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SAMENVA'rl'ING 

Een rotatie - translatie robot op industriele schaal dient te 
worden gecompleteerd met een besturingscomputersysteem om in een 
latere fase optimale regelalgorithmen te ontwerpen en te testen 
aan dit systeem. 

Het besturingscomputersysteem is opgebouwd met behulp van 
zogenaamde singleboard computers van de firma Intel. V~~r iedere 
bewegingsgraad en de krachtensensor van de robot is een computer 
geinstalleerd. Om het verloop van het te implementeren 
besturingsprogramma, de communicatie en synchronisatie binnen het 
computersysteem te regelen, is een extra computer opgenomen. Een 
testprogramma dat in de verschillende computers draait, 
controleert de werking van het gehele computersysteem. 

Voor het computersysteem is een voedingsschakeling ontworpen, 
welke een noodvoedingsspanning levert als netspanningsfouten 
optreden. 

De hierarchie van het gebouwde computersysteem bepaalt 
voornamelijk hoe het besturingsprogramma er uit komt te zien. Dit 
komt omdat bij het ontwerp al van een taakverdeling binnen het 
computersysteem is uitgegaan. Er moet dus goed worden onderzocht 
waar elk deel van het programma in welke computer dient te worden 
geplaatst. Tenslotte vanwege het feit dat de computers parallel 
processen, dienen de interacties tussen de verschillende 
programmadelen goed worden opgesteld. 
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VOORWOORD 

Het voor u liggende rapport vormt de afronding van het 
afstudeerwerk verricht door mij in het kader van mijn studie tot 
elektrotechnisch ingenieur aan de Hogere Technische School (HTS) 
Eindhoven. 

Tijdens de afstudeerperiode van februari tot en met mei 1988 heb 
ik gewerkt aan een afstudeeropdracht aan de Technische 
Universiteit Eindhoven (TUE), afdeling Werktuigbouwkunde. 

De afdeling Werktuigbouwkunde aan de TUE heeft circa 1000 
studenten en 200 medewerkers. De afdeling is opgedeeld in diverse 
vakgroepen, waaronder de vakgroep Werktuigbouwkunde, 
Produktietechnologie en Automatisering (WPA). Binnen deze 
vakgroep ben ik werkzaam geweest aan een opdracht. 

De opdracht bestond uit het bouwen van een 
besturingscomputersysteem voor de regeling en besturing van een 
industriele rotatie - translatie robot. Deze opdracht heb ik 
verricht in samenwerking met Robert Pijnenburg. Onderling hebben 
we voor de opdracht een werkverdeling afgesproken. Robert heeft 
voornamelijk de interfacetussen robot en computersysteem 
gebouwd, terwijl ik het computersysteem heb gebouwd. Vanwege het 
zelfstandige karakter van de werkverdeling heeft ieder apart een 
rapport over zijn verrichte werkzaamheden geschreven. 

Voor het tot stand komen van het afstudeerwerk wil ik allereerst 
in het bijzondere mijn collega Robert Pijnenburg bedanken voor de 
prettige maar vooral ondersteunende samenwerking. Vervolgens 
bedank ik mijn afstudeerbegeleider ira P. C. Mulders voor het 
mogelijk maken van deze afstudeeropdracht en zijn hulp en 
adviezen. Tenslotte dank aan Gerard Kreffer voor de toelichting 
en adviezen over het mechanische gedeelte van het robotsysteem. 
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1 INtaEIDIN'G 

computers en robots. De idea Ie combinatie om een optimaal 
bestuurd robotsysteem te bouwen. Op de Technische Uni versi tei t 
Eindhoven wordt in de vakgroep Werktuigbouwkundige 
Produktietechnologie en Automatisering (WPA) onder meer onderzoek 
verricht op het gebied van Flexibele Automatisering en 
Industriele Robots (FAIR). 

Hiervoor is een industriele rotatie-translatie robot (RT robot)
voor zover dit het mechanische deel betreft - reeds in aanbouw. 
V~~r de regeling en besturing is het noodzakelijk deze te 
complementeren met een besturingscomputersysteem. Het 
computersysteem dient op de juiste werking te worden getest met 
behulp van een test programma. In een latere fase is het dan 
mogelijk om optimale (adaptieve) regelalgorithmen te ontwerpen en 
te testen aan het robotsysteem. 

Vanwege financiele aspect en is het besturingscomputersysteem 
ontworpen op basis van zogenaamde singleboard computers van de 
firma Intel, welke reeds voorhanden waren. Het rapport handelt 
over het ontwerp van het systeem, het testprogramma en de 
implementatie van besturingsprogramma's. Vanwege de korte 
afstudeerperiode (feb. - mei 1988) is dit laatste aIleen globaal 
onderzocht. Het rapport handel t niet over het ontwerp van de 
benodigde interfaces en de preciese integratie van deze in het 
computersysteem. Deze onderwerpen zijn in het rapport van Robert 
Pijnenburg [lit. nr. 1] besproken. De interfaces zijn weI qua 
toepassing en werking globaal toegelicht. 

Gegeven door de volgorde van het onderzoek behandelt het rapport 
de volgende onderwerpen. In hoofdstuk 2 wordt het ontwerp en de 
keuze van het computersysteem weergegeven. In hoofdstuk 3 wordt 
de werking van het computersysteem behandeld. Hoofdstuk 4 
behandelt het ontwerp van de voedingsschakeling voor het 
computersysteem. In hoofdstuk 5 is de implementatie van de 
programmatuur en het testprogramma behandeld. De benodigde 
initialisatie programmatuur voor de componenten in het 
computersysteem wordt hier piet bedoeld. Deze programmatuur is in 
bijlagen [B] behandeld. Tenslotte zijn in hoofdstuk 6 de 
conclusies gegeven. 
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2 OHTWERP VAN EEN BESTURINGSCOMPQTERSYSTEEB 

V~~r de besturing van een reeds in aanbouw zijnde RT robot is een 
besturingscomputersysteem nodig. Het tot stand komen van het 
ontwerp en de alqemene beschrijving hiervan zijn in dit hoofdstuk 
behandeld. 

2.1 ONTWERPEISEN 

Het besturingscomputersysteem en de RT robot vormen een 
robotsysteem. De regeling voor het robotsysteem wordt in het 
computersysteem geplaatst. Het robotsysteem dient complexe 
bewegingen snel uit te voeren. Hiervoor is een optimale regeling 
onontbeerlijk, waaruit voIgt dat het computersysteem eveneens 
optimaal moet worden opgebouwd. 

Tijdens het regelen van het robotsysteem spelen de volgende 
processen af: 
- rotatie; 
- translatie; 
- sensormetinq. 

Voor een optimale regeling dienen deze processen parallel te 
verlopen. De processen dienen van elkaar te weten in hoeverre ze 
zijn gevorderd, zodat synchronisatie tussen de processen 
onderling van belanq is. 

Het robotsysteem dient 'real-time' te werken. De berekening van 
de reqelinq voor het robotsysteem is complex. Om aan de gestelde 
eis te voldoen, dient een deel van de berekeninq bui ten het 
besturingscomputersysteem te worden uitqevoerd. Men noemt dit 
off-line procescomputergebruik. In het computersysteem dient ook 
een qoede taakverdeling te worden opgesteld om: 
- de overige berekeningen uit te voeren; 
- de verkregen resultaten (real-time en off-line) 

in de regeling toe te passen. 

Om de opqeslaqen informatie in het besturinqscomputersysteem 
te verliezen door een netspanninqsstorinq moet 
voedinqsschakeling worden ontworpen, welke een 'back 
voedingsspanning levert als de netspanning faalt of beneden 
bepaald spanningsniveau komt. 

niet 
een 
up' 
een 

Vanwege financiile aspecten dient zoveel moqelijk qebruik te 
worden qemaakt van de voorhanden zijnde componenten voor het 
ontwerp van het besturingscomputersysteem. 
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Aan de hand van de genoemde eisen is een computersysteem 
ontworpen, welke in de volgende paragraaf wordt toegelicht. 

2.2 ONTWERPBESCHRIJVING 

Om een optimale 'realtime' regeling te krijgen, wordt voor elk 
proces een computer gebruikt. Hierdoor verlopen de processen 
daadwerkelijk parallel. Bij het gebruik van een enkele computer 
voor de regeling moeten de processen te lang wachten op CPU tijd, 
waardoor het robotsysteem niet 'realtime' reageert. 

Aan de hand van de ontwerpeisen uit de voorgaande paragraaf is 
een besturingscomputersysteem ontworpen. Figuur 1 geeft het 
ontwerp schematisch weer. 

I .... UR'!H.'HOllMiIlIDR 1 

I 
~.---~-~-.-.~ I 

-...... ' 

Figuur 1 Blokschema besturingscomputersysteem. 

Uit het blokschema volgt dat de robot bestaat uit : 
een translerende mechanische constructie: 
een roterende mechanische constructie: 

- een krachtensensor. 

I 
I 
I 
I 

I 
i • 
i 

In bijlagen [A] zijn afbeeldingen van robot en sensor opgenomen. 
Ieder deel van de robot wordt bestuurd door een aparte computer. 
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Tevens is voor ieder deel een aangepaste I/O interface gebouwd om 
de koppeling met de computers te realiseren. De hoofdproces 
computer heeft de volgende taken: 
- de regelprocessen te sturen; 
- de synchronisatie tussen de processen te regelen; 
- de communicatie tussen het robotsysteem en de 

gebruiker te realiseren: 
de berekeningen voor de andere processen deels uit 
te voeren, waardoor het robotsysteem nog sneller kan 
reageren. 

Omdat de berekening van de regeling door verschillende computers 
wordt uitgevoerd, dient voor een optimale 'realtime' regeling de 
informatie uitwisseling tussen de computers onderling en tussen 
robot en besturingscomputersysteem snel te verlopen. Daarom is 
gekozen voor een bussysteem om: 
- de computers onderling te koppelen; 
- de I/O interfaces aan de computers te koppelen. 

Op de computer bus interface zijn vier computers en een extern 
computersysteem aangesloten. Om busconflicten te vermijden, kan 
telkens maar een computer de bus 'beheren'. Hiervoor is in het 
besturingscomputersysteem een bus arbiter opgenomen. Ais op een 
moment meerdere computers gebruik willen maken van de bus zal de 
bus arbiter de bus aan de computer met de hoogste prioriteit 
toekennen. 

De data uitwisseling tussen de computers onderling gebeurt via 
een gemeenschappelijk RAM. Voorbeeld: computer A schrijft data in 
het gemeenschappelijk RAM en meldt dit aan computer B. computer B 
neemt de data uit het gemeenschappelijk RAM over. Het voordeel 
van het gemeenschappelijke RAM is dat computer B zelf bepaald 
wanneer deze de beschikbare data uitleest. 

Tenslotte is een terminal in het besturingscomputersysteem 
opgenomen voor de bediening en de controle van het robotsysteem. 
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3 REALISATIE VAN BET ONTWERP 

Dit hoofdstuk beschrijft de opbouw van de gebruikte singleboard 
computers en welke componenten van deze zijn gebruikt. Vervolgens 
zijn de interfaces beschreven en is een beschrijving van de bus 
structuur gegeven. Tenslotte is de interrupt architectuur 
toegelicht. 

3.1 SYSTEEMBESCHRIJVING 

Het besturingscomputersysteem is opgebouwd rond een modulair 
computersysteem van de firma Intel. Di t systeem voldoet aan de 
gestelde eisen beschreven in hoofdstuk 2. V~~r elke benodigde 
computer is een singleboard computer module gebruikt. Bespreking 
van deze vindt plaats in de volgende paragrafen. 

V~~r de I/O interfaces zijn drie soorten interfaces gebouwd. Een 
dient om de positie van de RT robot in te lezen, een andere dient 
om een stuurspanning aan de motoren van de RT robot te leveren en 
tenslotte een interface converteert de verschillende signalen van 
de krachtensensor, zodat de computer deze waarden kan lezen. 
Paragraaf 3.5 behandelt kort de interfaces. 

V~~r het gemeenschappelijke RAM geheugen is een 128 kbyte RAM 
board gebruikt. Het typenummer luidt: iSBC 028A van de firma 
Intel. Het RAM board heeft een pariteitscontrole register op I/O 
adres OOOFH, welke via de computer bus interface moet worden 
aangesproken. Bijlage [C.1] geeft de adressentoekenning van het 
RAM board. 

De communicatie tussen de computers onderling en het RAM board is 
gerealiseerd met de Intel Multibus. In paragraaf 3.6 en bijlage 
[C.S] is de werking uitgelegd. 

In het besturingscomputersysteem zijn verschillende processen 
werkzaam. Deze processen bepalen mede de interrupt architectuur 
van het systeem. Vandaar dat in paragraaf 3.7 deze met behulp van 
een overzicht is toegelicht. 

3.2 COMPUTER iSBC 186/03 

De iSBC 186/03 computer is de hoofdproces computer van het 
besturingscomputersysteem. Het computerboard is door middel van 
een jumperconfiguratie ingesteld. De toegepaste jumperinstelling 
is in bijlage [C.2] opgesomd. De toegepaste secties worden 
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toegelicht. Voor meer informatie wordt naar de computermanual 
[lit. nr. 2] verwezen. 

Figuur 2 toont het blokschema van de singleboard computer. De 
computer maakt gebruik van de 80186 geintegreerde interval timer 
(PIT). Deze PIT heeft drie timers, waarvan timer 0 en timer. 1 
zijn gebruikt. Beide timers werken als baudrate generator voor de 

. (' 
'" ~ ~ '" I 

~ <I ,. ~ 
. Ic-i7E";l~'E ~, I .ntlJll .... J I •• ttl J CIIITIIOiIICI. __ AC. __ AC. 

e 

i"I> (') 
" '" 

.q. J 
• ~ ,. I- oj; ..... J I ..... I I r":i':.:=; .... ~ .. 1 I HII'&L I I 'Ch-.:'ri.uJ'i. J --- __ loCI 

cor.~~~ "lIar41 1IO>:"im-' . . 
" " - " '" '" " t " 

'" 
. ~ 

" I- 01 ,. 
.. 

• I> .' 
~ 011-.0,,"0 ~oeA~ lUi 

" " " " '" ,. • l- • I> . ,. 
I to1l8 J I _ ..... OIIy I 1 

_.DIII4 MU 
.. III. TIIUS. 
.. T_ACI I I "'X-IUS I __ loCI 

I _srrr I ~ -.ll ....... .,.. ..... -. I . 
. ~ . ..: 

<-
~ l- t. 

1IIILT11111J' "STIM lUI .. 
,. " 

Figuur 2 Blokschema iSBC 186/03 singleboard computer. 

seriele controller interface (SCI) 8274. Beide timers z1Jn voor 
een baudrate van 2400 Baud ingesteld. Bijlage [B.1] behandelt de 
programme ring van deze PIT. 

De computer maakt ook gebruik van de 80130 geintegreerde interval 
timer. Deze PIT heeft eveneens drie timers, waarvan alleen timer 
o is gebruikt. De timer fungeert als sample generator voor de 
regeling van de RT robot. In bijlage [B.2) is de programmering 
voor een sampletijd van 2 ms. besproken. 

De parallelle poort interface (PPI) 8255A van de computer 
beschikt over drie 8 bits I/O poorten. Alleen de eerste vier bits 
van poort C zijn gebruikt. Poort C is als outputpoort 
geprogrammeerd voor het programmatisch genereren van de Multibus 
interrupts 0 tim 3. Programma informatie is in bij lage [B. 3 ] 
vermeld. 

Om de te ontvangen interrupts te servicen, is de 80130 
geintegreerde interruptcontroller (PIC) toegepast. De PIC 
ingangen reageren op de opgaande flank van het ingangssignaal. 
Het programmeren van de PIC is in bijlage [B.4] opgenomen. 
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V~~r de communicatie met de systeem terminal is de seriele 
controller interface (SCI) 8274 toegepast. Van de SCI is alleen 
kanaal B in gebruik. Op dit kanaal is de terminal aangesloten. De 
SCI is als een RS 232C interface ingesteld. Bijlage [B.5] 
beschrijft de volledige programmering. 

Tenslotte beschikt de computer over 32 kbyte ROM geheugen voor de 
programmacode en 32 kbyte statisch RAM qeheugen voor data en 
stack informatie. In bijlage [C.l] is de memorymap van deze 
computer opgenomen. 

3.3 COMPUTER iSBC 86/05 

V~~r de translatie en de rotatie computer is de iSBC 86/05 single 
board computer toegepast. De schematische opbouw is in fiquur 3 
afgebeeld. Beide computers zijn hetzelfde ingesteld en gebruiken 
dezelfde secties. Bijlage [C.3] geeft een opsomming van de 
jumperconfiquratie. De gebruikte secties worden behandeld. Meer 
informatie staat in de computermanual [lit. nr. 3] beschreven. 

Figuur 3 Blokschema iSBC 86/05 singleboard computer. 

De computer qebruikt de interrupt controller (PIC) 8259A. Deze 
controller kan acht interrupts servicen. De ingangen van de PIC 
reageren op de opgaande flank van het interruptsignaal. De PIC 
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levert de interruptvector via de locale databus aan de processor 
als een acknowledge van de processor is ontvangen. De 
programmering van de PIC is in bijlage [B.6] uitgelegd. 

V~~r het programmatisch genereren van interrupts is de PPI 8255A 
toegepast. De PPI van de translatie computer gebruikt bit 0 en 
bit 1 van poort C voor het genereren van de Multibus interrupts, 
respectievelijk 5 en 6. De PPI van de rotatie computer gebruikt 
bit 0 van poort C voor het genereren van de Multibus interrupt 7. 
De programmering van de PPI is in bijlage [B.7] besproken. 

Tenslotte bezit de computer 32 kbyte ROM geheugen voor de 
programmacode en 8 kbyte statisch RAM geheugen voor data en stack 
informatie. De memory map van de computer is in bijlage (C.1] 
vermeld. 

3.4 COMPUTER iSBC 86/12 

De iSBC 86/12 singleboard computer heeft als taak het berekenen 
van de krachten en momenten die op de krachtensensor heersen. 
Figuur 4 toont het blokschema van de computer. De jumper 
configuratie voor de instelling van de computer is in bij lage 
[C.4] opgesomd. Alleen de gebruikte secties van de computer 
worden uitgelegd. Verdere informatie staat in de computermanual 
[lit. nr. 4] vermeld. 

Figuur 4 Blokschema iSBC 86/12 singleboard computer. 



15 

Deze computer gebruikt de interval timer (PIT) 8253. Deze PIT 
beschikt over drie volledige programmeerbare 16 bits timers, 
waarvan aIleen timer 1 is gebruikt. Timer 1 bepaalt de 
sampletijd, waarmee spanningen van de krachtensensor via de 
interface gemeten, geconverteerd en ingelezen worden. Bijlage 
[B.8] beschrijft de programmering van de PIT. 

De 8255A PPI is gebruikt om met de interface van de krachten 
sensor te communiceren. De drie poorten van de PPI zijn daarbij 
volledig gebruikt. Bijlage [B.9J geeft het aansluitschema weer. 

Om de te ontvangen interrupts van de Xul tibus en Timer 1 te 
servicen, is de PIC 8259A gebruikt. De acht interrupt ingangen 
reageren op opgaande signaalflanken. Bijlage [B.6] beschrijft de 
programmering. 

De computer heeft de beschikking over 32 kbyte ROM geheugen en 32 
kbyte statisch RAM geheugen. Een deel van het RAM geheugen is als 
een zogenaamde 'dual port' RAM ingesteld. Dit betekent dat 
hetzelfde stuk RAM via locale bussen op de computer en de 
Multibus toegankelijk is. Voor de dualport RAM is 16 kbyte van de 
32 kbyte RAM gereserveerd. Bijlage [C.l] geeft de memory map. 

In de dualport RAM worden de berekende krachten Fx, Fy en het 
tangentiaal moment M geplaatst. De andere computers kunnen 
rechtstreeks deze waarden via de Multibus overnemen zonder 
hiervoor de sensor computer te storen. De data ad res sen zijn: 
- C8000H en C8001H voor Fx; 
- C8002H en C8003H voor Fy; 
- C8004H en C8005H voor M. 

Opmerking: door de dualport RAM structuur is minder Xultibus 
access nodig, omdat de sensor computer geen gebruik maakt van het 
gemeenschappelijke RAM board voor de data overdracht. 

3.5 I/O INTERFACES 

Het ontwerpen van de I/O interfaces was niet m~Jn taak. Voor mij 
was aIleen van belang welke interrupts door de I/O worden 
gegenereerd en waar de interfaces op de computer Z1]n 
aangesloten. Een globale beschrijving en de toepassing wordt weI 
gegeven. Meer informatie over de interfaces is in het rapport van 
R. Pijnenburg [lit. nr. 1] beschreven. 

3.5.1 RT robot interfaces 

Om de positie van de robot te bepalen, zijn op het roterende en 
translerende deel zogenaamde lineaire opnemers aangebracht. Bij 
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het bewegen van de robot leveren deze pulsen af. V~~r elke 
bewegingsgraad is een counter interface gebouwd die deze pulsen 
telt. Door de inhoud van de counters te lezen, bepaalt de 
computer precies in welke posi tie de robot staat. Wanneer de 
robot door een gedefinieerde beginpositie loopt, wekt de 
counterinterface een interrupt op om dit aan de computer te 
melden. 

Beide counterinterfaces bevatten een 20 bits counter. De 
interfaces zijn op de ISBX2 - bus van de betreffende computer 
aangesloten. Dit is een locale I/O bus. De adressen van de 
counter interface en de betekenis hiervan luiden: 
- AOH : register welke de minst significante 8 bits bevat: 
- A2H : register welke de meest significante 12 bits bevat. 

De beginpositie interrupt komt binnen via INT1 van de ISBX2 bus. 

De robot wordt aangedreven door twee gelijkstroom schijfanker 
motoren. Het aansturen van deze motoren gebeurt met versterkers, 
welke voorzien zijn van gebalanceerde complementaire eindtrappen. 
Het ingangssignaal voor iedere versterker levert een digitaal 
analoog converter (DAC) interface. De DAC interface levert ook 
twee interrupts welke aangeven dat een bewegingsgraad in een van 
z In uiterste posities staat. Beide DAC interfaces zijn via de 
ISBX1 bus op de betreffende computer aangesloten. De DAC 
interface voor de roterende beweging bevat een 16 bits DAC. De 
DAC interface voor de translerende beweging bevat een 12 bits 
DAC. Het locale I/O adres om de DAC interface aan te spreken 
luidt: 80H. De eindpositie interrupts komen via INTO en INTI van 
de ISBX1 bus binnen. 

3.5.2 Krachtensensor interface 

De krachten sensor levert acht versterkte spanningssignalen aan 
de sensor interface • Op de sensorinterface worden deze signalen 
een voor een gemeten via een multiplexer. Het multiplexer signaal 
wordt daarna via een analoog digitaal converter (ADC) in een 
digitaal signaal omgezet. Wanneer de conversie klaar is, meldt de 
interface dit aan de computer. De computer leest de data en geeft 
het commando om het volgende signaal te converteren. 

Om eventuele offset spanningen in de gemeten spanningen van de 
krachtensensor op te heffen, is het uitgangssignaal van de 
multiplexer via een mixer gemengd met het uitgangssignaal van een 
DAC. De ui tgang van de mixer is aangesloten op de ADC van de 
sensorinterface. Experimenteel zijn door metingen de offsets in 
de ingangssignalen bepaald, zodat hieruit de spanningen voor de 
DAC volgen. Telkens als de computer het commando geeft om een 
ingangsspanning te lezen en te converteren, wordt ook de offset 
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compensatie naar de DAC van de sensor interface gestuurd. De 
sensorinterface is op de PPI van de sensor computer aangesloten. 
Uitgebreide informatie over de krachtensensor en de sensor 
interface staan vermeld in het rapport van J.G.M. Reijnen [lit. 
nr. 5]. 

3.6 BESCHRIJVING VAN DE MULTIBUS 

In deze paragraaf is kort de opbouw van de Multibus besproken. De 
preciese werking is in bijlage [C.6] behandeld. De Multibus 
signaallijnen kunnen worden onderverdeeld in de volgende groepen: 
- adresbus; 
- databus; 
- interruptbus; 
- controlebus; 
- voedingsbus. 

De meeste signaallijnen z1Jn met three-state drivers uitgevoerd. 
De interruptbus en sommige controlelijnen van de controlebus zijn 
daarentegen met open-collector drivers uitgevoerd. 

Modules welke gebruik maken van de Multibus hebben een zogenaamde 
Master-Slav~ relatie. Een busmaster module heeft dan de controle 
over de bus, terwijl een busslave module geen controle over de 
bus heeft. Een singleboard computer is een voorbeeld van een bus 
master en een RAM board is een voorbeeld van een busslave. De 
Multibus mag meerdere masters bezitten. Een bus arbiter zal dan 
in combinatie met de controlebus van de Multibus bepalen wie de 
controle over de bus krijgt. Er zijn hierbij twee bus arbitrage 
technieken te onderscheiden: 
- seriele prioriteits arbitrage; 
- parallelle prioriteits arbitrage. 

In bijlage [C.6.2] worden deze technieken besproken. In het 
besturingscomputersysteem is voor parallelle prioriteits 
arbitrage gekozen. Hierbij is de volgende prioriteitsvolgorde 
opgesteld: 
- iSBC 186/03: 
- iSBC 86/05: 
- iSBC 86/05: 

hoofdproces 
translatie 
rotatie 

- iSBC 86/12: sensor 

computer heeft 
computer: 
computer; 
computer heeft 

hoogste prioriteit; 

laagste prioriteit. 

Het elektrische schema is in bijlage [C.6.2] afgebeeld. 

De Multibus is verdeelt over twee connectoren: Pi en P2. Pi bevat 
alle bovengenoemde bussen verdeelt over 86 signaallijnen. P2 
bevat extra controle- en voedingslijnen voor een optionele 
voedings backup systeem ter beveiliging van de informatie in RAM 
bij netspanningsstoringen. Deze connector bestaat uit 60 
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signaallijnen, waarvan het grootste gedeelte niet is 
gedefinieerd. In bijlage [C.7] is een opsomming van de Multibus 
signalen gegeven. 

3.7 INTERRUPT ARCHITECTUUR 

Het implementeren van de regelprocessen in het besturings 
computersysteem bepaalt hoofdzakelijk de interrupt architectuur. 
Bijlage [C.S] toont een schema waarin aIle mogelijk interrupts 
staan vermeld die betrekking hebben op de regelprocessen. 

Het besturingscomputersysteem werkt in een aantal modes. Om het 
begin en het einde van deze modes aan de computer te melden, zijn 
de volgende Multibus interrupts gebruikt: 
- INTO\ voor de teach mode; 
- INT1\ v~~r de replay mode; 
- INT3\ voor de test mode. 

V~~r een groot gedeelte wordt de synchronisatie tussen de 
regelprocessen in het computersysteem door Mul tibus interrupts 
gedaan: 
- INT2\ voor de sampletijd van de regeling; 
- INT5\ om aan de rotatiecomputer te melden dat de translatie 

positie in het gemeenschappelijk RAM aanwezig is: 
- INT6\ terugmelding aan de hoofdproces computer van de 
translatie 

computer om aan te geven in hoeverre het translatieproces 
na het ontvangen van de sample interrupt is gevorderd: 

- INT7\ idem als voorgaande, geldende voor de rotatie computer. 

Tenslotte is Multibus INT4\ gebruikt om aan de hoofdproces 
computer te melden dat een pariteitsfout op het gemeenschappelijk 
RAM board is opgetreden. 

Vervolgens om aan elke computer mee te delen dat een netspannings 
storing is opgetreden, zijn aIle Non Maskable Interrupts (NMI) 
van de processoren verbonden met de PFIN\ uitgang van een power 
fail logic circuit. De NMI reageert op een opgaande signaalflank. 
Tenslotte voIgt hieronder een overzicht van de interrupts, welke 
op elke computer voorkomen. 

De iSBC 186/03 computer ontvangt de volgende interrupts: 
- sampletijd rategenerator van S0130 timer 0; 
- transmit register ready of receive register full van 8274 SCI: 
- pariteitsfout op iSBC 028A RAM board, Multibus INT4\: 
- terugmelding van translatie computer, Multibus INT6\: 
- terugmelding van rotatie computer, Multibus INT7\; 
- power failure PFIN\. 



19 

De iSBC 86/05 translatie computer ontvangt de volgende 
interrupts: 
- sampletijd regeling, Multibus INT2\: 
- teach mode start/stop, Multibus INTO\1 
- replay mode start/stop, Multibus INT1\: 
- test mode start/stop, Multibus INT3\: 
- beginpositie, ISBX2 INT1\: 
- eindpositie links, ISBX1 INTO\; 
- eindpositie rechts, ISBX1 INT1\: 
- power failure, PFIN\. 

De iSBC 86/05 computer voor rotatie ontvangt dezelfde interrupts 
als de computer voor translatie plus een extra: 
- positie x translerend deel in RAM, Multibus INT5\. 

De iSBC 86/12 sensor computer ontvangt de volgende interrupts: 
- sampletijd regeling, Multibus INT2\: 
- teach mode start/stop, Multibus INTO\; 
- replay mode start/stop, Multibus INT1\: 
- test mode start/stop, Multibus INT2\; 
- sampletijd sensormeting, PIT 8253 timer 1; 
- power failure, PFIN\. 
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4 QNTWERP VAN EEN VOEDINGSSCBAKELING 

Dit hoofdstuk beschrijft de werking en opbouw van de 
voedingsschakeling. De belangrijkste gegevens van het ontwerp 
zijn toegelicht. De berekening en de keuze van de componenten in 
het elektrische ontwerp zijn in bijlagen [D] ondergebracht. De 
voedingsschakeling is niet in zijn geheel gerealiseerd. Dit was 
niet mijn taak. De bedoeling is het ontwerp eventueel uit te 
besteden. 

4.1 ONTWERPEISEN 

Zodra een netspanningsstoring optreedt, meldt de voedings
schakeling dit aan de computers. Elke computer zal dan de 
registerinhouden van de diverse chips (CPU, PIT, PIC) in het locale 
RAM geheugen opslaan. De voedingsschakeling dient voor dit proces 
nog geldende spanningsniveau's te leveren. Ais de 
spanningsniveau's te laag worden, meldt de voedingsschakeling dit 
aan de computers. Hierop worden direkt aIle processen gestopt en 
worden de RAM geheugens stand-by geschakeld. Een noodaccuvoeding 
in de voedingsschakeling zal direkt na detectie van de 
netspanningsstoring de RAM geheugens van spanning voorzien. 

Wanneer de netspanningsstoring is verholpen, krijgen de computers 
weer de volledige voedingsspanningen. Er wordt dan een proces 
gestart om de registerinhouden te herstellen, zodat de computers 
de onderbroken processen kunnen vervolgen. De noodaccuvoeding zal 
worden bijgeladen. 

De dimensionering van de voedingsschakeling is bepaald door: 
- de gebruikte hoofdvoeding: 
- de benodigde noodspanning(en); 
- het benodigde vermogen; 
- de benodigde controle signalen. 
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4.2 ONTWERPBESCHRIJVING 

Met behulp van de ontwerpeisen en de gegevens van het computer 
systeem is een ontwerp opgesteld, waarvan figuur 5 het blokschema 
weergeeft. Voor de hoofdvoeding is de Intel iSBC 635 gebruikt. 
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Figuur 5 Blokschema totale voedingsschakeling. 

Deze voeding levert alle benodigde spanningen. De voeding 
beschikt over voldoende vermogen voor het gehele computersysteem. 

Een voedingsbron keuzeschakelaar bepaalt uit welke voedingsbron 
het RAM geheugen zijn voedingsspanning krijgt. Normaal is dat de 
hoofdvoeding, maar bij een netspanningsstoring is het de nood 
accuvoeding. De keuzeschakelaar bepaalt ook waaruit de power fail 
logic en de controle signaal unit worden gevoed. 

De hulpvoeding heeft als taak de accu bij te laden tijdens de 
normale werking van de voedingsschakeling. Tevens dient de 
hulpvoeding als netspanningsniveau sensor voor de power fail 
logic. 

Aan de hand van een referentie en de spanningswaarde van de 
hulpvoeding detekteert de power fail logic (PFL) of een 
netspanningsstoring optreedt. Wanneer dit het geval is, meldt de 
power fail logic dit aan de voedingsbron keuzeschakelaar en de 
controle signaal unit. Als de netspanning weer goed is, meldt de 
PFL dit aan de controle signaal unit en de voedingsbron keuze 
schakelaar. 
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De controle signaal unit (CSU) zal bij een netspanningsstoring 
het computersysteem van controlesignalen voorzien om een 
zogenaamde power down cyclus te begeleiden. Wanneer de storing 
weer herstelt, zal de CSU eveneens controlesignalen voor het 
computersysteem genereren om de zogenaamde power up cycl us te 
begeleiden. 

De verschillende secties van de voedingsschakeling zijn in de 
volgende paragrafen nader toegelicht. De hoofdvoeding is daarbij 
niet besproken. 

4.3 BULPVOEDING 

De hulpvoeding bestaat uit een eenvoudige voedingsschakeling. Na 
de transformator en de dubbelzijdige gelijkrichting is de 
gelijkspanning met een condensator afgevlakt. De verkregen 
gelijkspanning dient als voedingsspanning voor het acculader 
circuit en als spanningsniveau sensor voor de PFL. Als het 
netspanningsniveau afneemt, zal ook de uitgangsspanning van de 
hulpvoeding afnemen. Via een weerstandsdeler aan de uitgang van 
de hulpvoeding zal de PFL dit waarnemen. In bijlage [D.l] is de 
hulpvoeding geimplementeerd. 

4.4 ACro SCHARELING 

Het computersysteem heeft een statisch RAM geheugen. Het nadeel 
hiervan is dat een groot vermogen nodig is om het RAM geheugen op 
spanning te houden. Uit bijlage [D.2] voIgt dat de nood 
voedingsbron een totaalstroom van circa 2 A moet leveren ! Een 
netspanningsstoring is meestal binnen een aantal uren verholpen. 
Vandaar is ge.steld dat de accu tenminste eea dag de RAM I S van 
energie moet kunnen voorzien. De accu dient dan een capaciteit 
van circa 50 Ah te bezitten. uit het financiile oogpunt is voor 
een loodzuur accu gekozen in plaats van de betere maar duurdere 
Nikkel Cadmium accu. Gekozen is voor de gasdichte loodzuur accu'S 
van de firma General Electric. 
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Uit de qrafieken in figuur 6 [lit. nr.6] blijkt dat het laden van 
een loodzuur accu met een constante spanning een veel qunstiger 
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Figuur 6 Laadkarakteristieken voor accu's van General Electric. 

verloop voor temperatuur en druk in de accu oplevert, omdat geen 
overladen optreedt. 
Figuur 7 [lit. nr.6] toont dat de laadtijd voor een loodzuur accu 
kleiner wordt naarmate de laadspanning toeneemt. Maar als de 
laadspanning toeneemt, zal de levensduur van de accu afnemen. 
V~~r de gasdichte accucellen van General Electric is de geschatte 
levensduur 3 jaar bij een 'hoge l laadspanning van 2.45 V per cel. 
De accu is dan in 8 uur opgeladen tot 95 % van de nominale 
capaciteit. Bij een Ilage l laadspanning van 2.30 V per cel wordt 
de levensduur 8 jaar, maar dan bedraagt de laadtijd 15 uur. Deze 
genoemde waarden gelden als de accu continu op de lader is 
aangesloten. 

10 

Fiquur 7 Levensduur kromme voor de acculs van General Electric. 

Tegen het einde van de laadcyclus is de laadspanning erg 
belangrijk voor de levensduur van de accucel. Vandaar dat een 
acculader is ontworpen die een compromis sluit tussen de laadtijd 
en de levensduur van de accu. De schakeling zal eerst de accu 
laden met de 'hoge l laadspanning. Als de laadstroom circa 1/20 
van deaccustroom capaciteit bedraagt, wordt de accu met de 
'lage I laadspanning geladen. Om z ichtbaar te maken met welke 
laadspanning de accu wordt gel aden , is een LEO gebruikt. Deze 
brandt tijdens de 'hoge l laadspanning. 
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Om te voorkomen dat de accu zich via de acculader ontlaadt, is 
een diode tussen accu en acculader opgenomen. Als de accu 
volledig is opgeladen, zal deze diode sperren. Daardoor is de 
lader van de accu ontkoppeld. 

In bijlage [D.2] is het ontwerp van de accu schakeling behandeld. 
Een aantal belangrij ke opmerkingen omtrent de loodzuur accu t s. 
Bij dit type accu treedt gasvorming Ope Zorg daarom dat ze op een 
goed geventileerde plaats staan. Vervolgens vermijdt kortsluiting 
van de accu aangezien hierbij explosiegevaar bestaat. Tenslotte 
de accu dient altijd in opgeladen toestand te worden bewaard. Ook 
als ze niet wordt gebruikt. 

4.5 VOEDINGSBRON KEUZESCHAKELAAR 

De voedingsbron keuzeschakelaar is opgebouwd rondom twee 
vermogens schakeltransistoren. Bijlage [D.3] beschrijft het 
elektrische ontwerp. De uitgangsspanning van de schakelaar 
bedraagt 5 V. De ingangsspanningen van de hoofdvoeding en de accu 
schakeling dienen iets groter te zijn (5.3 V) om het spannings 
verlies (collector-emitter saturation spanning) over de 
schakeltransistor te compenseren. 

Het ingangssignaal ACLOW is afkomstig van de PFL. Dit signaal 
bepaalt welke schakeltransistor geleidt. Als ACLOW actief is, zal 
de schakeltransistor voor de accu schakeling geleiden en de 
schakeltransistor voor de hoofdvoeding sperren. Vice versa indien 
ACLOW niet actief is. 

De voedingsbron keuzeschakelaar is met behulp van het Software 
pakket MicroCap III gesimuleerd. Hierbij is de schakeling voor 
verschillende uitgangsbelastingen gesimuleerd. Bijlage [D.3] 
toont de resultaten. 

4.6 POWER FAIL LOGIC 

De power fail logic (PFL) bestaat uit een spanningscomparator en 
een one-shot schakeling. Bijlage [D.l] toont het elektrische 
ontwerp. Aan de hand van een referentiespanning en een spanning 
evenredig met de uitgangsspanning van de hulpvoeding bepaalt de 
comparator of de netspanning te laag is. Wanneer dit het geval 
is, zal de uitgang van de comparator (SENSE) hoog worden. Op de 
ontstane opgaande flank in SENSE wordt de one-shot schakeling 



getriggerd. Het ontstaan van het SENSE signaal toont figuur 8. 
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Figuur 8 ontstaan van het SENSE signaal van de PFL. 
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De one-shot schakeling zorgt ervoor dat 'foute' netspannings 
storingen worden opgevangen. Met deze schakeling kan een maximale 
toegestane netspanningsstoring worden ingesteld. De uitgang 
(ACLOW) van deze schakeling wordt dan pas actief als een 
werkelijke lang genoeg durende storing optreedt. Figuur 9 
gebruikt het SENSE signaal en toont voor een ' foute ' en een 
werkelijke netspanningsstoring hoe het ACLOW signaal tot stand 
komt. 
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Figuur 9 Tijddiagrammen voor het ontstaan van ACLOW. 
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4.7 CONTROLE SIGNAAL UNIT 

De controle signaal unit (CSU) genereert het power failure 
interrupt (PFIN\), het memory protect (MPRO\) en het auxiliry 
reset (AUX RESET\) signaal. Het AUX RESET\ signaal wordt via een 
drukschakelaar geactiveerd. De toestanden van de overige signalen 
worden bepaald door de toestandsveranderingen van het 
ingangssignaal ACLOW. Bijlage [D.4] beschrijft het elektrische 
ontwerp. De schakeling kan in twee toestanden verkeren, nml: 
- power down cyclus: 
- power up cyclus. 

De power down cyclus ontstaat als een opgaande flank in het 
ingangssignaal ACLOW ontstaat. Het uitgangssignaal PFIN\ zal dan 
zo snel mogelijk actief worden om de spanningsstoring aan het 
computersysteem te melden. Na een bepaalde tijd wordt dan ook het 
uitgangssignaal MPRO\ actief. Deze tijd bedraagt 2.5 ms (vanaf de 
actieve flank van ACLOW). Binnen deze tijd worden aIle registers 
in het computersysteem gered. 

Figuur 10 toont een tijddiagram van een power down en een power 
up cyclus. De power up cyclus begint als een neergaande flank in 
het ingangssignaal ACLOW ontstaat. De uitgangssignalen PFIN\ en 
MPRO\ worden dan zo snel mogelijk non actief gemaakt. 

aclow ---J li 
ii 1 -pfin 

\ I / 

mpro 
\ i I 

l--p. down I------ p. up 

Figuur 10 Tijddiagram van een power down en een power up 
sequentie. 
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5 IMPT.EMBNTATIE VAN RET BESTURINGSPROGBAMMA 

In dit hoofdstuk wordt de informatieoverdracht tussen de 
computers behandeld. Hiervoor is uitgegaan van de 
regelalgorithmen beschreven in het rapport van G.J. Kreffer 
[lit. nr. 7]. Tenslotte is het geschreven testprogramma 
toegelicht. 

5.1 BESCHRIJVING MENUSTRUCTUUR 

De bediening van de RT robot is menu gestuurd. Na het opstarten 
van het systeem kan de gebruiker een keuze maken uit de volgende 
menu's: 
- teach mode; 
- replay mode; 
- test mode; 
- communication mode. 

Figuur 11 toont de menustructuur. De mogelijke procescontrole 
overgaven van het ene naar het andere menu zijn door de lijnen 
aangegeven. Na het initialiseren van het computersysteem heeft 

Figuur 11 Menustructuur van het besturingsprogramma. 

het Main menu de procescontrole. De gebruiker van het 
robotsysteem kan een menu optie kiezen om een bepaalde actie voor 
de RT robot uit te voeren. 
In de teach mode beschrijft de RT robot een gewenste trajectorie. 
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Deze trajectorie wordt met behulp van een 3D sensor aan de RT 
robot geleerd. Gedurende de teach operatie worden de trajectorie 
gegevens gemeten en in een buffer opgeslagen. vervolgens worden 
deze gegevens via de communication mode door een extern computer 
systeem bewerkt. De resultaten worden in het besturinqscomputer 
systeem opgeslagen. Tijdens de replay mode worden deze resultaten 
qebruikt om de RT robot de nominale trajectorie te laten 
afleggen. 

Voordat met de besturinq van de RT robot wordt begonnen, be staat 
de mogelijkheid het robotsysteem (met name het computersysteem) 
op de juiste werking te testen. Hiervoor dient de qebruiker van 
het robotsysteem de test mode te kiezen. 

5.2 INFORMATIEOVERDRACHT TUSSER DE PROCESSEN 

5.2.1 Betekenis computer hierarchie 

Het besturingsprogramma is verdeeld over een aantal processen. 
Deze processen maken gebruik van een gezamelijk buffer. In het 
computersysteem zijn de processen en de buffer als volgt 
geimplementeerd: 
- een masterproces uitgevoerd door de hoofdproces computer 

iSBC 186/03; 
- een sensorproces uitgevoerd door de sensor computer 

iSBC 86/12; 
- een translatieproces uitgevoerd door de translatie computer 

iSBC 86/05; 
- een rotatieproces uitgevoerd door de rotatie computer 

iSBC 86/05; 
- een buffer uitgevoerd door het gemeenschappelijk RAM geheugen 

iSBC 028A. 

De informatieoverdracht vindt plaats via de Multibus. De 
interrupts tussen de processen onderling zijn Multibus interrupts 
welke ook in paragraaf 3.7 zijn besproken. De dataoverdracht 
tussen de processen stelt in werkelijkheid de dataoverdracht 
tussen de computers voor. Deze overdracht vindt vi'a het 
gemeenschappelijk RAM geheugen plaats. De uitwisselinq van de 
flagbits tussen de processen gebeurt in werkelijkheid via 
registers van het gemeenschappelijk RAM geheugen. uitzondering op 
deze manier van informatieoverdracht is de sensor computer. De 
informatieoverdracht van of naar deze computer qebeurt 
rechtstreeks zonder tussenkomst van het gemeenschappelijk RAM 
qeheugen. Tenslotte het gezamelijke buffer is ook ondergebracht 
in het gemeenschappelijke RAM geheugen. 

In bijlage [F.1] staat een speciale instructieset vermeld om de 
dataoverdracht tussen de computers onderling te testen. 
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5.2.2 Teach mode 

Figuur 12 de informatieoverdracht tijdens de teach mode. De 
master genereert een interrupt om de teach mode te starten of te 
stoppen. De master houdt de verstreken teachtijd bij en 
vergelijkt deze met de maximale teachtijd. Het teachproces is een 
discreet open geregeld systeem, waarvan de sampletijd via sample 
interrupts door de master wordt gegenereerd. 
Per sample vinden een heleboel datatransfers plaats tussen de 
processen onderling. Om dit goed te laten verlopen dienen de 
processen gesynchroniseerd te zijn. Dit wordt gerealiseerd met 
interrupts en asynchrone toegankelijke flagbits (semaforen). 

I: sample 

I:s 

I: e/d 

Figuur 12 Informatieoverdracht tijdens teach mode. 

Het sensorproces begint per sample de krachten en een moment op 
de 3D sensor een aantal keren te berekenen. Het translatieproces 
meet de posi tie van en berekent de motorstuurspanning voor het 
translerende deel van de RT robot. Voor de berekening wordt de 
benodigde sensorkracht uitgelezen. De positie wordt in een buffer 
opgeslagen. V~~r het rotatieproces geldt hetzelfde als het 
translatieproces. AIleen voor het berekenen van de 
motorstuurspanning dient ook de juiste positie van het 
translerende deel uit de buffer te worden gelezen. Bijlage [E.1] 
geeft een beschrijving van hetgeen de verschillende processen per 
sample moeten uitvoeren. 
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5.2.3 Replay mode 

Fiquur 13 toont de belangrijkste informatieoverdracht tijdens de 
replay mode. De datatransfer tussen het masterproces en het 

Figuur 13 Informatieoverdracht tijdens replay mode. 

translatie- of het rotatieproces verloopt via semaforen. 

Het masterproces genereert een interrupt om de replay mode te 
starten. Het masterproces houdt de replaytijd bij en genereert 
een interrupt wanneer deze is verstreken. Vanwege de snelle 
processor in het masterproces en voor een goede taakverdeling in 
het computersysteem wordt een groot gedeel te van het rekenwerk 
door ditproces uitgevoerd. Per sample berekent het proces uit de 
verschillende gegevens de motorstuurspanningen voor het rotatie
en translatieproces. 

Het translatieproces leest de motorstuurspanning in. Direkt na 
het ontvangen van de sample interrupt stuurt deze de spanning 
naar de I/O interface voor het translerende gedeelte. Per sample 
bepaalt het translatieproces uit de ingelezen gewenste positie en 
de gemeten actuele positie de positiefout en de eerste twee 
afgeleiden hiervan. 



" Bet rotatieproces werkt hetzelfde 
Bijlage [E.2] beschrijft de preciese 
voor elk proces per sample. 
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als het translatieproces. 
informatie overdracht van en 

De tijdsduur van de replay mode is afhankelijk van: 
- de grootte van het buffer; 
- de sampletijd; 
- de benodigde gegevens voor het berekenen van de regeling. 

Omdat voor de replay mode meer gegevens dan voor de teach mode in 
het buffer zijn opgeslagen, bepaalt de replay mode de tijdsduur 
voor een replay- of een teachoperatie. Voor de replay reqelinq 
beschreven in het rapport van G.J. Kreffer [lit. nr.7] is een 
indelinq gemaakt voor het buffer, welke in bijlage [E.3] is 
vermeld. Uitqaande van een buffer van 128 kbyte en een sampletijd 
van 2 ms. is een replay- of teachoperatie van circa 9s. mogelijk. 

5.2.4 Test mode 

In de test mode bepaal t het masterproces het verloop van het 
programma. Het sensorproces werkt hetzelfde als in de teach mode. 
De processen voor translatie en rotatie controleren continu 
flagbits. Bepaalde flagbits bepalen of het translatie- en 
rotatieproces continu: 
- de inhoud van de counters moeten lezen en deze waarden naar 

bepaalde adressen in het buffer schrijven; 
- de inhoud van bepaalde adressen in het buffer moeten lezen en 

deze waarden naar de DAC's schrijven. 

Fiquur 14 toont het plaatje van de informatieoverdracht. 
I; , .. Ie/d 

Figuur 14 Informatieoverdracht tijdens test mode. 



Naar keuze kan het masterproces de volgende tests uitvoeren: 
- lezen van buffer; 
- schrijven naar buffer; 
- lezen van translatie en rotatie counter; 

schrijven naar translatie en rotatie counter; 
lezen van krachten en een moment van de krachtensensor. 
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Verdere beschrijving van de test mode vindt plaats in paragraaf 
5.3. 

5.2.5 Communication mode 

Figuur 15 toont het eenvoudige informatieoverdracht plaatje. 
Tijdens deze mode heeft geen computer van het besturingscomputer 
systeem toegang tot het buffer. Het masterproces controleert via 
flagbits de duur van deze mode. Wanneer het ext erne proces klaar 
is met de datatransfer meldt deze dit aan het masterproces. 

Cnrite 
~~---- -------, 

Figuur 15 Informatieoverdracht tijdens de communicatie mode. 

5.3 BESCHRIJVING VAN RET TESTPROGRAMMA 

5.3.1 Programmaverdelinq binnen het computersysteem 

Het testprogramma in de hoofdproces computer verzorgt de 
communicatie met de gebruiker van het robotsysteem. Zodra het 
testprogramma in de hoofdproces computer loopt, wordt een 
interrupt gegenereerd die ervoor zorgt dat in de rotatie en 
translatie computer eveneens een testprogramma start. 
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Het testprogramma in de rotatie en translatie computers 
controleert telkens een aantal flagbi ts. Aan de hand van de 
toestand van deze flagbits worden bepaalde acties uitgevoerd. De 
toestanden van deze flagbits worden door de gekozen test opties 
van het programma in de hoofdproces computer bepaald. 

Het programma voor de sensor computer kan hetzelfde programma 
zijn als dat voor de teach mode. In de test mode worden dan weI 
continu de berekende krachten en momenten uitgelezen. 

5.3.2 Toelichtinq menu's 

Wanneer het testprogramma is opgestart kunnen de volgende tests 
worden uitgevoerd: 
- het RAM board testen: 
- de counters testen; 
- de DAC's testen: 
- de krachtensensor testen. 

Figuur 16 toont de complete menustructuur van het testprogramma. 
De verschillende deelprogramma's werken interactief. Wanneer het 
programma om data of een adres vraagt, dienen deze waarden hexa
decimaal worden ingevoerd. Het invoeren van waarden in een ander 
formaat wordt door het programma aangegeven. 

Figuur 16 Menustructuur van het testprogramma. 

Voor het testen van het RAM board bestaan de volgende opties: 
- lezen van een geheugenblok; 
- lezen van een enkel adres: 
- schrijven van een bepaalde waarde naar een geheugenblok; 
- schrijven van een bepaalde waarde naar een enkel adres. 



Opgemerkt dient te worden dat de data als 16 bits brede woorden 
worden geinterpreteerd. 
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Het testen van de counters houdt in dat voor een zelf te bepalen 
tijdsduur de inhouden van de counters op het scherm worden 
afgebeeld. V~~r het test en van de DAC's worden eerst de gewenste 
waarden gevraagd. Daarna worden deze naar de DAC's uitgestuurd. 
Bij het testen van de krachtensensor worden voor een zel f te 
bepalen tijdsduur de waarden van de krachten Fx, Fy en het 
tangentiaal moment M op het scherm afgebeeld. 

5.3.3 Toelichting programmamodules 

Het testprogramma is in modulair pascal geschreven. Hierdoor is 
het mogelijk om een scheiding tussen definitie en implementatie 
in het programma te krijgen. Het programma is ontwikkeld op een 
Intel systeem. Dit systeem gebruikt als operating system ISIS-II. 
De gebruikte pascal is de Intel Pascal86 versie 3.1 De geschreven 
modules staan op de diskettes: 
- TEST PROGRAM DISK iSBC 186/03; 
- TEST PROGRAM DISK iSBC 86/05. 

De diskettes dienen op het Intel systeem in diskdrive :F4: worden 
geplaatst. Het testprogramma is ook in EPROM geprogrammeerd en in 
het computersysteem geplaatst. Bijlage [F.2] beschrijft het 
opstarten van het testprogramma. 

Het testprogramma voor de hoofdproces computer bevat de volgende 
module files: 
- DEFMOD.SRC, definitie module van het totale programma: 
- PRGMOD.SRC, programma module welke het MAIN menu bevat: 
- HFDMOD.SRC, hoofdimplementatie module welke de optie 

programma's van het MAIN menu bevat: 
- TRAMOD.SRC, terminal implementatie module deel A, welke 

aIle scherm en ascii-conversie routines bevat: 
- TRBMOD.SRC, terminal implementatie module deel B, welke 

aIle toetsenbord routines bevat: 
- RAMMOD.SRC, RAM implementatie module welke de RAM board 

test routines bevat; 
IOMOD.SRC, I/O implementatie module welke de counter, 

DAC en SENSOR test routines bevat. 

Het testprogramma voor de translatie en rotatie computer bevat de 
volgende module files: 
- DF5MOD.SRC, definitie module voor het gehele programma; 
- HF5MOD.SRC, programma module welke de MAIN Ius bevat: 
- TS5MOD.SRC, test implementatie module welke de systeem 

testlus, counter en DAC test routines bevat: 
- I05MOD.SRC, I/O implementatie module welke de scherm, 



de counter en DAC I/O en de PIC initialisatie 
routines bevat: 
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- IS5MOD.SRC, interrupt implementatie module, welke de interrupt 
service- en de interrupt toekenningsroutines bevat. 

De beschreven modules in de definitie module waarvoor geen 
implementatie module is geschreven, zijn modules afkomstig uit 
een bibliotheek file. De naam in de definitie module is de naam 
van de bibliotheek file. Op diskette hebben deze files de 
extensie .LIB. Voorbeeld: MBUS86.LIB. 

Afgezien van de definitie module zijn alle modules een voor een 
apart gecompileerd. Tijdens het compileren wordt de syntax en de 
parameteroverdracht in een source file gecontroleerd. Als deze in 
orde is, maakt de compiler vanuit de source file een object file 
aan. 

De object files zijn samengevoegd door de LINKER. Samen met de 
object files zijn ook de benodigde bibliotheek files meegelinkt. 
Wanneer alle referenties in de te linken files zijn opgelost, 
maakt de LINKER een gelinkte relocatable object file. 

Met behulp van de LOCATER zijn absolute adressen aan de gelinkte 
file toegekend. De LOCATER maakt hiervoor een aparte file aan. 

Tenslotte is gebruik gemaakt van een HEX converter. Deze 
converter maakt van de gel ocate file een 8086 hexadecimale file. 
Naar keuze kan deze HEX file in EPROMS of via het INTEL systeem 
in locaal RAM geheugen van een computer worden geprogrammeerd. 
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6 CONCLUSIES 

Met behulp van de Intel debug monitoren in het computersysteem is 
de communicatie tussen de computers onderling met goed gevolg 
getest ( z ie ook bi j lage [F. 1] ). De geschreven testprogramma' s 
voor de computers werken onafhankelijk en samen in een 
parallelstructuur, waarbij onderlinge communicatie wordt 
gepleegd. 

Uit deze opgesomde resultaten kan maar een duidelijke conclusie 
worden getrokken. Het gebouwde computersysteem werkt. 

Door de gekozen architectuur van het gebouwde computersysteem is 
het mogelijk een duidelijke taakverdeling voor het te 
implementeren besturingsprogramma op te stellen. 

Aangezien naar onze mening de hardware van het computersysteem 
klaar is, zal in het vervolg het accent meer op de ontwikkeling 
van de software liggen. 

Tenslotte omdat het besturingsprogramma optimaal aan het 
computersysteem dient te worden aangepast is het mogelijk dat 
bepaalde interrupts voor de interacties tussen de computers 
dienen te worden gewijzigd. 
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BIJLAGEN A CONSTRUCTIE VAN RET ROBQTSYSTEEM 

A.1 CONSTRUCTIE VAN DE RT ROBOT 

MEETSYSTEEM 

x(t) LINEAIRE ROBOTARM 

t---...J=! MOTOR I 
DRAAIPLATEAU 

LAGER 

MODUULHUIS 

11111111111111111111111111111111111111111 

Figuur 18 Schematische constructie RT robot. 

38 



39 

A.2 CONSTRUCTIE VAN DE KRACHTENSENSOR 

Figuur 19 Schematische constructie krachtensensor. 
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BIJLAGEN B PROGRAMMEREN VAN DE COMPONENTEN 

B.1 80186 PIT 

* Hardware gegevens: 

aIle registers zijn 16 bits breed 

timer 0 timer 1 

registers I/O adres I/O adres 

COUNT REGISTER FF50 H FF58 H 

MAX COUNT A FF52 H FF5A H 

MAX COUNT B FF54 H FF5C H 

MODE/CONTROL WORD FF56 H FF5E H 

TMR OUTPUT op TxCLK B SCI 8274 TxCLK B SCI 8274 

* Instelling: 
(idem voor beide timers) 

110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

I I I ~ 

* Berekening: 
0.25 • fCPU 

maxcountwaarde = ------------------
baud rate • factor 

0.25 • fCPU 

ICW = COOl H 

continu tellen 
allen max. count A 
timer increment door CPU clk 
moeten nul zijn 
geen interrupt op terminal 
count (T.C.) 
disable inhibit timer 
enable RUN timer 

verg. 1 

baudrate == ------------------------- verg. 2 

fCPU = 12 MHz 
baudrate == 1200 
factor == +16 

maxcountwaardeA • factor 



Deze gegevens in vergelijking 1 invullen, levert 
maxcountwaarde = 78.125 
Afronden: maxcountwaardeA = 78 (D) of 4E (H) 
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De fout van de afronding wordt bepaald door vergelijking 2 in te 
vullen met de berekende countwaarde. De werkelijke baudrate = 
2403.8 baud. 

De fout (') 2403.8 - 2400 
• 100 = 0.16 , 

2400 ====== 
Deze fout is zeker toegestaan. 

* Programmering: 

CONST 

BEGIN 

maxcountOadr = OFF52H: 
maxcount1adr = OFF5AH; 
modecontrolOadr = OFF56H; 
modecontrolladr = OFF5EH; 
maxcountwaarde = 04EH; 
ICW = OC001H; 

OUTBYT ( maxcountOadr,maxcountwaarde ); 
OUTBYT ( maxcountladr,maxcountwaarde ): 
OUTWRD ( modecontrolOadr,ICW ): 
OUTWRD ( modecontrol1adr,ICW ); 

END; {* INIT_80186 PIT *} 

B.2 80130 PIT 

* Hardware gegevens: 

register I/O adres breedte 

COUNT 0 REGISTER E8 H 2 x 8 bits 

MODE/CONTROL REG EE H 1 x 8 bits 



* Instelling: 

o 0 t tt 11--__ _ 

* Berekening: 

ICW = 034H 

binaire count mode 
rate generator mode 
1e LSB countwaarde laden 
2e MSB countwaarde laden 
select TIMER 0 

countwaarde = tgewenst • 0.5 • fCPU 

tgewenst = 2 ms. 
fCPU = 12 MHz 
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verg. 3 

Gegevens in vergelijking 3 invullen, levert countwaarde = 120000 
oftewel 2EEOH' waarbij LSB = EOH en MSB = 2EH. 

* Programmering: 

PROCEDURE INIT_80130_PIT; 

CONST 

BEGIN 

countoreg 
modeCreg 
ICW 
LSB 
MSB 

= OE8H; 
= OEEH: 
= 034H; 
= OEOH; 
= 02EH; 

OUTBYT ( modeCreg,ICW ); 
OUTBYT ( countOreg,LSB ); 
OUTBYT ( countOreg,MsB ) 

END; {* INIT_80130_PIT *} 

B.3 8255A PPI 

* Hardware gegevens: 

register I/O adres 

poort C CC H 

control register CE H 

breedte 

8 bits 

8 bits 
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Van poort C zijn de outputs bit 0 tim 3 respectievelijk via een 
inverter verbonden met de Multibus interrupts 0 tim 3. 

* Instelling: 

1 0 0 0 0 0 0 0 ICW = 080 H I I ~ ____ I ________ __ 
aIle poorten output, mode 0 
enable controlregister wijziqing 
en reset I/O poorten 

* Programmering: 

PROCEDURE INIT_8255A: 

CONST 
control reg = OCEH: 
ICW = 080H; 

BEGIN 
OUTBYT ( controlreg,ICW) 

END: {* INIT_8255A *} 

B.4 80130 PIC 

* Hardware qegevens: 

register 

interrupt request register 
in service register 
interrupt mask register 
initialisatie control word 1 
initialisatie control word 2 
initialisatie control word 3 
initialisatie control word 4 
initialisatie control word 5 
initialisatie control word 6 
operation control word 1 
operation control word 2 
operation control word 3 

I/O adres (hex) naam 

EO IRR 
EO ISR 
E2 IMR 
EO lCW1 
E2 ICW2 
E2 ICW3 
E2 ICW4 
E2 ICWS 
E2 ICW6 
E2 OCW1 
E2 OCW2 
EO OCW3 



* Instelling: 

o 0 1 1 0 1 1 1 t 1
1
1...----

o 0 1 1 0 0 0 0 
I I ~~ __________ _ 

o 0 0 0 1 1 0 1 

III i...---I _ 

o 0 0 0 0 0 0 0 
I I 

1 1 1 1 1 
I 

I 

1 1 1 1 1 
I 

I 

o 1 1 0 0 
I I 

1 1 1 
I 

1 1 1 
! 

o 0 0 0 - 0 0 -
I II ~ _-.----' 

ICWl = 037 H 

ICW4 nodig 
geen slave PIC's 
ICWS bepaalt welke into ingangen 
edge of level triggered zijn 
indicator flag ICWl 
moeten nul zijn 

ICW2 = 030 H 

worden bepaald door intreq. level x 
Ms bits interruptvector 

8086 mode 
normal EOI 
master PIC 
buffered mode 
fully nested mode 
moeten nul zijn 

ICW4 = OOD H 

ICWS = 000 H 

aIle into ingangen edge triggered 

ICW6 = OFF H 

moeten 1 zijn op iSBC 186/03 board 

OCW1 = OFF H 

disable aIle interrupts 

OCW2 = 060 H tIm 067 H 
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bepaalt de IR welke moet worden reset 
noet zo zijn 

OCW3 = 008 H of 009 H 

OSH: pointer naar IRR 
09H: pointer naar ISR 
moeten nul zijn 



* Programme ring 

PROCEDURE INIT_PIC_80130 

CONST 

BEGIN 

END; 

B.5 

IOADRl = OEOH; 
IOADR2 = OE2H; 

ICWl = 037H; 
ICW2 = 030H; 
ICW3 = OOOH; 
ICW4 = OOOH; 
ICW5 = OOOH; 
ICW6 = OFFH: 
OCWl = OFFH; 

OUTBYT ( IOADR1,ICWl 
OUTBYT ( IOADR2,ICW2 
OUTBYT ( IOADR2,ICW3 
OUTBYT ( IOADR2,ICW4 
OUTBYT ( IOADR2,ICW5 
OUTBYT ( IOADR2,ICW6 
OUTBYT ( IOADR2,OCWl 

{* INIT_PIC_80130 *} 

8274 SCI 

* Hardware gegevens: 

) ; 
) ; 
) ; 
) : 
) ; 
) ; 
) : 

aIle registers zijn 8 bits 

register 

kanaal A data 
kanaal B data 
kanaal A control/status 
kanaal B control/status 

breed 

I/O adres (hex) 

D8 
DA 
DC 
DE 

* Instelling is in programmering verwerkt. 
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naam 

DTA 
DTB 
SCA 
SCB 

Hierbij dient de volgorde van het schrijven van de bytes te 
worden aangehouden ! 



* Programmering: 

PROCEDURE INIT_8274_SCI; 

CONST 
SCA == ODCH; 
SCB == ODEH; 
DTA == OD8H; 
DTB = ODAH; 

{* data *} 

CH_RESET = 
EXT_RESET == 
DWRl = 
DWR2 == 

O18H; 
OlOH; 
OOOH; 
O14H; 

{* channelreset:init registers *} 
{* reset ext/status interrupts *} 
{* aIle interrupts disabled *} 
{* schrijven naar SCA *} 
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DWR3 = OC1H; {* 8 bits/karakter,enable receiver *} 
DWR4 = 044H; {* disable parity, x16 clk *} 
DWR5 = 068H; {* 8 bits/karakter,enable transmit *} 

{* registers in 8274 *} 

WRO = 
WRl = 
WR2 = 
WR3 = 
WR4 = 
WR5 = 

SCB; 
SCB; 
SCA; 
SCB; 
SCB; 
SCB; 

{* command & pointer register *} 
{* interrupt mode register *} 
{* int/DMA mode register *} 
{* receiver logic register *} 
{* karaktersamenstellings reg. *} 
{* transmit logic register *} 

{* pointeradressen van de registers in 8274 *} 

BEGIN 

END; 

ADRl = OlH; 
ADR2 = 02H; 
ADR3 = 03H; 
ADR4 = 04H; 
ADR5 = 05H; 

OUTBYT ( WRO, CH_RESET ); 
OUTBYT ( WRO,EXT_RESET+ADR4 
OUTBYT ( WR4,DWR4 ); 
OUTBYT ( WRO,ADR5 ); 
OUTBYT ( WR5,DWR5 ); 
OUTBYT ( WRO,EXT_RESET+ADRl 
OUTBYT ( WRl,DWRl ); 
OUTBYT ( WRO,ADR2 ); 
OUTBYT ( WR2,DWR2 ); 
OUTBYT ( WRO,ADR3 ); 
OUTBYT ( WR3,DWR3 ) 

{* INIT_8274 SCI *} 

) ; 

) ; 
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B.6 8259A PIC 

* Hardware gegevens: 

register I/O adres (hex) naam 

init. corom. word 1 CO ICWl 
init. corom. word 2 C2 ICW2 
init. com.m. word 4 C2 ICW4 
oper. com.m. word 1 C2 OCWl 
oper. corom. word 2 CO OCW2 
oper. corom. word 3 CO OCW3 

* Instelling: 

0 001 001 1 lCWl = 013 H 

I I 
I I ICW4 nodig 

single mode (geen slaves) 
8 bits interval jump tabel 
edge triggered interrupts 
moet zb zijn 

0 0 1 1 0 000 lCW2 = 030 H 
I 

I 
I 

MS bits interruptvector 

o 0 0 o 1 1 1 1 ICW4 = OOF H 

I r I I 8086 mode 
auto EOl 
buffered master mode 
fully nested mode 
moe ten nul zijn 

1 1 1 1 1 1 1 1 OCWl = OFF H 
I I 

disable aIle interrupts 



* Programmering: 

CONST 
IOADRl = OCOH: 
IOADR2 = OC2H; 
ICWl = Ol3H; 
ICW2 = 030H; 
ICW4 = OOFH; 
OCWl =: OFFH: 

BEGIN 
OUTBYT ( IOADRl,ICWl ) ; 
OUTBYT ( IOADR2,ICW2 ) : 
OUTBYT ( IOADR2 , ICW4 ) ; 
OUTBYT ( IOADR2,OCWl ) 

END: {* INIT_8259A_PIC *} 

B.7 8255A PPI 

* Hardware gegevens: 

register I/O adres (hex) 

poort A C8 
poort B CA 
poort C CC 
control register CE 

* Instelling: 

1 0 0 0 000 0 
'I I I . 11-_____ _ 

alle I/O lijnen output 
mode set flag actief 

* programmering: 

PROCEDURE INIT_8255A_PPI 

CONST 

BEGIN 

CREG =: OCEH; 
ICW = 080H; 

OUTBYT ( CREG,ICW ) 

END; {* INIT_8255A_PPI *} 
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naam 

CREG 

ICW = 080 H 



B.8 8253 PIT 

* Hardware gegevens: 

register 

count register 0 
count register 1 
count register 2 
mode/control register 

* Instelling: 

o 1 

* Berekening: 

counterwaarde N = T.e 
N : counter load waarde 
T : gewenste tijdsinterval 
C : input clk. 

vb. 
T = 2 ms. 
C = 1.23 MHz 

I/O adres (hex) naam 

00 
02 countreg1 
04 
06 ModeCreg 

lCW = 074 H 

binair tellEm 
rate generator, mode 2 
le lezen LSB 
2e lezen MSB 
initpointer naar counter 1 

verge 4 

dan VoIgt hieruit dat N = 24600 of 099CH 
dus LSB = 09CH en MSB = 09H 
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.. Programmering: 

PROCEDURE INIT 8253_PIT; 

CONST 

BEGIN 

countregl 
ModeCreg 
LSB 
MSB 
ICW 

= OD2H; 
= OD6H; 
= 09CH; 
- 009H: 
.. 074H; 

OUTBYT ( 
OUTBYT ( 
OUTBYT ( 

ModeCreg,ICW ); 
countregl, LSB ); 
countregl , MSB ) 

B.9 AANSLDITING SENSORINTERFACE OP DE 8255A PPI 

* Instelling PPI: 

100 1 0 0 0 0 

111,---I 

* Programmering: 

PROCEDURE INIT_8255A_PPli 

CONST 

BEGIN 

CREG = OCEH; 
ICW = 090H; 

OUTBYT ( CREG,ICW ) 

END; {* INIT_8255A_PPI *} 

ICW - 090 H 

poort C low part : output 
poort B : output 
poort C high part: output 
poort A : input 
mode set flag actief 

50 
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* Hardware gegevens: 

sensorinterface PIN conn. bit poort I/O adres (hex) 

D7 34 7 A C8 
D6 36 6 
D5 38 5 
D4 40 4 
D3 of Dl1\ 42 3 
D2 of Dl0\ 44 2 
Dl of D 9\ 46 1 
DO of D 8\ 48 0 

LSB of MSB\ 24 0 C low CC 
AO 22 1 
Al 20 2 
A2 18 3 

TRIGGER\ of LOAD 16 0 B CA 

bit 1 32 7 C high CC 
bit 2 30 6 
bit 3 28 5 
bit 4 26 4 

bit 5 2 7 B CA 
bit 6 4 6 
bit 7 6 5 
bit 8 8 4 
bit 9 10 3 
bit 10 12 2 
bit 11 14 1 



BIJLAGEN C SYSTEEM CONFIGURATIE 

C.l SYSTEEM MEMORY MAP 

* Multibus map: 

FFFFF H 

A4000 
A3FFF 

AOOOO 
9FFFF 

80000 
7FFFF 

00000 

16 kbyte 
dual port RAM 

128 kbyte RAM 
iSBC 028A board 

* iSBC 186/03: 

FFFFF H 

F8000 
F7FFF 

08000 
03FFF 

00000 

32 kbyte 
locaal ROM 

32 kbyte 
locaal RAM 

* iSBC 86/12 map: 

FFFFF H 

F8000 
F7FFF 

08000 
07FFF 

04000 
03FFF 

00000 

32 kbyte 
locaal ROM 

16 kbyte 
dual port RAM 

16 kbyte 
locaal RAM 

* iSBC 86/05: 

FFFFF H 

F8000 
F7FFF 

02000 
01FFF 

00000 

(beide boards) 

32 kbyte 
locaal ROM 

8 kbyte 
locaal RAM 
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C.2 JUMPERCONFIGURATIE iSBC 02SA 

Opmerking: configureer de boards in de default mode 
zoals deze is beschreven in de betreffende manuals 
van de diverse boards. 
Breng dan pas de opgesomde modificaties aan. 

Deze opmerking geldt ook voor de volgende jumperlijsten in de 
volgende paragrafen. 

verbinding 

E139 - E143 
E140 - E143 
E14l - E143 
ESl - E79 

• · 
• · ES7 - E79 

ESO - E79 
E103 - E104 
E105 - E106 
E107 - E10S 
Ella - Elll 

· · Ella - El14 
E123 - E127 
E123 - E12S 

toelichting 

1-

- verwijder}n 

Multibus segment: 

plaatsen 08000 - 09FFFF 

}- enable l6bits adres select 1 

}- r- I/O adres 
verwijderen --------------~ parity reg. 

adres OF H 
verwijderen 
plaatsen: Parity error naar Multibus INT4\ 

53 

E146 - E47 
El16 - El17 
EllS - E120 
El19 - E12l 

1- verwijderen ALLEEN bij battery backup mode!! 
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C.3 JUMPERCONFlGURATIE iSBC 186/03 

verbinding 

E218 - E219 
E220 - E221 
E212 - E215 
E210 - E214 
E209 - 213 
E212 - 215 
E240 - 241 
E163 - E164 
E179 - 180 
E178 - E179 
E65 - E80 
E31 - E32 
E171 - E172 
E20 - E228 
E29 - E229 
conn J3,pin 32 
conn J3,pin 34 
E5 - E6 
E7 - E17 
E2 - E12 

E200 
E198 
E36 
E35 
E67 
El08 
El07 
E66 
E 
E161 
E60 

- E201 
- E199 
- E37 
- E36 
- E84 
- E83 
- E82 
- E81 
- E 
- E162 
- E61 

E236 - E237 
E86 - E96 
E71 - E73 

toelichting 

BCLK\ naar Multibus 
CCLK\ naar Multibus 
CBRQ\ naar Multibus 
verwijderen: disablen BPRO\ ivm parall. prior. 
y- mode 1 bus arbitrage 

y- verwijderen: disablen iLBX BUS 

verwijder~ extra kristal voor Multibus 
plaatsen (10 MHz in socket Yl) 
verwijderen: disablen geintegreerde 80186 PIC 
timerO 80186 verbinden met TxC CH.A 8274 
timerl 80186 verbinden met TxC CH.B 8274 
PPI portC bitO\ verbinden met Multibus INTO\ 
PPI portC bit1\ verbinden met Multibus INT1\ 

- E230 I C bit2\ verbinden met Multibus INT2\ 
- E231 C bit3\ verbinden met Multibus INT3\ 

PPI portC bit4 verbinden met LED OSl 
suggestie: samplecontrole LED 

y- verwijderen: 
4x(8kx8 SRAM) 

verwijder~ 8274 CH.A: DCE/DTE 
plaatsen CH.B: DCE 
SYSTICK output verbinden met IRO 80130 PIC 
Multibus INT6\ verbinden met IRl 80130 PIC 
Multibus INT7\ verbinden met IR2 80130 PIC 
8274 SCI verbinden met IR3 80130 PIC 
Multibus INT4\ verbinden met IR6 80130 PIC 
AUXRESET\ doorverbinden naar conn. P2 
ALE doorverbinden naar conn. P2 

verwijderen: ALLEEN bij battery backup mode 
y- PFIN\ inverteren en verbinden met NMI 

* Seri~le I/O interface: 
conn. J2 en Jl: 

.RTS verbinden met CTS 

.RxD 

.TxD 

.GND 

: Jl/2 pin 20 met pin 18 
: Jl/2 pin 22 

Jl/2 pin 24 
J1/2 pin 14 



*RS232C conn.: RTS pin 4 
CTS pin 5 
RxD pin 3 
TxD pin 2 
GND pin 7 

* monitor: AUNL enable 
bit 8=0 
1 stopbit 
even pariteit 
8 bits 
2400 BAUD 

C.4 JUMPERCONFIGURATIE iSBC 86/05 

verbinding toelichting 
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El - E14 
- E9 E6 

E212 -
E179 -
E191 -
E186 
E58 
E138 -
E137 
E144 
E136 -
E142 
E143 
E146 

E213 
E180 
E192 
E187 
E59 
E132 
E133 
E124 
E131 
E130 
E145 
E128 

r 32 kbyte ROM adres:F8000-FBFFFIFCOOO-FFFFF 
2764 LOW : U66 U67 

decode prom HIGH: U33 U34 

E126 - E127 
EI08 - EI07 
E54 - E55 
E208 - E209 
E206 - E207 
E87 - E88 
E183 - E184 
E189 - E190 
E50 - E196 

E - E 

E50 - E 

E177 - E178 
El18 - E120 

verwijderen: ontvang BCLK\ van de Multibus 
verwijderen: ontvang CCLK\ van de Multibus 
verwijderen: disablen BPRO\ ivm parall. prior. 
input CLK PIT 1.23 MHz 
iSBXl INTI verbinden met IRO PIC 
iSBXl INTO verbinden met IRl PIC 
M.B. INTO verbinden met IR2 PIC 
M.B. INTl verbinden met IR3 PIC 
M.B. INT2 verbinden met IR4 PIC 
M.B. INT3 verbinden met IR5 PIC 
M.B. INT5 verbinden met IR6 PIC (aIleen : 

rotatie computerboard!!l 
iSBX2 INT1 verbinden met IR7 PIC 
RAM page 00000 - 01FFFH 
rode LED verbinden met PPI portC,bit 3\ 
(J3)L 
(J4) iSBX BUS in 16 bits mode 
tbv monitorprogramma 
y-- mode 1 bus arbitrage 

PPI portC,bit 0 verbinden met Multibus INT5\ 
II! ALLEEN: translatie computerboard!l 
PPI portc,bit 1 verbinden met Multibus INT6\ 
111 ALLEEN: translatie computerboard!! 
PPI portc,bit 0 verbinden met Multibus INT7\ 
!11 ALLEEN: rotatie computerboardl! 

verwijderen: ALLEEN bij battery backup mode 
PFIN verbinden met NMI 
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C.5 JUMPERCONFIGURATIE i5BC 86/12 

verbinding 

El17 - El18 
51 6-11 (C) 
51 5-12 (0) 
51 1-16 (c) 
51 2-15 (c) 
51 3-14 (c) 
51 4-13 (0) 
51 8-9 (c) 
51 7-10 (0) 
E94 - E96 
E97 - E98 

El05 
El03 
E151 
E73 
E72 
E71 
E77 
E 

- El06 
- El04 
- E152 
- E81 
- E80 
- E79 
- E91 
- E 

E86 - E89 
W4(A-B) 
W5 (A-B) 
W6 (A-B) 

toelichting 

Multibus segment AOOOO - BFFFF 

r 16 kbyte adressegment, welke is toegestaan 
om via Multibus aan te spreken 

1- 16 kbyte segment in Multibus adresmap: 
AOOOO - A3FFF 

r instellen EPROM (bIz 2-5,tabel 2-4,MANUAL) 
adres: FFOOO - FF7FF FF800 - FFFFF 
LSB: A29 A28 
MSB: A46 A47 

verwijderen: BCLK\ ontvangen van Multibus 
verwijderen: CCLK\ ontvangen van Multibus 
verwijderen: BPRO\ ivm parall. prior. 
Multibus INTO verbinden met IRO PIC 
Multibus INTl verbinden met IRl PIC 
Multibus INT2 verbinden met IR2 PIC 
PIT timer 1 verbinden met IR4 PIC 
Multibus INT3 verbinden met IRS PIC 

PFIN verbinden met NMI 

}- verwijderen: ALLEEN bij battery backup mode 
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C.6 WERKING VAN DE MULTI BUS 

In deze bijlage wordt de Multibus uitvoerig toegelicht. Hierbij 
worden precies de verschillende signaaloverdrachten en 
tijddiagrammen behandeld. De informatie is afkomstig uit Intel 
OEM handboek [lit. nr. 8]. 

C.6.1 Data transfer 

Datatransfer via de Multibus vindt plaats met een maximale bandb
reedte van 5 MHz voor een enkele of meerdere READ/WRITE transfer
(s). Maar door bus arbitrage en geheugen toegangstijd gaat men 
uit van een maximale bandbreedte van 2 MHz. 

De datatransfer operatie gebeurt via een asynchroon master-slave 
handshake protocol. Figuur 20 geeft het AC tijddiagram voor een 
READ operatie. 

IT All' 1.0011111 

Figuur 20 Het lezen van een geheugen of I/O poortadres. 

De busmaster plaatst het adres op de adresbus. Voordat het lees 
commando MRDC\ of IORC\ actief wordt, moet hetadres al voor een 
bepaalde periode stabiel zijn. Tijdens deze periode zal de adres 
decodering op de busslave het gewenste register selecteren. Als 
dan het leescommando actief wordt, zal het geselecteerde register 
zijn data via de Multibus interface op de databus van de Multibus 
plaatsen. Zodra de data op de Mul tibus stabiel is, levert de 
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busslave een acknowledge signaal (XACK\) aan de busmaster. 
Wanneer de busmaster het acknowledge signaal ontvangt, zal deze 
het leescommando van de Multibus nemen. (Pas dan wordt het adres 
ongeldig) De busslave ziet dit als een bevestiging en zal daarop 
het acknowledge signaal van de Multibus nemen om de leescyclus te 
beendigen. Op dat moment wordt ook de data op de Multibus 
ongeldig. 

Figuur 21 toont het tijddiagram behorende bij een WRITE actie. 

IT ABI.I 010 flo 

Figuur 21 Het schrijven naar een geheugen of I/O poortadres. 

De busmaster plaatst het adres op de Multibus. Gelijktijdig wordt 
de data op de Multibus geplaatst. V~~r adres en data geldt dat 
deze geldig zijn een bepaalde peri ode voordat het schrijfcommando 
MWTC\ of IOWC\ door de busmaster wordt gegenereerd. Tijdens deze 
peri ode zal de adresdecodering op de busslave het gewenste 
register selecteren. Als dan het schrijfcommando actief wordt kan 
op de neergaande of de opgaande flank de data via de Multibus 
interface in het geselecteerde register worden geklokt. Zodra de 
data in de busslave geldig (stabiel) is, levert de busslave een 
acknowledge signaal (XACK\) aan de busmaster via de Multibus. 
Wanneer de busmaster het acknowledge signaal ontvangt, zal deze 
het schrijfcommando van de Multibus nemen. Pas dan worden adres 
en data ongeldig. De busslave ziet dit als een bevestiging en zal 
daarop het acknowledge signaal van de bus nemen. De schrijfcyclus 
is dan beeindigd. 

C.6.2 Bus arbitrage 

In een multimaster bussysteem kan het voorkomen dat meer dan een 
master van de Multibus gebruik wil maken. Een bus arbiter zal dan 
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aan de master met de hoogste prioriteit de bus toekennen. Er zijn 
twee bus arbitrage technieken te onderscheiden: 
- seriile prioriteits arbitrage; 
- parallelle prioriteits arbitrage 

Seriile prioriteits arbitrage wordt verkregen door een zogenaamde 
'daisy chain'. Hierbij worden de masters in volgorde van 
prioriteit met elkaar doorverbonden volgens figuur 22. 

_MU' LOwnt "101'" NIOI'" 
MASTII MAITU 

r-< -, If ~IUII W -, _0' _01 _01 P-t 

..,. 

Figuur 22 Schema seriile prioriteits arbitrage. 

De werking is als voIgt. Elke master heeft een ingangssignaal 
BUSPRIORITY IN (BPRN\) en een uitgangssignaal BUSPRIORITY OUT 
(BPRO\). Wanneer een master (A) de Multibus wil beheren dan geeft 
deze dit te kennen door zijn BPRO\ signaal non actief te maken. 
De busmaster met de lagere prioriteit ontvangt dit signaal via de 
ingang BPRN\. Als dit signaal non actief is, zal de huidige 
busmaster de bus vrijgeven en zijn uitgangssignaal BPRO\ ook non 
actief maken. V~~r de daaropvolgende masters geldt hetzelfde. 
Hierdoor krijgen de masters met lagere prioriteit dan master CA) 
geen Multibus toewijzing. Als van master CA) het ingangssignaal 
BPRN\ actief is, zal master (A) de Multibus krijgen toegewezen. 
Indien master CA) de hoogste prioriteit heeft, zal de ingang 
BPRN\ altijd laag zijn. 

Het voordeel van daisy chains is dat ze eenvoudig z1Jn uit te 
breiden. Het nadeel van daisy chains is dat bij langere ketens de 
responsietijd langer wordt tengevolge van meer poortvertragingen. 
Vandaar dat maximaal 3 masters in de keten mogen worden 
opgenomen. 
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Bij para11e11e prioriteits arbitrage wordt gebruik gemaakt van 
een busarbiter schake1ing vo1gens figuur 23. E1ke master is via 

:-' ~)--~ 188Ia 

",-"t. 
.... ' .... J.teH 

C1) 

C4, 
ClI) 

Figuur 23 Schema busarbiter schake1ing voor para11e11e priority. 

het BUSREQUEST (BREQ\) op een priority encoder (74LS14S) 
aanges1oten. De drie uitgangen van de priority encoder zijn op 
een 3-to-S line decoder aanges1oten. Op de uitgangen van de 
decoder zijn de BPRN\ ingangen van de masters aanges1oten. 

Voor een busaanvrager met de hoogste prioriteit za1 de priority 
encoder een 3 bits vector aan de line decoder aanbieden. De line 
decoder bepaalt uit deze vectorwaarde welke uitgang van de line 
decoder actief moet worden. Deze ui tgang is verbonden met de 
BPRN\ ingang van de betreffende busaanvrager. De overige 
uitgangen van de line decoder zijn dan non actief. 

De besproken schakel in; is een voorbee1d, waarmee maximaa1 S 
masters in een multimaster systeem kunnen worden opgenomen. 

Het besturingscomputersysteem maakt gebruik van vier masters 
(computers) en een eventue1e externe master. Door dit aanta1 is 
de paral1e11e busarbiter schake1ing gebouwd. 

C.6,3 Bus exchange 

Bus Exchange betekent dat een master (A) de Mu1tibus contro1e 
overneemt van een busmaster (B) a1s: 
- busmaster (B) de Mu1tibus niet nodig heeft, 

ongeacht de prioriteit; 
- busmaster (B) we1 de Mu1tibus nodig heeft, maar 
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deze een lagere prioriteit bezit. 

Aan de hand van een voorbeeld en het bijbehorende tijddiagram in 
figuur 24 wordt de bus exchange uitgelegd. Stel in een parallelle 

-==, _. - --_. 
v .... 

~~ 

-. --
- ------+-"'"!"""~ 

--. ---~c_,~ __________ ~ 
~ -------------~ - ==--::::!!---+--1E:t:1== 

/ 
_. - .. -;;.;;-""'-=------1--...,. _. -, 

Figuur 24 Bus control Exchange operatie. 

bus priority systeem heeft busmaster CA) een lagere prioriteit 
dan master (B). Master (B) vraagt om de Multibus controle. 

Het exchange proces is op de neergaande flank van de BUSCLOCK 
(BCLK\) gesynchroniseerd. Het proces verloop als voIgt: 

- master (B) maakt intern TRANSFER REQUEST actief: 
- op de eerstvolgende neergaande flank van BCLK\ wordt 

van master (B) BREQ\ actief; 
B. - De busarbiter maakt hierop de BPRN\ ingang van: 
M. • busmaster (A) non actief; 
A • master (B) actief; 

- busmaster (A) maakt de lopende Multibus cyclus af; 

u~
B -C -op de eerstvolgende neergaande flank van BCLK\ maakt 

busmaster (A) BUSY\ non actief; 
- tijdens 1 periode van de BCLK\ worden de busdrivers 

van busmaster CA) disabled; (doordat BUSY\ non actief is) 
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B.-[ -
M. 
B 

op de neergaande flank na deze periode: 
• worden de busdrivers van master (B) enabled; 
• maakt busmaster (B) BUSY\ actief; 
busmaster (B) heeft de controle over de Multibus. 

Het is mogelijk voor master(A) om controle over de Multibus te 
behouden ongeacht de prioriteit van master (B). Hiervoor dient 
master (A) intern het BUSLOCK\ signaal actief te houden, waardoor 
BUSY\ op de Multibus actief blijft. 

Om bus exchange overhead te besparen voor de huidige busmaster 
controleert deze de COMMON BUSREQUEST (CBRQ\) signaallijn van de 
Mul tibus. Als CBRQ\ actief is, zal de busmaster de Mul tibus 
vrijgeven. De busarbiter schakeling bepaald dan wie de controle 
over de Multibus krijgt. Blijft het CBRQ\ signaal non actief dan 
behoudt de huidige busmaster de controle over de Multibus. 

C.7 PINBESCHRIJVING MULTI BUS CONNECTOR P1 EN P2 

* Connector P2: 

CCOMPONENT SIOEI CCIRCUIT SlOE) 

PIN MNEMONIC DESCIIIPTION PIN MNEMONIC OESCRIPTION 

1 GNO SlgnalGND 2 GND 81nalGND 
S ·5 va +5V Balterv 4 Iva + V Ballery 
5 Reserved .1 veepp + 5V Pulsed Power 
7 -5 VB -5V Batlerr • -5 VB -IV Batlery • Reserved 10 Reserved 

11 12 VB + 12V Ballery 12 12 va + 12V Bitter, 
13 PFSRI Power Fall SenH Re.el 14 Res.,vocI 
15 -12 va -12V Ballery ,. .'2 va -12V Ballery 
17 PFSNI Power F.II SenH 11 AClO AClow 
111 PFINI Power Fallinierrupl ZO MPROI Memory Prolecl 
21 GND SlgnalOND 22 GND SlgnllGND 
23 +15V +15V 24 +15V +t5V 
25 -t5V -15V 21 -IIV -15V 
27 PAR II Parity t 21 HALTI BUI Masler HALT 
2'9 PAR2I Parny 2 30 WAIT I aus MaslerWAITSTATE 
31 S2 ALE Bus Master ALE 
33 S4 Reserved 
35 • Reserved 
37 31 AUKnc~.F.11 nl!~(!I.wllch 
SII 40 
40 42 
43 > Reserved 44 
45 .1 
47 CI • SO Reserved 
51 52 
53 54 
55 58 
51 • 511 I eo 

Hot .. : 
t. PFlN, on Ilave modules. If possible, Ihould ha".1M option 01 connecting to INTOI on Pl. 
2. All undellned pins .r. reserved lor lulure u ••• 

All MnetnonIct • Inlet Corporetlon 1978 

Figuur 25 Pinbeschrijving Multibus connector P2. 
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* Connector Pl: 

(COMPONENT SIDE) (CIRCUIT SIDEI . PIN MNEMONIC -GESCRIPTION PIN MNEMONIC , DESCRIPTION 

1 GND' SlgIIIIGND 2 GND SlgnatGND 
I +5'1 +5Vde 4 +5'1 ... 5Vde 

POWER I +5'1 • ... SVde . \ • +SV' ... 5Vde 
SUPPLIES 7 +tZV . +1ZVde . " • +1ZV +1ZVde • -IV -lVde 10 -5'1 -lVde 

11 GND. IlgnatGND 12 GND SlgnalGND 

is BCLKI lui Clock 14 INITI Inillall.le 
15 IPRNI Bu,PIl.1n I 

" aPROI BusPrl.Out 
BUS 17 aUSY/ Bu. BUly , ' 11 BREQI Bu. Request 
CONTROLS ,. MRDeI Mem Reid CmcI 20 MWTCt Mem Write Cmd 

21 IORCI 110 Read CmcI 22 IOWCI 110 Write Cmd 
23 XACKI "FE~ Acknowledge , 2~ INHlI inhibit 1 disable RAM 

BUS 25 Reserved :. 2t INH21 InhIbll2 dilibie PROM or ROM 
CONTROLS 27 BHENI Byte High Elllbil , 21 1.0101 
AND 2t CaRQI Common BUI Requ .. t 30 1.0111 Mdr ... 
ADDRESS 31 CCLKI Constant CIlI S2 1.0121 BUI 

3S INTAI InV Acknowtldge ~ 1.0131 

35 INTO I '.r ..... , 3& INUI '.rallil 
INTERRUPTS 37 INT41 • Intlrrupt 38 INT51 Interrupt 

31 INnl Requllll 40 INT31 • Reque"s 
41 INTOI • 42 INTH 

43 ADAEI 44 ADRFI 
45 ADRCI 41 AOROI ; 

47 AORAI Addrel' , 
.. 

4' AORBI Mdr ... 
ADDRESS 4t ADRSI Bul . 50 ADRtl Bus . 

51 ADRSI 
.. , , 52 ADAlI 

13 AOR41 - 54 AORSt 
55 AOR21 51 ADR31 
57 AOROI 51 ADRlI 

51 DATE I 10 DATFI 

" oATet 12 OATOI 
t3 DATAl Data 14 OAT81 Data 

DATA t5 DATal Bul .. OATIlI Bu. 
17 DAT8/ .. DAm 
18 OAT41 70 OAnl 
71 OAU/ 72 OA13/ 
73 OATOI 14 oATlI 

75 GND SlgnalGND 71 GND StanatGND 
77 Rea.-ved 71 Res.-ved 

POWER 7t -1W -1ZVde 10 -1ZV -1ZVde 
SUPPLIES II +IiV +lVde 12 +5'1 +5'1de 

·13 +IV +5Vde 14 +5'1 +5Vde . 
85 GND SlgnatGND .. GND SignatGND 

All Mnemonlcl -Inte' Corporation 187. 

Figuur 26 Pinbeschrijving Multibus connector Pl. 



C.8 SCHEMA INTERRUPI' ARCHITECTUUR SYSTEEM 
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Figuur 27 Schema interrupt architectuur systeem. 
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BIJLAGEN D QNTWERPSCBEMAtS VAN DE VQEDINGSSCHAKELING 

D.1 HOOFDSCHEMA VOEDINGSSCHAKELING 

Figuur 28 toont ui tvoerig het elektrische schema van de power 
fail logic (PFL) en de hulpvoeding. De elektrische schema's van 
de verschillende blokken in het schema zijn in de volgende 
paragrafen gegeven. 

UAn t..UI.t 
ACCU --. AC1JIN t..UI.t 

VAn toPftO', 
'-cI~ IPI 
~ .. l_ 

I'f':IN\ 

O:Intrcof-8.\_ IIUC 
UUt fIEIiI£T'.. 

QO QO 
QO 

Figuur 28 Hoofdschema voedingschakeling. 



Componenten lijst hoofdschema voedingsschakeling 

WEERSTANDEN: 

Rl 
R2 
R3 
R5 
R6 
R7 
R8 
R9 
R10 ---------------------

HALFGELEIDERS: 

V1 
V2 
V3 

33 kOhm 
15 kOhm 
10 kOhm 
* nader te bepalen! 

820 Ohm 
10 kOhm 
10 kOhm 

4.7 kOhm 
2.2 kOhm 

BY164 DIODE BRUG 60V - 1.4 A 
REFERENTIE 2.5 V 
LED rood 5 rnA 

GEINTEGREERDE SCHAKELINGEN: 

IC1 ---------------------
IC2 
IC3 

OVERIGEN: 

T1 
C1 
C2 

.formules en opmerkingen: 

LM339 quad voltage comparator 
74HCOO quad 2-input NAND gate 
74LS121 monostabiele multivibrator 

transformator 220/12 V - 1 A 
condensator 1000 ~F - 40 V 
condensator 1 ~F - 12 V 

LED gaat aan als U< 85% van z'n oorspronkelijke waarde 
( Uout van accuschakeling = 5.3 V en U (85%) = 4.5 V) 

Uout(ACCU) - Uref 
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R5 = verge 5 

R6 = 

( Iref + Ibias+ ) 

Uout{ACCU) - UDled 

IDled 
verge 6 
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Pulsduur van de ONE-SHOT schakeling is te bepalen met formule: 

,.. = C2 • R10 verg. 7 

I I 
,.. 

1 
o 

* BESPREKING ONE-SHOT SCHAKELING 

Figuur 29 toont het blokschema van de one-shot schakeling. 
De vertraging is met NAND poorten gerealiseerd. De one-shot is 
een monostabiele multivibrator. 

Hri~.....u.. 

I -- 1. 
! 

A I I 
! I 

• l' 1 
~ -=:LOW , 

Figuur 29 blokschema en tijddiagram one-shot schakeling. 

Zonder vertraging is het mogelijk dat een kortstondige puls 
ontstaat in het ACLOW signaal als het SENSE signaal actief wordt. 
Figuur 30 toont het tijddiagram hiervan. 

~_trwina II 

--
A 

• 

Figuur 30 Tijddiagram one-shot schakeling zonder vertraging. 



D.2 BESCHRIJVING ACCU SCHAKELING 

* Stroomopname 

Stroom 
- iSBC 

iSBC 
iSBC 
iSBC 

opname statische RAM's 
186/05: 480 rnA (lx) 

86/05: 120 rnA (2x) 
86/12: 390 rnA (lX) 

028A: 550 rnA (lx) 
+ 

totaalstroom: 1540 rnA 
========= 

van de Intel boards: 
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V~~r een ruime marge nemen we aan dat de accu schakeling een 
totaalstroom van 2 Adient te leveren. 

Figuur 31 toont het ontwerp. 

-i 
%C2 ! 

I 
UOl'7 i U.f.n U.f.n u.d.t LUU 

3 i VB ! ...... L.£I) 
i Ri 

1 241 chill i 
- ACQJ i I'It2 -3>c2.'111$11 ! 

1 •• kcIhII M ! '8 kcIhII 
i 
i 
! 

V1 R3 I 
2Hli'ZJ.8 i , ...... 

i 
: 

i 
! 
I 

I r; . -C 
1." ... 

I 
I 
i .: 

GN) 

Figuur 31 Schema van de Accu schakeling. 



* Componenten lijst: 

WEERSTANDEN 

Rl 
R2 
R3 
R4 
R5 
R6 
R7 
R8 
Rs 

HALFGELEIDERS 

Vl 
V2 
V3 
V4 
V5 
V6 
V7 

OVERIGEN 

E 
ICl 
IC2 

241 
1500 

100 
680 

X 
10 
10 
33 
X 

Ohm 
Ohm 
Ohm 
Ohm 
Ohm 

kOhm 
kOhm 
kOhm 

Ohm 

2N2219 transistor 
2N2907 transistor 
BY126 diode 
BYXI0 diode 
BY126 diode 
CQY88 LED rood 5mA 
referentie (2.5V) 

loodzuur accu 3x2.35 V van G.E. 
LM339 quad voltage comparator 
LM317 voltage regulator 

X: nader te bepalen, afhankelijk van de eisen. 

* Berekeningen en opmerkingen: 

Betekenis van de volgende weerstanden: 
- R2: instellen 'hoge t laadspanning; 
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- R7: instellen omschakelniveau (afhankelijk van de laadstroom): 
- R9: instellen 'lage' laadspanning. 

Voor het afregelen van de spanningen een voltmeter plaatsen 
parallel aan de accucellen. 
- 'hoge t laadspanning: 2.45 V; 
- 'laget laadspanning: 2.35 V. 

UBE1 
Rs = --- verg. 8 

Ilmax 



Uuit,min - Uref,LM317 
R2 = • R1 

Uref,LM317 

Uuit,min - UD3 - UCEsat2 
R4 = --------------------------

Iled 

Uuit,min - Uref7 
R5 ~ -----------------

Iref + Ibias-

R2 
R8 = -------------------------------------

Uref,LM317 
• R2/R1 - 1 

Uuit,min - Uref,LM317 

De volgende weerstanden zijn gekozen: 
- R3 ~ 100 • RSi 
- R1 volgens specificatie LM317; 
- R6,R7 voor een makkelijke instelling. 

0.3 BESCHRIJVING VOEDINGSBRON KEUZESCHAKELAAR 

Fiquur 32 toont het rekenschema van de schakelaar. 

-It 

Figuur 32 Rekenschema halfgeleider schakelaar. 
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verg. 9 

verg. 10 

verg. 11 

verg. 12 

qegevens: V1 : BD202 pnp 
V2 : 2N2219 npn De gegevens van deze transistoren 

staan vermeld op bIz. 75. 



71 

E - UCEsat1 
----- = Ib1 verg. 13 

B1.R4 

- E + UBE1 + Ib1.R2 + UBE1.R2/R1 + UCEsat2 = 0 verg. 14 

Vergelijking 13 invullen in vergelijking 14 en de vergelijking 
herschrijven: 

- E + UBE1 + (E/B1).(R2/R4) - (UCEsat1/B1).(R2/R4) + UBE1.R2/R1 + 
UCEsat2 = 0 verg. 15 

Nogmaals herschrijven van vergelijking 16 levert de afleiding: 

B1.R4 
R2 = • (E - UBE1 - UCEsat2) 

(E - UCEsat1) + B1.R4.UBE1/R1 

verg. 16 

Voorbeeld voor het invullen van vergeIijking 16: 
gegeven: 
- transistorgegevens; 
- E = 5.3 V; - UCEsat1 = UCEsat2 = 0.3V; 
- R4 (belasting) = 5 Ohm: - UBE1 = 0.65 Vi 
- kies R1 = 33 Ohm: 
dan voIgt uit vergeIijking 16 dat R2 = 82 Ohm. 

In figuur 33 is het complete schema afgebeeld. 

Uin 
AOCU 

~.)I----'" 
1HI!I!18 

L--------4-------+----~r-----~QO 

~~----+----------------------------~ I 

i 
L 

-.cLew - LeW • I.': 83115 I'R1N l_t • MH ~ 

- HtGH I nDII:ICI AICQJ tEa.JOWt l.......t • IW1 ~ 

Figuur 33 Elektrische schema voedingsbron keuze schakeling. 



* Componenten lijst; 

WEERSTANDEN: 

R1 
R2 
R3 
R4 
R5 
R6 
R7 

HALFGELEIDERS: 

V1 
V2 
V3 
V4 
V5 

33 Ohm 
1500 Ohm 

33 Ohm 
33 Ohm 
33 Ohm 

2700 Ohm 
150 kOhm 

BD202 
2N2219 
BD202 
2N2219 
2N2219 
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* SIMULATIE RESULTATEN VAN DE SCHAKELING 

De plaatjes van figuur 34 zijn verkregen met behulp van het 
simulatie software pakket MicroCap III. 

WEDIII:SBROtI ~ 

t 

t~7t~~ J m 

#33 #33 1m U~I" • 
I~~ r- ~1JWv-. 
1lDar219 arm9 r .19 I 

! . . 
.. -- i ! • ..-....._ •• _ ............... _ .................... n ................ __ ... : 

1.118 
R : 2.5 GIft f2A BELASTI~) 

5.48 

" 4 •• 

I 4.28 
E 

3 •• .-
3 

3.IB 
I 

" 2 •• 
Y I •• 

1.28 

.IB 
I.IB 

I •• 1 •• 2il. II V 3 •• 4 •• 5 •• 

Figuur 34a simulatie resultaten voedingsbron keuzeschakelaar. 
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R : 18 "" (1,511 IlLASTINC) 1.11---.--..--.--..--.--..-----.,..----

S.48 t==F:::;;:==I=:;==I=~==F==F=F==I 
4.811--......... -1--......... ~1---+--1---t-~t---t--i 

4.28 t___+_--It___t_--II--_t_--It---+---I--+---I 

3.I11---+--1---+---I1---+----,1---+---I1---+---I 

, 2.481---+---1'--+---+--+--+-+---+--+---1 

U 1 •• 1---+---1---+---11---+---1---+---11---+---1 

11281--......... -1---+---It---+-~t---t---It---t--i 

1.18 '---'--"---'--'----'-----....... -'"--....... --1 

1.18 1.18 2.18 3.18 4.18 5.88 
_IIRV 

R : I lit (511 1lLAST1NC) 
1.88 r---r--r---T---.,r--r---.r-...,.----,-...,.---, 

S.48I-+=::f:::::t::::t::::t~~+=+==+==1 
I 4 •• t---+---I--~-+--+--+--+---r--t--~ 

f 4.28 I---t--I---I-+---+--+-+--"'+--+---I 

3.11 t---t---I-~-+-+---+--+---+---II---I 
I 

3.881---t--1---+---.,1---+----l1---+----Ir--I----t 

, 2.481---+--+--+--+--1---+--+--+--+---I 
U I,.I---+---t:--+---+--+--+--~-+---I--~ 

1.28I---f---I:--+---+-+--+-+--+--I---I 

III~~--r--+--+--+--+--+--+--+~ 

Figuur 34b Simulatie resultaten voedingsbron keuzeschakelaar. 

74 



Gegevens van de gebruikte transistoren in MicroCap III 

O:Forward beta 
l:Reverse beta 

Bipolar 

2:Temp coeff of BETAF(PPM) 
3:Saturation current 
4:Energy gap(.6 TO 1.3) 
S:CJCO 
6:CJEO 
7:Base resistance 
S:Collector resistance 
9:Earlv voltage 
10: TAU forward 
11 : TAU reverse 
12:MJC 
13:VJC 
14:MJE 
lS:VJE 
16:CSUB 

E:Edit J:Jump N:Next 

transistors Type 1 ... Alias BD202 

L:Last 

Value 
30 
1 
2000 
1.202E-12 
1.11 
2. 166891E-10 
2.66312E-l0 
5 
o 
100 
5.3022E-08 
3. 959346E-07 
.33 
.75 
,33 
.75 
2E-12 

C:Copv A:Alter alias 

Bipolar transistors Type 2S ... Alias 2N2219 

O:Forward beta 
l:Reverse beta 
2:Temp coeff of BETAF(PPM) 
3:Saturation current 
4:Energy gap{.6 TO 1.3) 
5:CJCO 
6:CJEO 
7:Base resistance 
S:Collector resistance 
9:Earlv voltage 
10 : TAU forward 
11 : TAU reverse 
12:MJC 
13:VJC 
14:MJE 
lS:VJE 
16:CSUB 

E:Edit J:Jump N:Next L:Last 

Value 
75 
1 
2000 
3. 471059E-14 
1.11 
1. 926125E-ll 
3.550842E-11 
o 
o 
100 
5.441856E-l0 
2. 129794E-07 
.33 
.75 
.33 
.75 
2E-12 

C:Copv A:Alter alias 

Tolerance(_> 
10 
20 
20 
60 
60 
60 
60 
40 
40 
30 
40 
50 
40 
30 
30 
30 
10 

Q:Quit 

Tolerance(_) 
10 
20 
20 
60 
60 
60 
60 
40 
40 
30 
40 
50 
40 
30 
30 
30 
10 

Q:Quit 
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D.4 BESCHRIJVING ONTWERP CONTROLE SIGNAAL UNIT 

Figuur 35 toont het ontwerp van de controle signaal unit. 

r o _ o 

I 

I 

I 

I 

! )(CI) 
~-'t--.-.- .. -.-.. -_ .. _. __ ..... _._. __ .,, _____ .. __ ... _. __ .. ___ ._. __ .... _..l /~ 

Figuur 35 Elektrisch schema controle signaal unit. 



* Componenten lijst: 

WEERSTANDEN 

Rl 
R2 
R3 ----------
R4 
RS 
R6 
R7 
R8 
R9 

GEINTEGREERDE SCHAKELINGEN 

1 kOhm 
820 Ohm 

4.7 kOhm 
4.7 kOhm 
4.7 kOhm 
4.7 kOhm 
4.7 kOhm 
4.7 kOhm 
220 Ohm 
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hex inverter ICl 
IC2 
IC3 
IC4 

74HC14 
74ALS74 
74ALS74 
7417 

dual D-FF met SR inputs 
dual D-FF met SR inputs 
hex buffer met open collector 

CONDENSATOREN 

Cl 
C2 
C3 

120 nF 
33 + 4.7 J.LF 
10 }JF 

* Tijddiagrammen behorende bij de schakeling CSU 

Op de volgende paginats staan tijddiagrammen afgebeeld welke 
betrekking hebben op een power down en een power up sequentie. 

De plaatsen van de hierin genoemde signalen zijn in het schema 
van figuur 35 aangegeven. 

Opmerkingen voor de power up sequentie: 

(Het non actief worden van ACLOW.) 
Door de vertraging voor de CLR\ lijn kan de RESET FF een moment 
actief worden en een resetpuls (R\) leveren om de gehele 
schakeling weer in begintoestand te brengen. 

Bij power up ontstaat een INIT\ signaal. Hierdoor 
processor naar vectoradres FFFOO H. Vandaaruit voIgt 
naar een opstartroutine. De opstartroutine voert 
volgende test uit:- power down flag actief ? 

.zoja, dan power up routine starten; 

springt de 
een sprong 
eerst de 

.zonee, dan de computer normaal opstarten (initialiseren). 
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III 

IV 

____ -+! _________ !11111 .. : 

I ~------------~~------------
! I 
! I' 

i ~ \ 
~~~--------------~------~ .. i~--------------------I I 

III 

--------_I~----------------~.J~ 
I
' • t4 j 

ioIf-IIoi i I • _______________ _ 

i ! Jr' 
J... :tS .. I 

.1 

F'ER%«E KtN Cns::J t1AX Cns::J .... t ... r:n.:::J 

t1 .. ea SIll 

t2 22 82 3111 

t3 .. ea .. 
t4 .. .. .le 

t8 - .t.ae .. 

Figuur 36 Tijddiagram power down sequentie. 
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Figuur 37 Tijddiagram power down sequentie. 
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BIJLAGEN E BESCHRIJYING PROCESSEN IN BET BESTURINGSPROGRAMMA 

In deze bijlagen Z1)n voor de teach en de replay mode de 
verschillende stappen opgeschreven. De sequenties vinden per 
sample plaats in een teach of een replay mode. V~~r het schrijven 
van deze is het diktaat Procescomputers 2 [lit. nr. 9] 
geraadpleegd. 

De processen maken gebruik van semaforen. Een semafoor (s) is een 
datastructuur die onder andere een niet-negatieve integer (val) 
bevat. Op een semafoor zijn twee operaties gedefinieerd: 
- de procedure pes) voert uit het statement val:-l onder de 

voorwaarde dat val altijd groter of gelijk 0 blijft. Dit kan 
ertoe leiden dat een proces dat p aanroept moet wachten: 

- de procedure v(s) voert uit de ondeelbare operatie val:+l. 

Hieronder volgen de procedures. Ook is een procedure voor de 
initialisatie van een semafoor gegeven. 

TYPE 
sema=RECORD 

val: integer 
END; 

procedure p (var s:sema); 
function testAndDec (var i:integer):boolean; 

begin 
if i>o 

then 

else 

begin 

end 

i:;:~'i-l; 

testAndDec:=true 

testAndDec:=false 
end; {testAndDec} 

begin 
repeat 
until testAndDec(s.val) 

end; {p} 

procedure v (var s:sema): 
begin 

s.val:=s.val+l 
end; {v} 



procedure iniSema (var semaVariabele:semai iniVal:integer); 
begin 

semavariabele.val:=inival 
end; {iniSema} 

E.l TEACH MODE 

* SENSOR COMPUTER 

program sensorTeachProces; 

var 
mutFx, mutFyMt: sema: 

interruptprocedure samplelnt; 
begin 

iniSema (mutFx , 1); 
iniSema (mutFyMt, 1); 
start (sensor) {opstarten van het proces sensor} 

end; {samplelnt} 

process sensor; 
beginproc 

loop 
meet sensorspanningen: 
bereken krachten Fx en Fy; 
bereken moment Mt; 
p(mutFx); p(mutFyMt); 
plaats resultaten in gereserveerde geheugenlocaties; 
v(mutFx); v (mutFxMt) 

end 
endproc; {sensor} 

begin 
iniSema(mutFx, 1): 
iniSema(mutFyMt, 1); 
start (sensor) 

end. {sensorTeachProces} 
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* TBANSLATIE COMPUTER 

program translatieTeachProces; 

var 
mutFx: sema: 

interruptprocedure sampleInt; 
begin 

start (translatie) 
end; {sampleInt} 

process translatie; 
beginproc 

uitvoeren motorstuurspanning Ux ; 
invoeren positie x van robot; 
uitvoeren positie x naar BUFFER; 
CAUS E INTERRUPT (posXready) ; 
p(mutFx); 
invoeren kracht Fx; 
v(mutFx); 
bereken nieuwe motorstuurspanning Ux 

endproc: {translatie} 

begin 
loop 

{wacht op sample interrupt} 
end. {translatieTeachProces} 

* ROTATIE COMPUTER 

program rotatieTeachProces; 

var 
mutFyMt: sema: 

interruptprocedure sampleInt; 
begin 

start (rotatie) 
end; {sampleInt} 
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process rotatie; 
beginproc 

uitvoeren motorstuurspanning Ut: 
invoeren positie t van robot; 
uitvoeren positie t naar BUFFER; 
WAITINTERRUPT(posXready); 
invoeren positie x van BUFFER; 
p(mutFyMt)f 
~nvoeren kracht Fy; 
~nvoeren moment Mt; 
v(mutFyMt); 
bereken nieuwe motorstuurspanning Ut 

endprocf {rotatie} 

begin 
loop 

{wacht op sample interrupt} 
end. {rotatieTeachProces} 

* MASTER COMPUTER 

program masterTeachProces; 

var 
keuze:commando; 

process master; 
beginproc 

CAUSEINTERRUPT(teachEnable); 
teachTime:=true; 
teachTeller:=O; 
while teachTime do 

begin 

end: 

CAUSEINTERRUPT{samplelnt)f 
wacht een sample periode; 
verhoog teachTeller: 
if teachTeller = eindtoestand 

then 
teachTime:=false 

CAUSEINTERRUPT(teachDisable) 
endproc: {master} 

begin 
if keuze = teach mode 

then 
start (master) 

end. {masterTeachProces} 
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E.2 REPLAY MODE 

* MASTER COMPUTER 

program masterReplayProces; 

var 
foutXwait, fouttwait : sema; 
foutVectorReady, UxtReady : serna: 

interruptprocedure samplelnt: 
begin 

start (master) 
end; {samplelnt} 

process master: 
beginproc 
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invoeren gewenste motorstuurspanningen Yo uit BUFFER; 
invoeren bijbehorende regelwetparameters ~D uit BUFFER; 
v(foutXwait); v(fouttwait); 
p(foutVectorReady); p(foutVectorReady); . ~ -1nvoeren foutvectoren ~ en ~; 
berekenen de gecorrigeerde spanningen Yu: 
uitvoeren van de gecorrigeerde motorspanningen Yu: 
iniSema(UxtReady, 2) 

endproc; {master} 

begin 
if keuze = replay mode 

then 
begin 

end: 

iniSema(foutxwait , 0): 
iniSema(fouttwait , 0): 
iniSema(foutVectorReady, 0); 
iniSema(UxtReady , 0): 
replayTime:=true; 
replayTeller:=O; 
CAUSEINTERRUPT(replayEnable); 
while replayTime do 

begin 
CAUSEINTERRUPT(samplelnt); 
wacht een sample periode; 
verhoog replayTeller; 
if replayTeller = eindtoestand 

then 
replayTime:=false 

end; 
CAUSEINTERRUPT(replayDisable) 

end. {masterReplayProces} 



* TRANSLATIE COMPUTER 

program translatieReplayProces; 

var 
foutXwait, foutVectorReady, UxtReady : sema: 

interruptprocedure samplelnt; 
begin 

start (translatie) 
end: {samplelnt} 

process translatie: 
beginproc 

uitvoer gecorrigeerde motorstuurspanning Ux naar DAC; 
invoer actuele positie x van de robot: 
invoer gewenste positie x Bit BUFFER; 
reconstructie x, X en x; 
p(foutXwait); 
uitvoer foutvector i ; 
v{foutVectorReady) ; 
p(UxtReady}: 
invoer gecorrigeerde motorstuurspanning 

endproc; {translatie} 

begin 
loop 

{wacht op sample interrupt} 
end. {translatieReplayproces} 

* ROTATIE COMpuTER 
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Het programma hiervoor is identiek aan het programma van de 
translatie computer. AIleen heeft het dan betrekking op de 
positie t en de stuurspanning Ute 



E.3 MOGELIJKE INDELING iSBC 028A RAM BOARD 

- uitgaan van een sampletijd van 2ms: 
- 10 variabelen a 2 bytes grootte per sample: 
- 2 variabelen a 3 bytes grootte per sample: 
- geheugen capaciteit van 128 kbyte. 

replay/teach tijd = 
(grootte_RAM • sample_tijd) 

(2 • 3 + 10. 2 ) 
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verg. 17 

Ui t vergelij king 17 en de gegevens volgt dat een replay/teach 
tijd van circa 9 seconden haalbaar is. 

Een mogelijke indeling van het RAM board: 

Indeling voor een replay tijd van 9s. (4500 samples) 

adres (hex) formaat (bytes) gereserveerd voor: 

80000 
834BB 

84000 
874BB 

88000 
8A327 

8BOOO 
8D327 

8EOOO 
96C9F 

97000 
9FC9F 

9FDOO 
09FFF 

3 x 4500 positie x 

3 x 4500 positie 1 

2 x 4500 motorstuurspanning Ux 

2 x 4500 motorstuurspanning UI 

B x 4500 rij 1 van de REGELWET matrix 

8 x 4500 rij 2 van de REGELWET matrix 

1 x 767 vrije geheugenruimte voor oa. 
flagregisters en dataoverdracht 

* Speciale adressen: 

- 9FDOO H • data adres rotatie counter (3 bytes): • 
- 9FD10 H · data adres translatie counter (3 bytes); • 
- 9FD20 H : data adres rotatie DAC (2 bytes); 
- 9FD30 H : data adres translatie DAC (2 bytes): 
- 9FFOO H · flagregister tbv systeem testprogramma (2 bytes). · 
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BIJLAGEN F COMPQTERSYSTEEM INSTRUCTIES 

F.1 DATATRANSFER VIA DE MULTI BUS 

Mbv de Intel monitor debug programma's en de aangesloten 
terminals kunnen de volgende datatransfers worden getest. 
Volg hierbij voor iedere computer de genoemde instructies Ope 

A> van iSBC 86/12 naar iSBC 186/03 

Schrijven in dual port RAM 

1e .x Cs=o 
.X IP=4000 

Lezen van dual port RAM 

.x CS=COOO 

.x IP=8000 

2e ----------------------------------- .1000<140> 

3e .S CS:IP,waarde,waarde, ••• enz. 

------------------ naar iSBC 86/12 B> van iSBC 186/03 

Schrijven in dual port RAM 

1e .X CS=COOO 
.X IP=8000 

Lezen van dual port RAM 

.X CS=O 

.X IP=4000 

2e ----------------------------------- .0 IP,IP+20 

3e .S 
waarde,waarde, •••• enz. 

4e ----------------------------------- .0 IP,IP+20 

C> van iSBC 86/12 -- via iSBC 028A -- naar iSBC 186/03 

Schrijven in RAM board 

1e .X CS=8000 
.X IP=O 

2e .2000<140> 

Lezen van RAM board 

.X CS=8000 

.X IP=O 

3e ----------------------------------- .S CS:IP,waarde, •••• enz. 



D> van iSBC 186/03 - via iSBC 028A -- naar iSBC 86/12 

schrijven in RAM board Lazen van RAM board 

1e .X CS=8000 .X CS=8000 
.X IP=O .X IP=O 

2e ~~------~-------------------------- .0 IP,IP+20 

3e .S 
waarde,waarde, ••••• enz. 

4e ----------------------------------- .0 IP,IP+20 

E> van iSBC 186/03 - via iSBC 028A -- naar iSBC 86/12 

Blok data Blok data 
schrijven in RAM board lezen van RAM board 

1e .X OS=9000 .X OS=9000 
.X IP=O .X IP=O 

2e ----------------------------------- .0 OS:IP,IP+63 {hex} 

3e .100 s ds:ip=waarde 
L- {dec} 

4e ----------------------------------- .0 DS:IP,IP+63 

F.2 OPSTARTEN TESTPROGRAMMA IN EPROM 
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Na het opbooten van het systeem voer je de volgende instructies 
uit: 

- iSBC 186/03: 

- iSBC 86/05: 

Opmerking: 

.X CS=F800 

.X IP=6 

.G 

.X CS=F800 

.X IP=6 

.G 

De programma's in de iSBC 86/05 boards kunnen ook aIleen worden 
opgestart. Vanuit de Intel debug monitor van iSBC 186/03 kunnen 
dan commando's worden gegeven om het programmaverloop in de iSBC 
86/05 boards te testen. 



voorbeeld: 
(intikken op iSBC 186/03 board) 

.x DS=9FEE 

.X IP=O 

.S DS:IP, 
0,0,0,0 <CR> 

.x CS=9FFO 

.X IP=O 

.0 CE,,80 

.0 CC,OO 

.0 CC,Ol 

.0 CC,10 

{ geen acties } 
{ counter test } 
{ dac test } 
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