
 
 

 
Srovnání kvality snímání analogových veličin řídících desek 

se signálovým procesorem Motorola DSP56F805 
 

Anotace: Tento dokument vznikl pro interní účely Výzkumného centra spalovacích motorů a automobilů Josefa 
Božka. Měl by sloužit jako podkladový materiál po další vývoj v oblasti mikroprocesorového řízení 

asynchronních motorů. Uvedené výsledky jsou specifické pro vybudované výzkumné pracoviště v laboratoři H26 
katedry elektrických pohonů a trakce FEL ČVUT Praha. 
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Úvod 
V roce 2002 zakoupila katedra elektrických pohonů (K314) několik mikroprocesorových desek se 
signálovým procesorem Motorola. S jejich využitím se počítalo a počítá při realizaci řízení elektrických 
pohonů. Ostatně daný signálový procesor (DSP) je k tomu svými vlastnostmi předurčen. Při 
podrobnějším testování kvalitativních vlastností řídící desky firmy Motorola (DSP56F805EVM a 
DSP56F807EVM) bohužel vyšlo najevo velmi nekvalitní snímání (digitalizace) analogových veličin 
pomocí AD převodníků integrovaných uvnitř DSP. Důvodem je špatně navržený obvod pro napájení a 
tvorbu referenčního napětí AD převodníku a částečně i nepodařený návrh plošného spoje celé desky. 
Důsledkem je zarušení referenčního napětí AD převodníku, které se potom promítá i do snímaných 
analogových veličin. Uspokojivé odstranění tohoto nedostatku není prakticky možné. Proto se pracovníci 
vývojového centra firmy Motorola v Rožnově pod Radhoštěm rozhodli navrhnout a vyrobit zcela novou 
desku s procesorem Motorola DSP56F805, kterou nyní prodává brněnská firma BetaControl. 
Tato studie má za úkol jasně vyhodnotit a porovnat kvalitu snímání analogových veličin pomocí AD 
převodníků integrovaných na čipu DSP Motorola, který je jádrem obou srovnávaných desek. 

Testované desky 
Srovnávací testy byly provedeny na dvou řídících deskách osazených stejným procesorem Motorola 
DSP56F805. 

1. Motorola DSP56F805EVM : Evaluation Kit for 56F805 Processor (obr.1) 
2. BetaControl M56F805 (obr.2) 

Obě desky mají stejný vstupně-výstupní konektor UNI-3, což umožňuje jejich snadné připojení 
k napěťovému střídači Elcom. Rovněž využití periferií DSP je u obou desek v podstatě stejné (deska 
Motorola DSP56F805EVM, resp. DSP56F807EVM, nabízí širší využití vlastností DSP). Deska firmy 
BetaControl má ovšem podstatně lépe provedeno napájení AD převodníků a vhodněji vedené cesty 
analogových signálů na desce plošných spojů. 
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Pozn.: Pro testování byla použita karta Motorola DSP56F805EVM, i když je na katedře 
K314 více rozšířen typ Motorola DSP56F807EVM, jehož procesor má bohatší výbavu 
některých periferií. Obvodově a konstrukčně jsou však tyto řídící desky (v dalším textu budou 
označovány jako Motorola EVM) srovnatelné. 

 
Obr.1: Fotografie řídící desky EVM DSP56F805 firmy Motorola 

 
Obr.2: Fotografie řídící desky firmy BetaControl s DSP56F805 
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Řízený asynchronní motor 
Poháněný asynchronní motor firmy Siemens (typ 1LA7107-4AA10-Z) má statorové vinutí zapojeno do 
trojúhelníku. Jeho štítkové hodnoty jsou následující: 

3kW; 230V / 400V; 11.1A / 6.4A; 1420 ot/min; 50Hz; cosϕ=0.82 

Napěťový střídač 
Motor byl napájen napěťovým střídačem vyrobeným firmou Elcom (typ ELST D3 720/500-22) s IGBT 
moduly Mitsubishi PM300DSA120. Stejnosměrný meziobvod střídače byl napájen rekuperačním 
rotačním DC zdrojem (dynamo) umístěným ve zdrojovně laboratoře H26. 

Způsob řízení motoru 
V každém z procesorů byl implementován stejný řídící algoritmus. Jedná se o jednoduché skalární řízení 
bez zpětné otáčkové a proudové vazby. Ze zadávaná frekvence je podle tabulky U/f  (obr.3) stanovena 
žádaná velikost amplitudy statorového napětí. Algoritmus obsahuje navíc blok pro eliminaci vlivu kolísání 
napětí DC meziobvodu a korekci vlivu ochranných dob. 
Následující vlastnosti a parametry charakterizují celý řídící algoritmus a jeho implementaci na DSP: 

• Spínací PWM frekvence: 8 kHz 

• Typ PWM modulace: sinusovka se superponovanou 3-tí harmonickou (zjednodušená varianta) 

• Frekvence obnovování referenční hodnoty PWM modulátoru: 8 kHz 

• Takt rychlé regulační smyčky: 125 µs 

• Frekvence vzorkování AD převodníku: 8 kHz (125 µs) 

• Snímané analogové veličiny: napětí DC meziobvodu (UDC), proud DC meziobvodu (IDC), proud 
fází A (IA) a fází B (IB) řízeného motoru 

• Vyhodnocení otáček motoru z pulsů inkrementálního čidla (1024 pulsů na otáčku) 

• Nastavení rozběhové rampy otáček: 200 ot/s (interní parametr SPEED_INC=250) 

• Velikost vkládané ochranné doby: 4.5 µs 

• Parametry pro korekci vlivu ochranné doby (deadtime): T_OFF = 2.4 µs (vypínací doba IGBT); 
T_ON = 1.0 µs (zapínací doba IGBT); DT_CURR_TRESH = 1.7 A (hranice hodnoty fázového 
proudu, do které se velikost korekčního napětí zvyšuje lineárně); DT_CURR_ZERO = 0.1 A 
(hranice hodnoty fázového proudu, do které se korekce neprovádí); U_SAT = 0.5 V (konstantní 
napěťový úbytek na IGBT v sepnutém stavu); R_D = 0.033 Ω (dynamický odpor IGBT 
v sepnutém stavu) 

Pozn.: Tyto konkrétní hodnoty nejsou pro tuto studii zvlášť důležité. Jsou zde uvedeny hlavně 
kvůli eventuálnímu opakování stejného měření v budoucnosti. 

Převodní tabulka U/f 
Tabulka závislosti amplitudy statorového napětí na žádané synchronní frekvenci je tvořena pěti body, mezi 
nimiž je lineární aproximace – viz obr.3. 
Tyto hodnoty lze samozřejmě přizpůsobit typu aplikace (zátěže) a konkrétnímu poháněnému motoru. 
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Obr.3: Závislost amplitudy statorového napětí na synchronní frekvenci 

Časové průběhy snímaných veličin 
Na následujících stránkách jsou vyobrazeny průběhy převážně měřených analogových veličin pohonu 
snímaných programem PCMaster. Jedná se o signály digitalizované AD převodníkem DSP, se kterými se 
pracuje v algoritmu uvnitř procesoru. 
Pro lepší možnost srovnání relevantních průběhů jsou vyvedeny v unifikované formě na samostatných 
stránkách. 
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Průběhy veličin ASM v ustáleném stavu 

Napětí DC meziobvodu: 100V 
Zadávaná frekvence: 10Hz 
Řídící deska: Motorola EVM 

 
Napětí DC meziobvodu: 500V 
Zadávaná frekvence: 10Hz 
Řídící deska: Motorola EVM 

 
 

Zobrazené časové průběhy (odshora dolů): 
napětí DC meziobvodu (zelená), proud DC meziobvodu (červená), proud fází A (modrá) a proud fází B (cyan) 
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Průběhy veličin ASM v ustáleném stavu 

Napětí DC meziobvodu: 100V 
Zadávaná frekvence: 10Hz 
Řídící deska: BetaControl 

 
Napětí DC meziobvodu: 500V 
Zadávaná frekvence: 10Hz 
Řídící deska: BetaControl 

 
 

Zobrazené časové průběhy (odshora dolů): 
napětí DC meziobvodu (zelená), proud DC meziobvodu (červená), proud fází A (modrá) a proud fází B (cyan) 
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Rozběh ASM po rampě 

Napětí DC meziobvodu: 100V; Rozběh na frekvenci 50Hz 
Řídící deska: Motorola EVM 

  

Napětí DC meziobvodu: 100V; Rozběh na frekvenci 50Hz 
Řídící deska: BetaControl 

 
 

Zobrazené časové průběhy (odshora dolů): 
žádané (zelená) a skutečné (červená) otáčky motoru, modul statorového proudu (modrá) 
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Závěry a doporučení 
Tato zpráva měla za úkol srovnat kvalitu digitalizace měřených analogových veličin (proudů a napětí) 
pomocí AD převodníku signálového procesoru Motorola DSP56F805. Srovnávány byly dvě řídící desky, 
které tento procesor používají. 
Z uvedených průběhů je zcela patrné velké zarušení signálů při použití řídící desky Motorola 
DSP56F805EVM. Vzhledem k tomu, že je eliminace tohoto rušení prakticky nemožná, není vhodné tuto 
desku používat pro realizaci moderním regulačních algoritmů, jako je například vektorové řízení. 
S použitím číslicové filtrace signálů uvnitř procesoru lze desku použít pro jednoduché skalární (U/f) řízení, 
kde se využívá jen měřené hodnoty napětí DC meziobvodu. 
Toto aplikační omezení by mohlo být v budoucnosti značnou nevýhodou. Proto doporučuji zakoupit 
řídící desku firmy BetaControl, anebo vyrobit desku vlastní (obvodové schéma i návrhy plošných spojů 
jsou k dispozici). Zároveň doporučuji zakoupení vyšší verze programového vývojového prostředí 
CodeWarrior verze 5 od firmu Metrowerks. 
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