
NÁVRH SYSTÉMU 
PRO ŘÍZENÍ ASYNCHRONNÍHO MOTORU 

 
Podkladový dokument s návrhy na vylepšení a rozšíření vybavení laboratoře pro diagnostiku poruch asynchronních motorů 

(Lab7 – Halové laboratoře, FEL ČVUT, Praha – Dejvice) 
 

Vypracoval: Petr Kadaník 
 

Tento dokument by měl sloužit jako zdrojový podkladový materiál pro rozhodování o tom, jaký produkt 
zakoupit do laboratoře Lab7 (FEL ČVUT, Praha 6). V následujících řádcích je popsána stávající situace a 
stávající vybavení v Lab7. Dále je vysvětlena motivace pro zakoupení kompletního systému pro vývoj 
moderních řídících algoritmů AC pohonů. Nejdůležitější parametry výrobků, jenž by přicházely v úvahu, 
jsou pro lepší přehlednost shromážděny do tabulek. V závěru jsou naznačeny hlavní klady a zápory 
jednotlivých vývojových systémů. V příloze lze dohledat podrobné informace o srovnávaných produktech. 

Jaké je stávající vybavení laboratoře? 
• 3-fázový regulovatelný zdroj AC napětí s konstantní frekvencí 50 Hz 
• 1-fázový autotransformátor pro úpravu rozvážení napětí zdroje v 1 fázi 
• Jednotka pro měření napětí a proudů 
• Jednotka pro měření vibrací 
• Resolver pro snímání otáček 
• 2 karty A/D převodníků (NI PCI-MIO-16E-1)  + vzorkovací zesilovače (NI SC-2040)  
• DAQ aplikace pro komunikaci s kartami, měření a ukládání dat 
• PC (Pentium III 600Mhz) 
• DC motor jako řiditelná zátěž 
• Sada AC motorů se simulovanými statorovými a rotorovými poruchami 
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Jaké jsou možnosti využití stávajícího vybavení 
• Měříme U, I, otáčky a vibrace asynchronního motoru (ASM) napevno připojeného k síti 50Hz 
• Simulujeme různé poruchy motoru (stator, rotor, mechanické poruchy, …)  
• Měníme podmínky provozu (zatížení, rozvážení napětí v síti, snížené/zvýšené napětí, směr 

otáčení, …) 

Co bychom chtěli dělat navíc? 
• Měřit chování  ASM napájeného frekvenčním měničem 
• Testovat stávající diagnostické algoritmy na ASM napájeném frekvenčním měničem 

K čemu to bude dobré? 
• Frekvenční měnič se postupně stává přirozenou (a ekonomicky výhodnou) součástí pohonu 

s ASM (někdy bývá integrován v samotném motoru) 
• Zjistíme možnosti aplikace již vytvořených diagnostických algoritmů pro ASM napájený ze sítě 

50Hz na ASM s frekvenčním měničem 
• Zjistíme možnosti implementace diagnostických algoritmů přímo do řídícího procesoru měniče 
• Zjistíme, jak se poruchy motoru projeví v kvalitě řízení ASM, případně jak by se regulace 

motoru měla změnit v závislosti na typu a velikosti poruchy 

Co k tomu potřebujeme? 
• Frekvenční měnič s možností individuálního řízení spínání výkonových tranzistorů střídače 
• Řídící kartu pro řízení frekvenčního měniče.  
• SW pro ovládání a programování této karty 

 

Co máme k dispozici? 
• Frekvenční měnič (Skiipy IGBT 600V/40A) z laboratoří katedry K314, FEL ČVUT Praha – 6. 

Co je třeba obstarat? 
• Řídící kartu a vhodný SW pro její ovládání 
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Jaké jsou požadavky na nové vybavení? 
• Aby umožňovala řízení ASM běžnými řídícími metodami (Volt/Hertz Control, FOC – Field 

Oriented Control, Speed-sensorless FOC and Advanced control techniques) 
• Aby spojení SW + karta nabízelo rychlé a jednoduché vyvíjení a testování těchto algoritmů 
• Aby byl tento řídící systém nezávislý na stávajícím měřícím systému 
• Aby byl řídící systém kompatibilní se stávajícími snímači U a I na interface měniče 

Jaké se nabízí možnosti? 
Karta digitálních vstupů a výstupů 

• Umožnuje pouze řízení motoru algoritmem U/f 
• Nedovoluje dynamickou změnu výstupních (řídících) PWM pulsů 
• Řídící algoritmy by prováděl procesor PC (problémy s multitaskingem ve Windows) 
• Drahé (1000,- USD), přitom přínos velmi omezený (typ NI 653x) 

Jednoduchá prototypová deska se signálovým  procesorem 
• Dovoluje testovat všechny algoritmy pro řízení motoru 
• Levná (200,- USD) 
• Obtížnější vývoj a odlaďování algoritmů (chybí překladač jazyka C a emulátor procesoru) 
• Omezení ve velikosti externí paměti a I/O konektorů 

Kompletní vývojový systém 
• Vysoká produktivita 
• Široké aplikační možnosti 
• Nabízí velké množství implementovaných periferií 
• Obsahuje všechny potřebné nástroje (jazyk C, emulátor, debugger) 
• Vysoká cena (až do cca 1.600,- USD) 

 
Naše požadavky uvedené výše lze uspokojit pouze pomocí kompletního vývojového systému. V dalším textu již 
tedy budeme uvažovat pouze tento typ produktu a výrobce, jenž jej nabízejí. 

Z čeho lze vybírat? 
Na trhu signálových procesorů pro řízení elektrických motorů dominují 3 výrobci: 

• Texas Instruments  
• Motorola 
• Analog Devices 

Jaké parametry a faktory rozhodnou? 
• Celkové náklady a případná sleva pro univerzity 
• Univerzálnost a rozšiřitelnost systému 
• Perspektiva použití pro jiné účely 
• Kompatibilita s AC měniči firmy Allen-Bradley  
• Výkonnost a spolehlivost systému 
• Komfort uživatelského prostředí; složitost programování a ladění řídících algoritmů 
• Podpora produktů výrobcem a zákaznický servis (Internet, Upgrade, Application Notes, Source 

Code Examples, …) 
• Doporučení odborníků 
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Comparative Table of DSP Chips 
DSP-Core Parameter Texas Instruments Motorola Analog Devices 
Type TMS320F2407 DSP56F805 ADMCF326 
Resolution 16-bit 16-bit 16-bit 
Fixed/Floating Point Fixed Fixed Fixed 
MIPS Performance 30 40 20 
Instruction Cycle Time 33 ns 13 ns 50 ns 
Memory  32k x 16-bit Flash EEPROM 

 
1k x 16-bit Program RAM 
64k x 16-bit Program Flash 

512 x 24-bit Program RAM 
4k x 24-bit Program ROM 

 2.5k x 16-bit Data/Program 
RAM 

4k x 16-bit Data RAM 
8k x 16-bit Data Flash 

512 x 16-bit Data RAM 
4k x 24-bit Data Flash 

Operating Voltage 3.3 V 3.3 V 5 V 
A/D Converters    

Resolution 10-bit 12-bit 10-bit 
# channels 8 or 16 Multiplexed 2 x 4 6 

Conversion time 500 ns 1.2 µs 600 ns 
PWM Generator    

Resolution 16-bit 16-bit 16-bit 
# PWM Channels 8 2 x 6 6   (+ two 8-bit PWM outputs) 

General-purpose Timers 2 2 1 

Comparative Table of Evaluation Modules (EVMs) 
EVM Parameter Texas Instruments Motorola Analog Devices 
DSP-core Type TMS320F2407 DSP56F805 ADMCF326 
PC Interface Serial Parallel Serial 
On-board D/A Converter 12-bit, 4-channel 10-bit, 4-channel seriál D/A ??? 
On-board SRAM 128k x word 64 x 16-bit Program 

64 x 16-bit Data 
??? 

I/O connector 28 bi-directional 14 GPIO 9 bi-directional 
Emulator JTAG (included) JTAG  ??? 
 (Spectrum Digital – XDS510PP+) (not included, extra price 250 USD)  
Extra Interfaces RS-232, CAN 2 x RS-232, CAN Synchronnous serial port 
Kit Contents • EVM Board • EVM board • Processor Board 

 • Emulator • Parallel port cable • Connector Board 
 • Debugger • Embended SW 

development Kit CD-ROM 
• Serial Cable 

 • Assembler/linker • Metrowerks CodeWarrion 
evaluation CD-ROM (30-days) 

• Motion Control 
Development Tool CD-ROM

 • Power supply • 12Volt Power Supply  
Price 1.995 USD (Full-price) 

1.595 USD (Academic-Price) 
315 USD 395 USD 

Necessary HW Items not 
included in EVM Package 

none Emulator – 250 USD none 

Comparative Table of Intergrated Development Environments (IDEs) 
IDE Parameter Texas Instruments Motorola Analog Devices 
IDE name Code Composer CodeWarrior Motion Control Development Tool
Manufacturer Texas Instruments Metrowerks Analog Devices 
Price Included in EVM 2.500 USD (full-price) 

150 USD (academic price) 
Included in EVM 

Operating Systém Win 95/98/NT Win 95/98/NT Win 95/98/NT 
Features • MS Visual C++ like 

environment 
• Compiler/Assembler/Linker 

• Compiler/Assembler/Linker 
• Highly optimized C-compiler 
• Graphical Debugging 

• Compiler/Assembler/Linker 
• Mappign of registers and 

memory contents 
 • Graphical Signal Analysis • Simulator • Set Breakpoints 
 • Real-time Monitor 

• Multi-processor debugging 
• Compiler/Assembler/Linker 
• Imulator 
• Optimized C-compiler 

• For Motorola DSP568000 
Embedded Systems 

• Generel-Purpose IDE 

• Downloading executable 
codes 

• Flash Memory Programming
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Comparative Table of Prices 
Development System Texas Instruments Motorola Analog Devices 
Evaluation Modul Package 
(EVM & accessories) 

1.595,- USD 315,- USD 395,- USD 

Integrated Development 
Environment (IDE) 

Included in EVM 150,- USD  
(Academic Price) 

Included in EVM 

Extra Stuff None 250,- USD (Emulator) none 
Total Price 1.595,- USD 715,- USD 395,- USD 

Pozn.: Ceny jsou přibližné, získané z webových stránek firem, nebo od jejich autorizovaných distributorů. Nejsou v nich 
zahrnuta navýšení daná clem, DPH, poštovným, apod. 

Co ze srovnávacích tabulek vyplývá? 
Na základě srovnávacích tabulek a podle toho, jak jednotlivé produkty splňují naše požadavky vyjmenované 
v úvodu, lze zdůraznit nejdůležitější klady a zápory srovnávaných vývojových systémů. 

Texas Instruments 
Pro Proti 
• Stejnou DSP platformu používá ve svých měničích 

firma Allen – Bradley 
• Poměrně vysoká cena 

• Perfektní zákaznický servis • Oproti Motorole je výkon DSP slabší 
• Celý systém se dá pořídit jako jeden balík (zaručená 

kompatibilita) 
• Nemá externí Flash paměť (pouze SRAM) 

• Případné rady a konzultace lze získat na K314 
(požívají podobný systém) 

• Pomalé natahování programu do interní Flash 

Motorola 
Pro Proti 
• Nejvýkonnější jádro DSP (kulhá jen v A/D 

převodnících) 
• oproti TI nemají tak bohatý zákaznický servis a 

podporu svých produktů 
• Emulátor integrován na Chipu – snadný a rychlý 

proces emulace a ladění 
• Nemá externí Flash paměť (pouze SRAM) 

• Nejlepší FLASH technologie  
• SW je velmi výkonný a univerzální  
• Se slevou na SW je poměr cena/výkon nadmíru 

příznivý 
 

• Můžeme požádat o radu známé v Rožnově (J.Ryba)  

Analog devices 
Pro Proti 
• Velice levný systém • Slabý výkon DSP 
• Široká nabídka Application Notes a Source Codes 

Examples 
• Všeobecně AD značně pokulhává za TI a Motorolou 

(hlavně v posledních 2 letech) 
 • Nenabízí IDE, pouze základní ladící programy 
 • Špatný servis pro zákazníky, špatně dostupné 

informace, nepružný autorizovaný distributor v ČR 
 • Nikdo známý v okolí jej nepoužívá (není se koho 

poptat/poradit) 

Shrnutí a doporučení 
Po analýze všech dostupných informací se pro naše účely jako nejvýhodnější jeví vývojový systém firmy 
Motorola. Nabízí nejvýkonnější DSP implementovaný na řídící desce, jenž podporuje všechny standardní 
pohonářské periferie a funkce. Software určený pro práci s DSP firmy Motorola nabízí nadstandardní 
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vývojové prostředí. Cena za celý systém je (hlavně díky 94% univerzitní slevě na software) navíc velice 
příznivá (715 USD). 
Vývojový systém firmy Texas Instruments se oproti Motorole jeví jako dražší (1.595 USD) a méně 
výkonná alternativa. Ovšem, pokud by byl obzvláště silný důraz kladen na kompatibilitu DSP platformy 
s firmou Allen – Bradley, pak je nutno dodat, že i tento systém by vyhovoval všem našim požadavkům. 
Pro úplnost dodávám, že mě vývojový systém firmy Analog Devices nijak zvlášť nezaujal. Za svými 
konkurenty viditelně zaostává. Navíc jsem se při získávání informací setkal s nepříliš vstřícným přístupem 
k zákazníkům. 
 
 
Dodatek 
K zakoupenému vývojovému systému bude zapotřebí navrhnout a vyrobit speciální rozhraní pro úpravu řídících a zpětnovazebních 
signálů, a pro vyvedení/zavedení těchto signálů z/do řídící desky prostřednictvím vhodných konektorů. Tuto část systému nenabízí 
žádná firma, neboť se cílové aplikace zákazníků velmi liší. 
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