
První zkušenosti s vývojovým systémem 

Motorola EVM DSP56F805 
pro řízení elektrických motorů 

Tato zpráva shrnuje zkušenosti získané při prvních pokusech s vývojovým systémem firmy Motorola pro řízení 
elektrických motorů s označením EVM DSP56F805 a stručně představuje jeho základní vlastnosti. Vývojová 

deska je osazena signálovým procesorem DSP56F805 a periferními obvody umožňujícími testování všech funkcí 
tohoto procesoru. Součástí celého systému je i programovací prostředí CodeWarrior firmy Metrowerks, jenž 

umožňuje programovat řídící algoritmy a zprostředkovává komunikaci mezi procesorem a osobním počítačem. 
V závěru je pro ilustraci uveden a okomentován příklad programu pro DSP. 
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Úvod 
Jedním z výzkumných záměrů zpracovávaných Gerstnerovou laboratoří je projekt zabývající se 
diagnostikou poruch asynchronních motorů. Dosavadní vývoj diagnostických metod a algoritmů 
vycházel převážně z předpokladu, že je motor napájen ze standardní sítě trojfázového střídavého 
napětí s konstantním kmitočtem. Stále častěji jsou však v průmyslu i domácnostech používány pro 
napájení asynchronních motorů frekvenční měniče. Jiný způsob napájení motoru s sebou přináší 
nutnost modifikovat stávající postupy, nebo vyvíjet nové metody identifikace jeho poruch. 

Proč stavět vlastní měnič? 
Samozřejmě si lze na trhu pohonářskou technikou vybrat ze široké nabídky sériově vyráběných 
frekvenčních měničů. Také si s nimi pro první pokusy vystačíme, neboť nám zpočátku půjde 
především o analýzu vlivu vyšších harmonických napětí, jež produkuje měnič na svém výstupu na 
stávající používané měřící zařízení a programové vybavení pro vyhodnocení naměřených hodnot. 
Přirozeným cílem celého vývoje je implementace osvědčených diagnostických algoritmů přímo do 
řídícího procesoru frekvenčního měniče. Výsledkem pak bude inteligentní měnič frekvence, jenž by na 
základě zjištěných poruch motoru např. upravil způsob jeho napájení (modifikace řídících algoritmů) 
nebo se rozhodl pro jinou adekvátní změnu v závislosti na charakteru poruchy. 
Chceme-li tedy integrovat diagnostiku do řízení měniče, je nutné znát strukturu řídících algoritmů, což 
lze zajistit nejlépe tím, že si ji sami vytvoříme. 
 
Abychom mohli dosáhnout výše vytčených cílů, je zapotřebí laboratoř vybavit hlavně následujícími 
nejdůležitějšími položkami: 

• Řídící kartu pro řízení frekvenčního měniče 
• SW pro ovládání a programování této karty 
• Frekvenční měnič s možností individuálního řízení spínání výkonových tranzistorů 

střídače 
 

 
Obr.1: Modulární schéma pracoviště pro frekvenční řízení asynchronního motoru 
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Na co padla volba? 
Při vybírání vhodného řídícího systému připadaly v úvahu tři výrobci. Rozhodnutí padlo v únoru 2001, 
kdy tyto firmy nabízely následující typy DSP vhodné pro naše účely: 

• Analog Devices – ADMCF326 
• Motorola – DSP56F805 
• Texas Instruments – TMS320F2407 

Po analýze všech dostupných informací se jako nejvýhodnější jevil 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 
vývojové prostředí. Cena za celý systém je (hlavně díky 94% univerzitní slevě na software) navíc 
velice příznivá (475 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 (tento procesor byl použit v posledních modelech frekvenčních 
měničů této firmy), pak je nutno poznamenat, 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 zákazníkovi. 
Pro výběr DSP firmy Motorola navíc hovoří fakt, že si jej zvolil i výzkumný tým Rockwell 
Automation v Clevelandu, s kterým na projektu spolupracujeme. Neméně důležitá je i možnost využití 
technické podpory a zkušeností pracovníků vývojového centra firmy Motorola v Rožnově pod 
Radhoštěm, s kterými udržujeme velmi dobré vztahy. 
 
Je vhodné podotknout, že volba nejvhodnějšího systému je vždy více či méně subjektivní. Záleží také 
na dostupnosti informací o produktu a v jaké formě, kým a s jakou srozumitelností jsou podávány. 
Proto se jistě najdou zastánci každého ze zmiňovaných výrobců a jejich produktů. Uživatel každého 
z nich je schopen s jeho pomocí dosáhnout téměř stejných výsledků. Záleží jen na jeho schopnostech 
využít efektivně všechny možnosti zvoleného systému. 
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Přístrojové vybavení 
V této kapitole je popsáno přístrojové vybavení pro mikroprocesorové řízení elektrických motorů 
laboratoře H7 v Dejvicích. Jedná se hlavně o vývojovou desku se signálovým procesorem. Stručně 
jsou zmíněny vlastnosti střídače a pomocné desky pro monitorování a úpravu signálů z řídící 
procesorové desky. 

Signálový procesor DSP56F805 
Signálový procesor má obdobné vlastnosti a způsob programování jako univerzální procesor 
(mikroprocesor). Jeho odlišná architektura a instrukční soubor však umožňuje mnohem rychlejší a 
účinnější výpočet nejpoužívanějších vztahů při číslicovém zpracování signálu (násobení, diskrétní 
transformace, číslicová filtrace). Převážná většina DSP má tzv.harvardskou architekturu s odděleným 
zpracováním instrukcí a dat, což umožňuje současnou manipulaci s daty i adresami. Vysoké rychlosti 
výpočtu se dosahuje, podobně jako u univerzálních procesorů, architekturou, paralelním zpracováním 
úloh více procesory najednou a zvyšováním hodinového kmitočtu. 
 
Náš typ procesoru patří do vývojové řady signálových procesorů firmy Motorola označované jako 
DSP56800. Jádro těchto procesorů v sobě kombinuje výpočetní výkon signálových procesorů 
s programovacími vlastnostmi mikroprocesorů určených pro řídící aplikace. Základem DSP je 16-
bitová centrální řídící jednotka (CPU) a univerzální instrukční soubor. Významným rysem tohoto DSP 
je integrace emulátoru přímo do čipu procesoru. Není tedy nutné pro debugging používat další externí 
zařízení, ale stačí propojit PC a vývojovou desku paralelním kabelem. 
Jednotlivé typy procesorů z řady DSP56800 se navzájem odlišují hlavně počtem a typem periferií a 
kapacitou pamětí (RAM a FLASH). Detailní informace lze dohledat v literatuře [1]. 

Hlavní parametry 
V následující tabulce jsou uvedeny základní parametry signálového procesoru DSP56F805. 
 
Parametr DSP Popis 
Type DSP56F805 
Resolution 16-bit 
Fixed/Floating Point Fixed 
MIPS Performance 40 
Instruction Cycle Time 13 ns 
Memory  1k x 16-bit Program RAM 

64k x 16-bit Program Flash 
 4k x 16-bit Data RAM 

8k x 16-bit Data Flash 
Operating Voltage 3.3 V 
A/D Converters  

Resolution 12-bit 
# channels 2 x 4 

Conversion time 1.2 µs 
PWM Generator  

Resolution 16-bit 
# PWM Channels 2 x 6 

General-purpose Timers 2 
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Pro ilustraci je na obr.2 uvedena struktura čipu řady DSP56800. 
 

 
Obr.2: Vnitřní struktura čipu řady DSP56800 

Co má DSP56F807 navíc 

V současné době je již na trhu vylepšená verze procesoru s označením DSP56F807. Od svého 
předchůdce se odlišuje v těchto parametrech: 

• Vetší paměť RAM (2k Program RAM a 4k Data RAM) 
• Větší paměť Flash (60k Program Flash a 8k Data Flash) 
• Navíc dva bloky 4-kanálových AD převodníků 

Vývojová deska EVM DSP56F805 
Jak již bylo zmíněno, signálový procesor DSP56F805 je jádrem vývojové desky s označením EVM 
DSP56F805. Tato deska (obr.3) je navržena tak, aby dovolila uživateli vyzkoušet všechny možnosti 
jež procesor nabízí. 
 

© Petr Kadaník, Gerstnerova laboratoř, ČVUT Praha                                                                                                                                                    Aktualizace: 13.2.2002 



Vývojový systém Motorola EVM DSP56F805                                                                                                                                                                      strana 7 (celkem 26) 

 
Obr.3: Fotografie vývojového modulu EVM DSP56F805 

Základní vlastnosti 
Následující tabulka shrnuje nejdůležitější parametry vývojového modulu (EVM) s DSP Motorola. 
 
Parametr EVM Popis 
DSP-core Type DSP56F805 
PC Interface Parallel 
On-board D/A Converter 10-bit, 4-channel seriál D/A 
On-board SRAM 64 x 16-bit Program 

64 x 16-bit Data 
I/O connector 14 GPIO 
Emulator JTAG  
 (not included, extra price 250 USD) 
Extra Interfaces 2 x RS-232, CAN 
Kit Contents • EVM board 

 • Parallel port cable 
 • Embended SW 

development Kit CD-ROM 
 • Metrowerks CodeWarrion 

evaluation CD-ROM (30-days)
 • 12Volt Power Supply 

Price 315 USD 

 
Uprostřed vývojové desky je umístěn čip DSP56F805. Signály z jeho vývodů jsou vedeny přes I/O 
konektory (lámací) k okraji desky, kde jsou vyvedeny na speciální konektory. Je to především JTAG 
konektor pro propojení desky EVM a PC paralelním kabelem. Dále pak napájení desky 12V a 
konektor pro sériovou komunikaci (RS-232). Ve dvojím provedení je deska osazena univerzálními I/O 
konektory UNI-3 pro propojení s dalšími externími moduly. Důležité jsou i speciální konektory pro 
přivedení signálů z enkoderu či resolveru a sběrnice CAN. 
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Navíc jsou na desce implementovány obvody pro zpracování chybových signálů, jednoduché spínače 
a přepínače, signalizační LED diody a další prvky usnadňující rychlé seznámení s možnostmi DSP. Na 
obr.4 je blokové schéma obvodů vývojové desky EVM DSP56F805. Více informaci naleznete 
v literatuře [2]. 
 

 
Obr.4: Blokové schéma EVM DSP56F805 

Další moduly fy Motorola 
Firma Motorola nabízí kromě vývojové desky také další moduly, jenž její možnosti vylepšují nebo 
rozšiřují, ale hlavně usnadňují testování možností procesoru. Je to především výkonová část pohonu 
obsahující střídač, usměrňovač a pomocnou měřící a ochrannou elektroniku. Pro komunikaci s 
modulem EVM je použito konektoru UNI-3. Dále jsou k dispozici optoizolační moduly. Jeden typ 
galvanicky odděluje PC a EVM, zatímco druhý typ odděluje EVM a výkonový modul (power stage). 
Více informací lze dohledat v literatuře [3, 4, 5]. 

Deska konektorového přizpůsobení (redukce) 
Vstupní a výstupní signály z desky EVM je třeba přivést k zařízení, jenž hodláme ovládat (v našem 
případě ke střídači). Nabízí se využít univerzálního konektoru UNI-3 umístěném na okraji desky 
EVM. Ten je sice navržen tak, aby vyhovoval aplikacím používajícím výkonový testovací modul 
firmy Motorola [4] a jejich interface, takže jsou z něho vyvedeny jen vybrané signály. Pro první 
pokusy je to však dostačující. 
Aby bylo možné signály přivést z konektoru UNI-3 do střídače, je třeba mezi ně vložit desku 
konektorového přizpůsobení (dále bude většinou používáno jednodušší pojmenování redukce). 
Hlavní funkcí této redukce je přivést vybrané signály 20-ti žilovým plochým kabelem z konektoru 
UNI-3 ke konektorům typu Canon (rozhraní střídače). Deska je navržena tak, aby ji bylo možno použít 
jak pro řízení existujícího střídače Skiipy [8], tak pro nový střídač, jenž je ve stádiu návrhu. Pro střídač 
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Skiipy jsou použity 15-ti kolíkové konektory typu Canon, pro nový střídač 25-ti kolíkové. Digitální a 
analogové signály jsou ke střídači vedeny samostatnými kabely. 
Všechny důležité signály jsou vyvedeny na lámací konektory, aby k nim byl snadný přístup pro sondu 
osciloskopu. Přivedení jednotlivých signálů ke konkrétním kolíkům vstupních a výstupních konektorů 
lze nastavit několika spojkami (jumpery). Také je možné propojovat signálové země střídače a řídící 
desky a vysledovat tak vliv uzemnění na fungování celého systému. 
Deska redukce navíc umožňuje přivést na vybrané vstupy AD převodníku externí analogové signály a 
testovat tak jeho funkci. 
Kompletní dokumentace (schémata a umístěná spojek) k redukci je příloze této zprávy. 

 
Obr.5: Fotografie konektorové redukce 

Napěťový střídač Skiipy 
Nejdůležitější výkonovou částí celého pohonu je bezesporu střídač. Kvalitu spínání a tepelné poměry 
ovlivňuje hlavně výběr spínacích součástek a příslušných budících obvodů. Velmi důležitý je i návrh 
plošného spoje a celkové uspořádání součástek kvůli minimalizaci parazitních indukčností a 
elektromagnetické rušení, jenž mohou mít negativní vliv na řídící součástky a signály. Budící obvody 
obvykle obsahují i určité druhy diagnostických funkcí. Například bývají schopny včas rozpoznat zkrat 
ve větvi střídače, nadproud či tepelné přetížení a případně zablokovat řídící pulsy, a zabránit tak 
zničení tranzistorů nebo motoru. Většinou má budící obvod také za úkol galvanické oddělení řídící a 
výkonové části pohonu. 
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Obr.6: Fotografie napěťového střídače Skiipy 

Řízení střídače 
Pro řízení výstupního napětí 3-fázového napětí s napěťovým meziobvodem, což je nejpoužívanější 
typ, existuje mnoho metod. Napětí DC meziobvodu bývá většinou udržováno na konstantní hodnotě, a 
proto lze tvar a frekvenci napětí na výstupu střídače ovlivňovat pouze vhodným spínáním výkonových 
prvků uvnitř měniče. Spínací schéma pro zapínání a vypínání jednotlivých tranzistorů či tyristorů se 
nejčastěji odvozuje v modulátoru pomocí tzv.pulsně šířkové modulace (PWM - Pulse Width 
Modulation). Střídavé výstupní napětí se vytváří pomocí kladných pulsů pro jednu půlperiodu napětí a 
ze záporných pulsů pro zbylou půlperiodu. Amplituda výsledného střídavého napětí závisí na šířce 
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pulsů (velikost pulsů je konstantní). Obvykle se pro generování řídících signálů pro spínací prvky 
užívá tzv.komparační metoda. Zadané střídavé sinusové napětí se porovnává s nosným pilovitým 
signálem o určité frekvenci dané spínacími možnostmi výkonových součástek. 
Pro dosažení maximální možné amplitudy sdruženého napětí na svorkách motoru se k modulovanému 
vstupnímu řídícímu signálu přidává jeho třetí harmonická složka. Výsledkem je nárůst amplitudy 
sdruženého napětí asi o 14% oproti předchozímu stavu. 
Popis základních vlastností 
Napěťový střídač Skiipy (nazvaný podle typového názvu IGBT modulu Skiip) umožňuje napájení 
ASM napětím s proměnnou frekvencí a amplitudou. Stejnosměrný meziobvod je tvořen 
elektrolytickým kondenzátorem a je napájen DC napětím z externího zdroje. Maximální úroveň DC 
napětí je dána nejvyšším povoleným napětím použitého kondenzátoru (550V DC). Jádrem střídače je 
výkonový modul firmy Semikron Skiip 82AC06 s 3-fázovým IGBT můstkem. Modul je dimenzován 
na maximálně 600V a 50A. Deska s budiči firmy Semikron SemiDriver SKHI60 obstarává řádné 
spínání tranzistorů a základní ochranu modulu (zkrat ve větvi, podpětí). 
 

 
Obr.7: Pohled na I/O konektory typu Canon střídače Skiipy 

Řídící digitální signály jsou do střídače přiváděny 15-ti kolíkovým konektorem typu Canon (obr.7). 
Druhý konektor slouží pro přenos analogových měřených signálů. Ve střídači jsou měřeny proudy a 
napětí ve fázích a v DC meziobvodu. 
Podrobnosti ohledně technické specifikace včetně schémat naleznete v literatuře [8]. 
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Programové vybavení 
Tuto kapitolu vyplní popisy softwarových nástrojů pro tvorbu a ladění řídících algoritmů. Je zde také 
stručně okomentován příklad programu ve vývojovém prostředí SDK. 

Programovací prostředí CodeWarrior 
Tvorbu programového vybavení pro řešení konkrétní úlohy s daným typem procesoru lze provádět 
zhruba ve třech úrovních. Nejnižší způsob vyžaduje znalost tzv.strojového kódu (číselná forma 
instrukce), což značně znesnadňuje tvorbu a ladění programu. Využití jazyku symbolických adres 
představuje vyšší úroveň programování. Instrukce, adresy a data jsou zde reprezentovány abecedně-
číslicovými symboly, což zvyšuje přehlednost a srozumitelnost programu. Jazyk symbolických adres 
je pak do strojového kódu předkládán speciálním programem - assemblerem. Třetí nejvyšší úroveň 
programování DSP představují tzv.vyšší programovací jazyky - Basic, Pascal, C, Fortran, aj. 
V současné době se používá téměř výhradně jazyk C. Vytvořený zdrojový text aplikačního programu 
je přeložen překladačem jazyka C do jazyka symbolických adres a z něj potom pomocí asembleru do 
strojového kódu. 
 
Firma Metrowerks se specializuje na vývoj programovacích prostředí pro profesionální tvorbu 
konečných aplikací. 
Jedním z jejich produktů je i programovací prostředí pro vývoj aplikací pro signálové procesory 
Motorola (CodeWarrior for Motorola DSP Embedded Systems). 
 

 
Obr.8: Pohled na uživatelské rozhraní programu CodeWarrior 4.0 
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Hlavní vlastnosti 
V CodeWarrioru 4.0 lze zdrojový kód psát jak v assembleru, tak v jazyku C. Program umožňuje 
kompilaci, načítání kódu do procesoru (přes paralelní kabel a JTAG) a následný debugging. 
V následující tabulce jsou uvedeny některé charakteristické vlastnosti programu. Více se lze dozvědět 
v literatuře [6, 7]. 
 
IDE Parametr Popis 
IDE name CodeWarrior 
Manufacturer Metrowerks 
Price 2.500 USD (full-price) 

150 USD (academic price) 
Operating Systém Win 95/98/NT 
Features • Compiler/Assembler/Linker 

• Highly optimized C-compiler
• Graphical Debugging 

 • Simulator 
 • For Motorola DSP568000 

Embedded Systems 
• Generel-Purpose IDE 

Programovací vývojová nadstavba SDK 
Vývojové prostředí SDK (Software Development Kit) bylo vyvinuto jako součást systému 
Metrowerks CodeWarrior. 
Výraznou vlastností systému SDK je snaha o univerzálnost. Je zde použit systém knihoven, funkcí a 
procedur, jež jsou nazávislé na cílovém procesoru. 
Součástí SDK je také program PCMaster komunikující s EVM přes sériovou linku a umožňující 
monitorovat obsah registrů paměti procesoru a následně jej zobrazovat v relevantní formě na 
monitoru. 
Více informací o SDK je v literatuře firmy Motorola [9, 10, 11]. 
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Příklad programu 
Je přirozené, že každý uživatel-začátečník využije pro první seznámení s programovacím prostředím 
CodeWarrior a jeho komunikací s deskou EVM několika ukázkových programů dodávaných 
s instalací CodeWarrioru a SDK. S jejich pomocí lze vysledovat některé základní programovací 
postupy společné i pro ostatní aplikace. 
V této kapitole je popsán program demonstrující používání třech periferních obvodů velmi důležitých 
pro řízení elektrických motorů. Jsou to bloky PWM modulace, analogově-digitálního převodu a 
digitálních vstupně/výstupních portů. Zároveň jsou s jeho pomocí demonstrovány možnosti redukce. 

Funkce programu 
Na desce redukce je potenciometrem zadáván analogový signál 0 až 3.3V. Tento signál, zpracovaný 
A/D převodníkem na EVM, bude sloužit jako zadání střídy PWM modulátoru (PWMA0). Výstupní 
signál modulátoru lze sledovat osciloskopem na konektoru J21 desky EVM (kolík číslo 8). Na 
konektoru UNI-3 je tento signál vyveden s označením PWM_AT (kolík číslo 1). 
Na desce redukce je PWM signál přiveden na vstup filtru (dolní propusť). Jeho výstup je veden zpět 
na A/D převodník procesoru. Dle úrovně jeho digitálního výstupu se mění rychlost blikání LED diod. 
Stejného efektu lze samozřejmě dosáhnout vynecháním bloku PWM modulace, ovšem v našem 
případě jde právě o demonstraci této funkce, společně s demonstrací možností redukce. 
Funkce programu je také patrná z vývojového diagramu na obr.9. 
 

 
Obr.9: Vývojový diagram příkladu aplikace 
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Tvorba programu v SDK 
Nyní bude velmi stručně popsán postup tvorby programu v prostředí CodeWarrior/SDK od samého 
začátku. Předpokládá se typická instalace programu firmy Metrowerks CodeWarrior 4.0 a Embedded 
SDK 2.4. 

Volba typu projektu 
Začneme novým projektem. Pokud v rolovacím menu Files prostředí CodeWarrioru zvolíme New…, 
dostaneme nabídku různých typů projektů s různými přednastavenými parametry. Zvolíme typ 
Embedded SDK Stationery a zadáme umístění a název projektu. Poté vybereme platformu, na které 
budeme aplikaci provozovat (v našem případě dsp56805evm) a co s výsledným projektem zamýšlíme 
provést (v našem případě jej chceme nahrávat buď do paměti RAM nebo Flash) - (obr.10). 
 

 
Obr.10: Volba typu cílového procesoru 

Na obr.11 je zobrazena struktura nového projektu, tak jak je přednastavena programem SDK. 
Nezbytné soubory a knihovny jsou rozděleny do několika podadresářů. Pro nás je v první chvíli 
nejdůležitější soubor main.c, kam se píše vlastní uživatelský kód a soubor appconfig.h, kde se provádí 
konfigurace periferií. 
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Obr.11: Struktura nového projektu (původní nastavení) 

Použité knihovny 
V naší aplikaci budeme využívat těchto tří periferních obvodů DSP: 

• A/D převodník 
• PWM modulátor 
• Vstupně/výstupní porty 

Pro obsluhu těchto periférií jsou v programu SDK vytvořeny speciální funkce. Vhodnou volbou 
parametrů těchto funkcí lze činnost periférie jednoduše řídit. Syntaxe deklarace těchto funkcí je patrná 
z výpisu programu v příloze této zprávy. 

Struktura a výpis programu 
Na obr.12 je vidět struktura projektu ACD&PWM Example. Hlavní soubor se jmenuje ACD&PWM 
Example.c. Následuje výpis jeho kódu. 
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Obr.12: Struktura příkladu programu 

/**************************************************************************** 
* File Name: ADC&PWM Example.c  
* 
* Description: Example & Testing Program 
* 
* Modules Included:   
*           < main > 
*           < CC_CallBack > 
*           < pwm_Reload_A_Callback > 
* 
* Notes: AN0 - U_DC_Bus Sense 
*        AN3 - I_B (or U_B) Sense (Jumper JGxx) 
****************************************************************************/ 
 
#include <stdlib.h> 
#include <stdio.h> 
#include "adc.h" 
#include "led.h" 
#include "pwm.h" 
 
/***************************************************************************/ 
 
void CC_CallBack( adc_eCallbackType type, adc_tSampleMask causedSampleMask ); 
void pwm_Reload_A_Callback(void); 
 
int CCFlag;     /* Conversion Complete Flag */  
int LedFD, pwm0FD; 
int LED_Y_period, LED_Y_period_counter; 
pwm_sCallback pwm_CB; 
 
static const adc_sState sadc_0 = { 
 
 /* AnalogChannel       = */  ADC_CHANNEL_0, 
 /* NumSamplesPerScan   = */  1, 
 
 /* OffsetRegister      = */  0, 
 /* LowLimitRegister    = */  0,  
 /* HighLimitRegister   = */  0, 
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 /* ZeroCrossing        = */  0, 
 
          }; 
static const adc_sState sadc_3 = { 
 
 /* AnalogChannel       = */  ADC_CHANNEL_3, 
 /* NumSamplesPerScan   = */  2, 
 
 /* OffsetRegister      = */  0, 
 /* LowLimitRegister    = */  0,  
 /* HighLimitRegister   = */  0, 
 /* ZeroCrossing        = */  0, 
 
          }; 
struct ChannelData 
{ 
    UWord16     handle; 
    ssize_t     len; 
    Frac16      Buf[8]; 
}; 
struct ChannelData  Data_0; 
struct ChannelData  Data_3; 
 
static const Frac16 lowThreshold = FRAC16(0.5);         
static const int LED_Y_period_MIN = 5000;         
static const int LED_Y_period_MAX = 50;         
       
/**************************************************************************** 
* Module: main 
* 
* Description: ADC & PWM Test Application 
* 
* Returns: none 
* 
* Arguments: none 
* 
* Range Issues:  
* 
* Special Issues:  
* 
****************************************************************************/ 
void main(void) 
{ 
    pwm_sIndependentValues PWM_value; 
     
    /* open calls of drivers */ 
    Data_0.handle  = open(BSP_DEVICE_NAME_ADC_0, 0, &sadc_0 ); 
    Data_3.handle  = open(BSP_DEVICE_NAME_ADC_0, 0, &sadc_3 );     
    LedFD       = open(BSP_DEVICE_NAME_LED_0,  0); 
    pwm0FD      = open(BSP_DEVICE_NAME_PWM_A, 0); 
  
    /* WARNING: to disable all FAULT signals !!!! */  
    pwmIoctl ( pwm0FD, PWM_SET_DISABLE_MAPPING_REG1, PWM_ZERO_MASK, BSP_DEVICE_NAME_PWM_A); 
    pwmIoctl ( pwm0FD, PWM_SET_DISABLE_MAPPING_REG2, PWM_ZERO_MASK, BSP_DEVICE_NAME_PWM_A); 
    /* ------------------------------------------ */ 
     
    pwm_CB.pCallback    = (void *)pwm_Reload_A_Callback; 
    pwm_CB.pCallbackArg = NULL; 
 
    /* installs the user Reload interrupt service routine */  
    pwmIoctl( pwm0FD, PWM_SET_RELOAD_CALLBACK, &pwm_CB, BSP_DEVICE_NAME_PWM_A); 
 
    /* sets the independent operation for all channels */  
    pwmIoctl ( pwm0FD, PWM_SET_INDEPENDENT_OPERATION, PWM_ZERO_MASK, BSP_DEVICE_NAME_PWM_A);  
 
    /* sets the centre aligned mode */ 
    pwmIoctl ( pwm0FD, PWM_SET_ALIGNMENT, PWM_ALIGN_CENTER, BSP_DEVICE_NAME_PWM_A);  
 
    /* enables PWM output pad */ 
    pwmIoctl ( pwm0FD, PWM_OUTPUT_PAD, PWM_ENABLE, BSP_DEVICE_NAME_PWM_A);  
 
    /* sets duty cycle for all channels */ 
 PWM_value.pwmChannel_0_Value = 0x0000; 
 PWM_value.pwmChannel_1_Value = 0x0000; 
 PWM_value.pwmChannel_2_Value = 0x0000; 
 PWM_value.pwmChannel_3_Value = 0x0000; 
 PWM_value.pwmChannel_4_Value = 0x0000; 

© Petr Kadaník, Gerstnerova laboratoř, ČVUT Praha                                                                                                                                                    Aktualizace: 13.2.2002 



Vývojový systém Motorola EVM DSP56F805                                                                                                                                                                      strana 19 (celkem 26) 

 PWM_value.pwmChannel_5_Value = 0x0000; 
  
 /* calculates the actual contents of the value registers, fills these registers, sets 
Load OK bit */ 
    pwmIoctl ( pwm0FD, PWM_UPDATE_VALUE_REGS_INDEP, &PWM_value, BSP_DEVICE_NAME_PWM_A); 
 
    /* enables Reload interrupt */ 
    pwmIoctl ( pwm0FD, PWM_RELOAD_INTERRUPT, PWM_ENABLE, BSP_DEVICE_NAME_PWM_A);     
     
/*-------------------------------------------------------------------------*/     
    ioctl(LedFD,  LED_OFF, LED_GREEN); 
    ioctl(LedFD,  LED_OFF, LED_YELLOW); 
    ioctl(LedFD,  LED_OFF, LED_RED); 
 
 LED_Y_period_counter = 1000; 
    CCFlag = 0; 
    ioctl( Data_0.handle, ADC_START, 0 ); 
 
    while(1) 
    { 
        Data_0.len = read( Data_0.handle, Data_0.Buf, sizeof(Data_0.Buf) ); 
        Data_3.len = read( Data_3.handle, Data_3.Buf, sizeof(Data_3.Buf) ); 
  //Data_0.Buf = PeriphMemRead (&ArchIO.AdcA.ResultReg[0]); // v souboru arch.h 
         
        if( Data_0.len > 0 ) 
        { 
            PWM_value.pwmChannel_0_Value = Data_0.Buf[0]; 
 
/* calculates the actual contents of the value registers, fills these registers, sets Load OK 
bit */ 
      pwmIoctl ( pwm0FD, PWM_UPDATE_VALUE_REGS_INDEP, &PWM_value, 
BSP_DEVICE_NAME_PWM_A); 
             
            Data_0.len = 0; 
        } 
 
        if( Data_3.len > 0 ) 
        { 
   LED_Y_period = (FRAC16(1.0) - Data_3.Buf[0]);    
 
            Data_3.len = 0; 
        }         
    
        if( CCFlag > 0 ) 
        { 
            CCFlag = 0; 
         ioctl( Data_0.handle, ADC_START, 0 ); 
        } 
    } 
} 
 
/***************************************************************************** 
* 
* Module: CC_CallBack 
* 
* Description: CC call back example 
* 
* Returns: none 
* 
* Arguments: none 
* 
* Range Issues:  
* 
* Special Issues:  
* 
*****************************************************************************/ 
void CC_CallBack( adc_eCallbackType type, adc_tSampleMask causedSampleMask ) 
{ 
    CCFlag = 1; 
    LED_Y_period_counter = LED_Y_period_counter - 1; 
    if( LED_Y_period_counter == 0) 
    { 
     ioctl(LedFD,  LED_TOGGLE, LED_YELLOW); 
     LED_Y_period_counter = LED_Y_period + 500; 
    } 
} 
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/***************************************************************************** 
* 
* Module: pwm_Reload_A_Callback 
* 
* Description: PWM Reload Callback (simple) 
* 
* Returns: none 
* 
* Arguments: none 
* 
* Range Issues:  
* 
* Special Issues:  
* 
*****************************************************************************/ 
 
/* a Reload interrupt service routine */ 
void pwm_Reload_A_Callback(void) 
{ 
    /* clears Reload interrupt flag */ 
    pwmIoctl( pwm0FD, PWM_CLEAR_RELOAD_FLAG, NULL, BSP_DEVICE_NAME_PWM_A); 
} 
 
 
Konfigurační soubor appconfig.h je stejný pro případ exportu kódu do externí paměti RAM i interní 
Flash. Následuje výpis souboru appconfig.h. 
 
 
#ifndef __APPCONFIG_H 
#define __APPCONFIG_H 
 
/* Refer to config/config.h for complete list of all components and 
 component default initialization */ 
 
/***************************************************************************** 
* 
* Include needed SDK components 
* 
*****************************************************************************/ 
 
#define INCLUDE_BSP           /* BSP support */ 
#define INCLUDE_IO            /* I/O support */ 
#define INCLUDE_LED           /* led support for target board */ 
#define INCLUDE_ADC           /* ADC support */ 
#define INCLUDE_PWM           /* PWM support */ 
 
/***************************************************************************** 
* 
* Overwrite default component initialization from config/config.h 
* 
*****************************************************************************/ 
 
#define ADC_SCANMODE  ADC_SEQUENTIAL_ONCE 
 
/* include three samples */ 
#define INCLUDE_ADCA_SAMPLE_0 
#define INCLUDE_ADCA_SAMPLE_1 
 
/* user zero crossing callback */ 
#define ADC_RAW_CONVERSION_COMPLETE_CALLBACK  CC_CallBack 
 
/*PWM Section */ 
#define PLL_MUL 4 /* example of overwriting PLL_MUL default initialization */ 
 
/* PWM support */ 
#define PWM_EXCLUDE_PWM_B   /* PWM B is not used */ 
 
 
/* Initialization of PWM A */ 
#define  PWM_A_CONTROL_REG               0x50c1 
#define  PWM_A_FAULT_CONTROL_REG         0 
#define  PWM_A_FAULT_STATUS_REG          0 
#define  PWM_A_OUTPUT_CONTROL_REG        0 
#define  PWM_A_COUNTER_MODULO_REG        0x6000 
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#define  PWM_A_DEAD_TIME_REG             0 
#define  PWM_A_DISABLE_MAPPING_1_REG     0xFFFF 
#define  PWM_A_DISABLE_MAPPING_2_REG     0x00FF 
#define  PWM_A_CONFIG_REG                0x8000 
#define  PWM_A_CHANNEL_CONTROL_REG       0 //zamaskovat PWM krome 0 --> 0011|1110|0|0 
 
 
#endif 
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Závěry a záměry 
Vývojový modul se signálovým procesorem Motorola DSP56F805 se mi po prvních pokusech jeví 
jako velice silný nástroj pro řízení elektrických motorů. Samozřejmě se vzhledem k mým poměrně 
malým vlastním zkušenostem s podobným vývojovým prostředím jedná o subjektivní názor. O mém 
vcelku pozitivním hodnocení tohoto systému rozhodla převážně skutečnost, že jsem byl i s malými 
zkušenostmi schopen se během poměrně krátké doby v programovém prostředí orientovat a vytvořit 
vlastní jednoduchou fungující aplikaci. Konkrétní plusy a mínusy charakterizující vlastnosti 
hodnoceného systému jsem shrnul v následujících podkapitolách. 

Pozitivní zjištění 
Jednoznačným plusem je v prvé řadě přehledné a srozumitelné uživatelské rozhraní. Firma 
Metrowerks nenechala nic náhodě a inspirovala se osvědčenými aplikacemi pro kompilaci a 
debugging programu v jazyce C. 
Začátečník velmi ocení sadu různých příkladů, jenž demonstrují možnosti vývojového modulu a 
napomáhají při první orientaci ve vývojovém systému. Firma Motorola navíc postupně zveřejňuje 
tzv.aplikační listy (Application Notes), jenž koncovému uživateli naznačují, co vše lze s pomocí DSP 
Motorola podnikat. 
V neposlední řadě je třeba ocenit navázanou spolupráci s výzkumným centrem Motoroly v Rožnově 
pod Radhoštěm. Tato spolupráce se bude nadále rozvíjet. 

Negativní zjištění 
Nicméně je potřeba upozornit na následující negativní vlastnosti zjištěné při prvních pokusech. Jedná 
se o konkrétní problémy, z nichž některé jsou, a některé nejsou odstranitelné. Následují nejdůležitější 
z nich s krátkým popisem. 

• Vliv elektromagnetického rušení IGBT střídače na činnost desky EVM 
Celý systém se při používání ve standardní kanceláři chová spolehlivě a dle očekávání 
uživatele. Při jeho provozování v laboratoři H7 v Dejvicích však nastaly problémy s rušením. 
Velký vliv na činnost desky jsem zaznamenal při používání IGBT střídače. Při napájení DC 
meziobvodu napětím zhruba 200V DC probíhalo vše bez problémů a střídač spínal tranzistory 
na základě PWM pulsů z desky EVM. Po zvýšení napětí na asi 500V DC přestal střídač spínat 
(budič zablokoval IGBT). I při menším napětí jen stačilo přiblížit k desce EVM ruku a 
procesor zareagoval tím, že se dostal do nedefinovatelného stavu, a bylo jej nutno resetovat. 
Důvodem je zřejmě slabá imunita desky EVM vůči vnějším elektromagnetickým vlivům. 
Řešením tohoto problému je vhodné uspořádání jednotlivých přístrojů na pracovní ploše a 
oddělené vedení signálových a silových kabelů. 

• Vliv kabeláže 220V, spínaného zdroje a monitoru na činnost desky EVM 
V případě desky EVM56F805 jsem zjistil i nepříjemnou závislost spolehlivosti přenosu 
přeloženého kódu z PC do DSP po paralelní lince na vyzařování monitoru a okolní kabeláži. 
Na uložení paralelního kabelu je tedy také třeba brát ohled. Na doporučení pracovníka 
z Rožnovské Motoroly jsem mezi příslušné piny výstupního konektoru emulátoru napájel 
rezistor 10k. Zatím se přenos jeví spolehlivějším. 

Pozn.: Z důvěrných zdrojů vím, že návrh plošného spoje desky EVM56F805/807 není 
příliš kvalitní. Mé problémy s rušením to jenom potvrzují. Zvláště nepříjemný je vliv 
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eventuelního rušení na analogové signály vedené na desce k A/D převodníkům 
uvnitř DSP (ztráta informace). 

• Neuniverzálně řešený I/O konektor UNI-3 
Konektor UNI-3 slouží pro propojení desky EVM s dalšími moduly (např.interface střídače). 
K tomuto konektoru jsou přivedeny signály z DSP a externích obvodů desky, jenž považovali 
vývojáři Motoroly za nejdůležitější. Nicméně pro obecného uživatele je to dost omezující 
vlastnost. Pokud se nehodláte věnovat pouze jednoduchým aplikacím, a chcete využít všech 
možností DSP, pak brzy zjistíte, že vám typy signálů konektoru UNI-3 nevyhovují. K 
ostatním signálům se lze dostat jen přes konektory umístěné neprakticky uprostřed desky 
EVM. Jistým řešením by bylo vyvedení signálů z těchto vnitřních konektorů na speciální 
uživatelskou desku s vlastními konektory. Samozřejmě je tu také možnost navrhnout si svou 
vlastní EVM desku, ovšem k tomu nemám zatím dostatek zkušeností. 

• Nepřehlednost struktury funkcí v SDK 
Na první pohled se zdá být programovací prostředí SDK (Software Development Kit) pro 
programátora vynikajícím nástrojem. Nabízí širokou škálu knihoven a funkcí pro nastavení a 
obsluhu jak jádra DSP, tak jeho integrovaných periférií. Pokud se však rozhodnete zjistit, jak 
konkrétní funkce (knihovna) funguje nebo ji případně upravit k obrazu svému, zjistíte, jak 
komplikovaná a provázaná je struktura SDK. 
V tomto světle se jeví velice vhodné přejít na systém Radegast. To je produkt vývojářů firmy 
Motorola z Rožnova pod Radhošťem. Principiálně vychází ze systému SDK, ale je více 
přizpůsoben specifickým potřebám vývojáře pohonářských aplikací. Zatím ovšem není 
oficiálně na trhu. 

Nejbližší výhledy 
V současné době (únor 2002) dokončuji návrh nového IGBT střídače pro napájení ASM střídavým 
napětím s proměnnou frekvencí a amplitudou. Jeho interface je navržen tak, aby mohl být motor řízen 
vývojovým systémem Motorola. 
Zároveň se postupně seznamuji s programovacím prostředím Radegast (systém SDK hodlá opustit). 
Jakmile bude nový střídač hotov a otestován, bude další práce směřovat k tvorbě aplikace řízení ASM 
metodou U/f s využitím zpětných vazeb proudů, napětí a otáček. 
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Přílohy 
V textu zprávy bylo odkazováno na následující přílohy: 

• CodeWarrior Development Tools for Motorola DSP56800 
• Product Brief DSP56F805 16-bit Digital Signal Processor 
• Product Brief Smart Development Tools Embedded SDK 2.4 
• Návrh systému pro řízení asynchronního motoru 
• Realizace výkonové části napěťového IGBT střídače 

 
Pokud vypsané přílohy nenásledují za touto stránkou, pak máte v rukou pouze základní verzi zprávy. 
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Overview

The comprehensive, highly visual CodeWarrior development environment
lets DSP56800 designers build and deploy even the most sophisticated
DSP systems quickly and easily. Whether your application is targeted at AC
motor control, a disk drive servo system or wireless messaging,
CodeWarrior tools give you everything you need to exploit the advanced
capabilities of Motorola’s DSP56800 Digital Signal Processors.

CodeWarrior development tools for Motorola DSP56800 are uniquely
designed to take advantage of the powerful microcontroller capabilities 
of the DSP56800 architecture. CodeWarrior tools support hardware 
evaluation platforms such as DSP56852EVM and DSP56858EVM.

Why develop applications with CodeWarrior?

• Highly optimized C compiler ensures smallest code size and fastest 
execution time

• Leading Integrated Development Environment streamlines system design

• Industrial-strength Project Manager eliminates complicated build scripts

• Integrated source code navigation provides quick and easy access to
functions and files

• Graphical source-level debugging solves complex problems quickly and easily

• Advanced instruction set simulation enables hardware/software co-design

What is new in this release?

• New improved IDE 4.2

• Board specific project in the DSP56800 EABI stationery 

• Stationery templates to support all targets in both Flash and RAM

• Option for debugging a target chip within the JTAG chain

• Adjustment of in-line assembly for delayed load of N-register

• Enhanced Pragma Interrupt capability

• Enhanced setting of hardware breakpoints

• Hardware breakpoints remembered from previous session upon launching the
debugger

• File mapping panel

• Flagging of pipeline dependencies due to occurrence of errors in in-line assembly

• Automatic enabling of debugger

• Command converter protocol

Development Tools

Embedded Systems
Development Tools
From Metrowerks

Version 5.0

The Industry’s Most Powerful

Integrated Development Environment

for DSP56800 Family Processors

www.metrowerks.com

For Motorola DSP56800 5.0



Metrowerks United States
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Metrowerks Europe

Riehenring 175, CH-4058 

Basel, Switzerland
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Metrowerks Japan

Shibuya Mitsuba Bldg. 5F Udagawa-cho 20-11

Shibuya-ku Tokyo 150-0042 Japan

Phone +81.3.3780.6091
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E-mail: asia-sales@metrowerks.com

The CodeWarrior Advantage

Project Manager
The CodeWarrior Project Manager gives you everything you need to configure 

and manage complex projects including:

• Complete control of source files, libraries and dependencies to reduce 
project complexity

• Automatic dependency management to eliminate the need for 
complicated makefiles 

• Multi-threading support to allow you to work on one project while 
building another

• Built-in “stationery” templates help you create new projects faster

Editor and Code Navigation System
The CodeWarrior Editor is the ideal tool for creating and modifying your source

code. With customizable syntax coloring and styling, the CodeWarrior Editor

enables you to view your source in way that makes sense to you. In addition, the

Editor maximizes use of advanced features like:

• Pop-up menus for easy project navigation to improve your productivity

• Built-in drag-and-drop support makes source code editing a snap

• Special tools and shortcuts to help you organize your code and set 
custom markers

Graphical Source Level Debugger
The CodeWarrior IDE includes a state-of-the-art C source level debugger with a

wide array of sophisticated features that help you debug your DSP application

faster than ever. The debugger provides all of the power you need with the

simplicity of a Windows-based point-and-click environment for fast and easy

execution. Key capabilities include:

• Graphical display of complex data structures and expressions to speed 
run-time analysis

• Fast, flexible and comprehensive run control capabilities for complete 
target control

• Precise breakpoints help solve sophisticated problems

• High performance host-target interfaces for faster downloads

Flash Programmer

• download to internal flash with the click of a button

• interactively debug software running in internal flash using hardware break-
point mechanism

Specifications

Languages Supported

• C

• DSP56800 assembly language

Host Development Platform

• Windows® 95/98/2000/NT

Supported Processors

• 56824 • 56F807

• 56F801 • 56F826

• 56F803 • 56F827

• 56F805

Evaluation Modules

• DSP56F801EVM • DSP56F826EVM

• DSP56F803EVM • DSP56F827EVM

• DSP56F805EVM • DSP56F824EVM

• DSP56F807EVM

Target Connections

• RS232

• Parallel, Ethernet and PCI board Host-Target Interface 

• Domain Technologies’ SB56K Emulator

System Requirements

• 133 MHz processor: Intel® Pentium® AMD™ K-6™ or equivalent 

• Windows® 95/98/2000/NT (NT 4.0 recommended)

• 32 MB RAM

• 200 MB hard disk space

• CD-ROM drive for installation

Motorola Part Numbers

DSP56800 Software Products

• CodeWarrior for Motorola DSP56800 CWDSP56800

• Standard Embedded Support Package CWDSP56800SPPT

DSP Development Systems

• DSP56F803 Development System CWDEVSYS56F803

• DSP56F805 Development System CWDEVSYS56F805

CodeWarrior Development Tools for Motorola DSP56800
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Product Brief
DSP56F805 16-bit Digital Signal Processor

• Up to 40 MIPS at 80 MHz core frequency

• DSP and MCU functionality in a unified, 
C-efficient architecture

• Hardware DO and REP loops

• MCU-friendly instruction set supports both 
DSP and controller functions: MAC, bit 
manipulation unit, 19 addressing modes

• 32 K × 16-bit words Program Flash 

• 512 × 16-bit words Program RAM

• 4K × 16-bit words Data Flash

• 2K × 16-bit words Data RAM

• 2K × 16-bit words BootFLASH

• Up to 64K × 16-bit words external Program and 
Data memory

• Two 6-channel PWM Modules

• Two 4-channel, 12-bit ADCs

• Two Quadrature Decoders

• CAN 2.0 A/B Module

• Two Serial Communication Interfaces

• Serial Peripheral Interface

• Up to four General Purpose Quad Timers

• JTAG/OnCE for debugging

• 14 Dedicated GPIO, 18 Shared GPIO

• 144-pin LQFP Package
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DSP56800 Digital Signal Processing Core Features
• Efficient 16-bit DSP56800 family DSP engine with dual Harvard architecture

• As many as 40 Million Instructions Per Second (MIPS) at 80 MHz core frequency

• Single-cycle 16 × 16-bit parallel Multiplier-Accumulator (MAC)

• Two 36-bit accumulators including extension bits

• 16-bit bidirectional barrel shifter

• Parallel instruction set with unique DSP addressing modes

• Hardware DO and REP loops

• Three internal address buses and one external address bus

• Four internal data buses and one external data bus

• Instruction set supports both DSP and controller functions

• Controller style addressing modes and instructions for compact code

• Efficient C Compiler and local variable support

• Software subroutine and interrupt stack with depth limited only by memory

• JTAG/OnCE Debug Programming Interface

DSP56F805 Memory Features
• Harvard architecture permits as many as three simultaneous accesses to program and data memory

• On-chip memory including a low cost, high volume flash solution

— 32K × 16-bit words of Program Flash

— 512 × 16-bit words of Program RAM 

— 2K × 16-bit words of Data RAM

— 4K × 16-bit words of Data Flash

— 2K × 16-bit words of BootFLASH

• Off-chip memory expansion capabilities programmable for 0, 4, 8, or 12 wait states

— As much as 64 K × 16-bit data memory 

— As much as 64 K × 16-bit program memory 

DSP56F805 Peripheral Circuit Features 
• Two Pulse Width Modulator modules (PWMA & PWMB) each with 6 PWM outputs, 3 Current 

Sense inputs, and 4 Fault inputs, fault tolerant design with deadtime insertion, supports both center 
and edge aligned modes

• 12-bit, Analog to Digital Convertors (ADC) which support two simultaneous conversions with two 
4-pin multiplexed inputs, ADC and PWM modules are in sync

• Two Quadrature Decoders (Quad Dec0 & Quad Dec1) each with 4 inputs (or two additional Quad 
Timers A & B)

• Two dedicated General Purpose Quad Timers totalling 6 pins: Timer C with 2 pins and Timer D with 
4 pins

• CAN 2.0 A/B Module with 2-pin ports for transmit and receive
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• Two Serial Communication Interfaces (SCI0 & SCI1) each with 2 pins (or 4 additional GPIO lines)

• Serial Peripheral Interface (SPI) with configurable four-pin port (or four additional GPIO lines)

• Fourteen dedicated GPIO pins

• Computer-Operating Properly (COP) Watchdog timer

• Two dedicated external interrupt pins

• Fourteen dedicated General Purpose I/O (GPIO) pins, eighteen multiplexed GPIO pins

• External reset pin for hardware reset

• JTAG/On-Chip Emulation (OnCE™) for unobtrusive, processor speed-independent debugging 

• Software-programmable, Phase Lock Loop-based frequency synthesizer for the DSP core clock

Energy Information
• A single 3.3V power supply 

• Fabricated in high-density CMOS with 5V tolerant, TTL-compatible digital inputs 

• On-chip regulators for digital and analog circuitry to lower cost and reduce noise

• Wait and Stop modes available

DSP56F805 Description
The DSP56F805 is a member of the DSP56800 core-based family of Digital Signal Processors (DSPs). It 
combines, on a single chip, the processing power of a DSP and the functionality of a microcontroller with 
a flexible set of peripherals to create an extremely cost-effective solution. Because of its low cost, 
configuration flexibility, and compact program code, the DSP56F805 is well-suited for many applications. 
The DSP56F805 includes many peripherals that are especially useful for applications such as: motion 
control, smart appliances, steppers, encoders, tachometers, limit switches, power supply and control, 
automotive control, engine management, noise suppression, remote utility metering, industrial control for 
power, lighting, automation. 

The DSP56800 core is based on a Harvard-style architecture consisting of three execution units operating
in parallel, allowing as many as six operations per instruction cycle. The microprocessor-style programming
model and optimized instruction set allow straightforward generation of efficient, compact code for both
DSP and MCU applications. The instruction set is also highly efficient for C Compilers to enable rapid
development of optimized control applications. 

“Best in Class” Development Environment
The SDK (Software Development Kit) provides fully debugged peripheral drivers, libraries and interfaces
that allow programmers to create their unique C application code independent of component architecture.
The CodeWarrior Integrated Development Environment is a sophisticated tool for code navigation,
compiling, and debugging. A complete set of evaluation modules (EVMs) and development system cards
will support concurrent engineering. Together, the SDK, CodeWarrior, and EVMs create a complete,
scalable tools solution for easy, fast, and efficient development.

Product Documentation
The four documents listed in Table 1 are required for a complete description and proper design with the
DSP56F805. Documentation is available from local Motorola distributors, Motorola semiconductor sales
offices, Motorola Literature Distribution Centers, or online at www.motorola.com/SPS/DSP.
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Table 1. DSP56F805 Chip Documentation

Ordering Information
Consult a Motorola Semiconductor sales office or authorized distributor to order parts.

Topic Description Order Number

DSP56800
Family Manual

Detailed description of the DSP56800 family architecture, and 
16-bit DSP core processor and the instruction set

DSP56800FM/D

DSP56F801/803/805/807
User’s Manual

Detailed description of memory, peripherals, and interfaces of 
the DSP56F805, DSP56F803, DSP56F805, and DSP56F807

DSP56F801-07UM/D

DSP56F805
Technical Data Sheet

Electrical and timing specifications, pin descriptions, and 
package descriptions

DSP56F805/D

DSP56F805
Product Brief

Summary description and block diagram of the DSP56F805 
core, memory, peripherals and interfaces (this document)

DSP56F805PB/D

Table 2. DSP56F805 Ordering Information

Part
Supply
Voltage

Package Type
Pin

Count
Frequency

(MHz)
Order Number

DSP56F805 3.0–3.6 V Plastic Quad Flat Pack (LQFP) 144 80 DSP56F805FV80
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Product Brief
Smart Development Tools 
Embedded SDK 2.4
Motorola’s Embedded SDK offers reusable software components designed to expedite time to market and
reduce development costs. The latest version, Embedded SDK 2.4, makes it easy to develop the most demanding
real-time embedded applications, ranging from MCU control functions to DSP signal processing algorithms, for
the entire Family of 56800 Processors.

Now that’s Smart!

Embedded SDK Overview
Motorola’s Embedded SDK (Software Development
Kit) provides a rapidly expanding set of reusable
software components. The Embedded SDK reduces
your development costs and expedites your time to
market. Production quality drivers, algorithms
implemented for optimal efficiency, and sample
applications are provided for the entire 56800 Family
of processors. 

Comprehensive documentation demonstrates how to
combine Embedded SDK capabilities to quickly
create a wide variety of embedded applications
ranging from mission-critical MCU control functions
to the most demanding digital signal processing
algorithms. Because full source code is included for
all Embedded SDK components, developers have
complete flexibility to achieve their goals.

The Embedded SDK includes standard libraries for:

All Embedded SDK components are callable from
both C and Assembly. Combining C, to dramatically
speed application development, with Assembly, to
optimize time critical sections, the SDK offers a smart
engineering approach. APIs (Application Program-
ming Interfaces) standardize SDK operation for all
56800 processors. This standardization provides
application portability across the 56800 processor
family. Developers can rapidly prototype their
application with Motorola’s Evaluation Modules
(EVMs) using flexible external RAM, migrate to self-
contained Flash operation during development, and
finally select the lowest cost 56800 processor best
suited for the production hardware.

• Modems

• Telephony

• Security

• RTOS Support

• Memory management

• Drivers for all 
peripherals 

• Motor Control

• Vocoders

• Fractional math

• Digital signal processing

• Data structure 
manipulation

• Interrupt handling

Test cases are provided for all libraries. Applications demonstrate proper operation of library components for
telephony, vocoders, modems, and motor control. SDK documentation publishes performance statistics for
library components. The Embedded SDK provides minimal interrupt latencies while using all SDK drivers.
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CodeWarrior by Metrowerks
Motorola’s Embedded SDK builds upon the
Metrowerks’ CodeWarrior IDE (Integrated
Development Environment) for the 56800 Family.
CodeWarrior provides the user with a complete
software development environment for Motorola’s
embedded processor solutions. CodeWarrior’s
comprehensive and highly visual development
environment lets designers build and deploy even the
most sophisticated control systems quickly and easily. 

CodeWarrior is a Windows-based Integrated
Development Environment (IDE) with an efficient C
compiler. The IDE is a sophisticated tool for
navigation, editing, compiling, and debugging. It
includes an intuitive graphical project management
and build system; a highly-optimized C compiler; an
assembler and linker; a graphical source level
debugger; an instruction set simulator and much
more.

CodeWarrior streamlines system design, helping
designers solve complex problems quickly and
efficiently. Combining this highly sophisticated IDE
environment with the SDK’s capabilities, Motorola
provides MCU and DSP customers with an efficient
and highly capable development environment.

For information on Metrowerks’ CodeWarrior, access
the web: 
http://www.metrowerks.com/embedded/motodsp/

Embedded SDK 2.4
The Embedded SDK Version 2.4 utilizes
Metrowerks’ CodeWarrior for Motorola DSP56800
Embedded Systems Version 4.0 hosted on Windows
95/98/2000/NT/ME platforms. Embedded SDK
Version 2.4 now supports all of the members of the
56800 Family by adding the DSP56F827. 

New algorithms and sample applications for security,
vocoder, modem, telephony, speech recognition and
motor control libraries are offered in SDK 2.4. The
following chart gives an overview of the SDK
contents. Components included from the previous
SDK releases are denoted by a l. Components new to
SDK 2.4 are denoted by a á. SDK components which
are either not applicable to the hardware platform, or
scheduled for a future release, are left blank.

The Embedded SDK 2.4 is available from Motorola
immediately. For a limited time, Motorola is offering
the Embedded SDK 2.4 at no charge. To download
your free copy go to: http://www.motorola.com/
semiconductors and select DSP software tools.

Driver/Library Doc F801 F803 F805 F807 824 F826 F827

Vocoders

G.165 l l l l l l l á

G.711 l l l l l l l á

G.726 (1) l l l l l l l á

Modems

V.8bis l l l l l l l á

V.22bis l l l l l l l á

V.42bis (1) l l l l l l l á

Telephony

DTMF Generate l l l l l l l á

DTMF Detect l l l l l l l á

Caller ID l l l l l l l á

Call Progress Tones (CPT) l l l l l l l á

Voice Activity Detect (VAD) (1) l l l l l l l á

CAS Detection l l l l l l l á

Acoustic Echo Canceller (1) l l l l l l l á

Security

DES (1) l l l l l l l á

3DES (1) l l l l l l l á

RSA (1) á á á á á á á á

Voice Recognition

VRLite-1 (1) á á á á á á á á
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DSP Functions

Fractional Math l l l l l l l á

FFT l l l l l l l á

FIR l l l l l l l á

IIR l l l l l l l á

Trigonometric l l l l l l l á

Matrix l l l l l l l á

Vector l l l l l l l á

Correlation l l l l l l l á

Drivers for On-Chip Peripherals

ADC l l l l l

Quadrature Decoder l l l l

Flash l l l l l l á

GPIO l l l l l l l á

Interrupt Controller l l l l l l l á

MSCAN (1) l l l l

PLL l l l l l l l á

Posix Timer l l l l l l l á

PWM l l l l l

Quad Timer l l l l l l á

Serial/SCI l l l l l l l á

SIM l l l l l l á

SPI l l l l l l l á

SSI l l l á

TOD (Time OF Day) l l á

Drivers for Off-Chip Peripherals on EVMs

BLDC l l l l l

Brake l l l l l

Button l l l l l l l á

Codec l l l á

DAC l l l

EEPROM / Flash (SPI Bus Serial) l l l á

PC Master l l l l l l á

File I/O l l l l l l l á

LED l l l l l l l á

Switch l l l l l

Tools

PC Master l l l l l l á

File I/O l l l l l l l á

RTOS Support

MicroC/OS-II á á á á á á

Miscellaneous

Serial Bootloader l l l l l l á

Narrowband Filter Demo l l l á

Data structures (FIFO) l l l l l l l á

Motor Control Applications App.Note F801 F803 F805 F807 824 F826 F827
AC Induction Motors (ACIM) V/Hz Open Loop l á l l l

AC Induction Motors (ACIM) V/Hz Open Loop, PFC l l l l

AC Induction Motors (ACIM) V/Hz Closed Loop l l l l

Brushless DC Motors w/ HALL Sensors Closed Loop l l l l

Brushless DC Motors w/Encoder l l l l

Sensorless Brushless DC Motors w/Back-EMF ADC l á l l l

Sensorless Brushless DC Motors w/ Back-EMF ZC l l l l

Synchronous Perm Mag Closed Loop w/Encoder l l l l

Driver/Library Doc F801 F803 F805 F807 824 F826 F827
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Motor Control Applications (Continued)

Low-End SR w/ Position Sensor - Hall Sensors l l l l

Digital Power Factor Correction l l l l

AC Induction Motor Vector Control (1) á á á á

PM Synchronous Motor Vector Controls (1) á á á á

SR Sensorless Motor Control (1) á á á á

Synchronization of On-Chip A/D Converter á

MOTOR CONTROL ALGORITHMS

3-phase Sine Waveform Generation l l l l l

Clarke/Park Transformation l l l l l

Space Vector Modulation l l l l l

Ramp l l l l l

D-Q System(2 phase) l l l l l

FOC decoupling l l l l l

BLDC Commutation Handler w/ Sensors l l l l l

BLDC Commutation Sensorless - Back-EMF 
Measurement

l l l l l

BLDC commutation Handler sensorless - Zero 
Crossing

l l l l l

SR Commutation Handler l l l l l

Speed push button l l l l l

PI/PID Controllers l l l l l

Velocity Calculation and Estimation l l l l l

Look-up Table l l l l l

Brake Control l l l l l

Switch Control l l l l l

Board Identification l l l l

(1) Note 1 - SDK component is priced separately

Driver/Library Doc F801 F803 F805 F807 824 F826 F827



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 

Gerstnerova laboratoř, FEL ČVUT Praha                                                                                                                                         Aktualizace: 1. února 2001 
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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 

Gerstnerova laboratoř, FEL ČVUT Praha                                                                                                                                         Aktualizace: 1. února 2001 
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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

Gerstnerova laboratoř, FEL ČVUT Praha                                                                                                                                         Aktualizace: 1. února 2001 
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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 

Gerstnerova laboratoř, FEL ČVUT Praha                                                                                                                                         Aktualizace: 1. února 2001 
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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. 

Gerstnerova laboratoř, FEL ČVUT Praha                                                                                                                                         Aktualizace: 1. února 2001 



VZ 111/K314/99

REALIZACE VÝKONOVÉ ČÁSTI
NAPĚŤOVÉHO IGBT STŘÍDAČE

Interní zpráva katedry K314 - FEL ČVUT Praha

Vypracoval: Petr Kadaník Aktualizováno: 26.11.1999
Jaroslav Hybner

V této zprávě je stručně popsán počátek a současný stav realizace napěťového IGBT střídače. Je zde
stručně uvedena jeho technická specifikace, blokový popis celého pracoviště a možnosti jeho využití.

V závěru jsou naznačeny další směry, jimiž se hodlá K314 ve vztahu k měničové technice zabývat.
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Realizace výkonové části napěťového IGBT střídače Aktualizováno: 17.01.00

Úvod
Jedním z cílů výzkumných prací na katedře K314 je již po řadu let snaha o praktické zvládnutí
nejmodernějších metod řízení asynchronního motoru (ASM) za účelem demonstrace jejich vlastností
při výuce, případně zhodnocení možností jejich použití pro konkrétní pohonářské aplikace.
Současné práce na katedře úzce navazují na projekt nazvaný “Řešení základních metod vektorového
řízení“, pro který získala K314 grant od GAČR a jenž skončil v roce 1996.
V dubnu 1998 byly z prostředků interního grantu ČVUT č.3098082314 “Řízení asynchronního stroje
metodou NFO“ zakoupeny nejdůležitější komponenty střídače (IGBT moduly a budiče).
Následoval návrh struktury a funkcí elektronického rozhraní pro úpravu vstupních a výstupních
signálů střídače. Hlavním požadavkem byla univerzálnost tohoto rozhraní, aby jej bylo možné použít
pro libovolnou metodu řízení ASM. Deska plošného spoje (DPS) rozhraní a výkonové části byla
navržena programem FORMICA 4.2, jenž byl pro obdobné účely katedrou K314 zakoupen.
První verze DPS byla hotova v dubnu 1999. Na základě jejího následného testování byly odhaleny
některé závažné nedostatky vzniklé při návrhu tohoto prototypu z hlediska EMC. (Hlavně špatné
vedení spojů pro řídící signály, jenž mělo za následek indukování “falešných“ spínacích pulsů
tranzistorů – viz časové průběhy signálů v příloze). Tyto poznatky byly zohledněny při novém návrhu
DPS (dokončena v listopadu 1999). V současné době probíhá její testování.

Realizace celého pracoviště spočívá nejen v návrhu DPS, ale také v konstrukční a výrobní činnosti.
Při stavbě je kladen důraz na kompaktnost a praktičnost konstrukce celého střídače, s přihlédnutím
k možnostem a vybavení laboratoře L10.
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Popis navrhovaného pracoviště
Při návrhu střídače jsme předpokládali, že bude využíván hlavně v laboratoři L10, kde je k dispozici
regulovatelný zdroj stejnosměrného napětí. Z tohoto důvodu nebylo nutné realizovat vedle střídače i
usměrňovač. Blokové schema navrhovaného pracoviště je zobrazeno na obr.1.

Obr.1: Blokové schema navrhovaného pracoviště

Z externího zdroje je tedy na svorky meziobvodu střídače přiváděno stejnosměrné napětí. Pomocná
elektronika je napájena usměrněným napětím 35V, jenž je získáváno galvanicky odděleným zdrojem
uvnitř přípravku ze sítě 220V.
Nezbytnou součástí pracoviště je řídící procesorová deska, jenž provádí regulační a řídící algoritmy,
zpracovává veličiny snímané čidly na desce rozhraní a produkuje vhodné signály pro spínání
tranzistorů ve střídači. Procesorová deska (regulátor) komunikuje s PC prostřednictvím sériové linky.

Blokové schema a konstrukční uspořádání střídače

Jednotlivé komponenty střídače jsou instalovány uvnitř ocelové konstrukce (“akvária“). Vstupní a
výstupní konektory jsou umístěny na čelní desce konstrukce a přímo na DPS rozhraní.
Na obr.2 je vyobrazeno přibližné konstrukční uspořádání střídače.
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Obr.2: Blokové konstrukční schema střídače

Technický popis komponent střídače
Výkonový IGBT modul

Celá výkonová část střídače je integrována v kompaktním bezpotenciálovém modulu, který obsahuje
kompletní trojfázový můstek s IGBT tranzistory a zpětnými diodami.

Označení modulu: Skiip 82AC06
Výrobce: SEMIKRON

Specifikace:
Symbol Podmínka Hodnota
UCEmax 600 V
UGEmax ± 20 V
ICmax Tchladič= 25/80°C 60/40 A

pro tp< 1ms 120/80 A

Další vlastnosti:
• Modul se k chladiči připevňuje pomocí dvou šroubů.
• Výkonové i řídící pružinové kontakty vystupují z modulu. Pomocí stejných šroubů jako pro chladič
lze tyto kontakty přitlačit k připravenému motivu plošného spoje s vyvedenými spoji pro výkonové a
řídící signály.
• Modul obsahuje teplotní čidlo (termistor).

Obr.4: IGBT modul Skiip 82AC06

Pozn.: Podrobná technická specifikace IGBT modulu (DataSheet) je uvedena v příloze této zprávy.
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Budiče pro IGBT střídač

Spínací signály pro jednotlivé tranzistory střídače produkované řídící procesorovou deskou je třeba
před vysláním na báze tranzistorů upravit (tvarově a výkonově) a galvanicky oddělit řídící a
výkonovou část střídače. K tomu slouží tzv.budící obvody. V našem případě jsme zvolili výrobek od
stejné firmy, jenž vyrábí i IGBT modul.

Označení budičové desky: SEMIDRIVER SKHI60
Výrobce: SEMIKRON

Specifikace:
Symbol Význam symbolu Hodnota
US napájecí napětí 15±0.6 V
ISmax max.odběr proudu 600 mA
UiT+ min.úroveň zapínacího (HIGH) vstupního signálu 12.9 V
UiT- max.úroveň vypínacího (LOW) vstupního signálu 2.1 V
Ugon výstupní zapínací budící signál 15 V
Ugoff výstupní vypínací budící signál 0 V
tDT DeadTime 3.0 µs

Další vlastnosti:
• Tento budič dokáže spínat IGBT až do UCE=1200 V.
• Vyžaduje vstupní signály úrovně CMOS.
• Monitorováním UCE zabrání možnému zkratu ve větvi můstku.
• Výkonová a řídící část je galvanicky oddělena pomocí pulsních transformátorů.
• Implementovaný DeadTime je neměnný (3 µs).
• Budičem registrovanou chybu (zkrat, podpětí US) lze vyvést mimo desku a dále zpracovávat.

Obr.5: Blokové schema budiče SKHI60
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Obr.6: Náčrt DPS budiče SKHI60

Pozn.: Podrobná technická specifikace SKHI60 (DataSheet) je uvedena v příloze této zprávy.

Rozhraní pro úpravu vstupních a výstupních signálů

Základní vlastností realizovaného střídače má být jeho univerzálnost. Měl by být použitelný pro řízení
ASM různými, více, či méně sofistikovanými metodami. Proto bylo nezbytné, aby i elektronické
rozhraní, jenž je mezičlánkem mezi řídící procesorovou deskou a budiči tranzistorů, splňovalo stejné
nároky na univerzálnost.

Podle funkcí lze rozhraní rozdělit do tří částí:
• 1 Úprava, stabilizace a galvanické oddělení vstupního napětí pro napájení jednotlivých

komponent rozhraní a budičové desky (obr.7)

Obr.7: Schema pro úpravu napájecích napětí
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• 2 Úprava úrovně vstupních řídících signálů (z řídícího procesoru) a zpracování chybových
hlášek obvodu budiče IGBT (Obr.8). Vhodným přepojením konektorů lze obvod přizpůsobit
vstupním signálům s úrovní TTL nebo CMOS. Chyba zaregistrovaná obvodem budičů
SKHI60 může být signalizována prostřednictvím LED diod, nebo ji lze vyvést mimo rozhraní
a využít ji k ochranným či diagnostickým účelům.

Obr.8: Schema pro úpravu vstupních signálů a zpracování signálů chyb

• 3 Snímání napětí a proudů výkonové části střídače a úprava měřených signálů (obr.9).

Obr.9: Schema pro snímání a úpravu napětí a proudů střídače
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Celkový pohled na obě strany navržené DPS univerzálního rozhraní (pracovně nazváno Skiipy II)
s rozložením jednotlivých součástek je na obr.10ab. Funkce a možnosti zapojení jednotlivých
konektorů a přepínačů rozhraní, jakožto i doporučení pro manipulaci se střídačem budou podrobně
uvedeny v chystané dokumentaci pro celé pracoviště.

a)

b)
Obr.10: Pohled na DPS rozhraní: stana součástek (a) a strana pájení (b)
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Ostatní části střídače

• Elektrolytický kondenzátor
Slouží k filtraci a stabilizaci napětí ve stejnosměrném meziobvodu
Parametry: 2.7mF/500V, Al šroub.vývody

• Zdroj napětí pro napájení elektroniky
Použili jsme transformátor 220V/24V (1.2A). Jeho výstup je usměrněn a vyhlazen. Vstupní

napájecí napětí rozhraní má tedy hodnotu asi 35V DC.

Závěr
Celé pracoviště, které je popsáno v této zprávě, bude využíváno především doktorandy katedry K314.
Je navrženo tak, aby umožnilo řízení ASM různými metodami. Předpokládá se například realizace
bezsenzorového řízení ASM metodou přirozeného řízení (NFO) a pomocí Kalmanova filtru. Pokud
střídač místo k ASM připojíme k trojfázové síti, a budeme jej vhodně řídit, lze jej použít i jako aktivní
filtr.
V listopadu 1999 byly zakoupeny další výkonové IGBT moduly, tentokrát od firmy MISTUBISHI,
které se od výrobků firmy SEMIKRON liší tím, že v sobě integrují kromě výkonové části i budiče pro
jednotlivé tranzistory. Perspektivně by tudíž měly být v laboratoři L10 k dispozici čtyři samostatné
střídače, využitelné jak pro výuku, tak pro vědecko-výzkumné účely.




