is
met zijn berekening zet hij de data en een statuswoord in zijn DPRAM. Er wordt nu weer
automatisch een interrupt naar de master gestuurd. De master haalt de data op terwijl
slave 2 alweer geconstateerd heeft dat er nieuwe data beschikbaar is en ook uit de
DPRAM leest. De master stuurt de resultaten bijvoorbeeld naar buiten.

Ondertussen is er een nieuwe interrupt van slave 1 binnengekomen. Deze wordt automa
tisch opgeslagen in het Interrupt Flag Register (IFR). Op deze interruptafhandeling wordt
in de volgende paragraaf ingegaan.

5.2.2 Interrupts

Interruptsignalen kunnen gebruikt worden om het programmaverloop van buiten af te
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wIJZlgen. De TMS320C25 beschikt over 3 externe interruptlijnen, IINTO..IINT2. Ais
deze signalen gedurende ren of meer klokperioden actief zijn wordt door de processor een
bit gezet in het Interrupt Flag Register (IFR). Het programmaverloop wordt dan (afuanke
lijk van de softwarematige instellingen) onderbroken om naar de interrupt service routine
te springen. Indien meerdere interrupts tegelijk binnenkomen worden ze afgehandeld naar
hun prioriteit. IINTO heeft de hoogste en IINT2 de laagste prioriteit. Verder zijn er ook
nog interrupts voor de seriele communicatie en is er een timer-interrupt.

Bij de slaves is IINTO gekoppeld aan het DPRAM. De DPRAM's die op de slaves
gebruikt worden bezitten twee interruptlijnen, aan iedere zijde een. Deze lijnen worden
actief als er op een uniek adres in het DPRAM geschreven wordt. We kunnen hiervan
handig gebruik maken door deze adressen te reserveren voor statuswoorden. Wanneer er
dan een statuswoord naar de slaves gestuurd wordt, krijgt deze meteen een interrupt via
het DPRAM. Omgekeerd kan de slave een statuswoord in het DPRAM zetten (ander
adres!) en zo een interrupt voor de master genereren.

De werking van de lijnen is als voIgt (geldt voor 4Kb DPRAM) :

• De linker zijde (master) activeert IINTR (slave) door te schrijven op adres XFFFH
• De rechter zijde (slave) verwijdert IINTR door het lezen van adres FFFH
• De rechter zijde (slave) activeert IINTL (master) door te schrijven op adres FFEH
• De linker zijde (master) verwijdert IINTL door het lezen van adres XFFEH

Hierin is X een hexadecimaal getal dat bepaald wordt door het slavenummer (zie figuur
5.3). Bovenstaand principe kan gebruikt worden als hulpmiddel bij de communicatie
tussen master en slave. De master kan aangeven wanneer hij data voor de slave heeft
klaargezet en omgekeerd.

Ben nadeel bij het gebruik van interrupts is de relatief trage afuandeling. Het tijdstip
tussen interruptaanvraag en afuandeling wordt door vele factoren bepaald (tijdelijke
maskering, afwerken van pipelined instructies, afuandeling van interrupts met hogere
prioriteit). Het is moeilijk te garanderen op welk tijdstip de afuandeling zal plaatsvinden.
Men moet rekenen met een zogenaamde interrupt latency van + 4 J.Ls. Eventueel kan
overwogen worden om voor bepaalde toepassingen de IBID pin van de processor te
gebruiken. Dit is een ingangssignaal waarop softwarematig getest kan worden. Hierdoor
is het mogelijk om in het programma (in een Ius) te wachten totdat IBID actief wordt
zodat zeer snel gereageerd kan worden.

Aangezien we een onderscheid moeten kunnen maken tussen de interrupts van de
verschillende slaves werd aanvankelijk gedacht aan een aantal onafuankelijke interruptlij
nen op de bus. Er blijkt echter een meer efficiente methode te zijn.
Er wordt gebruikt gemaakt van een interruptlijn die door aile slaves op ieder willekeurig
moment aangestuurd kan worden. Na de aanvraag voIgt een INTerrupt ENQuire actie
waarbij de slaves ieder een unieke datalijn aansturen waarmee ze aangeven of ze een
interruptaanvraag hebben gedaan. Uit het datawoord dat zo op de bus verschijnt kan de
master opmaken welke slaves een interruptaanvraag deden en hij kan deze volgens een 00-
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paalde prioriteit atbandelen.

Ret principe is te vergelijken met een noodrem in een trein. Iedere passagier ka.n op ieder
willekeurig moment via een lijn de noodrem in werking stellen. Wie aan de noodrem
getrokken heeft wordt later uitgezocht. Deze constructie vereist op iedere slave cen
minimum aan hardware en ook op de masterkaart is de hardware zeer beperkt.

5.2.3 Geheugen

Ret geheugen van de TMS320C25 ka.n opgedeeld worden in drie typen:

• programma-geheugen
• data-geheugen
• I/O-geheugen

64K * 16 bits
64K * 16 bits
16 * 16 bits

AIle geheugentypen maken gebruik van dezelfde data- en adresbus. Ret geheugentype dat
de processor wil gebruiken wordt aangegeven door een aantal controlelijnen. Ret data
geheugen ka.n weer opgedeeld worden in twee delen. Dit zijn het lokaal en het globaal
geheugen. Ret globale geheugen wordt dan aangesproken door middel van een apart
controlesignaal (/BR = bus request). De grootte van het globale data-geheugen is
softwarematig instelbaar tussen 0 en 32 Kb. Ret lokale data-geheugen is dus minimaal 32
Kb en maximaal 64 Kb groot.

In het IMS-systeem wordt door de master gebruik gemaakt van de hierboven beschreven
opsplitsing tussen lokaal en globaal data-geheugen.

DATA MEMORY
MASTER

(

01<

MASTER

lobal 1000II r
l .., .,).

32Jl. •••• _•••••••

r'" ~.vel ) ....l
g10b

l
="~r' _
: s1a~e8

DPRAM SLAVE

figuur 5.3 lokaal en globaal data-geheugen en DPRAM

In figuur 5.3 is links de indeling van het data-geheugen voor de master geschetst. Ret
geheugen van de slaves wordt (vanuit de master gezien) als globaal beschouwd. Iedere
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slave beschikt over een DPRAM met een grootte van 4 Kb. Communicatie tussen master
en slave vindt altijd via dit geheugen plaats. De master kan maximaal 8 slaves aansturen
omdat de maximale grootte van zijn globaal data-geheugen 32 Kb is en omdat iedere slave
4 Kb opeist.

Rechts in figuur 5.3 is het DPRAM van slave 1 uitvergroot. De eerste 3 Kb wordt door
de slave als programma-geheugen gebruikt. Het gedeelte 3 Kb - 4 Kb kan gebruikt
worden voor datacommunicatie met de master. De onderste twee adressen hebben een
bijzondere functie i.v.m. interrupts. Zie hiervoor paragraaf 5.2.2 .

De master kan nu een programma aan een slave toewijzen door de programmacode in het
programmagedeelte van de betreffende slave te schrijven. Gedurende deze actie moet de
slave in de resettoestand gehouden worden. Vervolgens kan er data uitgewisseld worden
in het gedeelte 3 - 4 Kb. De geheugenindelingen op de masterkaart en op de slave
modules zullen bij de afzonderlijke bespreking van de modules aan de orde komen.

5.3 IMS-M25 masterkaart

Bij de bespreking van de verschillende modules van het IMS-systeem zal er meerdere
malen sprake zijn van zogenaamde 'controllers'. Dit zijn logische schakelingen die nodig
zijn voor de besturing en/of interfacing van bepaalde componenten op een module. Deze
schakelingen worden gerea1iseerd met EPLD's (Erasable Programmable Logic Device).
Deze aanpak heeft grote voordelen. EssenW~le besturingsfuncties kunnen namelijk nog na
het printontwerp gewijzigd worden, mits de juiste signalen met de EPLD verbonden zijn.

In figuur 5.4 is het blokschema van de masterkaart weergegeven. Dit schema kan globaal
opgesplitst worden in twee delen.

In het linkerdeel zien we de communicatieprocessor. Deze is verantwoordelijk voor de
communicatie tussen het IMS systeem en de buitenwereld (PC). Er zijn twee typen
communicatie voorzien: serieel via RS232 en parallel via IEEE488. De seriele verbinding
is via een I/O-controller gekoppeld met de seriele poort van de communicatieprocessor.
De seriele poort van de TMS is namelijk gebaseerd op de CODEC standaard. Daarom is
aanpassing naar RS232 noodzakelijk.

Voor de IEEE488 verbinding wordt een standaard controller gebruikt. Deze is weer
gekoppeld met de universele I/O-controller die via de control- en databus van de TMS de
communicatie verzorgt.

De communicatieprocessor heeft de beschikking over 3 verschillende geheugens. Dit zijn
een EPROM voor het communicatieprogramma, een RAM voor dataopslag en een
DPRAM voor communicatie met de masterprocessor. De geheugens worden bestuurd
door de communicatiecontroller die in het midden van het blokschema is weergegeven.
Deze controller verzorgt ook de aansturing van de buffers naar de IMS-bus.
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jiguur 5.4 blokschema van de IMS-M25 masterkaart

Zoals onderin het blokschema te zien is, heeft zowel de communicatieprocessor als de
masterprocessor toegang tot de bus. Voor deze opzet is gekozen om een snelle communi
catie mogelijk te maken zonder dat het real-time aspect van het systeem verloren gaat
door de relatief trage data-overdracht naar de buitenwereld. De masterprocessor heeft
altijd voorrang omdat hij verantwoordelijk is voor de datacommunicatie tussen de slaves.

Aan de rechterzijde in het schema is de masterprocessor geschetst. Deze leest zijn
programma uit het eerste deel van het DPRAM geheugen. Ret gedeelte 3-4 Kb is
beschikbaar voor datacommunicatie. De mastercontroller zorgt (in samenwerking met de
communicatiecontrolIer) voor de toewijzing van de bus. Indien de twee processoren
gelijktijdig over de bus beschikken zou dit fatale gevolgen hebben! Daarom is nog een
verbinding aangebracht tussen het buffer van de masterprocessor en de communicatiecon
troller om zo'n busconflict te voorkomen. Als de masterprocessor over de bus wil
beschikken wordt de communicatieprocessor onderbroken (/INTO of BID).

Tijdens het opstarten van het systeem wordt de masterprocessor door de communicatie
processor in de resettoestand gehouden. De communicatieprocessor leest zijn programma
uit het EPROM geheugen. Met dit programma is het mogelijk om software van de PC via
de communicatieprocessor in het systeem te downloaden (zowel de software voor de
masterprocessor als voor de slaves). Op deze manier is het mogelijk om via de PC het
IMS systeem totaal te herconfigureren.
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Op het moment dat alle software gedownload is wordt het signaal XF actief gemaakt en
begint de masterprocessor te draaien. Deze kan op zijn beurt weer de slaves uit de
resettoestand halen en de simulatie starten.

5.4 IMS-S25 slavekaart

De IMS-M25 slavekaart is bedoeld om berekeningen uit te voeren. De kaart is uitgerust
met drie processoren van het type TMS320C25. Twee van de drie processoren zijn taak
processoren ter ondersteuning van de slaveprocessor. De opzet van het IMS systeem is
zodanig gekozen dat voor iedere slave de koppeling met de IMS-bus universeel is. Dat
wil zeggen dat voor een willekeurige slave-module hetzelfde ingangscircuit (met DPRAM)
gebruikt kan worden.

In figuur 5.5 is een blokschema van een gedeelte van de IMS-S25 slavekaart weergege
ven.

IMS
bus

lB-/RS

TMS320C25

p ________ • ___ •••• ____ • _______ • ___________________ ._._, r--
, ·· ·· ·· ·, · 1) data ( ): data

· DPRAM ·· ·,
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ccintrol MAST DPR-<:cDtroI bPR-<:cDtroI SLAVE·· ,· ·· ·, ·· ·, ·· ·, ,· .---------------------------------_.-----.-._. __ .---_ ..

figuur 5.5 blokschema van de IMS-S25 slavekaart

De IMS-bus is gekoppeld met het DPRAM en met een controller (DPR mast). De functies
van deze controller zijn:

• decoderen van het slave-adresgebied (instelbaar)
• aansturen van het DPRAM (masterzijde)
• verzorgen van de interrupt en busy-timing.

Het DPRAM heeft een grootte van 4 Kb. De geheugenindeling is reeds in paragraaf 5.2.3
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besproken. Het met stippellijn omkaderde gedeelte is voor iedere slave in het IMS
systeem identiek. Aan de slave-zijde is ook een controller opgenomen (DPR slave) die de
besturing van het DPRAM aan de slave-zijde verzorgt.

We zullen nu het gebruik van taakprocessoren toelichten. Onder een taak verstaan we hier
een bewerking op twee getallen. Het resultaat is 1 getal ofwei 4 16 bits woorden. Het
soort bewerking wordt aangegeven door een zogenaamde operator. Ben taak bevat dan de
volgende informatie:

• operator
• operand A
• operand B

Het resultaat wordt voorafgegaan door een statuswoord om aan te geven of de berekening
met succes is uitgevoerd. Dus:

• status
• resultaat C

We gaan in dit geval dus uit van eenvoudige rekentaken. Het IOU echter ook mogelijk zijn
om grotere delen van een berekening door een taakprocessor uit te laten voeren.

De tijdwinst hangt onder andere af van de datatransfer-rate tussen opdrachtgever en
taakprocessor t en met name de verhouding tussen deze tijd en de benodigde rekentijd
voor een taak. Om een grote tijdwinst te krijgen is het dus zaak om de communicatie
tussen de twee processoren zo efficient mogelijk te laten verlopen.
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figuur 5.6 blokschema van een slave met £wee taakprocessoren.

Er wordt gekozen voor asynchrone communicatie met een FIFO (First In First Out)
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geheugen als buffer. Dit heeft als voordeel dat de hoofdprocessor zijn data snel kwijt kan
en het resultaat in I keer kan ophalen. In figuur 5.6 zien we ren hoofdprocessor die
verbonden is met het DPRAM en twee taakprocessoren. Ret programma van een
taakprocessor wordt opgeslagen in een EPROM en zal erg klein zijn. Ret bestaat uit een
klein communicatie-protokol (bijv. op interruptbasis) en een aantal routines waarin de
algoritmes voor de verschillende bewerkingen zijn opgeslagen. De FIFO's zijn bidirectio
nee!.

Voor zwaardere rekentaken is het echter aan te bevelen om een TMS320C30 32 bits
floating point processor te gebruiken omdat het gebruik van taakprocessoren extra
overhead met zich mee brengt (in rekentijd en in software).

5.5 IMS-S30 slavekaart

Indien de 16 bits integer getalrepresentatie niet meer genoeg nauwkeurigheid biedt, is de
TMS320C25 eigenlijk niet meer geschikt voor gebruik in real-time toepassingen. Ret
gebruik van een floating point notatie op deze processor reduceert zijn snelheid namelijk
enorm. Voor deze gevallen is de IMS-S30 slavekaart ontwikkeld die uitgerust is met de
TMS320C30 floating point signaalprocessor.
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figuur 5. 7 blokschema van de IMS-S30 slavekaan

In figuur 5.7 is het blokschema van de C30-s1ave weergegeven. Wat direct opvalt is het
feit dat de TMS320C30 (verder te noemen 'C30') over twee aparte data- en adresbussen
beschikt. Deze worden aangeduid met de primary-bus en de expansion-bus. Deze bussen
worden parallel door de TMS320C30 bestuurd.
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De C30 kent in tegenstelling tot de C25 slechts ren memory-map. Deze indeling bestaat
uit adresgebieden die voor bepaalde doeleinden bestemd zijn. Zo zijn er adressen
gereserveerd voor de interrupt locaties, memory-mapped registers, het exteme geheugen
(primary-bus), de expansion-bus en het interne RAM geheugen (2K*32).

De primary-bus (aan de rechterzijde) wordt gebruikt voor het programma- en het
werkgeheugen. Deze bus bestaat uit een 32 bits databus, een 24 bits adresbus en een
controlbus. De beschikbare geheugens op deze bus zijn twee 64K*16 EPROM's en een 16
K*32 RAM. Deze geheugens worden aangestuurd met behulp van een memorycontroller
die hiervoor het strobe-signaal (/STRB) uit de controlbus gebruikt.

De expansion-bus wordt gebruikt voor de aansturing van I/O en communicatie-geheugen.
Deze bus bestaat uit een 32 bits databus, een 13 bits adresbus en een controlbus. De
beschikbare adressen voor de expansion-bus zijn te verdelen in twee blokken van 8K*32.
Het ene gedeelte is bedoeld voor het aansluiten van I/O devices. Indien dit gedeelte wordt
geadresseerd, geeft de processor dit aan met een signaal uit de (x-)controlbus (IIOSTRB).
De 10-controller met glasvezel in- en uitgang in figuur 5.7 is bedoeld voor mogelijke
uitbreidingen en zal verder niet ter sprake komen.

Het tweede gedeelte van de expansion-bus is bedoeld voor het aansturen van extra
memory devices. De processor geeft dit aan met een ander signaal uit de controlbus,
namelijk IMSTRB. Zoals getekend in figuur 5.7 wordt dit gedeelte gebruikt voor de
aansturing van een 16 bits DPRAM. Dit geheugen dient als communicatiebuffer met het
IMS-systeem. Aangezien het IMS-systeem op dit moment slechts over een 16 bits brede
databus beschikt is ook slechts een 16 bits breed geheugen voorzien.

Ben belangrijke voorziening waarover de C30 beschikt is de zogenaamde JTAG-inteiface.
Met deze (seriele) verbinding is het mogelijk om op een krachtige manier de processor te
'debuggen'. Dit houdt in dat met behulp van een insteekkaart in een PC, programma's in
de C30 gedownload, getest en bestuurd kunnen worden. Het grote voordeel van een
dergelijke opzet ten opzichte van bijvoorbeeld de ontwikkelomgeving voor de C25 is het
feit dat de processor zich in die situatie bevindt waarin hij later ook zelfstandig moet
functioneren. Met andere woorden: de periferie en communicatie van de IMS-S30 slave
kaart kunnen volledig via de JTAG-interface getest worden.

5.6 IMS-D25 universele data-acquisitie- & besturingskaart

Om het IMS-systeem te kunnen gebruiken als universeel meet- en regelsysteem is het
noodzakelijk dat we de beschikking hebben over een aantal analoge en digitale in- en
uitgangen. Hiervoor is een universele data-acquisitie- & besturingskaart ontwikkeld.

De meest belangrijke eis aan deze data-acquisitiekaart is dat de opzet universeel is. Het is
namelijk de bedoeling dat de kaart niet alleen in het IMS-systeem toegepast wordt maar
ook voor eenvoudige regeltoepassingen gebruikt kan worden. De toepassingsmogelijkhe
den van de kaart zijn legio. Enkele voorbeelden zijn:
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• real-time meet- en regelsysteem (stand-alone)
• universele data-acquisitie unit (zowel real-time als batch)
• regeling en aansturing van elektrische vermogensomzetters
• filtering

Omdat de kaart dus voor meer toepassingen ontwikkeld is zal iets dieper op de ontwerp
achtergrond worden ingegaan dan bij de bespreking van de vorige modules het geval was.

5.6.1 Systeemeisen

ZOals reeds in de inleiding vermeld moet de kaart zowel stand-alone als in het IMS
systeem kunnen functioneren. Er worden echter ook eisen gesteld m.b.t. de vorm van in
en uitgangssignalen, verwerkingstijd, nauwkeurigheid en storingsgevoeligheid. Deze eisen
komen voort uit de mogelijke toepassingen van de kaart (zie inleiding).

We komen tot de volgende opsomming:

• toepasbaar als stand-alone systeem, software downloadable via EPROM
• toepasbaar als slave in het IMS systeem, software downloadable
• analoge ingangen met instelbare filters
• analoge uitgangen met instelbare filters
• digitale in- en uitgangen met glasvezels
• parallelle sampling van meerdere ingangssignalen
• snelle verwerking van ingangsdata
• groot dynamisch bereik van in- en uitgangssignalen
• storingsongevoeligheid en robuustheid (EMC)
• flexibel ontwerp ten behoeve van de universele toepasbaarheid

Het gebruik van in- en uitgangsfilters heeft meerdere redenen. ABereerst voorkomt een
LPF (Low Pass Filter) dat er aliasing optreedt. Dit is een neveneffect bij het sampelen en
reproduceren van een analoog signaal. Bovendien verminderen deze filters de storingsge
voeligheid doordat hoogfrekwente stoorsignalen onderdrukt worden.

5.6.2 Systeem specificaties

Aan de hand van de systeemeisen is een opzet gemaakt waaruit de voorlopige specificaties
volgen. Het betreft hier enkel functionele zaken omtrent de opzet en de toegepaste
componenten van het data-acquisitiesysteem. De prestaties (verwerkingstijd) zuBen later
aan de orde komen. De belangrijkste systeemkenmerken zijn:

• DSP, 16 bit integer getalrepresentatie, 40 MHz
• 8 analoge ingangen
• 4 analoge uitgangen
• parallelle sampling d.m.v. sample & hold circuit
• 6 digitale (glasvezel) ingangen
• 8 digitale (glasvezel) uitgangen
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• actieve in- en uitgangsfilters met inste1bare RC netwerken
• zowe1 8 als 12 bits AD-convertor
• 12 bit DA convertor
• zowe1 EPROM als RAM kan als programmageheugen dienen
• koppeling met het IMS systeem via Dual Poned Ram
• softwarematig redigeerbare topo1ogie

5.6.3 Blokschenna

In figuur 5.8 is het globale b10kschema van de data-acquisitiekaart gegeven. We zien
hierin een aantal functione1e b10kken die met e1kaar verbonden zijn via de adres-, data- en
contro1bus.
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- ~ 1. __ '1 ___ ..........

.-._;-~~~~
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-< i3 DAC 4

~~; ,

~ geheugen DATA
,

16 ,

~
,

·----' ·
16 EPROM 16 ADRBS ·,

8
~

RAM
,
,

DPRAM
,

CONTROL ,·(;i;
TMS320C25( 16

~
reset

circuit

IMS~
bus ~.,,.,,

jiguur 5.8 blokschema van de data-acquisitiekaan

Zowe1 adres- als databus zijn 16 bits breed. De meeste componenten gebruiken slechts
een dee1 van deze bussen. In de controlbus zijn aIle contro1esignalen van en naar de
microprocessor samengevoegd.

Zowe1 voor de digitale en analoge I/O als voor het geheugen zijn een aantal controllers
noodzakelijk om de interfacing met de TMS te verzorgen. Deze controllers zijn niet
afzonderlijk getekend maar in de functionele blokken inbegrepen. AIle b10kken zullen in
de vo1gende paragrafen toegelicht worden.

37



5 Het IMS systeem

5.6.4 Microprocessor en resetcircuit

Onderaan is de microprocessor met een resetcircuit getekend. Het resetcircuit zorgt
ervoor dat de processor in de resettoestand gehouden wordt totdat alle voedingsspannin
gen hun juiste waarde hebben bereikt en dus alle componenten in een gedefinieerde
toestand staan. Ook in het geval dat een voedingsspanning te ver onder de nominale
waarde komt wordt er naar de resettoestand geschakeld. De processor is van het type
TMS320C25 van Texas Instruments.

Om te bepalen welk I/O-adres geselekteerd wordt moeten de adreslijnen A3.. AO gedeco
deerd worden. Dat is de reden dat deze lijnen naar sommige componenten in het
blokschema (figuur 5.8) gevoerd worden.

De processor heeft een maximale kloksnelheid van 40 MHz. Indien het programma in een
statisch RAM geheugen staat is het mogelijk om zonder wait-states te werken.

5.6.5 Digitale I/O

Boven in het blokschema is het digitale in- en uitgangscircuit getekend. Zowel het digitale
in- als het uitgangscircuit bestaat uit een aantal glasvezel receivers danwel transmitters en
de drivers hiervoor. Ben I/O-controller verzorgt de interfacing tussen deze componenten
en de microprocessor. Verder bestaat nog de mogelijkheid om via de I/O-controller nog
een extra digitaal communicatiekanaal aan te leggen. In- en uitvoer van deze extra
signalen vindt plaats via een connector op de print.

5.6.6 Analoog ingangscircuit

Onder de digitale ingang in het blokschema vinden we de analoge I/O. Dit deel bevat een
analoog ingangscircuit, een uitgangscircuit en een controller. Het ingangscircuit vergt
relatief veel aandacht omdat hierbij meerdere componenten gesynchroniseerd moeten
worden om het mogelijk te maken met 1 AD convertor 8 analoge signalen in digitale
waarden om te zetten. Het AD circuit wordt gestuurd door de AD-controller. De opzet
van het geheel is zodanig dat het sampleproces geheel autonoom verloopt. Dit betekent
dat onafhankelijk van de microprocessor de 8 ingangen gedigitaliseerd en in een tijdelijk
geheugen opgeslagen kunnen worden. Dit bespaart kostbare tijd voor de microprocessor
omdat deze niet belast wordt met het aansturen en synchroniseren van allerlei componen
ten.

Het is mogelijk om twee typen AD converters toe te passen:

1. 12 bits resolutie, 3.2 J.l.s conversietijd
2. 8 bits resolutie, 600 ns conversietijd

Afhankelijk van de toepassing kan een type gekozen worden. Aan de ingang worden
filters toegepast om storingen te voorkomen en een betrouwbare meting mogelijk te
maken.
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Het anaIoge ingangscircuit in combinatie met de AD-controller is het meest complexe deel
van het totale ontwerp. Daarom zal in deze paragraaf een uitgebreide beschrijving van dit
deel gegeven worden. In figuur 5.9 is een blokschema van het ingangscircuit met
controller gegeven.
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figuur 5.9 Ana/oog ingangscircuit met controller

Het circuit heeft 8 anaIoge inputs. Ieder kanaal wordt gefilterd met behulp van een tweede
orde actief filter. Ais de kantelfrekwentie van deze filters juist gekozen wordt kan een
betrouwbare meting van het ingangssignaal uitgevoerd worden. De dimensionering van
deze filters hangt af van de toepassing en kan eenvoudig gewijzigd worden.

Vervolgens worden de ingangssignalen naar een 8 kanaals sample & hold circuit geleid.
Dit circuit heeft aIs taak het gelijktijdig bemonsteren van de 8 kanaIen. Op deze wijze
wordt een betrouwbare weergave van de situatie op het sampletijdstip bereikt. De waarde
van elk signaal op het sampletijdstip wordt vastgehouden totdat een nieuwe SIH puIs
aangeboden wordt.

Vervolgens wordt met een aantal analoge schakelaars ren van de 8 kanaIen geselekteerd.
Het gemultiplexte signaal wordt daarna door een versterker gevoerd om het signaalniveau
aan te passen en een eventuele filtering uit te voeren. Hierna kan de AD convertor het
betreffende signaal omzetten in een digitaal woord (8 of 12 bits). Om aile signaIen te
kunnen verwerken mag er pas opnieuw gesampled worden (met S/H) nadat aile signaIen
aan bod zijn geweest.

Vervolgens moet het datawoord dat aan de uitgang van de AD convertor verschijnt
tijdelijk opgeslagen worden zodat de microprocessor niet iedere keer onderbroken wordt
voor het ophaIen van een enkel woord. Met behulp van een FIFO is het mogelijk om
bijvoorbeeld 8 waarden op te slaan. Nadat een volledige samplecyclus voltooid is en de
datawoorden in de FIFO staan kan via een interrupt aan de processor duidelijk gemaakt
worden dat er data beschikbaar is. Deze kan dan de 8 waarden achtereenvolgens inlezen
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en een nieuwe cyclus kan gestart worden. Het uitlezen van de data gebeurt met behulp
van de outputcontroller.

Indien niet aan de voorwaarde voldaan wordt dat de processor de AD-controller minimaal
eenmaal per sampleperiode bedient zijn er twee mogelijkheden:

1. verlagen van de samplefrekwentie
2. verlagen van de processorbelasting

De eerste maatregel zalleiden tot vermindering van de bandbreedte van het totaalsysteem.
De tweede maatregel kan in de meeste gevallen enkel door hardwarematige wijzigingen
gerealiseerd worden (krachtiger processor of meer hardwarecomponenten om de overhead
te beperken).
ZOals uit de bovenstaande beschrijving voIgt moeten er een aantal handelingen sequentieel
verricht worden. Dit gebeurt door middel van een zgn. state-controller. Deze state
controller bepaalt de tijdstippen waarop bepaalde signalen geactiveerd moeten worden. Dit
gebeurt aan de hand van een kloksignaal dat afkomstig is van de processor. Met behulp
van een tellerstand is het dan mogelijk om het tijdstip vast te stellen. AIle mogelijke
combinaties van controlesignalen die in het verloop van de tijd optreden kunnen als
toestand (=state) beschouwd worden.

Zowel state-controller als FIFO en outputcontroller zijn ondergebracht in een program
meerbare logische bouwsteen.

5.6.7 Analoog uitgangscircuit

Het aansturen van het digitaal naar analoog circuit is relatief eenvoudig en de logica
hiervoor is ondergebracht bij de memorycontroller. De DA convertor heeft 4 bipolaire
uitgangen (-10.. 1OV) en een resolutie van 12 bits. AIle uitgangen worden gevolgd door
een actief tweede orde filter.

5.6.8 Geheugen

Voor de universele toepasbaarheid van de kaart is het noodzakelijk dat verschillende
geheugenconfiguraties mogelijk zijn. De verschillende mogelijkheden zijn achtereenvol
gens:

• EPROM als programma geheugen. In dit geval zijn wait-states noodzakelijk omdat
een EPROM relatief traag is.

• EPROM als programma geheugen in de opstartfase, daarna kopieren van het
programma in een RAM waardoor zonder wait-states gedraaid kan worden
(shadow RAM).

• Bij toepassing van de data-acquisitiekaart in het IMS systeem wordt het DPRAM
gebruikt om te communiceren. Het is mogelijk om een deel van het DPRAM
geheugen als programma geheugen te gebruiken terwijl een ander deel als data
geheugen gebruikt wordt. Op deze manier is het mogelijk om software te downloa-
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den.
• Als datageheugen kan zowel de externe RAM en DPRAM dienen alsook het in de

processor beschikbare RAM.

Deze configuraties zijn instelbaar met behulp van de memorycontroller.

5.6.9 Koppeling met het IMS systeem

Tot slot is in figuur 5.8 in het geheugengedeelte een DPRAM aanwezig die gekoppeld is
met de IMS-bus van het IMS-systeem. De opzet hiervan is identiek aan het omkaderde
gedeelte in figuur 5.5.

Door de flexibele opzet van met name de geheugenindeling is het mogelijk om delen in
bepaalde toepassingen weg te laten. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om voor een stand
alone systeem het DPRAM weg te laten.
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5.7 Software

In deze paragraaf zal kort toegelicht worden hoe de softwarestructuur voor het IMS
systeem opgezet kan worden. Applicaties met de TMS320C25 processor zullen veelal in
assembler geprogrammeerd moeten worden vanwege de beperkte rekenkracht. Daarom is
een gestructureerde opzet van de software een noodzaak.

5.7.1 Geheugenindeling en 'xtmap'

In het IMS systeem kunnen 8 slaves en een masterkaart tegelijk werkzaam zijn. Als we
uitgaan van een processor per slave en twee processoren op de masterkaart betekent dit
dat er maximaal 10 processoren geprogrammeerd moeten worden. Dit vraagt om een goed
principe dat de programma's voor de verschillende processoren ordent en samenvoegt.

Bij het programmeren van de verschillende processoren is in eerste instantie uitgegaan
van een strategie waarbij alle programma's van alle processoren in een EPROM geheugen
op de masterkaart opgeslagen wordt. Dit principe kan eenvoudig omgevormd worden naar
de toepassing van het download-principe vanuit een PC. De plaats van de programma's in
het (programma)geheugen is gegeven in tabel 5.1.

programma/processor startadres (Hex) grootte (K)

communicatie 0000 28

master 7000 4

slavel 8000 4

slave2 9000 4

slave3 AOOO 4

slave4 8000 4

slaveS COOO 4

slave6 0000 4

slave7 EOOO 4

slave8 FOOO 4

tabel5.1 indeling van het EPROM geheugen op de masterkaart

Bij tabel 5.1 dient opgemerkt te worden dat van de vermelde geheugengroottes van 4K in
principe maar 3K beschikbaar is, als 1K voor datatransport gebruikt wordt.

De EPROM vormt het opstart- (boot-) geheugen van de communicatieprocessor (CP). De
CP zal tijdens het opstarten de programma's over de DPRAM's van de verschillende
processoren verdelen. Om het geheel gebruikersvriendelijk te maken wordt gebruik
gemaakt van een hulpprogramma dat er voor zorgt dat de programma's op de juiste plek
in de EPROM terechtkomen ('mappen'). Dit programma draagt de naam xtmap en is
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geschreven in PASCAL. Het programma wordt aangeroepen door het commando 'compi
Ie', gevolgd door de namen van de programma's die opnieuw gecompileerd moeten
worden.

5.7.2 Directory-structuur

Bij gebruik van het programma xtmap is een gedefinieerde directory-structuur noodzake
lijk. In figuur 5.10 is een overzicht van een dergelijke structuur gegeven. Hierin zijn de
directories met blokken en de files met namen aangegeven.

comm.asm
-comm.cmd

[init.asm]
[const.asm]
[local.var] master.asm

----- master.cmd
[init.asm]
[constasm]
pocal.var]

sin.mac
-----cos.mac

L--__--' sqrt.mac

slave1.asm
- slave1.cmd

L--__--' [init.asm]

[const.asm]
[local.var] slave8.asm

--=-------=.- slave8.cmd
L--__--' [initasm]

[const.asm]
[local.var]globalc.var

- global!.var
'------'

global8.var

pccont.exe
- pccont.ini

L--__--'

xtmap.ini

figuur 5.10 directory-structuur voor de software

Voor iedere simulatie met een bepaalde systeemconfiguratie is het verstandig een aparte
directory aan te maken. Binnen deze directory vinden we een aantal subdirectories voor
de verschillende modules in het IMS-systeem. De directories comm, master, slave! ..
slaveS bevatten de programma's voor respectievelijk de communicatie- en masterprocessor
op de masterkaart, en de processoren op de slavemodules. Verder zijn een aantal
subdirectories bestemd voor definitie van macro functies, declaratie van variabelen en
voor het besturingsprogramma op een PC. De file xtmap.ini bevat informatie omtrent de
plaatsing van de programma's in het geheugen (invullen volgens tabel 5.1) en wordt
gebruikt door het programma xtmap bij het aanmaken van een hexadecimale program
mafile voor de EPROM-programmer.

5.7.3 Indeling DPRAM

Om de communicatie tussen verschillende processoren te vereenvoudigen is het belangrijk
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een aantal variabelen te declareren die aan twee zijden in het DPRAM uniform zijn. Dit
betekent dat aan twee zijden voor hetzelfde adres dezelfde variabelenaam gebruikt wordt.
Dit is eenvoudig te realiseren door gebruik te maken van een file waarin deze variabelen
gedeclareerd worden en deze vervolgens bij beide processoren te 'includen'. Dit houdt in
dat de declaratie bij beide processoren identiek is. Nu kunnen de variabelen in beide
programma's vrij gebruikt worden. Voor ieder DPRAM wordt een aparte 'global.var' file
aangemaakt. De files worden van elkaar onderscheiden door het volgnummer van de slave
of door een c in geval van het DPRAM tussen communicatie- en masterprocessor. Dus
bijvoorbeeld globalc.var en globall.var.

Voor de DPRAM's op de slaves geldt de geheugenindeling volgens figuur 5.11. Hierin is
de plaats van de gemeenschappelijke variabelen gearceerd weergeven. In dit geval wordt
de gereserveerde lK*16 geheugenruimte voor deze variabelen niet voUedig gebruikt.

masterzijde DPRAM
L R

slavezijde

XOOOH .----!----, OOOOH

gereserveerd
(in run-rase)

XCOOK

global?var

Ib-/intl ~ = ~==jt==:f

x ••.. F glabolT._ - glaboll._ ..
glabol8.YU

programma

global?var

IlPPEH

0JlFFH ---.. /intO

jiguur 5.11 geheugenindeling DPRAM tussen master en slave

Aan de slavezijde is te zien dat de eerste 3K(*16) het programma bevat. Het is belangrijk
dat van de andere zijde tijdens het draaien van het programma (run-fase) niet in dit
gedeelte geschreven wordt.

Onderin het DPRAM zijn de statusadressen van het DPRAM aangegeven waarmee
interrupts gegenereerd kunnen worden door naar deze adressen te schrijven. Zie hiervoor
ook par. 5.2.2 . De interrupts worden weggenomen door de adressen uit te lezen.

De adressering vanuit de master gezien is afuankelijk van het slavenummer. Vanuit de
slave gezien is deze echter onafuankelijk van het nummer en altijd vanaf adres O.

5.7.4 Semaforen

Op het moment dat meerdere processoren toegang hebben tot dezelfde data kunnen er
problemen ontstaan. In het IMS-systeem kunnen de datavariabelen in een DPRAM voor
dergelijke problemen zorgen.

Ais twee processoren tegelijkertijd toegang tot een bepaalde locatie wensen ontstaat een
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conflict. Dit probleem wordt hardwarematig opgelost door een signaal dat bij een
zogenaamde address-match door het DPRAM zelf opgewekt wordt. Ben van beide
processoren wordt dan in een wachttoestand gezet waardoor de ander voorgaat.

Ben ander probleem ontstaat als een reeks van variabelen gewijzigd of gelezen wordt.
Indien een proces een reeks variabelen leest met een iets tragere snelheid dan een andere
processor die deze variabelen net wijzigt, ontstaat een vorm van inconsistente data. Dit
houdt in dat resultaten uit de vorige periode gecombineerd worden met resultaten uit de
nieuwe periode. Dit probleem is te voorkomen door een goede vorm van synchronisatie.
De ene processor moet dan wachten met het ophalen tot het moment dat hij van de ander
een teken heeft gekregen dat de data klaar staat. Rierop wordt in de paragrafen 6.3.3 en
6.3.4 verder ingegaan.

Ret beveiligen van data kan verder verfijnd worden door het gebruik van semqforen. Dit
zijn constructies die een geheugendeel op verzoek toewijzen aan een bepaald proces.
Nadeel blijft dat deze altijd een kritiek pad bevatten waardoor een bepaalde hardwarmati
ge oplossing noodzakelijk blijft. Indien echter sprake is van een soort handshake construc
tie za1 de noodzaak voor het gebruik van semaforen minder groot zijn.
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6 Implementatie van de modellen

In dit hoofdstuk komt de implementatie van de verschillende modellen op het IMS
systeem aan de orde. Zoals besproken in hoofdstuk 5 beschikken we over een aantal
verschillende processorkaarten. Voor het u/i-model wordt een configuratie gebruikt met
een masterkaart en een slavekaart met daarop een TMS320C25 signaalprocessor. Voor het
US-model dat een stuk uitgebreider is gebruiken we een krachtiger processor, namelijk de
TMS320C30.
AIle modellen zijn in eerste instantie opgezet met de programmeertaal 'c' voor PC's. Op
deze wijze is het mogelijk om op een snelle en eenvoudige manier inzicht te krijgen in het
model en een programmastructuur vast te leggen. Deze simulatie kan dan als een leidraad
dienen bij het realiseren van de real-time simulaties op het IMS-systeem. Deze simulaties
worden vanwege de kritische rekentijd in assembler geprogrammeerd.

6.1 Numerieke methoden

6.1.1 Rekenvolgorde

De beste methode om een model met dynamica door te rekenen is reeds door [6], [11]
onderzocht. AIle uitgangen van de integratoren worden als een state beschouwd. Er mag
verondersteld worden dat gedurende een tijdstap dt (=sampleperiode) een state weinig in
waarde za1 veranderen. De strategie is dan als voIgt:

1. begin de berekening bij de uitgangen van de integratoren (states) en leg een pad af
tot aan de ingang van een integrator of tot aan een uitgangssignaal.

2. voer een integratiestap uit over een tijdsinterval dt.
3. maak de uitgangen van de integratoren weer up to date.
4. herhaal de procedure bij 1.

6.1.2 Integratiemethode

Ook verschillende integratiemethoden zijn reeds eerder onderzocht [6], [11]. We gebrui
ken hier de ~!ede orde Adam~=I.!~hJ()!J methode. Deze is als voIgt gedefinieerd:

(6.1)

Hierin is r(yJ de huidige en f'(Yk-l) de vorige ingangswaarde. Voor het tijdsinterval AT
geldt:

AT 1 =>
1dt =

t""""=fref 5

(6.2)

Hierin is dt het tijdsinterval in pu (en dus de gebruikte tijdstap in de simulatie).

Deze methode blijkt een goede afweging tussen rekentijd en nauwkeurigheid te zijn.
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6.1.3 Getalrepresentatie voor de TMS320C25

Bij de simulaties in 'C' maken we gebruik van 32 bits floating point geta1len. Dit blijkt
ruim voldoonde nauwkeurigheid aan de modellen te geven. Voor een real-time simulatie
op de TMS320C25 processor blijkt de floating point getalrepresentatie totaal ongeschikt.
Uit [11] voIgt dat voor een enkele optelling van twee 32 bits floating point geta1len op de
TMS320C25 meer dan 100 klokcyc1i nodig zijn. Dit komt overeen met een rekentijd van
10 p's (40 Mhz).

Daarom is gekozen voor 16 bit integer getalrepresentatie. Omdat de processor hiervoor
ontworpen is kunnen zijn mogelijkheden volledig benut worden. De haalbare nauwkeurig
heid is echter aanzienlijk minder dan bij floating point getallen. Er wordt nu eerst verder
ingegaan op de standaard getalrepresentatie van de TMS320C25.

Bij fixed point getallen in de two's complement representatie is de decimale waarde voor
een getal gedefinieerd als (zie ook [5]):

r
1-2]r = 2-B -b 2/-1 + " b.2i1-1 L J

j=O

(6.3)

waarin bi , j =0, ... ,1-2, de binaire cijfers zijn van een woord met lengte I. De term b,_1
bevat informatie omtrent het teken van het getal. Het gehele getal B bepaalt de locatie van
de binaire punt. Twee speciale gevallen zijn:

B = 0,
B = I-I,

r is een geheel getal (integer)
r is een breuk, kleiner dan I (fraction)

De standaard woordbreedte van de TMS320C25 is 16 bits. Alle grootheden binnen de
simulatie zijn genormeerd op hun nominale waarde. In een normale bedrijfssituatie liggen
hun waarden dus tussen -I en I. In sommige situaties echter zullen grootheden buiten dit
bereik komen. De range -4 tot 4 lijkt een geschikte keuze om aan te houden als bereik
van de grootheden binnen het systeem.

Bovenstaande betekent dat we I bit nodig hebben voor het teken (let op! two's complen ment), twee bits voor de kOlJ1maen 13 bits achter de komma. Het getal ligt dan in het
\ gebied [-3.999 , 3.999]. De absolute nauwkeurigheid bedraagt 2-13 = 1.22 ·10-4. We

noomen deze notatie de·Q13 notatie.

De vraag is of deze nauwkeurigheid voldoonde is om numerieke stabiliteit te garanderen.
Belangrijke elementen in de modellen zijn de integratoren. Zij geven dynamica aan het
systeem. Uit formule (6.1) voIgt dat een nieuwe state wordt bepaald aan de hand van de
oude waarde plus twee ingangswaarden maal een tijdstap. De grootte van deze tijdstap
voor een eenheidsintegratie in het pu systeem is gegeven in (6.2). Invullen van de
grootheden (fnom = 50 Hz, fs = 10· 103 Hz) levert:
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dt = 0.0314 [pu]

Veronderstel nu de volgende situatie:

Yk-l = 1
X k_1 = 0.002
Xk = 0.002

De Adams Baslifort methode levert dan:

Yk = Yk-l + ~dt. xk + ~dt. Xk_1 =1+ 0.0628·0.001 =1 + 6.28· 10-5 (6.4)

De absolute nauwkeurigheid is gelijk aan 1.22 ·10-4, Dit betekent dat de nieuwe toestand
gelijk blijft aan de oude en dus de input geen effect meer heeft. Ais in werkelijkheid
gedurende 1angere tijd een kleine ingangswaarde aan de integrator wordt aangeboden moet
deze weI degelijk invloed op de uitgangswaarde hebben.

Bovenstaand verschijnse1 kan numerieke instabiliteit veroorzaken en geeft een tekortko
ming aan van de Q13 getalrepresentatie, name1ijk de beperkte nauwkeurigheid. Ben
moge1ijke oplossing is het g~bruik van een 32 bits integer geturepresentatie. Ret is dan
moge1ijk om bijvoorbeeld etn Q29 notatie te gebruiken met een absolute nauwkeurigheid
van 1.9.10-9

• De dubbele woordbreedte vraagt echter weI om extra software-routines
omdat optellen en aftrekke(l dan niet in 1 instructie gedaan kunnen worden. Met andere
woorden: het kost snelheid.

Ret beschreven probleem met de integrator ligt echter in het feit dat deze een geheugen
werking heeft. Ret is zeer waarschijnlijk dat de Q13 notatie voldoende is voor bewerkin
gen in het model zoals optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen, sin, cos, atan, etc.
Om deze reden is gekozen voor de volgende strategie. Alle integratoren hanteren intern
een 32 bits woordbreedte (Q29 getalrepresentatie). De in- en uitgang van de integrator
worden echter met een 16 bits woordbreedte (Q13 getalrepresentatie) gedefinieerd,
evenaIs aIle andere bewerkingen in de modellen. Dit houdt in dat de waarde Yt berekend
en opgeslagen wordt met een nauwkeurigheid van 32 bits. Alleen de hoogste 16 bits
worden naar buiten gevoerd.

Ben grotere nauwkeurigheid kan verder nog bereikt worden door schaling toe te passen
waardoor de binaire punt verschuift. Dit is in beperkte mate toegepast voor bijvoorbeeld
kleine (vaste) getallen zoals de tijdstap dt. Deze wordt in Q15 notatie weergegeven. Deze
notatie staat echter vast en er is dus geen sprake van een floating point of dynamische
schaIing (zie ook [5]).
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6.2 C-simulatie van het uli-model

6.2.1 Opbouw van het programma

De structuur van het programma is geschetst is figuur 6.1. De uitgangen van de integrato
ren zijn de states van het uti-model (figuur 3.1 en 3.4).

synchronisatie

figuur 6.1 programmaverloop

Ret verloop is als voIgt:

1. De states 1/;s en <Pss worden geinitialiseerd, d. w.z we kennen een startwaarde toe
aan de uitgangen van de integratoren.

2. De ingangsvectoren (u en i) worden ingelezen.
3. De ingangen van de integratoren worden berekend
4. Er wordt gelntegreerd over een tijdsinterval dt. Let op! Dit tijdsinterval is

atbankelijk van de gekozen samplefrekwentie.
5. De waarden voor de states worden gelijk gemaakt aan de berekende integratie

waarden.
6. spring naar 2.

Als het programma op het real-time systeem draait is synchronisatie noodzakelijk. ZOals
aangegeven in figuur 6.1 moet namelijk de waarde van dt overeenkomen met de sample
periode. In het geval van de 'C' simulatie speelt dit geen roI.

6.2.2 Parameters

In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de gebruikte parameters met betrek
king tot de machine. AIle grootheden worden omgeschreven naar het per unit (pu)
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systeem.

We veronderstellen een machine met de volgende parameters:

I - hoofdinductiviteit = 3.0 [pu]
1..- - lekinductiviteit stator = 0.15 [pu]
10k - lekinductiviteit rotor = 0.15 [pu]
r. - statorweerstand = 0.04 [pu]
rlt - rotorweerstand = 0.02 [pu]
fnom - nominale frekwentie = 50 [Hz]

6.2.3 C-files

ui show.h

Deze file bevat aIle globale variabelen. In deze simulatie zijn dat vrijwel alle variabelen.
Dit betekent in de praktijk dat aIle functies direct van deze variabelen gebruik kunnen
maken zonder stack mechanisme (ze hoeven niet als argumenten meegegeven te worden).
Dit heeft als voordeel dat het tijdbesparend werkt:

ui show.c

Dit is het hoofdprogramma van de simulatie. Het bevat een commando interpreter en het
roept de display- en simulatiefuncties aan. Het is mogelijk om tijdens de loop van het
programma de simulatie te resetten, parameters of ingangsvariabelen te wijzigen of een
andere display mode te kiezen.

Deze code beschrijft een aantal functies die het rnogelijk maken op een aantal manieren
de resultaten van de simulatie af te beelden. Er zijn twee modes: mode 1 geeft een aantal
signalen als functie van de tijd weer en beeldt tevens een aantal hoeken af in een
cirkeldiagram. In mode 2 worden een aantal signalen als vectoren afgebeeld. In deze
mode is zowel een weergave met bewegende lijnen (line mode), als een weergave met
punten (pixel mode) mogelijk. Deze laatste heeft als voordeel dat de afgelegde weg van de
fluxvector zichtbaar blijft.

ui calc.c

Deze source code bevat de eigenlijke simulatie van het uti-model. Hierin worden de
ingangsvectoren u en i berekend en aan het model toegevoerd.
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6.3 Real-time simulatie van het uli-model

De real-time simulatie van het spanningststroom-model gebeurt met behulp van het IMS
systeem (zie hfst. 5). De configuratie die nodig is voor gebruik in de opstelling van het
onderzoeksproject (zie par. 2.3) bestaat uit een aantal meetmodules, het IMS-systeem en
eventueel een PC. Ret configuratie van het IMS-systeem bestaat uit:

• IMS-M25 masterkaart voor de besturing van het IMS-systeem en voor eventuele
communicatie met een PC.

• IMS-S25 slavekaart voor de berekening van het uti-model.
• IMS-D25 data-acquisitie- en besturingskaart voor de in- en uitgangssignalen.

De totale configuratie zal in de volgende paragrafen verder toegelicht worden.

6.3.1 Meetgedeelte

In figuur 6.2 is de opbouw van het meetgedeelte geschetst.

X'
~

LEM'5
a ~

eydo b ~' { ( r )
synchrone

convertor c machine

s "'- : ··· ·· ·· '.': :lrb
• 1&'·:) ------->
: Ira

meetmodule ~:-._-) _._--_.>

1> Usa ....

u~b data
[>
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.k.. i~ kaart

i~

i~
------->

Dls-DZS

i~

i~
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us2
a

.51
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figuur 6.2 Meetgedeelte ten behoeve van het u/i-model

Rierin zijn tevens de cycloconvertor, de synchrone machine en de gelijkrichtervoeding
voor de rotorwikkelingen weergegeven. Alle stromen worden gemeten met behulp van
transfoshunts (LEM's). Deze componenten leveren een uitgangsstroom die evenredig is
met de stroom door de meetklemmen. Deze referentiestroom is galvanisch gescheiden van
de te meten stroom. Met behulp van een weerstand is deze stroom eenvoudig om te zetten
in een spanning.

Voor de spanningsmeting is allereerst een spanningsdeler nodig om het signaalniveau aan
te passen. Vervolgens wordt dit signaal door een isolatieversterker gevoerd om een
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galvanische scheiding te realiseren.

De rotorwikkelingen van de synchrone machine worden gevoed door een gelijkstroom. '\
Van de drie wikkelingen zijn er twee parallel geschakeld. We kunnen volstaan met het
meten van de stroom door de wikkeling a, en de stroom door een van de paralielle
wikkelingen (b of c).

6.3.2 Data-acquisitiekaart

De taken van de data-acquisitiekaart (uit figuur 6.2) zijn:

• filteren (ter voorkoming van aliasing)
• digitaliseren
• transformatie van een 3 naar een 2 fasenstelsel
• schaling van de grootheden naar het PU systeem

De dimensionering van de filters zal atbangen van de gekozen samplefrekwentie. Volgens
het bemonsteringstheorema van Shannon moet de samplefrekwentie tweemaal zo hoog zijn
als de frekwentie van de hoogste harmonische in het ingangssignaal (ofweI tweemaal de
bandbreedte). Als we veronderstellen fsamPle = 10 kHz dan moet de kantelfrekwentie van
de ingangsfilters (LDF) gedimensioneerd worden op fo = 5 kHz. De versterkingsfaktor
moet zodanig zijn dat het signaal binnen het ingangsbereik van de ADC ligt (-5 ..5V).

In de testopstelling is gekozen voor een kantelfrekwentie van 1 kHz. De reden hiervoor is
dat de samplefrekwentie in eerste instantie niet op 10 kHz za1 liggen, maar een lagere
waarde' heeft. Om aliasing te voorkomen wordt daarom I kHz gekozen.

Ret digitaliseren van de analoge waarde gebeurt met een nauwkeurigheid van 12 bits. Ret -,
converteren van de 8 ingangssignalen vraagt ongeveer 26 JLs. De waarde van het eerste
meetsignaal is echter al na + 3.5 JLS beschikbaar. Atbankelijk van de gekozen meetvolg- c,

orde kunnen dus al enkele bewerkingen uitgevoerd worden.

De transformatie van een drie- naar tweefasig stelsel gebeurt ook door de data-acquisitie
kaart. Deze is uitgerust met een TMS320C25 processor. Voor de transformatie maken we
gebruik van de methode zoals beschreven in [15].

We veronderstellen dat een nulstroom danwel nulspanning aanwezig kan zijn. Dit houdt in
dat we niet kunnen volstaan met metingen aan twee van de drie fasen. Door alle drie de
fasen mee te nemen in de transformatie kan bepaald worden of er een nulstroom respec
tievelijk een nulspanning aanwezig is, en zo ja hoe groot deze is. Ret is voor te stellen
dat, indien een van deze grootheden een te grote waarde heeft, door de data-acquisitie
kaart een foutsignaal gegenereerd wordt.

Voor de transformatie van een driefasenstroom naar een tweefasenstroom met nulstroom
kan de volgende formule afgeleid worden ([15]):
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(6.5)

naar een tweefasenspanning met

(6.6)

[

u 51] [2/3 -1/3 -1/3] [u ]u:S2 = 0 1/f3 -1/f3 u:
U sO 1/3 1/3 1/3 Usc

Bovenstaande transformaties gaan uit van een gelijk vermogen in het drie- en het tweefa
sen systeem. In figuur 6.3 zijn de verschillende spanningen en stromen in het driefasige
wikkelingsstelsel weergegeven.

a b

figuur 6.3 Definities van de grootheden in het driefasig stelsel

In figuur 6.3a is de nulstroom weergegeven met ~o. Voor de grootheden geldt:

i sa = i sao + i s3. " "
lsb = lsbO + 113

i sc = i scO + ia3

i saO + i sbO + i scO = 0

(6.7)

In het geval dat iaa ongelijk aan nul is gaat er door iedere fase een stroom is3 lopen die elk
eenderde van de bijdrage aan iso levert.

In figuur 6.3b zijn de spanningen weergegeven. Voor de sterpuntspanning UsO geldt:

(6.8)
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Indien deze waarde boven een grenswaarde ligt kan de kaart een foutsignaal genereren.

6.3.3 Communicatietsynchronisatie

In deze paragraaf zullen de communicatie en synchronisatie tussen de verschillende
modules van het IMS-systeem voor de real-time simulatie van het uti-model ter sprake
komen. Ter verduidelijking is in figuur 6.4 een taakverdeling als functie van de tijd
geschetst. Aan de linkerzijde zijn de volgende modules weergegeven:

• slavel
• slave2
• IMS-bus
• master + comm
• RS232
• PC

: IMS-D25 data-acquisitie & besturingskaart
: IMS-S25 rekenslave (met TMS320C25 processor)
: datatransport over IMS-bus
: IMS-M25 masterkaart
: datatransport over RS232 verbinding
: voor besturing (wijzigen parameters) en weergave

De verbinding met de PC is voor de werking van het uti-model niet noodzakelijk maar is
in de testfase zeer wenselijk i.v. m. het instellen van de modelparameters.

sample periode
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figuur 6.4 taakverdeling als functie van de tijd voor het u/i-model

Een sampleperiode wordt opgestart door een sampleklok die zich op de data-acquisitie
kaart bevindt. Dit kloksignaal wordt in de AD-controller (zie par. 5.6.6) met behulp van
een programmeerbare deler gevormd.
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Op het moment dat de eerste samplewaarde ter beschikking is zal deze door de processor
opgehaald worden. Vervolgens wordt de waarde geschaald. Als de drie spanningsmetin
gen voltooid zijn lean de transformatie van het drie- naar het tweefasig systeem plaatsvin
den. Dezelfde procedure lean gevolgd worden voor de stroommetingen. Als alle ingangs
data voor het uti-model beschikbaar is wordt een interrupt op de IMS-bus gegenereerd.
De master processor handelt deze interrupt af en haalt de data op. Hij transporteert de
data van de data-acquisitiekaart naar slave2. Deze lean dan vervolgens beginnen met de
berekening van een aantal nieuwe schattingen voor de flux. Nu haalt de master de
berekende waarden van de vorige cyclus op en stuurt deze naar slave!. Deze lean de
waarden dan in analoge vorm naar buiten sturen.

Parallel aan dit gehele proces lean er nog communicatie plaatsvinden tussen een PC en de
masterkaart. Deze communicatie komt voor rekening van de communicatieprocessor (CP).
Het lean hier onder andere gaan om parameters voor het model of instellingen van het
IMS-systeem. Anderzijds kunnen ook resultaten via de CP naar buiten gevoerd worden.
De CP ontvangt de data van de PC via een seriele verbinding. Dit houdt in dat de data
per byte binnenkomt en nog tot 16 bits woorden omgevormd moet worden. Ook moet
bepaald worden om welke variabelen het gaat. Omdat dit proces relatief traag verloopt is
het gunstig dat dit asynchroon ten opzichte van de masterprocessor gebeurt. Als de CP
een of meer besturingsvariabelen ontvangen heeft stuurt hij deze naar de masterprocessor
via een DPRAM. Hierdoor kan de masterprocessor deze data ophalen op een moment dat
hij beschikbaar is. De data wordt daarna samen met de in- en uitgangsdata gedurende de
data-transport cyclus naar de betreffende slave verstuurd.

Wat opvalt in figuur 6.4 is het feit dat de uitgangsdata van het uti-model pas in de
volgende periode naar buiten gevoerd wordt. Er is hier sprake van een pipeline construc
tie. Kenmerkend voor een dergelijke constructie is het parallel verwerken van data, echter
een cyclus ten opzichte van elkaar verschoven. Deze constructie verhoogt de maximaal
haalbare samplefrekwentie. Indien toepassing van pipelining ongewenst zou zijn zou een
module moeten wachten tot zijn voorganger klaar is. In principe lean men dan net zo goed
alles op een kaart implementeren.

Verder moet nog opgemerkt worden dat de tijdsindeling van figuur 6.4 niet op schaal is.
Met name het datatransport en het versturen van het resultaat zal relatief weinig tijd
vergen.

6.3.4 Software

In figuur 6.5 is een uitgebreider schema van de communicatie weergegeven. Aan de hand
van dit schema lean de software voor de vier processoren in dit systeem geschreven
worden. De Dual Ported RAM's spelen hierbij een zeer belangrijke rol en zijn daarom
ook in de figuur weergegeven. Opnieuw zien we in deze figuur een aantal handelingen als
functie van de tijd.
Zoals beschreven in par. 5.2.2 is het mogelijk om een DPRAM een interrupt te laten
genereren door te schrijven naar een specifiek adres in dat DPRAM. Dit wordt in de
figuur aangegeven met kleine blokken waarin aan de ene zijde een woord geschreven
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figuur 6.5 uitgebreid overzicht van de communicatie

wordt en aan de andere zijde een interrupt ontstaat.

In figuur 6.5 zijn drie typen van variabelen met behulp van blokken weergegeven. De
letter a duidt de ingangsvariabelen voor het uti-model aan, de letter b de resultaten van
het uti-model en de letter c de parameters van het model. Onder 'c' worden ook de
besturingsvariabelen van het model verstaan (bijvoorbeeld om aan te geven welke
variabelen in analoge vorm naar buiten gestuurd moeten worden).
Zoals besproken in par. 6.3.3 start de sampleklok (in de AD-controller op de data
acquisitiekaart) automatisch de sampleprocedure op. De frekwentie van deze klok wordt
gezet door te schrijven naar IO-adres 5. Voor de samplefrekwentie geldt:

f. h/k
s = 32 * (D + 1)

(6.9)

Hierin is D een getal tussen 0 en 255. felk is de klokfrekwentie van de processor (kristal).
Er moet rekening worden gehouden met de grootst mogelijke samplefrekwentie. Deze
hangt af van de conversietijd van de ADC en zal in het geval van de MAX183 (12 bits
ADC) zo'n 30 kHz bedragen voor 8 ingangen. De waarde van D zal dus aan een
minimum gebonden zijn, afbankelijk van de processorklok en de ADC.
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6.3.5 Real-time simulatie met behulp van een asynchrone machine

Om de werking van het uti-model in combinatie met de data-acquisitie te kunnen testen
wordt gebruik gemaakt van een opstelling met een kleine asynchrone machine met
belasting. Bij de metingen ligt het accent op de functionele werking van het model en niet
op de parameterinstelling en het gedrag van de betreffende machine.

In figuur 6.6 is de proefopstelling schematisch weergegeven.

variac variac/gelijkr.
meetmodule

net 3

/ net

vert

analoge vu2

vu3
weergave

vu4 3
R

----------------------- .. -----. - -- ------ ._- ----,,,,.
C25 rekenkaart

uJi - model

data-acquisitie &
besturingskaart

masterkaart
RS232 PC

.~~~~r~~~__ ... .. ... ..... __ .__ .. ..
figuur 6.6 meetopstelling met asynchrone machine voor verijicatie van het u/i-model

Het geheel bestaat globaal uit de volgende onderdelen:

• Asynchrone machine (370 W), gevoed via een 3 fasen variac.
• Gelijkstroommachine als belasting. De veldwikkeling is aangesloten op een

eenfasige gelijkrichter met variac. Het anker is gekoppeld met een belastingsweer
stand die het opgewekte vermogen dissipeert.

• Meetmodule die verantwoordelijk is voor signaalaanpassing en galvanische
scheiding.

• IMS-systeem met de volgende modules:
masterkaart voor besturing van de bus en communicatie met de pc.
slavekaart (op basis van C25) voor de berekening van het uti-model.
data-acquisitiekaart voor de meting van spanning en stroom en voor het
uitsturen van de real-time resultaten in analoge vorm.

• PC voor de weergave van resultaten in grafische vorm en voor de wijziging van
modelparameters.

57



6 Implementatie

• Twee oscilloscopes voor de weergave van de (analoge) resultaten.

De parameterinstellingen zijn:

ra = 0.3 pu
1 = 1.9 pu
l t1S = 0.3 pu
10k = 0.3 pu

Voor een stabiel resultaat is het noodzakelijk dat bij het opstarten de uitgangen van de
integratoren een initiele waarde bezitten. Deze beginvoorwaarden zijn als voIgt gekozen:

0.5 pu
O.Opu

Voor de schaling van de spanningsmeting wordt de voedingsspanning van de asynchrone
machine ingesteld op de nominale waarde (gemeten met een multimeter). Daama worden
de schaalfactoren in het programma van de data-acquisitiekaart (k_ua, k_ub en k_uc)
zodanig ingesteld dat de statorspanningsvector op de PC (zie figuur 7.10) de eenheidscir
kel raakt (u = 1.0 pu). De drie factoren blijken een waarde van 0.625 pu te hebben.
Voor de schaling van de stroomvector is genomen: k_ia = k_ib = k_ic = 1.5 pu .

6.4 Real-time simulatie van het US-model

In deze paragraaf zal kort besproken worden op welke manier het US-model in het IMS
systeem geimplementeerd is.

6.4.1 Systeemconfiguratie

Het US-model wordt gerealiseerd met behulp van de TMS320C30 processor. Hiervoor is
de IMS-S30 slavekaart ontwikkeld. De totale configuratie bestaat uit:

• IMS-S30 slavekaart voor de berekening van het US-model (slave 3)
• IMS-D25 data-acquisitie & besturingskaart voor de analoge weergave van uit

gangssignalen (slave 1)
• IMS-M25 masterkaart voor data-overdracht van C30-kaart naar data-acquisitie &

besturingskaart
• PC met XDS500 debug-faciliteit voor besturing van de TMS320C30.

De debug-faciliteit is op dit moment nog noodzakelijk vanwege de beperkte communica
tiemogelijkheden met het IMS-systeem. De debug-faciliteit biedt de mogelijkheid om de
software voor de processor te downloaden, parameters en variabelen te wijzigingen en te
bekijken. Met deze faciliteit is het mogelijk snel tot een resultaat te komen.
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6 Implementatie

6.4.2 Communicatielsynchronisatie

Voor het weergeven van variabelen in analoge vorm wordt de DA-convertor van de data
acquisitie & besturingskaart gebruikt. De masterprocessor is verantwoordelijk voor het
transport van de variabelen van IMS-S30 naar de IMS-D25. De volgende uitgangsvariabe
len zijn in de huidige opzet beschikbaar: 11\.. il, ipr en t/J.

Synchronisatie van het model vindt plaats door een timer-interrupt van de TMS320C30.
De timer is zodanig ingesteld dat deze om de 100 p's een interrupt-signaal genereert en
hiermee een nieuwe rekenlus opstart.

6.4.3 Parameters

De volgende parameterinstellingen zijn bij de simulatie gebruikt:

I = 3.0 [pu]
loa = 0.15 [pu]
10k. = 0.15 [pu]
ra = 0.04 [pu]
rk = 0.02 [pu]

In het programma worden verder nog enkele grootheden gebruikt die van deze parameters
afgeleid kunnen worden.
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7 Resultaten

7 Resultaten

7.1 C-simulatie van bet uti-model

Allereerst zullen de resultaten met betrekking tot het eerste deel van het uti-model
besproken worden. We beschouwen de waarde van de statorflux I/;u de hoek as'" tussen
de statorfluxvector en de spanningsvector en de frekwentie van de statorfluxvector !{;ss.

De simulatiecondities zijn:

is - 1.0 [pu]
Us - 0.2 [pu] (f = 0.2 pu)
e U - -7r/6 [rad]s
fs - 10 [Khz]
[I/;Jt=o - 1.0 [pu]
[lpsS]t=o = 0.0 [rad]

De factor d wordt per experiment gevarieerd. De overige parameterinstellingen zijn reeds
besproken in par. 6.2.2.

Met behulp van bovenstaande gegevens en met (3.15) voIgt de stationaire waarde voor de
fluxhoek. Met formule (3.16) kan dan de stationaire toestand voor de flux berekend
worden. Dit levert:

[a/S]O = 1.45 [rad]
[I/;Jo = 0.81 [pu]

d=O

In figuur 7.1 zien we de resultaten voor de statorflux bij d=O. De waarde van de flux
varieert tussen de 0.4 en 2.1 pu. De hoek a/'s heeft een periodiek verloop. Ais deze de
waarde +... bereikt treedt de modulo 27r functie in werking en krijgt de hoek de waarde 
.... Op deze manier houden we ook rekening met de later te realiseren simulatie in
assembler waarbij het maximale bereik tussen -4 en +4 ligt.
In de xy-mode (figuur 7.2) zien we de eenheidscirkel met daar doorheen het fluxverloop.
Het punt (1,0) in polaire coordinaten ligt rechts. De flux beweegt zich dan tegen de
richting van de klok in en komt weer terug bij zijn initiele toestand.

In figuur 7.3 is het een en ander weergegeven. Het initiele punt is aangegeven met A. De
fluxvector beweegt zich dan naar B over de cirkel met middelpunt E en straal r. De straal
blijkt gelijk te zijn aan de fluxwaarde in stabiele toestand ( I/;s = 0.8 ). We kunnen met
behulp van deze figuur het verloop van de grootheden I/;u as'" en !{;ss als functie van de
tijd voor d=O verklaren. De punten A..D uit figuur 7.3 zijn ook aangegeven in figuur
7.1.
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figuur 7.3 geschatte jluxverloop voor d=O

De lengte van de fluxvector zal op het traject DAB toenemen en op het traject BCD
afnemen. Het maximum en het minimum bevinden zich respectievelijk in de punten B en
D. De hoek IfIss zal op het traject ABC toenemen en op het traject CDA afnemen. De
afgeleide van deze hoek zal dus in de punten A en C nul zijn. Ais het fluxverloop een
eenparige cirkelbeweging duurt het traject ABC langer dan het traject CDA. In die
verschillende tijden wordt echter dezelfde hoekverandering gerealiseerd. Met andere
woorden: de snelheid Ipss zal op het traject ABC positief en relatief klein zijn, terwijl deze
op het traject CDA Ipss negatief en relatief groot zal zijn.

De spanningsvector Us beweegt zich met constante snelheid in een kleine cirkel rond de
oorsprong. De hoek a./s zal een niet lineair verloop hebben omdat beide vectoren een
cirkel beschrijven met een verschillend middelpunt.

d = 0.1

In figuur 7.4 zien we de situatie voor een dempingsfactor gelijk aan 0.1 .
Wat in deze figuur opvalt is dat de afgeleide van IfIss een grote negatieve piek vertoont.
Deze piek is het gevolg van het feit dat de geschatte waarde voor I/;s dicht bij nul ligt (of
gelijk aan nul wordt). Bij de bepaling van Ipss wordt er gedeeld door 1/;. waardoor deze
situatie ontstaat. Uit een verlengde simulatie van figuur 7.4 blijkt dat de stabiele toestand
bereikt wordt voor:

a.s¥-s = +1.45
. I/;s = +0.8

In figuur 7.5 zien we het verloop van de statorflux in het xy vlak. We zien dat de cirkel
in een rechte lijn naar de stationaire toestand beweegt.
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d = 1.0

In de figuren 7.6 en 7.7 is de dempingsfactor nog verder verhoogd. De stationaire
toestand blijkt nu zeer snel te worden bereikt.

In de figuren 7.8 en 7.9 is ook de kortsluitflux weergegeven voor d = 1.0 . De rotor
stroom ~ is hierbij gelijk aan nul genomen. 1/;k blijkt iets kleiner te zijn dan 1/;s. In figuur
7.8 zijn verder de hoeken CPss en CPks weergegeven. Hieruit blijkt dat de statorflux iets
voorloopt op de kortsluitflux. Dit is ook duidelijk te zien in figuur 7.9 waarin een
gedeelte van het verloop van de vectoren 1/;k en 1/;s is weergegeven.
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figuur 7.8 1/;5' 1/;k' cp/ en cp/ als functie van de tijd
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figuur 7. 9 gedeelte van het verloop van de vectoren 1/Is en 1/Ik

7.2 Real-time simulatie van het uti-model

7.2.1 Real-time simulatie met asynchrone machine

In deze paragraaf worden de resultaten van het uti-model besproken aan de hand van een
aantal metingen die zijn uitgevoerd met een asynchrone machine (zie proefopstelling par.
6.3.5). De meetresultaten van het uti-model met de testopstelling zullen nu met behulp
van een aantal figuren worden toegelicht.

In figuur 7.10 is het weergave-scherm van de simulatieresultaten op een PC afgebeeld. In
deze figuur zijn de volgende vectoren weergegeven; Us, i., '1'. en '1't.. Bij de weergave
wordt de statorfluxvector als referentie gekozen. Deze referentie kan naar wens ook
gewijzigd worden naar de rotorfluxvector. (N.B. in deze paragraaf wordt met de rotorflux
de met het kortgesloten rotorwikkelingsysteem gekoppelde flux bedoeld.)

Met behulp van het toetsenbord kunnen de modelparameters gewijzigd worden. Tevens
kan de baudrate ingesteld worden en kan bepaald worden welke set van uitgangsvariabe
len naar de analoge uitgangen gestuurd worden. De vectoren uit figuur 7.10 blijken in
stationaire toestand ten opzichte van elkaar stil te staan, afgezien van een continue
verstoring die de vectoren licht doet trillen ten opzichte van de referentieas. Hierop wordt
later ingegaan. Als de statorweerstand gelijk aan nul gemaakt wordt blijkt de statorspan
ningsvector volgens de verwachting loodrecht op de statorfluxvector te staan.
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figuur 7.10 presentatie van het u/i-model op een PC; nul/ast

PSIJ

PSI....K

USYSI

ISYSI

statorflux.1.
r,,'e,..8ntl.

r....s =0.30
I -i..SO
1_o...,-0.30
1-<>..1<-0.30

b..,d-t1.5200
dl.pl_-"'I

figuur 7.11 presentatie van het u/i-model op een PC; met belasting
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o

figuur 7.12 vectordiagram van het presentatiescherm

In figuur 7.12 wordt het presentatiescherm (figuur 7.11) verduidelijkt aan de hand van
een vectordiagram. De vectoren die met een stippellijn aangegeven zijn, worden op het
scherm niet weergegeven.

In het geval dat de machine belast wordt (figuur 7.11) verandert het werkpunt en ontstaat
een nieuwe stationaire toestand. De hoek tussen ~ en 'Irs (= c/S

) wordt groter, met ander
woorden: de werkcomponent van de statorstroom neemt toe. Verder neemt de waarde van
'Ir. af ten gevolge van spanningsval over de relatief grote statorweerstand. De hoek tussen
'Irs en 'Irk neemt toe.

In figuur 7.13 wordt de pixel-mode toegepast. Dit is een weergave met geheugenwerking
waardoor veranderingen en afwijkingen van signalen goed zichtbaar worden. In dit geval
wordt de machine gevoed met nominale spanning en wordt de belasting van nul tot
maximaal opgevoerd. In deze figuur wordt dus het verloop tussen de figuren 7.10 en 7.11
weergegeven. Tevens kan de grootte van de trilling in stationaire toestand bepaald
worden. Over de frekwentie van deze trilling kan via deze weg geen uitspraak gedaan
worden omdat de seriele verbinding met de PC daarvoor te langzaam is. Tenslotte is in
figuur 7.14 een andere weergavemogelijkheid van het PC programma afgebeeld. In deze
figuur zijn 'Ir. en 'Irk als functie van de tijd weergegeven. De tijdschaal bedraagt ongeveer
twee seconden.
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De volgende afbeeldingen zijn real-time meetresultaten die via een oscilloscoop gemeten
zijn. Hierbij is gebruik gemaakt van de 4 analoge uitgangen van de data-acquisitiekaart en
een digitale geheugenoscilloscoop (met IEEE488 uitgang). Opgemerkt dient te worden dat
bij de metingen de nulinstelling van de oscilloscoop niet altijd correct ingesteld was. Ook
wordt bij de meting van vooral kleinere signaalniveaus relatief veel meetruis gei'ntrodu
ceerd.

In figuur 7.15 zijn twee ingangssignalen van de data-acquisitiekaart afgebeeld; u. en i.
zijn afkomstig van de meetmodule. We zien dat fasespanning en -stroom ongeveer 90
graden in fase verschoven zijn. In figuur 7.16 is de baan van de statorspanningsvector in
het statorcoOrdinatensysteem afgebeeld. Deze vector is het uitgangsresultaat van de data
acquisitiekaart die een 3 naar 2 fasen transformatie ui~gert. _llitfig1,1ur 7.16 blijkt dat de
klemspanning van de machine niet sinusvormig is. De hexagonale vorrn van het vectordia
gram wordt veroorzaakt door een derde harmonische component op het ingangssignaal.

CHI • DR • 2V I div
CH2 • ia· sao mV I div

Iimd>asc • S IllS I div

2.50 V - I po

jiguur 7.15 meting van de fasespanning en -stroom bij nul/ast
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figuur 7.16 statorspanningsvector in het tweefasig systeem

CHI • i:1• soo mV I diy

CH2 - J~- 500 mV I diy

51

XY·mode

2.SOV-lpu

figuur 7.17 statorstroomvector in het tweefasig systeem
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Het feit dat de hexagonaal van figuur 7.16 niet exact in het midden van het assenstelsel
ligt is te wijten aan een verkeerde nulinstelling van de oscilloscoop.

In figuur 7.17 is de baan van de statorstroomvector weergegeven. Ook deze vector is het
uitgangsresultaat van de data-acquisitiekaart en voIgt uit een 3 naar 2 fasen transformatie.
We zien dat de stroomwaarde relatief klein is en verder is nog op te merken dat het
stroomverloop ronder is dan het spanningsverloop, echter met meer verstoring.

In figuur 7.18 is een resultaat van het uli-model weergegeven. Het betreft de schatting
van de statorflux, weergegeven in het statorcoordinatensysteem. We zien dat het verloop
nu wei cirkelvormig is. Dit is te wijten aan de manier waarop de flux geschat wordt. De
spanningsvector e (uit figuur 3.3 en vlg. (3.6» is gelijk aan de verandering van de
statorflux. Hieruit wordt de waarde van de flux d.m.v. integratoren bepaald en dus
worden verstoringen in deze spanningsvector gefilterd. Vit de waarde 1/Is en de hoek 'Pss

worden de x- en de y-component van de statorflux berekend die in figuur 7.14 weergege
yen zijn. De waarde voor de statorflux ligt iets onder 1 pu.

In figuur 7.19 is de geschatte baan van de rotorfluxvector weergegeven. Deze heeft een
iets kleinere diameter ten gevolge van de lekfluxen. Dit resultaat vertoont meer verstorin
gen dan het resultaat van de statorflux ten gevolge van de verstoringen in het verloop van
de statorstroomvector (zie figuur 7. 17).

au ••:!. 1 v I mv
an • .::t I v I div

s2

Z.SOV· I po

figuur 7. J8 schatting van de statoiflux
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figuur 7.19 schatting van de rotoiflux
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figuur 7.20 1/;s en 1/;k als functie van de tijd
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In figuur 7.20 zijn de waarden voor de stator- en rotorflux als functie van de tijd
weergegeven. Het betreft hier een beduidend kleinere tijdschaal dan de atbeelding via een
PC (zie figuur 7.14). Hierin is te zien dat de rotorfluxschatting een kleine verstoring
vertoont terwijl de waarde voor de statorflux vrij constant is. De oorzaak hiervan ligt in
het verloop van de gemeten stroomvector.

In de figuren 7.21 en 7.22 zijn de hooken CPss en CPk
s als functie van de tijd voor twee

verschillende situaties weergegeven. Figuur 7.21 is voor de machine zonder en figuur
7.22 voor de machine met belasting. Het verloop van de hooken is rampvormig ten
gevolge van de constante frekwentie van de voedingsspanning (50 Hz) en vertoont een
sprong ten gevolge van de modulo 2'71'" functie in het programma. Beide figuren tonen de
faseverschuiving tussen '!'s en '!'k die groter wordt naarmate de werkstroom tooneemt.
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jiguur 7.21 q;/ en q;/ als functie van de tijd onder nul/ast
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jiguur 7.22 q;/ en q;/ als functie van de tijd met belasting
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figuur 7.23 ciJ/ als functie van de tijd

In figuur 7.23 is Cpss als functie van de tijd weergegeven. In de figuur is ook een netperio
de weergegeven waaruit voIgt dat Cpss een 300 Hz verstoring vertoont. Deze is te verklaren
uit de niet sinusvormige ingangsspanning. Door de hexagonale vorm van de baan van de
statorspanningsvector ontstaat er een variatie in de rotatiesnelheid van de vector bij de
hoekpunten.

Tenslotte lean gesteld worden dat de basisopzet van het uti-model functioneert. zaken die
echter nog onderzocht moeten worden zijn:

• dynamisch gedrag (variabele frekwentie)
• voeding met cycloconvertor (spanningsvorm)
• synchrone machine (rotorstroom toevoegen)

7.2.3 Perfonnance van het IMS-systeem

In deze paragraaf zal een beknopt overzicht worden gegeven van een aantal reken- en
conversietijden in het IMS-systeem voor de configuratie van het uti-model. De interacties
tussen de verschillende modules in het systeem zijn reeds in paragraaf 6.3.3 besproken.
Voor het gemak wordt hier dezelfde figuur gebruikt als in voorgenoemde paragraaf,
echter uitgebreid met een aantal tijdsaanduidingen.

In figuur 7.24 zijn een aantal tijden (t, .. ~) weergegeven. Achtereenvolgens zullen nu de
betekenis, de meetmethode en de waarde van deze tijden besproken worden.
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figuur 7.24 tijdmetingen bij de real-time simulatie van het u/i-model

tijd duur [psI omsehrijving meetmethode

t, 38 aequisitietijd 8 meetsignalen S&H aetief tot laatste opg.flank
AD_/BUSY

t, 100 totale eonversietijd (incl. 3- > 2) ingangen S&H aetief tot LB /lNTl aetief

t3 10 kopieertijd (+ interruptafh.) master - > LBjlNTO aetief tot /INTO slave2 aetief
slave2

t. 8 kopieertijd (+ interruptafh.) master - > /INTO slave2 aetief tot /INTO slave1
slave1 aetief

ts 10 uitsturen analoge waarden /INTO slave1 aetief DA_/CS4 slave1
aetief

te 65 (zuivere) rekentijd uli-model /INTO slave2 aetief RI_RIW (DPRAM)
slave21aag

t."",. 150 sample-periode tijd tussen twee S&H pulsen

tabel 7.1 toelichting bij de tijden van figuur 7.24

Bovenstaande tijden gelden onder de volgende condities:

• fclk,master = 24 MHz
• fclk,slavel = 20 MHz
• f clk,slave2 = 40 MHz
• acquisitie van de meetsignalen met behulp van 8 interrupts (1 interrupt per kanaal)
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7 Resultaten

jiguur 7.25 meting van de sampleperiode en conversietijd
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jiguur 7.26 meting van de interrupt latency (20 MHz)
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7 Resultaten

In figuur 7.25 zijn de signalen S/H en AD_/BUSY voor de meting van t1 en van ~Je

weergegeven. In figuur 7.26 is de meting van de interrupt latency op de data-acquisitie
kaart weergegeven. In dit geval wordt onder interrupt-latency verstaan: de tijd tussen het
actief worden van de interrupt en het wegnemen ervan. Deze tijd blijkt voor de
TMS320C25 op 20 Mhz zo'n 3.2 J.Ls te zijn.

Wat opvalt is de relatief lange periode die nodig is voor het verwerken van de 8 analoge
ingangssignalen. Hiervoor zijn een aantal oorzaken aan te wijzen:

• seriele verwerking van de ingangssignalen
• afhandeling van de ingangssignalen op interruptbasis
• beperkte klokfrekwentie van de data-acquisitiemodule op dit moment (20 Mhz)

De twee laatste problemen zijn op te lossen door een wijziging van de AD-controller.
Hiervoor was echter tijdens de afstudeerperiode niet voldoende tijd beschikbaar. Het
ophalen van de gedigitaliseerde waarden zou niet op interruptbasis maar op 'polling'-basis
kunnen gebeuren. Dit houdt in dat de /BIO pin van de processor gebruikt wordt waardoor
de processor op een bepaald punt in zijn programma gaat wachten op het actief worden
van /BIO. In deze opzet springt de processor niet naar een interrupt service routine maar
gaat direct verder met het ophalen van de data. Op deze manier wordt veel kostbare tijd
bespaard die nodig is voor de interruptafhandeling.

Het eerste probleem is op te lossen door een andere opzet van het analoge ingangscircuit.
Door voor ieder kanaal ren ADC te gebruiken kan een zeer snel data-acquisitiesysteem
gerealiseerd worden. Het is tevens wenselijk meer rekenkracht ter beschikking te hebben
waardoor met een enkele data-acquisitie- en besturingskaart een volledige regeling (of
model) gerealiseerd kan worden. Met deze motivatie is de ontwikkeling van een data
acquisitie- en besturingskaart op basis van de TMS320C30 processor gestart.

7.3 Real-time simulatie van het US-model

Voor de real-time simulatie van het US-model wordt gebruik gemaakt van de
TMS320C30 processor (zie par. 6.4.1).

De werking van het US-model zal nu aan de hand van enkele metingen aangetoond
worden. Grondige experimenten zijn met dit model nog niet uitgevoerd. Hiervoor is een
uitgebreidere en meer flexibele gebruikersinterface gewenst. De samplefrekwentie ligt bij
deze simulatie op 100 J.Ls. De werkelijke rekentijd voor het model bedraagt zo'n 29 J.LS.
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figuur 7.27 mtl en pS als functie van de tijd
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0" .

figuur 7.28 ell en 1/; als functie van de tijd
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7 Resultaten

7.3.1 ir = 0 ; asynchrone machine

In het geval we de rotorstroom gelijk aan nul kiezen (~ = 0), wordt de synchrone
machine een asynchrone machine. De ingangsgrootheden zijn als voIgt gekozen:

lr -
u. -..
Cis -

o [pu]
1.0 [pu]
1.0 [pu]

De waarde van mlasl wordt nu van 0 naar 1.0 pu gebracht (meting van de stapresponsie)

In figuur 7.27 is het verloop van het elektrisch koppel Illel en van het toerental il als
functie van de tijd weergegeven. We zien dat het elektrisch koppel via een trillingsver
schijnsel naar de nieuwe waarde van 1 pu gaat. Het toerental vertoont een lichte variatie
vanwege het koppelverloop. Er kan een zeer kleine daling van het toerental waargenomen
worden door p. op het begin- en het eindtijdstip te vergelijken.

In figuur 7.28 zijn de slipfrekwentie en de fluxwaarde weergegeven. De verstoringen op
~r zijn te wijten aan de relatief kleine signaalwaarde (100 mV/div). Ook ligt de nulinstel
ling niet op de horizontale as maar iets daarboven.

Uit de kleine toerentaldaling (en kleine slipfrekwentie) kan geconstateerd worden dat de
gekozen parameterinstelling een 'harde' machine oplevert.

7.3.2 ir = 1.0 ; synchrone machine

We beschouwen weer dezelfde situatie als onder par. 7.3.1 behalve de rotorstroom die in
dit geval gelijk aan 1.0 pu gesteld wordt. We varieren de belasting nu van 0.0 tot 0.5 pu.

De koppelstoot heeft nu een ander trillingsverschijnsel tot gevolg. Dit is weergegeven in
figuur 7.29. Opgemerkt dient te worden dat de tijdsschaal van figuur 7.29 50 ms/div
bedraagt, terwijl deze in figuur 7.27 gelijk aan 100 msldiv is. In figuur 7.30 zijn de
slipfrekwentie en de fluxwaarde weergegeven. De waarde voor ~r blijft nu nul, wat
kenmerkend is voor een synchrone machine.
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figuur 7.30 <iJr en t/; als junctie van de tijd
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8 Conclusies

8 Conclusies

Geconcludeerd kan worden dat het modulaire processorsysteem dat ontwikkeld is in de
basisopzet functioneert. Op dit moment zijn er een viertal modules beschikbaar, namelijk
een masterkaart, een slavekaart op basis van de TMS320C25, een slavekaart op basis van
de TMS320C30 en een data-acquisitie- en besturingskaart. Met name deze laatste kaart
dient echter nog verbeterd te worden om de acquisitie- en verwerkingstijd van de analoge
signalen te verkorten en daardoor de samplefrekwentie te kunnen verhogen.

Er zijn twee real-time simulaties met het systeem uitgevoerd. In dit verslag is het u/i
model het meest uitgebreid besproken. Dit model blijkt in een proefopstelling met
asynchrone machine te functioneren. Deze simulatie is volledig gebaseerd op de
TMS320C25 (C25) processor en de samplefrekwentie ligt nu op 150 p.s. Aanpassing van
het uti-model voor een synchrone machine moet nog plaatsvinden evenals het testen van
het dynamisch gedrag.

Met behulp van de TMS320C30 (C30) 32 bit floating point processor is een model voor
een spanningsgestuurde synchrone machine gelmplementeerd. De basissoftware voor dit
model is door [6] ontwikkeld. Deze software is zodanig aangepast dat de resultaten van
het US-model in analoge vorm via de data-acquisitiekaart naar buiten gebracht kunnen
worden. Op dit moment kan echter het model enkel nog met een debugger faciliteit vanuit
een PC gestuurd worden.

Uit de realisatietijd blijkt dat het schrijven van modellen voor de C30 processor een stuk
eenvoudiger is dan voor de C25 processor. Redenen hiervoor zijn een grotere nauwkeu
righeid, meer flexibiliteit en een zeer snelle instructieverwerking. Zoals eerder opgemerkt
werd, vormt op dit moment de verwerkingstijd van de analoge signalen nog een pro
bleem. Dit is gedeeltelijk op te lossen door aanpassing van de huidige hardware. Indien
echter een structurele verbetering van de verwerkingstijd van de analoge signalen nodig
is, biedt het parallel sampelen van meerdere signalen met behulp van een ADC per kanaal
een oplossing.

Bovenstaande argumenten hebben geleid tot de ontwikkeling van een data-acquisitie- en
besturingskaart op basis van de C30 processor. Deze kaart moet stand-alone gebruikt
kunnen worden maar moet ook in het IMS-systeem passen. Verder is het aantal analoge
in- en uitgangen vrij te kiezen met een maximum van 64 in- en 64 uitgangen.

Tot slot kan gesteld worden dat de gebruikersvriendelijkheid van het IMS-systeem zal
toenemen naarmate de basissoftware voor het systeem verder uitontwikkeld is. Inmiddels
wordt gewerkt aan een communicatieprotokol met de PC waardoor het mogelijk wordt om
software te downloaden en resultaten eenvoudig op te vragen.
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