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SAMENVATTING

Met behulp van een Foucault-slinger kan de rotatie van de
aarde aangetoond worden. De uitdemping van de
slingerbeweging maakt energietoevoer noodzakelijk. Dit
verslag beschrijft een demonstratie-slinger die op de TUE
gerealiseerd is.

Rond de 8051 AH microcontroller van INTEL is een regeling
gebouwd die de hoekverdraaiing van het slingervlak voIgt,
en die voor de energietoevoer zorgt.

Aan de slinger bevindt zich een schaduwlichaam. De
tijdsduur van de schaduw, veroorzaakt door dit lichaam,
is een maat voor de amplitude van de slinger. Om de
slinger geen voorkeursrichting te geven is een
symmetrische en goed gesynchroniseerde bekrachtiging
noodzakelijk.

De opnemers voor de amplitude- alswel de volgregeling
zijn op een ring bevestigd die door een stapmotor
verdraaid kan worden. De volgregeling streeft naar de
toestand waarin beide opnemers, voor de volgregeling, in
het donker staan. Om de 10 milliseconden wordt de
toestand van deze opnemers gesampled. Treedt er een
veranderring in de toestand op dan zal de positie van de
opneemring, afhankelijk van een regelalgoritme, gewijzigd
worden.

Aan de as van de stapmotor is een multi-turn
potentiometer bevestigd. Bij juiste werking van de
volgregeling geeft de loper van de potmeter de
hoekverdraaiing van het slingervlak weer. Met behulp van
deze potmeter en een x-t-schrijver kan de beweging van de
volgring - en dus de rotatie van de aarde - geregistreerd
worden.
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VOORWOORD

Ter afsluiting van mijn H.T.S.-studie heb ik een
afstudeeropdracht gedaan, bij de vakgroep Meten en
Regelen (ER) aan de Technische universiteit te Eindhoven.
Het probleem - de besturing van een kleine Foucault
slinger - was in mijn ogen niet aIleen een zuiver
electrotechnisch probleem maar ook een praktische en
werktuigbouwkundige zaak. Desalniettemin een interesant
onderwerp dat reeds veel mensen heeft beziggehouden.

Langs deze weg wil ik Ir. Huber en dhr. Zorge bedanken
voor de fijne begeleiding en de ondersteuning van dit
afstudeerproject. Mijn dank gaat ook naar de andere
medewerkers van de vakgroep ER voor de prettige werksfeer
en hun hulp.

Eventuele vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van
dit verslag zijn van harte welkom.

Venlo, 2 mei 1987

Louis Hazeu
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1 INLEIDING

De rotatie van de aarde heeft vele geleerden
beziggehouden. In 1851 slaagde de Franse natuurkundige
Leon Foucault erin om met een experiment deze rotatie te
bewijzen. Onder invloed van de rotatie van de aarde
verandert het slingervlak van een pendule met een
constante snelheid van richting.

Hoofdstuk 2 gaat dieper in op de theorie en de problemen
die zich bij 'de proef van Foucault' voordoen. Enkele
andere experimenten zullen het principe - de wet van
behoud van impuls - verduidelijken. De Franse
natuurkundige Charron ontwierp een ring die het
elliptisch slingeren tegen gaat. Een kleine slinger dempt
relatief snel uit zodat het effect van de rotatie van de
aarde niet kan worden waargenomen. Het is dus nodig om
een methode te ontwikkelen ten behoeve van de
energietoevoer aan de slinger, zOdanig dat de originele
beweging niet wordt beinvloed.

Voor de draaiing van het slingervlak, die uiterst
langzaam gaat (11,3 graden per uur, op de geografische
breedte van Eindhoven), is een volgregeling nodig die de
rotatie registreert. Evenals bij de energietoevoer mag de
volgregeling de slingerbeweging natuurlijk niet
beinv1oeden. Hoofdstuk 3 beschrijft de verschillende
eisen en aspecten ten aanzien van de volgregeling, voor
de registratie van de hoekverdraaiing van het
slingervlak, en de amplituderegeling, die energie aan de
slingerbeweging toevoert. Via een analyse wordt naar de
uiteindlijke regeling toegewerkt. Tevens wordt een
afweging tussen een analoge of digitale regeling gemaakt.

Nu het basisconcept is uitgewerkt kunnen de twee
regelingen verder ontwikkeld worden. Hoofdstuk 4 gaat
dieper in op de amplituderegeling. De analyse in het
vorige hoofdstuk leidde tot de toepassing van een
microcontroller. De software wordt uitgewerkt aan de hand
van pseudo-pascal programma's en/of flowdiagrammen.
Verschillende meetprincipes ten behoeve van de amplitude
worden met elkaar vergeleken en er voIgt een definitieve
keuze.
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Hoofdstuk 5 verklaart de werking van de volgregeling. Ook
hier wordt een meetmethode gekozen. De bijbehorende
software wordt aan de hand van een pseudo-pascal
programma verklaard. De laatste paragraaf van dit
hoofdstuk gaat in op het zoekproces - de toestand waarin
de volgregeling zich moet synchroniseren aan de
slingerbeweging.

Voorgaande hoofdstukken belichtten de software vanuit een
hogere programeertaal. De software, die in asssembler is
geschreven, wordt in hoofdstuk 6 beschreven. Als eerste
de algemene 'overhead-software' die zorgt voor de juiste
interrupt-afhandeling en de real-time-clock. Vervolgens
de software voor de amplitude- en volgregeling. Tenslotte
wordt het gebruik, de structuur alswel de mogelijkheden
van de verschillende subroutines aangehaald.

Conclusies en opmerkingen ten gevolge van de gebouwde
regeling komen in het laatste hoofdstuk aan de orde.
Enkele meetresultaten met het bijbehorende commentaar
vindt u ook in dit hoofdstuk. Aanbevelingen ten behoeve
van uitbreidingen en/of veranderingen sluiten het verhaal
af.
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2 ALGEMENE ASPECTEN VAN DE FOUCAULT-SLINGER
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In het midden van de vorige eeuw toonde de Franse
natuurkundige Foucault, door middel van een experiment,
de rotatie van de aarde aan. Het grote voordeel van dit
experiment van Foucault ligt in het feit dat zij een
bewijs geeft voor de aardrotatie, zonder gebruik te maken
van buitenaardse richtpunten. Reeds in 1543 schreef
Nicolaus Copernicus in zijn boek, " On the revolutions of
the ~p-Iestial orbs II, aan de aarde bepaalde bewegingen
toe. hem"noordpool

pOOl del' __- ' __ -- - ---.7';Poo!,tet
ech pllca.........- ,:.-- ,r' \

Zijn theorie werd echter niet aanvaard en eerst in 1851
maakte Foucault met zijn experiment aan aIle twijfels een
einde. Als onderdeel van de wereldtentoonstelling van
1851 te Parijs deed Foucault de volgende proef (Lit. 1)

Aan het gewelf van het Pantheon hing hij een
slinger op, bestaande uit een 200 voet lange
pianosnaar met daaraan bevestigd een
kanonskogel van ongeveer 28 kg. Op de vloer
onder de slinger strooide hij fijn zand. Hij
bevestigde onder aan de kogel een veer die
de beweging zou registreren door een spoor
in het zand te trekken. Om de slinger,
zonder enige extra richtingsvector, in
beweging te brengen werd de kanonskogel naar
een bepaalde kant getrokken en daar met een
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touwtje aan een bepaald punt hevestigd. Toen
het systeem in rust was werd het touwtje
doorgebrand. Aldus in beweging gebracht,
maakte de slinger een zwaai, in het zand een
spoor achterlatend. Na enkele minuten was de
dunne lijn uitgegroeid tot een patroon dat
veeI weg had van een tweebladerige
propellor. Dit patroon groeide in de loop
van de tijd aan in de richting van de
wijzers van de klok. Na een uur was de
oorspronkelijke lijn over een hoek van 11
graden en 18 minuten gedraaid. Hieraan
verbond Foucault de conclusie dat in deze
tijd de aarde onder de slinger verdraaid
was. Het uitgangspunt voor deze conclusie is
het feit dat een krachtmoment uitgeoefend op
een materieel systeem, de baan van het
zwaartepunt van dat systeem niet verandert.
Dit is de wet van behoud van impuls.

2.1.1 ENKELE EXPERIMENTEN

Voor een goed begrip van het experiment van Foucault
worden in deze paragraaf nog 2 andere experimenten ter
verduidelijking aangehaald. AIle verschijnselen hebben te
maken met Coriolis-krachten.

Experiment 1Figuur 2.2

-1- We nemen een cylindrische
metalen staaf, goed
gecentreerd en iso-elastisch
bevestigd in een roterende
boorklauw. Wordt het
trillingsvlak verticaal
gekozen, dan zal bij rotatie

,~ van de staaf het trilligsvlak
_ .....:>' verticaal blijven en

:::. -- .... onafhankelijk van de
- - _-..... rotatiesnelheid. Hoewel de..........

.......J rotatie die tot doel heeft de
elementaire deeltjes, waaruit
de staaf is opgebouwd, rond
de as van de staaf te laten
draaien. Deze deeltjes
bevinden zich op elk moment
ten gevolge van de buiging in
een toestand van uitrekking
of samentrekking.
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-2- Een slinger wordt opgesteld
op een plateau dat om de
verticale as draait. Het
trillingsvlak van de pendule
blijft constant. Het moment,
op de verticale as
uitgeoefend draait, weI de
draad en dus ook de bal om
zijn verticale diameter, maar
beinvloedt niet het
trillingsvlak. Dus als de
aandrijvende kracht verticaal
is in het slingervlak moet de
slinger steeds in het

W verticale vlak van de
eerste slingerbeweging

Figuur 2.3 Experiment 2 blijven bewegen.

2.1.2 GEDETAILLEERDE BESCHOUWING VAN DE SLINGER

Terug naar de Foucault-slinger. Het is gemakkelijk in te
zien wat er gebeurt als de slinger opgesteld wordt op de
Noordpool. Zolang de slinger in rust is en de ophangdraad
zich dus in het verlengde van de rotatie-as van de aarde
bevindt, draait de gehele opstelling eenvoudig met de
aarde mee. In 23 uur en 56 minuten is de opstelling 360
graden gedraaid. Wordt de slinger met de nodige
nauwkeurigheid (geen beginsnelheid) in beweging gebracht,
dan blijft de bewegingsrichting van de slinger hetzelfde
en de aarde draait onder de pendule. Voor een toeschouwer
vanuit de ruimte is dit verschijnsel duidelijk zichtbaar.
Een toeschouwer op het noordelijk hal frond ziet het
slingervlak draaien in de richting van de klok. Op het
Noordelijk halfrond draait de aarde tegen de wijzers van
de klok in. Hetzelfde, hetzij in tegenovergestelde
richting, geschiedt op de Zuidpool. Wat gebeurt er nu op
de Evenaar? Hier treedt geen verandering van het
slingervlak op, want het gehele systeem (de aarde, de
stellage en de slinger) beweegt langs de breedtegraad van
West naar Oost. De verticale component van de aardrotatie
ter plaatse van de Evenaar is nul.
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Figuur 2.4 Slingerbeweging afhankelijk van
de positie op aarde

Op de beide polen roteert het slingervlak met een
snelheid van 360 graden per 23 uur en 56 minuten. Dit
komt neer op een snelheid van 15' 2' 30" per uur. Hoe
verder de opstelling in de richting van de Evenaar
verplaatst wordt, des te kleiner zal de rotatiesnelheid
van het slingervlak worden. Op de Evenaar is de snelheid
nul. De rotatiesnelheid van het slingervlak varieert met
de breedtegraad; hoe groter de breedtegraad des te groter
de rotatiesnelheid. Foucault toonde aan dat de schijnbare
rotatiesnelheid van het slingervlak rechtevenredig is met
de sinus van de breedtegraad, waar de slinger is
opgesteld. Bij de berekening zijn enkele afwijkingen,
veroorzaakt door de baan van de aarde om de zon en andere
storingen, verwaarloosd. Problemen die van vele grotere
invloed zijn op het gedrag van de slinger worden in de
volgende paragraaf uitgewerkt.

Formules:

Tslinger = 2n\/l/g

Taarde
Tslingervlak =

sin p
waarin:

Tslinger
Taarde
Tslingervlak
p

periodetijd van de slingerbeweging
omwentelingstijd van de aarde
omwentelingstijd van het slingervlak
geografische breedte
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voor Eindhoven
Taarde :
Tslingervlak
p

geldt:
23 uur 56 min.
30 uur 22 min.
52 graden

2.2 PROBLEMEN BIJ FOUCAULT-SLINGERS

De problemen die zich voordoen, bij deze op het eerste
gezicht zo eenvoudige proef, hebben vele vooraanstaande
natuurkundigen, astronomen en wiskundigen bezig gehouden.
Kamerling Onnes gaf in zijn Groninger dissertatie van
1879 een kwantitatieve beschouwing over de foutbronnen en
berekende en construeerde een bijzondere kleine slinger
(lit. 2). Bravais maakte een pendule waarbij de slinger
een horizontale circel doorloopt, eenmaal tegen de
draairichting van de aarde en eenmaal met de
draairichting van de aarde mee. De verschillen in
omlooptijd zijn een maat voor de rotatie ven de aarde
(lit. 2). Charron ontdekte een eenvoudig maar niettemin
afdoend middel om het elliptisch slingeren tegen te gaan.
Hij plaatste op een bepaalde afstand onder het ophangpunt
van de slinger een ring met een diameter van enkele malen
de dikte van de ophangdraad. Tijdens de beweging van de
slinger loopt de draad vast tegen deze ring en verandert
zo tijdens de beweging de plaats van het ophangpunt (lit.
3). Hierover later meer. Mackay introduceerde een nieuwe
methode om de pendule aan te drijven (lit. 1).

2.2.1 DE RING VAN CHARRON

Bij nabootsing van de proef van Foucault doen zich
diverse moeilijkheden voor, die indien onopgelost,
aanleiding geven tot storingen en een afwijkingen van de
veronderstelde slingerbeweging. Deze problemen dienen bij
voorkeur geelimineerd te worden. De meest elementaire
hiervan is het vermijden van elke beginsnelheid loodrecht
op de slingervlak. Foucault had de oplossing met het
touwtje en de kaars. Wordt aan deze voorwaarde voldaan
dan zal na verloop van tijd de slingerbeweging toch
elliptisch zijn. Indien als gemiddeld slingervlak het
verticale vlak wordt beschouwd, bepaald door de grote as
van de ellips, treedt een grote hoekverdraaing die op
geen enkele wijze correspondeert met de verwachting. Het
is zelfs mogelijk dat de hoekverdraaiing van het
slingervlak tegengesteld aan de verwachte richting
verloopt. Dit zou betekenen dat de aarde anders om
draait! De oorzaak van dit probleem is grotendeels toe te
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schrijven aan de an-iso-elasticiteit en de asymmetrie in
het ophangpunt en van de draad. Zie figuur 2.5.

y y

i ;j E'd..:,,-l E;·, Ey'

Figuur 2.5 An-iso-elasticiteit van de ophanqing

Bewegingen in het ophangpunt, dat verondersteld was in de
inertiele ruimte, door gebouw-trillingen leiden ook tot
grote storingen. Ofschoon de asymmetrie in het ophangpunt
over het algemeen zeer zwak is, zal deze toch voldoende
zijn om de slinger een voorkeursrichting te geven. De
grote as van de ellips draait in de zelfde richting als
zij wordt doorlopen, onafhankelijk van de rotatie van de
aarde. De rotatiesnelheid is afhankelijk van de
verhouding van de twee slingerfrequenties voor de twee
hoofdassen van de an-iso-elasticiteit. Hieruit blijkt
duidelijk dat de gevonden verdraaing van het slingervlak
geheel niet met de rotatie van de aarde correspondeert!
De hoekverdraaiing van de grote as van de ellips is
langzamer naarmate de slinger langer is. De afname van de
slinger-amplitude als functie van de tijd is kleiner naar
mate de slinger groter is.

Conclusie: Het is moeilijker een kleinere Foucault
slinger te maken dan een grote.

Het is niet mogenlijk om de beweging van het ophangpunt
nul en de iso-elasticiteit perfect te maken, zodat
ellips-vormig slingeren altijd zal optreden. Charron
(Lit. 3) had voor dit probleem een oplossing die tot een
aanzienlijke verbetering leidde. De ring met een diameter

12



die enkele malen groter is als de dikte van de draad,
wordt op een bepaalde afstand onder het ophangpunt van de
draad bevestigd. Bij een voldoende grote amplitude zal de
draad telkens de ring raken, waarbij de positie van het
ophangpunt in de ruimte verandert. Het ophangpunt
verschuift en de effectieve slingerlengte wordt korter.

/

bovenaanz.icht

om op deze
is via de
voorgaande

Figuur 2.6 De ring van Charron

Figuur 2.6 geeft de plaats en het effect van de Charron
ring weer. Er zijn twee verklaringen voor het principe
waarop de Charron-ring werkt; namelijk:

-1- De energie van de kleinste as van de ellips wordt
door de Charron-ring overgeheveld naar de grotere as.
Er blijft een as, dus een rechte slingerbeweging
over.

-2- De energie van de kleinste as gaat verloren aan
vervormings-arbeid bij het contact met de ring.

Het ligt niet in de lijn van dit verhaal
punten nader in te gaan. Meer informatie
literatuurlijst te vinden en natuur1ijk in
pUb1icaties.
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2.2.2 ENERGIETOEVOER

Energietoevoer ten behoeve van het behoud van een
bepaalde slinger-amplitude kan in twee groepen worden
ingedeeld, kinetische of potentiele energie, al naar
gelang zij aan het systeem wordt toegediend. Mackay
ontwikkelde een methode om met behulp van een spoel de
pendule aan te drijven. Het geheel berust op het
verschijnsel dat de inductie van een spoel, en dus de
stroom door de spoel, te beinvloeden is door het in de
buurt brengen van een materiaal met goede magnetische
eigenschappen. De energietoevoer, in de vorm van
kinetische energie vindt plaats gedurende de tijd die
voorafgaat aan het moment voordat de slinger de
nuldoorgang paseert (Lit. 1). Door met de spoel een
condensator in serie te schakelen ontstaat een L-C
resonantie kring. Wordt de resonantie kring van dit
netwerk iets beneden de slingerfrequentie ingesteld, en
de schakeling gevoed met een wisselspanning die gelijk is
aan deze resonantie frequentie dan ontstaat een
aandrijving voor de slinger. Bij de tweede metode wordt
de energie toegediend in de vorm van potentiele energie.
Dit kan gebeuren door op- en neerlating van de slinger op
bepaalde momenten. Denken we aan de eisen die gesteld
zijn ten aanzien van het ophangpunt (iso-elasticiteit en
symmetrie) dan betekent dit dat een uiterst secure
regeling nodig is.
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3 ANALYSE EN VERANTWOORDING VAN DE GEKOZEN OPLOSSING

In dit hoofdstuk wordt, aan de hand van de opgestelde
criteria, toegewerkt naar de uiteindelijke regeling. De
opgestelde eisen leiden na een analyse tot de toepassing
van een microcontroller. Als laatste wordt de regeling
die gebouwd is rond de 8031AH microcontroller beschreven.

3.1 DE OPSTELLING

Het vorige hoofdstuk belichtte de problemen die bij een
kleine Foucault-slinger optreden en waar bij de bouw
rekening mee gehouden dient te worden. In 1966 is door F.
Mourick een slinger gebouwd waar zoveel mogelijk van deze
probelemen geelimineerd zijn (Lit. 4). De onderstaande
figuur geeft de huidige opstelling weer. In de loop der
jaren zijn er enkele wijzigingen aangebracht maar het
basisconcept is het zelfde gebleven. De ruggegraat van de
opstelling wordt gevormd door een niet magnetiseerbaar
metaal ( RVS). De buis is verend en instelbaar
opgehangen via een speciaal mechanisme. Onderaan de buis
is een instelmogelijkheid voorhanden om de hele
opstelling uit te lijnen. Het ophangpunt voor de
eigenlijke slinger bevindt zich boven aan de buis. De
ophanging dient zo goed mogelijk iso-elastisch te zijn .

. De Charron-ring die het elliptisch slingeren moet
voorkomen bevindt zich 38 cm onder het ophangpunt van de
slinger. De slinger heeft een lengte van 170 centimeter.

A

E ,

F -

G

H
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B ophanylng aan de wand
C Ch.::OT~on-ring
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G aBndr-ljfspeel
H ultliJnen epstelling

Figuur 3.1 Mechanische
opstelling van de
Foucault-slinger



De Charron-ring bestaat uit de ring zelf en een
mogelijkhied om de ring juist te positioneren (een micro
insteltafel). De ring zal aIleen het gedrag van de
slinger positief beinvloeden als het centrum van de ring
en de loodlijn van de slinger exact samenvallen. Tot
zover de onderdelen die wezenlijk zijn voor de slinger.
Daar wrijving in het systeem de beweging van de slinger
zal uitdempen is het nodig om energie aan de
slingerbeweging toe te voeren. Dit moet dan weI op een
zOdanige manier gebeuren dat de originele slingerbeweging
niet beinvloed wordt. De spoel die zich onderaan de buis
bevindt zal voor deze energietoevoer zorg dragen. Hier
komt het belang van de toegepaste materialen naar voren.
Het veld van de spoel, die energie toevoert aan de
slinger, mag op geen enkele manier beinvloed worden. De
methode die door Mackay ontwikkeld is voldoet niet. Wil
de regeling practisch ingezet worden, dan zal de
bekrachtiging van de spoel met bijvoorbeeld een phase
locked-loop aan de slinger beweging gesynchroniseerd
moeten worden. De oplossing van Mackay vereist vrijveel
energie in verhouding met de energie die bij de demping
van de slinger verIoren gaat. Om de draaiing van het
slingervlak te volgen is een opnemer nodig die deze
beweging registreert. Het is vrij eenvoudig in te zien
dat het vlak met de opnemers met de draaiing van het
slingervlak mee dient te draaien. Dit is gerealiseerd
door de opnemers op een draaibare ring te plaatsen die
wordt aangedreven door een stapmotor. De ring met de
opnemers en de bijbehorende aandrijving is iets boven het
uiteinde van de slinger geplaatst. Kleine veranderingen
zijn aan het uiteinde van de slinger het beste merkbaar
daar de absolute uitwijking hier veel groter is. Er zijn
twee belangrijke onderdelen in de besturing van de
Foucault-slinger te herkennen, namelijk :

- de amplituderegeling die zorg draagt voor de energie
toevoer zodat de slingerbeweging
niet uitdempt.

- de volgregeling die de draaiing van het slinger
vlak voIgt en de stapmotor
bestuurt.
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3.2 ANALYSE VAN DE OPNEMERS

De opnemers voor de amplitude- en volgregeling dienen het
gedrag van de slinger niet te beinvloeden en moeten
genoeg informatie verstrekken om de regeling op een
correcte wijze te laten verlopen. Er is gekozen voor
optische opnemers voor beide regelingen. Aan de draad van
de slinger is een schaduwlichaam bevestigd. De schaduw,
veroorzaakt door dit lichaam, verstrekt de regeling
informatie over de plaats en amplitude van de slinger.
Fiquur 3.2 toont de plaats van deze opnemers. De opnemers
voor de volgregeling staan loodrecht op die van de
amplituderegeling.
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Fiquur 3.2
Plaats van de

opnemers

3.3 ANALYSE VAN DE VOLGREGELING

De volgregeling zal het slingervlak moeten volgen. Dit
betekent dat beide opnemers zich voortdurend in de
schaduw van het schaduwlichaam bevinden. Komt een van
deze opnemers buiten deze schaduw, dan zal er geregeld
moeten worden. Onderstaande figuren geven weer wat de
respons op de verschillende gevallen die voor kunnen
komen zal moeten zijn. Een regelactie mag geen nieuwe
regelactie tot gevolg hebben. Wordt gedetecteerd dat een
opnemer zich buiten de schaduw bevindt dan moet de
verplaatsing zodanig z~Jn dat deze opnemer weer in de
schaduw komt maar de andere opnemer mag niet in het licht
terecht komen.
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geen verandering ring naar oost ring naar west

Figuur 3.3 Respons op de draaiing van het slingervlak

Is dit weI het geval dan stapt de regeling om een
bepaalde waarde heen en wordt dus erg onrustig. Dit geeft
de regeling een storend karakter en dat is iets wat zeker
vermeden dient te worden. Een extreem geval treedt op
wanneer beide opnemers zich tegelijk in het licht
bevinden. De regeling zal de slinger dan moeten vangen.
Hierover later meer. De verplaatsing van de ring gebeurt
met behulp van een stapmotor. De stapmotor drijft de ring
via een 15x overbrenging aan. Dit geeft het systeem een
hogere resolutie waardoor het slingervlak in kleinere
eenheden gevolgd kan worden. Bijlage C geeft
gedetailleerde informatie over de toegepaste stapmotor.
Hier onder volgen enkele berekeningen die betrekking
hebben op de stapmotor, de overbrenging en de draaing van
het slingervlak.

resolutie stapmotor 3.75 graden / stap
15x vertraging naar volgring resulteert in

resolutie volgring
360 graden slingervlak
draaing slingervlak
bij ideale volgregeling

0.25 graden / stap
1440 stappen
360 graden / 31,80 uur

stapfrequentie
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Praktisch gezien levert continue bedrijf van het
volgsysteem enkele problemen op. De verbindingen tussen
de opnemers en de stuurschakeling kunnen niet eeuwig
meedraaien met de volgring. De verbindingen zouden
torderen en op den duur afbreken. Een oplossing hiervoor
zou het gebruik van sleep ringen zijn, dit levert weer
andere problemen. Als het slingervlak 180 graden
verdraaid is, en dus ook de ring met de opnemers ,dan is
de zelfde toestand bereikt als de uitgangspositie 0
graden. Draaien we nu de ring met opnemers 180 graden
terug (dus naar positie 0) dan is er voor de regeling
niets veranderd. Het probleem van de mechanische
belasting van de verbindingen is op deze manier opgelost.
Een opmerking over het gebruik van stapmotoren in
combinatie met tandwiel overbrengingen is hier weI op
zijn plaats. Bij lage stapfrequenties is het af te raden
om stapmotoren te gebruiken. Door de stootsgewijze
bekrachteging van de motor neemt de levensduur van de
mechanische onderdelen sterk af. Het aandrijfmechanisme
zal ook eerder met wrijvings problemen te maken krijgen.
Een zeer groot voordeel van stapmotoren bestaat uit de
terugkoppeling van motor naar regeling die achterwege kan
blijven. De hoge resolutie en het vorige argument maken
het gebruik van een stapmotor in dit syteem verantwoord.

3.4 ANALYSE VAN DE AMPLlTUDEREGELING

Bij juiste werking van de volgregeling zal de opnemer
voor de amplituderegeling altijd loodrecht op het
slingervlak staan. Deze opnemer bevindt zich dan
afwisselend, afhankelijk van de uitwijking van de
slinger, in het licht of in de schaduw. Bij een grote
amplitude zal de gemiddelde snelheid van de slinger, en
dus ook de snelheid van het schaduw lichaam, groot zijn.
De tijd dat de opnemer zich in de schaduw bevindt is
direct een maat voor de amplitude van de
slingerbeweging. De onderstaande figuur maakt- dat
duidelijk.
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Figuur 3.4 Amplitude informatie

Afhankelijk van de pUIsbreedte van de schaduw zal aan de
slinger energie toegevoerd moeten worden om de amplitude
boven een bepaalde waarde te houden. De energietoevoer
aan de slinger mag niet resulteren in een voorkeurs
richting of een andere afwijking van de slingerbeweging.
De plaats van de spoel die voor deze energietoevoer zorgt
is erg belangrijk. Het middelpunt van het veld dat door
de spoel wordt opgewekt dient samen te vallen met de
loodlijn van de slinger, dit om bovengenoemde effecten te
voorkomen. Door symmetrisch aansturen kan dit effect
geheel worden geelimineerd. Symmetrisch aansturen houdt
in dat twee maal per periode van de slingerbeweging de
spoel wordt bekrachtigd. uiteraard aIleen als de
amplitude te klein is. Het moment van energietoevoer is
zeer belangrijk. De spoel mag niet bekrachtigd worden
voordat de slinger terugkeert vanuit de maximale
uitwijking. De bekrachteging dient te stoppen op het
moment dat, of juist voordat de slinger door het nulpunt
gaat. Wordt niet aan de twee voorgenoemde eisen voldaan
dan heeft dit een averechtse werking, de slinger wordt
afgeremd inplaats van aangedreven.

3.5 INTRODUCTIE VAN DE MICROCONTROLLER

De opnemers en de besturingsonderdelen liggen nu vast. Nu
moet de keuze tussen een digitaal en een analoog
regelsysteem gemaakt worden. De signaalvorm van de
opnemers voor de volgregeling vertonen een duidelijk
digitaal karakteri namelijk donker of licht. De meting
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van de pulsbreedte ten behoeve van de amplituderegeling
is iets wat digitaal vrij eenvoudig te realiseren is. Dit
komt neer op het tellen van pUIsjes gedurende een poort
tijd. De stapmotor is bij uitstek geschikt om digitaal
aangestuurd te worden. Na deze argumenten ligt het dus
vrij voor de hand om een digitale regeling toe te passen.
De volgende stap is de introductie van een
microprocessor. De snelle technologische vooruitgang op
het gebied van de micro-electronica biedt vele nieuwe
perspectieven in de digitale regeltechniek. Er moet dus
een keuze gemaakt worden tussen een regelsysteem door
middel van een microprocessor of met behulp van de
conventionele logische bouwstenen. Huidige generaties
microprocessors en dan met name de microcontrollers
beschikken over veel extra mogelijkheden buiten de
centrale rekeneenheid. Gebruik van dergelijke VLSI
bouwstenen maakt toevoeging van timers/counters,
geheugens en parallelle I/O bouwstenen overbodig. Een
zeer groot voordeel is de flexibiliteit van een
dergelijke regeling. Is er eenmaal voor zoln oplossing
gekozen dan wordt het regelalgoritme softwarematig
bepaald. Wijzigingen in dit algoritme of van parameters
zijn dan eenvoudig te realiseren. Verloop van ingestelde
waardes (potentiometers en trimmers) is dan absoluut
onmogelijk. Dit is bij een zuivere hardware oplossing
niet mogelijk; wijzigingen in de regelsequence betekenen
dan meestal ingrijpende wijzigingen in het totale
systeem. Terug naar de besturing voor de Foucault
slinger. Al vrij gauw wordt duidelijk dat de regeling
voor de slinger berust op timing-sequences. wachttijden,
poorttijden en drempeltijden dienen allen
gesynchroniseerd te zijn. Om nogmaals een vergelijking te
trekken naar een oplossing met conventionele bouwstenen:
dit zou betekenen dat veeI one-shots, tellers of zelfs
een complete systeemklok toegepast moeten worden. Met
behulp van een microcontroller wordt dit allemaal een
stuk eenvoudiger. In hoofdstuk 4.1 wordt dit punt verder
uitgewerkt.

3.6 8~48 VERSUS 8051

Nu komt de keuze van de passende microcontroller naar
voren. Wat is er op de markt en wat is er geschikt?
Binnen de vakgroep ER van de TUE is ruime ervaring met de
8048 microcontroller van INTEL. Een systeem om software
te schrijven, te testen, eproms te programmeren en voor
in-ciruit-emulatie was voorhanden. De 8048 is echter een
microcontroller in de aller eenvoudigste vorm. Uiterst
geschikt voor eenvoudige problemen, maar bij grotere
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problemen blijkt de instructieset van de controller al
gauw te beperkt te zlJn. Een meer geavanceerde
microcontroller is de S051, ook van INTEL. Bijlage B
geeft een uitvoerige beschrijving van deze controller.
Voor meer informatie wordt verwezen naar de data-boeken
die door INTEL uitgegeven worden (Lit. 5). De S031AH is
een controller uit de 51-familie. Hieronder voIgt een
opsomming van de belangrijkste eigenschappen van deze
controller.

- S-bit CPU
- on-chip oscilator en klok circuit
- 32 I/O lijnen
- 64 k extern data-geheugen adresseerbaar
- 64 k extern programma-geheugen adresseerbaar
- 2 16-bit timers/counters
- programmeerbaar full duplex serieel kanaal
- boolean processor
- 21S bit-adresseerbare locaties
- 1 usec. instructietijd

3.7 DE TOTALE REGELING

Naar aanleiding van de aspecten die in de voorgaande
paragraven zijn behandeld is,een regeling gebouwd rond de
S031AH microcontroller. De regeling komt zoveel mogelijk
tegemoet aan de eisen die zijn opgezet. Voordat een
gedetailleerd schema wordt uitgelegd zal de regeling
eerst worden samengevat in een blokschema. Zie figuur
3.5.

Figuur 3.5 Blokschema van de regeling
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Nogrnaals is duidelijk te zien dat de regeling in twee
delen gesplitst kan worden. Gemeenschappelijk hebben de
beide regelingen de 8031AH die voor de
informatieverwerking van de ingangssignalen zorgt en de
bijbehorende uitgangssignalen via een regelalgoritme
genereert. Bijlage F toont de opzet van de uiteindelijke
regeling. De componenten rond de 8031AH zijn nodig om een
functionele microcontroller te realiseren (x-tal en reset
schakeling). De eprom voorziet via de latch de processor
van instructies.

Bij een eerste aanblik van het schema, zal het
ongetwijfeld opvallen dat de schakelingen voor de drie
optische opnemers geheel identiek zijn. In het vervolg
zal deze schakeling de 'optische trap' genoemd worden.
Het hoogdoorlaat filter aan het begin van de optische
trap, weliswaar met een zeer lage afsnijfrequentie,
vermindert de invloeden van drift en 1angzame 1icht
variaties. Rond de opamp (CA3130) is een schmitt-trigger
schakeling opgebouwd. De uitgangen van de optische
trappen gaan rechtstreeks naar de microcontrol1er. Achter
de optische trap van de amplitude opnemer is een extra
netwerk toegevoegd. Het doe1 van dit netwerk zal bij de
behandeling van het amplituderegela1goritme besproken
worden. De latch (IC 9) wordt gebruikt voor de aansturing
van de 8-fasen-stapmotor. De aansturingstabel (bijlage C
) leert dat de stapmotor bestaat uit twee paren van 4
fasen. Deze twee paren dienen invers van elkaar
aangestuurd te worden.

Daar het onmogelijk is om de fasen rechtstreeks vanuit
TTL logica te sturen is de schakeling van een driver trap
voorzien. De driver trap is opgebouwd uit inverters met
open collector uitgangen (74LS16) en darlington
transistors (TIP 111). Rond T9 bevindt zich de schakeling
voor de bekrachteging van de 'amplitude spoel'. Deze
driver wordt ook vanuit de controller gestuurd. Verder
geldt hier het zelfde als voor de drivers van de
stapmotor. Bij menig lezer die bekend is met de 51
familie, zal de vraag reizen waarom de sturing van de
stapmotor via een latch geschiedt terwijl poort 1 van de
controller volledig ongebruikt is. Het zal ongetwijfeld
ook opgevallen zijn dat de laatste 4 uitgangen van de
latch niet gebruikt worden terwijl rechts van deze latch
een 'moeilijke constructie' gebouwd is om het inverse
alswel het normale signaal te verkrijgen. Met het oog op
eventuele uitbreidingen is voor deze oplossing gekozen.
Bij uitbreidingen moet gedacht worden aan een keyboard om
van buiten af parameters in te stellen en een display om
bepaalde meetwaarden zichtbaar te maken. Het is ook
mogelijk om deze uitbreidingen via de databus te maken;
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echter de timing van de toegepaste controller levert dan
problemen op. De adressering van de latch (stapmotor
driver) is eenvoudig; aIleen het WRNOT-signaal wordt
gebruikt. Daar er zich geen andere geheugen plaatsen,
waarin geschreven kan worden, op de externe databus
bevinden, is deze manier van adresseren toegestaan. Een
specifieke beschrijving van bepaalde netwerken wordt bij
de behandeling van het desbetreffende regelalgoritme
behandeld voor zover dit nodig is.
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4 DE AMPLITUDEREGELING

Dit hoofdstuk zal de veschillende aspecten van de
amplituderegeling belichten. De software voor deze
regeling zal worden toegelicht aan de hand van flow
diagrammen en/of pseudo-pascal programma's. De assembler
programmatuur wordt niet in dit hoofdstuk behandeld,
daarvoor wordt verwezen naar hoofdstuk 7. Bepaalde punten
uit de vorige hoofdstukken worden aangehaald en verder
uitgewerkt om de werking van de regeling te
verduidelijken.

4.1 MEETPRINCIPES VAN DE AMPLITUDE

In paragraaf 3.4 werd de relatie tussen de grootte van de
amplitude en de tijd dat de opnemer zich in het donker
bevindt reeds gelegd. De pUlsbreedte is een maat voor de
amplitude. uit metingen blijkt dat een 'mooie' amplitude
een schaduw I evert van 250 milliseconden. Let weI:
wanneer de hoogte van de opneemring verandert zal ook
deze tijd veranderen! De ring lager levert een langere
schaduwtijd. Nu de orde van groote van het te meten
signaal vast ligt,kan voor het meetprincipe gekozen
worden. Er zijn drie meetprincipes voorhanden:

- sampling Het aantal geldige samples wordt geteld
gedurende een bepaalde poort tijd.

- hardware timers De interne timers/counters worden
gebruikt

- interrupt basis De flanken van het signaal genereren
interrupts voor de controller; deze
berekent dan de tijd tussen de
interrupts.

Deze principes worden stuk voor stuk uitgewerkt.
Afhankelijk van de voor- en nadelen zal de beste methode
gekozen worden.
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Fiquur 4.1 Drie verschillende meetprinpes

4.1.1 METEN DOOR MIDDEL VAN SAMPLING

Sampling betekent dat de microcontroller op vastgestelde
tijdstipppen de toestand van het testsignaal bekijkt en
een beslissing neemt omtrent het niveau. Een
aaneengesloten periode van 'hoge' samples betekent dat
een puIs gemeten wordt Overschrijdt het aantal 'hoge'
samples een bepaalde waarde dan betekent dit dat de
amplitude te klein is. Een erg omslachtige methode die
bovendien f1ink wat tijd kost. Voor een nauwkeurige
meting zijn vee1 samples nodig, de microcontroller moet
dan zeer veel rekentijd in dit proces steken.

4.1.2 METEN MET BEHULP VAN DE INTERNE TIMERS/COUNTERS

Door gebruik te maken van de interne timer/counter wordt
de meting erg eenvoudig. Reeds bij de keuze van de
controller (Par. 3.5) kwam het belang van de extra
interne hardware naar voren. De beschrijving van de
8031AH microcontroller (bijlage B) laat zien dat de
interne timer/counters in vier verschillende modes
gebruikt kunnen worden. Mode 1 is uiterst geschikt voor
het meten van pulsbreedtes. In deze mode telt de
timer/counter zolang het ingangssignaal hoog is. Op de
achterflank van het te meten signaal wordt een interrupt
in de controller gegenereerd. Deze interrupt is voor de
processor een teken dat de meting ten einde is en dat de
tellers uitgelezen kunnen worden. Op het eerste gezicht
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lijkt dit een prima methode. Het meetproces gebeurt
grotendeels hardwarematig zodat de microcontroller
relatief weinig rekentijd hoeft te besteden. Het addertje
wat hier onder het gras zit, de tijdsduur van het te
meten signaal, levert een nieuw probleem Ope Telt de
timer/counter van 00 tot FF hex dan is er een tijd van
256.00 microseconden verstreken. Is het testsignaal nog
langer hoog dan vindt er een 'roll-over' van de teller
plaats, de waarde FF hex wordt 00 en de timer/counter
begint weer vooraan in de telcyclus. Tevens genereert de
hardware een interrupt om te melden det deze 'roll-over'
heeft plaatsgevonden. Een meting volgens dit principe
houdt in dat na de edge-interrupt, die op de achterflank
van het testsignaal gegenereerd wordt, de waarde van het
timer/counter-register uitgelezen moet worden en het
aantal 'roll-overs' dat gedurende de meting is
opgetreden. Het pseudo-pascal programma laat dat nogmaals
zien.

procedure rollover (****************); external

begin
rollover:= rollover+1

end; {rollover}

procedure endsignal (***************); external

begin
pulsbreedte:= (rollover*256)+timer;
if pulsbreedte > grensbreedte then aandrijven:= true

else aandrijven:= false
rollover:= 0;
timer:= 0

end; {endsignal}

Programma 4.1 Meten met behulp van
de interne timer/counter
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4.1.3 METEN OP BASIS VAN INTERRUPTS

Bij de derde mogelijkheid geschiedt de meetcyclus geheel
op interrupt basis. De flanken van het te meten signaal
geven een interrupt aan de microcontroller. De controller
moet dan de tijd tussen de voor- en achterflank
berekenen. Hieruit rijst de vraag hoe de controller het
verschil tussen de flanken kan herkennen. Daarvoor
bestaan twee mogelijkheden, namelijk:

-1- Een gemeenschappelijke interrupt-lijn en een extra
sense-lijn die direct de puIs aan de controller
doorvoert. Afhankelijk van de staat van deze sense
lijn zal een gedeelte van de interrupt-procedure weI
of niet doorlopen worden.

-2- Elke flank krijgt zijn eigen interrupt-ingang op de
microcontroller, en dus ook zijn eigen interrupt
routine.

Beide oplossingen vereisen evenveel ingangen op de
controller. Echter,bij de tweede oplossing, zijn aIle
interrupt-ingangen in gebruik. Met het oog op eventuele
uitbreidingen is het gunstiger om voor de eerste
oplossing te kiezen. De sense-lijn mag elke willekeurige
input van de controller zijn.

4.2 DE MEETCYCLUS VOOR DE AMPLITUDE

De laatst behandelde meetmethode uit de vorige paragraaf
levert het minste problemen op en past het beste in de
structuur van de totale regeling. Er werd nogal makelijk
gesproken over het berekenen van de tijd die verstrijkt
tussen de voor- en achterflank van de puIs. Een
tijdverschil kan aIleen berekend worden als twee 'klok
waardes' bekend zijn. We gaan er voor het vervolg van het
verhaal vanuit dat de controller over een real-time-clock
beschikt. Hoe dit precies in zijn werking gaat komt in
hoofdstuk 6 aan de orde. De meetcyclus verloopt dan als
voIgt:

- opgaande flank : De real-time-clock wordt gelezen en de
waarde wordt opgeborgen.

- neergande flank: De real-time-clock wordt weer gelezen
en het verschil met de andere waarde

28



wordt berekend. Deze verschiltijd is
direct een maat voor de amplitude.

procedure amplitude interrupt (**************)~ external

begin
read senseline~

if senseline = hoog then opgaandeflank
else neergaandeflank

end~ {amplitude interrupt}

procedure opgaandeflank (***************) ~

begin
read rltclk;
oldtime:= rltclk

end; {opgaandeflank}

procedure neergaandeflank (**************);

begin
read rltclk;
timdiff:= rltclk - oldtime
if timdiff > grenstijd then aandrijven:= true

else aandrijven:= false
end; {neergaandeflank}

Programma 4.2

De interrupt-ingang van de microcontroller is aIleen
gevoelig voor neergaande flanken. Het netwerk dat is
opgebouwd rond IC 9 (bijlage E) zorgt dat de voorflank
van het signaal in een neergaande flank wordt omgezet. De
meetprocedure is nu vastgelegd; hoe wordt de informatie
verder verwerkt zodat de spoel op het juiste ogen blik
gekrachtigd wordt?

4.3 BEKRACHTIGING VAN DE AMPLITUDE-SPOEL

Energietoevr, aan de slinger via de spoel, moet aan een
aantal eisen voldoen om de originele slingerbeweging niet
te beinvloeden. Samengevat luiden de eisen uit paragraaf
3.4 :
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- symmetrisch aansturen
- niet bekrachtigen voordat de slinger terugkeert vanuit

de uiterste stand
- bekrachtiging stoppen voordat de slinger de nuldoorgang

passeert

De bekrachtiging dient dus gesynchroniseerd te zlJn aan
de beweging van de slinger. Informatie die gebruikt wordt
om de amplitude te bepalen kan ook gebruikt worden om de
bekrachtiging synchroon te laten lopeno Wordt een
voorflank van het te meten signaal gesignaleerd dan
bevindt de slinger zich vlakbij de nuldoorgang. Op dit
moment dient de amplitude-spoel uitgeschakeld te worden;
ongeacht of de spoel bekrachtigd is of niet. Daar het
detecteren van de voorflank op interrupt-basis geschiedt
is dit totaal geen probleem. Figuur 4.2 geeft de eisen
voor de svnchronisatie weer.

u

Figuur 4.2 ~yncnronlsa~le van ae oeKracn~lglng

Symmetrisch aansturen
bekrachtiging van de
voldaan te worden:

is vrlJ eenvoudig.
spoel dient aan twee

Voor de
criteria

- is er een even aantal maal bekrachtigd?
- is de amplitude te klein?
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Het programma-flow schema in de onderstaande figuur maakt
dat nogmaals duidelijk. Eerst wordt er bekeken of een
even aantal maal bekrachtiging heeft plaatsgevonden; is
dit niet het geval dan zal er bekrachtigd worden. Wordt
weI aan dit criterium voldaan dan wordt bekeken of de
groote van de amplitude een nieuwe bekrachtigings-cyclus
vereist. Een zoln cyclus bestaat uit twee
bekrachtigingen. Het synchroniseren van het
uitschakelmoment is gerealiseerd; rest nog de
synchronisatie van het inschakelmoment.

N

Figuur 4.3 Symmetrische bekrachtiqinq

Stel de variatie van de slingertijd ten qevolqe van de
varierende slinger-amplitude is te verwaarlozen ,zodat we
kunnen spreken van een constante slingertijd. Dan is het
moment te berekenen vanaf het amplitude-meetsignaal
waarop de spoel ingeschakeld moet worden. Wordt niet
van deze veronderstelling gebruik gemaakt dan zal tevens
de periodetijd van de slinger berekend moeten worden, en
deze waarde meegenomen moeten worden in de berekening van
het inschakeltijdstip.
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5 DE VOLGREGELING

De opzet van de volgregeling wordt in dit hoofdstuk nader
uitgewerkt. De beschrijving van de assembler-programatuur
komt pas in het volgende hoofstuk aan de orde. De
software ten behoeve van de volgregeling wordt in dit
hoofdstuk toegelicht aan de hand van flow-diagrammen
en/of pseudo-pascal programma's.

5.1 DETECTIE VAN DE VERDRAAING VAN HET SLINGERVLAK

Het slingervlak draait 1 graad per 303,7 seconden. De
resolutie van de stapmotor bedraagt 0,25 graad: de
stapmotor maakt dus gemiddeld een stap per 76 seconden.
In het vorige hoofdstuk zijn verschillende principes
behandeld ten behoeve van de pulsbreedte-meting. Bij de
volgregeling kan niet direct van een pulsbreedte
gesproken worden daar we hier te maken hebben met een
combinatie van twee opnemers. Is het systeem ideaal
uitgelijnd dan heeft de slinger geen voorkeursrichting
en zal netjes een beweging uitvoeren onder invloed van de
aardrotatie. Een opnemer staat steeds in het donker,
terwijl de andere om de circa 76 seconden in het licht
komt. De regeling laat de stapmotor 0,25 graad verdraaien
en de cyclus begint weer opnieuw. Zuiver theoretisch zou
zelfs met een opnemer voldaan kunnen worden daar de
tweede zich altijd in het donker bevindt. Het is zelfs
mogelijk, als het systeem niet goed uitgelijnd is, dat de
rotatie van het slingervlak tegengesteld aan de
veronderstelde richting verloopt. De regeling zal ook
deze beweging moeten volgen. Een licht-donker verandering
vindt in principe aIleen plaats op het moment dat de
slinger zich in de uiterste stand bevindt, en dan aan de
zijde waar de opnemers geplaatst zijn. Zie figuur 3.3 uit
hoofdstuk 3. Het is vrij moeilijk om het meetproces op
dit punt te synchroniseren; de amplitude van de slinger
heeft daar direct invloed Ope Het meetvenster moet dan
relatief groot ten opzichte van de slingertijd gekozen
worden. De meting moet plaatsvinden aan beide opnemers.
Er zijn constructies te bedenken waar dit niet nodig is,
echter zal de richtings informatie dan in bepaalde
gevallen verIoren gaan. Een methode waarbij dit niet het
geval is wordt in de volgende paragraaf uitgewerkt.
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5.2 HET SAMPLE-MECHANISME

Wordt de toestand van de opnemers op regelmatige
tijdstippen gesampled dan is de positie en de richting
van de slinger bekend. Er moet dan weI rekening gehouden
worden met de verIeden tijd van de slinger (het vorige
sample). Het samplen en de daarbijbehorende controle van
de samples hoeft niet veel rekentijd in beslag te nemen.
In de meeste gevallen geeft het sample aan dat beide
opnemers zuch in het donker bevinden, en dat is precies
de juiste toestand waarnaar gestreefd wordt. Nu reist de
vraag hoe we weten wanneer er gesampled moet worden.
Reeds in paragraaf 4.2 werd er vanuitgegaan dat zich in
de microcontroller een real-time-clock bevindt. Als deze
klok tevens als scheduler gebruikt wordt is het mogelijk
om op regelmatige tijdstippen tijd toe te wijzen aan het
sample- en controleproces. Hoe dit laatste precies in
zijn werk gaat komt aan de orde bij de behandeling van de
algemene overhead in het volgende hoofdstuk. Lichtflitsen
en andere verstoringen mogen het proces niet beinvloeden:
er zal dus gedebounced moeten worden. Stel een
verandering van een nieuw sample ten opzichte van het
vorige sample wordt waargenomen. Deze verandering zal
gedurende een bepaalde tijd stabiel moeten blijven
voordat het sample als geldig beschouwd mag worden. Wordt
de samplefrequentie dusdanig gekozen dat de tijd, die
tussen twee samples verstrijkt, overeenkomt met de tijd
dat het sample stabiel moet blijven, dan kan met behulp
van een dezelfde procedure de sampling, de debouncing
alsmede de verandering van de samples ten opzichte van
elkaar gecontroleerd worden. Het onderstaande pseudo
pascal programma geeft de opzet weer.

procedure samplephotosensors (*************):

begin
read sample:
newsample:= sample:
if newsample <> lastvalidsample

then if newsample = lastsample
then begin

checksample (newsample):
lastvalidsample:= newsample:

end:
lastsample:= newsample:

end: {samplephotosensors}

Programma 5.1
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Meestal zal 'newsample' gelijk ZlJn aan 'lastvalidsample'
zodat de rest van de procedure niet doorlopen wordt. Is
dit niet het geval dan zal de verandering gedurende een
sample-cyclus stabiel moeten blijven zodat de volgende
keer 'newsample' gelijk is aan 'lastsample'. Dat is het
teken dat een stabiele verandering is opgetreden; de
procedure 'checksample' analyseert de verandering en
afhankelijk van het resultaat wordt de stapmotor
aangestuurd.

5.3 INTERPRETATIE VAN DE SAMPLES

Een inventarisatie van de verschillende combinaties van
het oude en het nieuwe sample sluit een aantal
mogelijkheden op grond van de fysische geweging van de
slinger uit. Zo is het onmogelijk dat beide opnemers van
de toestand '11', beide donker, naar de toestand '00',
beide belicht, overgaan. Het sample-mechanisme, dat
behandeld is in de vorige paragraaf, filtert bepaalde
toestanden die geen controle vereisen. De inventarisatie
met het bijbehorende commentaar wordt in een tabel
weergegeven. Daarna voIgt een verklaring van de
commentaarlabels.

oud nieuw commentaar oud nieuw commentaar

00 00 zoek 10 00 yang
00 01 zoek 10 01 kan niet
00 10 zoek 10 10 filter
00 11 kan niet 10 11 ok

01 00 yang 11 00 kan niet
01 01 filter 11 01 west
01 10 kan niet 11 10 oost
01 11 ok 11 11 filter

- filter Door het sample-mechanisme wordt deze
toestand gefilterd. Het is dus niet nodig om
een controle uit te voeren. De toestand van
de stapmotor blijft ongewijzigd.

- kan niet: Fysisch is deze overgang uitgesloten.
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- oost

- west

- ok

- vang

- zoek

De linker opnemer is in het licht komen te
staan vanuit de toestand waarin beide
opnemers zich in het donker bevonden. Het
opnemervlak wordt een stap in oostelijke
richting gedraaid.
Beide opnemers stonden in het donker,
vervolgens wordt de rechter opnemer belicht.
Het opnemervlak moet een stap in westelijke
richting gedraaid worden.
Een van de beide opnemers is belicht geweest~

ze staan nu beiden weer in de schaduw van de
slinger. Deze toestand is voorafgegaan door
de toestand 'oost' of 'west'. De stand van de
stapmotor blijft ongewijzigd.
Deze toestand kan aIleen voorkomen als de
slinger zich buiten het vang-gebied van de
regeling bevindt. Wordt de toestand '00'
gedetecteerd dan zal ongeacht het vorige
sample een procedure opgestart worden die de
hoofdas van de slingerbeweging zoekt.
Hier geldt het zelfde als bij het vorige
label, echter er treedt een toestands
verandering op vanuit '00'. Deze verandering
wordt gedetecteerd terwijl de zoek-procedure
opgestart is. De informatie wordt nu op een
iets andere wijze geinterpreteerd.

De laatste twee labels behoren tot een speciaal geval dat
in paragraaf 5.6 verder uitgewerkt zal worden. In de
gevallen 'oost' en 'west' wordt de toestand van de
stapmotor gewijzigd. De uiteindelijke aansturing van de
stapmotor alsmede de structuur daarvan komt in de
volgende paragraaf aan de orde.

5.4 BESTURING VAN DE STAPMOTOR

Het aansturen van de stapmotor betekent dat er data naar
de latch, die gevolgd wordt door de driver-schakeling
geschreven moet worden. Zo eenvoudig ligt het probleem
natuurlijk niet. Reeds in paragraaf 3.3 werd iets verteld
over het gebruik van stapmotoren. Een stapmotor heeft het
voordeel dat er geen directe terugkoppeling van de motor
naar de regeling nodig is. Bij een conventionele motor
gebeurt deze positie-terugkoppeling meestal via een
potmeter. Dit wil niet zeggen dat er bij een stapmotor
helemaal geen terugkoppeling is. Deze terugkoppeling is
niet direct zichtbaar, maar dient gezocht te worden in
aansturingsalgoritme van de stapmotor. Met behulp van een
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hardware- of softwareteller wordt de positie van de rotor
bijgehouden. Telkens als de rotor van positie verandert
moet ook de teller veranderen. Let weI: mist de stapmotor
een of meerdere stappen dan loopt de teller niet meer
synchroon met de positie van de rotor. Een dergelijke
fout wordt geintegreerd en is dus een ramp voor de
regeling. De motor mist een stap wanneer de pUll-in-rate
te hoog is, of wanneer de overbrenging op de tandwielen
niet soepel verloopt. Figuur 5.2 geeft een tabel waaruit
de aansturingsvolgorde van de verschillende fazen blijkt.

West oost
/ ,

oost 0
0 0000

1 7 1
1 0001
2 0011
3 0111 6 2
4 1111 15 1110
6 1100 5
7 1000 West 4

Figuur 5.1 Besturingstabel van de stapmotor

Wordt de tabel van boven naar beneden doorlopen dan
draait de stapmotor naar het westen. Na de laatste waarde
uit de tabel wordt weer bovenaan begonnen. Draaien naar
het oosten gebeurt waneer de tabel in de omgekeerde
volgorde wordt doorlopen. Na rotorpositie 0 voIgt positie
7. Het besturingsprogramma voor de stapmotor moet hier
dus rekening mee houden. Voor de regeling is de exacte
positie van de opneemring van belang. Wordt de stand van
de rotor veranderd dan moet ook de teller die de stand
van de opneemring bijhoud aangepast worden. De procedure
die al deze taken uitvoert wordt in het onderstaande
blokschema weergegeven. De twee terugkoppellussen worden
bemonsterd aan het begin van de procedure.
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Figuur 5.2 Procedure voor de stapmoterregeling

5.5 CONTROLE VAN DE INGANGSVARIABELEN

In paragraaf 3.3 werd het probleem van continue bedrijf
van de volgregeling en een oplossing voor dit probleem
reeds aangehaald. Dit betekent dat de variabelen die de
positie van de opneemring bijhouden, bewaakt moeten
worden zodat ze tussen twee vastgestelde grenzen blijft.
De opneemring mag tussen 0 en 180 graden bewogen worden.
De varaibele die de positie van de opneemring bijhoudt
geeft het aantal stappen weer. Rekenen we deze waardes
om, dan betekent dat de variabele tussen 0 en 720 mag
varieren; immers 1 graad komt overeen met 4 stappen. Wat
houdt de bewaking van de variabele in praktijk in? Stel
de ring bevindt zich in positie 720 en er komt een
commando om de ring een stap in oostelijke richting te
verdraaien. De variabele zou dan 271 worden. De opneem
ring wordt dan 720 stappen teruggedraaid naar positie o.
Gebeurt het zelfde aan de 0 grens dan wordt de ring naar
positie 720 verdraaid. Met het oog op de zoek-procedure
is een algemene procedure geschreven die de ring vanuit
een willekeurige positie naar een positie afhankelijk van
de ingangsvariabele, van deze procedure, verdraait. De
procedure bepaalt zelf de draairichting en werkt andere
variabelen bij. De besturing, controle en eisen ten
aanzien van de stapmotor besturing is in het volgende
pseudo-pascal programma uitgewerkt.
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procedure stpnxtpos (******************);

begin
if direction = east

then if angle <> 720
then begin

angle:= angel+l;
if rotorpos <> 7

then rotorpos:= rotorpos+l
else rotorpos:= 0

end
else begin

nangle:= 0;
newangle (nangle);

end
else if angle <> 0

then begin
angle:= angle-l;
if rotorpos <> 0

then rotorpos:= rotorpos-l
else rotorpos:= 7

end
else begin

nangle:= 720;
newangle (nangle);

end
end; {stpnxtpos}

procedure newangle (****************);

begin
repeat

begin
testangle:= nangle;
x:= compare (testangle);
case of x=

smaller begin
direction:= west;
stpnxtpos (direction);
delay (lOmsec)

end
greater begin

direction:= east;
stpnxtpos (direction);
delay (lOmsec)

end
equal

end
until x= equal

end; {newangle}
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function compare (*************);

begin
if tesangle = angle

then compare:= equal
else if testangle < angle

then compare:= smaller
else compare:= greater

end; {compare}

Programma 5.2

5.6 HET ZOEK-PROCES

Dit gedeelte is op dit ogenblik nog niet uitgewerkt.
Als de software voor het zoek-proces klaar is zal deze
als aanvulling op het verslag bijgevoegd worden.
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6 SOFTWARE BESCHRIJVING

De assembler-software wordt in det hoofdstuk toegelicht.
De listing van het programma is te vinden in bijlage A.
Daar de listing van een zeer uitgebreid commentaarveld is
voorzien, zal in dit hoofdstuk niet elke stap van het
programma worden behandeld. Het is aan te raden om eerst
de pseudo-pascal programma's uit de voorgaande
hoofdstukken door te lezen, daar deze sneller een inzicht
in de opbouw geven. De overhead en de globale structuur
komen als eerste aan de orde. Daarna wordt het doel en
het gebruik van de verschillende subroutines behandeld.

6.1 OVERHEAD EN STRUCTUUR

De kern van het programma wordt gevormd door de real
time-clock. Met behulp van deze clock worden de
verschillende processen getimed en bestuurd. De real
time-clock werkt op interrupt-basis. Om de 100
microseconden genereert timer a een interrupt, waarna
naar de real-time-clock interruptroutine wordt
gesprongen, die tot hoofddoel heeft: het bijhouden van de
juiste tijd. De tijd wordt bijgehouden in een vijtal
velden: uren, minuten, seconden, 10 milliseconden en 100
microseconden. Ongeacht de status van de controller
alswel het proramma; De interrupt van de real-time-clock
mag nooit langer dan 100 microseconden geblokeerd worden.

In paragraaf 5.2 werd de eis gesteld dat de real-time
clock de besturing voor de sampling zou verzorgen. De
interruptroutine bekijkt telkens of er weer 10
milliseconden - dat is de sampletijd - zlJn verstreken,
en in dat geval zal de controller ervoor zorgen dat de
sampling zo spoedig mogelijk plaatsvindt. De
samplingroutine - die langer dan 100 microseconden duurt
- moet buiten de afhandeling van de interruptroutine
plaats vinden. Dit om te voorkomen dat enkele interrupts
gemist worden. Door het 'return-adres' te forceren kan de
sampling buiten het interruptgebeuren plaatsvinden. Boven
op de stack wordt het start-adres van de sampleroutine
gezet, zodat na de RETI-instructie de sampling
plaatsvindt. Het oorspronkelijke onderbroken programma
wordt vervolgd, wanneer de sampling afgelopen is, door
een tweede RET-instructie.
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In de real-time-clock-routine zlJn twee software timers
opgenomen die gebruikt kunnen worden voor de timing van
de verschillende processen. Softwaretimer C/O heeft een
vaste taak, namelijk op het juiste moment de spoel voor
de aandrijving inschakelen. Softwaretimer A/B is in
principe vrij te gebruiken door aIle andere routines.

De regeling van de slingeramplitude gebeurt geheel op
interrupt-basis. De opzet van de pulsbreedte
meetinterrupt is al in paragraaf 4.2 behandeld. In dit
hoofdstuk zal daar niet verder op ingegaan worden. Bij
het opstarten van de microcontroller worden de
verschillende variabelen geinitialiseerd. De
initialisatieroutine zorgt tevens voor de juiste
instelling van de timers alswel de prioriteit en de
enabling van de interrupts. Het hoofdprogramma ( MAINLINE
) beweegt de opnemmring naar verschillende posities en
beland vervolgens in een eeuwig durende loop. De regeling
interrupeert deze loop, en doorloopt vervolgens de
desbetreffende interruptroutine. Uitbreidingen ( zie ook
paragraaf 7.2 ) kunnen in dit hoofdprogramma worden
ondergebracht. De volgende paragraven behandelen de
verschillende subroutines die in het programma gebruikt
worden.

6.2 DE SUBROUTINES

Het programma gebruikt een aantal subroutines die op
verschillende plaatsen in het proces worden aangeroepen.
Om fouten te vermijden, door verkeerde overdracht van de
parameters, moeten de routines re-entrant zijn, of mogen
aIleen aangeroepen worden als er geen andere
programmadelen gebruik van maken. Voordat de routines
nader omschreven worden voIgt hieronder een opsomming van
de routines met een beknopte omschrijving van hun taak.

- COMPARE
- NEWANGLE

- STPNXTPOS

- TIMDIF

vergelijkt twee hoeken van de opneemring
verdraait de ring naar een gositie
afhankelijk van de ingangsparameter
verdraait de stapmotor een stap en
bewaakt de bijbehorende variabelen
berekent het interval tussen twee
tijdstippen

De parameteroverdracht is zodanig dat de interrupts geen
problemen veroorzaken. In de volgende sUbparagraven
worden de routines verder uitgewerkt.
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6.2.1 COMPARE

De positie van de opnaamring wordt bijgehouden in het
aantal stappen die de stapmotor gemaakt heeft. De
subroutine ( COMPARE ) vergelijkt de testvariabele en de
actuele hoek van de opneemring. Het resultaat - groter
dan, gelijk of kleiner dan - wordt teruggemeld naar de
aanroeper van de routine. De 'testhoek' wordt via de
datapointer binnen gehaald; dit is namelijk een twee
bytes variabele. Na de return-instrucie bevat de
accumulator het resultaat van de vergelijking. Op de
accumulator na, worden geen andere registers of flags
gewijzigd.

6.2.2 NEWANGLE

Overschrijdt de opneemring de positie '000' of '720' dan
moet de ring 180 graden in de tegengestelde richting
gedraaid worden. Het zoek-proces zou een opdracht kunnen
geven om de opneemring naar bijvoorbeeld positie 238 te
bewegen. In beide voorgaande gevallen is een verdraaiing
van de ring nodig over een grote afstand. De subroutine (
NEWANGLE ) kan in al deze gevallen toegepast worden.
Ongeacht de actuele positie van de opneemring, kan de
ring naar elke willekeurige andere positie gedirigeerd
worden. De routine bepaald zelf de draairichting ( dus de
kortste weg). De body van de subroutine bestaat uit een
REPEAT-UNTIL-Ioop. Tijdens het verplaatsen van de ring
wordt de amplituderegeling uitgeschakeld, omdat' de
informatie, die van de opnemers komt, niet reeel is. Daar
de software de stapmoter veeI sneller kan besturen dan de
maximale pUll-in-rate van de stapmoter ( zie bijlage C ),
is een delay nodig die de snelheid vertraagd. Met behulp
van softwaretimer B wordt deze delay gerealiseerd. Via de
variabele: 'newangle', wordt de gewenste nieuwe hoek van
de stapmotor ingevoerd. Deze routine doet op zijn beurt
weer een call naar de routine COMPARE, om te bekijken of
het criterium voor de REPAEAT-UNTIL-Ioop nog geldig is.
De eigenlijke besturing van de stapmotor gebeurt door
aanroep van de subroutine STPNXTPOS.
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6.2.3 STPNXTPOS

Deze routine is de eigenlijke driver voor de stapmotor.
Elke keer als deze routine wordt aangeroepen maakt de
stapmotor een stap in de richting die wordt aangegeven
door de richtingsvariabele: DIRFLG. 500 Stappen naar het
westen betekent dat deze routine 500 maal wordt
doorlopen. De bewaking van de variabelen (zie ook
paragraaf 5.5), die de positie van de rotor ( POS) en
de hoek van de opneemring ( ANGLE) bijhouden gebeurt
door dit programmadeel. De nieuwe waarde, voor de
aansturing van de fasen, wordt geindexeerd uit een tabel
( STPTBL) gelezen, en naar de driverschakeling van de
stapmotor gestuurd. Na het verlaten van de subroutine
zijn de variabelen bijgewerkt en is de rotor een stap
verdraaid. Aan het begin van STPNXTPOS wordt COMPARE
aangeroepen om te testen of de nieuwe positie niet buiten
het interval: '000-720' komt. Bij een negatief resultaat
- het interval wordt niet overschreden - verloopt het
programma normaal. Is het resultaat positief, dan wordt,
via een call naar NEWANGLE, de opneemring naar de positie
'000' respectievelijk '720' verdraaid.

6.2.4 TIMDIF

De verstreken tijd tussen een eerder opgeborgen
klokwaarde, en de huidige waarde van de klok, wordt
berekend door de aanroep van de routine TIMDIF. De real
time-clock is opgebouwd uit de volgende eenheden: uren,
minuten, seconden, 10 milliseconden en 100 microseconden.
De registers van de real-time-clock bevinden zich in bank
1; de oude klokwaarde ( OLD TIME) in bank 2 en het
resultaat van de berekening wordt opgeborgen in bank 3
onder de naam DIF_TIME. De berekening van de verschiltijd
mag niet door een interrupt van de real-time-clock
gestoord worden. Daarom wordt tijdens deze korte routine
( minder dan 38 microseconden ) de interrupt van timer 0
gedisabled.
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7 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Naar aanleiding van de bouw, en meting aan de regeling
van de Foucault-slinger, blijkt dat de metingen aan de
verwachte resultaten voldoen. De schakeling werkt echter
nog niet geheel naar behoefte. Het zijn vooral de de
sensoren die problemen opleveren. Paragraaf 7.2 geeft een
suggestie om dit probleem op te lossen met behulp van
gemoduleerd licht. Enkele ideeen voor uitbreidingen
worden in paragraaf 7.3 aangedragen. Als laatste wordt
een meetmethode behandeld voor het uitlijnen van de
Charron-ring.

7.1 MEETRESULTATEN

Bijlage G toont het resultaat van een duurproef. De
grafiek - een zaagtand - vertoont een bijna constante
helling. De lichte slingering die op deze helling
gesuperponeerd is kan twee oorzaken hebben, namelijk:

- het totale systeem is niet goed uitgelijnd en heeft
dus een voorkeursrichting

- de invloed van de maan op het gravitatieveld

Op de achterflank van de zaagtand heeft de ring de
uiterste positie '720' bereikt, en gaat terug naar
positie '000'. Op het eerste gezicht levert de opstelling
met de besturing een bevredigend resultaat. De
amplituderegeling houdt de slinger in beweging, en de
volgregeling registreert nauwkeurig de beweging van het
slingervlak.

7.2 MODULATIE VAN HET LICHT

Bij een toename van de intensiteit van het omgevingslicht
komen de fototransistors in verzadiging. De sampleroutine
ziet geen veranderingen in de toestand van de opnemers en
reageert dus ook niet. De amplituderegeling krijgt geen
interrupts. Voor de regeling lijkt het dus alsof de
slinger goed werkt. In werkelijkheid verliest de
volgregeling het slingervlak en de slingerbeweging dempt
uit. De software is weI in staat spikes - bijvoorbeeld
door licht flitsen - te filteren, maar de toename van de
intensiteit van het omgevingslicht is niet zo eenvoudig
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weg te werken. Diafragrna's en afschermingen om de
opnemers zijn niet voldoende. Wordt de gevoeligheid van
de fototransistors, door de emitter weerstand te
verkleinen, omlaag gebracht, dan reageert de opnemer niet
meer op het omgevingslicht maar ook niet op de licht
donker overgangen van de slinger! Verlaging van de
lichtgevoeligheid heeft aIleen zin als de intensiteit van
de lichtbron wordt opgevoerd. Dit is een oplossing met
grof geweld. Een nettere oplossing ontstaat door
toepassing van gemodulerd licht. Figuur 7.2 toont het
blokschema van een dergelijke opzet. De lichtbron wordt
gemodulerd met een frequentie fO. De fototransistor aan
de ontvangstzijde moet zodanig ingesteld worden, dat
zelfs de grootste intensiteit van het omgevingslicht, de
schakeling nog niet in verzadiging kan sturen. De
gelijkspanningscomponent, veroorzaakt door het
omgevingslicht, moet uit het signaal gehaald worden. Hoge
frequenties horen ook niet in het signaal thuis. Na
dubbelzijdige gelijkrichting en afvlakking - omhullende
detectie - ontstaat een signaal dat door de
microcontroller verwerkt kan worden.
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Figuur 7.1 suggestie voor een storingsvrije detectie

De lichtbron ( nu een lampje ) kan het beste worden
vervangen door een LED met een golflengte tegen het
infrarood-gebied aan. Bijlage 0 geeft gedetailleerde
informatie over de eigenschappen van de fototransistor.
Een LED heeft waneer deze gepulseerd wordt aangestuurd
een hogere lichtopbrengst en een beter rendement. De
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maximale modulatiefrequentie wordt in hoofdzaak bepaald
door de snelheid van de toegepaste fototransistor. Uit
meting blijkt het huidige type in het gebied van 100 Hz
5 kHz redelijk te werken.

7.3 UITBREIDINGEN

Als het probleem van de sensoren is opgelost kan de
schakeling met een paar extra mogelijkheden worden
uitgebreid. Poort 1 van de microcontroller is voor deze
eventuele uitbreidingen gereserveerd. Met behulp van een
keyboard in combinatie met een alfanumeriek display
kunnen constanten ( bijvoorbeeld de slingeramplitude )
van buitenaf worden ingesteld. Nu liggen deze constanten
vast in de eprom. Ook ontstaat op deze manier een
mogelijkheid gemeten waardes weer te geven. De tijds-as
van de grafiek wordt nu bepaald door de snelheid van het
papier van de x-t-schrijver. Met behulp van een D/A
converter en een kleine softwareroutine kan de
microcontroller de t-as van de grafiek genereren voor een
x-y-schrijver. Het uitlijnen van de Charron-ring ( zie
ook de volgende paragraaf ) kan ook worden ondergebracht
in de regeling met de controller. Timer 1 is nog geheel
vrij. Met behulp van het display kan dan de instelling
van de ring worden weergegeven.

7.4 UITLIJNEN VAN DE CHARRON-RING

De Charron-ring, die het elliptisch slingeren dient te
voorkomen, geeft indien deze niet goed is uitgelijnd, de
slinger een voorkeursrichting. Het is daarom noodzaak dat
de ring zeer precies wordt uitgelijnd. Figuur 7.2 toont
het meetprincipe. De ring is electrisch geisoleerd van de
opstelling. De ophangdraad wordt met +5 volt verbonden.
Maakt de ophangdraad contact met de ring dan zal er een
puIs ontstaan. De ring dient zodanig ingesteld te worden
dat de pulsbreedte ( de contacttijd met de Charron-ring
), aan beide zijden van de ring even groot is. De PM
6671, high resolution timer/counter, is voor dit doeI
zeer geschikt, daar de samplefrequentie en de detectie
niveau's instelbaar zijn. De meter ontvangt 2 pulsen
gedurende 2400 milliseconden ( dat is een slingerperiode
). De Charron-ring kan met behulp van de micro
insteltafel langs 2 assen bewogen worden. De meting moet
enige malen herhaald worden in twee op elkaar loodrechte
slingervlakrichtingen.
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Figuur 7.2 uitlijnen van de Charron-ring
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ASM51 8051 Falilv Hsselbler VI. i 0

;ifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiittittii
;iUti tUU

;iiiii iiiii
;fiiiiiiiiiiiiiiititiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiittti

photomask equ 00110000b ; lask for photo sensors I , r
bdarkn equ 00110000b both photo sensors in darkness
blight equ OOOOOOOOb both photo sensors lightned
11 ight equ 00010000b left photo sensor lightned
rlight equ 00100000b right photo sensor lightned
dlyspd equ 1 delay tile in 10Isec
plIth equ 50 pulstijd spoel bekr. (i10 Isec!
fpwth equ .", schadulltijd alpl. regel. (il0 Isec)i.,J

equangle eQu 0 test angle is equal to angle
C:lr:l.:.nnla ~O~~ ~~nlo ;~ ~.~11or ~hon .:.n~lo

5 I

ttttt

f. aSI
09-04-87
8051, aSl51
17,25,41
.1 real tile clock
.2 all interrupts enabled
.3 alplitude regeling
.4 alplitude regeling pulsbreedt
.5 volgregeling d.l.v. salpling

FOUCAULT SLINGER CONTROL

EQUATES, DEFINE STATE~ENTS , PIN A5SI6N~ENTS

sourcefile
last update
assembler
tabs
version

;UUi

PORTS

;
stpliotdrvO equ 90h p1.0 output
stplotdrv1 equ 91h pl.l output
stplotdrv2 equ 92h p1.2 output
stplotdrv3 equ 93h pl.3 output
tstO equ 94h p1.4 output used by rlt_clk
tstl equ 95h pl.S output used by lainline
tst2 equ 96h pl.6 output used by chks_error
tst3 equ 97h pl.7 output used by search

alplsp equ rxd p3.0 output aandri jf spoel (O=aanl
alplf equ txd p3.1 input fotosensor alplitude
alplint equ intO p3.2 input fotosensor alpl.int.
p33 equ inti p3.3
fotorechts equ to p3.4 input fotosensor rechts
fotolinks equ t1 p3.S input fotosensor links
p36 equ lIr p3.6
p37 equ rd p3.7

CONST

)000
)(;00
)000
)000
)000
)000
)000
)000
0000
[;000
:;000
0000
)000
)000
0000
:)000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000 = 0090
0000 = 0091
0000 = 0092
0000 = 0093
0000 = 0094
0000 = 0095
0000 = 0096
0000 = 0097
0000
0000
0000 = OOBO
0000 = OOBI
0000 = 00B2
0000 = 00B3
0000 = 00B4
0000 = 00B5
0000 = 00B6
0000 = 00B7
0000
0000
0000
0000
0000
0000 = 0030
0000 = 0030
0000 = 0000
0000 = 0010
0000 = 0020
0000 = 0001
0000 = 0032
0000 = 0019
0000 = 0000



Page: i. ASM51 80~i Famih Assemoler Vl.IO
****f FDUCCULT SLINGER CONTROL fffff

equ OOh

RE615TER8ANKS 0-3

equ 2fh
equ stack
equ 20h
equ ral+O

equ 03h
equ 04h
equ 05h
equ 06h
equ 07h

r5

r6
r7

tile difference area for calc
rO di ff .1lsec
rl diff 10lsec
r2 di ff sec
r3 di ff lin
r4 diff hour

realtile clock arei
rO .1lsec
rl 10lsec
r2 sec
r3 lin
r4 hour
rS

general purpose area
rO lelory pointer
rl lelory pointer
r3
r4 low byte new rotation
r5 high byte new rotation
rb low byte actual rotation
r7 high byte actual rotation

r6
r7

test angle is greater then angle
test angle 000 steps
test angle 090 steps
test angle 180 steps
test angle 270 steps
test angle 360 steps
test angle 450 steps
test angle 540 steps
test angle 630 steps

; test angle 720 steps

tile store area for oldtile
rO old .1lsec
rl old 10lsec
r2 old sec
r3 old lin

; r4 old hour
; r5

r6
r7

; stack area
; raatop
: ralbottol
; register angle in graden (0,2,4,.180)

"t.
0000
0090
0180
0270
0360
0450
0540
0630
0720

equ
equ
equ
equ
equ
equ
equ
equ
equ
equ

equ 18h
equ 18h
equ 19h
equ lah
equ Ibh
equ 1ch

equ 08h
equ 08h
equ 09h
equ Oah
equ Obh
equ Och

equ 10h
equ 10h
equ 11 h
equ 12h
equ 13h
equ 14h

bankO

;
stack
raltop
ral
angle

;
bank3
difsec_4
difsec 2
difsec
diflin
difhour

;
bankOr3
nanglel
nangleh
anglel
angleh
;
bank!
sec_4
sec 2
sec
lin
hour

;
bank2
oldsec_4
oldsec 2
oldsec
oldlin
oidhour

grtangl e
angOOO
ang090
ang180
..ng270
ang360
ang450
ang540
..ng630
ang720

0069 0000 = OOSA

0067 0000 = 0002
0068 0000 = 0000

0070 0000 = 0084
0071 ~OOO =GIOE
0072 0000 = Olba
C073 0000 = 0lC2
0074 0000 = 021e
0075 0000 = 0276
0076 0000 = 0200
ocm 0')00
0078 0000
007~ 0000
0080 0000
0081 0000
0082 0000 = 0000
0083 0000
0084 0000
0085 0000 =0003
0086 0000 = 0004
0087 0000 = 0005
008a 0000 = 0006
0089 0000 = 0007
0090 0000
0091 0000 = 0008
0092 0000 = 0008
0093 0000 =0009
0094 0000 =OOOA
0095 0000 = 0008
0096 0000 = oooe
0097 0000
0098 0000
0099 0000
0100 0000
0101 0000 = 0010
0102 0000 = 0010
0103 0000 = 0011
0104 0000 = 0012
0105 0000 = 0013
0106 0000 = 0014
0107 0000
0108 0000
0109 0000
OilO 0000
0111 0000 = 0018
0112 0000 =0018
0113 0000 = 0019
0114 0000 = 001A
0115 0000 = OOIE
0116 0000 = 001C
OW 0000
0118 0000
0119 0000
0120 0000
0121 0000
0122 0000
0123 0000
0124 0000
0125 0000 = 002F
0126 0000 =002F
0127 0000 = 0020
0128 0000 = 0020
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FQUCGULT SLINGER CONTROL •• i ••

JNITI ALI ZA TI ON

org OOOOh

6ENERAL PURPOSE FLA6S

INTERRUPT-VECTORTABLE

S3

error, init again

init stackpointer
steplotor in O-position

set softlilaretiler a
clear tilerb
set softlilaretiler c

select registerbank 0, clear flags

direction flag, O=liIest, l=east
tileset flag, O=not actve, l=active
bekrachtig spoel voor de eerste keer
bekrachtig spoel voor de tlileede keer
salple flag, 1= start salpling
salpling alloliled, 1= yes, 0= no

(OOlb) tiler'lint (unused)

(0023) serial int (unused)

(0000) reset
(0003) externalint.O

pulsbreedte leting voor alpl.
(OOObl tiler'Oint

real ti Ie cl ad
(0013) externalint'l (unused)

register rotorpositie (0-7)
.1lsec softlilaretiler
10lsec softlilaretiler
.ilsec softlilaretiler (alplitudereg)
10lsec softlilaretiler (alplitudereg)
register to save previous salple
register to save pre. vaiid salple

rdl+l
ral+2
ralll+3
ral+4
ral+5
raa..6
ralll+7

equ 7Sh
equ 79h
equ 7ah
equ 7bh
equ 7ch
equ 7dh
equ 7eh
equ 7fh

equ flagO
equ flagl
equ flag2
equ flag3
equ fIag4
equ flag5

eQu
equ
equ
equ
equ
equ
equ

10V sp,'stack
lOY p1,'000h
10V p3,'Offh

ijlp init
Ijlp exintO
db 0,0,0,0,0
Ijlp tilintO
db 0,0,0,0,0
Ijlp unint
db 0,0,0,0,0
Ijlp unint
db 0,0,0,0,0
Ijlp unint
db 0,0,0,0,0
ijlp init

10V a,'O
10V @rO,a
10V pSlil,'O

lOY tilera,.100
IOV tilerb,'O
10V tilerc,.100

pos
tiler a
timer b
t i lDer c
tillerd
preslpl
prevalsllpl

;
init:

xi nt 1:

tintO:

j

init til:

tintl:

unint:

xinto:

flagO
flagl
flag2
flag3
flag4
flag5
flag6
flag7

sint:

j

dirflg
tilsetflg
flcycle
f2cycle
slplf Ig
allilslpl

000 = 0021
000 = 0022
000 = 0023
000 = 0024
000 = 0025
000 = 0026
000 = oem
000
000
000
000
000
000 = 0078
000 = 0079
000 = OOIA
000 = 0078
000 = 007C
000 = 007D
000 = 007E
000 = 007F
000
000
000 = 0078
000 = 0079
000 =007A
000 = 0078
000 = 007C
000 = 007D
000
000
000
000
000
000
000
000 02002E
003 02014E
006 0000000000
OOB 0200E4
OOE 0000000000
013 020028
016 0000000000
OlE 020028
OlE 0000000000
023 020028
026 0000000000
02E 02002E
02E
02E
02E
02E
02E 75812F
031 759000
034 75BOFF
037
037 7400
039 F6
03A 75DOOO
03D
03D 752264
040 752300
043 752464
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ffili FOUCaULT SLINGER CONTROL fifif

0191 0046 752500 10V tilerd,tO ; clear tilerd
0192 0049 758902 IOV tlod,I00000010b ; gatel,c/t,ll,IO,gateO,c/t,ll,IO
0193 004C
0194 004C tilertO a-bit auto reload tiler
0195 004C 758C9C 10V thO,HOO set tiler 0 for .1lsec period
0196 004F 758815 10V tcon,100010101b ; tfl,trl,tfO,trO,iel,itl,ieO,itO
0197 0052 enable tiler'O running
0198 0052 exO ~ exl edge triggered
0199 0052 ;
0200 0052 759800 init_sp: 10V scon,tOOh serial control register
0201 0055 758700 IOV pcon,lOOh power control register
0202 0058
0203 0058 75B802 init)ep: 10. ip,tOOOOOOl0b -,-,-,ps,ptl,pxl,ptO,pxO
0204 005B 75A803 10V ie,IOOOOOOllb ea,-,-,es,etl,exl,etO,exO
0205 005E
0206 005E 7803 10V rO,tbankOr3 clear lower ral as default condition
0207 0060 7600 ruel r: 10V @rO,tO
0208 0062 08 inc rO ;
0209 0063 B82FFA cjne rO,traltop,ralclr;
0210 0066 7800 10V rO,lO
0211 0068 ;
0212 0068 02AF end init: setb ea enable interrupts frol now
0213 006A
0214 006A
0215 006A "AINlINE PR06RA~

0216 006A
0217 OOiJA
0218 OOiJA
0219 006A C27D clr ahslpl no salpling during these routines
0220 006C ;
0221 C06C 0278 In1540: setb dirf 19 turn east 135 degrees
0222 006E 90021C 10V dptr,hng540 newangle:= 540
0223 0071 858204 10V nanglel,dpl
0224 0074 858305 10V nangleh,dph
0225 0077 31C8 acall newangle and love to that place
0226 0079 ;
0227 0079 C278 In1180: clr dirflg turn west to 045 degrees
0228 0078 9000B4 10V dptr,lang180 newangle:= 180
0229 007E 858204 10V nanglel,dpl
0230 0081 858305 10V nangleh,dph
0231 0084 31CB acall newangle and love to that place
0232 0086 ;
0233 0086 0278 In1360: setb dirflg turn east to 090 degrees
0234 0088 900168 10V dptr,'ang360 newangle:= 360
0235 008B 858204 10V nanglel,dpl
0236 008E 858305 10V nangleh,dph
0237 0091 31CB acall newangle and love to that place
0238 0093
0239 0093 0270 setb ahslpl salpling allowed
0240 0095 ;
0241 0095 0295 lainline: setb tstl fffff set testpin high for debug
0242 0097 00 nop
0243 0098 C295 clr tstl
0244 009A BOF9 sjlP uinline fffff loop for debbug
0245 009C
0246 009C
0247 009C SA"PlIN6 ROUTINE
0248 009C
0249 009C C27D salpling: clr alwslpl no new salples allowed
0250 009E (only in case of an error)
0251 009E E5BO 10V a,p3 read port 3
0252 OOAO 5430 anI a,'photolask lask for photo sensors
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FOUCaULT SLINGER CONTROL ttt.t

INTERRUPT ROUTINES

REAlTI"EClOCK ~ SOFTWARETI"ERS INTERRUPT

elke .llsec wordt deze interrupt aangeroepen
door de hardware tiler to. deze tiler laadt
zichzelf opnieuw. let behulp van deze interrupt
wordt de juiste tijd bijgehouden. tevens worden
de software tilers, als die op dat IOlent in
gebruik zijn, bijgewerkt.

ss

IIII1this is very bad, an error
UUt for debug
see if tiled out
tun for debug

save acc for later use
love it
restore acc
update previous valid salple

update previous salple
new salpling allowed
restore acc
restore psw
return to background progral that was
interrupted by rlt_clk and forced to
do this salpling routine first

save acc ~ psw

bank .1 rO,rl,r2,r3,r4
tilera,tilerb,tilerc,tilerd
alplspl
geen

a,lrlight,chks_ej skip if right sensor not lightned
dirflg direction:= west
chks done salple checks done ,now love it

a,lllight,chks_3; skip if left sensor not lightned
dirflg direction:= east
chks_done salple checks done; love it

acc= newsalple
a,prevalslpl,s_then; if newsalple () prevalslpl then
end_s ;
a,preslpl,end_s ; if newsalple () preslpl then end_s

tilerb,I200
tst2
a,tilerb
tst2
chks_error
end s

a,lbdarkn,chks_2; skip if not both in darkness
prevalslpl,a update previous valid salple
end s o.k. changes to be lade I I I I I

a,lblight,chks_l; skip if not both lightned
search search pendul e
end s

preslp1,a
alwslpl
acc
psw

acc
stpnxtpos
acc
prevalslpl,a

psw
acc

push
push

cjne
dr
sjlP

push
acall
pop
10V

cjne
10v

sjlP

cjne
setb
sjlP

10V

setb
pop
pop
ret

10V

setb
10V

clr
jnz
sjlP

actuele registers:

cjne
acail
sjlP

actuele flags
subroutine calls:

cjne
sjlP
cjne

chks 2:

;
tilintO:

s)f:
s_else:
sJhen:

chks_e
chks error

end s:

OA2
OA2 B52702
OA5 8034
OA7 B52b31
OM
OM 840004
OAD 318F
OAF 802A
081
OBI B43004
OB4 F527
OBb 8023
OB8
OB8 B41004
OBB D27B
OaD 8014
OBF
oaF B42004
OC2 C278
OC4 BOOO
OCb
OCb 7523C8
OC9 0296
OCB ES23
OCD C296
OCF 70F8
001 8008
003
OD3 COEO
ODS 31FO
007 OOEO
009 FS27
ODS
ODB F526
ODD 0270
ODF OOEO
OEI DODO
on 22
OE4
OE4
OE4
OE4
OE4
OE4
OE4
OE4
OE4
OE4
OE4
OE4
OE4
OE4
OE4
OE4
OE4
OE4
OE4
OE4
OE4
OE4
OE4 CODO
OEb CO EO
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0315 aOE8 ~294 setb tsto IIIII debugging, toggle pin

tilsetflg,end_clk; skip if tilset in procedure

slplflg,end_tiIOj skip if not tile to take a new salple
alwslpl,end_tiIO; skip if salpling not allowed

10v r4,10

o.k. salpling allowed
force return address to salpleroutine

clear Isec tiler
inc hin tiler
skip if not tiled out

see if tilerd is 0
skip if so ~ leave alone

we've seen the sign, so clear it now

2 dUlly push for pop in end_tilO

reload tilera .llsec period
dec tilerb

look at tilerd
skip if not tiled out
bekrachtig alplitude spoel

dec tilera
test tilera
ski p if not 0

clear 10lsec tiler
inc Isec tiler
skip if not tiled out

clear Ihour tiler

inc .llsec tiler
skip if not tiled out

clear .llsec tiler
inc 10lsec tiler
it's tile to take a new salple
skip if not tiled out

see if tilerb is 0
skip If so &leave alone

clear llin tiler
inc Ihour tiler
skip if not tiled out

select register bankpsw,10000I000b

tiler a,11 00
ti lIerb

tilera
a,tilera
end soft

ti lerc, 1100
tilerd

a,tilerd
end softs

a,tilerb
end 50ft

rO
rO, 1100, end_el k

tilerc
a,tillerc
end_softs

a,tilerd
end_softs
alpl sp

dptr ,Isalp Ii ng
dpl
dph
psw
acc
slpIflg

rO,IO
rl
slplflg
rl,ll00,end_clk

jz

jnb
jnb

jb

dec
10v
jnz

10v
dec

dec
10V
jn:

IOv

inc
cjne

10v
dec

IO~'

push
push
push
push
elr

10V
jnz
elr

IOv
jz

10v r3,10
inc r4
cjne r4,t24,end_clk

10v r2,10
inc r3
cjne r3,lbO,end_clk

10v rl,IO
inc r2
cjne r2,lbO,end_clk

10V

10v
inc
setb
cjne

i
batch:

end 50ft:

softtil:

rItcH:

0::'17 (iOEA E523
0318 OOEe bOOB
0319 C;O~E

032(; OOEE 1522
0321 OOFO E522
0322 00F2 7005
0323 00F4
0324 OOF4 752264
0325 00F7 1523
032b OOF9
0327 OOF9 E525
0328 OOFB bOll
0329 OOFD
0330 OOFD 1524
0331 OOFF £524
0332 0101 700B
0333 0103
0334 0103 7524b4
0335 0106 1525
0336 0108
0337 0108 E525
0338 010A 7002
0339 010C C2BO
0340 010E
0341 010E 207923
0342 0111
0343 0111 75D008
0344 0114
0345 0114 08
0346 0115 BBb41C
0347 0118
0348 0118 7800
0349 ellA 09
0350 011B D27C
0351 011D B96414
0352 0120
0353 0120 7900
0354 0122 OA
0355 0123 BA3COE
035b 012b
0357 012b 7AOO
0358 0128 08
0359 0129 B83C08
03bO 012C
03bl 012C 7800
03b2 012E OC
03b3 012F BC1802
03b4 0132
0365 0132 7COO
03bb 0134
03b7 0134 307CI0
03b8 0137 307DOD
03b9 013A
0370 013A 90009C
0371 013D C082
0372 013F C083
0373 0141 CODO
0374 0143 COEO
0375 0145 C27C
037b 0147
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147 C294 end tiiiO clr tstO fffff debbuging, toggle pin
149 DOEO pop acc
14B DODO pop PSII restore acc ~ PSII
14D 32 reti return to background progral
14E
14E
14£ PULSBREEDTE MEET INTERRUPT
14E
14E
14E bij elke fiank 1I0rdt deze interrupt
14E routine aangeroepen. als eerste 1I0rdt de be-
14E krachteging van de spoel uitgeschakeld (ookal
14E is deze niet in lIerking). er 1I0rdt gekeken of
14E lie let net begin of het einde ven de puIs te
14E laken hebben. vervolgens ( als einde puIs) zal
14E doorliddel van het aanroepen van de routine
14E 'tildif' de verschiltijd tussen tllee flanken
14E berekend 1I0rden. het lechanisle dat opgeboulld
14E is rond de flcycle ~ f2cycle flag zorgt dat
14E de spoel een evenaantal laal bekrachtigd 1I0rdt.
14E
14E actuele registers:
14E actuele flags f2cycle,alplsp
l4E subroutine calls: tildif
14E
14E
14E COOO xi nt 0: push PSII save acc ~ PSII
150 COEO push ace
152
152 7402 10'0' a,12 delay 5 usec to despike line
154 05EOFO djnz acc ,$ ;
l57 20B230 jb alplint,end_exO ; skip if spike
15A
15A A2Bl 101' c, alplf begin or end pulse?
ISC 5015 jnc endpulse
15E j
15E 02BO beginpulse: setb alplsp turn of pOller frol driving coil
160 C2A9 clr etO no interrupts frol real tile clock
162 75000B 101' pSII,I0000I000b select registerbank 1
l6S
165 BBI0 lOY 0ldsec_4,rO update oldtile for next calculation
til7 8911 101' 01dsec_2,rt
Ib9 BA12 10'0' 01dsec,r2
loB 8B13 10'0' 0ldlin,r3
IbO 8C14 101' 0ldhour,r4
IbF
IbF 02A9 setb etO enable interrupts fro. realtile clock
l71 B017 sjlP end exO end of beginpulse routine
173 i
173 D280 endpulse: seth alplsp i turn off pOller frol driving coil
175 307B04 jnb f2cycle,nellcyclej skip if not f2cycle
17B C27B clr f2cycle this is f2cycle
17A 800B sjlP forcesp
17C ;
l7C 515B nellcycle: acall tildi f calculate pulsellidth begin-end-pulse
l7E C3 clr c
[7F 7419 10V a,lfpllth
lSI 9519 subb a,difsec) if difsec > fpllth then c:=l
IS3 5005 jnc end_exO skip if difsec <= fpllth
IBS 027B setb f2cycl e next tile lIill be f2cycle
187
iB7 75254b forcesp: 101' tilerd,ll120-pllth)j tilerd lIill force alplitude coil

5"t
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push psw save psw
IOV psw,IOOOOOOOOb select bank' 0

10V a,dph ; get high byte test angle
cjne a,angleh,hnot_eq; skip if test angleh {} actual angl eh

test angleh = actual angleh
10V a,dpl ; get low byte test angle
cjne a,anglel,lnot_eq; skip if test anglel <) actual anglel
sjlP equal skip test anglel = actual angl el

jc slaller skip if test angleh ( actual angl eh
10V a,dpl get low byte test angle
sj.p greater skip test angleh ) actual angleh

jc slaller skip if test anglel ( actual anglel
sjlP greater skip test angl el ) actual angl el

IOV a,lequangle test angle = actual angle
sjlP end_colpare

10V a,ls.langle test angle ( actual angle
Slip end_colpare

10V a,tgrtangle test angle> actual angle

pop psw restore psw
ret return to caller

SUBROUTINE NEW ANSLE

alplitude control not active

; return to background progral

IIIIIthis is very bad, an error
UUI for debug
see if tiled out
Uttl for debug

in 1120-pwthl 1 10 Isec

restore acc l psw

cl r ex!

SUBROUTINES

SUBROUTINE CO~PARE

push psw
push acc
IOV tilerb,'20
setb tst3
10V a,tilerb
clr tst3
jnz search error
pop acc
pop psw
ret

pop acc
pop psw
reti

SUBROUTINE SEARCH

olpare:

hnot eQ:

equal:

newangle:

greater:
;
end_colipare:

search error

;
sllaller:

;
end exO:

search:

0439 018A
0440 OIBA
0441 Oi8A DOEO
0442 Ol6e DODO
0443 Ol8E 32
0444 018F
0445 018F
0446 Ol8F
0447 OlaF
0448 Ol8F
0449 018F
0450 018F
0451 018F
0452 OlaF [ODO
0453 0191 [OEO
0454 0193 752314
0455 0196 D297
0456 0198 E523
0457 019A [297
0458 019[ 70FB
0459 om DOEO
0460 OIAO DODO
0461 0lA2 22
0462 0lA3
0463 0lA3
0464 0lA3
0465 0lA3
0466 0lA3
0467 0lA3 [ODO
0466 OiA5 750000
0469 OIAS
0470 0lA8 E583
0471 OIAA B50707
0472 OIAD
0473 OIAD E582
0474 OlAF B50608
0475 0lB2 800A
0476 01B4
04i7 0lB4 400[
0478 0lB6 E582
0479 0lB8 800C
04S0 OIBA
0481 OIBA 4006
0482 OIBC 8008
0483 OlBE
0484 OIBE 7400
0485 oleo 8006
0466 0lC2
0487 0lC2 7401
0488 0lC4 8002
0489 01C6
0490 0lC6 7402
0491 0lC8
0492 0lC8 DODO
0493 OICA 22
0494 OICB
0495 OICB
0496 om
0497 OICB
0498 01[8
0499 OICB
0500 0lC8 C2M
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10'1 dpl,nanglel test angle:: neN angle
10'1 dph,nangieh
acai i cOlpare cOlpare test angle Nith actual angle

jz end neNangle skip if test angle = actual angle

cjne a,lgrtangle,neN_dec; skip if test angle { actual angle

neN inc: setb dirfig test angle> actual angle; inc angle
acall stpnxtpos one step east
sjlP neNJepeat repeat until actual angle = neN angle

neN dec: elr dirflg test angle ( actual angle; dec angle
acall stpnxtpos one step Nest

neNJepeat: 10'1 ti lero, Idl yspd delay because of lax pull in rate
neN_dly: 10'1 a,tilerb

jnz neN_dly

sjlP neNangle reprat until actual angle = neN angle

end neNangle: setb exl alplitude control actiYe again
ret return to caller

SUBROUTINE STEP NEXT POSITION SLIN6ERYLAK

actuele registers: pos,angle
actuele flags dirflg
subroutine calls: zichzelf bij errlBO

Ne draaien het slingerYlak een stap in de
richting die aangegeven Nordt door de dirflag.
de rotor 'Ian de staploter kent 8 posities. na
het bereiken 'Ian positie 7 Nordt Neer let 0
begonnen (rotor 3bO graden gedraaidi. bij 180
graden Nordt ook de adlinistratie 'Ian de hoek
bijgeNerkt. IBO graden 'Ian de rotor kOlen oyereen
let I graad 'Ian het slinger ylak. locht een extreel
bereikt Norden (0 of IBO) dan Nordt het Ylak 180
graden in tegengestelde richting gedraaid.

5~

next position:=Oa,IO
nxtpos

jnb dirflg,Nest see Nith side Ne turning to

10'1 dptr ,lang720 turning to east; load test angle
acall cOlpare cOlpare test angel Nith actual angle

jz err720 skip if test angle = actual angle

inc anglel ok, angle { 720; increlent angle
10'1 a,anglel
jnz rtreast
inc angleh

10'1 a,pos check rotor position
cjne a,17,contineast skip if rotor not in position 7

10'1

sjlP

east:

;
incrangle:

;
stpnxtpos:

;
rtreast:

ICO B50482
100 850583
ID3 31A3
105
ID5 bOl6
lil7
107 B40206
IDA
IDA 0278
10C 31FO
IDE 8004
'lEO
'lEO C27a
IE2 31FO
IE4
IE4 752301
'IE7 E523
'IE9 70FC
'IEB
'IEB BOilE
lIED
lIED D2AA
lIEF 22
lIFO
lIFO
lIFO
lIFO
lIFO
lIFO
lIFO
lIFO
liFO
liFO
liFO
liFO
,lFO
liFO
liFO
liFO
liFO
HFO
liFO
liFO
)1 FO
liFO 307BIB
11F3
HF3 900200
llF6 31A3
!!FB
HFB 604E
HFA
llFA 0506
lIFC £506
liFE 7002
)200 0507
)202
)202 E521
)204 B40704
)207
)207 7400
)209 BOlD
)20B
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contineast: inc a volgende positie east
sjlP nxtpos

Ilest: IO~ dptr.langOOO turning to Ilest; load test angle
acall cOlipare cOlpare test angle Ilith actual angle

jz errOOO skip if test angle = actual angle
j

decrangle: dec angl el ok, angle> 000; decrelent angle
IOV a,anglel
cjne a, 10ffh, rtrllest
dec angleh

rtrlrlest: IOV a,pos cheCK rotor position
cjne a,IO,continllest skip if rotor not in position 0

IOV a,1I next position:=7
sjlP nxtpos

continllest: dec a next position Ilest

i
nxtpos: IOV pos,a save rotor position

add a,14 offset for IOVC frol stptbl
IOVC a,@a+pc get value frol table
IOV pl,a and drive step loter
sjlP end_stp

stptbl: db 11110000b rotorposition 0
db 11110001b 1
db 11110011b 2
db 11110111b 3
db ll111111b 4
db 11111110b 5
db 11111100b 6
db 11111000b 7

0563 G20B 04
0564 020e aOlA
0565 020E
0566 020E 900000
0567 0211 31A3
0568 0213
G569 0213 6024
0570 0215
0571 0215 1506
05i2 0217 E506
0573 0219 B4FF02
0574 021C 1507
0575 021E
0576 021E E521
0577 0220 B40004
0578 0223
0579 0223 7407
0580 0225 8001
0581 0227
0582 0227 14
0583 0228
0584 0228
0585 0228 F521
0586 022A 2404
0587 onc 83
0588 022D F590
0589 022F 8026
0590 0231
0591 0231 FO
0592 0232 Fl
0593 0233 F3
0594 0234 F7
0595 0235 FF
0596 0236 FE
0597 0237 FC
0598 0238 F8
0599 0239
0600 0239
0601 0239 D278
0602 023B 9002DO
0603 023E 858204
0604 024i 858305
0605 0244 31CB
0606 0246 800F
0607 0248
0608 0248 C278
0609 024A 900000
0610 024D 858204
0611 0250 858305
0612 0253 31CB
0613 0255 8000
0614 0257
0615 0257 22
0616 0258
0617 0258
0618 0258
0619 0258
0620 0258
0621 0258
0622 0258
0623 0258
0624 0258

i
errOOO:

;
errno:

setb dirflg turn east 180 degrees
IOV dptr,lang720 nellangle:= no
IOV nanglel,dpl
IOV nangleh,dph
acall nellangle and love to that place
sjlP end_stp Ile've done it again ~ ~~~!

clr dirflg turn Ilest 180 degrees
IOV dptr,langOOO nellangle:= 000
IOV nanglel,dpl
IOV nangleh,dph
aca: I nellangle and love to that place
sjlP end_stp Ile've done it again I I I I I

ret return to caller

SUBROUTINE CALCULATE TI"E DIFFERENCE

deze subroutine berekent het verschil tussen
de tijd die opgeborgen is in register bank 12
(oldtile) en de huidige tijd. de huidige tijd
is te vinden in bank II. het resultaat van de
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actuele registers: bank 11, rO tIl r4
bank 13, rO tIl r4
etO

actuele flags geen
subroutine calls: geen

berekening _ordt opgeslagen in bank 13 (diftile)
na deze bewerking -ordt de huidige tijd opgeborgen
in de registers oldtile. tijdens deze routine
logen geen veranderingen in de tijd plaats vinden.
dit betekent dat de interrrupt van tiler 10 ge
durende deze interrupt geblokeerd loet zijn.

""1:'''
'..Jti

258
258
258
258
258
258
258
258
258
258
258
258
258 C2A9
i5A 75D008
25D
2~D E8
25E 9510
260 5002
262 2464
264 F518
266
266 E9
267 9511
269 5002
26B 2464
26D F519
26F
26F EA
270 9512
272 5002
274 243C
276 F51A
278
278 EB
279 9513
27B ~002

27D 243C
27F F51B
281
281 EC
282 9514
284 5002
286 2418
288 F51C
28A
2SA D2A9
28C 22
2SD
2SD > 0000

Errors : 0

tildif:

tildif 0:

tildif I:

tildif 3:

tildif 4:

clr etO
IOv pSII,I00OOI000b

IOV a,rO
subb a,oldsec_4
jnc tildif_O
add a,II00
IOv difsec_4,a

IOV a,rl
subb a,oldsec_2
jnc ti Idif 1
add a,llOO
IOv difsec_2,a

IOV a,r2
subb a,oldsec
jnc tildif_2
add a,160
IOV difsec,a

IOV a,r3
subb a,oldlin
jnc tildifJ
add a,160
IOV diflin,a

IOV a,r4
subb a,oldhour
jnc tildif_4
add a,124
IOV difhour,a

setb etO
ret

end

no interrupts frol tilerlO during
this routine, select bank 1, c=O

tile difference .llsec

tile difference 10Isec

tile difference sec

tile difference lin

tile difference hour

allaN interrupt frol tilerlO again
return to caller

~I
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List Of Identifiers:

ALWSMPL.
AMPL.F•.
AMPLiNT.
AMPLSP .
ANGOOO .
ANG090 .
AN6180 .
AN6270 •
AN6360 .
AN6450 .
AN6540 .
AN6630 .
AN6720 .
AN6L.E. .
ANGL.EH .
AN6LEL .
BANKO. •
BANKOR3.
BANK!.
BANK2.
BANK3.
BATCH.
BDARKN •
BE6INPULSE .
BLIGHT.
CHKS_O .
CHKSJ .
CHKS_2 .•
CHKS_3 .
CHKS_DONE.
CHKS_E ..
CHKS_ERROR .
COllPARE. . .
CONTI NEAST .
CONTINWEST .
DECRAN6LE.
DIFHOUR.
DIFMIN ••
DIFSEC . .
DIFSEC) •
DIFSEC_4 .
DIRFL6 .
DLYSPD . .
EAST •..
ENDPULSE •
END_CLK.•
END_COMPARE.
END_DO.•.
END)NIT ..
END NEWAN6LE
END _So . .
END SOFT .
END_SOFTS.
END STP.•
END TIIlO .
EQUAL. .•
EQUANGLE .
ERROOO .
ERR720 .
EXINTO •
Fl CYCLE.

= Value
= Value
= Value
= Value
=Value
=Value
= Value
=Value
= Value
=Value
=Value

· =Value
= Value
=Value
= Value
= Value
=Value
=Value

• = Value
=Value
= Value

· = Value
=Value
=Value
= Value
=Value
= Value
= Value
=Value
=Value
= Value
=Value
= Value
= Value
=Value

• = Val ue
= Value
= Value
= Value
= Value
= Value
=Value
= Value
= Value
= Value
=Value
=Value
=Value
=Value
= Value
= Value
=Value
= Value
= Value
= Value
= Value
=Value
= Value
=Value
=Value
= Value

007DH
OOBIH
OOB2H
OOBOH
OOOOH
005AH
00B4H
OIOEH
0168H
0lC2H
021CH
0276H
02DOH
0020H
0007H
0006H
OOOOH
0003H
OOOSH
OOIOH
0018n
013AH
0030H
015EH
OOOOH
OOAAH
OOBIH
OOB8H
OOBFH
OOD3H
OOC6H
OOC9H
OlA3H
020BH
0227H
0215H
OOICH
OOIBH
OOIAH
0019H
OOISH
0078H
OOOIH
0lF3H
0173H
Ol34H
OlC8H
OIBAH
006SH
OIEDH
OODBH
00F9H
OIOEH
0257H
0147H
OIBEH
OOOOH
0239H
0248H
014EH
007AH
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Eo : Value 007BH
: Val ue 007aH
= Value 0079H
": Value 007AH
= Value 007BH
= Value 007CH
= Value 007DH
: Value 007EH
: Val ue 007FH

P. : Value Ol87H
NKS. = Value OOBSH
CHTS . = Value OOB4H

: Value OOl9H
R. = Value OICbH
LE = Value 0OO2H
Q. = Value OlB4H

= Value OOOCH
6LE. = Value OIFAH

: Value 002EH
EP • = Value OOS8H
P. : Value 0052H
III • = Value 003DH

: Value OOIOH
~. = Value OIBAH
NE • : Value 009SH

= Value OOOBH
: Value 0079H
= Value 008bH
: Val ue OObCH

~. : Value OOOSH
L. : Value 0OOo4H
LE . . = Value OlCBH
LE • : Value Ol7CH
C. = Value OIEOH
L : Value OlE7H

: Value OIDAH
PEAT. : Val ue OlE4H. . = Value 0228H
~. : Value 0014H

= Value OOl3H
= Value OOl2H

" = Value OOIIHL. •

4 . = Value OOIOH
= Val ue OOB3H
= Value OOBbH
= Value OOB7H

\SK. = Value 0030H
= Value 0021H
= Value 002bH

illPL • . . . = Value 0027H
= Value 0032H
= Value 0020H
= Value OObOH
= Value 002FH
= Value 0020H
= Value 01llH

r. = Value 0202H
r. = Value 021EH
16 . = Value 009CH

= Value Ol8FH
ERROR . = Value OI9bH

b3
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Li st Of Identifiers:

SEC. = Value 000AH
E,EC ". = value OOO'iH-
SEC 4. = Value OOOBH-
51 Ni = Value 0023H
SMALLER. = Value OlC2H
SMLANGLE = Value OOOlH
SMPLFL6. = Value 007CH
SOFTTlM. = Value OOEAH
STACK. = Value 002FH
STPMOTDRVO = Value 0090H
SfPMOTDl(Vl = Value 009lH
STFMOTDRV2 = Value 0092H
STPMOTDRV3 = Val ue 0093H
STPNXTFOS. = Value OlFOH
STPTBL = Value 023lH
S ELSE · = Value OOASH-
S-IF = Value OOA2H
5 THEN = Value OOA7H-
Tl MDIF = Value 02SBH
TIMDIF I) . · = Value 0264H-
WIDIF 1 . = Value 026DH-
TIMDIF_2 = Value 0276H
TIMDIF ,j = Value 027FH-
TIMDIF 4 . · = Value 028BH-
THIERA · = Value 0022H
TIMERB · = Value 0023H
TII'IERC · = Value 0024H
TI/'IERD = Value 0025H
TH'IINTO. = Value OOE4H
T1I'ISETFL6. = Value 0079H
TINTO. = Value OOOSH
TINT!. = Value OOlBH
TSTa = Value 0094H
TSTI . · = Value 0095H
TST2 . · = Value 0096H
TST3 · = Value 0097H
UNINT. = Value 002BH
WEST = Value 020EH
lINT 1. = Value OO13H
lItHO. = Value 0OO3H
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een nieuwe generatie 8-bit-processoren

8051/8052
Single-chip-computers zijn voorol interessont bij schokelingen

woorbij de computer slechts voor een voste took wordt ingezet.
.vee steffen die sinds enkele joren oon het single-chip-firmoment
toon, zijn de 8051 en de 8052 van Intel. Deze processoren zullen
7 de toekomst zeker regelmotig in Elektuur-schokelingen gebruikt
410rden (eerste voorbeeld: de referentietijd-klok). Aonleiding voor

ons om deze processoren wot, noder te bekijken.

• 8-bit microprocessor
- interne 16 bits brede timer 'counters (2 of 3)
• interrupt-prioriteitsstruktuur op twee nivo's
• diverse interrupt-mogelijkheden (5 of 61
• 32 I/O-lijnen (4 ports van elk 8 bitsl
• 64 KB adresbereik voer programmageheugen en 64 KB adres-

bereik voer datageheugen
• 128 of 256 bytes RAM on-chip
• geintegreerde booleaanse processor
• RAM-bereik gedeeltelijk per bit programmeerbaar
• programmeerbaar full-duplex serieel kanaal
• 111 instrukties, waarvan 64 slechts €len machine-cyclus lang zijn
• decimale en binaire rekenkundige bewerkingen
• 4 KB of 8 KB EPROM aan boord 18751/8752)
• 8 KB ROM-BASiC-interpreter 18052 AH BASIC)
• speciale BASIC-kommando's voor flO, tellers en de seriele

interface 18052 AH BASIC)
• Direkte programmering van BASIC-programma's in EPROM

mogelijk 18052 AH BASIC)

r specifieke toepassin
is het gebruik van
speciale microcon

er veel gemakkelijker
, een gewone proces
zoals de l80 of de
~. Dat heeff onder an
~ te maken met de
ltegreerde opzet van
"dedicated" proces
Voor besturingsdoel
jen zijn bijvoorbeeld
I 1I0-lijnen nodig. en
zitten bij zo'n controller
ldaard aan boord. Ver
bezit hij ook de nood-

3lijke timer/counters en
t hij speciale komman
, voor bit-manipulaties.
zijn nu precies de gro

'oordelen van de 8051
8052. Deze processoren
den al enige tijd in di
;e apparatuur toege-
it. Ook bij Elektuur heeff
ontwerp-afdeling zich
housiast op deze pro
isoren gestort, zodat u
je nabije toekomst wei
ge schakelingen met
type processoren kunt
wachten. Een recent
>rbeeld is de referen
ijd·klok, waarvan het
~ede deel in dit num-
,r te vinden is. De cen
Ie rol in deze klok wordt
speeld door een 8052
BASIC processor.

~n fomilie
or/ret
MCS-51-familie van

31 bestaat uit de groep
>cessoren die in tabel 1

te vinden is. Hierbij moe
ten we even opmerken
dat de aanduiding "8051"
enerzijds de naam is van
een specifieke processor
uit deze serie, en ander
zijds vaak wordt gebruikt
voor de hele familie.
De 8051 (zie figuur 1 en 2)
is een processor met 4 KB
ROM op de chip Dit ge
heugengedeelte kan door
Intel bij de fabrikage wor
den geprogrammeerd. De
8052 is praktisch identiek
aan de 8051. aileen bevat
deze een ROM van 8 KB
(en heeft hij 256 bytes
RAM er. 3 timer/counters
tegenover 128 bytes en
2 timer/counters bij de
8051). Aangezien het ROM
gedeelte bij deze pro
cessoren aileen door de
fabrikant kan worden ge
programmeerd. zijn deze

Technische eigenschappen:

typen aileen interessant
voor industriele gebruikers
(en grote aantallen).
Interessanter voor de klei
ne gebruiker is de 8031,
een 8051 zonder ROM.
Daarnaast is er nog de
8052·BASIC. waarbij de
ROM een BASIC·interpreter
bevat. A's we in dit artikel
dus praten over een 8051,
dan denken we tevens
aan de 8031 als het gaat
over programmeren in as·
sembler en aan de 8052
als het gaat over pro
grammeren in BASIC.
Bij dit overzicht moeten we
ook nog even de 8751 en
8752 noemen. typen die
gelijk zijn aan de 8051 en
8052. maar waarbij het
ROM-gedeelte is vervan
gen door een EPROM
gedeelte. Deze typen kun
nen dus door de gebrui-

ker zeit worden gepro
, grammeerd.

Hetgeheugen
Het geheugen van de
8051 bestaat uit twee bfok
ken van 64 KB, een blok
voor data en een blok
voor programma's (fi·
guur 3). De onderste 4 of
8 KB van het programma
geheugen kan in het IC
aanwezig zijn (ROM). Bij
het 64-KB-datageheugen
zit nog een apart blok dat
de 128 of 256 bytes interne
RAM bevat en een aantal
speciale funktieregisters.
Even een opsomming van
de belangrijkste registers:
accumulator, register B
(hoofdzakelijk gebruikt
voor vermenigvuldigen en
delen), status register,
stack pointer, data pointer
(2 x 8 bits of 1 x 16 bits).
poort O.. ,3, het dubbele
register voor serieel zen-

I den en ontvangen, de
16-bits timer/counter
registers. de capture
registers van de derde ti
mer van de 8052 en de
kommandoregisters voor
speciale funkties (inter
rupts, timer/counters en se
riele poort).
In het programmageheu
gen staat het programma
dat door de processor
moet worden uitgevoerd
(in machinekodeJ, terwijl
in het datageheugen de
gegevens worden op
geslagen die door de pro
cessor worden bewerkt of

b5



Intema' Memory

Tlmer.1
Device Program Date Event Counter. Interrupt.

8052AH 8K x 8 ROM 256 x 8 RAM 3 x 16·Bit 6
8051AH 4K x 8 ROM 128x8RAM 2 x 16·Bit 5

8051 4K x 8 ROM 128x8RAM 2 x 16·Bil 5
8032AH none 256 x 8 RAM 3 x 16·Bit 6
8031AH none 128x8RAM 2 x 16·Bit 5

8031 none 128 x 8 RAM 2 x 16·Bit 5
8751H 4K x 8 EPROM 128 x 8 RAM 2 x 16·Bit 5

8751H·12 4K x 8 EPROM 128 x 8 RAM 2 x 16·Bit 5

,
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Figuur 1. De aans1uitgege
vens van de 8031/51/52 De
tweede aandUldmg blj
sommlge pennen heeft be
trekkmg op de funktie van
de I/O-lijnen wanneer de
ze voor speciale doe1eln
den worden gebrUlkt,
bljvoorbee1d timer-mputs
RD en WR voor externe
geheugenaanstunng etc

Figuur 2 Hler is nog eens
het ooort-gebeuren gete
kend A1s de processor
met extern geheugen
wordt gebruikt (RAM of
ROM). bezetten de adres
en databus en de slgna1en
RD en WR 18I/O-lijnen,
die dan met meer beschlk
badr Zljn voor andere za
ken.

Figuur 3. De geheugenor
gamsatie blj een
MCS-51-processor.

Tabe1 1 De processoren
van de MCS-51-famllie van
Intel. De 8751H is een 8051
AH met EPROM op de
Chlp, waarblj de mhoud be
velligd kan worden.

geproduceerd. Het data·
geheugen kan zowel uit
RAM als ROM (wanneer er
aIleen maar data uitgele
zen hoeven te worden,
bijv. bij look-up-tables)
bestaan; het programma
geheugen bestaat meest
al uit ROM.
Bij het bekijken van de in
strukties van de 8051 valt
het op dat de meeste VCln
deze instrukties in een en
kele machine-cyclus wor
den uitgevoerd (dat zijn
12 klokperioden). De in-

strukties voor vermengvul
digen en delen zijn de
enige twee die langer
dan twee cycli duren. Met
een klok van 12 MHz berei
ken we een machine
cyclus-tijd van 1 IJS. Men
kan de verwerkingssnel
heid van een 12-MHz-8051
dus vergelijken met die
van een 6502 op 2 MHz of
een Z80 op 8 MHz.
Een ander belangrijk de·
tail is de mogelijkheid van
de 8051 om zowel 8-bit·
data als enkele bits te

manipuleren, wat de pro·
grammeur verlost van ver
velende maskeer-opera
ties.

De bus en de
poorten
Theoretisch heeft men bij
de 8051 de beschikking
over vier bidirektionele I/O·
poorten met een breedte
van 8 bits (figuur 4). In de
praktijk geldt dat aileen
maar als uitsluitend ge-

bruik wordt gemaakt van
het interne geheugen
(RAM of ROM). Bij toepas·
singen waarbij dat niet
het geval is, worden de
poorten 0 en 2 gebruikt
als data- en adresbus, ZC

dat nog maar twee poor
ten overblijven voor
I/O-gebruik. Poort P2 leve
de adressignalen A15 ..
. .A8 en poort PO (gemull
plexed) de adressignaler
A7 AO plus de data
07 DO, afhankelijk van

r het signaal ALE (address



n 4 Een blokschema
loverZlcht van de Jnler
obouilv van de 8051.

r---------- r.:",.i.• l ,::?t.L! ~.:.~

4

....
o..

IiII mei 1987

,~h enable).

I
signalen voor lees- en
,rijf-operaties voor het

I:~~~ ~~~~;~~e~~~rnde
I -9angen RD (read) en
I (write), in feite lijnen
11 poort P3. Bij toepas-
9 van een extern pro
!lmmageheugen (bij de
:11 is dat altijd ZO, bij de
I- _
:>1 en 8052 aileen als EA
, is), wordt de toegang
dat externe geheugen
regeld door middel van
t signaal PSEN (program
Ire enable). Het is nog
leressant om te ver.!ellen

1:~~S~e~~::~I~:rL~t~~u-
Iline-CYCluS wordt geakti
lerd tijdens het uitv~eren
In een programma In

1m externe (EP)ROM. Dat
I,mt door het feit dat tij
ms elke cyclus twee
:,tes achter elkaar wor·
~n opgehaald. Wanneer
!~ machinekode in het IC
bgeslagen is en het ex
[rne geheugen (indien
,::mwezig) geen data be
ilt, blijff PSEN "1". Dat is
bk de reden waarom in
Ie referentietiid-klok met
,e 8052 AH de uitgang
;EN niet gebruikt wordt.
let machinetaal-gedeelte

bestaat hier uit de BASIC
interpreter die in de ROM
Zit!
Ingang EA (external ad
dress) dient om de proces
sor mee te delen dat hij
het machinetaal-gedeelte
in zijn eigen (EP)ROM moet
verlaten en opcodes uit
het externe geheugen
moet gaan halen. Als de
processor EPROM aan
boord heeft, wordt deze in
gang tevens gebruikt voor
het aanbieden van de
programmeerspanning

, van 21 V voor de EPROM.

De timer/
counters
Zoals we al hebben ver
meld, bezit de 8051 twee
16-bit-timer/counters en de
8052 drie. In het beperkte
kader van dit artikel is het
niet mogelijk om aile mo
gelijkheden van deze ti
mer/counters te beschrij
ven. We Jaten het bij enke
Ie algemene opmerkin·
gen. In de timer-mode
'1indt het verhogen van de
registers eenmaal per
machine-cyclus plaats. De
maximaIe telfrekwentie is
dus gelijk aan 1/12 van de

klokfrekwentie von de pro·
cessor. In de counter
mode vindt de verhoging
plaats bij elke dalende
flank op een von de in
gangen TO, T1 of (bij de
8052) T2. De maximaIe tel
frekwentie is hierbij 1/24
van de kloktrekwentie. De
counter/timers 0 en 1 ken
nen vier verschillende
funktie-modes, waarmee
onder andere de breedte
(8 of 16 bits) kan worden
ingesteld en automatisch
een preset-getal kan wor
den geladen. Timer/coun
ter 1 kan door de seriEHe

, interface als baud rate
! generator worden ge

bruikt. Timer/counter 2 (ai
leen aanwezig bij de
8052) heeff drie modes:
16-bits auto-reload coun
ter, 16-bits capture counter
en baud rate generator.

De serii!He
interface
De IC's van de MCS-51
'familie bezitten allemaal
een seriele bidirektionele
interface, die in staat is
om simultaan te zenden
en te ontvangen (UARn.
De ontvangerzijde bezit

bovendien een buffer, zo
dat een nieuw byte kan
worden ontvangen als het
vorige nog niet uit het
ontvanger-register is
gelezen.
De seriele poort kent vier
modes, waarmee het da
taformaat en de baud
rate kunnen worden in
gesteld. Voor de baud
rate kunnen aile gebrui
kelijke snelheden tot
19200 baud worden geko
zen. Daarnaast zijn ook
snelheden tot 1 MHz mo
gelijk (o.a. voor multipro
cessor-kommunikatie). De
keuze van de snelheid is
mogelijk met behulp van
de timer/counters.

Interrupts
De 8051 kent maar Heist
5 interrupt-bronnen en de
8052 zells 6! Oat zijn de in
gangen INTO en INT1 (die
geprogrammeerd kunnen
worden voor nivo- of flank
detektie), de timer/coun
ters 0 en 1 (plus 2 bij de
8052) en tenslotte de serie
Ie poort. De interrupt
programmering is niet ge
bonden aan de hardware
opzet van het systeem, dit
is een zuivere software-
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kwestie. Let ook eens op
de aanwezigheid van
twee interrupt-prioriteits
nivo's.
Elk van de 5 (6) interrupt
bronnen kan een eigen
vektor toegewezen krijgen,
zodat de processor bij het
ontvangen van een inter
rupt naar het adres van
de bijbehorende interrupt
routine springt, nadat de
inhoud van de program
counter op de stack is ge
zet.

De instruktieset
We willen nog even de

aandacht vestigen op een
biizondere telg van de
MCS-51-familie: de 8751.
Dit IC bezit een EPROM
gedeelte van 4 KB dat na
het programmeren zoda
nig kan worden beveiligd
dat het niet meer kan wor
den uitgelezen. Uitstekend
geschikt voor software
beveiliging!
En dan nu de instruktieset.
label 2 geeft een volledig
overzicht. Oat mag u even
rustig bekijken ... We
gaan dan verder met de
speciale processor in de
serie, die in de referenlie
tijd-klok is toegepast:

De 8052 AH
BASIC
Het bijzonder van deze
processor schuilt in de
8 KB grote ROM die op de
chip van deze processor
zit. Deze bevat een echte
BASIC-interpreter. Verder
bezil het IC een derde
iimer/counter die de 31/51
leden van de familie niet
hebben. Oil extraalje
maakt het mogelijk om
mel splil baud rale te wer
ken, dus met verschillende
zend- en onlvang-snelhe
den.

TabeI 2 De mstruktleser
van de processoren Ult de
MCS-5J-reeks

TabeI 3 De lflstruktleset
van de MCS-BASIC-52 van
de processor 8052 AH
BASIC

Tabel 2
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D.I'Z
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\Intmonic Dr~crip.ion B~lt ("\C

·\l1I ) A.R n -\dd regl'l(~r 10 -\ccumulalnr , i
Al>il -\.dlrl'l't -\dd dlre,,:1 tonI!,;' lO -\l'l'umulalor I
-\I>D -\.\o'RI ·\dd andlrec," R" \1 III -\n'umulalor I
-\[l[) -\.-data -\dd Immediate data 10 '\ccumulalor ,
ADI>C A.Rn -\dd regl~ler 10 -\I,."cum\llalor "llh Carr~ ,
ADIK A..dlrect -\dd direct n~l(' to -\ v.llh C.. rr~ !lag I
-\\)IK -\.\o'RI Add indirect R A\I 10 A ,,"h Cam flag 1
ADIK -\ ....dala -\dd ImmC'dl.Ht' data to -\ Ytllh ('arr~ flag I
Slllll A.Rn Suhlr<:tCI regl~la lwm -\ ~Ilh Hnrrn~ J
Slllll A.dlrt:'l't Suhtr<:tct dlrt:'l"l h\tt:' frllm -\ ~lIh fhHro~ I
SlRII A.(n·RI Suhtrin·t Indlrt'l·t·R -\ \11r11m -\ ~ Horro~ 1
Sl'lIl1 -\ ....dat<:t Suhtrafl lmmc:d d<:tta frllm -\ ~ Htlrro~ I
"C 0\ Inl'rc:mt:'nt -\Cl'umulalnr I
"C Rn Inl'rC'mt'nt rC'gl\11.:'r 1
"C dln:'l't Inl'Tt:'m.:nl dlrC'l.:t Ink I
"C :n RI I ncr.:mc:nt InJlrt:'l't' R '\ \1 I
DEC \ l'>ecrC'mc:nl '\l'l'UmUlalor I
DEC Rn {xl'rt:'mt'nl rq~I.. la I
DEC dHt:'cl l'>ecrC'mc:nr Jlrt' ...'! h\t ...· I
DEC \!1 Rl I'>el'rt:'Olt:'nl tndlr...•...·( H. ,\\1 I
"C DPIR Incrt'mrnt f)dta POlntn
\Ill All "uillpl\ A & H ~

Ill\' All lll\lde .\ h\ H ~

DA A ['>e ...'lmal -\jtu .. , ·\ ...'.... ul1lul.Hnr I

1.0GI( .-\ I. OPER -\TI()'~

'IMmonic Dtslin•• ion B~lt (,.
A'I A.Rn -\ '\ n rC'gl .. tl"r I" -\n'umulatnr I i
A'I -\.dlrt:'C1 .-\'\() dlrt:'Ct h\lt' 10 \ .......·umulalnr J

A'l A.@R, -\ '\ D Indlrt:'c! R -\ \1 hI ,\ ...·...·umulalor I
-\'L A,~data -\, () ImmC'dldi'( dala til ·\ ...'(Umulahlr J

A'L dlrect.-\ -\ '\ f) -\cfumulator II) dlrc:C! h\tl" I
A'L dlrc:cl ....dat<:t -\ 'I> tmmt:'dlalC' data tn d,rt:'ct' h~ll'
ORL A.Rn OR rC'~l .. tC'r hi -\ ...·cumuldllH
ORI -\.dlrect OR dlrel·t 1'1\ tC' ill -\c...·umulatllr
ORL A.@JRI OR IndIH'C!"R -\ \1 to -\l'l:umUIJltH
ORI A.~dala OR ImmC'dlatt' d,Ha 10 -\cl"umutalor
ORI dlfecl.A OR -\l'cumuliHllr 10 dlrc:Cl 1'1\ tC'
ORI dlrecl.Jldata OR Immediate data 10 d,rc:cl' 1'1\ Ie
XRI .-\.Rn E ,c1u')l\c:·OR regl!'olC'r Itl -\ccumuliHnr
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XRL dtreCLA E\clu"l\e-OR -\ccumuJator to direct b\tc:
"RL direct,&Ida ta E\c1u\l\e-OR lmmedl<:t\e data I() dlrec!
Cl.R A Clear ""ccumulator
CPl A Complement -\ccumulator
Rl. A Rotate -\ccumulaltH L.eh
RIC A Rotate A l.eft through the Carn nag
RR A ROlate Accumulator Right
RRC A Rotate A RighI Ihrough Car" nag
SWAP A S~ap mbble') ~Ilhln the -\ccumulalOr

DATA TRA'SHR

:'ttntmonic Dtscriplion B~lt (',.
MOV A.Rn \1o\e regl~\t:'r to -\ccumLllalof I i
,\lOV A.dlrect Mo\e direcl h'le to -\ccumulallH I
MOV A.@RI '10\ e indirect' RA \1 to -\ccumulatoT I
MOV A,~dala \1o\e Immediate data to Aet.:umulalor I
\10\' Rn.A MlJ\e ""ccumlilator to re~!:I~ter I
MOV Rn,dlrecl \1o\e direct byte to regl~ler

MOV Rn.~dala \hne Immediate data [0 regl~ter

MOV dlrect.A Mo\e Accumulator to direct b~le

MOV dlrt:'ct.Rn Ml)\e register 10 direct byte
MOV d Irecl.d Irpct Mo\e direct b\"te to direct
MOV dlrect.(Q.Rt Mo\e Indlrect'RAM to dIrect h\·te
MOV dlrecl,#data Move ImmedlalC' data 10 direct h\'te
\lOV @R"A Mo\e AccumlJlator 10 indirect R'-\\1
>vlOV (O.'Rl.dlreCI ~O\e dIreCt b\'te to mdlrect R-\M
\10 V (~Rl.&ldala ~o\e Immedl~lle data to tndlreCl RAM
\lOV DPTR."<Ia,al~ Load Data POinter With a Ifl·bJl con~tant
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INTi; een externe of timer
interrupt kan dus direkt
vanuit BASIC afgehandeld
worden), PHO en PHi (voor
afdrukken in hexadeci
maal formaat), PUSH en

, POP (voor manipulatie van
. de data-stack van BASIC,

verder zie CLEARS) en
PWM (voor het opwekken
van een pulsbreedte
gemoduleerd signaal).
Verder zijn er nog een he
leboel instrukties die
interpreter-routines oproe
pen (UI1, UIO, U01, UOO). En
let er op dot dit allemaal
in BASIC mogelijk is!
In de derde kolom van ta
bel 3 vindt men tensloHe
de klassieke rekenkundige
en logische operatoren,
met daarnaast een serie
speciale 8052-operatoren,
beginnend bij CBY(). Deze
worden special function
operators genoemd. Hier
mee kunnen IIO-Iijnen en
geheugenadressen van
de 8052 rechtstreeks ge
manipuleerd worden. Met
CBYO kan men bijvoor
beeld lezen of schrijven in

Tabel 3

geheugenmanipulaties
(RAM, ROM en XFER).
In de volgende kolom

: staan een aantal state
ments die deze processor
bijzonder f1exibel maken,
zoals BAUD (om de trans
missiesnelheid te kiezen
van een extra seriele uit
gang, waarvan hier ai
leen even het bestaan
vermeld wordt). Verder zijn
er nog CALL (voor het
oproepen van een machi
netaal-routine), CLOCK1 en
CLOCKO voor het starten of
stoppen van een real time
clock, en CLEARS (voor het
initialiseren van de data
stack die men voorname
/ijk gebruikt voor het uit
wisselen van parameters
en machinetaal of het op
sloan van lokale variabe
len). Enkele andere inte
ressante mogelijkheden
worden geboden door
ONTIME (voor het genere
ren van een interrupt op
een bepaalde tijd), ONEX1
(voor het maken van een
sprong naar een subrouti
ne bij een interrupt via

3 geeft een over
van de BASIC-kom
:Jo's die de processor
[dit geldt voor versie
lij een betere bestu
,g van deze tabel volt
schijnlijk wei op dot
Ikele speciale kom
do's zijn voor op-
hten die normaal
~n in machinetaal
en worden uitge-
::l. We komen door
~Iijk nog op terug.
Inze ervaringen met
processor kunnen we

m dot dit SOS-produkt
vare on silicon) goed
dacht in e/kaar zit. De
essor is bijzonder ge
<t voor instrumentatie
,eetdoeleinden en
:esbesturing. De ver
.ingssnelheid ;s wei vrij
I bij gebruik van de
8-interpreter. Een
:hinetaal-programma
ltuurlijk stukken sneller,
lr daarbij moeten we
vergeten dot een
C-programma door
(tisch iedereen gele
en begrepen kan wor
. Ook de onervaren
Jrammeur kan met de
lrocessor in korte tijd
n programmeren. En
ligt bij machinetaal
even anders ...
I levert voor de 8052
BASIC een handleidmg
bijna 200 pagina's. De

,teresseerde lezer vindt
in alles wat hij wil en
~t weten over deze
IC-processor. Wij willen
. nog enkele bijzonder
len vermelden.
op de processor een
ding wordt aangeslo
die ook een program

erspanning kan leve-
, dan kan de 8052 AH
IC praktisch elk type
OM programmeren. Hij
,ereert daartoe zelf
~ benodigde signalen,
arbij exakt de door de
,rikant aanbevolen
stijden worden aange
Jden. Bij de program
'ring kan men zelfs
zen tussen de konventi
ale programmeerme
Ide en het intelligente
19rammeer-algoritme
., Intel.
tabel 3 zien we in de
om "Commands" maar
1st 14 speciale instrukties
::>r het programmeren,
JS enkele instrukties voor

COMMAl/OS
RUN
CONT
LIST
LIST.
LIST,
NEW
NULL
RAM
ROM
XFER
PROG
PROGl
PROG2
PROG3
PROG4
PROGS
PROG6
FPROG
FPROG,
FPROG2
FPROG3
FPROG4
FPROGs
FPROG6

STATEMEI/TS
BAUD
CALL
CLEAR
CLEAR,S&II
CLOCKI 1&0,
DATA
READ
RESTORE
DIM
DO·WHILE
DO·UNTIL
END
FORTO·STEP
NEXT
GOSUB
RETURN
GOTO
ON·GOTO
ON·GOSUB
IF· THEN·ELSE
INPUT
LET
ONEAR
ONEX'
ONTIME
PRINT
PRINT"
PRINTI"
PHO
PHO"
PHQ (II

PH'

PH' "
PH111J
PGM
PUSH
POP
PWM
REM
RETI
STOP
STRING
UI(l&OI
UO('&O)
LD,,,
STIli
IDLE
RROM

OPERATORS
ADD I-I
DIVIDE II
EXPONENTIATION (00)

MULTlPLV (")
SUBTRACT(-)
LOGICAL AND I AND)
LOGICAL OR COR)
LOGICAL X·OR I XOR)
LOGICAL NOT
ABSI)
INTI)
SGN( )
SORI I
RND
LOGI)
EXP( )
SIN( )
COSI)
TAN( I
ATN( )
=. >, >=-. <. <=, <>

ASCi )
CHR()
cav( )
DBVI)
xaVI)
GET
IE
IP
PORTl
PCON
RCAP2
T2CON
TCON
TMOD
TIME
TlMERO
TIMER'
TlMER2
XTAL
MTOP
LEN
FREE
PI

17074

het interne programmage
heugen. Met DBYO kan ge
lezen of geschreven
worden in het interne da
tageheugen. Met GET kan
een karakter worden op
gehaald uit de seriele in
terface. De andere spe
ciale operatoren (tot
lIMER2) zijn bedoeld voor
het lezen of schrijven in de
registers die dezelfde
naam dragen.
Het kommando XTAL dient

: om de processor te vertel-
len wat de frekwentie van

· het gebruikte kristal is. Dit
· is noodzakelijk voor een
; goede werking van de in
; gebouwde real time
! clock.
i TensloHe zijn er nog enke-

Ie kommando's voor het
: opvragen van systeempa
, rameters: MTOP voor het
i hoogste externe geheu-
, genadres. LEN voor de
I Jengte van een program-
· ma en FREE voor het aan-
· tal vrije geheugenbytes.

Heel waf mans
Met deze uitgebreide in
struktieset is de 8052-BASIC
interpreter in staat om ta
ken te verrichten die ge
woonlijk voorbehouden
zijn aan assembler-pro
gramma's; bovendien
staan de programmeur
ook nog een heleboel
EPROM-programmeer-in·
strukties ter beschikking.
De BASIC-programma's
kunnen in EPROM worden
opgeslagen, waarbij ze

i automatisch kunnen wor
den gestart bij het inscha·
kelen van de voedings
spanning. Het is overigens
mogelijk om verschillende
programma's in een
EPROM te zeHen.
Een andere unieke eigen
schap van de processor is
de mogelijkheid om diver
se BASIG-funkties ook van
uit assembler op te roe
pen. Hieronder vallen on
der meer de floating
point-berekeningen. kom
plexe rekenkundige be
werkingen en de I/O
routines.
Waarschijnlijk zult u pro
cessoren uit deze familie
in de toekomst nog wei
eens in een Elektuur·
schakeling tegenkomen.



PDl6

PDl6B

STEPPER MOTORS

1

- 9904 112 16001
. 9904 112 16101

QUICK REFERENCE DATA

: ':"?:'~. PDl6 PDl6B
I --Step angle 30 45' 30 45'

Maximum torque 400 gem 750 gem

Holding torque 500 gem 830 gem

Maximum pull-in rate 900 steps/s 1150 steps/s

Maximum pull-out rate 7500 steps/s 20000 Ilteps/s

1O-OJ7HJ

-------

APPUCATION

These stepper motors have been designed for converting electrical digital Information
supplied via an electronic switch. into mechanical movement. They can be used as posi
tioners or in variable speed drives.

DESCRIPTION

The stepper motors have an 8-phase and a 4-phase stator respectively and a permanent
magnet rotor with 24 poles, all enclosed in an aluminium housInj{. The motor colls of
the PDl6 are adapted to the uni -polar electronic switch 9904 131 03004. the motor colIs
of the PD16B to the bi -polar constant current drive 9904 13203001 .) for optimum per- 
fonnance.
The motors are characterized by their robust design and If desired they can tie made to
satisfy MIL specifications.

*) Data available on request.

July 1972 II II 867



9904 112 16001
9904 112 16101

STEPPER M<YrORS

II
PD16

PD16B

TECHNICAL DATA

1ljtQ.3

•

Dimensions (mm) 8 connecting leads lbl-polar driyel

IIJ 57mox

L"'"-'-------I.~
--l I-loStQI '.......1

-------
Fig. 1

Marking and connection
The connection leads are colour-coded and are connected to the electronic switches as
shown in Figs 2 and 3.

PD16 *) PD16B H)

Power consumption of motor, only
Maximum working torque
Holding torque
Maximum pull-in rate
Maximum pull-out rate
Number of phases
Resistance per coll

• Inductance per coll
Current per coll
Permissible ambient temperature range
Permissible storage temperature range
Permissible macor temperature
Insulation resistance at 500 V d. c.
Step-angle
Step-angle tolerance
-Number of steps per revolution
Direction of racation
Racor inertia
Bearings
Weight

6.5 W 8 W
400 gem 750 gem
500 gem 830 gem
900 steps/s 1150 steps/s
7500 steps/s 20000 steps/s
8 4
15 Q 8 Q

25 mH 25 mH
350 mA 500 mA
-30 to + 85 °c see section general

-62 to + 110 °c
125

0
C

100 MQ
30 45'

• :I: 10' non cumulative
';;,., \ .; 96
'. "" ....1 : reversible

32 gem 2

ball
600 g

•
*) Uni-polar switched with electronic switch 9904 131 03004
**)Bi-polar switched with 2x constant current drive 99041320.3001

868 II II July 1972
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-
PD16
PD16B

STEPPER MOTORS

"

9904 112 16001
9904 112 16101

I

J0116~---- --- ----t- i'......
....... "'\. '\.

pull-in pull-out

1\ '\.
POt6

~ \ ,
.""'" "' 1'\

I'\. '\

,
'\... "\

\ .......... "

1000

torque
(geml

750

500

250

o
10
6,25

30
t8,75

tOO
62,S

300
187,5

1000
625

3000
1875

1ZMl29.t

10000 30000 ItltpS/S
6250 18750 reY/min

-------

Fig.4 Torque versus stepping rate. measured at room temperature .
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j,
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II
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July 1972

Fig. 5 Applied torque
versus deviatioo.



9904 112 16001 °

1
9904 112 16101 .

STEPPER MOTORS PD16
PD16B

7ZUIO&

l'r~~Motor type PDl6 IIIII
IIIII pul-in

~ pUll-out (WII

"pul-in I
1,0

/ ,

J /
II 1/ 0,75

torque I 1\
r--.... I \

"..... "' \
) ,~ \

0,50

/
l/ II ' ...

/ 0,25
~

l..o' ~ 1\
'/ V

.JfI" ~ 0

1000

torque
(geml

750

500

----= 250-
o

10
6,25

30
18,75

100

62,5 .
300

187,5
1000
625

3000
1875

5

pull-out
(WI

3

2

o
10000 30000 steps/s
6250 18750 rev/min

,"puR-out

.J'" ••• ".

1000 ~M:-o-to-r-tvD-4e--:p::::D:-:I:-:6-=B+-"'T"""""'T"-r-T"T"TT'lT"'""-......-r-"T'"""""'I"TT.---:;:,z~"!l'f-!:-'-"'T"T"~ 20

II 11111
torque~ torque ++++++--+-++-l4-lf++11--+-+-+-++++H-----l-+-l-pul-in pull-out
(geml - 1-0 --- (WH (WI

" II
750 t-~I__H~f++++---.,;:::..j,l"rl..,/H-N-HlI.:,--I--+-+-+-+-l-I-l1l----1-H~1,515

I[ " IJ \
pul-inI 1\ '\. \

I V \
500 1--1--+-l-+-I+t-l+--4I1-1--J,I-+-II\...+-+-!-l-l----l--J-I~,+-I-W~~I--H~1, 10

J 1.1 1\
I ~

/ .I
1\
11

. 250 1--+-+-H4-I+tJI/IL--+-+-+-+++-\H¥-i/~+..J-·~-·~·I.-1'·-¥-:++N---++H-++-kI~1 5:.. i:.~

J/
o -" ~ '0

10 30 100 300 1000 3000 10000 30000 steps/s
6,25 18,75 62,5 187,5 625 1875 6250 18750 rev/min

Figs 6 and 7 Torque (left scale) and relevant power consumption (right scale) versus
stepping rate, measured at room temperature.
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GENERAL

TERMINOLOGY
(in alphabetical order)

STEPPER
MOTORS

Detent Torque: The maximum torque that can be applied to the spindle of an unexcited
motor without causing continuous rotation. Unit: gem.

Deviation: The change in spindle position from the unloaded holding position when a
certain torque is applied to the spindle of an excited motor. Unit: degrees.

Holding Torque: The maxi~Q,\steady torque that can be externally applied to the
spindle of an excited motor 'wj~f\'out causing continuous rotation. Unit: gem.

Maximum Pull-In Rate (speed): The maximum switching rate (speed) at whichan un
loaded motor can start without losing steps. Unit: steps/s (rev/min).

Maximum Pullo{)ut Rate (Speed): The maximum switching rate (speed) which the un
loaded motor can follow without losing steps. Unit: steps/s (rev/min).

Maximum WorlcingTorque: The maximum torque that can be obtained from the mo
tor. Unit: gem.

Overshoot: The maximum amplitude of the oscillation around the final holding posi
tion of the rotor after cessation of the switching pulses. Unit: degrees.

Pennanent Overshoot: The number of steps the roto.' moves after cessation of the
switching pulses. Unit: steps.

Phase: Each winding connected across supply voltage.

Pull-In Rate (Speed): The maximum switching rate (speed)!Lt}~'hicha frictionally load
ed motor can start without losing steps. Unit: steps/s (rev/min).

Pull-In Torque: The maXimum torque that can be applied to a motor spindle when
starting at the pull-in rate. Unit: gem.

Pull o{)ut Rate (Speed): The maximum switching rate (speed) which afrlctionally load
ed motor can follow without losing steps. Unit: steps/s (rev/min).

Pull o{)ut Torque: The maximum torque that can be applied to a motor spindle when
running at the pull-out rate. Unit: gem.

Start Range: The range of switching rates within which a motor can start without losing
steps.

Step Angle: The nominal angle that the motor spindle must turn through between ad
jacent step positions. Unit: degrees.

Stepping Rate: The number of step positions passed by a fixed point on the rotor per
second. Unit: steps/so

Slew Range: The range of switching rates within which a motor can rununidirection
ally and follow the switching rate (within a certain maximum acceleration) without
losing steps. but cannot start, stop or reverse.

-------
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