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1. Annex A: Codis i simulacions 

1.1.  Modelització de la transformació Park i la seva inversa 

 

En aquest apartat es presentarà la modelització en l’eina Matlab-Simulink que s’ha realitzat 

per a la transformació Park i per a la seva inversa. Aquestes han sigut necessàries per a la 

simulació del motor AC. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  1.1. Modelització en Matlab de la transformació de Park.. 
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Fig.  1.2. Modelització en Matlab de la transformació de Park inversa.. 
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1.2. Codi per la simulació del motor DC 

 

A continuació es presenta el codi  on es descriu el valor dels paràmetres que utilitzarà la 

simulació per tal de poder resoldre les equacions del programa. 

 

 

clear all; clc; close all; 

  
% Paràmetres característics del motor DC: 
J=0.001129; % Inèrcia bona                               [kg•m2] 
b=0;% Fricció viscosa                        
K = 0.307;               % Constant de velocitat i f.e.m. 
Kdc = 24;                  % Guany degut a la tensió d'alimentació [V] 
Ra = 1.38;      % Resistència total                     [ohm]                     
La = 0.000226;      % Inductància total                     [H] 
Kpdsp=0.02; 
Kidsp=0.02; 
Ts_vel=(1.66798e-5)*2; 
Ki=Kidsp/Ts_vel; 
Kp=Kpdsp; 
 

beta = Ra/La + b/J; 
Ts_pos=0.001333; 
pos_ref=0.076294; %628.32 rad; % 100 voltes 
volta=0.00762939453125; 
Kp_pos_dsp=8.9; 
Ki_pos_dsp=0; 
Kp_pos=Kp_pos_dsp; 
Ki_pos=Ki_pos_dsp/Ts_pos; 

  

  
Xnum= J*Ra+b*La; 
x=b*Ra+J*La; 
num=K; 
den=[(J*La) Xnum (b*Ra+K*K)]; 
g=tf(num,den); 
g1=g*12.226;  %a alpha 1000.  
Kx=24/251.3274; % guany per passar a PU la velocitat.  
g2=g*Kx; 
step(g2,2) 
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1.3. Codi per la simulació del motor AC 

 

En aquest apartat es presenta tots els paràmetres utilitzats en la simulació del motor AC. Es 

mostra també el valor de cada paràmetre necessari per dur a terme la simulació. 

 

 

clear all; 

 
%Caracteristiques de la màquina 
Rm=1.3; %Resistencia stator 
Lm=0.00034; %Inductancia1 
p=1; 
y=2.5766; 
J=0.001129; % Inèrcia bona  
  

 

 

 

 
%constants PID 
Tau=0.038;   
Tau1=0.09; 
Kp=Lm/Tau; 
Ki=Rm/Tau; 
Kp1=Tau*J/Tau1; 
Kd=J/Tau1; 
Ts=0.00005; 
Tl=0.01; 
Wref=62.832; 

  
Kpf=Kd/628.31853; 
Kif=Kp1/(628.31853); 
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1.4. Transformació Park de l’intensitat 

En aquest apartat, es presenten les imatges de les simulacions en que es pot apreciar la 

transformació Park de la intensitat que recorre del motor. 

 

 

 

 

 

Fig.  1.3. Intensitats en referència abc. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  1.4. Intensitats en referència dq0. 
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Tal i com s’observa, en referència  abc,  les intensitats són sinusoïdals, mentre que 

en referència dq0, es pot  evitar la dependència de l’angle i un cop s’arriba a 

l’estacionari aquestes intensitats esdevenen constants. 

 

1.5. Codi de programació del control del motor DC. 

 

En primer lloc es realitzarà el control en llaç tancat de la velocitat. Per a realitzar aquest 

control, en primer lloc cal dur a terme un càlcul de la velocitat, la qual s’ha dut a terme amb 

el codi mostrat a continuació: 

 

 

Tal com s’observa en aquesta interrupció, cada cop que s’executa, s’actualitzen el valor 

posició_anterior i posició_actual, de manera que realitzant una comparació directe 

d’aquests dos valors que es comprenen entre 0 i 2000 es pot saber com està variant el 

rotor.  
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La direcció ve donada per la funció EvaRegs.GPTCONA.bit.T2CNT, la qual mitjançant la 

lògica de l’encoder incremental, el DSP ens retorna la direcció amb un 1 o un 0 

automàticament. En qualsevol cas, cal tenir en compte que un cop realitzada una volta el 

valor del comptador passa de 2000 a 0 de manera que s’ha de preveure aquesta 

possibilitat. Així doncs, es pot calcular la variació entre interrupcions i posteriorment 

multiplicar per un factor de conversió a partir del temps entre interrupcions ( ja s’ha mostrat 

com calcular anteriorment) i passar aquest valor a revolucions per minut.  

 

Un cop s’obté aquest valor, cal dividir-lo en IQ per poder obtenir valors decimals amb 

precisió. Es dividirà per la velocitat màxima teòrica que es pot extreure del datasheet del 

motor i així s’obté la velocitat en tant per u.  

 

En aquesta altra interrupció, es realitza el càlcul de les voltes realitzades tant per un costat 

com per l’altre, tot i això en cas d’anar en sentit contrari sols es contarà fins a 0, i per tant 

no es prendran valors negatius de voltes. 

Finalment es realitzen mesures d’intensitat i tensió i  es dur a terme el control PID. Tal com 

s’observa es té una referència de velocitat, una realimentació de la qual s’ha explicat 

anteriorment i la sortida del PID s’utilitza com a alpha que serà el valor del Duty cicle dels 

senyals PWM. Aquest valor s’ha de tractar, ja que la sortida del PID surt en IQ i es 

requereix un valor entre 0 i 1250 amb el neutre a 625. 
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Finalment , dintre el bucle infinit es relaciona el senyal alpha amb els comparadors 1 i 2 

que generaran el senyal PWM per controlar els MOSFETS. 

 

Així doncs el funcionament del programa és simple. En iniciar el programa, s’inicialitzen 

totes les variables i el PID donarà una sortida major si la velocitat de referència es positiva, 

de manera que el comparador pujarà i el la tensió al motor prendrà una mitjana més 

elevada pujant així la velocitat. 

Un cop implementat el llaç de velocitat, es procedeix a aplicar un llaç en cascada amb el 

control de posició per sobre el de velocitat. En primer lloc es realitzarà el càlcul del control 

PID de posició el qual s’implementarà en la interrupció del càlcul de velocitat, i s’afegiran 

les següents línies de codi: 

 

D’aquesta cada volta prendrà un valor de 2000 i la posició desitjada per tant haurà de tenir 

en compte aquest format, es a dir, si volem portar el motor a realitzar 10 voltes, el valor de 

posició_desitjada haurà de ser 20,000. 
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Per últim, es canvia la referència de velocitat del PID, que prendrà el valor de la sortida 

del PID de posició. Això és possible, ja que els dos PID treballen en la mateixa IQ de 

manera que el rang de valors és igual. Per tant, la referència de velocitat és variable i no 

constant com en el control de velocitat.  

El funcionament d’aquest control, es basa en què el PID de posició llegeix la diferència 

entre la posició desitjada i la posició actual i extreu una sortida que tindrà signe diferent 

segons si s’està per davant o darrere de la posició desitjada, d’aquesta manera la 

referència de velocitat es fixarà positiva o negativa directament i el motor arrencarà 

aproximant-se a la posició desitjada. A mesura que l’error de posició disminueixi, la 

referència de velocitat també ho farà i el motor anirà alentint la marxa fins a arribar a la 

posició en què l’error serà zero i per tant també la referència de velocitat.  

 

Finalment es presenta la configuració de l’Event Manager. 
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1.6. Codi de programació del motor AC. 

 

Donat que en la memòria del projecte s’ha realitzat una exhaustiva explicació de com s’ha 

realitzat la programació del control del motor AC, en aquest apartat només es mostrarà el codi 

implementat en la interrupció principal i la configuració del Event Manager que controla 

aquesta interrupció. 

 

INTERRUPCIÓ PRINCIPAL 
 
interrupt void EvaTimer1(void) { 
 isr_ticker++; 
 EvaRegs.ACTRA.all=666; 
  
 if (enable_flg){ 
  if(ADC_calibration_flg == 0){ 
   ilg2_vdc_vcon.read(&ilg2_vdc_vcon); 
   ADC_calibration(); 
  } else{ 
  // Begin of your code 
   // Speed Closed Loop 
   rc1.TargetValue = _IQ(speed_ref); 
   rc1.calc(&rc1); 
 
   qep1.calc(&qep1); 
 
   ElecTheta = _IQ15toIQ((long)qep1.ElecTheta); 
 
   speed1.ElecTheta = ElecTheta; 
   speed1.DirectionQep = (long)(qep1.DirectionQep); 
   speed1.calc(&speed1); 
 
   if (speed_loop_count==speed_loop_ps) { 
   pid1_spd.Ref = rc1.SetpointValue; 
   pid1_spd.Fdb = speed1.Speed; 
   pid1_spd.calc(&pid1_spd); 
   speed_loop_count=1; 
   } 
   else speed_loop_count++; 
   ilg2_vdc_vcon1.read(&ilg2_vdc_vcon1); 
   ilg2_vdc_vcon1.Imeas_a = ilg2_vdc_vcon1.Imeas_a - 
   ilg2_vdc_vcon1.Imeas_a_offset; 
   ilg2_vdc_vcon1.Imeas_b = ilg2_vdc_vcon1.Imeas_b - 
   ilg2_vdc_vcon1.Imeas_b_offset; 
 
   clarke1.As = _IQ15toIQ((long)ilg2_vdc_vcon1.Imeas_a); 
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   clarke1.Bs = _IQ15toIQ((long)ilg2_vdc_vcon1.Imeas_b); 
   clarke1.calc(&clarke1); 
 
   park1.Alpha = clarke1.Alpha; 
   park1.Beta = clarke1.Beta; 
   park1.Angle = speed1.ElecTheta; 
   park1.calc(&park1); 
 
   pid1_iq.Ref = pid1_spd.Out; 
   pid1_iq.Fdb = park1.Qs; 
   pid1_iq.calc(&pid1_iq); 
   pid1_id.Ref = _IQ(Id_ref); 
   pid1_id.Fdb = park1.Ds; 
   pid1_id.calc(&pid1_id); 
 
   ipark1.Ds = pid1_id.Out; 
   ipark1.Qs = pid1_iq.Out; 
   ipark1.Angle =speed1.ElecTheta; 
   ipark1.calc(&ipark1); 
 
   svgen_dq1.Ualpha = ipark1.Alpha; 
   svgen_dq1.Ubeta = ipark1.Beta; 
   svgen_dq1.calc(&svgen_dq1); 
 
   pwm1.MfuncC1 = (int)_IQtoIQ15(svgen_dq1.Ta); // Mfunc_c1 is 
in Q15 
   pwm1.MfuncC2 = (int)_IQtoIQ15(svgen_dq1.Tb); // Mfunc_c2 is 
in Q15 
   pwm1.MfuncC3 = (int)_IQtoIQ15(svgen_dq1.Tc); // Mfunc_c3 is 
in Q15 
   pwm1.update(&pwm1); 
  } 

 // End of your code  
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2. Annex B: Característiques tècniques 

 

2.1. Característiques tècniques del DSP 

Els DSP tenen com a principal diferència que abandonen l’arquitectura clàssica de Von 

Neumann i passen a la denominada arquitectura Harvard, en la que els blocs de memòria de 

dades i programes són físicament separats a diferència de l’arquitectura de Von Neumann. 

Això s’aconsegueix mitjançant l’ús de busos separats per tal d’augmentar la velocitat de 

processament.  

Principals característiques tècniques del nucli central del DSP : 

 Nucli d’arquitectura Harvard de 32 bits i coma fixa. 

 Velocitat fins a 150MHz. 

 32x32 bits MAC (multiplicar i acumular)  o MAC dual de 16x16 bits en un sol cicle de 

treball. 

 Capacitat de depuració en temps real. 

 Atomic ALU (R-M-W) d’un sol cicle. 

 

En quan a la memòria, el mapa del qual es troba en la figura 2.1, incorpora una memòria flash 

de 128k paraules. També conté 128k paraules de memòria ROM (Read Only Memory), 64k 

paraules de memòria RAM d’accés únic ( SARAM). 
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Fig.  1.5. Mapa de la memòria del DSP.. 
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Pel que fa als perifèrics, cal destacar l’existència de dos EV (Event Managers, controladors 

d’esdeveniments), un mòdul ADC ( convertidor d’analògic a digital) de 12 bits i 16 canals 

configurables que permet extreure lectures. També es compta amb dos rellotges de 32 bits, 

ports d’entrada i sortida per a propòsits generals, mòduls de comunicació com el 

CAN( Controller Area Network) el McBSP ( Multi-channel Buffered Serial Port) i un mòdul SPI 

( Serial Peripheral Interface). 

 

 

Els Event Managers treballen de forma independent entre ells i disposen de dos Timers de 16 

bits cada un. També disposa de tres senyals de comparació que generen senyals 

complementaries per a generar senyals PWM, la lògica dels quals és configurable. També 

contenen tres unitats de captura i un circuit QEP (Quadrature Encoder Pulse) cada un, per 

realitzar lectures com per exemple de la posició i velocitat de rotació d’un motor. 
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2.2. Característiques del motor DC 
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2.3. Característiques del motor AC 

 

 


