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VOORWOORD 

Dit boekwerk bundelt de produk1- en project-documenten van de ontwikkeling van het programma FARAO. 
Hiervan is, voor de gebruiker. de gebruikershandleiding het belangrijkste. 
Het programma FARAO hebben we ontwikkeld in het kader van onze stage software-engineering. Deze 
stage hebben we gedaan bij de faculteit Werk1uigbouwkunde, vakgroep Produktietechnologie en ·Automati
sering. Bij deze vakgroep wordt gewerk1 met een ruwheidsmeetmachine. Als deze machine niet goed 
functioneert kost het opsporen van de fout veel tijd. Het programma FARAO kan hierbij een handige hulp 
zijn. Met behulp van dit programma kunnen enkele tests worden uitgevoerd, die een indicatie geven van 
wat er met de meetmachine mis is. Verder zijn er nog enkele functies die het gedrag van meetmachine 
analyseren. 

Wij danken: 
Klaas, voor het bedenken van de opdracht en verdere begeleiding, 
Fridjov, voor de geboden hulp in rnoeilijke tijden en 
dr. L.J.A.M. Somers, voor kritische kanttekeningen tijdens de stage. 

Rik van de Wiel 
Rene Engbers 



ii 

INHOUD 

A. Gebruikershandleidi ng 

B. Onderhoudshandleiding 

C. Omgevingsanalyse 

D. Eisendocument 

E. Haalbaarheidsanalyse 

F. Conceptueel model 

G. Prototype van de UI 

H. Ontwerp 

I. De code 

J. Verificatierapport 

K. Testmodel 

l. T estrapport 

M. De test-programma's 

N. Planning 



A 

GEBRUIKERSHANDLEIDING 
(Versie 1. 17 juni 1991) 



Inhoud 

Voorwoord 

O. Benodigde configuratie 

0.1. 
0.2. 

Hardware configuratie 
Software configuratie 

1. Het gebruik van het programma 

1.1. 
1.2. 
1.3. 
1.4. 
1.5. 
1.S. 

De verschillende vensters 
Het hoofdmenu 
Het testen van de ruwheidsmeetmachine 
Het bepalen van de minimale spanning op een van de motoren zodat hij loopt 
Het bepalen van de spanning op de X-motor voor een gegeven snelheid 
Het bepalen van het gemiddelde en standaarddeviatie van 
de snelheid van de X-motor 

2. Appendices 

A. Beschrijving van de LabMaster board configuratie 
B. Beschrijving van de ruwheidsmeetmachine-test 
C. De bepaling van de snelheid van aen motor 

C1. Gemaakte aannamen 
C2. Statistisch aspecten 

3. Index 

1 

2 

2 
2 

3 

3 
5 
5 
5 
5 

6 

7 

7 
9 

10 
10 
10 

12 

A-O 



A-1 

Voorwoord 

Het programma FARAO (Foutendetectie en Analyse van Ruwheidsmeetmachine Aansturing en OUtput) is 
ontwikkeld om de gebruiker van de ruwheidsmeetmachine' te helpen. Met FARAO kunnen een aantal 
fouten in de opstelling gedetecteerd worden en kan de ruwheidsmeetmachine geanalyseerd worden. 

Met behulp van FARAO kan de gebruiker controleren of: 
- de verbinding tussen het mother en daughter board aanwezig is, 
- de signalen van de meetkop binnen het normale bereik liggen, 
- de motoren functioneren, 
- de pulsjes, gegenereerd door de motoren, bij de computer aan komen. 

Verder kan met behulp van FARAO de ruwheidsmeetmachine geanalyseerd worden. De volgende 
eigenschappen kunnen bepaalt worden: 

- De minimale spanning die op een van de motoren gezet moet worden opdat de motor loopt. 
- De spanning die op de X-motor gezet moet worden zodat hij de gegeven snelheid zo goed 

mogelijk benaderd. 
• Het gemiddelde en de standaarddeviatie van de snelheid van de X-motor bij een constante 

spanning op de motor. 
Deze waarden kunnen ook bepaalt worden voor willekeurige motoren en puls-generatoren. Dit is mogelijk 
door de in- en uitgangen van de computer op dezelfde wijze aan te sluiten als bij de ruwheidsmeetmachlne. 

Doordat we bij de ontwikkeling van het programma gebruik hebben gemaakt van MUSIL2
, en dit program

ma niet ontwikkeld is voor eGA, hebben we een aparte CGA-versie van FARAO gemaakt. 

Rene Engbers. 
Rik v.d. Wiel. 

1 F.L.J. Piceni, Ontwikkeling van de besturing van een 3-D-ruwheidsmeelmachine, WPA-rapport 0844, jan 1990. 

2 K. Gijsbers, A. de Waal, C. Aarts. Making a USer Interface-Language, WPA 1013, jan 1991. 
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O. Benodigde configuratie 

In de volgende twee paragrafen staan de eisen die aan de hardware en de software worden gesteld opdat 
het programma goed functioneert. 

0.1. Hardware configuratie 

De eisen m.b.t. de hardware zljn als voigt: 

Computer 
Intern geheugen 
Geheugen op disk 
Numerieke co-processor 
Harddisk 
Grafische kaart en scherm 
Communicatie kaart 

0.2. Software configuratie 

PC, PC/XT, PC/AT (IBM competlble). 
Minlmaal 512 Kb. 
Minimaal150 Kb. 
Optioneel. 
Wenselijk i.v.m. snelheid van de user-interface. 
CGA3

, EGA of VGA. 
LabMaste ..... 

Het programma FARAO heeft twee versies. Een voor een CGA kaart en scherm en een voor een EGA of 
VGA kaart en scherm. Dit was nodig omdat MUSIL, waarmee de user-interface is gemaakt, niet ontworpen 
is voor CGA. 

Aan de software worden de volgende eisen opgelegd: 

De MS-DOS versie van het systeem moet 2.0 of hoger zijn. 
De volgende bestanden moeten op de floppy disk of in de directory van FARAO aanwezig zljn: 

FARAO.EXE 
FARAO.BUF 

- FARAO.HLP 
- NEDERLAN.ERR 
- CGA.BGI 
of EGAVGA.BGI 
- LlTT.CHR 
- TRIP.CHR 

Het programma FARAO 
Het bestand waarin de buffers worden bewaard. 
Het bestand met de help-tekst. 
Het bestand met de foutmeldlngen (In het nederlands). 
De CGA driver. 
De EGA en VGA driver. 
Definltie van letterlype. 
Definitie van letterlype. 

Blj de CGA-versie van het programma moet het bestand CGA.BGI aanwezig zijn. Blj de versie voor EGA en 
CGA, moet EGAVGA.BGI aanwezig zijn. 

3 Voor CGA is een aparte versie van het programma ontwikkeld. 

4 Voor verdere informatie over de LabMaster kaart zie appendix A. 
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1. Het gebruik van het programma 

Voordat FARAO gestart kan worden moet het systeem gereset worden. In het bijzonder moeten de motoren 
van de ruwheidsmeetmachine stilstaan. Het programma kan worden gestart door in MS-DOS naar de floppy 
disk of directory van FARAO te gaan (b.v. met het MS-DOS commando cd), en FARAO in te typen. 

1.1. De verschillende vensters 

Het programma gebruikt verschillende vensters (windows) die op het scherm zichtbaar kunnen zijn. De 
verschlllende soorten van vensters worden hier onder kort besproken. 

Hoofdmenu 

In hoofdmenu kan uit verschillende menu-opties gekozen worden. Met behulp van de cursortoetsen kan een 
optie aangegeven worden. De aangegeven optie wordt met een kader omgeven. Door het aanslaan van de 
enter-toets wordt de aangegeven optie gekozen. Het is ook mogelijk om direct een optie te kiezen door de 
bijbehorende letter aan te slaan. Deze letters staan in een andere kleur weergegeven (dit is in de CGA 
versie niet aanwezig omdat het monochroom scherm gebruikt wordt). 

Resultaat-venster 

Op het resultaat-venster worden de verschillende resultaten gepresenteerd. Bij de EGAlVGA versie blijft dit 
venster tijdens de uitvoer van het programma in beeld. Door het laag oplossend vermogen van CGA is bij 
deze versie het resultaat-venster aileen bij de presentatie van de resultaten zichtbaar. Het resultaat-venster 
blijft zichtbaar totdat een toets wordt aangeslagen. 

Invoer-venster 

Dit venster verschijnt op het scherm als het programma invoer nodig heeft. Op een invoer-venster zijn 
invoer-velden aanwezig waarin de invoer ingevuld kan worden. Indien bij het invullen er maar twee 
mogelijkheden zijn (b.v. X-motor of Y-motor), dan kan er tussen die twee mogelijkheden gewisseld worden 
met behulp van de spatiebalk. Ook kan de gebruiker met behulp van <F2> een buffer oproepen. In de 
buffer staan enkele waarden die in het veri eden zi;n ingevoerd. Met behulp van de cursortoetsen kan van 
invoer-veld gewisseld worden. nadat het gehele invoer-venster ingevuld is kan door <F7> aan te slaan de 
invoer geaccepteerd worden. Ais de ingevulde waarde niet correct zijn geeft het programma een foutmel
ding. 

Buffer-venster 

Dit venster kan opgeroepen worden bij een invoer-veld met behulp van <F2>. In dit buffer-venster staan 
enkele waarde die in het verleden zijn ingevuld in dit veld. Met behulp van de cursortoetsen kan een 
waarde geselecteerd worden. Door de enter-toets aan te slaan wordt de geselecteerde waarde gekopieercl 
naar het invoer-veld. 

Foutmelding-venster 

Dit venster verschijnt als ef een fout optreedt. In het venster staat de een melding over de aard van de tout. 
Door op de escape-toets aan te slaan verdwijnt dit venster weer. 
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Help-venster 

Oit venster kan in het hoofdmenu en in een invoer-venster opgeroepen worden met behulp van <F1>. In het 
help-venster staat informatie met betrekking tot het onderdeel waar vanuit het help-venster is opgeroepen. 
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1.2. Het hoofdmenu 

In het hoofdmenu staan de volgende menu-opties: 

1. Test ruwheidsmeetmachine. 
Dit onderdeel test de onderdelen van de ruwheidsmeetmachine. 

2. BepaaJ minimaJe spanning. 
Dit onderdeel bepaalt de minimale spanning zodat de gegeven motor Ioopt. 

3. Bepaal spanning bij snelheid. 
Dit onderdeel bepaalt de spanning die op de X-motor gezet moet worden zOOat de snelheid van de 
motor de opgegeven snelheid zo goed mogelijk benadert. 

4. Bepaal gemiddelde en standaarddeviatie van de snelheid. 
Dit onderdeel bepaalt het gemiddelde en de standaarddeviatie van de snelheid van de X-motor. 

5. Einde. 
Dit onderdeel beeindigt FARAO en geeft de controle terug aan DOS. 

1.3. Het Testen van de ruwheidsmeetmachine 

Na het selecteren van de optie Test ruwheidsmeetmachine in het hoofdmenu moet het FARAO-plaatje op 
de meettafel gelegd worden. Vervolgens moet de meetkop Ingeregeld worden op het plaatje zodanig dat de 
meetweg in X- en V-richting beide 2 cm kan zijn. De meettafel moet zodanig staan dat de tafel in X- en Y
richting 2 cm kan bewegen. Als ook de range-selector moet op 10 gezet is kan dit worden doorgegeven 
aan FARAO door <F7> aan te slaan. Hiema voert het programma enkele tests uit. en presenteert het 
resultaat in het resultaat-venster. De volgende tests worden uitgevoerd: 

- Controle of de verbinding tussen het mother en daughter board aanwezlg Is. 
- Controle of de signalen van de meetkop binnen het normale bereik Ilggen de ADC aankomen. 
- Controle of de motoren functioneren. 
- Controle of de pulsjes. gegenereerd door de motoren, bij de computer aankomEln. 

Als er een tout is ontdekt wordt de rest van de tests afgebroken. Als er een fout is gevonden kunnen er dus 
nog andere zijn . 

... LET OP: Als de ruwheidsmeetmachine te sterk trilt. kunnen de testresultaten onjuist zijn .. 

Voor precieze beschrijving van de ruwheidsmeetmachine-test zie appendix B. 

1.4. Het bepalen van de minimale spanning op een van de motoren zodat hij loopt 

Na het selecteren van de optie Bepaal minimale spanning in het hoofdmenu moet de motor (X- of Y-motor) 
opgegeven worden waarvoor de minimale spanning bepaalt moet worden. Vervolgens moet er voor gezorgd 
worden dat de meettafel 3 cm in de richting van de opgegeven motor kan bewegen. Nadat dit aan FARAO 
is doorgegeven, door <F7> aan te slaan. bepaalt het programma de minimale spanning. Indien de motor 
niet functioneert, geeft het programma een foutmelding. 

1.5. Het bepalen van de spanning op de X-motor voor een gegeven snelheid 

Na het selecteren van de optie Bepaal spanning bij snelheid in het hoofdmenu moet de gebruiker een 
snelheld (in J.l.mls) opgeven. Vervolgens moet er voor gezorgd worden dat de meettafel 10 em In de X
richting kan bewegen. Nadat dit aan FARAO is doorgegeven, door <F7> aan te slaan, bepaalt het 
programma de spanning die op de X-motor gezet moet worden zodat de snelheid van de X-motor de 
gegeven snelheid zo goed mogelijk benadert. Indien de opgegeven snelheid nlet gehaald kan worden geeft 
het programma een foutmelding. 
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1.S. Het bepalen van het gemiddelde en de standaarddeviatie van de snelheid van de X-motor 

Na het selecteren van de optie Bepaal gemiddelde en standaarddeviatie van de snelheid in het hoofdmenu 
moet opgegeven ot de gebruiker spanning dan wei snelheid wil invullen. Hierna kan de spanning (in mV) 
dan wei de snelheid(in ~) opgegeven worden. Vervolgens moet er voor gezorgd worden dat de meettafel 
10 em in de X-richting kan bewegen. Nadat dit aan FARAO is doorgegeven, door <F7> aan te slaan, begint 
de meting. Indien de spanning is opgegeven, bepaalt het programma het gemiddelde en de standaarddevi
atie van de snelheid van de X-motor. Als de opgegeven spanning op de motor staat. Indien de snelheid is 
opgegeven bepaatt het programma eerst de benodigde spanning bij deze snelheid en vervolgens het 
gemiddelde en standaarddeviatie van de snelheid als de bepaalde spanning op de motor staat. 

Het 0.99-betrouwbaarheidsinterval voor de standaarddeviatie sis: (0.90*s, 1.1*s ). 
Oit houdt in dat in maar een van de honderd gevallen de relatieve fout in de berekende standaarddeviatie 
groter is dan 10%. 

Het 0.99-betrouwbaarheidsinterval voor het gemiddelde X is: ( x-0.1S*s , ><+0.1S*s ). 
Oit houdt in dat in maar een van de honderd gevallen de absolute fout in het berekende gemmidelde groter 
is dan 1S% van de berekende standaarddeviatie. 

Voor verdere informatie zie 'appendix C. 
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2.0. Appendices 

Appendix A: Beschrijving van de LabMaster board configuratie 

Instellingen 

De instelling van de jumpers op het LabMaster board moet zodanig zijn dat: 

- De communicatie met de computer geschiedt via memory mapped I/O, met segment B200h. 
- De output range van DACO en DAC1 is -10V tot +10V. 
- De ADC ingesteld is voor single ended input met een range van -10V tot 10V. 

Aansluitingen 

De Labmaster board is zo met de ruwheidsmeetmachine aangesloten dat: 

- De uitgang van DACO met de X-motor is verbonden. 
- De uitgang van DAC1 met de V-motor is verbonden. 
- De pulsjes gegenereerd door de X-motor bij SRC1. van de AM9513, aankomen. 
- De pulsjes gegenereerd door de V-motor bij SRC2, van de AM9513, aankomen. 
- De meetkop verbonden is met ingang 0 van de ADC. 
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Appendix B: Beschrijving van de ruwheidsmeetmachine-test 

Bij de ruwheidsmeetmachine-test worden de volgende tests uitgevoerd: 

a. Controle of de verbinding tussen het mother en daughter board aanwezig is. 
b. Controle of de signal en van de meetkop binnen het normale bereik liggen. 
c. Controle of de motoren functioneren. 
d. Controle of de pulsjes, gegenereerd door de motoren, bij de computer aankomen. 

Deze tests worden, In bovenstaande volgorde, als voigt uitgevoerd: 

a. Er wordt een Start AD-conversie signaal gegenereerd. Als binnen 5 ms een AD-done signaal 
binnenkomt, wordt aangenomen dat het mother en daughter board verbonden zijn. Als er binnen de 
5 ms geen AD-done signaal binnenkornt wordt aangenomen dat het mother en daughter board niet 
verbonden zijn. 

b. Er worden 10 AD-converSies gedaan. Ais het gemiddelde van de gemeten waarden ten hoogste -7 
is dan, wordt aangenomen dat de meetkop niet aangesloten of niet Ingeregeld is. Als het gemiddel
de groter Is dan -7, wordt aangenomen dat de slgnalen van de meetkop aangesloten en ingeregeld 
is. 

c,d. Er word 1 V op de DAC gezet, als er binnen 1 sec pulsjes bij de computer binnenkomen, wordt er 
geconcludeerd dat de motor goed functioneert en de pulsjes bij de computer aankomen. Als er 
binnen de 1 sec geen pulsjes binnenkomen worden er 100 AD-conversies gedaan. Als de 
standaarddeviatie van deze meetwaarden groter is dan 0.3, wordt er aangenomen dat motor goed 
functioneert maar dat de pulsjes niet bij de computer aankomen. Als de standaarddeviatie van deze 
meetwaarden ten hoogste 0.3 is, dan wordt er aangenomen dat motor niet goed functioneert. 

De volgorde van de tests Is erg belangrljk. Orndat een test pas uitgevoerd kan worden als de resuhaten van 
de eerdere tests positief waren. 
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Appendix C: De bepaling van de snelheid een motor 

1. Gemaakte aannamen 

Omtrent de bepaling van de snelheid zijn de volgende aanname gemaakt: 

a. De snelheid van een motor is een monotoon niet dalende functie van de spanning op de motor. 
b. De snelheid van een motor is lager dan 50 mmls. 
c. Als een motor een lagere snelheid heeft dan 0.25 J.1m1s dan staat de motor stn. 

Doch bij het bepalen van het gemiddelde en de standaarddeviatie van de snelheid kunnen we 
snelheden vanaf 15 nmls gemeten worden. 

d. De X-motor genereert om de 0.25J.1m een pulsje. 
e. 0.5 sec. nadat er een spanning op de motor is gezet. Ioopt de motor constant. 

2. Statistische aspecten 

Voor het bepalen van de snelheid van de X-motor meten we de tijd tussen twee, door de X-motor 
gegenereerde. opeenvolgende pulsjes. Deze meting wordt enkele keren herhaalt om een grotere 
betrouwbaarheid te krijgen van de schattingen van het gemlddelde en de standaarddeviatie van de 
snelheid. Als de motor een cyclisch gedrag vertoont. en de tijd tussen de metingen is constant, kan het zijn 
dat de metingen onderling afhankelijk zijn. Om dit tegen te gaan zorgen we ervoor dat de tijd tussen twee 
metingen gelijk is aan een constante tijd plus een variabele tljd. Deze variabele tijd Is een trekking uit een 
homogene verdeling. 

Het schatten van het gemiddelde en de standaarddeviatle van de snelheid 

Voor het schatten van het gemiddelde en de standaarddeviatie van de snelheid. wordt een steekproef 
~1""'~ genomen. De volgende zuivere schatters worden gebruikt: 

voor het gemiddelde, 

!= voor de standaarddeviatie. 
N-1 

Als we aannemen dat de snelheid normaal verdeeld is en de waarnemingen onderling onafhankelijk zijn, 
zijn de betrouwbaarheidsintervallen van de schatters: 

voor het gemiddelde, 

[ 
N-1 N-1 1 s 2 ' S 

X N_1(1-w2) X2N_1(w2) 
voor de standaarddeviatie. 
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Bij de programma-optie Bepaal spanning bij snelheid wordt voor verschillende spanningen op de OAe de 
gemiddelde snelheid bepaald. Hiervoor worden 100 waamemingen gedaan. Oit geeft voor de gemiddelde 
snelheid x het volgende 0.99-betrouwbaarheidsinterval: 

Waarbij s de standaarddeviatie is. 
Aangezien s hooguit 15% van het gemiddelde is kunnen we de maximale relatieve fout in de bepaling van 
de gemiddelde snelheid af5chatten op 4%. 

Bij de programma-optie Bepaal gemiddelde en standaarddeviatie snelheid worden bij de opgegeven 6f 
berekende snelheid 250 waarnemingen gedaan. De hieruit bepaalde gemiddelde x en standaardd.eviatie s 
van de snelheid hebben dan het volgende 0.99-betrouwbaarheidsinterval: 

( 0.90·5 , 1.1*s ) voor de standaarddeviatie s. 
Oit houdt in dat in maar een van de honderd gevallen de relatieve fout in de berekende standaarddeviatie 
groter is dan 10%. 

( 5(-0.16*s , ><+0.16*s) voor het gemiddelde x. 
Oit houdt in dat in maar een van de honderd gevallen de absolute fout In het berekende gemlddelde groter 
is dan 16% van de berekende standaarddeviatie. 
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O. Inleiding 

Het programma be staat uit enkele lagen. Deze lagen vormen als het ware schill en om de hardware, zodat 
de gebruiker op een hoger abstractie-niveau, met de hardware, kan werken. 
De lagen hebben de volgende namen: 

User-interface laag 0 
User-interface laag 1 
Routines laag 0 
Routines laag 1 
Hardware interface 

De binnenste schil, de Hardware-interface, schermt de hardware zodanig af dat de bovenliggende schil in 
hoge mate machine-onafhankelijk is. Zo worden de fysische adressen, communicatie-protocollen en 
eigenschappen van het te besturen systeem afgeschermd. Zo kan het voorkomen dat in de Hardware
interface constanten of variabele worden gedefinieerd die aileen in de bovenliggende schil worden gebruikt. 
De volgende schil, Routines laag 1, vormt een bibliotheek van de procedures en functies, voor de 
bovenliggende schil. Deze laag wisselt niet-gehele getallen d.m.v. words (2-complement) met de Hardware
interface. en d.m.v. reals met de bovenliggende schil uit. 
De volgende schil, Routines laag 0, bevat de implementatie van de taken van het programma, en maakt 
gebruik van de procedures en functies in de bibliotheek van de onderliggende laag. 
De een na buitenste schil, User-interface laag 1, zorgt voor de communicatie met de gebruiker. Deze laag 
verzorgt aileen de uitvoer naar het scherm. Hiervoor maakt de User-interface laag 1 gebruik van een 
grafische driver. De grafische driver implementeert de scherm-afhankelijke routines. 
De buitenste schil, User-interface laag 0, zorgt ook voor de comrnunicatie met de gebruiker. Deze laag 
verzorgt de invoer van het programma. Deze laag is, op verzoek van de opdrachtgever, geschreven in 
MUSIL, een taal speciaal ontwikkeld voor het maken van een user-interface. 

Doordat MUSIL niet ontwikkeld is voor eGA, hebben we twee versies van FARAO gemaakt. Deze versies 
verschillen aileen in de grafische driver en in de layout-definities van de User-interface laag 0, van elkaar. 

We hebben aangenomen dat de snelheid van een motor een monotoon niet-dalende functie van de 
spanning op die motor is. 



UllaagO 
(Input) 

Ullaag 1 
(Output) 

Routines 
IaagO 

Routines Iua 1 

Schematische weergave van hierarchische structuur van het programma. 

Hardware 
Interface 
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1. User-interface laa9 0 

Deze bovenste laag van het programma is geschrevenin MUSIL' en zorgt voor de invoer van het 
programma. Deze laag gebruikt User-interface laag 1. De default-waarden voor de layout staan in farao.evg 
voor de EGAlVGA-versie en in farao.cga voor de CGA-versie. V~~r informatie over deze waarden zie 
handleiding MUSIL. 
Door een fout in MUSIL wordt de default waarde van de variabele 'command' in de layout definitie van de 
parser door de MUSIL-compiler genegeerd. Daar we de parser niet gebruiken is het oodig om in het 
programma 'command' oog een keer met False te initialiseren. 

Formulier definities 

In het programma worden vier invul-formulieren gedefinieerd, voor elk van de menu opties. In deze 
formulieren wordt de invoer gevraagd die nodig is voor het uitvoeren van de bijbehorende taak. Door een 
fout in MUSIL is het noodzakelijk om tenminste een variabelen te declareren bij een formulierdefinitie. 
Daarom wordt er soms een variabele gedeclareerd die niet gebruikt wordt. 

Menu definitie 

Het hoofdmenu wordt gedefinieerd door vijf items, vier items komen overeen met de vier taken die het 
programma moet verrichtten en het laatste item zorgt voor de be~indiging van het programma. 
Als een menu-item wordt geselecteerd dan moet het bijbehorende invul-formulier ingevuld worden. en 
vervolgens wordt de bijbehorende taak ge&xecuteerd. De procedures 'OutputBepaalMinSpanning', 
'OutputBepaalSpanningBijSnelheid' en 'OutputBepaalGemSdVanSnelheid' hebben als uitvoer een tabel. Als 
meerdere keren opeenvolgend hetzeUde menu-item geselecteerd wordt, moet de eerste keer de header van 
de tabel getekend worden. en de overlge keren aileen een extra regel. Om dit te bewerkstelligen moeten 
we het, door MUSIL gegenereerde. programma aanpasserf, en houden we bij welk menu-item het laatst 
geselecteerd is. Een header van een tabel moet getekend worden wanneer het laatst geselecteerde menu
item ongelijk is aan het huidig geselecteerde menu-item. Deze waarde en de ingevoerde waarden worden 
als parameters meegegeven aan de procedures uit User-interface laag 1. die de geselecteerde taak 
uitvoeren. Blj het bepalen van de minimale spanning moet er een motor gekozen worden. Deze keuze 
wordt niet als parameter meegegeven aan de procedure 'OutputBepaalMinSpanning' maar wordt met 
behulp van een conversie-procedure aan User-interface laag 1 doorgegeven. 

Olaloog definitie 

In dit blok wordt het kleine uitvoerscherm geselecteerd, en met behuiP van de procedure 'InitOutput' wordt 
de grafische driver ge'initialiseerd en wordt de voorplaat getekend. Oeze driver kan pas geTnltiallseerd 
worden nadat MUSIL het grafische scherm geselecteerd heeft. Oit gebeurt voordat het dialoog-blok wordt 
uitgevoerd. Vervolgens wordt het hoofdmenu getoond. 

1K. Gijsbers. R. de WaaJ, C. Aarts, Making a uSer Interface-language, WPA 1013, jan 1991. 

2Zie: Compileren van FARAO. 
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2. User-interface laag 1 

De User-interface laag 1 zorgt voor de uitvoer van het programma. Deze laag maakt gebruik van Routines 
laag 0 en van EgaVgaDriver of van CgaDriver. 
De CGA-versie van FARAO maakt gebruik van CGADriver en de EGANGA-versie van EGAVGADriver. 

De CGADriver en EGAVGADriver exporteren de volgende functies c.q. procedures: 

procedure schrijf(s:string) 
Deze procedure zet de string 5 op het resultaat-venster en gaat naar de volgende regel. 
procedure schrijfgetal(s:string;g:reaQ 
Deze procedure zet het getal g op het resultaat-venster, zodat de punt in g op afstand, ter lengte 
van 5, van de kantlijn af komt Ie staan. 
procedure HorzLijn(s,l:string) 
Deze procedure tekent een horizontale lijn op de huidige regel. Deze lijn begint op afstand, ter 
lengle van 5, van de kantlijn en is de lengle van I lang. 
procedure VertLijn(s1,s2,s3,s4:string) 
Deze procedure tekent vier verticale Iljnen van de huidige regel naar de regel daaronder. De 
horizontale posities komen overeen met de lengle van s1, de lengle van s1 plus de lengte van 52, 
"'J en de lengle van s1 plus de lengle van s2 plus de lengle van s3 plus de lengle van s4. 
procedure ClearResultaatVenster 
Deze procedure maakt het resultaat-venster schoon. 
procedure EndOutput 
Deze procedure doet niks bij de EgaVgaDriver en wacht op een toetsaanslag bij de CgaDriver. 
function EndPage:boolean 
Deze functie heett de waarde FALSE als resultaat, als er ten minste een regel op het resultaat
venster past, en de waarde TRUE anders. 
procedure TekenFARAO 
Deze procedure initialiseert de EgaVgaDriver of CgaDriver en tekent de voorplaat. 

De Routines laag 0 exporteert de volgende functies c.q. procedures: 

function TestVerbindingen:Tverbindingen 
Deze functie heett als resultaat de uitkomst van de ruwheidsmeetmachine-test. 
procedure BepaaIMinSpanning(motor:motoren;var MinSpanning:real;var Error:boolean) 
Deze procedure bepaalt de minimale spanning (in V) van motor 'motor'. Indien deze spanning ten 
hoogste 1V is, krijgl Error de waarde FALSE en MinSpanning de minimale spanning, anders krijgl 
Error de waarde TRUE. 
procedure BepaaISpanningBijSnelheid(snelheid:real;var spanning:real;Error:boolean) 
Deze procedure bepaalt de spanning zodat de snelheid van de X-motor de snelheid 'snelheid' 
(lJ,m!s) zo goed mogelijk benadert. Indien dit mogelijk is dan krijgt Error de waarde FALSE en 
'spanning' de goede waarde, anders krijgt Error de waarde TRUE. 
procedure BepaaIGemSdSnelheid(Spanning:real;var gem,sd:rea/) 
Deze procedure bepaalt het gemiddelde gem en de standaarddeviatie sd van de snelheld van de X
motor als er 'Spanning' (V) spanning op de motor staat. 



B-5 

Beschrijving van de procedures in User-interface laag 1 

Procedure InitOutput 
Deze procedure tekent de voorplaat en zet vervolgens enkele gegevens van het programma op het 
resultaat -venster. 

Procedure ConvMotor(b:boolean} 
Deze procedure zorgt voor de conversie van de keuze, tussen de twee motoren, uit User-interface laag O. 
Ais b TRUE is, is de X-motor geselecteerd, anders de V-motor. 

Procedure OutputTestVerbindingen 
Deze procedure maakt het resultaat-venster schoon en test de ruwheidsmeetmachine. Er wordt hierna een 
bericht op het resultaat-venster gezet, afhankelijk van het resultaat. 

Procedure OutputBepaaIMinSpannning(header:boolean) 
Deze procedure bepaalt de minimale spanning van de motor, die door de procedure ConvMotor is bepaalt. 
Ais header de waarde TRUE heeft of als er geen regels meer op het resultaat-venster passen, wordt het 
resultaat-venster schoongemaakt en wordt de header getekend. Vervolgens wordt het resultaat in een 
tabel-regel weergegeven. 

Procedure OutputBepaaISpanningBijSnelheid(snelheid:real;header:boolean) 
Deze procedure bepaalt de spanning die op de X-motor gezet moet worden zodat de snelheld van de X
motor de gegeven snelheld (in J.1m/s) zo goed mogelijk benadert. Als header de waarde TRUE heeft of als 
er geen regels meer op het resultaat-venster passen, wordt het resultaat-venster schoongemaakt en wordt 
de header getekend. Vervolgens wordt het resultaat in een tabel-regel weergegeven. 

Procedure OutputBepaaIGemSdVanSnelheid(SpanOrSnelh:real;lsSpanning,header:boolean) 
Ais IsSpanning de waarde TRUE heeft wordt het gemiddelde en de standaarddeviatie bepaalt bij de 
spanning 'SpanOrSnelh' (V) op de X-motor. Als IsSpanning de waarde False heeft dan moet eerst de 
spanning bepaalt worden bij snelheid 'SpanOrSnelh' (I1m/S). Als dit lukt wordt het gemiddelde en de 
standaarddeviatie bepaalt bij de berekende spanning. Als header de waarde TRUE heeft of als er geen 
regels meer op het resultaat-venster passen, wordt het resultaat-venster schoongemaakt en wordt de 
header getekend. Vervolgens wordt het resultaat in een tabel-regel weergegeven. Bij een aanroep van een 
van de bovenstaande procedures door user interface laag 0, zorgt MUSIL ervoor dat het resultaat-venster 
wordt schoongemaakt. Orndat we dit niet willen bij de laatste vier procedures. hebben we het door MUSIL 
gegenereerde programma aangepasf. 

3Zie: Compileren van FARAO. 
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3. De grafische drivers 

Deze driver wordt gebruikt door de User-interface laag 1, en verzorgt de grafische functies die scherm· 
afhankelijk zijn. De EGANGA driver wordt gebruikt in de EGANGA versie van F ARAO en de eGA driver in 
de eGA versie. 

Beschrijving van de grafische drivers 

In drivers gelden de volgende globale invarianten: 
LineHeight - de hoogte van een regel, in pixels, op het grafische 

scherm. 
LinePos == de regel waarop. bij een aanroep van Schrijf of SchrijfGetal, de tekst wordt 

geschreven. 
MaxLines = Het maximum aantal regels. ter hoogte LineHeight. dat op het resultaat· 

venster past. 

procedure TekenFarao 
Deze procedure initialiseert de variabelen Line Height, MaxLines en LinePos en tekent de titelpagina van het 
programma. 

procedure Schrijf(s:string) 
Deze procedure zet op het begin van de regel LinePos. de string '5', op het resultaat-venster. Dit gebeurt 
met behulp van de standaard procedure TextOutXY. Vervolgens wordt de waarde van LinePos met 1 
verhoogd. 

Procedure SchrijfGetal(s:string;g:real) 
Deze procedure maakt eerst van de het getal 'g' een string 't' zodanig dat de lengte 7 heeft en er 2 eijters 
achter de punt staan. Vervolgens zet de procedure het uitlijnen. m.b.v. de procedure SetTextJustify, rechts 
en zet de cijters voor de punt en punt. op de positie die overeenkornt met de lengte van string's'. Hierna 
worden de cijfers achter de punt achter de punt gezet. Dan wordt het uitlijnen weer terug gezet naar links. 

Procedure VertLijn(s 1,s2,s3,s4:string) 
Er worden vier verticale lijn getekend. vanaf het midden van de regel LinePos tot het midden van de regel 
LinePos+1. De liinen staan op horizontale posities: lengte van s1. lengte van 51 + lengte van 52 ..... lengle " 
van s1 + .. ,+ lengte van 84. \ 

procedure HorzLijn(s,l:string) 
Deze procedure tekent een lijn ter hoogte van het midden van de regel LinePos. beginnend op afstand ter 
lengte van de string '5', met een lengte gelijk aan de lengte van de string 'I', 

procedure EndOutput 
Deze procedure doet niks in de EGAIVGA driver. In de eGA driver zet de procedure de tekst 'Druk op een 
toets' onder op het venster. en wacht op een toetsaanslag. Dit is nodig omdat in de eGA versie de vensters 
elkaar overlappen en anders het resultaat niet meer zichtbaar is. 

procedure ClearResultaatVenster 
Omdat we de door MUSIL gegeneerde code zo hebben veranderd dat het resultaat-venster niet automa
tisch wordt schoon gemaakt, hebben we deze procedure nodig. De procedure tekent een Blok, in de 
achtergrond kleur (in EGANGA driver blauw, in eGA driver wit), ter grootte van het resultaat-venster. En 
zet de variabele LinePos op nul. zodat de tekst hierna boven aan het resultaat-venster kornt te staan. 

function EndPage:boolean 
EndPage krijgt de waarde TRUE als de huidige regel LinePos ten minste het maximale aantal regels, dat 
op het venster past. is. 
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4. Routines laa9 0 

De Routines laag 0 en Routines laag 1 zijn beide zo ontworpen dat ze onafhankelijk van de omgeving (user 
en hardware) zijn. Routines laag 0 gebruikt Routines laag 1. 

Routines laag 1 exporteert de volgende functies c.q. procedures: 
Function TestMotherDaughter:boolean 
Deze functie heeft de waarde TRUE als resultaat. als de verbinding tussen het mother- en 
daughter-board aanwezig is. Anders de waarde FALSE 
Function TestMeetwaarde:boolean 
Deze functle heeft de waarde TRUE als resultaat. als de meetwaarden in het normale bereik vall en. 
Anders de waarde FALSE 
Function TestMotorMeetwaarde(rnotor:Tmotor):boolean 
Deze functle heeft als resultaat de waarde TRUE als de standaarddeviatle van de meetwaarden 
voldoende groat is, bij een spanning op de motor 'motor' zodat de motor zeker loopt . Anders de 
waarde FALSE 
Function TestMotorPuls(motor:Trnotor):boolean 
Deze functie heeft de waarde TRUE als resultaat. als er pulsjes binnenkomen bij een spanning op 
de motor 'motor' zodat de motor zeker loopt. Anders de waarde FALSE 
Function MeetMinSpanning(rnotor:Tmotor):real 
Deze functie heeft als resultaat de minimale waarde zodat de motor 'motor' loopt, onder de 
aanname dal er pulsjes binnen kunnen komen van de motor 'motor'. 
Procedure BepaaISpanning(snelheid:real;var spanning:real;var Error:boolean) 
Deze procedure bepaalt de spanning die op de X-motor gezet moet worden zodat de snelheid van 
de X-motor zo dicht mogeUjk bij 'snelheid' ligt, indien deze spanning ten hoogste de maximale 
spanning is die op een motor gezet mag worden. Indien dlt niet mogelijk is krijgt Error de waarde 
TRUE. Dit alles onder de aanname dat er pulsjes binnen kunnen komen op de X-motor. 
Procedure VerdelingSnelheid(N:integer;spanning:real;var gem,sd:real) 
Deze procedure bepaalt het gemiddelde gem en de standaarddeviatie sd, van N waarnemlngen. 
van de snelheld van de X-motor als er 'Spanning' (V) spanning op de motor staat. 

Beschrijving van de procedures in Routines laa9 0 

function TestVerbindingen:Tverbindingen 
Allereerst wordt getest of de verbinding tussen mother en daughter aanwezlg Is. 
Zo nee, dan is het resultaat van de functle gelijk aan 'MotherDaughter'. 
Zo ja: dan wordt get est of de meetwaarden in het normale bereik liggen. 

Zo nee, dan wordt het resultaat 'Meetwaarde' 
Zo ja: dan wordt getest Of er pulsjes binnenkomen als er op de X-motor een spanning wordt gezet 

zodat de motor normaliter loopt. 
Zo nee: dan wordt getest of de meetwaarde voldoende vari~ren als er op de X

motor een spanning wordt gezet zodat de motor normaliter loopt. 
Zo ja: dan komen er geen pulsjes binnen lerwlll de motor wei 

loopt en is het resultaat 'Xpuls'. 
Zo nee: dan Ioopt de motor niet dus Is het resullaat 'Xmotor' 

Zo ja: dan wordt getest of er pulsjes blnnenkomen als er op de V-motor een 
spanning wordt gezet zodat de motor normaliter loopt. 
Zo nee: dan wordt getest of de meetwaarde voldoende varieren als 

er op de V-motor een spanning wordt gezet zodat de motor 
norma liter loopt. 
Zo ja: dan komen er geen pulsjes binnen terwijl 

de motor wei loopt en is het resuhaat 'V
puis', 

Zo nee: dan loopt de motor niet dus is het resuhaat 
'Vmotor' 

Zo ja: dan is alles in orde en is het resultaat 'Ok' 
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Procedure BepaaIMinSpanning(motor:motoren;var MinSpanning:real;var Error:boolean) 
Deze procedure converteert eerst de variabele motor van het type motoren naar m van het type Tmotor(dat 
in de onderliggende laag wordt gebruikt). Vervolgens wordt gecontroleerd of er pulsjes binnenkomen bij een 
spanning op de motor 'motor' waarbij de motor normaliter zeker Ioopt. De variabele Error wordt TRUE als er 
geen pulsjes binnenkomen bij bovenstaande spanning op de motor. Als Error de waarde FALSE heeft 
kunnen we met behulp van de procedure MeetMinSpanning de minimale spanning bepalen. 

Procedure BepaaISpanningBijSnelheid(snelheid:real;var spanning:real;Error:boolean) 
Deze procedure controleert of er pulsjes binnenkomen bij een spanning op de X-motor waarbij de X-motor 
normaliter zeker loopt. Komen er pulsjes binnen dan kunnen we met behulp van de procedure BepaalSpan
ning de spanning bij de snelheid bepalen. Als er geen pulsjes binnenkomen krijgt Error de waarde TRUE. 

Procedure BepaaIGemSdSnelheid(spanning:real;var gem,sd:real) 
Deze procedure bepaalt het gemiddelde gem en de standaarddeviatie sd, met behulp van de procedure 
VerdelingSnelheid, van Nverdeling waarden van de snelheid. 

5. Routines laag 1 

De Routines laag 1 gebruikt de Hardware-interface. In de communicatie met de Hardware-interface worden 
spanningen en meetwaarden door middel van 2-complement in words gerepresenteerd. 

De Hardware-interface exporteert de volgende functie c.q. procedures: 

Procedure StartADC 
Deze procedure start een AD-conversie. 
Function ADCdone :boo/ean 
Deze functie heeft de waarde TRUE als AO-conversie klaar is. 
Function Leesmeetwaarde.word 
Deze functie Mett als resullaat de 2-complement-representatie van de meetwaarde. 
Procedure ZetSpanningDAC(nr:DACnr;spanning.word) 
Deze procedure zet op DAC 'nr' de spanning die gerepresenteerd wordt door 'spanning', 
Procedure InitTestPuls(nr:TellerNr) 
Deze procedure initialiseert teller 'nr' zodanig dat met de functie PulsOntvangen bepaald kan 
worden of er een pulsje is binnen gekomen op SRC 'nr'. 
Function PulsOntvangen(nr:TellerNr):boo/ean 
Ais Teller 'nr' geTnitialiseercl is met InitTestPuls dan is het resultaat gelijk aan TRUE indien er na de 
initialisatie een pulsje is binnen gekomen. 
Procedure fnitTijdTussenPulsjes(f:FreqNr) 
Deze procedure initialiseert de tellers zodanig dat er met behulp van de procedure MeetTIjdTussen
Pulsjes de tijd tussen twee opeenvolgende pulsjes kan worden gemeten. De tijd wordt bepaald met 
een teller, met maximale waarde FFFFh, die met 1 opgehoogd wordt met frequentie 106/16"'. 
Procedure MeetTijdTussenPulsjes(var tijd:word;var oneindig:boolean) 
Als de teller zijn geinitialiseerd met InitlijdTussenPulsjes(f) dan berekent deze procedure de tijd 
tussen twee opeenvolgende pulsjes. Oeze tijd wordt bepaald met een teller, met maximale waarde 
FFFFh, die met 1 opgehoogd wordt met frequentie 1 aeI16f

.'. De parameter 'tijd' wordt gelijk aan de 
waarde van deze teller. Als de maximale waarde van de teller wordt overschreden dan wordt de 
waarde van oneindig gelijk aan TRUE. 
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Beschrjjving van de procedures in Routines laag 1 

Function Time:real 
Deze hulp-functie bepaalt, met behulp van de standaard DOS procedure GetTime, de huidige tijd in 
seconden. Merk op dat er geen rekening is gehouden met de dag-overgang. 

Procedure GemSdMeetwaarde(N:integer;var gem,sd:real) 
Deze procedure berekend met behulp van een numeriek stabiel algoritme4 het gemiddelde en de stan
daarddeviatie van N meetwaarden. De meetwaarden worden verkregen door het starten van een AD
conversie en vervolgens het wachten op het voltooien van de conversie. Vervolgens wordt de meetwaarde 
uitgelezen met behulp van de functie 'Leesmeetwaarde' en geconverteerd van 2-complement naar real. 

Function TestPulsBijSpanning(motor:Tmotor;spanning:word):boolean 
Deze functie zet 'spanning' (V) op DAC behorende bij motor 'motor' en wacht tOldat de motor op gang is 
gekomen. Vervolgens wordt de teller behorende bij motor 'motor' geTnitialiseerd om te kunnen testen of er 
pulsjes binnen komen. Dan wordt er gewacht tot er, ofwel pulsjes zijn binnengekomen, ofwel de time-out is 
verstreken. Ais er pulsjes zijn binnen gekomen dan is het resultaat van de functie gelijk aan TRUE, anders
FALSE. Als laatste wordt de spanning op de DAC weer op nul gezet. 

Procedure VerdelingSnelheid(N :integer;spanning:real;var gem,sd:real) 
Allereerst wordt de meegegeven spanning op de X-motor gezet (conversie naar word in 2-complement). 
Nadat er gewacht is totdat de motor constant loopt, moet het gemiddelde en de standaarddevlatie van de 
snelheid, van de X-motor, bepaald worden. Voor het bepalen van deze waarden maken we gebruik van 
hetzelfde algoritme4 als bij de procedure GemSdMeetwaarde. Voor het bepalen van de snelheid, op een 
bepaalt moment, meten we de tijd tussen twee, door de X-motor gegenereerde, pulsjes. Hieruit kunnen we 
de snelheid van de X-motor afleiden omdat de X-Motor om een vaste en bekende afstand een pulsje 
genereert. We maken gebruik van de procedure MeetTijdTussenPulsjes die het aantal klokslagen van een 
klok met frequentie F bepaalt. Deze frequentie kan worden ingesteld met behulp van de procedure 
InitTijdTussenPulsjes. Bij deze procedure wordt het frequentie-nummer meegegeven. Ais het frequentie
nummer gelijk is aan f, dan is de frequentie van de klok F=FreqlFrequentie[f]. Waarbij Freq de basis 
frequentie van de klok is (106 Hz) en Frequentie een functie is van het frequentie nummer naar een 
deelfactor. De functie Frequentie is zo, dat de voor aile frequentie nummers I (1:skNFreq): Frequentie[i] < 
Frequentie[i+1]. Het maximaal aan klokslagen dat door de procedure MeetTijdTussenPulsjes gemeten kan 
worden is 216_1. De functie Frequentie is zodanig dat de snelheden die bij frequentie nummer i gemeten 
kunnen worden, de snelheden die bij frequentie nummer i+1 gemeten kunnen worden. gedeeltelijk 
overlappen. De maximale tijd. die gemeten kan worden tussen twee opeenvolgende pulsjes, is: 

- 6.6*10-2 S bij frequentie nummer 1. 
1.0 s bij frequentie nummer 2. 
17 s bij frequentie nummer 3. 

We bepalen de snelheid door eerst MeetTijdTussenPulsjes toe te passen bij frequentie nummer 1. We 
proberen dit N keer te doen. Ais het resultaat, van MeetTijdTussenPulsjes, bij een van deze metingen 
oneindig is, dan is de snelheid te laag om bij dit frequentie nummer bepaalt te worden. Als dit gebeurt dan 
beginnen we weer opnieuw met het bepalen van N snelheden, aileen bij een frequentie nummer hoger. Als 
er echter geen hogere frequentie nummers meer zijn, concluderen we dat de motor stil staat (gem=O,sd=O). 
Ais we N waarnemingen hebben kunnen doen, of als we aile frequentie nummers hebben gehad en toch 
nog oneindig krijgen, dan beeindigen we de procedure door de spanning op de X-motor op nul te zetten. 

Function TestMotherDaugther:boolean 
We concluderen dat de verbinding tussen mother en daughter aanwezig is als binnen een gegeven time-out 
nadat de AD-conversie is gestart, deze conversie be~indigt is. Dit implementeren we door de procedure 
StartADC aan te roepen, tot de time-out te wachten, en vervolgens te controleren of de conversie klaar is 
met behulp van de functie ADCdone. 

4Voor correctheids- en stabiliteitsbewijs zie verificatieraport codering. 
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Function TestMeetwaarde:boolean 
We bepalen het gemiddelde van de meetwaarde over 'Nmeetwaarde' metingen. Als het gemiddelde groter 
is dan -7, concluderen we dat de meetkop aanwezig en ingeregelcl is. Uit experimenten bleek dat als de 
meetkop niet aanwezig dan wei niet ingeregeld was, het gemiddelde van de meetwaarde ongeveer -10 was 
met standaarddeviatie van minder dan 4*10.2• Anders was gemlddelde tussen -4 en +4 met dezelfde 
standaarddeviatie. 

Function TestMotorMeetwaarde(motor:Tmotor):boolean 
Deze functle zet de Loopspanning (spanning zodat een motor normaliter zeker Ioopt) op de motor 'motor'. 
Nadat de motor Ioopt wordt de standaarddeviatie (over 'Nmotor' metingen) van de meetwaarde bepaalt . Ais 
de standaarddeviatie groter is dan 0.3, concluderen we dat de motor Ioopt en dat de meetkop aanwezig en 
Ingesteld is. Uit experimenten bleek dat de standaarddeviatie bij stilstaande motor 4.0*10'2 was, en als de 
motor liep was de standaarddeviatie 1.3 (bepaalt over 10000 waamemlngen). Aan het einde van de 
procedure wordt de spanning weer van de motor gehaald. 

Funtion TestMotorPuls(motor:Tmotor):boolean 
We testen of er een pulsje binnenkomt als de loopspannlng op motor 'motor wordt gezet. Als er pulsjes 
binnenkomen komen wordt de waarde van TestMotorPuls gelijk aan TRUE 

Function MeetMinSpanning(motor:Tmotor):Real 
We weten dat: 

bij 0 V de motor stit staat, en 
bij loopSpanning loopt. 
het aantal mogelijke spanningen eindig is, want de spanning die op een motor gezet kan worden 
wordt gerepresenteerd door een word (12 bits). 
bij elke spanning, met behulp van de procedure TestPulsBijSpanning, bepaalt kan worden of er 
pulsjes binnen komen. 
De snelheld van een motor een monotoon niet-dalende functle is van de spanning op die motor. 
(Aanname) 

Dus kunnen we met behulp van binary-search de spanning bepalen zodat de motor 'motor net Ioopt. Het 
binary-search algoritme is van de orde 210gN, waarbij N het aantal mogelijke spanningen is. Oit algoritme is 
dus zeer effici~nt. In dit geval beschouwen we de spanningen van 0 tot 1 V. In de binaire representatie van 
de labmaster-kaart zijn dit de getallen vanaf 0 tot en met loopSpanning (-20S). Ous wordt er maar bij 
rlog(20S)l "" 8 verschillende spanningen gecontroleerd of de motor Ioopt. 

Procedure BepaaISpanning(snelheid:real;var spanning:real;var Error:boolean) 
Eerst bepalen we de snelheid van de motor bij MaxSpannlng (de maximale spanning die op een motor 
gezet mag worden), met behulp van de procedure VerdelingSnelheid. Als de zo bepaalde snelheid kleiner 
is dan de opgegeven snelheid dan is er geen spanning in het bereik [O,MaxSpanning] zodat de opgegeven 
snelheid gehaald kan worden. In dat geval wordt Error TRUE. Als de gemeten snelheid wei ten minste de 
opgegeven snelheid is, dan weten we dat: 

de snelheid van de motor bij 0 V ten hoogste de opgegeven snelheid is. 
de snelheid bij MaxSpanning ten minste de opgegeven snelheld Is. 
het aantal mogelijke spanningen eindig is, want de spanning die op een motor gezet kan worden 
wordt gerepresenteerd door een word (12 bits). 
bij elke spanning, met behulp van de procedure VerdelingSnelheid, de gemiddelde snelheid bepaalt 
kan worden. 
de snelheid van een motor een monotoon niet-dalende functie is van de spanning op die motor. 

Dus kunnen we met behulp van binary-search twee spanningen bepalen, die in de word representatie 1 
verschillen. De snelheden bij die spanningen zijn zo dat een van de twee snelheden ten hoogste, en de 
andere ten minste, de gegeven snelheid is. Als we de snelheden vergelijken kunnen we de spanning 
bepalen die op de motor gezet moet worden zedat de snelheid van de motor de opgegeven snelheid zo 
goed mogelijk benadert. Het binary-search algoritme is van de orde 210gN. waarbij N het aantal mogelijke 
spanningen is. Oit algoritme is dus zeer effici~nt. In dit geval beschouwen we de spanningen van 0 tot 3 V. 
In de binaire representatie van de Labmaster-kaart zijn dit de getallen vanaf 0 tot en met MaxSpanning 
(=614). Ous wordt er maar bij rlog(614)1 = 10 verschillende spanningen de snelheid bepaald. 
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6. Hardware-Interface 

De Hardware-interface verzorgt de communicatie met het Mother-boards (zie ook Omgevlngsanalyse). Met 
deze interface hebben we geprobeerd de hardware af te scherman. Hlerdoor zijn de bovenliggende 
programma lagen niet machine-afhankelijk en hebben kleine veranderingen in de hardware aileen gevolgen 
voor deze laag. Om dit te bewerkstelligen zijn in deze laag een aantal constanten, typen, procedures en 
functies gedefinieerd die afhankelijk zijn van de hardware en die in de bovenliggende lagen worden 
gebruikt. 

De door de hardware-interface geexporteerde constanten: 

Freq=1.000*106 

Nfreq=3 
EenheidX=0.25 
TimeOut=1 
ADCtimeout=6* 1 0.2 

MotorDelay=0.5 

LoopSpanning=205 

MaxSpanning=614 

OplosVerm= 7FFh 

RangeMeetwaarde=10 
RangeDAC=10 
frequentie=( 1.16,256. 

4096,65536) 

de basis frequentie (in Hz) van de klok in de AM9513. 
het aantal frequentie nummers dat gebruikt wordt. 
de afstand (in Jlm) die de X-motor aflegt tussen twee pulsjes. 
de maximale tijd (in sec.) tussen twee opeenvolgende pulsIes. 
de maximale tijd (in sec.) van een AD-conversie. 
de tijd (in sec) die een motor nodig heeft om een constante snel
heid te bereiken 
de word-representatie van de spanning waarbij een motor zeker 
loopt (1 V). 
de word-representatie van de maximale spanning die op een motor 
gezet mag worden (3 V). 
het grootste getal dat een spanning weer kan geven (resolutie van 
de Labmaster kaart is 12 bits). 
de meetwaarde Iopen van -10 V tot +10 V. 
de spanning op de DAC ligt tussen de -10 V en +10 V. 

de mogeUjke deelfaetoren die kunnen worden toegepast op de 
basis frequentie. De mogeUjke frequenties zijn: Freq/1, Freq/16, .... 
Freq/65536. 

Merk op: De time-out's zijn tenminste 6*10.2 s. de minimale tijd die gewacht kan worden met behulp van de 
Turbo Pascal procedure delay. 

De door de hardware-interface geexporteerde typen: 

FreqNr=1 .. 5 
DACnr=0 .. 1 
TellerNr=1 .. 5 

de mogelijke frequentie nummers. 
de nummers van de DACs (DACO en DAC1). 
de nummers van de tellers. 

De door de hardware-interface geexporteerde functies en procedures: 

Procedure StartADC 
Deze procedure start een AD-conversie. 
Function A DCdone :boo/ean 
Deze funetie heeft de waarde TRUE als de AD-conversie klaar is. 
Function Leesmeetwaarde.word 
Deze funetie heeft als resultaat de 2-complement-representatie van de meetwaarde. 
Procedure ZetSpanningDAC(nr:DACnr;spanning.word) 
Deze procedure zet op DAC 'nr' de spanning die gerepresenteerd wordt door 'spanning'. 
Procedure InitTestPuls(nr:TellerNr) 
Deze procedure initialiseert teller 'nr' zodanig dat met de funetle PulsOntvangen bepaald kan 
worden of er een pulsje is binnen gekomen op SRC 'nr'. 

5Labmaster instalation manual. user guide, Scientific Solutions. Solon 1985. 
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Function PulsOntvangen(nr:TellerNr):boolean 
Ats Teller 'm' geTnitialiseerd is met tnitTestPuls dan Is het resuttaat geJjjk aan TRUE Indien er na de 
initialisatie een pulsje is binnen gekomen. 
Procedure InitTijdTussenPulsjes(f:FreqNr) 
Deze procedure initialiseert de tellers zodanig dat er met behulp van de procedure MeetnjdTussen
Pulsjes de tijd tussen twee opeenvolgende pulsjes kan worden gemeten. De tijd wordt bepaald met 
een teller, met maximale waarde FFFFh, die met frequentie 106/16'.1 1 opgehoogd wordt. 
Procedure MeetTijdTussenPulsjes(var tijd:word;var oneindig:boolean) 
Als de teller zijn ge"initialiseerd met InitnjdTussenPulsjes(f) dan berekent deze procedure de tijd 
lussen twee opeenvotgende pulsjes. Deze tijd wordt bepaald met een teller, met maximale waarde 
FFFFh, die met frequentie 10811 ft·1 1 opgehoogd wordt. De parameter 'tijd' wordt gelijk aan de 
waarde van deze teller. Als de maximale waarde van de teller wordt overschreden dan wordt de 
waarde van oneindig gelijk aan TRUE. 

Beschrijving van de hardware-interface 

De communicatie met het mother-board geschiedt via memory-mapped 110. De gemeenschappelijke 
geheugenplaatsen zilten in een geheugen segment met basiS adres B200h. Dit basis adres en de 
adressen, ten opzichte van dit adres, waarover gecommuniceerd wordt zijn gedefinieerd als constanten. 
Een waarde kan worden doorgegeven aan het mother-board door een toekenning te doen aan een 
geheugen adres van het gemeenschappelijke segment. Door een waarde van een geheugenplaats te lezen 
kunnen waarden ontvangen worden van het mother-board (voor precieze informatie, zie handleiding 
Labmasterkaart8 en Omgevingsanalyse). 
Op het mother board zit een AM9513 Chip. Deze chip wordt gebruikt om pulsen op inkomende signalen te 
tellen. Voor deze taak beschikt de AM9513 over 5 counter groups. Een counter group bestaat uit een teller, 
twee data-registers (Load en Hold) en een mode-register (aile ter groo«e van 16 bits). De inhoud van de 
twee data-registers kan, naar de inhoud van de teller worden gekopieerd, en gelijk gesteld worden aan de 
inhoud van de teller. Het mode-register bevat informatie over de instelling van de teller, hoe de teller moet 
functioneren. De volgende eigenschappen van de teller kunnen m.b.v. het mode-register worden Ingesteld: 

Het kanaal waarvan de teller de pulsjes tell (source). 
Of de teller op een op of neer gaande flank moet tellen. 
Wei kanaal hoog moet zijn opdat een teller telt (gate). 
Of een teller omhoog of omlaag telt. 
Of een teller een keer tot TC of herhaaldelijk tot TC moet tellen. 
Of een teller in het blnaire of BCD stelset telt. 
Of de teller gebruik maakt van een zogenaamde special gate. 
Wat voor signaal er op de output van de teller moet komen te staan. 

De communicatie met de AM9513 geschied via een control- en een data-bus. Dit zijn twee geheugenadres
sen in het gemeenschappelijk geheugen. Via de control-bus kunnen aan de AM9513 instructies gegeven 
worden. Via de data-bus kunnen, parameters van deze instructies, en data (b.v. inhoud van Load-register) 
gecommuniceerd worden. 

6Labmaster instalation manual, user guide, Scientific Solutions, Solon 1985. 
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Enkele belangrijke begrippen: 

De Arm en Disarm instructie. 
Een teller kan twee toestanden verkeren: Armed en Disarmed. Als een teller Armed is en de gate hoog. 
worden de binnenkomende pulsje door de teller geteld. Als een teller Disarmed is worden binnenkomende 
pulsjes nlet geteld. (Met een ultzondering, zie: TC). De Arm instructle zorgt er voor dat een teller Armed 
wordt. De Disarm instructie zorgt er voor dat een teller Disarmed wordt. AIS de teller een keer tot TC moet 
tellen, en omlaag telt, wordt de teller, als hij nul wordt, Disarmed. Als de teller een keer tot TC moet tellen, 
en omhoog telt. wordt de teller. als hlj FFFFh wordt, Disarmed. 

TC (Terminal Count) 
Als een teller omlaag telt. en zijn inhoud door blnnenkomende pulsjes nul wordt, wordt de TC van deze 
teller hoog. Als de teller nul wordt "reload" de teller zich (afhankelljk van de ingestelde mode) met de 
inhoud van het Load- of Hold-register. Als er hierna een pulsje blnnen komt wordt deze altijd geteld 
(ongeacht op de teller Armed of Disarmed is) en de TC van de teller wordt weer laag. 

TC toggle 
TC toggle is een signaal dat afgeleid is van de TC. Als de TC van hoog naar laag gaat veranderd het TC 
toggle slgnaal van hoog naar laag 6f van laag naar hoog. 

(voor precieze informatie over de AM9513, zie handleiding AM95137 en Omgevingsanalyse) 

procedure ZetModeTeller(nr:TellerNr; M:Mode) 
Door het nummer van de Teller ('nr') via de control-bus aan de AM9513 door te geven. Wordt de Data
pointer naar het Mode-register van de teller 'nr' gezet. De berekende mode (een word) kan nu aan de 
AM9513 via de data-bus worden doorgegeven. Vervolgens wordt de Data-pointer automatlsch naar het 
Load-register verplaatst, waarna hat Load-register op soortgelijke wijze kan worden ingevuld. 

Procedure DisarmTeller(w:word); 
Hoewel ar een standaard instructle bestaat voor het Disarm-en van de tellers, hebben we een elgen Disarm 
ontworpen. Dit was nodig orndat de standaard Disarm niet altijd correct werkte8

• Er traden vooral 
problemen op als de Disarm Instructle werd uitgevoerd en de TC hoog was of werd. Om dit probleem te 
verhelpen hebben we de waarde van de Load-registers minstens 3 gema'akt. De waarde moet ten minste 2 
zijn orndat anders een teller met een hoge TC bij binnenkomst van een pulsje direct weer nul Is, en de TC 
hoog blijft. Hoewel de waarde van het Load-register van een teller hierdoor tenminste drie moet zijn, is het 
geen beperking in het gebruik van de teller. De waarde van een teller kan altijd verlaagd worden met 
behulp van de step instructle. 

Procedure StartADC 
De AD-conversie wordt gestart door: 

het nummer van het Input-kanaal (0), van de AD-converter, aan het mother-board door Ie gaven. 
en vervolgens een willekeurige waarde naar het adres, waarmee de conversie gestart moet worden 
(StartConv). te schrijven. 

Function ADCdone 
Als de AD-conversie klaar is, geeft het mother-board dit aan door een bit van het status-byte Ie setten. 
Door dlt bit te bekijken kunnen we de waarde van ADCdone bepalen. 

7The AM9513A1AM9513 System, TIming Controller. Technical Manual. Advanced Micro Devices. 1984. 

BZie: Testrapport. 
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Function LeesMeetwaarde.word 
De meetwaarde van de AD-conversie wordt door het mother-board via twee adressen doorgegeven. De 
inhoud van het ene ad res representeert het lage byte, de ander het hoge byte van de meetwaarde. Als het 
hoge byte wordt uitgelezen reset het mother-board het ADCdone bit en is de meetwaarde niet meer geldig. 
Het is dus noodzakelijk eerst het lage byte en dan het hoge byte van de meetwaarde uit te lezen. 

Procedure ZetSpanningDAC(nr:DACnr;spanning.word) 
De spanning die op een DAC gezet kan worden wordt gerepresenteerd met behulp van 12 bits In 2-
complement. De spanning die op een DAC gezet kan worden wordt doorgegeven via twee adressen (voor 
beide DACs zijn twee adressen gereserveerd). De spanning wordt doorgegeven door de lage acht bits als 
een byte, en de hoge 4 bits als laagste deel van een ander byte, naar het geheugen te schrijven. Als het 
lage byte gecommuniceerd wordt, wordt de spanning op de DAC gegenereerd. Het is dus noodzakelijk 
eerst het hoge en vervolgens het lage byte door te geven. Merk op: de hoogste bits van het hoge byte 
hebben geen betekenis. 
De V-motor is van een ander type dan de X-motor en wordt daarom anders aangestuurd. Opdat de V-motor 
de spanning op de DAC1 overneemt moet zijn speed-enable signaal hoog gemaakt worden. De speed
enable is aangesloten op port C(4). Als de V-motor wordt aangezet maken, via de 8255 controller, port C(4) 
hoog. Als de V-motor wordt uitgezet maken we port C(4) weer laag. 

Procedure InitTestPuls(nr:TellerNr) 
Deze procedure initialiseert de teller 'nr' zodanig dat het binnenkomen van een pulsje op SRC 'nr' gedetec
teerd kan worden. Als de teller Disarmed is en de TC is hoog, zal het eerst binnenkomende pulsje geteld 
worden en zal de TC laag worden. Door op de output van de teller het TC toggle signaal te zetten kunnen 
we de verandering in de TC, en dus het binnenkomen van het pulsje, waarnemen als een verandering op 
de output. Om de teller in de goede toestand te krijgen. moeten we de mode zo instellen dat de source 
SRC 'nr' is, de teller omlaag telt, ef geen gate wordt gebruikt, de teller een keer tot TC telt, en als output 
TC toggle heeft. En de teller moet Disarmed worden. Om de detectie van de verandering in de output 
makkelijk te maken, maken we de output laag. Als laatste vullen we de teller met de inhoud van het Load
register, en verlagen we de teller tot O. Hierdoor wordt de TC van de teller hoog (Het laag maken van de 
output moet YQ2.!: het loaden van de teller gebeuren). 

SRC1 ----~~~------~~~--
Tlmer1 ---3----t 2 i 
TC1 '\ ! 

TC toggle l' -----'1 
Timing diagram. 
Methode ter detectie van een pulsje op SRC 1. 
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Function PulsOntvangen(nr:TellerNr):Boolean 
De controle of er een pulsje is binnen gekomen op SRC 'nr' is na de initialisatie van de teller 'nr' door de 
procedure InitTestPuls. zeer eenvoudig. De waarde van de funetle wordt TRUE als de output van teller 'nr' 
hoog is. Dit kunnen we nagaan door op de control-bus, die de inhoud van het Status-register bevat, te 
kijken. Van dit Status-register is er voor jedere teller een bit dat de output van die teller weergeett (als de 
output TC toggle is). 

procedure InitTijdTussenPulsjes(f:FreqNr) 
am de tijd tussen twee opeenvolgende pulsjes te meten, hebben we de hieronder beschreven methode 
bedacht. Deze methode is een mogelijke oplossing. maar niet noodzakelijk de enige. 
We laten teller 2 de pulsjes tellen die afkomstig zijn van de klok van de AM9513. De frequentie van deze 
klok-uitgang kunnen we instellen op: 10'. 106/16, .... 108/16". Deze procedure steh de frequentie in op 
106/16'.1. am de tijd te bepalen tussen twee pulsjes moeten we de teller aan zetten als er een pulsje 
binnenkomt en vervolgens weer uitzetten als het daaropvolgende pulsje binnen kornt. Hiervoor gebruiken 
we de gate-optie van teller 2. De Gate moet hoog worden bij het eerste pulsje en weer laag bij het 
daaropvolgende pulsje. We nemen voor de Gate de TC van teller 1. Ais de TC van teller 1 hoog is, telt 
teller 2. De TC van teller 1 moet initieel laag zijn en bij het eerste pulsje hoog worden en vervo\gens bij het 
daaropvolgende pulsje laag worden. Als teller 1 Armed is. een keer omlaag telt tot TC en waarde 1 haett. 
zal de TC het beoogde gedrag vertonen. Orndat teller 2 een maximale waarde van FFFFh, kan het 
voorkomen dat de TC van de teller, bij het omlaag tellen, hoog wordt. tn dat geval is de tijd tussen twee 
opeenvolgende pulsjes, met de ingestelde frequentie. niet te bepalen. Om te detecteren of deze situatie 
optreedt stellen we de output van teller 2 in op TC toggle. Ais de TC van teller 2 hoog wordt veranderd de 
output van de teller. 
Ais we aannemen dat de standaarddeviatie van de snelheid niet al te hoog is. kunnen we het bepalen van 
de tijd tussen twee opeenvolgende pulsje efficienter maken door een time-out in te bouwen voor het eerste 
pulsje. Ais er langer dan de maximale tijd. die bij de ingestelde frequentie. gemeten kan worden, gewacht is 
op het eerste pulsje, is het aannemelijk dat de tijd tussen dit pulsje en het tweede pulsje bij meerdere 
waarnemingen een keer de maximale tijd overschrijdt. am te kunnen vaststellen of het eerste pulsje is 
binnengekomen, gebruiken we teller 3 op zelfde wijze als bij de procedure InitTestPuls. am te kunnen 
vaststellen of we al langer dan de maximale meetbare tijd hebben gewacht gebruiken we teller 4. Deze 
teller stellen we hetzeHde in als teller 2 maar nu zonder gate. De detectie van het overschrijden van de 
time-out en het de binnenkomst van het eerste pulsje gaan weer via het TC toggle signaal van de output. 
In deze procedure initialiseren we het beschreven meetproces door de tellers van de correcte mode te 
voorzien, en ze te Disarm-en. 
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TC1 
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TC tDggle 2 
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Timing diagram. 
Bepaling van de tijd tussen twee opeenvolgende pulsjes, als de maximale 
meetbare tijd niet wordt overschreden. 

procedure MeetTijdTussenPulsjes(var Tijd:word; var Oneindig:boolean) 
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Initieel geldt bij deze procedure dat de tellers Ingesteld zijn zoals in procedure InitTijdTussenPulsjes. Deze 
instelling blijft in deze procedure invariant. We Inltialiseren de waarden van de tellers met hun de waarde 
van hun Load-Registers. Vervolgens zetten we outputs van de tellers op laag. ter vereenvoudiging van de 
detectie van een veranderlng van de output (Het laag maken van de output moet YQQ.t het loaden van de 
teller gebeuren). Dan verlagen we de teller zo dat ze de volgende waarde hebben: 

Teller 1: 
Teller 2: 
Teller 3: 
Teller 4: 

1 
FFFFh 
1 
FFFFh 

Teller 2 kunnen we meteen Arm-en omdat hij toch niet telt zolang de TC van teller 1 laag is. Dan Arm-en 
we teller 1 zodat de meting kan beginnen. Hierna pas verlagen we teller 3 met tot 0, zodat zijn TC hoog 
wordt en hij Disarmed is. Deze volgorde is van belang omdat anders de conclusie getrokken kan worden 
dat het eerste pulsje binnen is gekomen en de meting dus gestart Is, terwijl dit niet noodzakelijk zo hoeft te 
zijn. Het kan namelijk zo zijn dat teller 1 pas na dlt pulsje Armed is. en de meting dus pas bij het volgende 
pulsje begint. Als laatste Arm-en we teller 4, zodat de time-out voor het eerste pulsje niet korter Is dan de 
maximale meetbare tijd. We weten nu zeker dat als de TC van timer 4 hoog is en de TC van teller 3 hoog 
is, dat we minimaal de maximaal meetbare tijd op het eerste pulsje hebben gewacht en dat die niet blnnen 
gekomen Is. 
In de procedure wachten we dUs tot de TC toggle van teller 3 of de TC toggle van teller 4 hoog is. Als de 
TC toggle van teller 3 hoog is weten we dat het eerste pulsje is blnnen gekornen en dat de meting gestart 
Is. Ais dit niet het geval is, is de time-out voor het eerste pulsje voorbij en geven we de parameter Onelndig 
de waarde TRUE. Ais het eerste pulsje is binnengekornen wachten we tot dat de TC toggle van teller 1 of 
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de TC toggle van teller 2 hoog is. Als de TC toggle van teller 2 hoog is, is de tijd tussen de twee pulsje 
groter dan de maximale meetbare tijd, en geven we de parameter Oneindig de waarde TRUE. Indien dit 
niet het geval is, lezen we teller 2 uit, door de waarde te kopiQren naar het Hold-register en het Hold
register te lezen. Omdat we teller 2 omlaag hebben laten tellen wordt de parameter Tijd (de tljd tussen de 
pulsjes) gelijk aan FFFFh minus de waarde van teller 2. ' 
Omdat de TC toggle van teller 2 pas na het laag worden van de TC veranderd, kan het zijn dat de TC van 
teller 2 toch hoog was. Als er tot het uitlezen van de teller geen pulsjes zijn binnen gekomen, is de inhoud 
van de teller FFFFh en de parameter Tijd O. Als er voor het uitlezen van de teller wei een pulsje is binnen 
gekomen is de TC toggle als oog veranderd. Omdat de snelheid niet zo hoog kan zljn, is het zeker dat, als 
de parameter Tijd gelijk Is aan 0, teller 2 een hoge TC had. Dus kunnen we concluderen dat de tijd tussen 
de twee pulsjes de maximale meetbare tijd heeft overschreden als de parameter Tijd 0 is of als de TO 
toggle van teller 2 als nog hoog is. 
Als laatste moeten we de tellers nog Disarm-en opdat de invariant geldig wordt. 

__ ~T\ l\~ ____ ~ 

____ 1 ---J* 3 * 2 !".:, 

SRCl 

Timer 1 

TCl 

1:::. } TC~_l ________ +-__________ ~1r------------~--

Timer 2 FFFFh t:xx)G)()(! FFFFh-l 

TC2 I f\~!------------~-
TCtogg_2 / ___ .;...-__ ---J 
Timer 3 

TC3 

___ 3 ____ t~ _____ 2 ____ ~----------~--

\~-----~---------~--
TCtoggle 3 ____ ~I 

Timing diagram. 
6epaling van de tijd tussen twee opeenvolgende pulsjes, als de maximaal 
meetbare tijd wordt overschreden. 

Initialisatie van de hardware-interface. 

De AM9513 moet geinitialiseerd worden door middel van de instructie Master Reset. Verder willen we dat 
het Mother-board zo is ingesteld dat de AD-conversie softwarematig gestart kan worden en dat er geen 
interrupts door het Mother-board worden gegenereerd. De parallelle ports worden zo ge'initialiseerd dat de 
ports A en 6 input zijn en port C output is. De mode van de 8255-controller wordt op mode 0 gezet. 
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7. Het compileren van FARAO 

De Hardware-interface, Routines laag 1, Routines laag 0 kunnen gewoon met Turbo Pascal 5.5 (of hoger) 
gecompileerd worden. Bij de user-interface laag 1 moet afhankelijk van de gewenste versie de EGAVGAdri
ver of CGAdriver met de uses-clause worden ingesloten. Vervolgens kunnen de EGAVGAdriver of 
CGAdriver en de user-interface laag 1 met Turbo Pascal gecornpileerd worden. 
De user-interface laag 0 is geschreven in MUSIL 1.0 en moet m.b.v. de MUSIL-compller gecomplleerd 
worden tot een Turbo Pascal file. De default-waarden voor de layout. die aan de MUSIL-compiler 
meegegeven moeten worden, zijn afhankelijk van de gewenste versie FARAO.EVG of FARAO.CGA. De 
aanroep van de MUSIL-compiler Is als voigt: 

Voor de EGA/VGA versie: 
m2p FARAO.EVG 'Nederlands.err' 'FARAO.hlp' 'FARAO.buf' 

FARAO.pas<FARAO.msl 

Voor de CGA versie: 
m2p FARAO.CGA 'Nederlands.err' 'FARAO.hlp' 'FARAO.buf' 

FARAO.pas<FARAO.msl 

Het op deze wijze gegenereerde Pascal programma (FARAO.pas) moet nog aangepast worden orndat we 
niet willen dat het resultaat-venster schoon gemaakt wordt bij de aanroep van een output-procedure uit de 
user-Interface laag 1 (OutputTestVerblndingen e.d.) . Hiertoe moeten de procedure-cans van form.out
putscreen, die voor een aanroep van een output-procedure (uit de user-interface laag 1) staan, verwijderd 
worden. Deze staan aan het einde van het programma. 

Tenslotte kan dit gemodificeerde programma gecompileerd worden m.b.v. Turbo Pascal tot FARAO.EXE. 
Dit is dan het uiteindelijk programma. 

Voor een overzicht van de bij FARAO horende files, zie Appendix A. 



8. Appendices 

Appendix A: De verschillende files 

FARAO bestaat uit de volgende source-files: 

FARAO.msl 
Userlnterface1.pas 
RoutineO.pas 
Routine1.pas 
Hardware.pas 
EgaVgaDriver.pas 
CgaDriver.pas 

Andere files: 

FARAO.evg 
FARAO.cga 
FARAO.hlp 

(User-interface laag 0, 
(User-interface laag 1, 
(Routines laag 0, 
(Routines laag 1, 
(Hardware-interface, 
(EGAlVGA driver, 
(CGA driver, 

in MUSIL) 
in Turbo Pascal) 
in Turbo Pascal) 
in Turbo Pascal) 
in Turbo Pascal) 
in Turbo Pascal) 
in Turbo Pascal) 

(Layout-definities voor EGAlVGA versle) 
(Layout-definities voor CGA versie) 
(Help-teksten) 
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1. GRENZEN VAN HET OBJECTSYSTEEM 

Het objectsysteem bestaat uit een 3D-ruwheidsmeter en twee interfacekaarten (Labmasterkaarten) die 
zorgen voor de verbinding met een computer (PC/XT). 
Met dit systeem kan een besturingsprogramma de ruwheidsmeter aansturen, en de meetgegevens van de 
ruwheidsmeter ontvangen. 

2. DOELSTELLING VAN HET OBJECTSYSTEEM 

De doelstelling van het objectsysteem is om een gedeeHe van de besturing van de ruwheidsmeter te 
verzorgen. 

3. ARCHITECTUUR VAN HET OBJECTSYSTEEM 

Het objectsysteem bestaat uit de volgende dne componenten: 

- een 3D-Ruwheidsmeter 
- een Labmaster Motherboard (interfacekaart) 
- een Labmaster Daughterboard (externe interfacekaart) 

3.1. ARCHtTECTUUR VAN DE 3D-RUWHEIDSMETER 

De meter bestaat uit een taster, die de afstand bepaatd tot het te analyseren object (hoogte, z-richting). Het 
te analyseren object ligt op een tafel. Met behulp van twee motoren kan de tafel in twee, loodrecht op 
elkaar staande, richtingen (x- en y-richting) worden bewogen. Zodat de taster op ieder punt (binnen zekere 
grenzen) de hoogte (een meetwaarde) van het oppervlak kan bepalen. Om de O.251lm verplaatsing in x
richting genereert, m.b.v. een rotatieopnemer, de X-motor een puis (X-puis). De V-motor genereert om de 
O.11lm een puis (Y-puls). 

3.2. ARCHITECTUUR VAN HET MOTHERBOARD 

De belangrijkste onderdelen zijn: 

Twee Digitaal-Analoog converters (DACs). 
Vanuit de computer kan een digitale waarde op de DAC gezet worden. De DAC genereert op ziin 
uitgang een spanning die gelijk is aan de digitale waarde (in 2-complement) op de ingang. 
AM9513 System Timing Controller. 
Dit IC bevat 5 counters. Deze counters kunnen o.a. pulsjes tellen die op hun ingang (Src1 .. Src5) 
binnen komen. Deze IC kan ook verschillende soorten signalen op de OUt1 .. 0ut5 ports zetten. Voor 
een beschrijving van deze AM9513 zie LabMaster Users Guide. 
Een jumper (J9). 
Deze jumper zorgt voor een verbinding met de interruptlijnen van de Interrupt handler (PIC 8259) 
van de computer. Deze Ujnen zijn genummerd van 0 tim 7 en hebben ieder een prioriteit, waarvan 
die van liin 0 het hoogste is. 

Het motherboard heeft een memory mapped 110. De grootte van het 110 memory bestaat uit 16 bytes. Deze 
bytes ziin de 16 opeenvolgende byte vanaf het offset adres. Dit offset adres is m.b.v. een jumper, op het 
Motherboard, in te stellen. 
De adressen in figuur 1 ziin relatieve adressen t.o.V. het offset adres. Als het signaal maar door sen bit 
wordt aangestuurd staat bij het adres het bitnummer tussen haakjes. 



C-2 

3.3. ARCHITECTUUR VAN HET DAUGHTERBOARD 

Het belangrijkste onderdeel van het daughterboard is een Analoog-Digitaal converter (ADC). Deze ADC 
heeft 16 ingangen waarvan er een wordt gebruikt (Nr 0). Als op de AD-REO ingang een puis binnenkomt, 
zal de ADC op zijn digit ale uitgang een digitaal waarde zetten. Deze waarde is de spanning op de ingang 
AD-CHAN #. Als de waarde van de uitgang geldig is genereert de ADC een puis op zijn AD-DONE uitgang. 

Figuur 1 geeft de verbindingen van de bovenstaande componenten weer. In dit figuur is jumper J9 zo gezet 
dat AD-DONE verbonden is met interruptlijn 7 en Timer2 met interruptlijn 2. 
FF is een Flip-Flop die het signaa1. dat naar de Interrupt handler gaat. vasthoud tot dat deze gereset wordt 
door een acknowledge. 
De schakelaars stellen ports voor zodat een signaal kan worden enabled c.q. disabled. 
Voor Specifieke informatie over de LabMaster kaarten zie LabMaster Installation Manual, Users Guide. 

4. DE OMGEVING VAN HET SYSTEEM 

De omgeving van het systeem is de gebruiker en de ruwheidsmeter. De gebruiker kan een keuze maken uit 
een menu en krijgt van het systeem hierna de testresuHaten. 
Het systeem zeit kan de motoren van de ruwheidsmeter aansturen en de snelheid van deze motoren van 
de ruwheidsmeter verkrijgen. Het systeem kan de ruwheidsmeter de opdracht geven om een meting uit te 
voeren. Het verkregen resultaat wordt aan het systeem gegeven. 

Schematische weergave van de interacties tussen het systeem 
en zijn omgeving. 



LlTERATUUR 

Labmaster Installation Manual, Users Guide, 
Scientific Solutions, Solon 1985. 
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1. FUNCTIONELE EISEN 

Het programma moet een menu op het seherm laten zien met vier onderdelen. Per onderdeel moet, bij 
selectie van het onderdeel, een van de volgende punten uitgevoerd worden: 

De controle van de volgende punten: 
- Als 1V op de DACO (DAC1) staat, of de X-motor (V-motor) loopt. 
- Als de X-motor (V-motor) loopt of er pulsjes op Src1 (Src2) binnen komen. 
- Of de verbinding tussen het Daughter board en het Mother board aanwezig is. 
- Of de verbinding Meetwaarde (Analoog) aanwezig is. 

Ais bij 1V op de DACO (DAC1). de X-motor (V-motor) loopt dan: 
Bepaal, voor gegeven motor, de minimale spanning op de bijbehorende DAC zodat de motor loopt. 

Als bij 1V op de DACO. de X-motor loopt dan: 
Bepaal. gegeven een snelheid. de spanning op de DACO zodanig dat de snelheid, van de tafel van 
de ruwheidsmeter. in de X-richting zodieht mogelijk bij de gegeven snelheid ligt. 

Gegeven een spanning : 
Bepaal. onder de aanname dat de verbinding X-puis bestaat. het gemiddelde en standdaarddeviatie 
van de snelheid in de X-Mehting. als op DACO de gegeven (constante) spanning staat. 
Of, 
gegeven een snelheid : 
Bepaal. indien bij 1 V op DACO de X-motor Ioopt, het gemiddelde en standdaarddeviatie van de 
snelheid in de X-Mchting; als op DACO de spanning staat zodat de snelheid van de X-motor zo dicht 
mogelijk bij de gegeven snelheid ligt. 

2. AFHANKELlJKHEIDSEISEN 

2.1. TIJDSEISEN 

Het systeem is geen real-time systeem, er zijn geen tijdseisen. 

2.2. BETROUWBAARHEID 

Het programma moet zoveel mogelijk fouten opsporen. Maar als er geen fout aanwezig is mag het 
programma ook geen foutmelding geven. 

2.3. ONDERHOUDBAARHEID 

De taster, die de hoogte bepaald. heeft een beperkt meetbereik. Hierdoor kan het voorkomen dat een te 
meten hoogte buiten het bereik valt. De Ruwheidsmeter reageert hierop met een beweging van de taster in 
de Z-richting. Om deze beweging te detecteren wordt het systeem in de toekomst mogelijk uitgebreid. Als er 
dan een beweging in Z-r1chting plaatsvindt wordt er een Interrupt gegenereerd. Het programma moet 
makkelijk aangepast kunnen worden zodat deze interrupt-verbinding geeontroleerd kan worden. 
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3. ONTWIKKELlNGSEISEN 

Oocumentatie: Volgens Hammer en Van Hee*. 
Fasering: Volgens Hammer en Van Hee. Met een prototype van de user interface na de eisendefinitie. ter 
controle van de eisen. 
Specificatietaal: Geen speciale eisen. 
Implementatietaal: Turbo PascalS.S en MUSIL" (Making a USer Interface-Language). 
Ontwikkelingsomgeving: PC/XT of PC/AT (IMB-compatible) 

.. Zie: Fasering en documentatie in software engeneering, 
O.K. Hammer en K.M. van Hee. 

** Zie: Handleiding voor MUSIL, K. Gijsbers. R de Waal, C Aarts. 
WPA 1013, Januari 1991. 
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We zullen de vier eisen uit het eisen-document (versie 3) een voor een beschouwen. 

,. 

" 

" 

* 

Ais we op het Mother board een AD-start geven, en we krijgen een AD-done dan kunnen we 
concluderen dat twee van de vier verbindingen, tussen het Mother en het Daughter board, 
aanwezig zijn. Omdat deze vier verbindingen door een flat-cable lopen is het aannemelijk dat de 
andere twee verbindingen dan ook aanwezig zijn. 

Door de eis: Bepaal of de verbinding tussen het Mother en Daughter board aanwezig is, te 
verzwakken tot: Bepaal of na een AD-start een AD-done binnen komt. is de eis haalbaar en nog vrij 
sterk. 

Door een spanning op de DAC te zetten en te kijken of er pulsjes binnen komen op Src. 
We kunnen dus bepalen of 

(X-motor - X-puis) en 
(V-motor - V-puis) 

aanwezig zijn. 

Door een niet glad object op de meettafel te leggen en de motor te laten Iopen kunnen we 
controleren of de volgende verbindingen aanwezig zijn: 

(X-motor - Meetwaarde) en 
(V-motor - Meetwaarde) 

Als we weten dat de verbinding Meetwaarde aanwezig is, kunnen we uit het bovenstaande 
be palen of X-motor, V-motor, X-puIs, V-puis aanwezig zijn. 

We moeten dus kunnen bepalen of de verbinding Meetwaarde aanwezig is. Dit blijkt, na het 
uitvoeren van enkele tests, mogelijk te zijn. 

Het bepalen van de minimale spanning zodat de motor loopt is aileen mogelijk als de 
verbinding Motor - Puis bestaat (voor zowel X als V). 

Door de eis: Bepaal de minimale spanning op de DAC zodat motor loopt, te verzwakken tot: 
Als de verbinding X(V)-motor - X(y)-puls bestaat, bepaal de minimale spanning op de DAC 
zodat de motor loopt, is de eis haalbaar. 

Dit geldt evenzo voor het bepalen van de spanning bij een gegeven snelheid. 

Door de eis: Bepaal de spanning op de DAC zodat motor de gegeven snelheid heeft, te 
verzwakken tot: Als de verbinding X(V)-motor bestaat, bepaal de spanning op de DAC 
zodat de motor de gegeven snelheid heeft. is de eis haalbaar. 

Het bepalen van het gemiddelde en de standaarddeviatie van de snelheid in de X-richting 
bij een gegeven spanning op de DACO, is aileen mogelijk als we weten dat de verbinding 
X-puis aanwezig is. Want anders weten we niets van de snelheid. 
Als de verbinding X-puis be staat, kunnen we de snelheid op ieder moment bepalen door de 
tijd tussen twee pulsjes te meten. De AM9513 heeft hiervoor waarschijnlijk een mogelijk
heid. 

Door de laatste eis te formuleren onder de aanname dat de verbinding X-puis aanwezig is, 
is deze eis haalbaar. 
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Aanname 

De snelheid van een motor is een monotoon niet-dalende functie van de spanning op de motor. 

Constanten 

MaxSpanning 
LoopSpanning 

: de maximale spanning die op een motor gezet mag worden. 
: de spanning waarbij een motor zeker loopt. 

Het programma moet de volgende vier taken verrichten: 
- Het testen van de verbindingen. 
- Het bepalen van de minimale spanning. 
- Het bepalen van de spanning bij gegeven snelheid. 
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- Ais hat gam. an de sd. van de snalhaid bapaald moat wordan, dan moet of de spanning of de 
snelheid gegeven worden. Ais de spanning gegeven is dan moet het gem. an de sd. van de snelheid 
bepaald worden bij die spanning. Anders moet bij de gegeven snelheid de bijbehorende spanning 
bepaald worden en bij die spanning het gem. en de sd. van de snelheid bepaald worden. 

- Het testen van de verbindingen gaat als voigt: 
Allereerst wordt gekeken of de verbinding tussen het mother- en daughter board aanwezig is. Dit wordt 
gedaan door ean AD-start te genereren en te controleren of er een AD-done signaal binnen kornt. 
Dan wordt gekeken of de meetkop is aangesloten. Dit wordt gOOaan door enkele meetwaarde te lezen en 
op grond daarvan te bepalen of de meetkop is aangesloten. 
Dan wordt gekeken. als de loopspanning op de X-motor staat, of er pulsjes binnen komen. Indien er geen 
pulsjes binnen komen wordt er gekeken of de motor functioneert. Dit wordt gOOaan door, als de loopspan
ning op de X-motor staat, te kijken of de meetwaarden voldoende varieren. Als de motor funetioneert dan 
komen de gegenereerde pulsjes niet aan. 
Het zeHde wordt gedaan voor de Y -motor. 
Indien een van deze tests negatief uitvalt worden de resterende tests overgeslagen. 

- Het bepalen van de minimale spanning gaat als voigt: 
Allereerst wordt gekeken of er bij de loopspannlng op de motor er pulsjes binnenkomen. Ais dit het geval is 
dan wordt met behulp van binary-search de minimale spanning bepaalt. We kunnen dit toepassen omdat 
we weten dat de motor bij OV stilstaat, bjj loopspanning loopt en de snelheld van de motor een rnonotoon 
nlet dalende funetle van de spanning is. Verder kan blj elke spanning bepaalt worden of de motor loopt 
door te kijken of er pulsjes binnen komen. 

- Het bepalen van de spanning bij gegeven snelheid gaat als voigt: 
Allereerst wordt gekeken of er bij de loopspanning op de motor er pulsjes binnenkomen. Als dit het geval is 
dan wordt maxspanning op de motor gezet en de snelheid bepaalt. Als de bepaalde snelheld tenminste de 
gegeven snelheid is, dan is het mogelijk om met behulp van binary-search de gevraagde snelheid te 
bepalen. We kunnen dit toepassen omdat we weten dat de motor bij OV snelheid 0 heeft, bij maxspanning 
een snelheid heeft die tenminste de gegeven snelheid is en de snelheid van de motor een monotoon niet 
dalende functie van de spanning is. Verder kan bij elke spanning de snelheld bepaalt worden. 

- Het bepalen van het gem. en de sd. van de snelheid bij gegeven spanning gaat als voigt: 
Er wordt, bij gegeven spanning op de X-motor, een aantal keer de tijd tussen twee opeenvolgende pulsjes, 
en dus de snelheid van de X-motor bepaald. Van deze steekproef wordt het gemiddelde en de standaard
devlatie bepaald. 
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Het conceptueel model wordt weergegeven in ExSpect. 
In ExSpect bestaan de volgende objecten (grafische weergave): 

- Kanalen (cirkel zonder punt) 
- Data bases (cirkel met punt) 
- Processoren (driehoek) 
- Actoren (rechthoek) 

- Kanalen hebben een type en kunnen een object (token) van dat type bevatten. 
- Data bases hebben een type en bevatten een token van dat type. 
- Processoren zijn functies van hun invoer kanalen naar hun uitvoer kanalen. De invoet kanalen van een 

processor zijn, die kanalen, die verbonden zijn (met een pijl naar de processor) met de processor. De 
uitvoer kanalen van een processor ziln, die kanalen, waarrnee de processor verbonden is (met een pill van 
de processor). Een processor voert ziin functie uit zodra al zijn invoet kanalen een token bevatten. Bij het 
uitvoeren van ziin functie haalt de processor de tokens van al ziln invoerkanalen at en genereert mogelijk 
tokens op zijn uitvoerkanalen. De processor kan bij het uitvoeren van zijn functie, de tokens, van de data 
bases waarmee hij verbonden is, gebruiken en veranderen. 
Actoren ziin afkortingen van processornetwerken. 

N.B.: Er bestaan ook tokens van het type null. Dit type heeft maar een element namelilk '!'. Op dit type zijn 
geen operaties gedefinieerd. Dit type wordt vaak gebruikt voor synchronisatie doeleinden. 

De gearceerde 'actoren' die in schema's gebruikt worden, worden niet verder in ExSpect uitgewerkt, omdat 
deze van de omgeving afhankelijk ziln. Deze gearceerde actoren vormen samen de interface met het 
objectsysteem, de hardware. 

Definitie 

Omdat we in de schema's vaak een kanaal moeten splitsen voeren we daarvoor een afkorting in. Deze 
splitser is als vOigt gedefinieerd: 

Ult1 

In 

De splitser 

Met als functie: uit1 f- In, uit2 f- In 



Actor Main 

De actor Main: 
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test de exteme verbindingen, 
bepaalt. voor een gegeven motor, de minimale spanning zodat de motor loopt. 
bepaalt, gegeven een snelheid, de spanning op de X-motor zodat de snelheid van 
de motor zo dicht mogelijk bij de gegeven snelheid ligt. 
bepaalt het gemiddelde en de standaarddeviatie van de snelheid van de X-motor, 
bij gegeven spanning. 

De omgeving van de actor moet zich aan het volgende communicatiegedrag houden: 
{ (StarUestl;Tescresultaat?) I (Motomaaml;Min-spanning?) I 

(Snelheidl;Spanning?) I (Span_Snelhl,=Snelheidl;Verdeling?) 

Waarbij ? staat voor de invoer van de User Interface en , staat voor de uitvoer van de UI. 
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Actor Main 

Type: Tverbinding= {'Mother-Daug hter' ;Meetwaarde' ;X-Motor', 'Y -motor', 'X-Puis' , 'V-Puis'} 
Tmotor= {X,V} 
Tverdeling= (Gem:Real; Sd:Real) 

Kanalen: Start_Test 
T est_resultaat 
Motornaam 
Min_spanning,spanning 
Snelheid 
C_spanning 
verdeling 

: null 
: Tverbinding U {'Ok'} 
: Tmotor 
: Int U {'Error'} 
: Int 
: Int 
: Tverdeling 
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Actor Test verbindingen 

Deze actor test: de verbindingen tussen het mother- en daughterboard, en als deze aanwezig is de 
verbinding 'meetwaarde'. Als oak deze aanwezlg Is dan wordt de verbinding 'X-motor - X-puis' getest. Is 
deze aanwezig dan gebeurt hetzelfde voor de Y -motor. Als de verbinding 'X(Y)-motor - X(Y)-puls' niet 
aanwezig is dan wordt er getest of de verbinding 'X(Y)-motor - meetwaarde' aanwezig is. 
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Kanalen: res1, ... ,res6 : Bool 
start1,start_test : Null 
start1 .. start6 : Tmotor 
TesCresultaat : Tverbinding U {'Ok'} 

T1: bool -jo Tverbinding U {'Ok'} U Null 
11 res1 !t!ml start1 +- ! else tesCresultaat +- 'Mother-Daughter' !l. 

T2: bool -jo Tverbinding U {'Ok'} U Tmotor 
11 res2 then start2 +- X else tesCresultaat +- 'Meetwaarde' !l. 

T3: bool -jo Tmotor 
11 res3 then start3 +- V else startS +- X !l. 

T 4: bool -jo Tverbinding U {'Ok'} U Tmotor 
11 res4 then TesCresultaat +- 'Ok' else start6 +- V!l. 

TS: bool -jo Tverbinding U {'Ok'} 
11 resS then TesCresultaat +- 'X-Puis' 

else TesCresultaat +- 'X-motor' 

T6: bool -jo Tverbinding U {'Ok'} 
11 res6 then TesCresultaat +- 'V-Puis' 

else Test_resultaat +- 'V-motor' 
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Actor bepaal minimale spanning 

De actor test eerst of de motor-puis verbinding aanwezig is. Zo ja, dan wordt de minimale spanning bepaalt 
waarop de motor loopt. 

~==~Test 
Motor- Puis 

Meet min. 
spanning 

Actor Minimale spanning 

Kanalen: res1 : bool 
start1,Motornaam : Tmotor 
Min_spanning : Int U {'Error'} 

T1 : Tmotor U Bool ~ Int U {'Error'} U Tmotor 
11 res1 then start1 +- Motornaam else Min_spanning +- 'Error'!! 
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Actor bepaal spanning bii snelheid 

Deze actor test eerst of de X-motor - X-puis verbinding aanwezig is. Zo ja, bepaalt de spanning bij gegeven 
snelheid. 

'\-...... I110()-..... -t 
Test 

Motor- PuIs 

BepaaI 

spanning 

Actor Bepaal spanning bij snelheid 

Kanalen: start1 
res1 
Snelheid,start2 
Spanning 

T1: Int ~ Tmotor 
start1 ~ X 

: Tmotor 
: Bool 
: Int 
: Int U {'Error'} 

T2: Bool U Int ~ Int U {'Error'} 
l! res1 then start2 ~ Snelheid else Spanning ~ 'Error' 11 



Actor bepaal gemiddelde,standaarddeviatie van de snelheid 

De actor bepaalt de verdeling van de snelheid uit N meetwaarden, bij gegeven spanning. 

Verdel!ng 

N Verdellng 
~--tlllo-C)---""" snelheid 

(N waardGn) 

Actor Bepaal gem, sd van de snelheid 

Kanalen: C_spanning : Int 
N : Int 
Verdeling : Tverdeling 

T1: Int ~ Int 
N ~ een constante 
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Actor Test Mother daughter 

Deze actor start de ADC en kijkt of er binnen bepaalde tijd een AD-done signaal terugkomt. Zo ja, dan 
nemen we aan dat de verbinding aanwezig is. 

Actor Test mother-Daughter 

Kanalen: Start_test,start1,start2,res2 : Null 
Res : Bool 

Database: n:lnt 

T1: Null ~ Null 
n f- Time, start1 f- I, start2 f- I 

T2: Null ~ Null 
!1 n>O then n f- n-1, start2 f- ! else res3 f- ! !l. 

T3: Null ~ Bool 
res f- (n:;cO) 
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Actor test meetwaarden 

Deze actor bepaalt het gemiddelde van de meetwaarden, indien deze ten hoogste -4 V is, dan is de 
verbinding 'meetwaarde' niet aanwezig. 

Start , 
_Flea Y8IdeIIng BepaaI - ,.., ... gem, sdvan - /T1,\ -

meetwaarde 

Actor Test meetwaarde 

Kanalen: Start : Null 
Res : Bool 
verdeling : Tverdeling 

T1: Tverdeling -+ Bool 
Res f- (verdeling.gem ~ -4) 
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Actor Test motor-meetwaarden 

De actor zet de loopspanning op de X-motor en bepaalt het gemiddelde en .standaarddeviatie van de 
meetwaarde. Als de standaarddeviatie groot genoeg is dan nernen we aan dat de verbinding X-motor -
meetwaarde aanwezig is. 

Actor Test motor-meetwaarde 

Type: TDAC=(nr:[0 .. 1]; spanning:lnt) 

Kanalen: Start 
start1 
Res 
res1 
dac1,dac2 

: Tmotor 
: Null 
: bool 
: Tverdeling 
:TDAC 

T1 : Tmotor -+ Null U TDAC 
11 Start=X then dac1 f- (O,LoopSpanning) 

else dac1 f- (1 ,LoopSpanning) 
fl., 
start1 f- ! 

T2: Tverdeling U Tmotor -+ Bool U TDAC 
11 Start=X then dac2 f- (0,0) 

else dac2 f- (1,0) 
f!., 
Res f-(res1.sd>eps) 

dao1 



Actor test motor-puis 

Deze actor test of er pulsjes binnen komen als de LoopSpanning op de X(Y)-motor wordt gezet. 

Actor Test motor-puis 

Kanalen: Motomaam : Tmotor 
spanning : Int 
Res : 8001 

T1 : Tmotor ~ Int 
spanning f- LoopSpanning 

~--IIP8nrt..cl-lng __ 1IoI Test puis biJ 
spanning 
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Actor meet minimale spanning 

De actor bepaalt, met behulp van 'binary search', de minimale spanning zodat een motor loopt. Blj dit 
proces bepaalt de actor of er pulsjes binnenkomen blJ verschillende spanningen. Gegeven is dat de motor 
bij nul volt niet loopt en bij LoopSpanning weI. 

Actor Meet minimale spanning 

Kanalen: Motornaam,motor 
Min_spanning 
spanning 
res 

Database: onder,boven 
motorDB 

T1: Tmotor ~ Int U Tmotor 

: Tmotor 
: Int U {'Error'} 
: Int 
: Bool 

:Int 
:Tmotor 

Test 
puis biJ 
spanning 

onder +- 0, boven +- LoopSpanning, motorDB +- Motornaam, 
spanning +- (LoopSpanning div 2), motor +- Motornaam 

T2: Bool ~ Tmotor U Int U {'Error'} 
11 res 
then 11 onder +1 - nieuw 

then Min_spanning +- onder +1 
else boven +- nieuw, motor +- motorDB, 

spanning +- (onder + nieuw) div 2 
11 

else onder +- (onder + boven) div 2, 
motor +- motorDB, spanning +- (nieuw + boven) div 2 

11 

where nieuw=(onder + boven) div 2 erehw 
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Actor bepaal spanning 

Deze actor bepaalt eerst of de snelheid haalbaar is, dat wi! zeggen: dat de snelheid bij de maxlmale 
spanning ten minste de gegeven snelheid is. Als de snelheid haalbaar Is dan wordt de gevraagde spanning 
met behulp van 'binary search' bepaalt. 

Verdellng 
snelheid 

span1 

(N waarr:Jen) 

Actor Bepaal spanning 

Kanalen: verdeling1,verdeling2 : Tverdeling 
span1 ,span2,N1 ,N2,Snelheid : Int 
Spanning : Int U {'Error'} 

Database: onder,boven,snelheidDB:lnt 



T1: Int -+ Int 
span1 f- MaxSpanning, N1 f- ? 

T2: Tverdeling U Int -+ Int U {,Error} 
11 verdeling1.gem<Snelheid 
then Spanning f- 'Error' 
else snelheidDB f- Snelheid, onder f- 0, boven f- MaxSpanning, 

span2 f- MaxSpanning div 2, N2 f- ? 
11 

T3: Tverdeling -+ Int U {'Error') 
11 verdeling2.gem > snelheidDB 
then 

11 onder +1 = nieuw 
then spanning f- nieuw 
else boven f- nieuw, 

span2 f- (onder + nieuw) div 2, N2 f- ? 

11 nieuw + 1 = boven 
then spanning f- nieuw +1 
else onder f- nieuw, 

span2 f- (nieuw + boven) div 2, N2 f- ? 

where nieuw = (onder +boven) div 2 
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Actor bepaal gemiddelde. standaarddeviatie van meetwaarde 

Deze actor meet N meetwaarden, en bepaalt daarvan het gemiddelde en de standaarddeviatie. 

n 

Actor Bepaal gem, sd van de meetwaarde 

Kanalen: Start,startAD,ADdone: Null 
Res : Tverdeling 

Database: n,meetw : Int 
gem,var : Real 

T1 : Null ~ Null 
n r 0, gem r 0, var r 0; startAD r I 

T2: Null ~ Tverdeling U Null 
if n+1~? 
then gem r newgem, var r var+d"(res-newgem), n r n+1, startAD r I 
else Res r (newgem,sqrt((vaHd"(res-newgem»/(gn-1))) 
!l. 

where d=res-gem 
newgem=gem+(res-gem)/(n+ 1) 
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Actor test puis bij spanning 

Deze actor zet de gegeven spanning op de motor en kijkt of er binnen bepaalde tijd pulsjes binnen komen. 

Actor Test puis bij spanning 

Kanalen: Motornaam 
tellernr1,tellernr2 
start2,start3 
Spanning,aantal 
dac1,dac2 
Res 

Database: nr : [1 .. 5] 
n : Int 

: Tmotor 
: [1 .. 5] 
: Null 
: Int 
:TDAC 
: Bool 



T1: Tmotor -+ Null U [1 .. 5] 
.i! Motomaam=X then tellemr1 +- 1 else tellemr1 +- 2 !1 
start2 +- ! 

T2: Tmotor U Int U Null -+ Null U TDAC 
.i! Motomaam=X 
!!:l2!! dac1 +- (O,Spanning), nr +- 1 
else dac1 +- (1 ,Spanning), nr +- 2 
11 
n +- ?, start3 +- I 

T3: Null -+ [1 .. 5] 
.i! n>O then start3 +- I else tellemr2 +- nr!!. 

T 4: Int U Tmotor -+ TDAC U Bool 
.i! Motomaam=X then dac2 +- (0,0) else dac2 +- (1,0) 11 
Res +- aantal~ 
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Actor verdeling snelheid eN waarden) 

De actor zet een spanning op de motor en meet N keer de tijd tussen twee pulsjes. en berekent hiermee 
het gemiddelde en de standaarddeviatie van de snelheid. 

Actor Verdeling snelheid (N waarden) 

Kanalen: N,res,Spanning: Int 
start : Null 
dac :TDAC 
Verdeling : Tverdeling 

Database: gn,n : Int 
gem, var : Real 

T1: Int ---+ Null 
n ~ 0, gn ~ N, gem ~ 0, var ~ 0; start ~ I 

T2: Int ~ Null U Tverdeling U TDAC 
if n+1=gn 
then dac ~ (0,0), Verdeling ~ (newgem,sqrt«var+d"(res-newgem»/(gn-1))) 
else gem ~ newgem. var ~ var+d*(res-newgem), n ~ n+1, start ~ ! 
!i. 

where d=res-gem newgem=gem+(res-gem)/(n+ 1) erehw 

T3: Int ---+ TDAC 
dac ~ (O,Spanning) 



8eschrijving van de gearceerde interface 'actoren' 

Set AD-start 

Deze 'actor' absorbeert aangeboden tokens 

AD-done is set 

Deze 'actor' kan een token produceren als Set AD-start een token geabsorbeerd heeft. 

Lees meetwaarde 

De database van deze 'actor' bevat altijd een waarde. 

Zet spanning op DAC 

Deze 'actor' absorbeert aangeboden tokens. 

Lees teller uit 

Als deze 'actor' een token aangeboden krijgt dan genereert deze een token. 

Zet teller op nul 

Deze 'actor' absorbeert een aangeboden token. 

Meet tijd tussen pulsjes 

Als deze 'actor' een token aangeboden krijgt dan produceert deze een token. 
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Decompositie 

Tenslotte een overzicht van hierarchische verhoudingen tussen de actoren. 

ill 

Opmerking: Van de actoren die in de bovenste vier lagen staan kan er maar ten hoogste een actor tokens 
bevatten. Hierdoor kan een actor niet door meer dan een verschillende voorgangers tegeljjk 
worden geactiveerd. 



Prototype van de U I 
(12-4-1991. versie 1) 
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Ter validatie van de eisen, hebben we een prototype van de user interface gemaakt. Het MUSIL program
ma zorgt voor de invoer en de onderliggende unit (dummy) voor de uitvoer. De unit dummy simuleert het te 
maken programma. 
De gegeneerde resultaten van dit prototype zijn willekeurig gegeneerde waarden. 
Na aanleiding van dit prototype bleek dat de eisen op een punt aangescherpt moesten worden. 
Bij het bepalen van het gemiddelde en standaarddeviatie van de snelheid, wi! de gebruiker ook de 
mogelijkheid om i.p.v. de spanning de snelheid aan te geven. 
In onderstaand programma is deze verandering niet opgenomen. 

Het programma 

Program prototype_USER_INTERFACE; 

uses crt,dummy; 

var 1,lines,Lastltem:integer; 

Layout Definition 

Help: begin 
xpos:=500; 
ypos:=425; 
height:=500; 
width:=500; 
background:-white: 
foreground:-black: 
header:=' Help'; 
footer:="; 
font: =small; 
fontsize:=42; 
border:=black; 

end; 

Output: begin 
xpos:",500; 
ypos:=525; 
height:=BOO; 
width:=BOO; 
background:=white; 
foreground:=black; 
header:=' Resultaat'; 
footer:="; 
font:=small; 
fontsize:=42; 
border:=black; 

end; 

Parser: begin 
command:=false 

end; 

Function: begin 
background:=white; 
foreground:=black; 
font:=small; 
fontsize:=42; 
label(l) :=help; 
label (2) :=buffer; 
label (7) :=accept; 
label (B) :=break; 

end; 

Global: begin 
background:=black; 
foreground:=white; 
header:='FARAO (prototype)'; 
font:=triplex; 
fontsize:=BO 

end; 

Buffer: begin 
xpos: .. SSO; 
ypos:=500; 
background:=black; 
foreground:=white; 
header:=' Buffer'; 
footer:="; 
font:=small; 
fontsize:=42; 
border:=white; 
rectangle:=white 

end; 



Error: begin 
xpos:=500 
ypos:=425; 
height:=500; 
width:=500; 
background:=white; 
foreground:=black; 
header:=' Foutmelding'; 
footer:-"; 
font:=small; 
fontsize:=42; 
border:=black 

end; 
end Layout; 

Form Definition 

form VraagMotor; 
var b:boolean; 

layout begin 
xpos:=500; 
ypos:=425; 
height:=500; 
width:=850; 
background:=black; 
foreground:=white; 
header:=": 
footer:=": 
font:=small; 
fontsize:=4:2; 
border:=white; 
rectangle:=white 

end; 
begin 

noalign; 
out In; 
outln='Bepaling van de minimale spanning zodat de motor loopt'; 
outln; 
field='Geef motor ':b:toggle('X-motor','Y-motor'),execute(ConvMotor(b)) 

end; 

form VraagSnelheid; 
var i: integer; 

layout begin 
xpos:=500: 
ypos:=425; 
height:=500; 
width:=850; 
background:=black; 
foreground:=white; 
header:="; 
footer:="; 
font:=small; 
fontsize:=42; 
border:=white; 
rectangle:=white 

end; 
begin 

noalign: 
outln; 
outln='Bepaling van de spanning bij gegeven snelheid'; 
outln; 
field= 'Geef snelheid in micro meter per sec. : ':i:integer.3 

«i>O) and (i<=MaxSnelheid)).execute(ConvSnelheid(i)) 
end; 

form VraagSpanning: 
var r:real: 

layout begin 
xoos:=500; 
ypos:=425; 
height:=500; 
width:=850; 
background:=black; 
foreground:=white; 
header:="; 
footer:="; 
font:=small; 
fontsize:=42; 
border:=white; 
rectangIe:=white 

end; 
begin 

noalign; 
outln; 
outln='Bepaling van het gemmidelde en de standaarddeviatie van de snelheid'; 
outln; 
field= 'Geef spanning voor op de X-motor mV : ' :r:real,6 

«r>O) and (r<=MaxSpanning),execute(ConvSpanning(rll 
end; 
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form ControleerOpste11ing: 
var c:string; 

layout begin 
xpos:=500; 
ypos:=425; 
height:=500; 
width:=B50; 
baekground:-black; 
foreground:-white; 
header:="; 
footer:-"; 
font:=small; 
fontsize:=42; 
border:=white; 
rectangle:=white 

end; 
begin 

noalign; 
autln; 
outln='Prapareer de opstelling, leg een sinusvormig oppervlak op de tafel'; 
outln; 
field-'En druk dan op <F7>':c:string,1 

end; 
end form; 

Menu Definition 
Menu Hoofdmenu; 
Layout Begin 

Begin 

xpos:=500; 
ypos:=425; 
height:=425; 
width:=850; 
background:=black; 
foreground:=white; 
header:=' Hoofdmenu'; 
footer:="; 
font:=small; 
fontsize:"'42; 
border:=white; 
key:=white; 
rectangle:=white; 

end; 

Item='Controleer de verbindingen':'C' 
action begin 

Fill (ControleerOpstelling); 
Lastltem:=l; 
execute (cIs); 
execute (TestVerbindingen) 

end; 
Item='Bepaal minimale spanning zodat de motor loopt':'m' 

action begin 
Fill(VraagMotar); 
if (Lastltem<>2) or (l+l>lines) then 
begin 

end 

1:=3; 
execute(cls); 
execute(Bepaa1MinSpanning(true» 

else execute(BepaalMinSpanning(false»; 
1:=1+1; 
Lastltem:=2 

end; 
Item='Be~aal spanning bij gegeven snelheid':'s' 

act~on begin 
Fill (VraagSnelheid); 
if (Lastltem<>3) or (1+1>lines) then 
begin 

end 

1:=3; 
execute(cls); 
execute(BepaalSpanningBijSnelheid(true» 

else execute(BepaalSpanningBijSnelheid(false»; 
1:=1+1; 
Lastltem:=3 

end; 
Item-'Bepaal het gemrnide1de en de standaarddeviateie van de snelheid':'g' 

action begin 
Fill (VraagSpanning); 
if (Lastltem<>4) or (1+1>lines) then 
begin 

1:=5; 
execute (cIs); 
execute(BepaalGemSdvanSnelheid(true» 

end 
else execute(BepaalGemSdvanSnelheid(false»; 
1:=1+1; 
Lastltem:=1i 

end; 
item='Einde':'E' action exit 

end { hoofdmenu ); 
end menu; 
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Dialogue definition 
Begin 

1:=0; 
LastItem:=O; 
Outputl; 
execute(InitOutput(lines»; 

Display (hoofdmenu) 
end 

end dialogue. 

unit dummy; 
interface 
const 

MaxSpanning = 1000; {mV} 
MaxSnelheid 250; {~m/s} 
SpanVerh = 0.2048; 

procedure InitOutput(var lines:integer); 
procedure 01 s; 

procedure ConvMotor(b:boolean); 
procedure ConvSpanning(r:real); 
procedure Convsnelheid(i:integer); 
procedure TestVerbindingen; 
procedure BepaalMinSpanning(header:boolean); 
procedure BepaalSpanningBijSnelheid(header:boolean); 
procedure BepaalGemSdVanSnelheid(header:boolean); 

Implementation 
uses graph,crt; 

type TMotor = (X,Y); 
TVerdeling = record gem,sd:real end; 

var MotorNaam:TMotor; 
Spanning,cSpannin9,snelheid,Minspanning:Integer; 
Verdeling:TVerdel1ng; 
py,LineHeight:integer; 

procedure nextline; 
begin 

py:=py+LineHeight 
end; 

procedure cIs; 
begin 

py:=O 
end; 

procedure WachtOutput; 
var c:char; 

vp:viewporttype; 
begin 

settextjustify(2,2); 
getviewsettings(vp); 
outtextxy(abs(vp.x2-vp.xl),abs(vp.y2-vp.yl)-lineheight,'Druk op een toets'); 
c:=readkey; 
set color (l) ; 
outtextxy(abs(vp.x2-vp.xl),abs(vp.y2-vp.yl)-lineheight,'Druk op een toets'); 
setcolor(O); 
settextjustify(0,2) 

end; 

procedure InitOutput(var lines:integer); 
var vp:viewporttype; 

tab, maxY,maxx: integer; 

procedure piramide(x,y,s:integer); 
var l:integer; 
begin 

l:=maxx div s; 
line(x-2*l,y,x-l,y); 
line(x-2*l,y,x-l-l div 4,y-l div 2); 

line(x-l,y,x-l-l div 4,y-l div 2); 

line(x-l div 2,y-l div 6,x-l-l div 4,y-l div 2); 
line(x-l,y,x-l div 2,y-l div 6); 

setfillstyle(solidfill,black); 
floodfill(x-l,y-4,black) 

end; 

begin 
LineHeiqht:=trunc(1.3*textheightC'X'»; 
getviewsettinqs(vp); 
maxy:=abs(vp.y2-vp.yl); 
maxx:=abs(vp.x2-v~.xl); 
lines:=maxy div L~neHeight; 
tab:=textwldth(' 'l; 
Outtextxy(tab,l*LineHeight,'Foutenlokalisatie in, en'); 
Outtextxy(tab,2*LineHeight,'Analyse van, de'); 
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Outtextxy(tab,3*LineHeight,'Ruwheidsmeetmachine-'); 
Outtextxy(tab,4*LineHeight,'Aansturing en'); 
Outtextxy(tab,5*LineHeight,'Output'); 
piramide(maxx,5*lineHeight,5); 
piramide(maxx-maxx div 3,6*lineHeight,6): 
line(O,round(maxy-6.S*LineHeight),maxx,round(maxy-6.S*LineHeightl): 
settextjustify(l,2); 
outtextxy(maxx div 2,maxy-6*LineHeight,'Gemaakt door: Rene Engbers'); 
settextjustify(O,2); 
outtextxy«maxx-textwidth('Gemaakt door: Rene Engbers'» div 2+textwidth('Gemaakt door '), 

maxy-S*LineHeight,'Rik v.d. Wiel'); 
outtextxy(O,maxy-3*LineHeight,' m.b.v. Turbo Pascal 5.5 en MUSIL 1.0.'); 
Quttextxy(O,maxy-LineHeight,' In opdracht van: Ing K.G. Struik.'); 
line( (maxx-textwidth('Gemaakt door :Rene Engbers')) div 2+textwidth('Gemaakt door Ren')+ 

textwidth('e') div 2, 
maxy-6*LineHeight, (maxx-textwidth (' Gemaakt door: Rene Engbers'») div 2+ 
textwidth('Gemaakt door: Ren'),round(maxy-S.8*LineHeight»; 

line(O,round(maxy-6.S*LineHeight),maxx,round(maxy-6.S*LineHeight»; 
WachtOutput 

end; 

pro~edure outgetalxy(x,y:integer; s:string); 
beg~n 

settextjustify(2,2); 
if pos('.',s)=O then Outtextxy(x,y,s) 
else 
begin 

Outtextxy(x,y,cop¥(s,1,4»); 
Outtextxy(x+textw~dth('OO'),y,copy(s,5,2») 

end: 
settextjustify(O,2) 

e~; 

( conversie procedures 

procedure ConvMotor(b:boolean); 
begin 

if b then MotorNaam:=X else MotorNaam:=Y 
end; 

procedure ConvSpanning(r:real); 
begin 

CSpanning:=round(SpanVerh*r) 
e~; 

pro~edure ConvSnelheid(i:integer); 
begln 

Snelheid:=i 
end; 

( uitvoer procedures 

pro~edure TestVerbindingen; 
beg1n 

delay(200); 
outtextxy(O,py,' Verbinding Mother-Daughter'); 
outtextxy(textwidth(' Verbinding Mother-Daughter '),py,': OK'); 
next line; 
delay(700); 
outtextxy(O,py,' Verbinding Meetwaarde'); 
outtextxy(textwidth(' Verbinding Mother-Daughter '),py,': OK'); 
nextline; 
delay(800); 
outtextxy(O,py,' X-motor'); 
outtextxy(textwidth(' Verbinding Mother-Daughter '),py,': OK'); 
nextline; 
delay(300); 
outtextxy(O,PY,' X-puIs'); 
outtextxy (textwidth (' Verbinding Mother-Daughter '),py,': OK'); 
nextline; 
delay(9001; 
outtextxy(O,py,' Y-Motor'); 
outtextxy(textwidth(' Verbinding Mother-Daughter '),py,': NIET OK'); 
sound(1000);delay(300);nosound; 
nextline; 
WachtOutput 

end; 

procedure BepaaIMinSpanning(header:boolean); 
var s:stringl 

yl,y2:integer; 
begin 

MinSpanning:=134; 
str (MinSpanninq!SpanVerh:6:2, s); 
if header then 
begin 

yl:=py+{lineHeight div 2); 
line (textwidth (' '),yl,textwidth{' Motor Min. Spanning in mV 'l,y1); 
nextline; 
Outtextxy(O,py,' Motor Min. Spanning in mV '); 
nextline; 
y2:=py+(lineHeight div 2); 
line (textwidth(' '),y2,textwidth(' Motor Min. Spanning in mV '),y2); 



nextline; 
y2:~py+(lineHeight div 2); 
line (textwidth (' Motor '),y1,textwidth(' Motor '),y2); 
line (textwidth (' '), y1, textwidth (' '), y2) ; 
line (textwidth(' Motor Min. Spanning in mV 'l,y1, 

textwidth(' Motor Min. Spanning in mV '),y2) 
end; 
if MotorNaam=X then Outtextxy(O,py,' 

else Outtextxy(O,py,' 
Outgetalxy(textwidth(' X 
yl:=py+(lineHeight div 2); 
nextline; 

X') 
y' ) ; 

') ,py, s); 

y2:=py+(lineHeight div 2); 
line (textwidth (' Motor '),yl,textwidth(' Motor '),y2); 
line (textwidth(' '),y1,textwldth(' '),y2); 
line (textwidth (' Motor Min. Spanning in mV '),yl, 

textwldth(' Motor Min. Spanning in mV '),y2); 
WachtOutput 

end; 

procedure BepaalSpannlngBijSnelheid(header:boolean); 
var sl,s2:string; 

yl,y2:integer; 
begin 

Spanning:=snelheid; 
str(Snelheid:3,sl); 
str(Spanning/SpanVerh:6:2,s2); 
if header then 
begin 

yl:=py+(lineHeight div 2); 
line (textwidth (' '),yl,textwidth(' Snelheid 
nextline; 

Spanning in mV 'l,y1); 

Outtextxy(O,py,' Snelheid 
nextline; 
y2:=py+(lineHeight div 2); 

Spanning in mV '); 

line (textwidth(' '),y2,textwidth(' Snelheid 
nextline; 

Spanning in mV 'l,y21; 

y2::py+(lineHeight div 2); 
line (textwidth(' Snelheid '),yl,textwidth(' Snelheid '),y2); 
line (textwidth(' '),y1,textwldth(' '),y2); 
line (textwidth(' Snelheid Spanning in mV '),y1, 

textwidth(' Snelheid Spanning in mV '),y2) 

Snelh'),py,sl); 
Snelheid Spanning '),py,s2); 

2); 

end; 
outgetalxy(textwidth(' 
outgetalxy(textwidth(' 
yl:=py+(lineHeight div 
nextline; 
y2:=py+(lineHeight div 2); 
line (textwidth (' Snelheid '),y1,textwidth(' Snelheid '),y2); 
line (textwidth (' '), yl, textwidth (' '), y2) ; 
line (textwidth(' Snelheid Spanning in mV 'l,yl, 

textwidth(' Snelheid Spanning in mV '),y2); 
WachtOutput 

end; 

procedure BepaalGemSdVanSnelheid(header:booleanl; 
var sl,s2,s3:string; 

yl,y2,y3:integer; 
begin 

if header then 
begin 

yl:=py+(lineHeight div 2); 
line (textwidth(' '),yl,textwidth(' Spanning 
nextline; 

Verdeling van de snelheid 'l,yl); 

Outtextxy(O,py,' Spanning Verdeling van de snelheid'); 
nextline; 
y3:=py+(lineHeight div 2); 
line (textwidth(' Spanning '),y3,textwidth(' Spanning 
nextline; 

Verdeling van de snelheid '),y3); 

Outtextxy (0, py,' in mV Gem 
nextline; 
y2:~py+(lineHeight div 2); 
line (textwidth(' '),y2,textwidth(' Spanning 
next line; 

Sd') ; 

Verdeling van de snelheid '),y2); 

y2:=py+(lineHeicrht div 2); 
line (textwidth(f Spanning '),y1,textwidth(' Spanning '),y2); 
line (textwidth (' '), yl, textwidth (' '), y2) ; 
line (textwidth(' Spanning Gem '),y3, 

textwidth(' Spanning Gem '),y2); 
line (textwidth{' Spanning Verdeling van de snelheid '),yl, 

end; 
textwidth(' Spanning Verdeling van de snelheid '),y2) 

Verdeling.gem:-123.344; Verdeling.sd:~23.2112; 
str(CSpanning/SpanVerh:6:2,sl); 
str(Verdeling.gem:6:2,s2); 
str(Verdeling.sd:6:2,s3); 
outgetalxy(textwidth(' Spann'),py,sl); 
outgetalxy(textwidth(' Spanning 
outgetalxy (textwidth (' Spanning 
yl:=py+(lineHeight div 2); 

Ge'l,py,s2); 
Gem Sd'),py,s3); 

next line; 
y2:~py+(lineHeight div 2); 
line (textwidth (' Spanning'l,yl,textwidth(' Spanning '),y2); 
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line Itextwidth I' 
line (textwidth(' 

text width I' 
line (textwidth (' 

textwidth (' 
WachtOutput 

end; 

begin 
py:=O 

end. 

'I,yl,textwidth(' '),y2); 
Spanning Gem 'I,yl, 
Spanning Gem '),y21; 
Spanning Verdeling van de snelheid 'I,yl, 
Spanning Verdeling van de snelheid ').y2); 
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AANNAMEN 

We nemen als restrictie aan dat als een teller armed is, dat de waarde van de teller niet veranderd mag 
worden. 
De X-motor loopt niet harder dan 50 mmls. 
Als de snelheid kleiner is dan 0.25 J.l.mls dan staat de motor stll. 
Blj het begin van het programma staan de motoren stll. 

DEFINITIES VOOR REPRESENTATIE: 

Variabele 

TIME: De huidige tijd. 

Verzamelingen 

Adressen 
Times 
Posities 
Tsrc= 
Tgate= 
Tmode= 

: De verzameling geheugenadressen van de computer. 
: De verzameling waarden van de tijd. 
: De verzameling van mogelijke posities van de meetkop 
{SRC 1, SRC 2, F1, F2, F3, F4, F5} 
{ No, High level TC N-1 } 
( Source: Tsrc, 

Gate: Tgate, 
LoadReg: Word 

) 
Tcounter= ( mode : Tmode, 

value : Word, 
Armed: Bool 

Functies 

EEl:Byte x Byte -7 Word 
aeb = 256*a+b 

lo:Word -7 Byte 
lo(a) = a mod 256 

hi :Word -7 Byte 
hi(a} = a div 256 

Mem: Adressen x Times -7 [0 .. 255] 
Mem(Base:Adr,T)=X desda { het geheugenadres Base:Adr de waarde X bevat op tijdstip T} 

Counter: [1 .. 5] x Times -7 Tcounter 
Counter(Nr,T)=(M,X,A} desda { teiler met nummer Nr op tijdstip T de waarde X bevat en 

als source M.Source heeft, 
als gate M.Gate heeft, 
en het load register de waarde M.LoadReg. 
Verder telt de teller 1 keer af tot TC, 
reload van het load register, 
en aileen telt als A geldt. 
En telt op raising edge, 
in het binaire stelsel, 



zonder special gate gebruikt en 
heeft als output TC toggle. 
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TC: [1 .. 5] x Times -+ Bool 
TC(nr,T)== True desda ( als teller nr op tijdstip Teen TC(Terminal Count) heeft, dit houdt in dat de 

waarde van de teller 0 zou zijn als er geen reload zou hebben plaats gevon
den. Als een teller een TC heeft wordt het eerste pulsje altijd geteld. ona1-
hankelijk 01 de teller Armed of Disarmed is. 

MasterMode == X desda {De mastermode van AM9513. is gelijk aan X} 

FORMELE SPECIFICATIES 

Hardware interface 

constanten 

Base 
Control Byte 
StatusByte 
ADchannel# 
StartConv 
ADlowData 
ADhighData 
KanaalNr 
MeetTijdMode1 

Master 
Freq 
TimeOut 
ADCtimeOut 
ADcontrol 
StatusADdone 
EenheidX 
RangeMeetw 
RangeDAC 
NFreq 
Frequentie 

Typen 

== B200h { Het sigment van het gemeenschappelijke geheugen } 
==4 
=4 
=5 
==6 
-5 
=6 
== 0 { Kanaal nr van ADC } 
= ( Source == SRC 1; 

Gate == No; 
LoadReg = 3 

) 
= OOOOh 
= 1.000e6 
.2 
= 5e-3 
== 10000000b 
,., 10000000b 

{frequentie van de AM9513 in Herz} 
{Maximale tijd tussen twee pulsjes (54 sec)} 
{Maximale tijd van ADC in sec} 

• 0.25 {Afstand die de X-motor aflegt tussen twee pulsjes in J..lm} 
= 10 {Meetwaarden hebben een bereik van -10 Vm 10 V} 
== 10 {Spanning op DAC heeft een bereik van -10 Vm 10 V} 
= 5 {aantal mogelijke frequenties} 
:array [1 .. NFreq] of int = (1,16,256,4096.65536) 
{mogelijke frequenties: Freql1 , ... ,Freql65536} 

FreqNr =1 .. NFreq 
Tverbindingen ::III (Mother-Daughter,Meetwaarde,X-Motor,Y-Motor,X-Puls,Y-PuIs,Ok) 

Functies 

Meetwaarde: Times -+ Word 
Meetwaarde(t) = Mem(Base:ADhighData,t)E£lMem(Base :ADlowData,t) 
Het resultaat van deze tunctie is de inhoud, op het tijdstip " van de adressen die de meetwaarde 
representeren. 



MeetwaardeR: Times -+ Real 
MeetwaardeR(t) = RangeMeetw*(Meetwaarde(t)nFFh) als Meetwaarde(t)<8000h 

== -RangeMeetw*($FFFF-Meetwaarde(t»/7FFh als Meetwaarde(t)~8000h 
Het resu/taat van deze functie is het word Meetwaarde(t), in 2-complement, gerepresenteerd a/s real. 

MeetTijdMode2: Frequentie -+ Tmode 
MeetTijdMode2(f)= (Source = F f; 

Gate = TC N-1; 
LoadReg :0: FFFFh 

) 

TestPulsMode: 1..2 -+ Trnode 
TestPulsMode(nr)= ( Source 

Gate 
LoadReg 

DAClow(O) :0: 0 
DAClow(1) • 2 
DAChigh(O) = 1 
DAChigh(1) = 3 

Predikaten 

= SRC nr; 
= No; 
=3 

ADCstartedBetween(t1,t2) = (gt: t1~2: Mem(Base:ControIByte,t).ADcontrol/\ 
Mem(Base:ADchannel#.t)=KanaaINr /\ 
Mem(Base:StartConv.t)~em(Base:StartConv,t1 ) 

) /\ 
<at: 11::;;tst2 /\ Mem(Base:StartConv,t) '¢ 

Mem{Base:StartConv.t1): 

) 

Mem( Base :ControlByte ,t)=ADcontrol /\ 
Mem(Base :ADchannel#,t)=KanaaINr 
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Tussen tijdstip t1 en t2 is de AD-conversie gestart. Dit houdt in dat het kanaal nummer en het control-byte 
ingesteld is. En dat hierna het adres 'StartConv' veranderd is, zodat de conversie gestart wordt. 

ADCdoneBetween(t1 ,t2) = 
(gt: t1::;;tst2:Mem{Base:StatusByte,t) and StatusADdone=StatusADdone ) 

Tussen t1 en t2 was de AD-done hoog 

DACon(nr,t,spanning) = Mem(Base:ADChigh(nr),t)eMem(Base:ADClow(nr),t)=spanning /\ 
<at1: t1::;;t /\ Mem(Base:DAClow(nr),t1)=lo(spanning): 

Mem(Base:DAChigh(nr),t1 )=hi(spanning) 
) 

Op tijdstip t was de spanning van DAC nr ge/ijk aan de 'spanning' in 2-complement representatie. Dit houdt 
in dat op tijdstip t het word 'spanning' op op de adressen van DAC 'nr' staan, en dat het bewerkstelligd is 
door eerst het lage en daarna het hoge byte weg te schrijven. 

DAConR(nr,t,spanning) == DACon(nr,t,round(7FFh*(spanning/RangeDAC») 
Op tijdstip t was de spanning van DAC nr gelijk aan de 'spanning'. 



CountBetween(TO,T1,Tijd,Oneinciig) !!! 

(£X,Y: X,Y:Tmode : (At: TOStSr1: Counter(1 ,t).mode=X A Counter(2,t}.mode=Y» A 

...,Counter(1,T1).Armed A -,Counter(2,T1).Armed A MasterMode=Master A 

(£t1,t2: TOst1<t2ST1: (At: t1st<t2: Counter(1,t).Armed A Counter(2,t).Armed) A 

Counter(1,t1).value=1 A Counter(2,t1).value=FFFFh A 

) 

( (£t:t1St<t2: Counter(2,t).value=O) v (£t:t1Stst2: TC(1,t» ) A 

Oneindig l!!! (£t:t1st<t2: Counter(2,t).value=O) A 

Tijd=FFFFh-Counter(2,t2).value 
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Als Oneindig waar is, dan was er tussen tijdstip TO en Tt een tijdsinterval waarln de klok $FFFF pulsjes 
genereerde en waarln geen pulsje binnen kwamen op SRC 1. 
Ais Oneindig niet waar is, dan zijn er tussen tijdsUp TO en Tt twee opeenvolgende pu/sjes binnen gekomen 
op SRC 1, met Tijd aantal klok-pulsjes 

proc StartADC; 
{pre: TIME. TO 
post: TIME= T1 A ADCstartedBetween(TO,T1) 

} 
Deze procedure zet tussen tijdstip TO en Tt de AD-coversion aan. 

func ADCdone:bool; 
{pre: TIME= TO 
post: TIME=T1 A ADCdone=ADCdoneBetween(TO,T1} 

} 
Deze functie kijkt tussen tijdstip TO en Tt of de conversie klaar is. 

func LeesMeetwaarde:Word; 
{pre: TIM E= TO 
post: TIME= T1 A (£t: TOstST1: leesMeetwaarde=Meetwaarde(t» 

} 
Deze tunctie heeft de waarde van Mem(Base:ADhighDatajeMem(Base:ADlowData) op een tijdstip tussen 
TO en Tt als resultaat. Dit;s de door de AD-converter gegeneerde meetwaarde. 

proc ZetSpanningDAC(nr:O .. 1; spanning:Word); 
{ pre: TIME=TO 
post: TIME= T1 A DACon(nr,T1,spanning) 

} 
Deze procedure zorgt ervoor dat de DAC(nrJ op tijdstip Tt, de 2-complement Interprestatie van 'spanning', 
spanning levert. 

tunc PulsOntvangen(nr:1 .. 2) :Bool; 
{pre: TIME .. TO A MasterMode=Master 
post: TIME-T1 A MasterMode=Master A 

} 

(£t1: t1<TO: TC(nr,t1) A ...,Counter(nr,t1).Armed A 

(At: t1stsT1: Counter(nr,t1).Mode= TestPulsMode(nr» 
PulsOntvangen = t5,t: t1 stsT1 : ..., TC(nr,t» 

Deze functie waar Is is er ten minste een pulsje op SRC nr binnen gekomen, tussen het tijdstip dat teller nr 
werd gein/tial/seerd en Tt. Bij de init/alisat/e geldt dat de TC van de teller waar is, als er een pulsje blnnen 
komt wordt TC niet waar. 



proc InitTestPuls(nr:1 .. 2); 
{pre: TIME= TO 

} 

post: TIME= T1 /\ MasterMode=Master /\ 
tE,t: TOs~T1: TC(nr.t) /\ 

(At1 :tst1 sT1: Counter(nr,t1 ).Mode-TestPulsMode(nr) /\ 
...,Counter(nr,t1).Armed 
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Deze procedure zorgt ervoor dat teller nr een TC krijgt op een tijdstip tussen TO en n en vanaf dat tijdstip 
de teller niet Armed is en als mode TestPulsMode(nr) heeft. 

proc InitTijdTussenPulsjes(f:FreqNr); 
{pre: True 
post: TIME= T1 /\ MasterMode=Master /\ 

} 

...,Counter(1.T1).Armed /\ Counter(1,T1).rnode=MeetTijdMode1 /\ 

...,Counter(2,T1 ).Armed /\ Counter(2.T1) .rnode=MeetTIjdMode2(f) 

Deze procedure zet de tellers 1 en 2 in de MeetTijdModes, zodat de tijd tussen de pulsjes gemeten kan 
worden. Teller 2 wordt gebruikt om de tijd Ie meten. Telfer 1 zorgt voor de gating van teller 2, en de 
detectie van het tweede pulsje. De klok waarmee de ajd tussen twee opeenvolgende pulsjes wOrdt 
gemeten, krijgt een frequentie van FreqIFrequentie[f]. 

proc MeetTijdTussenPulsjes(var TIjd:lnt;var Oneindig:bool); 
{pre: TIME= TO /\ ...,Counter(1.TO).Armed /\ ...,counter(2,TO).Armed 
post: TIME= T1 /\ CountBetween(TO,T1.TIjd,Oneindig) /\ 

...,Counter(3,TO).Armed /\ ...,Counter(4,TO).Armed /\ 
} 
Deze procedure meet de tijd tussen twee opeenvolgende pulsjes tussen TO en n. Als deze tijd, bij de 
ingestelde klok-frequentie, te groot is om te meten, dan is Oneindig waar. 
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Constanten 

LoopSpanning 
MaxSpanning 
Nmeetw 
Nmotor 
NSpanning 
NVerdeling 

=205 
=614 
=10 
=250 
-100 
=250 

TMotor = (X,V) 

Predicaten 

(204.7*1; De spanning waarbij een motor zeker loopt is 1V) 
(204.7*3; De maximale spanning die op een motor gezet mag worden is 3V) 
(Aantal metil1gen van de meetwaarde ter bepaling van het gemiddelde) 
(Aantal metingen van de meetwaarde ter bepaling van de standaarddeviatie) 
(Aantal metingen van de snelheid ter bepaling van het gemiddelde) 
(Aantal metingen van de snelheid ter bepaling van het gem. en de sd.) 

MotherDaughterOK(TO,T1) = 
(£t1,t2: TO~t1<t2~T1 A t2-t1~ADCtimeout: ADCstartedBetween(TO,t1) A 

ADCdoneBetween(t1 ,t2) 
) 
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fEr is tussen TO en T1 een tijdsinterval geweest, met een tengte van ten hoogste ADCtimeout, waarvoor de 
AD-conversie is gestart en waarna AD-done hoog werd. 

MeetWaardeOK(TO,T1) = 
(£t: (Ai: ~i<Nmeetw A TO~t(i)<t(i+1}S;T1: ADCdoneBetween(t(i},t(i+1» ) A 

(At1 : t{O)~t1s;t(Nmeetw): DACon(0,t1.0) A DACon{1 ,t1 ,0) ) : 
(§.i: Os;kNmeetw: MeetwaardeR(t(i+1» )/Nmeetw > -7 

) 
fEr zijn tussen tijdstip TO en T1 Nmeetw meetwaarde gemeten waarvan het gemiddetde groter was dan -7 

MotorMeetwaardeOK(TO,T1,nr) = 
(St: (Ai: Os;kNmotor A TO~t(i)<t(i+ 1 )s;T1: ADCdoneBetween(t(i),t(i+ 1» ) A 

(At1: t(0)s;t1s;t(Nmotor): DACon(nr,t1 ,LoopSpanning) ) : 
sqrt( (§.i: O~kNmotor: sqr(MeetwaardeR(t(i+ 1» 

-(§j: OS;j<Nmotor: MeetwaardaR{t(j+1» )/Nmotor) 
)/Nmotor-1 > 0.3 

) 
fEr zijn tussen tijdstip TO en T1 Nmeetw meetwaarde gemeten waarvan de standaarddeviatie groter was 
dan 0.3 

MotorPulsOK(TO,T1,nr,Spanning) = 
(£t1,t2: TOs;t1 <t2s;T1 At2-t1 <TimeOut: 

) 

(At:t1~~t2:DACon(nr.t.Spanning» A TC(nf+ 1 ,t1 ).value A 
(At:t1s;~t2:Counter(nr+1.t}.Mode= TestPulsMode(nr+1) A ...,Counter(nr+1.t).Armed) A 

..., TC(nr+1,t2) 

fEr is een tijdsinterval, met Jengte tenhoogste TimeOut, tussen TO en T1 waarin de spanning van DAC nr 
LoopSpanning was, en er binnen dit interval een pulsje is binnen gekomen op de bijbehorende SRC. 



CountNtimesBetween(TO,T1 ,t, Tijd,N.f ,spanning) ;;;; 
(Ai: Os:i<N: TOs:t(i)<t{i+1)s:T1 1\ CountBetween(t(i),t(i+1).Tijd(i)lfrequentie[f],False) ) 1\ 

~t1 : t(O)s:t1 s:t(N): DAConR{O,t.spanning) 1\ Counter(2.t1) .Mode=MeetTijdMode(f) ) 
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Tussen de tijdstippen TO en n waren er N interval/en. In interval i was de tijd tussen (wee opeenvolgende 
pulsjes Tijd(i) (in sec). Tijdens dit interval geldt dat de frequentie gelijk was aan Freq/frequentie[f] en de 
spanning op de DAC 0 ge/ijk aan 'spanning'. 

VerdelingSnelheidN{TO,T1.N,spanning,Gem,Sd) ;;;; 
(5.f:: (5.t.tijd: CountNtimesBetween(TO.T1,t,tijd,N,f,spanning) : 

gem={.§.i: Os:i<N: EenheidXltijd(i} )/N 1\ 

) v 
( 

sd=sqrt ({.§.i :OS:i<N: sqr( EenheidXltijd(i) 
-{.§.j : Qs:j<N : EenheidXltijd(j) )/N) 

)/N-1 

) 1\ 

~f1:11 <f: ~t,tijd:: ..,CountNtimesBetween(TO,T1.t,tijd,N,f1,spanning) ) ) 

~f:: ~t,tijd:: ..,CountNtimesBetween(TO,T1 ,t,tijd,N,f ,spanning) ) 1\ 

Gem=O 1\ Sd=O 
) 

Ais het moge/ijk was om tussen TO en n N keer de tljd tussen twee opeenvolgende pulsjes te bepalen, 
met als spanning op de DAC 0 'spanning', dan is Gem gelijk aan de gemiddelde snelheid ( mlsec) en Sd 
aan de standaarddeviatie hiervan. Als het niet mogelijk was dan zijn Gem en Sd gelijk aan nUl. 

proc GemSdMeetwaarde(N:int; Gem,Sd:Real); 
{pre: TIME= TO 1\ (5.t:: MotherDaughterOK(t,TO» 1\ 2s:N 
post: TIME-T1 1\ 

(5.t: (Ai: Os:i<N : TOs:t(i)<t(i+1)s:T1 1\ ADCdoneBetween(t(i),t(i+1» ): 
Gem={.§.i: Os:i<N: MeetwaardeR(t(i+ 1» )/N 1\ 

Sd-sqrt( (§.i :OS:i<N:sqr(MeetwaardeR(t(i+ 1 »-(§j:Os:j<N:MeetwaardeR(t(j+ 1 )))/N))/N-1 ) 

} 
Deze procedure berekent, indien het Mother-Daughter Ok is, het gemiddelde en de standaarddeviatie van N 
meetwaarden. 

func TestPuisBijSpanning(moter:Tmotor; spanning:Word):bool 
( pre: TIME-TO 1\ nr-O;;;; rnotor=X 1\ nr=l ;;;; motor=Y 
post: TIME-T1 1\ TestPuisBijSpanning iii!! MotorPulsOK(TO,T1,nr,Spanning) 

} 
Deze functie kijkt of er bij gegeven spanning op de DAC, binnen TimeOut, pulsjes binnen komen tussen TO 
en n. 



proc VerdelingSnelheid(N:lnt; spanning:Real; var gem,sd:Real); 
{pre: TIME= TO A 2sN 
post: TIME::: T1 A VerdelingSnelheidN(TO.T1.N,spanning.Gem.Sd) 

} 

H-8 

Deze procedure berekend het gemiddelde en de standaarddeviatie van N waarden van de snelheid bij de 
gegeven spanning op DAC O. Hierbij wordt de maximale frequentie van de AM9315. Indien de tijd tU5sen 
de pulsjes niet meer meetbaar is, dan wordt gem en sd beide nUl. 

func TestMotherDaughter:bool; 
{pre: TIME= TO 
post: TIME-T1 A TestMotherDaughter!ll MotherDaughterOK 

} 
Deze functie kijkt of de communicatie tusen mother en daughter mogelijk is. 

func TestMeetwaarde:OOoI; 
{pre: TIME= TO A (£t:: MotherDaughterOK(t.TO)) 
post: TIME=T1 A TestMeetwaarde!ll MeetWaardeOK(TO,T1) 

} 
Deze lunctie kijkt of de meetwaarde in het normale bereik zitten. 

func TestMotorMeetwaarde(motor:Tmotor) :0001; 
{pre: TIME= TO A nr-O ;;; motor=X A nr-1 !II motor=Y A (£t:: MotherDaughterOK(t,TO)) 
post: TIME= T1 A TestMotorMeetwaarde ;;; MotorMeetwaardeOk(TO,T1,nr) 

} 
Deze functie bepaalt of bij loopspanning de standaarddeviatie van Nlnotor meetwaarde groter is dan 0.3, 
zodat geconcludeerd kan worden dat motor en meetkop goed functioneren. 

func TestMotorPuls(motor:Tmotor):bool; 
{pre: TIME=TO A nr=O!ll motor=X A nr=1 !II motor=Y 
post: TIME= T1 " TestMotorPuls;;; MotorPulsOK(TO.T1,nr,LoopSpanning) 

} 
Deze functie bepaalt of er bij loopspanning, binnen TimeOut, pulsjes binnenkomen tussen TO en T1. 

func MeetMi nSpanning(motor:Tmotor) :word; 
{pre: TIME= TO" nr=O == motor=X " nr=1 == motor=Y " 

(£t :: MotorPulsOK(t.TO,nr,LoopSpanning» 
post: TIME= T1 " MeetMinSpanning=(MINs: MotorPulsOK(TO,T1.nr,S): RangeDAC*(sI7FFh)) 

} 
Deze functie bepaalt, indien er binnen TimeOut pulsjes binnenkomen, de minimale spanning zodat er 
binnen timeOut pulsjes binnen komen. 



proc BepaaISpanning(Snelheid:Real;var Spanning:Real; var Error:Bool); 
{pre: TIME= TO 1\ (5.t :: MotorPulsOK(t,TO,O,LoopSpanning» 

} 

post: TIME= T1 1\ 

Error;;;; (5.s,sd 

)1\ 

...., Error => 

VerdelingSnelheidN( 

:s<snelheid 

TO,T1,Nspanning, 
RangeDAC*(MaxSpanningl7FFh),s,sd) 

(5.S,Sd: VerdelingSnelheidN(TO,T1,Nspanning,Spanning,s,sd): 
(6,s1,sd1: VerdelingSnelheidN(TO,T1 ,Nspanning,Spanning,s1,sd1): 

Is1-Snelheidl>ls-Snelheidl 
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Deze functie bepaalt, indien er binnen TimeOut pulsjes binnenkomen, bij gegeven snelheid de spanning die 
op DAC 0 gezet moet worden zodat de snelheid van de X motor de gegeven snelheid zo goed mogelijk 
benadert. 



Routines laa9 0 

tunc TestVerbindingen:TVerbindingen; 
{pre: TIME= TO 
post: TIME-T1 A TestVerbindingen -

} 

II .. MotherDaughtarOK(TO,T1) then MotherDaughtar 
al ...,MeetwaardeOK(TO,T1) then Meetwaarde 
e .. MotorPulsOK(TO,T1,0,LoopSpannriig} 

then II MotorMeetwaardeOK(TO,T1 ,0) 

else OK 

!l. 

than X-puis 
else X-motor 
!l. 

.. MotorPulsOK(TO,T1,1,LoopSpanning) 
then II MotorMeetwaardeOK(TO,T1,1) 

then Y-puls 
else V-motor 
fi 

Deze functie contro/eelt de verbindingen en stelt eventuee/ vast welke verbinding verbroken is. 

proc BepaaIMinSpanning(motor:Tmotor;var MinSpanning:word ;var Error:bool}; 
{ pre: TIME-TO A nr-O == motOf-X A nr-1 == motor-Y 

} 

post: TIME-T1 A Error == .. MotorPulsOK(TO,T1 ,nr,LoopSpanning) A 

.. Error => MinSpanning=(MINs: MotorPulsOk(TO,T1,nr,s) :s) 

H-l0 

Deze procedure bepaalt, indien er bij LoopSpanning binnen timeout pulsjes binnenkomen, de minima/e 
spanning zodat de motor loopt. Als er bij LoopSpanning geen pulsjes binnen de TimeOut binnen komen 
dan wordt Error waar. 

proc BepaaISpanningBijSnelheid(Snelheid:Real;var Spanning:word;var Error:Bool); 
{ pre: TIME-TO A 

} 

post: TIME-T1 A 

(Error == 
.. MotorPulsOK(TO,T1,O,LoopSpanning) v 
(gs,sd:VerdelingSnelheidN(TO,T1,Nspanning,MaxSpanning,s,sd):s<snelheid) 

) A 

.. Error => (gs,sd: VerdelingSnelheidN(TO,T1 ,Nspanning,Spanning,s,sd): 
~s1 ,sd1: VerdelingSnelheidN(TO,T1,Nspanning,Spanning,s1,sd1}: 

Is1-Snelheidl>1 s-Snelheidl 

Deze procedure bepaalt, indien er bij LoopSpanning binnen timeout pulsjes binnenkomen, de spanning op 
de motor zodat de snelheid van de motor degegeven snelheid zo goed mogelijk benadelt. Ais er bij 
LoopSpanning geen pulsjes binnen de TimeOut binnen komen dan wordt Error waar. 



proc BepaaIGemSdSnelheid(spanning:Word; var gem,sd:Real); 
{pre: TIME= TO 
post: TIME= T1 A VerdelingSnelheidN(TO,T1 ,NVerdeling,spanning,Gem.Sd) 

} 

H-11 

Deze procedure berekend het gemiddelde en de standaarddeviatie van Nverdeling waarden van de 
snelheid bij de gegeven spanning op DAC O. Hierbij wordt de maximale 'requentie van de AM9315. Indien 
de tijd tussen de pu/sjes niet meer meetbaar is, dan wordt gem en sd beide nUl. 



Ullaag 1 

proc TestVerbindingenOUtput; 
{pre: TIME= TO 
post: TIME= T1 A Output = 

} 

if 
else if 
else if 

else 'OK .. : 
!l. 

....,MotherDaughterOK(TO.T1) then'MotherDaughter .. : 

....,MeetwaardeOK(TO.T1) then 'Meetwaarde .. : 

....,MotorPulsOK(TO. T1.0.LoopSpa""MIiig) 
then if MotorMeetwaardeOK(TO,T1.0) 
-- then ·X-puls .. : 

else ·X-motor .. : 

....,MotorPulsOK(TO,T1,1.LoopSpanning) 
then 

!l. 
if MotorMeetwaardeOK(TO,T1,1) 
then ·V-puls .. : 
else ·V-motor .. : 

!l. 
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Deze procedure geeft als uitvoer de verbindingen die niet functioneren of een melding dat aile verbindingen 
goed functioneren. 

proc BepaaIMinSpanningOutput(motor:Tmotor;header:Bool); 
{pre: TIME= TO A nr-O ;;: motor ... X A nr-1 • motor=Y 

} 

post: TIM E= T1 A Output = !! header then • Motor I Min. spanning (in mV) • 
else" 

!l.++ 
motor ++ . I ' ++ 
!! MotorPulsOK(TO,T1,nr,LoopSpanning) 
then (MINs: MotorPulsOk(TO,T1,nr,s) :s)/204.8 
else • Fout! .. .-

!l. 

Deze procedure geeft als uitvoer een tabel van de gegeven motor tegen de minimale spanning zodat deze 
motor loopt. Als header waar is dan wordt de header van de tabel getekend. 

proc BepaaISpanningBijSnelheidOutput(Snelheid:Real;header:Bo01); 
{pre: TIME= TO A 

} 

post: TIME= T1 A OUtput = 
!! header then' Snelheid I Spanning (in mV) • 

else .. 
!l. ++ 
Snelheid ++ ' I . ++ 
!! MotorPulsOK(TO.T1.0,LoopSpanning) A 

....,~s,sd:VerdelingSnelheidN(TO.T1 ,Nspanning,MaxSpanning,s,sd):s<snelheid) 
then s/204.8 
else' Fout! .. : 
!l. 

Deze procedure geeft als uitvoer een tabel van de gegeven snelheid tegen de spanning die op de X-motor 
gezet moet worden zodat de X-moter de gegeven snelheid zo goed mogelijk benadert. Als header waar is 
dan wordt de header van de tabel getekend. 



proc BepaaIGemSdSnelheidOutput(SpanOrSnelh:Real;lsSpanning,header:Bool); 
{pre: TIME= TO A IsSpanning => 0 s SpanOrSnelh s MaxSpanning 
post: TIME= T1 A OUtput = 

l! header 

} 

then' Spanning (in mV) I Gem. snelheid (in Ilm) I Sd. snelheid (in IJ.m)' 
else .. 
!i ++ 
l! IsSpanning v MotorPulsOK(TO.T1,O,LoopSpanning) A 

..... (gs,sd: VerdelingSnelheidN(TO, T1,Nspanning,MaxSpanning,s,sd): 
s<Round(SpanOrSnelh*204.8) 

l! IsSpanning 
then SpanOrSnelh ++ ' I ' ++ 

l! (Egem,sd:: VerdelingSnelheidN(TO.T1.NVerdeling, 
Rou nd(SpanOrSnelh*204.8) ,gem,sd 

) 
then gem ++ ' I ' ++ sd 
!l. 

else 51204.8 ++ ' I ' ++ 

!i 

l! (Egem,sd::VerdelingSnelheidN(TO,T1,NVerdeling,s,gem.sd) 
then gem ++ . I ' ++ sd 
!i 

else' Foutl Kan spanning niet bepalen .... 
!i 
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Als IsSpanning is waar dan geeft deze procedure als uitvoer een tabel van de spanning SpanOrSnelh tegen 
het gemmidelde en standeerddeviatie van de snelheid van de X-motor, als op de X-motor de spanning 
SpanOrSnelh staat. 
Als IsS panning niet waar is, dan geeft deze procedure als uitvoer een tabel van de spanning, die op de X
motor gezet moet worden zodat de snelheid gelijk is aan SpanOrSnelh, tegen het gemmidelde en 
standaarddeviatie van de snelheid. 
Als header waar is dan wordt de header van de tabel getekent. 



UllaagO 
(Input) 

Ullag 1 
(Output) 

Routines 
1aag0 

Routines lag 1 

Schematische weergave van hi~rarchische structuur van het programma. 

Hardware 
Interface 
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DE CODE 



Program FARAO; 
I 
FARAO versie 1.0. 
User-Interface laag 0 

Door: Rene Engbers 
Rik yam de Wiel 

} 
uses UserlnterfaceLaag1; { User-interface laag 1 } 

var Lastltem:integer; {het nummer van het laatst geselecteerde menu-item) 
SpanOrSneIh,SneIheid,Spanning:real; 
IsSpanning:boolean; 

Layout Definition 
Parser: Begin Command:=false end lDefault-waarde werkt niet} 

End Layout; 

Form Definition 

form VraagSnelheid; 
linvulformulier bij menu-optie 'bepaal spanning') 
var b:boolean; lNoodzakelijk i.v.m. fout in MUSIL} 
begin 

noalign; 
outln; 
outln='Dit onderdeel bepaalt de spanning die op de X-motor gezet'; 
field='moet worden zodat de snelheid ':Snelheid:real,6 (SneIheid>O); 
outln=' micrometer/s is.'; 
outln=' (De snelheid moet groter dan 0 zijn)'; 
outln; 
outln='Zorg voor meetweg van 10 em, en druk op <F7>' 

end; 

form VraagSpanningOfSnelheid; 
(invulformulier bij menu-optie 'bepaal gem,sd snelheid') 
var b:boolean; {Noodzakelijk i.v.m. fout in MUSIL) 
begin 

noalign; 
outln; 
outln='Dit onderdeel bepaalt het gem. en de sd'; 
field='van de snelheid van de X-motor, ais de ':IsSpanning:toggle('Spanning','Snelheid'); 
field='op (van) de X-motor ':SpanOrSnelh:real,6 

«SpanOrSnelh>O) and «SpanOrSnelh<=3000) or (not(IsSpanning»»; 
outln=' mV (um/s) is.'; 
out In; 
outln='Zorg veer meetweg van 10 cm, en druk op <F7>' 

end; 

form VraagMotor; 
(invulformulier bij menu-optie 'bepaal minimale spanning') 
var b:boolean; 
begin 

noalign; 
outln; 
outln='Dit onderdeel bepaalt minimale spanning'; 
field='van de ' :b:toggle('X-motor','Y-motor'),execute(ConvMotor(b»; 
outln; 
out In; 
outln='Zorg voor meetweg van 3 em, en druk op <F7>' 

end; 

form ControleerOpstelling; 
{invulformulier bij menu-optie 'test ruwheidsmeetmachine'} 
var c: string; 
begin 

noalign; 
outln='Dit onderdeel test de ruwheidsmeetmachine'; 
outln; 
outln='Leg het FARAO-plaatje onder de meetkop.'; 
outln='Zet de meetkop ingeregeld op de startpositie.'; 
outln='Zet range selector op 10'; 
field='Zorg voor meetweg van 3 em, en druk dan op <F7>':c:string,1 

end; 

end form; 

Menu Definition 
Menu Hoofdmenu; 

Begin 
Item-'Test ruwheidsmeetmachine':'T' 

action begin 
Fill (ControleerOpstelling); 
execute(OutputTestVerbindingen); 
Lastltem:=l 

end; 
Itern='Bepaal minimale spanning':'m' 

action begin 
Fill (VraagMotor); 
execute(OutPutBepaalMinSpanning(LastItem<>2»; 
Lastltem:=2 

end; 
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Item-'Bepaal spanning bij snelheid':'s' 
action begin 

Fill (VraagSnelheid); 
execute (OutputBepaalSpanningBijSnelheid(Snelheid,LastI tem<>3»; 
Lastltem:=3 

end; 
Item='Bepaal gemmidelde en de standaarddeviatie van de snelheid':'g' 

action begin 
Fill (VraagSpanningOfSnelheid); 
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execute (OutputBepaalGemSdvanSnelheid (SpanOrSnelh, IsSpa nning,lastltem<>4»; 
Lastltem:=4 

end; 
item-'Einde':'E' action exit 

end { hoofdmenu }; 
end menu; 

Dialogue definition 
Begin 

Lastltem:=O; 
Outputl; 
execute(InitOutput); {initialisatie resultaat-venster} 
Display (hoofdmenu) 

end 
end dialogue. 



Unit UserInterfaceLaag1; 
{ 

} 

FARAO versie 1.0. 
User-Interface laag 1 

Door: Rene Engbers 
Rik. yam de Wiel 

interface 

procedure InitOutput; 
procedure ConvMotor(h:boolean); 
procedure OutputTestVerbindingen; 
procedure OutputBepaalMinSpannin~(header:boolean); 
procedUre OutputBepaalSpanningBi)Snelheid(Snelheid:real;header:boolean); 
procedure OutputBepaalGemSdVanSnelheid(SpanOrsnelh:Real;IsSpanning,header:boolean); 

Implementation 
uses RoutineO, 

EgaVgaDri ver; 
Routines laa~ 0 I 
Grafische dr~ver I 

var motor:Motoren; 

procedure InitOutput; 
{ Deze procedure tekent de voorplaat en zet vervolgens enkele gegevens van het 

programma op het resultaat-venster. 
} 
begin 

TekenFARAO; { initialiseer grafische driver en teken voorplaat } 
schrijf(' Gemaakt door:'); 
schrijf(' Rik v.d. Wiel'); 
schrijf(' Rene Engbers'); 
Schrijf(") ; 
schrijf(' M.b.v. Turbo Pascal 5.5 en MUSIL 1.0'); 
schrijf(' In opdracht van lng K.G. Struik'); 
EndOutput 

end; 

conversie procedure } 

procedure ConvMotor(b:boolean); 
{ Deze procedure zorgt voor de conversie van de keuze, tussen de twee motoren, uit 

User-interface laag O. Als b TRUE is, is de X-motor geselecteerd, anders de Y-motor. 
} 
begin 

if b then Motor:zXrichting else Motor:zYrichting 
end; 

uitvoer procedures } 

procedure OutputTestVerbindingen; 
Deze procedure maakt het resultaat-venster schoon en test de ruwheidsmeetmachine. 
Er wordt hierna een bericht op het resultaat-venster gezet, afhankelijk van het 
resultaat. 

} 
var verbinding:Tverbindingen; 
begin 

CiearResultaatVenster; ( maak venster schoon ) 
Schrijf(") ; 
schrijf('Bezig met het testen van de ruwheidsmeetmachine ••. '); 
{ voer ruwheidsmeetmachine-test uit } 
verbinding:-TestVerbindingen; 
{ presenteer het resultaat ) 
Schrijf("); 
case verbinding of 

MotherDaughter:begin 
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schri~f('Het daughter board geeft geen reactie op een start AD conversie.'); 
schrijf("); 
schrijf('Mogelijke oorzaak:'); 
schrijf(' -de verbinding tussen mother en daughter is niet aanwezig.') 

end; 
Meetwaarde :begin 

schrijf('De meetwaarde valt buiten het normale bereik.'); 
schrijf("); 
schrijf('Mogelijke oorzaak:'); 
schrijf(' -de meetkop is niet aanwezig'); 
schrijf(' -de meetkop staat niet ingeregeld') 

end; 
Xmotor : begin 

schrijf('De X-motOr loopt niet bij 1 V'J; 
schrijf (I' J; 
schrijf('Mogelijke oorzaak:'); 
schri~f(' -de verbinding tU5sen computer en X-motor is niet aanwezig'); 
schri~f(' -het luchtlager functioneert niet'); 
schri)f(' -de X-motor is kapot') 

end; 
Ymotor :begin 

schri~f('De Y-motor loapt niet bij 1 V'); 
schri)f("); 
schri~f('Mogelijke oorzaak:'); 
schriJf!' -de verbinding tussen computer en Y-motor is niet aanwezig'); 
schrijf(1 -de Y-motor is kapot') 

end; 



Xpuls 

Ypuls 

:begin 
schrijf('Er komen geen pulsjes van de werkende x-motor binnen'); 
schrijf("); 
schrijf('Mogelijke oorzaak:'); 
schrijf(' -de verbinding van X-puIs is niet aanwezig') 

end; 
:begin 

schrijf('Er komen geen pulsjes van de werkende Y-motor binnen'); 
schrijf("); 
schrijf('Mogelijke oorzaak:'); 
schrijf(' -de verbinding van Y-puls is niet aanwezig') 

end; 
Ok 

end; 
EndOutput 

end; 

:schrijf('Alles functioneert goed !') 

procedure OutputBepaalMinSpanning(header:boolean); 
{ Deze procedure bepaalt de minimale spanning van de motor, die door de procedure 

ConvMotor is bepaalt. Ais header de waarde TRUE heeft of als er geen regels maar 
op het resultaat-venster passen, wordt het resultaat-venster schoongemaakt en wordt 
de header getekend. Vervolgens wordt het resultaat in een tabel-regel weergegeven. 

} 
var MinSpanning:real; 

Error:boolean; 
begin 

{ Bepaal minimale spanning } 
BepaalMinSpanning(motor,MinSpanning,Error); 
{ presenteer resultaat } 
if endpage or header then 
begin 

( maak venster schoon en teken header van de tabel I 
ClearResultaatVenster; 
HorzLijn(' ',' Motor Min. Spanning in mV '); 
VertLijn(' ',' Motor ',' Min. Spanning in mV ',"); 
schrijf ("); 
VertLijn(' ',' Motor ',' Min. Spanning in mV ',"); 
schri~f (' Motor Min. Spanning in mV'); 
HorzL~jn(' ',' Motor Min. Spanning in mV '); 
VertLiin(' ',' Motor ',' Min. Spanning in mV ',"); 
schrijf (") 

end; 
{ teken regel van tabel } 
VertLijn(' ',' Motor ',' Min. Spanning in mV ',"); 
if Error then 
begin ( motor genereert geen pulsjes I 

if motor=Xrichting then schrijf(' X 
else schrijf(' Y 

X-motor niet ok') 
Y-motor niet ok') 

end 
else 
begin 

SchrijfGetal(' Motor Min. Spanning',lOOO*MinSpanning); 
if motor=Xrichting then schrijf(' X') else schrijf(' 

end; 
EndOutput 

end; 

Y') 

procedure OutputBepaaISpanningBijSnelheid(Snelheid:real;header:boolean); 
{ Deze procedure bepaalt de spanning die op de X-motor gezet moet worden zodat de 

snelheid van de X-motor de gegeven snelheid (in ~/s) zo goed mogelijk benadert. 
Als header de waarde TRUE heeft of als er geen regels meer op het resultaat-venster 
passen, wordt het resultaat-venster schoongemaakt en wordt de header getekend. 
Vervolgens wordt het resultaat in een tabel-regel weergegeven. 

} 
var spanning:real; 

Error :boolean; 
begin 

( bepaal spanning ) 
BepaalSpanningBijSnelheid(Snelheid,Spanning,Error); 
{ presenteer het resultaat } 
if endpage or header then 
begin 

{ maak venster schoon en teken header van de tabel 
ClearResultaatVenster; 
HorzLi~n(' ',' Snelheid in um/s Spanning in mV 'I; 
VertLiJn(' ',' Snelheid in um/s ',' Spanning in mV ',"); 
schrijf I"); 
VertLljn(' ',' Snelheid in um/s ',' Spanning in mV ',"); 
schrijf (' Snelheid in um/s Spanning in mV'); 
HorzLijn(' ',' Snelheid in um/s Spanning in mV '); 
VertLijn(' ',' Snelheid in um/s ',' Spanning in mV ',"); 
schrijf (") 

end; 
( teken regel van tabel } 
VertLijn(' ',' Snelheid in um/s ',' Spanning in mV ',"); 
schrijfgetal{' Snelheid in',Snelheid); 
if Error then schrijf(' niet te bepalen') 
else 
begin 

schrijfgetal(' Snelheid in um/s Spanning i',lOOO*Spanning); 
Schrijf(") 

end; 
EndOutput 
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end; 

procedure OutputBepaalGemSdVanSnelheid(SpanOrSnelh:real: IsSpanning,header:boolean); 
Als IsSpanning de waarde TRUE heeft wordt het gemiddelde en de standaarddeviatie 
bepaalt bij de spanning 'SpanOrSnelh' (V) op de X-motor. Als IsSpanning de waarde 
False heeft dan moet eerst de spanning bepaalt worden bij snelheid 'SpanOrSnelh' 
(~m/s). Als dit lukt wordt het gemiddelde en de standaarddeviatie bepaalt bij de 
berekende spanning. Als header de waarde TRUE heeft of als er geen regels meer op 
het resultaat-venster passen, wordt het resultaat-venster schoongemaakt en wordt de 
header getekend. Vervolgens wordt het resultaat in een tabel-regel weergegeven. Bij 
een aanroep van een van de bovenstaande procedures door user interface laag 0, 
zorgt MUSIL ervoor dat het resultaat-venster wordt schoongemaakt. Omdat we dit niet 
willen bij de laatste vier procedures, hebben we het door MUSIL gegenereerde pro
gramma aangepast. 

} 
var gem,sd,spanning:real; 

Error:boolean; 
begin 

Error:=false; 
.( bepaal indien nodig de spanning I 
if IsSpanning then Spanning:=SpanOrSnelh/lOOO 

else BepaalSpanningBijSnelheid(SpanOrSnelh,Spanning,Error); 
! als spanning bepaald is, bereken gem en sd van snelheid I 
if not Error then BepaalGemSdSnelheld(Spanning,Gem,Sd); 
if endpage or header then 
begin 

( maak venster schoon en teken header van de tabel I 
ClearResultaatVenster; 
Hor~Lijn(' ',' Spanning Verdeling van de snelheid '); 
VertLiin(' ',' Spanning ',' Verdeling van de snelheid ',"); 
schrijf ("); 
VertLijn(' ',' Spanning ',' Verdeling van de snelheid ',"); 
schrijf (' Spanning Verdeling van de snelheid'); 
HorzLijn(' Spanning' " Verdeling van de snelheid 'l: 
VertLijn(' ',' Spanning ',' Verdeling va','n de snelheid '): 
schri~f ("); 
VertLLjn(' ',' Spanning ',' Verdeling va','n de snelheid '): 
schri~f (' in mV Gem in um/s Sd in um/s'); 
HorzL1jn(' ',' Spanning Verdeling van de snelheid '); 
VertLijn(' ',' Spanning ',' Verdeling va','n de snelheid '); 
schrijf (") 

end; 
( teken regel van tabel 
VertLijn(' ',' Spanning 
if Error then schrijf(' 
else 

" Verdeling va','n de snelheid 
Foutl') 

begin 
schrijfgetal(' 
Schrijfgetal{' 
Schrijfgetal(' 
schrijf(") 

end; 
EndOutput 

end: 

begin { initialisatie 
end. 

Spanni',lOOO*Spanning): 
Spanning Ge',Gem); 
Spanning Gem Sd',Sd): 

, ); 
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Unit EqaVgaDriver; 
( 
FARAO versie 1.0. 
EGA/VGA driver 

Door: Rene Engbers 
Rik Yam de Wiel 

I 
Interface 

procedure 
procedure 
procedure 
procedure 
procedure 
procedure 
procedure 
function 

TekenFARAO; 
schrijf(s:strinq); 
schrijfgetal(s:string;g:real); 
VertLijn(sl,s2,s3,s4:string); 
HorzLijn(s,l:string); 
EndOutput; 
ClearResultaatVenster; 
EndPage:boolean; 

Implementation 
uses graph; 

var LinePos,MaxLines,LineHeight:integer; 

procedure TekenFARAO; 
{ Deze procedure initialiseert de EgaVgaDriver of CgaDriver en tekent de voorplaat. } 
var vp:viewporttype; 

tab,maxy,maxx:integer; 

procedure piramide(x,y,s:integer); 
{ teken piramide } 
var 1, h:integer: 
begin 

l:zmaxx div s; 
h:=round«4/3)*l*(getmaxy/getmaxx»; 
setcolor(white); 
line(x-2*1,y,x-l,y); 
line(x-2*1,y,x-l-l div 4,y-h); 

line(x-l,y,x-l-l div 4,y-h); 

setcolor(lightgray); 
line(x-l div 2,y-h div 2,x-l-l div 4,y-h); 
line(x-l,y,x-l div 2,y-h div 2); 

setfillstyle(solidfill,white); 
floodfill(x-l-l div 2,y-4,white); 

line(x-l,y,x-l-l div 4,y-h); 

setfillstyle(solidfi11,lightgray); 
floodfill(x-l,y-4,lightgray) 

end; 

begin 
LineHeight:-trunc(1.3*textheight('X'»; ( initialiseer regel-hoogte } 
getviewsettings(vp); 
maxy:=abs(vp.y2-vp.yl); 
maxx: zabs(vp.x2-vp.xl); 
MaxLines:=maxy div LineHeight; 
( teken voorplaat } 
setcolor(white); 

F') : 
A') : 
R' ) ; 
A' ) ; 
0' ) ; 

{ initialiseer aantal regels op venster } 

Outtextxy(0, l*LineHeight,, 
Outtextxy(O,2*LineHeight,' 
Outtextxy(O,3*LineHeight,' 
Outtextxy(O,4*LineHeight,' 
Outtextxy(O, 5*LineHeight, , 
tab:=textwidth(' 0'); 
setcolor(lightgra¥); 
Outtextxy(tab,l*L~neHeight,'outenlokalisatie in, en'); 
Outtextxy(tab,2*LineHeight,'nalyse van, de'); 
Outtextxy(tab,3*LineHeight,'uwheidsmeetmachine-'); 
Outtextxy(tab,4*LineHeight,'ansturing en'); 
Outtextxy(tab,5*LineHeight,'utput'); 

piramide(maxx,5*lineHeight-LineHeight div 4,8); 
piramide(maxx-maxx div 8,8*lineHeight,6); 

line(O, (maxLines-61*LineHeight-LineHeight div 2, 
maxx, (maxlines-6)*LineHeight-LineHeight div 2); 

LinePos:=MaxLines-6 
end; 

procedure schrijf(s:string); 
{ Deze procedure zet de string s op het resultaat-venster 

en gaat naar de volgende regel. 
I 
begin 

OutTextxy(O,LinePos*LineHeight,s); 
LinePos:=LinePos+l 

end; 
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procedure schrijfgetal(s:string;g:real); 
{ Deze procedure zet het getal 9 op het resultaat-venster, zodat de punt in 9 op 

afstand, ter lengte van s, van de kantlijn af komt te staan. 
} 
var t:string: 
begin 

str(g:7:2,t): 
settextjustify(2,2): 
Outtextxy(TextWiclth(s),LinePos*LineHeight,copy(t,1,5»; 
Outtextxy(TextWidth(s+'OO'),LinePos*LineHeight,copy(t,6,2»: 
settextjustify(O,2) 

end; 

procedure VertLijn(s1,s2,s3,s4:string): 
{ Deze procedure tekent vier verticale lijnen van het midden van de huidige regel 

naar het midden van de regel daaronder. De horizontale posities komen 
overeen met de lengte van s1, de lengte van s1 plus de lengte van s2, •.. , en 
de lengte van s1 plus de lengte van s2 plus de lengte van 53 plus de lengte van s4. 

} 
begin 

line(TextWidth(s1),LinePos*LineHeight+(LineHeight div 2), 
TextWidth(s1), (LinePos+1) *LineHeight+ (LineHeight div 2) 

) ; 
line(TextWidth(s1+s2),LinePos*LineHeight+(LineHeight div 2), 

TextWidth(sl+52), (LinePos+1) *LineHeight+ (LineHeight div 2) 
) ; 

line(TextWidth(s1+s2+s3),LinePos*LineHeight+(LineHeight div 2), 
TextWidth(sl+s2+s3), (LinePos+1) *LineHeight+ (LineHeight div 2) 

) ; 
line (TextWidth(sl+s2+s3+s4),LinePos*LineHeight+(LineHe ight div 2), 

TextWidth(s1+s2+s3+s4), (LinePos+l)*LineHeight+(LineHeight div 2) 
) 

end; 

procedure HorzLijn(s,l:string); 
{ Deze procedure tekent een horizontale lijn op het midden van de huidige regel. 

} 

Deze lijn begint op afstand, ter lengte van s, van de kantlijn en is de lengte 
van 1 lang. 

begin 
line(TextWidth(s),LinePos*LineBeight+(LineHeight dtv 2), 

TextWidth(s+l),LinePos*LineHeight+(LineHeight div 2) 
) 

end; 

procedure EndOutput; 
( Deze procedure doet niks bij de EgaVgaDriver en wacht op een toet5aanslag 

bij de CgaDriver. 
I 
begin 

{skip, deze procedure wordt aIleen gebruikt in CGA versie} 
end; 

procedure ClearResultaatVenster: 
( Deze procedure maakt het resultaat-venster schoon. t 
begin 

setfillstyle(SolidFill,Blue); 
Bar(O,O,Getmaxx,Getmaxy); 
LinePos:=O 

end: 

function EndPage:boolean; 
{ Deze functie heeft de waarde FALSE als resultaat, als er ten minste een regel 

op het resultaat-venster past, en de waarde TRUE anders. 
} 
begin 

EndPage:=LinePos>=MaxLines 
end; 

begin 
end. 
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Unit CqaDriver; 
t 
FARAO versie 1.0. 
eGA driver 

Door: Rene Engbers 
Rik yam de Wiel 

) 
Interface 

procedure 
procedure 
procedure 
procedure 
procedure 
procedure 
procedure 
function 

TekenFARAO; 
schrijf(s:string); 
schrijfgetal(s:string;g:real); 
VertLijn(sl,s2,s3,s4:string); 
HorzLijn(s,l:string); 
EndOutput; 
ClearResultaatVenster; 
EndPage:boolean; 

Implementation 
uses graph,crt; 

var LinePos,MaxLines,LineHeight:integer; 

procedure TekenFARAO; 
{ Deze procedure initialiseert de EgaVgaDriver of CgaDriver en tekent de voorplaat. ) 
var vp:viewporttype; 

tab,maxy,maxx:integer; 

procedure piramide(x,y,s:integer); 
! teken piramide } 
var l:integer; 
begin 

l:=maxx div s; 
line(x-2*1,y,x-l,y); 
line(x-2*1,y,x-l-l div 4,y-l div 2); 

line(x-l div 2,y-l div 6,x-l-l div 4,y-1 div 2); 
line(x-1,y,x-l div 2,y-l div 6); 

line(x-l,y,x-l-l div 4,y-l div 2); 

setfillstyle(so1idfill,b1ack); 
f1oodfill(x-l,y-S,black) 

end; 

begin 
LineHeight:=trunc(1.3*textheight('X'»; { Initialiseer regel-hoogte } 
getviewsettings(vp); 
maxy:=abs(vp.y2-vp.yl); 

{ initia1iseer aantal regels op venster I 
maxx:=abs(vp.x2-vp.xl); 
MaxLines:=maxy div LineHeight; 
{ teken voorp1aat } 
setfillsty1e(SolidFill,black); 
Bar(textw~dth(' ')-l,LineHeight,TextWidth(' 0')-1,6*LineHeight); 
setco1or(white); 
Outtextxy(O,l*LineHeight,' 
Outtextxy(O,2*LineHeight,' 
Outtextxy(O,3*LineHeight,' 
Outtextxy(O,4*LineHeight,' 
Outtextxy(O,S*LineHeight,' 
tab:=textwidth(' 0')+1; 
setcolor(b1ack); 

F'l; 
A') ; 
R'); 
A'); 
0') ; 

Outtextxy(tab,1*LineHeight,'outenloka1isatie in, en'); 
Outtextxy(tab,2*LineHeight,'nalyse van, de'); 
Outtextxy(tab,3*LineHeight,'uwheidsmeetmachine-'); 
Outtextxy(tab,4*LineHeight,'ansturing en'); 
Outtextxy(tab,S*LineHeight,'utput'); 

piramide(maxx-maxx div 7,6*lineHeight,61; 
piramide(maxx,4*lineHeight,7); 

1ine(0, (maxLines-6)*LineHeight-LineHeight div 2, 
maxx, (maxlines-6)*LineHeight-LineHeight div 2); 

LinePos:uMaxLines-6 
end; 

procedure schrijf(s:string); 
{ Deze procedure zet de string S op het resu1taat-venster 

en gaat naar de volgende regel. 
} 
begin 

OutTextxy{O,LinePos*LineHeight,s); 
LinePos:=LinePos+l 

end; 
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procedure schrijfgetal(s:string:g:real): 
{ Deze procedure zet het getal 9 op het resultaat-venster, zodat de punt in 9 op 

afstand, ter lengte van s, van de kantlijn af komt te staan. 
) 
var t:string: 
begin 

str(g:7:2,t): 
settextjustify(2,2): 
Outtextxy(TextWidth(s),LinePos*LineHeight,copy(t,l,S»); 
Outtextxy(TextWidth(s+'OO'),LinePos*LineHeight,copy(t.6.2»); 
settextjustify(O,2) 

end; 

procedure VertLijn(sl,s2,s3,s4:string): 
{ Deze procedure tekent vier verticale lijnen van het midden van de huidige regel 

naar het midden van de regel daaronder. De horizontale posities komen 
overeen met de lengte van s1, de lengte van s1 plus de lengte van s2, •••• en 
de 1engte van sl plus de lengte van s2 plus de lengte van 53 plus de lengte van s4. 

} 
begin 

line(TextWidth(sl),LinePos*LineHeight+(LineHeight div 2), 
TextWidth(s1), (LinePos+l) *LineHeight+ (LineHeight div 2) 

) ; 
line(TextWidth(sl+s2),LinePos*LineHeight+(LineHeight div 2). 

TextWidth(s1+s2), (LinePos+l)*LineHeight+(LineHeight div 2) 
) ; 

line(TextWidth(sl+s2+s3),LinePos*LineHeight+(LineHeight div 2). 
TextWidth(sl+s2+s3), (LinePos+l)*LineHeight+(LineHeight div 2) 

) ; 
line(TextWidth(sl+s2+s3+s4),LinePos*LineHeight+(LineHeight div 2), 

TextWidth(sl+s2+s3+s4), (LinePos+l) *LineHeight+ (LineHeight div 2) 
) 

end; 

procedure HorzLijn(s,l:string); 
( Deze procedure tekent een horizontale lijn op het midden van de huidige regel. 

) 

Deze lijn begint op afstand, ter lengte van s, van de kantlijn en is de lengte van 
1 lang. 

begin 
line(TextWidth(s),LinePos*LineHeight+(LineHeight div 2), 

TextWidth(s+l),LinePos*LineHeight+(LineHeight div 2) 
) 

end; 

procedure EndOutput; 
{ Deze procedure doet niks bij de EgaVgaDriver en wacht op een toetsaanslag 

bij de CgaDriver. 
} 
var c:char: 
begin 

OutTextXy(3S0,MaxLines*LineHeight,'Druk op een toets'); 
c:=readkey; 
setcolor(white): 
OutTextXy{350,MaxLines*LineHeight,'Druk op een toets'); 
setcolor(black) 

end: 

procedure ClearResultaatVenster: 
( Deze procedure maakt het resultaat-venster schoon. ) 
begin 

setfillstyle(SolidFill,white): 
Bar(O,O,Getmaxx,Getmaxy); 
LinePos:=O 

end: 

function EndPage:boolean; 
{ Deze functie heeft de waarde FALSE als resultaat, als er ten minste een regel 

op het resultaat-venster past, en de waarde TRUE anders. 
} 
begin 

EndPage:=LinePos>=MaxLines 
end; 

begin 
end. 
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UNIT RoutineO; 
( 

FARAO versie 1.0. 
Routines laag 0 

Door: Rene Engbers 
Rik Yam de Wie1 

} 
Interface 

type Tverbindingen=(MotherDaughter,Meetwaarde,Xmotor,Ymotor,Xpuls,Ypuls,Ok); 
Motoren=(Xrichting,Yrichting); 

function TestVerbindingen:Tverbindingen; 
procedure BepaalMinSpanning(motor:motoren; var MinSpanning:real; var Error!boolean); 
procedure BepaalSpanningBij5nelheid(Snelheid:Real;var Spanning:real; var Error:Boolean); 
procedure BepaalGemSdSnelheid(Spanning:real; var gem,sd:real); 

implementation 
uses routinel; { Routines laag 1 } 
const Nverdeling=250; 

function TestVerbindingen:Tverbindingen; 
( Deze functie heeft als resultaat de uitkomst van de ruwheidsmeetmachine-test. 
begin 

{ controleer de afzondelijke verbindingen } 
if not TestMotherDaughter then TestVerbindingen:=MotherDaughter 
else 
begin 

if not TestMeetwaarde then TestVerbindingen:=Meetwaarde 
else 
begin 

end 

if not TestMotorPuls(X) then 
begin ( of de X-motor, of de 

if TestMotorMeetwaarde(X) 

end 
else 
begin 

X-puls doet het niet I 
then TestVerbindingen:=Xpuls 
else TestVerbindingen:=Xmotor 

if not TestMotorPuls(Yl then 
begin ( of de Y-motor, of de 

if TestMotorMeetwaarde(Y) 
Y-puls doet het niet } 
then TestVerbindingen:=Ypuls 
else TestVerbindingen:=Ymotor 

end 

end 
else TestVerbindingen:=Ok 

end 

end; 

procedure BepaalMinSpanning(motor:motoren; var MinSpanning:real; var Error:boolean); 
{ Deze procedure bepaalt de minimale spanning (in V) van motor 'motor'. Indien 

deze spanning ten hoogst lV is, krijgt Error de waarde FALSE en MinSpanning 

) 
de minimale spanning, anders krijgt Error de waarde TRUE. 

var m:Tmotor; 
begin 

( converteer: Xrichting -> X, Yrichting -> Y 
if motor=Xrichting then m:=X else m:=Y; 
error:=not TestMotorPuls(m); 
( Bepaal minimale spanning als motor pulsjes genereert 
if not error then MinSpanning:=MeetMinSpanning(m) 

end; 

bij Loopspanning } 

procedure BepaalSpanningBijSnelheid(Snelheid:Real;var Spanning:real; var Error:Boolean); 
{ Deze procedure bepaalt de spanning zodat de snelheid van de X-motor de 

snelheid 'snelheid' (~m/s) zo goed mogelijk benadert. Indien dit mogelijk is dan 
krijgt Error de waarde FALSE en 'spanning' de goede waarde, anders krijgt 
Error de waarde TRUE. 

} 
begin 

if TestMotorPuls(X) then BepaalSpanning(snelheid,spanning,error) 
else error:=true 

end; 

procedure BepaalGemSdSnelheid(Spanning:real; var gem,sd:real); 
( Deze procedure bepaalt het gemiddelde gem en de standaarddeviatie sd van 

de snelheid van de X-motor als er 'Spanning' (V) spanning op de motor staat. 
} 
begin 

VerdelingSnelheid(Nverdeling, spanning, gem, sd) 
end; 

begin { initialisatie } 
end. 
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UNIT Routinel: 
I 

fARAO versie 1.0. 
Routines laag 1 

Door: Rene Engbers 
Rik vam de Wiel 

} 
Interface 

type Tmotor -(X,Y); 

function TestMotherDaughter:boolean; 
function TestMeetwaarde:boolean; 
function TestMotorMeetwaarde(motor:Tmotor):boolean; 
function TestMotorPuls(motor:Tmotor):boolean; 
function MeetMinSpanning(motor:Tmotor):real; 
procedure BepaalSpanning(Snelheid:Real;var Spanning:Real; var Error:Boolean); 
procedure VerdelingSnelheid(N:lnteger; spanning:Real; var gem,sd:Real): 

Implementation 
Uses HardwareInterface,crt,dos; 
const Nmeetwaarde=lO; 

{ 

} 

Nmotor=lOO; 
Nspanning=lOO; 

function TIME:real; 
{ bepaal de tijd } 
var u,m,s,slOO:word; 
begin 

gettime(u,m,s,s100); 
TlME:=3600*u+m*60+s+sl00/100 

end; 

Hulp functie 

procedure GemSdMeetwaarde(N:integer;var Gem,Sd:Real); 
{ Deze procedure bepaalt het gemiddelde gem en de standaarddeviatie sd, van 

N waarnemingen, van de meetwaarde. 

var i : integer; 
m :word; 
r,d:real; 

begin 
Gem:=O; 
Sd:=O; 
for i:=1 to N do 
begin 

{ bepaal meetwaarde 
StartADC; 
While not ADCdone do { skip } ; 
m:=LeesMeetwaarde; 
{ converteer 2-complement word naar real } 
if m and $9000 $9000 then r:=-RangeMeetwaarde*«$FFFF-m)/OplosVerm) 

d:=r-Gem; 
Gem:=Gem+d/i; 
Sd:=Sd+d*(r-Gem) 

else r:=RangeMeetwaarde*(m/OplosVerm); 

end; 
Sd:=sqrt(sd/(N-l» 

end; 

function TestPulsBijSpanning(motor:Tmotor; spanning:Word):boolean; 
{ Deze functie heeft als resultaat TRUE als bij een spanning 'spanning' op de 

} 
DAC, behorende bij motor 'motor', pulsjes binnen komen. 

var t: real; 
begin 

ZetSpanningDAC(ord(motor),spanning); zet motor aan } 
delay(round(motordelay*lOOO»; en wacht tot hij loopt ) 
InitTestPuls(ord(motor)+l); 
t:=TIME; 
{ wacht tot er een pulsje binnen komt, of dat de time-out verstreken is 
while (TIME-t<aTimeOut) and not PulsOntvangen(ord(motor)+l) do { skip} 
TestPulsBijSpanning:=PulsOntvangen(ord(motor)+l); 
ZetSpanningDAC(ord(motor) ,0) { zet motor uit } 

end; 
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procedure VerdelingSnelheid(N:lnteger; spanning:Real: var gem,sd:Real): 
( Deze procedure bepaalt het gemiddelde gem en de standaarddeviatie sd, van 

N waarnemingen, van de snelheid van de x-motor als er 'Spanning' (V) spanning 
op de motor staat. 

var i,random1,random2:integer; 
tijd:word; 
oneindig:boolean: 
f:FreqNr; 
r,d:real; 

begin 
ZetSpanningDAC(O,round(spanning*(OplosVerm/RangeDAC»); 
delay(round(motordelay*lOOO»; 
( initia1iseer variabele bij nieuwe frequentie ) 
f:""l; 
i:=O; 
gem:=O; 
sd:=O; 
oneindig:=false; 
InitTijdTussenPulsjes(f); 
while «f<>Nfreq) or not oneindig) and (i<>N) do 
begin 

MeetTijdTussenPulsjes(tijd,oneindig); 
if oneindig then 
begin ( motor loept te langzaam veer de frequentie ) 

if f<>Nfreq then 
begin ( een lagere frequentie is mogelijk ) 

( initialiseer variabele bij nieuwe frequentie 
f:=f+1; 
i:=O; 
gem:=O; 

end 
end 
else 
begin 

sd:=O; 
oneindig:=false; 
InitTijdTussenPulsjes(f) 

i:=i+1; 
r:=(Freq*EenheidX)/(Frequentie[f]*Tijd); 
d:=r-Gem; 
Gem:=Gem+d/i: 
Sd:=Sd+d*(r-Gem) 

end; 
{ zorg dat tijd tussen metingen niet constant is } 
randoml:=O; 
random2:=random(20); 
while randoml<>random2 do randoml:=randoml+l 

end; 

Zet motor aan } 
en wacht tot hij loopt } 

if i=N then Sd:=sqrt(sd/(N-l» { er zijn N correcte metingen uitgevoerd } 
else 
begin { snelheid motor niet te bepalen bij laagste frequentie, dus motor staat stil } 

sd: .. O; 
gem:=O 

end; 
ZetSpanningDAC(O,O) 

end; 

function TestMotherDaughter:boolean; 
{ Deze functie heeft de waarde TRUE als resultaat, als de verbinding tussen het 

mother- en daughter-board aanwezig is. Anders de waarde FALSE 
} 
begin 

StartADC: 
delay(round(ADCtirneout*lOOO»; 
TestMotherDaughter:""ADCdone 

Start AD-conversie } 
wacht even,... } 

end; 
kijk of AD-conversie is voltooid I 

function TestMeetwaarde:boolean; 
( Deze functie heeft de waarde TRUE als resultaat, als de meetwaarden in het 

normale bereik vallen. Anders de waarde FALSE 
) 
var gem,sd:real; 
begin 

GemSdMeetwaarde(Nmeetwaarde,gem,sd); 
TestMeetwaarde:=(gem>-7) 

end; 

bepaal gem van rneetwaarde ) 
als gem~-7 dan meetkop niet in orde ) 

function TestMotorMeetwaarde(rnotor:Tmotor) :boolean; 
{ Deze functie heeft als resultaat de waarde TRUE als 

de meetwaarden voldoende groot is, bij een spanning 
zodat de motor ~eker loopt • Anders de waarde FALSE 

} 
var gem,sd:real; 
begin 

ZetSpanningDAC(ord(motor),LoopSpanning); 
delay(round(MotorDelay*lOOO»; 
GemSdMeetwaarde(Nmotor,gem,sd); 
TestMotorMeetwaarde:=(sd>O.3); 
ZetSpanningDAC(ord(motor),O) 

end; 

de standaarddeviatie van 
op de motor 'motor' 

Zet motor aan } 
en wacht tot hij loopt I 
bepaal sd van rneetwaarde } 
als sd>O.3 dan loopt de motor 
Zet motor uit ) 
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function TestMotorPuls(motor:Tmotor) :boolean; 
{ Deze functie heeft de waarde TRUE als resultaat, als er pulsjes binnenkomen 

bij een spanning op de motor 'motor' zodat de motor zeker loopt. Anders de 
waarde FALSE 

I 
begin 

TestMotorPuls:=TestPulsBijSpanning(motor,LoopSpanning) 
end; 

function MeetMinSpanning(motor:Tmotor):real; 
{ Deze functie ~eeft als resultaat de minimale waarde zodat de motor 'motor' 

loopt, onder de aanname dat er pulsjes binnen kunnen komen van de motor 'motor'. 
I 
var onder,boven:word: 
begin 

onder:=O; 
boven:=LoopSpanning; 
while onder+l<>boven do 
begin 

motor staat stil bij OV } 
motor loopt bij LoopSpanning 

if TestPulsBijSpanning(motor, (onder+boven) div 2) 
then boven:=(onder+boven) div 2 { Als motor loopt pas bovengrens aan ) 
else onder:=(onder+boven) div 2 { Als motor niet loopt pas ondergrens aan 

end; 
MeetMinSpanning:=rangeDAC*(boven/OplosVerm) ( converteer 2-complement word naar real) 

end; 

procedure BepaalSpanning(Snelheid:Real;var Spanning:Real; var Error:Boolean); 
{ Deze procedure bepaalt de spanning die op de X-motor ~ezet moet worden 

zodat de snelheid van de X-motor zo dicht mogelijk bi) 'snelheid' ligt, indien 
deze spanning ten hoogste de maximale spanning is die op een motor gazet 

) 

mag worden. Indien dit niet mogelijk is krijgt Error de waarde TRUE. Dit alles 
onder de aanname dat er pulsjes binnen kunnen komen op de X-motor. 

var gem,sd,SnelOnder,SnelBoven:real; 
onder,boven:word; 

begin 
{ bepaal snelheid bij MaxSpanning } 
VerdelingSnelheid (Nspanning, RangeDAC* (MaxSpanning/Oplo sVerm),gem,sd); 
Error: (Snelheid>gem); 
if not Error then 
begin { benodigde spanning S MaxSpanning 

onder:=O; SnelOnder:=O; { 
boven:=MaxSpanning; SnelBoven:=gem; ( 
while onder+l<>boven do 

} 
snelheid motor tussen 0 en gem } 
benodigde spanning tussen 0 en MaxSpanning 

begin 

end 
end; 

VerdelingSnelheid(Nspanning,RangeDAC*«(onder+boven) div 2)/OplosVerm),gem,sd); 
if ~em>=Snelheid then 
beg~n { als motor sneller loopt, pas bovengrens aan ) 

boven:=(onder+boven) div 2; 

end 
SnelBoven:=gem 

else 
begin ( als motor langzamer loopt, pas ondergrens aan ) 

onder:=(onder+boven) div 2; 

end 
end; 

SnelOnder:=gem 

{ kies van de twee laatste s~anningen de beste 
if SnelBoven-Snelheid<Snelhe~d-SnelOnder 
then Spanning:=RangeDAC*(boven!OplosVerm) 
else Spanning:=RangeDAC*(onder!OplosVerm) 

begin {initialisatiel 
randomize 

end. 
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UNIT HardwareInterface; 
{ 

FARAO versie 1.0. 
Hardware-Interface 

Door: Rene Engbers 
Rik vam de Wie1 

} 
Interface 
const 

Freq 31.000e6; { frequentie van de AM9513 in Herz } 
NFreq ~3; { het aanta1 mogelijke frequenties I 
EenheidX =0.25; { Afstand (in ~m) die de X-motor aflegt tussen twee pulsjes 
TimeOut =1; { Maximale tijd (in sec) tussen twee pulsjes ( S4 sec) } 
ADCtimeOut =6e-2; {Maximale tijd van een AD-conversie in sec (~ 6e-2) } 

1-14 

LoopSpanning =205: { 204.8*1; De spanning waarbij een motor zeker loopt is IV} 
MaxSpanning =614: { 204.8*3; De maximale spanning die op een motor gezet mag worden is 3VI 
MotorDelay =0.5; { de tijd (in sec) die een motor nodig heeft om op gang te komen I 
OplosVerm =$7FF; {Grootste spanningen die kan worden gerepresenteerd in 12 bits } 
RangeMeetwaarde=10; ( De meetwaarden lopen van -10V tot +10V ) 
RangeDAC =10; { De spanning op de DAC zit tussen de -10V en +lOV } 

Type 
FreqNr =1 .. 5; { Frequentie nummers } 
DACnr =0 .. 1; { DAC nummers (DACO en DAC1) 
TellerNr =1 •• 5; { Teller nummers } 

const 
frequentie :array (FreqNr] of longint =(1,16,256,4096,65536); 

( mogelijke frequenties I 

procedure StartADC; 
function ADCdone:boolean; 
function LeesMeetwaarde:Word; 
procedure ZetSpanningDAC(nr:DACnr; spanning:Word); 
procedure InitTestPuls(nr:TellerNr); 
function PulsOntvangen(nr:TellerNr):boolean; 
procedure InitTijdTussenPulsjes(f:FreqNr); 
procedure MeetTijdTussenPulsjes(var Tijd:word;var Oneindig:boolean): 

Implementation 
type 

Tsrc =( SRCl, SRC2, Fl, F2, F3, F4, F51; 
TGate=( No, TCNmin1); 
TMode=record 

Source:Tsrc: 
Gate :TGate; 
LoadReg:Word 

end; 
const 

Base 
ControlByte 
StatusByte 
ADchannelnr 
StartConv 
ADlowData 
ADhighData 
Data95l3 
Contro19513 
Contro18255 
DAClow 
DAChigh 

=$B200; 
=4; 
=4: 
=5; 
=6; 
=5; 
=6; 
=8; 
-9; 
=15; 
: array 
:array 

De offset van het gemeenschappelijk geheuqen voor communicatie 
Adres control byte } 
Adres status byte ) 
Adres van byte waarmee AD kannaal nr ingesteld kan worden I 
Adres van byte waarmee de ADC gestart kan worden ) 
Adres ADC resultaat (lage byte) I 
Adres ADC resultaat (hoge byte) } 
Adres data-bus AM9513 ) 
Adres control-bus AM9513 } 

{ Adres control-bus 8255 parallelle port controler 
[0 •• 1] of byte (0,2); {Adres DAC (lage byte) I 
[0 •• 1] of byte (1,3); { Adres DAC (hoge byte) ) 

MeetTijdModel :Tmode=(Source:SRC1; Gate:No; LoadReg:3); 
MeetTijdMode2 :array (FreqNrJ of Tmode =( (Source:Fl; Gate:TCNmin1; LoadReg $FFFF), 

(Source:F2; Gate:TCNminl; LoadReg $FFFF), 
(Source:F3; Gate:TCNminl; LoadReq $FFFF), 
(Source:F4; Gate:TCNminl; LoadReg $FFFF), 
(Source:F5; Gate:TCNmin1; LoadReg SFFFF) 

) ; 
TestPulsMode :array [1 .• 2] of Tmode (Source:SRC1; Gate:No; LoadReg:3), 

(Source:SRC2; Gate:No; LoadReg:3) 

KanaalNr 
MasterReset 
Save!nHold 
DPtoHold 
LoadAndArm 
Load 
Arm 
DisArm 
Step 
ClearTCtoggle 
ADcontrol 
PortSetting 
EnableYmotor 
DisableYmotor 
StatusADdone 

-0; 
=$FF 
=$AO 
=$10 
=$60 
=$40 
=$20 
=$CO 
=$FO 
=$EO 
=$80 
=$92 
=$09 
=$08 
=$80 

) ; 

Input kanaal van ADC die gehruikt wordt 
Reset Master } 
Save in Hold-register } 
Zet DP naar Hold-register 
Load en Arm counter } 
Load counter ) 
Arm counter I 
Disarm counter } 
step counter } 
Zet OUT laag } 
geen interrupts, software AD-start } 
Par. ports: mode 0, A+B in en C out } 
Set speed enable van Y-motor ) 
Reset speed enable van Y-motor } 
Bit 7 van de statusbyte codeert het ADdone siqnaal } 

Hulp procedures 



procedure ZetModeTeller(nr:TellerNr; M:Tmode); 
{ Deze procedure zet de mode van de teller met 

\ 
op de mode gerepresenteerd door M 

var cm:word; 
begin 

Mem[Base:ControI9513] :-nr: 
with M do 
begin 

cm:-$2000*ord(gate)+$0002; 
if source in [SRC1,SRC2} 
then cm:-cm+$0100*(ord(source)+1) 
else cm:=cm+$0900+ord(source) *$0100; 
Mem[Base:Data9513j:=lo(cm); 
Mem[Base:Data95l3] :=hi(cm); 
Mem[Base:Data95l3]:-lo(LoadReg); 
Mem[Base:Data9513] :-hi(LoadReg); 

end 
end; 

DP to mode-register teller nr } 

Stel gate in; Stel output in op TC toggle } 

stel source in I 
low byte counter mode } 
high byte counter mode } 
low byte load register ) 
high byte load register I 

procedure DisarmTellers(w:Word); 
{ deze disarm procedure is nodig doordat de Disarm-instructie niet goed werkt } 
begin 

Mem[Base:Contro19513]:=DisArm+w; 
Mem[Base:Control9513] :=Load+w; 
Mem[Base:Control9513] :=DisArm+w 

end; 

Disarm counters 
Load counters I 
Disarm counters 

Te exporteren procedures en functies 

procedure StartADC; 
( Deze procedure start een AD-conversie. ) 
begin 

Mem[Base:ADchannelnr]:=KanaalNr; ( kies input-kanaal van AD-converter I 
Mem[Base:StartConv]:=O ( start conversie ) 

end; 

function ADCdone:boolean; 
{ Deze functie heeft de waarde TRUE als AD-conversie klaar is. I 
begin 

ADCdone:-( (Mem[Base:StatusByte] and StatusADdone) = StatusADdone 
end; 

function LeesMeetwaarde:Word; 
{ Deze functie heeft als resultaat 
var l,h:word; 

de 2-complement-representatie van de meetwaarde. ) 

begin 
l:=Mem[Base:ADlowData]; 
h:=Mem[Base:ADhighData]; 
LeesMeetwaarde:=S100*h+l 

lees lage byte } 
lees hoge byte } 
combineer de bytes tot een word I 

end; 

procedure ZetSpanningDAC(nr:DACnr; spanning:Word); 
( Deze procedure zet op DAC 'nr' de spanning die gerepresenteerd 
begin 

wordt door 'spanning'. 

if (nr=1) and (spanning<>O) then 
Mem[Base:ControIB255j:=EnableYMotor; 

Mem[Base:DAChigh[nr]1 :=hi(spanning); 
Mem[Base:DAClow[nr]]:=lo(spanning); 
if (nr=1) and (spanning=O) then 

Mem[Base:ControI8255]:=DisableYMotor; 
end; 

procedure InitTestPuls(nr:TellerNr); 

set speed enable van Y-motor } 
schrijf het hoge deel van het word 
schrijf het lage deel van het word 

reset speed enable van Y-motor I 

{ Deze procedure initialiseert teller 'nr' zodanig dat met de functie PulsOntvangen 
bepaald kan worden of er een pulsje is binnen gekomen op SRC 'nr'. 

I 
begin 

ZetModeTeller(nr,TestPulsMode[nr]I; 
DisarmTellers(nr); 
Mem[Base:Contro19513] :=Load+nr; 
Mem[Base:ControI9513j:=ClearTCtoggle+nr; 
Mem[Base:Control9513] :=Step+nr; 
Mem[Base:ControI95l3j :=Step+nr; 
Mem[Base:Control9513j:=Step+nr 

end; 

Disarm counter nr } 
Load counter nr met waarde 3 I 
Zet Output van counter nr laag 
Step counter nr tot waarde 2 } 
Step counter nr tot waarde 1 } 
Step counter nr tot waarde 0 } 

function PulsOntvangen{nr:TellerNr):boolean; 
( Als Teller 'nr' gelnitialiseerd is met InitTestPuls dan is het resultaat gelijk aan 

TRUE indien er na de initialisatie een pulsje is binnen gekomen. 
I 
begin 

PulsOntvangen: 
end; 

(Mem[Base:Contro19513] and (2*nr)<>O) ( controleer output teller nr ) 
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procedure InitTljdTussenPulsjes(f:FreqNr); 
( Deze procedure inltialiseert de tellers zodanig dat er met behulp van de 

procedure MeetTijdTussenPulsjes de tijd tussen twee opeenvolgende pulsjes 

1 

kan worden gemeten. De tijd wordt bepaald met een teller, met maximale 
waarde FFFFh, die met 1 opgehoogd wardt met frequentie 106/16f-1. 

var m:Tmode: 
begin 

ZetModeTeller(I,MeetTijdMade1); 
ZetModeTeller(2,MeetTijdMode2[f]); 
ZetModeTeller(3,MeetTljdModel); 
m:=MeetTijdMode2[f]; m.gate:=No; ( 
ZetModeTel1er(4,m); 
DisarmTellers($OF) { 

end; 

geef teller 4 dezelfde mode als 2 maar zonder gating } 

Disarm tellers 1,2,3 en 4 } 

procedure MeetTijdTussenPulsjes(var Tijd:word;var Onelndig:boolean); 
( Als de teller zIjn gernitialiseerd met InitTijdTussenPulsjes(f) dan berekent 

procedure de tijd tussen twee opeenvolgende pulsjes. Deze tijd wordt bepaald 
met een teller, met maximale waarde FFFFh, die met I opgehoogd wordt met 
frequentie 106/16f-1. De parameter 'tijd' wordt gelijk aan de waarde van deze 
teller. Als de maximale waarde van de teller wordt overschreden dan wordt de 

} 
waarde van oneindig gelijk aan TRUE. 

var l,h:byte; 
begin 

deze 

1-16 

Mem[Base:ControI95l3] :=Load+1+4t8; 
Mem[Base:ControI9513]:=LoaciAnciArm+2; 
Mem[Base:ControI9513):=ClearTCtoggle+l; 
Mem[Base:ControI9513]:=ClearTCtoggle+2; 
Mem[Base:Contro19513]:=ClearTCtoggle+3; 
Mem[Base:Contro19513]:=ClearTCtogglet4; 
Mem[Base:Contro19513]:=Step+l; 
Mem[Base:Contro19513):=Step+1; 
Mem[Base:Contro19513):=Stept3; 
Mem[Base:ControI9513]:=Stept3: 

Load counter 1,3 en 
Load en Arm counter 
Zet Output 1 laag } 
Zet Output 2 laag } 

4 met resp. waarde 3, 3 en FFFFh } 
2 met waarde FFFFh } 

Zet Output 3 laag } 
Zet Output 4 laag } 
Verlaag waarde van counter 1 tot 2 
Ver1aag waarde van counter 1 tot 1 
Verlaag waarde van counter 3 tot 2 
Verlaag waarde van counter 3 tot 1 

{ start metingen } 
Mem[Base:Contro19513]:=Arm+1: Arm counter 1 } 
Mem[Base:Contro19513]:=Stept3; Verlaag waarde van counter 3 tot 0 
Mem[Base:Contro19513]:=Armt8; { Arm counter 4 } 
{ wacht tot eerste pulsje, of tot Time-out verstreken is } 
while (Mem[Base:ControI9513] and $18 = 0) do: 
if (Mem[Base:Contro19513] and $08 = $08) then 
begin { eerste pUlsje ontvangen } 

{ wacht tot tweede pulsje, of tot maximaal meetbare tijd verstreken is 
while (Mem[Base:Contro19513j and ($06) = 0) do; 
if (Mem[Base:Contro19513] and $04 = 0) then 
begin { tweede pulsje ontvangen } 

{ lees inhoud teller 2 } 
Mem[Base:Contro19513] :=SaveInHold+2; 
Mem[Base:Contro19513]:=DPtoHoldt2; 
1:=Mem(Base:Data9513]; 
h:=Mem[Base:Data9513]; 

end 

Tijd:=$FFFF - $100*h - 1; 
I controleer of maximaal meetbare tijd niet verstreken is } 
Oneindig:= (Tijd=O) or (Mem(Base:Contro19513] and $04 = $04) 

else oneindig:=True 
end 
else oneindig:=True; 
DisArmTellers($OF) 

end; { Disarm counter 1,2,3 en 4 I 

begin { initia1isatie } 
Mem[Base:Contro19513] :=MasterReset: 
Mem[Base:Contro18255] :=PortSetting; 
Mem[Base:ControlByte] :=ADcontrol 

end. 

Reset master van AM9S13 } 
zet mode 0, Port A+B in, C out } 
geen Interrupts, sofware AD-start 
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Binary-search in de procedure BepaalSpanning en function MeetMinSpanning 

Gegeven: Een funetie f: N -? R, 
continue en monotoon niet-dalend op het interval [a .. b]!::N (a<b). 
Een seR zodanig dat f·a~s<fb. 

Gezocht: Een ce[a .. b) zodanig dat f-c~s<f{c+1). 

Oplossing: 

Invariant P: f-css<fd /\ c<d 
InitiaUsatie: c,d:=a,b 

Er geldt: P /\ c+1=d :::::) f-c~s<f{c+1) 

O.a.v. P /\ c=1'd+1 geldt: 

P /\ f·({c+d) div 2)~ 
={ def P, def f } 

f'«c+d) div 2)~s~fd 
={ def P } 

P[c:=(c+d) div 2] 
en: 

P /\ s<f{(c+d) div 2) 
={ def P, def f } 

f'C~s<f·((c+d) div 2) 
={ def P} 

P[d:=(c+d) div 2] 

Het algoritme wordt dan: 

[~d:N 
;c,d:=a,b 
{ P} 
;do c+1=1'd -+ {P} 

od 

[var e:N 
;e:=(c+d) div 2 

] 

;i! f-e~s -? { P[c:=(c+d) div 2] } c:=e {P} 
D s<f-e -? { P[d:=(c+d} div 2] } d:=e {P} 
!i. 

{ P} 

{ P /\ c+1=d, ergo f'C~s<f·(c+1) } 

Binary-search in de function MeetMinSpanning 

J-1 

Blj het bepalen van de minimale spanning zoeken we de spanning sp (0<sp~205) waarvoor geldt: 
sp=(MINi:fhO:i), waarbij f.i de snelheid van de motor, bij spanning gerepresenteerd door het word i, is. 

={ de snelheid is een rnonotoon niet-dalende functle van de spanning} 
f·( sp-1 )~O<f -sp 

De snelheid f is een rnonotoon niet-dalende functia, van de spanning (in word-representatie), op [0,2051. Er 
geldt dat f.()=O dus f'()~O. En 0<f·205. 
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De minimale spanning sp kunnen we dus vinden door het binary-search algoritme te gebruiken en hiema sp 
de waarde van d te geven. 

Binary-search in de procedure BepaalSpanning 

Bij het bepalen van de spanning bij een gegeven snelheid s zoeken we de spanning (in word-representatie) 
sp (Os:s~614) waarvoor geldt: 

~:OS:iS:614:ls-f.iI~ls-f-spl), waarbij f.i de snelheid van de motor, bij spanning gerepresenteerd door het 
word i, is. 

={ de snelheid is een rnonotoon niet-dalende functie van de spanning} 
(f-sps:ss:f-(sp+1) A Is-f-(sp+1)1;;::ls-f-spl) v 
(f·(sp-1)~sS:f-sp A Is-f·(sp-1)1;;::ls-f-spl) 

={ calculus} 
(f-sps:ssf-(sp+1) A f{sp+1)-s;;::s-f-sp) v 
(f{sp-1)~sS:f-sp A s-f·(sp-1);;::f-sp-s) 

$={ gevalsonderscheid } 
11 f {sp+ 1 )-s;;::s-f -sp -+ f -sps:sS:f -( sp+ 1) 
o s-f-(sp-1»f-sp-s -+ f-(sp-1)~ss:f-sp 
!i 

= { intro: verse c } 
f -cs:ssf -( c+ 1) A 

11 f{c+1)-s;;::s-f-c -+ sp=c 
o s-f-c>f{c+1)-S -+ sp=c+1 
!i 

$={ calculus} 
f -cs:ss:f -( c+ 1) A 

!! f{c+1)-s<s-f-c -+ sp=c+1 
o s-f-cs:f{c+ 1 )-5 -+ sp=c 
!i 

Ais we het bovenstaande binary-search algoritme aanpassen door aile < te vervangen door s, krijgen we 
als post-conditie: f-cs;ss:f{c+ 1). 
Door toepassing van dit aangepaste algoritme kunnen we eerst c bepalen z.d.d. f-cSS~f{c+1), en 
vervolgens kunnen we het met behulp van het volgende algoritme sp bepalen: 

!! f·(c+1)-s<s-f-c -+ sp=c+1 
o s-f-cS:f-(c+1)-s -+ sp=c 
!i 

Er geldt nu (Ai:OS:iS:614:ls-f.iI;;::ls-f-spl). waarbij H de snelheid van de motor, bij spanning gerepresenteerd 
door het word i. is. 

Sepaling van het gemiddelde en de standaarddeviatie van een steekproef 

Gegeven: Een oj waarden: Xl' .... XN• (2S:N) . 
Gevraagd: Bepaal het gemiddelde Gem en de standaarddeviatie Sd van deze rij. 

Hiervoor gebruiken we het volgende algoritme: 

[var n:lnt 
;~em.Sd:=1.0.0 
;do n:;tN+1 -+ [var d:Real 

;d:=xn-Gem 



;Gem:=Gem+dln 
;Sd:=Sd+CI* (xn -Gem) 

) 

od 
;Sd:=..J(SdI(N-1}) 

) 

Bewijs van correctheid 

Post conditie: Gem::: (§,i: 1~i<N+1: xi)/N 1\ 

Sd = ..J(l§J: 1~i<N+' :(xrGem) )/N-1) 

(nvarianten PO: Gem = (§,i: 1~<n: xl)/n-1 1\ 

P1: Sd::: l§J: 1~j<n:(xr{§,i: 1~i<n: xi)/(n-1}» 1\ 

P2: 1~n~N+1 

We nemen aan dat: 0/0 = O. 

Er geldt: P 1\ n=N+1 :::::> R[Sd:=..J(SdI(N-1})] 

(0) O.a.v P21\ n;tN+1 geldt: 

{§,i: 1~kn: xl)/(n-1)[n:=n+1] 
= { substitutie } 

@i: 1~kn+1: xi)!n 
= { domeinsplitsen } 

@i: 1~kn: xi)/n + xJn 
= { calculus} 

(n-1)*@i: 1~kn: xi)/(n-(n-1» + xJn 
= { calculus} 

(n-@i: 1~kn: XI) - (§,i: 1~<n: xj)}/(n*(n-1» + xJn 
= { calculus } 

n*{§,i: gkn: xi)!(n*(n-1» - @i: 1~kn: xi)/(n*(n-1» + xJn 
= { calculus} 

(§,i: 1~kn: xi)!(n-1) - (§,i: 1~kn: xi)/(n*(n-1» + xJn 
= { calculus} 

(§,i: 1~kn: xi)/(n-1) + (Xn - {§,i: 1~kn: xl)!(n-1»/n 

(1) O.a.v. PO[n:=n+1] 1\ P1 1\ P2 1\ n;t:N+1 1\ d=xn - (§,i: 1~kn: xl)/(n-1) geldt: 

l§J: 1~j<n:(xr@i: 1~kn: xl)/(n-1» )[n:=n+1] 
= { substitutie } 

l§J: 1~j<n+1 :(xr{§,i: 1~kn+1: xl)/n) ) 
= { (0) } 

(§j: 1~j<n+1:(xr{§,i: 1~kn: xl)!(n-1) - (xn - (§,i: 1~kn: xl}/(n-1»/n» 
= { algebra} 

{§j: 1~j<n+1: (~-{§,i: 1~<n: xl)/(n-1» 
-2*(xr@i: 19<n: xl)/(n-1»*«xn -(§,i: 1~kn: xl)/(n-1)}/n) 
+«xn -(§,i: '~kn: xl)/(n-1})1n) 

) 
= { distributie } 
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(§j: 1~j<n+1: (Xr(.§.i: 1~i<n: xl)/(n-1») + 
(§j: 1~j<n+1: -2*(xr(§i: 1~i<n: xj)/(n-1»*«xn -(§i: 1~i<n: xj)/(n-1»/n» + 
«xn -(§i: 1 ~i<n: xj)/{n-1 »/n) 

= { domeinsplitsen; P1; def d } 
Sd + d + din -2"(§j: 1~j<n+1: {xr(§i: 1~i<n: x,)/(n-1»*«xn -(§i: 1~i<n: xl)/(n-1»/n» 

= {def d } 
Sd + d + din -2*(§j: 1~j<n+1: (xr(§i: 1~i<n: x,)/(n-1»*(dln» 

= { distributie } 
Sd + d + dIn -2*(dln)*(§j: 1~j<n+1: xr(§j: 1~i<n: xi)/(n-1» 

= { domeinsplitsen; def d } 
Sd + d + dIn -2*(dln)*( (§j: 1~j<n: xr(§i: 1~i<n: xi)/(n-1) ) + d) 

== { distributie } 
Sd + d + dIn -2"(dln)*( (§j: 1~j<n: xj)-(n-1)*(§i: 1s:i<n: xi)/(n-1) ) + d) 

= { calculus} 
Sd + d + d In -2*(d In) 

== { calculus} 
Sd + d*(d-dln) 

= { def d } 
Sd + d*(xn-(§i: 1~i<n: xj)/(n-1) - din) 

= { PO[n:=n+1] } 
Sd + d*(xn-Gem} 

[var n:lnt 
;ii:'Gem,Sd:=1,O,O 
{ P} 

] 

;do n;/:N+ 1 ~ { PO " P1 " P2[n:=n+ 1] } 

od 

[var d:Real 
;(f::'xn-Gem 

] 

{ PO" P1 " P2[n:=n+1] "d=xn-(§i: 1~i<n: xi)/(n-1) } 
;Gem:=Gem+dln 
{ PO[n::::n+1] " P1 " P2[n:=n+1]" d=xn-(§i: 1s:i<n: xj)/(n-1) } 
;Sd:=Sd+d*(Xn-Gem} 

{ P[n:=n+1 } 
;n:-n+1 
{ P} 

(p" n-N+1, ergo R[Sd:-~(SdI(N-1))] } 
;Sd:=~(sd/(N-1 )) 
{ R } 
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Numerieke stabiliteit 

laat gem(n) het. met bovenstaand algoritme, berekende gemiddelde zijn over x1 ••••• Xn. Dan geldt: 

gem(O) = 0 

gem(n+1) = gem(n) + xn+l -gem(n) (voor n:2:0) 
n+1 

Als we rekening houden met de machine-nauwkeurigheid (1l). is het berekende gemiddelde niet exact 
gem(n) maar: 

geffi(O) = 0 

met IpdS1l. lodS1l en 10dSll voor i:G:2. 
En Pl=Ol=O,=O. omdat delen door 1 en optellen bij 0 geen fouten opleveren. 
Merk op: De kwadratische termen verwaarlozen we. 
Er geldt dan voor n:2:1 : 

n n-1 
"("' x.' 1 + 8.+ "("' 0.- 8j+1 L..!, ,L..! J • 

geffl(n) = ;'1 }=; J '(1 +oj (t) 
n 

Bewijs m.b.v. volledige inductie naar n: 

Basis: n=1 

----ml1 ) [ ---;:;:;,to) Xl - ge ifi( 0) 1 ge.lI\ = gell". + 1 ·(1 +81) ·(1 +01) 

= [Xl '(1 +81)] ·(1 +01) 

Dus (t) klopt. 

(voor n:G:O) 
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Stap: Stel (t) voor n:2:0. dan: 

n n 
8 £j+1 

LXi' 1 +8 i+ L r-· + xn+l ·(1 +8n+1) 
;"1 i-i J ·(1 +8n+1) = 

n+1 

n.1 n 
8.- 8/+1 

LX,' 1 +£,+ L 1-' 
i.1 /.1 J '(1 +8n+1) = 

n+l 

Dus (t) klopt. 

Op grond van (t) kunnen we de (relatieve) fouten in gem(n) en in de xi's afschatten. 

Op grond van deze gemengde foutenanalyse kunnen we concluderen dat het algoritme ten aanzien van de 
berekenlng van het gemiddelde. gem, stablel is. 
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De berekening van de standaarddeviatie is gebaseerd op het algoritme van Westl. De bovengrens voor de 
relatieve fout is: 

waarbij K het conditiegetal is. 

Hieruit kunnen we concluderen dat het algoritme t.a.v. de berekening van de standaarddeviatie numeriek 
stabiel is. 

D.H.D. West, Updating mean and variance Estimates: An improved method, 
Communications or ACM (22), 1979. 
Tony F. Chan and John Gregg Lewis, Computing standard deviation: Accuracy, 
Communications of ACM (22), 1979. 
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Tijdens de moduletests moet het objectsysteem correct functioneren. De test moeten In de onderstaande 
volgorde uitgevoerd worden. 

Moduletests voor hardware interface 

De mogelijke tests van deze module worden beperkt door het feit dat we maar enkele eigenschappen van 
het objectsysteem kunnen instellen. Zo is bijvoorbeeld onmogelljk de snelheid van de motoren te 
veranderen. 

StartADC en ADCdone 

Executeer, na dat het systeem is gereset, de functie ADCdone. Dit moet als resultaat False geven. 
Hierna moet startADC geexecuteerd worden. Na tenminste 5ms moet ADCdone geexecuteerd worden 
en moet dan als resultaat True hebben. 

LeesMeetwaarde 

Zorg er eerst voor dat de meetkop niet ingeregeld staat. Executeer StartADC en executeer ADCdone 
totdat deze de waarde True oplevert. Executeer LeesMeetwaarde en dan moet het resultaat ten -
hoogste -7 (2-complement-interpretatie van het word) zijn. De meetkop moet weer ingeregeld worden 
en dan moet dezelfde procedure uitgevoerd worden maar nu moet het resultaat van LeesMeetwaarde 
grater zijn dan -7. 

ZetSpanningDAC 

Executeer met verschillende waarde voor de spanning en voor beide DAC's de procedure. Het resultaat 
kan gemeten worden met een voltmeter. Voor DAC 0 moet de spanning gemeten worden tussen pin 1 
en 6 van J4 en voor DAC 1 tussen pin 2 en pin 6 van J4. 
Opgegeven spanning - Gemeten spanning" 204.7 
De opgegeven spanning in 2-complement ter lengte van 12 bits 

InitTestPuls en PulsOntvangen 

Executeer InitTestPuls en wacht vervolgens een tijd en executeer PuisOntvangen. Als er tijdens het 
wachten pulsjes op de source zijn gezet moet PuisOntvangen waar zijn, anders niet waar. 

InitTijdTussenPulsjes en MeetTijdTussenPulsjes 

Zet een pulsgenerator op SRC 1 van AM9513. Executeer InitTijdTussenPulsjes(f) en daarna enkele 
malen MeetTijdTussenPulsjes. Het resultaat van deze laatste procedure (Tijd) moet als voigt samen
hangen met de tijd tussen de gegenereerde pulsjes (T) 
Oneindig = True dan geldt: 106*T/1Sf

•
1 ~ FFFFh 

Oneindig = False dan geldt: Tijd = FFFFh - 10~/10f'1 

Voor de lagen die boven de hardware interface liggen moet de hardware interface gesirnuleerd worden. Dit 
heeft als voordeel dat verschillende omgevingssituaties gesimuleerd kunnen worden. Een gevaar zou 
kunnen zijn dat door een foutieve slmulatie van de hardwareinterface fouten in de bovenliggende lagen niet 
bij de tests gededecteerd worden. Maar de kans dat een fout in de testdriver een fout in de bovenliggende 
lagen "opheft" is erg klein. Zodoende zijn de tests met de testdriver betrouwbaar. Een groot voordeel van 
de deze simulatie is dat de tests van het programma (zonder UI-Iagen) automatisch uitgevoer kunnen 
worden. Hierdoor kunnen in "kart" tijd zeer veel tests uitgevoerd worden. 
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Test drivers hardware interface 

Bij de simulatie van de hardware moet de volgende systeem kenmerken als parameters meegegeven 
kunnen worden: 

Het aanwezig zijn van de volgende verbindingen: 
- Mother-daughter 
- Meetwaarde 
- X-motor 
- V-motor 
- X-puis 
- V-puis 
Het verband tussen de spanning op de motor en snelheid van de motor (gem en sd). 
De standaarddeviatie van de meetwaarde als tafel weVniet beweegt en de meetkop ingeregeld 
is. 

In onderstaande tests maken we gebruik van testdriver. 

Moduletests routines laag 1 

GemSdMeetwaarde 

Simuleer de hardware interface zo dat het gem. van de meetwaarde gelijk Is aan x en de sd aan s. 
Executeer GemSdMeetwaarde. Het resultaat moet overeenkomen met N trekkingen ult een N(gem,scf) 
verdeling. 

TestPulsBijSpanning 

Simuleer de hardware interface zo dat de snelheid van de motor gelijk is aan f(spannlng). Executeer de 
functle met spanning gelijk aan x, en het resultaat moet gelijk zijn aan f(x);eO 

VerdelingSnelheid 

Simuleer de hardware interface zo dat het gem. van de snelheid van de X-motor gelijk Is aan x en de 
sd aan s. Executeer VerdelingSnelheid. Het resultaat moet overeenkomen met N trekkingen uit een 
N(gem,scf) verdeling. 

TestMotherDaughter 

Simuleer de hardware interface veor aile mogelijke comblnaties van af- en aanwezig zijn van de 
verbindingen. Executeer de functie, het resultaat moet gelijk zijn aan True dan en slechts dan als de 
verblndlng tussen Mother en Daughter aanwezig Is. 

TestMeetwaarde 

Simuleer de hardware interface voor aile mogelijke comblnaties van af- en aanwezig zijn van de 
verbindingen. Executeer de funelle, het resultaat moet gelijk zljn aan True dan en slechts dan als de 
verblnding Meetwaarde aanwezig is. 

TestMotorMeetwaarde 

Simuleer de hardware interface veor aile mogelijke combinaties van af- en aanwezig zijn van de 
verbindingen. Executeer de funetle voor de ?-motor, het resultaat moet gelijk zijn aan True desda de 
verblnding Meetwaarde aanwezig Is en de verbinding ?-motor aanwezig is. 
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T estMotorPulS 

Simuleer de hardware interface voor aile mogelijke combinaties van af- en aanwezig zijn van de 
verbindingen. Executeer de functie voor de ?-motor. het resultaat moet gelijk zijn aan True desda de 
verbinding ?-Puls aanwezig is en de verbindlng ?-motor aanwezig is. 
(?-Puls aanwezig) 1\ (?-motor aanWeZlg). 

MeetMinimaieSpanning 

Simuleer de hardware interface, voor verschillende funelies f, zo dat de snelheid van de motor gelijk is 
aan f(spanning). Executeer de functie, het resultaat moet gelijk zijn aan 
(MINs : f(s»O : s). 

BepaalSpanning 

Simuleer de hardware interface, voor verschillende functies f, zo dat de snelheid van de motor gelijk is 
aan f(spanning}. Executeer de functie met snelheid s. Error is waar als f(MaxSpannlng}<s. Als Error nlet 
waar is geldt voor het resultaat x: 
C.& :: If(y)-sl ;?:! If(x)-sl ) 

Moduletests routines laag 0 

Bij het testen van deze laag nemen we aan dat de routines laag 1 correct werken. Oit is nodig omdat de te 
testen procedureSlfuncties deze laag gebruiken. 

TestVerbindingen 

Simuleer de hardware interface voor aile mogelijke verzamelingen X van verbindingen zo, dat X de 
verzameling verbindingen Is die niet aanwezig zijn. Executeer de fundie. Het resultaat moet een 
element zijn van X. Als X=$ dan moet het resultaat gelijk zijn aan Ok. 

BepaalMinimaleSpanning 

Simuleer de hardware interface voor verschillende functie f zo, dat de snelheid van de motor gelijk is 
aan f(spanning) en ?·Motor en of ?-Puls aan(af)wezig is. Executeer de funelle. het resultaat moet gelijk 
zijn aan 
(MINs : f(s»O : s) als de ?-Motor en ?-Puls aanwezig zijn. 
Anders is Error= True. 

BepaalSpanni ngBijSnelheid 

Simuleer de hardware interface voor verschillende funelie f zo, dat de snelheid van de motor gelijk is 
aan f(spanning) en X-Motor en of X-Puis aan(af}wezig Is. Executeer de functle met snelheid s. Voor het 
resultaat x moet gelden: 
C.& :: If(y)-sl ;?:! If(x)-sl ) als de X-Motor en X-Puis aanwezig zijn. 
Anders Is Error= True. 

BepaalGemSdSnelheid 

Omdat deze procedure aileen maar een aaroep van de procedure VerdelingSnelheid (met n=250) 
bevat, is het niet noodzakeijk deze procedure te testen. De procedure VerdelingSnelheid wordt toch al 
getest. 
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Integratie 

Een apparte integratietest van het programma zonder de UHagen en met de testdriver is niet noodzakelijk 
omdat het testen van een laag, altijd overeenkomt met een integratietest van deze en onderliggende lagen. 
De test van Routines laag 0 is dan ook een Integratietest van het gehele programma zonder de UI. Deze 
test kan geheel automatisch uitgevoerd worden. 
Het testen van het programma met de UI-Iagen kan niet automatisch uitgevoerd worden. Maar door gebruik 
te maken van de testdriver van de hardware interface kunnen de resultaten wei gecontroleerd worden. 
Immers de eigenschappen van het systeem zijn in deze testdriver vast gelegd. 
Een integratietest met de hardware-interface kan niet automatische worden gedaan, orndat niet aile 
eigenschappen van het systeem bekent zijn. Verder kunnen deze eigenschappen ook niet softwarematig 
worden veranderd. 
Een integratietest met de hardware-interface kan dus maar in zeer beperkte mate worden uitgevoerd. Het Is 
dus noodzakelijk dat de bevestiging van de correcte werking van het programma grotendeels bepaalt wordt 
door de resultaten van de tests met de testdriver. 

Tests 00 niveau van het conceotueel model en 00 het niveau van de eisen 

OOk deze tests kunnen met de hardware-interface uitgevoerd worden. Maar door gebruik te maken van de 
testdriver kunnen de tests bij verschillende gesimuleerde orngevingen uitgevoerd worden. 
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Moduletests voor hardware interface 

StartADC en ADCdone 

Bij de eerste tests van deze procedures voldeed het resultaat niet aan de verwachting. Na langdurig 
zoeken bleek het basis-adres, van de Labmasterkaart. veranderd te zijn, zonder dat wij daarover 
ingelicht waren. Nadat wij dit in de hardware-interface veranderd hadden voldeed het resultaat van de 
procedures aan de verwachtingen. Na dat het systeem gereset was, was de functie ADCdone False. En 
5 ms na startADC was ADCdone True. Oit hebben we meer dan 20 keer herhaald, met het zalfde 
resultaat. 

LeesMeetwaarde 

Het bepalen van de meetwaarde door: het executeren van StartADC en het wachten tot ADCdone True 
is, en vervolgens het executeren van LeesMeetwaarde, gat de volgende resultaten: 
Ais de meetkop niet aan stond of niet ingeregeld was, lag het resultaat van LeesMeetwaarde tussen -10 
en -9.5 Volt. 
Ais de meetkop aanstond en ingeregeld was, lag de waarde van het resultaat van LeesMeetwaarde 
tussen -4 en 4 Volt. 
Oit komt overeen met de in het testmodel beschreven eisen. 

ZetSpanningOAC 

Bij het testen van deze procedure hebben we aileen de spanning op DACO gecontroleerd omdat de 
uitgang van de andere DAC niet bereikbaar was. AI de spanningen die m.b.v. de procedure ZetSpan
ningDAC op OACO zijn gezet bleken bij meting op de uitgang ook daadwerkelijk op de DAC te staan. 
Bij de volgende spanningen is de test uitgevoerd: 

0,20.50, 100,250,500. 1000,3000mV. 

InitlijdTussenPulsjes en MeetTijdTussenPulsjes 

Bij het testen van deze procedures voldeed het resultaat niet aan de verwachtingen. De m.b.v. de 
procedures gevonden frequentie bleek meestal wei overeen te komen met de werkelijke frequentie die 
op de ingang was gezet, maar bij bepaalde frequenties kwamen er verkeerde resultaten uit of eindigde 
de procedure MeetTijdTussenPulsjes niet. Orndat de AM 9513 chip. waarvan de procedures gebruik 
maken. vrij gecompliceerd is. was het vinden van de fout zeer ingewikkeld en tijdrovend. Bij deze 
zoektocht hebben we steeds de fout in onze procedures gezocht, maar na langdurig testen bleek dat de 
AM 9513 niet voldeed aan zijn beschrijving1. Om dit aan te tonen hebben we een heel simpel 
programma geschreven. Dit programma deed de volgende acties: 

1 

- Stel de mode van de teller 1 zo in dat hij een keer omlaag telt. reload van het load-register en de 
waarde van het load-register 3 is. 

- Load and Arm teller 1. 
- Wacht een tijdje. 
- Disarm teller 1. 
- Load teller 1. 
- Lees de waarde van teller 1. 
- Wacht 1 sec. 
- Lees nogmaals de waarde van teller 1. 

The AM9513A1AM9513 System, Timing Controller. Technical Manual. Advanced Miao Devices. 1984. 
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Volgens de beschrijving van de AM9513, kan de teller na het Disarm commando hooguit nog een pulsje 
teller, namelijk als de teller TC is (de waarde 0 bevat). Na het Load commando wordt de TC gereset en 
de waarde van het load-register in de teller gezet. Omdat de teller nu disarmed en niet TC is en de 
waarde van de teller groter dan 1 mag de teller geen pulsjes meer tellen, en moet de waarde van de 
teller dus constant blijven in de tijd. Echter bij herhaaldelijk proberen kwam het voor dat na het Load 
commando de teiler de waarde 3 had, maar na een seconde de waarde 2. Dit is in tegenspraak met de 
beschrijving van de AM9513. Er waren al eerder problemen met het gebruik van de AM9513, die 
waarschijnlijk dezelfde oorzaak hebben als ons probleem. 
Om dit probleem te voorkomen hebben we de volgende strategie bedacht, die blijkt te werken: 

- In de plaats van met waarde 2, reloaden we met de waarde 3, en voeren we het commando Step 
uit om het gewenste resultaat te krijgen. 

- Om de teller te Disarmen voeren we de volgende commando's uit: Disarm; Load; Disarm. 

Bij de vele tests die we met deze modificatie gedaan hebben bleek dat de AM9513 zo wei correct 
werkte. 

Na deze modificatie hebben we InitTijdTussenPulsjes(f) en MeetTijdTussenPulsje getest bij waarde 1,2 
en 3 voor f. De door de pulsgenerator gegeneerde frequenties kwamen overeen met de frequenties 
berekend uit het resultaat van MeetTijdTussenPulsjes. Blj de volgende frequenties is de test uitgevoerd: 

f=1 5000,4000,2000, 1000,500,300,200, 100,30 en 20 Hz. 
f=2 50, 40, 30, 20, 10,5.0,4.0,2.0 en 1.0 Hz. 
f=3 1.0,0.50,0.40,0.30,0.10 Hz. 

De frequenties waarbij de procedure MeetTIjdTussenPulsjes oneindig gaf waren: 

1=1 15.3 Hz. 
f=2 0.957 Hz. 
f=3 0.06 Hz. 

Deze frequenties geven de volgde getallen voor de tijd tussen de pulsjes: 
65359,65308 en 65104. 

Deze getallen zitten in de buurt van FFFFh. De afwijkingen hiervan zijn waarschijnlijk fe danken aan de 
onnauwkeurigheid van het aflezen van de apparatuur. 

InitTestPuls en PulsOntvangen 

Na Initialisatie met InitTestPuls en na 1 sec. wachten was het resultaat van PulsOntvangen als voigt: 

False, als er geen signaal op SRC 1 stond. 
True, als er binnen 1 sec na initialisatie een pulsje op SRC 1 werd gezet. 
Om en om False en True, als er pulsjes met frequentie 0.5 Hz op SRC1 werden gezet-

Dit komt precies overeen met de verwachtingen. A1s er binnen 1 sec. na initialisatie een pulsje op SRC 
1 staat word PulsOntvangen True. De gevonden frequentie van 0.5 Hz om, om en om False en True te 
krijgen, is in overeenstemming met de wachttijd van 1 sec. 
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Test drivers hardware Interface 

Bij de simulatie van de hardware moet de volgende systeem kenmerken als parameters meegegeven 
kunnen worden: 

Het aanwezig zi]n van de volgende verbindingen: 
- Mother-daughter 
- Meetwaarde 
- X-motor 
- V-motor 
- X-puis 
- Y-puls 
Het verband tussen de spanning op de motor en snelheid van de motor (gem en sd). 
De standaarddeviatle van de meetwaarde als tafel weVniet beweegt en de meetkop ingeregeld 
is. 

Beschrijving Test driver 

De volgende constanten en types worden door de Test driver geexporteerd. Deze zijn identiek aan de 
constanten en types in de Hardware-interface. 

constanten: 

Freq =1.000e6 Frequentie van de AM9513 in Herz 
Het aantal mogelijke frequentles NFreq =3 

EenheldX =0.25 De afstand (in J.UTl) die de X-motor aflegt tussen twee pulsjes 
De maximale tijd (in sec) tussen twee pulsjes ( ~ sec) TimeOut =1 

ADCtimeOut =6e-2 De maximale tljd van een AD-conversie in sec >=6e-2 
204.8*1; De spanning waarbij een motor zeker loopt is 1V LoopSpanning =205 

MaxSpanning =614 204.8*3; De max. spanning die op een motor gezet mag worden Is 3V 
de tljd (In sec) die een motor nodig heeft om op gang te komen MotorDelay =1e-1 

RangeMeetwaarde .10 
RangeDAC =10 

De meetwaarden lopen van -10V tot +10V 
De spanning op de DAC zit tussen de -10V en +10V 

Types: 

FreqNr 
DACnr 
TelierNr 

constante 

=1 .. 5 
=0 .. 1 
=1 .. 5 

Frequentle nummers 
DAC nummers (DACO en DAC1) 
Teller nummers 

frequentie =(1,16.256,4096.65536) mogelijke frequenties 

De volgende variabele worden geexporteerd en dienen om in de simulatie de hardware-toestand van het 
objectsysteem in te stellen. 

VMotherDaughter 
VMeetwaarde 
VXmotor 
VYmotor 
VXpuls 
VYpuls 
ali] 

b[i] 

Geeft aan of de verbinding tussen Mother en Daughter aanwezig is. 
Geeft aan of de meetkop aangesloten en ingeregeld Is. 
Geeft aan of X-motor werkt en aangesloten Is. 
Geeft aan of V-motor werkt en aangesloten Is. 
Geeft aan of de pulsjes gegeneerd door de X-motor blj de computer aankomen. 
Geeft aan of de pulsjes gegeneerd door de V-motor bij de computer aankomen. 
De minimale spanning (in mV) die nodlg is om een motor te laten lopen. 
(i=O voor de X-motor; i=1 voor de V-motor). 
Het. aanta1llmls dat een motor sneller gaat als de spanning 1 mV toe neernt en de 



spanning groter is dan de minmale spanning. 
(i=O voor de X-motor; i=1 voor de V-motor). 
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SOsnelheid De relatieve standaarddeviatie van de snelheid. Als de snelheid s is dan is de 
standaarddeviatie s·SDsnelheid 

SOmeatw 
GemMeetw 
SdLoopMeetw 

ADdelay 

De standaarddeviatie van de meetwaarde als de meetkop op een punt meet. 
De gemiddelda meetwaarde. 
De standaarddeviatie van de meetwaarde als de meetkop over het oppervlak 
beweegt. 
De tijd (in sec) die nodig is om aen AO-conversie uit te voeren. 

De volgende variabele beschrijven de softwarematig in te stellen toestand van het objectsysteem. 

DAC[i] 
Meetw 
A Dstart 
ADtime 
PulsTime 
Teller 
ff 

De spanning (als word) op DAC i. 
De waarde van, de door de AOC berekende, meetwaarde. 
Geeft aan of er een AD-conversie bezig is. 
Het tijdstip waarop de AO-conversie is gestart. 
Het tijdstip waarop de InitTestPuis is aangeroepen. 
De mode van de Teller (Puis of Tljd) meten. 
De huidige frequentie van de klok is Freqlff. 

De volgende hulp-funeties worden gebruikt voor de simulatie: 

Snelheid 

Deze funetie berekent de snelheid van de opgegevan motor. Hiarbij wordt de gebruik gemaakt van de 
variabelan OAC, ali] en b[i]. Als v?Motor False is wordt de snelheid gelijk aan nul. 

Normaal 

Deze funetie genereert een getal uit de normale verdeling met opgegeven gemiddelde en standaard
deviatie. 

De procedures en funeties van de hardware-interface worden door de test driver als voigt gesimuleerd: 

StartAOC 

Deze procedure hoeft aileen de variabele ADstart True te maken en de tijd te noteren. 

ADCdone 

Als vMotherOaughter false is de verbinding tussen Mother en Daughter niet aanwezig en kornt het 
ADdone signaal nooit aan. ADCdone wordt dus False. Als vMotherDaughter True is, wordt ADCdone 
aileen True als er een AO-conversie is gestart, en de conversie tijd voorbij is. Als ADCdone True wordt, 
moet de meetwaarde geldig worden. Als Meetkop niet ingeregeld is, wordt de meetwaarde een trekking 
uit N{-9,SdMeetw). Als meetkop wei ingeregeld is wordt de meetwaarde een trekking uit een normale 
verdeling met gemiddelde GemMeetw en een standaarddeviatie, gelijk SdMeetw als de motoren niet 
lopen, en SdLoopMeetw als een motor loopt. 

ZetSpanningDAC 

Deze procedure hoeft aileen de spanning ten noteren. 
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LeesMeetwaarde 

Deze funelle hoeft aileen de In ADCdone bepaalde meetwaarde om te zetten In een word (2-comple
ment) en de conversie te beeindigen. 

InitTestPuls 

Deze procedure zet de mode van de Teller op Puis en noteert de tijd waarop de initialisatie is 
uitgevoerd. 

PulsOntvangen 

Ais de mode van de teller Puis is, de Puls-verbinding aanwezlg is, en de afstand die de motor heeft 
afgelegd. binnen de verstreke tijd na initialisatie. groter is dan de afstand tussen twee pulsjes, dan 
wordt PulsOntvangen True. 

I nitTIJdTussen Pulsjes 

Deze proecure zet de mode van Teller 1 en 2 op Tijd en noteert de meegegeven frequentie. 

MeetTijdTussenPulsjes 

Als de X-motor of de X-puis niet aanwezlg is. komen er geen pulsjes binnen en wordt Oneindig True. 
Anders wordt de snelheid van de motor bepaalt door een trekking uit een normale verdeling. Als de 
snelheid groter dan 0 is wordt het aantal klok pulsjes berekend blj deze snelheid. Als er meer dan 
FFFFh klok pulsjes uit komt wordt Oneindig True anders wordt Tijd gelijk aan het aantal klok pulsjes en 
Oneindig False. 

In onderstaande tests maken we gebruik van testdriver. 

Moduletes.s routines laag 1 

GemSdMeetwaarde 

We hebben de test uitgevoerd bij aile mogelijke combinaties van: 
gemlddelde meetwaarde ,. -5.0. -4.5, .... 4.5,5.0 V. 
standaarddeviatie = 0.5, 0.6, .... 0.9, 1.0 V. 

Bij deze instellingen hebben we de procedure GemSdMeetwaarde aangeroepen met n-100 en n=200. 

Bovenstaande tests hebben we 10 keer herhaald. en het aantal keren dat het gemiddelde of standaard
deviatie bulten het 99%-betrouwbaarheidsinterval viel bij gehouden. Het aantal keren dat dit bij de 1260 
keer, dat de procedure werd aangeroepen voor n=100 en n-200. voorkwam Is: 

n==100 11 keer voor het gemiddelde, 
20 keer voor de standaarddeviatie. 

n=200 10 keer voor het gemiddelde, 
13 keer voor de standaarddeviatie. 

(0.9%) 
(1.6%) 
(0.8%) 
(1.0%) 

Volgens de theorie zo het percentage 1 % moeten zijn. 



TestPulsBijSpanning 

In de testdriver van de Hardware-interface hebben we de snelheid gemodelleerd als funetie van de 
spanning. De snelheid is 0 als de spanning ten hoogste a is. De snelheid is b*(spannlng-a} als de 
spanning groter is dan a. De minimale spanning zodat de motor loopt Is dus a. Bij deze tests hebben 
we de standaarddeviatie van de snelheid 0 genomen en 800 mV voor a en 0.1 voor b. De tests zijn 
uitgevoerd bij verschillende waarde voor de spanning die meegegeven wordt met de funetie (van 700 
Urn 900 mV met een stap van 10 mV). Het resultaat van de funetie was gelijk aan spanning>a. Dit komt 
overeen met het verwachte resultaat. 

VerdelingSnelheid 

We hebben de test uitgevoerd bij aile mogelijke combinaties van: 
de spanning op de DAC = 0.100, .... 2900, 3000 mV. 
standaarddeviatie (reI. t.o.v. de snelheid) = 0.05, 0.10,0.15,0.20. 

En a=50, b=0.4. 
Blj deze instellingen hebben we de procedure VerdelingSnelheid aangeroepen met n=100, 200, 300 en 
n=400. 

Bovenstaande tests hebben we 9 keer herhaald, en het aantal keren dat het gemiddelde of standaard
deviatie buiten het 99%-betrouwbaarheidsinterval viel bij gehouden. Het aantal keren dat dit bij de 1116 
keer, dat de procedure werd aangeroepen voor n=100, 200, 300 en 400, voorkwam is: 

n=100 7 keer voor het gemiddelde, 
9 keer voor de standaarddeviatie. 

n=200 13 keer v~~r het gemiddelde, 
7 keer voor de standaarddeviatie. 

n=300 10 keer voor het gemiddelde, 
9 keer voor de standaarddeviatie. 

n=400 7 keer voor het gemiddelde, 
9 keer voor de standaarddeviatie. 

(0.6%) 
(0.8%) 
(1.2%) 
(0.6%) 
(0.9%) 
(0.8%) 
(0.6%) 
(0.8%) 

Volgens de theorie zo het percentage 1% moeten zijn. 

T estMotherDaughter 

Deze test is uitgevoerd bij aile mogelijke combinaties voor het aanwezig zijn van de verbindingen. Het 
resultaat van de functle was steeds gelijk aan vMotherDaughter. 

TestMeetwaarde 

Deze test is uitgevoerd blj aile mogelijke eornbinaties voor het aanwezig zijn van de verbindingen. En 
met gemmeetw=0.4, sdloopMeetw=2, SDsnelheid=O, SDmeetw=0.01. Het resultaat van de funette was 
steeds gelijk aan vMeetwaarde. 

T estMotorMeetwaarde 

Deze test is ultgevoerd bij aile mogelijke eombinaties voor het aanwezig zijn van de verbindingen. En 
met a[0]:=50, a[1]:=800, b[O]:=O.4, b[1]: .. 0.1, gemmeetw .. O.4, sdloopMeetw-2, SDsnelheid=O, 
SDmeetw=0.01. Het resultaat van de functie was steeds gelijk aan (vMotor 1\ vMeetwaarde). 
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T estMotorPulS 

Deze test is uitgevoerd bij aile mogelijke combinaties voor het aanwezig zijn van de verbindingen en 
voor beide motoren. En met a[0]:=50. a[11:=800, b[0]:=0.4. b[1]:=0.1. Het resultaat van de functie was 
steeds gelijk aan v(XIY)motor A v(x/Y)puis. 

MeetMinimaieSpanning 

In de testdriver van de Hardware-interface hebben we de snelheid gemodelleerd als functie van de 
spanning. De snelheid is 0 als de spanning ten hoogste a is. De snelheid is b*(spanning-a) als de 
spanning groter is dan a. De minimale spanning zodat de motor loopt is dus a. Bij deze test hebben we 
de standaarddeviatie van de snelheid 0 en 10 voor b, De tests zijn uitgevoerd bij verschillende waarde 
voor a (van 210 tim 1000 mV met een stap van 10 mV), Het resultaat van de functie lag steeds tussen 
a en a+"een bit", Dit kornt overeen met het verwachte resultaat. 

BepaalSpanning 

In de testdriver van de Hardware-interface hebben we de snelheid gemodelleerd als funetie van de 
spanning. De snelheid is 0 als de spanning ten hoogste a is. De snelheid is b*(spanning-a} als de 
spanning groter is dan a. De minimale spanning zodat de motor loopt is dus a, Bij deze test hebben we 
de standaarddeviatie van de snelheid 0 en 50 mV voor a en 0.1 voor b. De tests zijn uitgevoerd bij 
verschillende waarde voor de snelheid (van 50 tim 300 j.l.m met een stap van 10 j.l.m). Het resultaat van 
de funetie lag tussen a+snelheidlb en a+snelheidlb+ "een bit", Als de spanning die nodig was om de 
gegeven snelheid te bepalen boven de 3 V lag ga1 de procedure als resultaat Error is waar. Dit komt 
overeen met het verwachte resultaat. 

Moduletests routines laa9 0 

We maken bij het testen van deze laag gebruik van de routines laag 1. 

TestVerbindingen 

Deze test is uitgevoerd bij aile mogelijke combinaties voor het aanwezig zijn van de verbindingen. Als 
het resultaat van de funetie gelijk was aan een verbinding dan was de bijbehorende variabele in de 
testdriver false, Als aile verbindingen aanwezig waren was het resultaat Ok. 

BepaalMinimaleSpanning 

Deze test is uitgevoerd bij aile mogelijke combinaties voor het aanwezig zijn van de verbindingen. Als 
de motor of de puis verbinding false was. dan was Error true. Als beide verbinding true waren was het 
resultaat gelijk aan het verwachte resultaat. Voor deze situatie Is testen nlet verder nodig omdat dit al 
gebeurt is bij MeetMinSpanning. 

BepaalSpanningBijSnelheld 

Deze test is uitgevoerd bij aile mogeUjke combinaties voor het aanwezig zijn van de verbindingen. Als 
de motor of de puis verbinding false was. dan was Error true. Als beide verbinding true waren was het 
resultaat gelijk aan het verwachte resultaat. Voor deze situatie is testen niet verder nodig omdat dit al 
gebeurt is bij BepaalSpanning. 
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Tests met Hardware-interface 

We hebben het gehele programma ook uitgetest met de Hardware-lnterface. Bij Test fUwheismeetmachine, 
en Bepaal minimale spanning bleek dat er iets niet goed glng bil de aansturing van de V-motor. We hebben 
de aansturing van de V-motor niet eerder kunnen testen omdat de motor niet aangesloten was. Maar 
doordat we dachten dat de aansturing hetzelfde zou zijn als btj de X-motor, leek het testen van de V-motor 
niet zo noodzakelijk. Maar nu bleek dat de V-motor een anders aangestuurd moest worden. Hierdoor 
moesten we de hardware-interface op een klein punt veranderen. 
We hebben hlema geprobeerd het programma, bij zo vee I mogelijk verschillende situatie, te testen. De 
resultaten kwamen steeds overeen met de verwachting. Wei viel op dat de opstelling, bij Test fUwheids
meetmachine niet te sterk mag trillen, wil het resultaat van het programma correct ziln. 

Tests 00 niveau van het conceotueel model en 00 het niveau van de elsen 

Bli de n- en B-tests zijn geen fouten gevonden. 
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De testdriver van de hardware-interface 

unit TestDriverHardwarelnterface; 
interface 
canst 

Freq =1.000e6; 
NFreq =3; 
EenheidX =0.25; 
TimeOut *1; 
ADCtimeOut =6e-2; 
LoopSpanninq =205; 
MaxSpanninq =614; 
MotorDelay =le-1; 
OplosVerm =$7FF; 
RangeMeetwaarde=10; 
RangeDAC =10; 

Type 
FreqNr 
DACnr 
Te11erNr 

=1. .5; 
=0 •• 1; 
=1..5; 

frequentie van de AM9513 in Herz } 
het aantal mogelijke frequenties } 
Afstand (in ~m) die de X-motor aflegt tussen twee pulsjes 
Maxima1e tijd (in sec) tussen twee pu1sjes ( S4 sec) } 
Maximale tijd van een AD-conversie in sec >=6e-2 } 
204.8*1; De spanning waarbij een motor zeker loopt is IV} 
204.8*3; De maximale spanning die op een motor gezet mag worden is 
de tijd (in sec) die een motor nodig heeft om op gang te komen } 
Grootste spanningen die kan worden gerepresenteerd in 12 bits } 
De meetwaarden lopen van -10V tot +10V } 
De spanning op de DAC zit tussen de -lOV en +lOV } 

Frequentie nummers ) 
DAC nummers (DACO en DACl) 
Teller nummers } 

const 
frequentie :array [FreqNrj of longint =(1,16,256,4096,65536); 

{ moqelijke frequenties } 

variabelen voor de simulatie } 
var 

VMotherDaughter,VMeetwaarde,VXmotor,VYmotor,VXpuls,VYpuls:boolean; 
a,b:array [O •. lJ of real; 
SDsnelheid,SDmeetw,GemMeetw,SdLoopMeetw,ADdelay:real; 

procedure StartADC; 
function ADCdone:boolean; 
function LeesMeetwaarde:Word; 
procedure ZetSpanningDAC(nr:DACnr; spanning:Word); 
procedure InitTestPuls(nr:TellerNr); 
function PulsOntvangen(nr:TellerNr) :boolean; 
procedure InitTijdTussenPulsjes(f:FreqNr); 
procedure MeetTijdTussenPulsjes(var Tijd:word;var Oneindig:boolean); 

implementation 
uses dos; 
const 

EenheidY =0.1; Afstand (in ~) die de Y-motor aflegt tussen twee pulsjes I 
var 

ADstart:boolean; 
DAC:array [O .• lJ of Word; 
meetw,ADtime,PulsTime:real; 
Teller:array [1 •• 2] of (puls,tijd); 
ff:longint; 

function snelheid(nr:inteqer):real; 
var s:real; 
begin 

if DAC[nr]>2048 then s:=($FFF-DAC(nrj)/O.2047 
else s:=DAC[nr]/0.2047; 

if (s<a[nr]) or (not vXmotor and (nr=O» or (not vYmotor and (nr=l» 
then snelheid:=O 
else snelheid:=b[nrJ*(s-a[nr)) 

end; 

function normaal (gem, sd:real) :real; 
var rl,r2:real; 
begin 

r1:=random; 
r2:=random; 
normaal:=gem+sd*sqrt(-2*ln(rl»*cos(2*pi*r2) 

end; 

{ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
} 

procedure StartADC; 
var uur,min,sec,seclOO:word; 
begin 

ADstart:=True; 
gettime(uur,min,sec,seclOO); 
ADtime:=3600*uur+min*60+sec+seclOO/lOO; 

end; 
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function ADCdone:boolean; 
var uur,min,sec,seclOO:word; 
begin 

if VMotherDaughter then 
begin 

gettime(uur,min,sec,seclOO); 
if ADstart and (3600*uur+min*60+sec+seclOO/100-ADtime>=ADdelay) then 
begin 

if VMeetwaarde then 
begin 

end 

if «DAC[O]=O) or not vxmotor) and «DAC[l]=O) or not vymotor) 
then Meetw:=normaal(GemMeetw,Scimeetw) 
else Meetw:=normaal(GemMeetw,SdLoopMeetw) 

else Meetw:=normaal(-8,Scimeetw); 
ADCdone:=true 

end 
else ADCdone:=false 

end 
else ADCdone:=false; 

end; 

function LeesMeetwaarde:Word; 
begin 

if meetw<O then LeesMeetwaarde:=$FFFF-round(-$7ff*Meetw/10) 
else LeesMeetwaarde:=round($7ff*Meetw/lO); 

ADstart:=False 
end; 

procedure ZetSpanningDAC(nr:DACnr;spanning:Word); 
begin 

DAC[nrJ:=spanning 
end; 

function PulsOntvangen(nr:TellerNr):boolean; 
var uur,min,sec,seclOO:word; 

deltaT:real; 
begin 

gettime(uur,min,sec,seclOO); 
DeltaT:-3600*uur+min*60+sec+seclOO/100-PulsTime; 
if teller[nrl=puls then 
begin 

if (nr=l) and Vxpuls then PulsOntvangen:=trunc(DeltaT*snelheid(OI/eenheidX»O 

end 

else if (nr=2) and Vypuls then PulsOntvangen:-trunc(DeltaT*snelheid(l)/eenheidY»O 
else PulsOntvangen:=false 

else while true do writeln('error') 
end; 

procedure InitTestPuls(nr:TellerNr); 
var uur,min, sec, seclOO:word; 
begin 

gettime(uur,min,sec,seclOO); 
PulsTime:=3600*uur+min*60+sec+seclOO/100; 
teller[nr):=puls 

end; 

procedure InitTijdTussenPulsjes(f:FreqNr); 
begin 

teller[1]:=tijd;teller[2J:=tijd; 
ff:=frequentie[fl· 

end; 

procedure MeetTijdTussenPulsjes(var tijd:word; var oneindig:boolean); 
var s,tt:real; 
begin 

while (teller(lJ=puls) or (teller[21=puls) do writeln('Error'); 
if VXmotor and VXpuls then 
begin 

end 

s:-snelheid(O); 
s:=normaal(s,s*SDsnelheid); 
if s<=O then oneindig:=true 
else 
begin 

tt:=(eenheidX/s); 
oneindig:~(round(tt*Freq/ff»$ffff); 
if not oneindig then tijd:=round(tt*Freq/ff) 

end 

else oneindig:=true 
end; 

var uur,min,sec,seclOO:word; 
stand:text; 
k:char; 

begin 
randomize; 
ADstart:=False; 
DAC[O]:=O;DAC[lj=-O; 
gettime(uur,min,sec,seclOO); 
PulsTime:=3600*uur+min*60+sec+seclOO/lOO; 
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assign(stand,'testdriver.def'): 
reset(stand); 
readln(stand,k); 
if k='J' then VMotherDaughter:=true else VMotherDaughter:=false; 
readln(stand,k); 
if k='J' then VMeetwaarde:=true else VMeetwaarde:=false: 
readln(stand,k): 
if k='J' then VXmotor:=true else VXmotor:=false; 
readln(stand,k); 
if k='J' then VYmotor:=true else VYmotor:=false: 
readln(stand,k); 
if k='J' then Vxpuls;=true else Vxpuls;=false: 
readln(stand,k): 
if k='J' then Vypuls:=true else Vypuls:=false; 
readln(stand,a[O]); 
readln(stand,b[O]); 
readln(stand,a[l]); 
readln(stand,b[l]); 
readln(stand,Sdsnelheid); 
readln(stand,GemMeetw); 
readln(stand,SdMeetw); 
readln(stand,SdloopMeetw); 
readln(stand,ADdelay); 
close (stand) 

end. 



De testprogramma's voor Routines laag 0 en 1 
program testroutinelaagO; 
uses routineO,TestdriverHardwarelnterface,printer; 
var s,gem,sd,span:real; 

error:boolean; 
i,j:integer; 

function InDomeinSd(n:integer;GemetenSd,Sd:real):boolean; 
var a:real; 
begin 

a:=sqrt(2*(n-l»; 
InDomeinSd:=(GemetenSd*a/(a+2.58)<Sd) and (Sd<GemetenSd*a/(a-2.58» 

end; 

function InDomeinGem(n:integer;GemetenGem,GemetenSd,Gem:real):boolean; 
var a:real; 
begin 

a:=sqrt(2*(n-l»; 
InDomeinGem:=(abs(GemetenGem-Gem)<2.63*GemetenSd/sqrt(n» 

end; 

begin 
writeln(lst,'Test module Routines laag 0'); 
writeln (lst,"); 

writeln(lst,'Test procedure TestVerbindingen'); 

vMotherDaughter:=true; 
vMeetwaarde:=true; 
vXmotor:=true; 
vYmotor:=true; 
vXpuls:=true; 
vYpuls::true; 

ADdelay:=le-3; 

a[O) :=50: 
all) :=800; 
b[O] :=0.4; 
b[l] :=0.1; 
SDsnelheid:=O; 
Gemmeetw:=O; 
SDmeetw:=O.OOl; 
SdLoopMeetw:=2; 

for vmotherdaughter:=false to true do 
for vmeetwaarde:=false to true do 
for vXmotor:=false to true do 
for vYmotor:=false to true do 
for vXpuls:=false to true do 
for vYpuls:=false to true do 
case TestVerbindingen of 

MotherDaughter: if vmotherdaughter then writeln(lst,'Fout bij mother-daughter'); 
Meetwaarde: if vmeetwaarde then writeln(lst,'Fout bij meetwaarde'); 
Xmotor: if vXmotor then writeln(lst,'Fout bij X-motor'); 
Ymotor: if vYmotOr then writeln(lst,'Fout bij Y-motor'); 
Xpuls: if vXpuls then writeln{lst,'Fout bij X-puIs'); 
Ypuls: if vYpuls then writeln(lst,'Fout bij Y-puls'); 
Ok: if not (vmotherdaughter and vmeetwaarde and vXmotor and vYmotor 

and vXpuls and vYpuls) then writeln(lst,'Fout bij Ok') 
end; 

writeln(lst,'Einde test procedure TestVerbindingen'); 
writeln(lst,") ; 

vMotherDaughter:=true; 
vMeetwaarde:=true; 
vXmotor:=true; 
vYmotor:=true; 
vXpuls:=true; 
vYpuls:=true; 

ADdelay:=le-3; 

a[O] :=50; 
all] :=800; 
b[O] :=10; 
b[l] :=0.1; 
SDsnelheid:=O; 

writeln(1st,'Test procedure Bepaa1MinimaleSpanning'); 

for vmotherdaughter:=false to true do 
for vmeetwaarde:=false to true do 
for vXmotor:=false to true do 
for vYmotor:=false to true do 
for vXpuls:=false to true do 
for vYpuls:=false to true do 
begin 
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BepaalMinSpanning(Xrichting,span,error); 
if error;vXmotor and vXpuls then writeln(lst,'Fout in parameter Error') 

end; 

writeln(lst,'Einde test procedure BepaalMinimaleSpanning'); 
writeln(lst,"); 

vMotherDaughter:=true; 
vMeetwaarde:=true; 
vXmotor:=true; 
vYmotor:=true; 
vXpuls:=true; 
vYpuls:=true; 

ADdelay:=le-3; 

a[O] :=50; 
a[l] :=800; 
b[O] :=0.1; 
b [1] : =0.1; 
SDsnelheid:=O; 

writeln(lst,'Test procedure BepaalSpanningBijSnelheid'); 

for vmotherdaughter:=false to true do 
for vmeetwaarde:=false to true do 
for vXmotor:=false to true do 
for vYmotor:=false to true do 
for vXpuls:=false to true do 
for vYpuls:=false to true do 
begin 

BepaalSpanningBijSnelheid(50,span,error); 
if error=vXmotor and vXpuls then writeln(lst,'Fout in parameter Error') 

end; 

writeln(lst,'Einde test procedure BepaalSpanningBijSnelheid'); 
writeln (lst,' , ) ; 

vMotherDaughter:=true; 
vMeetwaarde:=true; 
vXmotor:=true; 
vYmotor:=true; 
vXpuls:=true; 
vYpuls:=true; 

ADdelay:=le-3; 

a[O] :=50; 
a[l] :=800; 
b [0] : =0.4; 
b[l] :=0.1; 
SDsnelheid:=O; 

writeln(lst,'Test procedure BepaalGemSdSnelheid'); 

for i:=O to 30 do 
begin 

for j:=l to 4 do 
begin 

s:=round($7ff*(i/lOO»/O.2047; 
if s<a[O) then s:=O else s:=(s-a[O])*b[O); 
SDsnelheid:=j/20; 
Bepaalgemsdsnelheid(i/l0,gem,sd); 
if not InDomeinSd(nverdeling,sd,s*sdsnelheid) and «sd<>O) or (s*sdsnelheid<>O» then 
begin 

writeln(lst,'Fout in sd. Ingesteld: ',s*SDsnelheid,' Bepaald: ',sd); 
writeln(lst,'Gem=',s) 

end; 
if not InDomeinGem(nverdeling,gem,sd,s) and (gem<>s) then 
begin 

end 
end 

writeln(lst,'Fout in gem. Ingesteld:',s,' Bepaald: ',gem); 
writeln(lst,'Sd-',s*SDsnelheLd) 

end; 

writeln(lst,'Einde test procedure BepaalGemSdSnelheid'); 
writeln(lst,"); 

writeln(lst,'Einde test Routines laag 0'); 
writeln(lst,i12) 

end. 
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program testroutinelaagl; 
uses routinel,TestdriverHardwarelnterface; 
var tijd:word; 

error:boolean; 
i,j,n:integer; 
w:word; 
s,span,gem,sd:real; 
res:text; 

function InDomeinSd(n:integer;GemetenSd,Sd:real) :boolean; 
var a:real; 
begin 

a:=sqrt(2*{n-ll); 
InDomeinSd:-{GemetenSd*a/(a+2.58) <Sd) and (Sd<GemetenSd*a/(a-2.58)) 

end; 

function InDomeinGem(n: integer; GemetenGem, GemetenSd,Gem: real) :boolean; 
var a: real; 
begin 

a:=sqrt(2*(n-l»; 
InDomeinGem:=(abs(GemetenGem-Gem)<2. 63*GemetenSd/sqrt( n)l 

end; 

begin 
assign(res,'testres.'+paramstr(l»; 
rewrite(res); 
writeln(res,'Test module Routines laag 1'); 
writeln(res,"); 

vMotherDaughter:=true; 
vMeetwaarde:=true; 
vXmotor:=true; 
vYmotor:=true; 
vXpuls:=true; 
vYpuls:=true; 

ADdelay:",le-3; 

a[OJ:=50; 
all] :=800; 
b [0 J : =0.4: 
b[l] :=0.1; 
SDsnelheid:=O; 
SDmeetw:=O; 
writeln(res,'Test procedure TestMotherDaughter'l; 

for vmotherdaughter:=false to true do 
for vmeetwaarde:=false to true do 
for vXmotor:",false to true do 
for vYrnotor:=false to true do 
for vXpuls:=false to true do 
for vYpuls:=false to true do 
begin 

if TestMotherDaughter<>vMotherDaughter then 
begin 

end 
end; 

writeln(res,'Fout bij de aanwezigheid van de volgende verbindingen: 
if vrnotherdaughter then write(res,'motherdaughter ') 
if vmeetwaarde then write(res,'meetwaarde 'I ; 
if vXmotor then write(res,'Xmotor 'I 
if vYmotor then write (res,'Yrnotor 'I 
if vXpuls then write (res,'Xpuls ') ; 
if vYpuls then write(res,'Ypuls ') ; 
writeln (res,") 

writeln(res,'Einde test procedure TestMotherDaughter'); 
writeln(res,"); 

vMotherDaughter:=true; 
vMeetwaarde:=true; 
vXmotor:=true; 
vYmotor:=true; 
vXpuls:-true; 
vYpuls:=true; 

ADdelay:=le-3; 

a[O] :~50; 
a[l] :=800; 
b[O] :=0.4; 
b [1J : =0 .1; 
gemmeetw:=0.4; 
:dloopMe~tw:-2; 
SDsnelhel.d:=O; 
SDmeetw:"O.OI; 
writeln(res,'Test procedUre TestMeetwaarde'); 

for vmeetwaarde:=false to true do 
for vXmotor:=false to true do 
for vYmotor:=false to true do 
for vXpuls:=false to true do 
for vYpuls:=false to true do 
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begin 
if TestMeetwaarde<>vMeetwaarde then 
begin 

writeln(res,'Fout bij de aanwezigheid van de volgende verbindingen: 'I; 
if vmotherdaughter then write(res,'motherdaughter ') ; 

end 
end; 

if vmeetwaarde then write(res,'meetwaarde ') ; 
if vXmotor then write(res,'Xmotor ') 
if vYmotor then write(res,'Ymotor ') 
if vXpuls then write(res,'Xpuls ') ; 
if vYpuls then write(res,'Ypuls ') ; 
writeln (res,' , I 

writeln(res,'Einde test procedure TestMeetwaarde'); 
writeln(res,"); 

vMotherDaughter:=true; 
vMeetwaarde:=true; 
vXmotor:=true; 
vYmotor:=true; 
vXpuls:=true; 
vYpuls:=true; 

ADdelay:=le-3; 

a[O] :=50; 
a[lj:=800; 
b[0]:=0.4; 
b [1] : =0.1; 
SDsnelheid:=O; 
writeln(res,'Test procedure TestMotorMeetwaarde'); 

for vmeetwaarde:=false to true do 
for vXmotor:=false to true do 
for vYmotor:=false to true do 
for vXpuls:=false to true do 
for vYpuls:=false to true do 
begin 

if TestMotorMeetwaarde(X) <>(vMeetwaarde and vXrnotor) then 
begin 

writeln(res,'Fout bij de aanwezigheid van de volgende verbindingen: 
if vmotherdaughter tnen write(res,'motherdaughter ') ; 

end 
end; 

if vmeetwaarde then write(res,'meetwaarde " ; 
if vXmotor then write(res,'Xmotor I) 
if vYrnotor then write(res,'Yrnotor ') 
if vXpuls then write(res,'Xpuls ') ; 
if vYpuls then write(res,'Ypuls 'I ; 
writeln(res," ) 

writeln(res,'Einde test procedure TestMotorMeetwaarde'l; 
writeln(res,"); 

vMotherDaughter:=true; 
vMeetwaarde:=true; 
vXmotor:=true; 
vYmotor:=true; 
vXpuls:",true; 
vYpuls:=true; 

ADdelay:=le-3; 

a(OJ:=50; 
a(lJ:=800; 
b [01 : =0.4; 
bell :=0.1; 
SDsnelheid:=O; 
writeln(res,'Test procedure TestMotorPuls'); 

for vmeetwaarde:=false to true do 
for vXmotor:=false to true do 
for vYmotor:=false to true do 
for vXpuls:=false to true do 
for vYpuls:=false to true do 
begin 

if TestMotorpuls(XI<> (vXpuls and vXmotorl then 
begin 

, ) ; 

writeln(res,'Fout bij de aanwezigheid van de volgende verbindingen: 'I; 
if vmotherdaughter then write(res,'motherdaughter ') ; 
if vmeetwaarde then write(res,'meetwaarde ') ; 

end 
end; 

if vXmotor then write!res,/Xmotor 'I ; 
if vYmotor then write(res,/Ymotor ') 
if vXpuls then write(res,'Xpuls ') ; 
if vYpuls then write(res,'Ypuls ') ; 
writeln (res, ' , ) 

writeln(res,'Einde test procedure TestMotorPuls'); 
writeln(res,"); 

vMotherDaughter:=true; 
vMeetwaarde:=true; 
vXmotor::true; 

M-7 



vYmotor:-true; 
vXpuls:=true: 
vYpuls:=true: 

ADdelay:=le-3; 

a[O] :=50; 
a [1] :.:800; 
bIOI :=10; 
b [1] : =0 .1; 
SDsnelheid:=O; 
writeln(res,'Test procedure MeetMinSpanning'); 

for i:=21 to 100 do 
begin 

a[O]:=i*lO; 
span:=1000*meetminspanning(X); 
if (span<a[Oj) or (span>=a[Oj+l/O.2047) then 
writeln(res,'Fout in min spanning. Ingesteld: ',a[O],' Bepaald: ',span) 

end; 
writeln{res,'Einde test procedure MeetMinSpanning'); 
writeln(res,"); 

vMotherDaughter:=true: 
vMeetwaarde:=true; 
vXmotor:=true: 
vYmotor:=true; 
vXpuls:=true; 
vYpuls:=true: 

ADdelay:=le-3; 

a[O] :=50; 
a[lj:=800; 
b [0] : =0 .1: 
b [1] : =0.1; 
SDsnelheid:=O; 
writeln(res,'Test procedure BepaalSpanning'); 

for i:=5 to 30 do 
begin 

s:=10*i/b[O]+a[O]; 
bepaalspanning(10*i,span,error); 
span:"'1000*span; 
if error<> (s>3000) then 
writeln(res,'Fout bi; spanning groter dan 3v. Ingesteld: ',s,' Bepaald: 
else if not error ana (abs(span-s»=1/0.2047) then 
writeln(res,'Fout in spanning. Ingesteld: ',s,' Bepaald: I ,span) 

end; 
writeln(res,'Einde test procedure BepaalSpanning'); 
writeln(res,"); 

vMotherDaughter:=true; 
vMeetwaarde:=true: 
vXmotor:=true; 
vYmotor:=true; 
vXpuls:=true; 
vYpuls:=true; 

ADdelay:=le-3; 

a[O] :=50; 
a [1] :=800; 
b[0]:=O.4; 
b[l] :=0.1; 
gemmeetw:=O; 
sdLoopMeetw:=O; 
SDsnelheid:=O; 
SDmeetw:=O; 

writeln(res,'Test procedure TestPulsBijSpanning'); 

for i:=70 to 90 do 
begin 

if testpulsbijspanning(Y,round($7ff*(i/1000») <> 
(10000*round($7ff*(i/1000»/$7ff>a[1]) 

then writeln(res,'Fout bij Spanning: ',i*10,' Min Spanning: ',a[l]) 
end; 
writeln(res,'Einde Test procedure TestPulsBijSpanning'); 
writeln(res,"): 

vMotherDaughter:=true; 
vMeetwaarde:=true; 
vXmotor:=true; 
vYmotor:=true; 
vXpuls:=true; 
vYpuls:=true; 

ADdelay:=le-3; 

a[O] :=50, 
all] :=800; 
b[O]:=O.4; 
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b [I} : =0.1; 
SDsnelheid:=O; 
SDmeetw:~O; 

writeln(res,'Test procedure VerdelingSnelheid'); 

for i:=O to 30 do 
begin 

for j:-1 to 4 do 
begin 

for n:-1 to 4 do 
begin 

s:=round($7ff*(i/lOO))/0.2047; 
if s<a[O] then s:=O else s:-(s-a[O])*b[O]; 
SDsne1heid:=j/20; 
verdelingsnelheid{100*n,i/10,gem,sd); 
if not InDomeinSd(100*n,sd,s*sdsnelheid) and ((sd<>O) or (s*sdsnelheid<>O) then 
begin 

writeln(res,'Fout in sd. Ingesteld: ',s*SDsnelheid,' Bepaald: ',sd); 
writeln(res,'Gem=',s,' n-',100*n) 

end; 
if not InDomeinGem(100*n,gem,sd,s) and (gem<>s) then 
begin 

writeln(res,'Fout in gem. lngesteld:' ,s,' Beoaald:' ,gem); 
writeln (res,' Sd-' , s*SDsnelheid,' n-' ,100*n) 

end 
end 

end 
end; 
writeln(res,'Einde test procedure VerdelingSnelheid'); 
writeln(res,"); 

vMotherDaughter:=true; 
vMeetwaarde:=true; 
vXmotor:=true: 
vYmotor:=true; 
vXpuls:=true; 
vYpuls:=true; 

ADdelay: -le-3: 

a[O] :=50; 
a[1]:=800; 
b [0] : =0.4; 
b[l] :=0.1: 
SDsnelheid:=O; 
SDLoopMeetw:-O; 
writeln(res,'Test procedure GemSdMeetwaarde'); 
for i:=-10 to 10 do 
begin 

for j:=5 to 10 do 
begin 

end 
end; 

for n:=l to 2 do 
begin 

gemmeetw:=i/2; 
sdmeetw:=j/10; 
gemsdmeetwaarde(100*n,gem,sd); 
if not InDomeinSd{100*n,sd,SDmeetw) then 
begin 

writeln(res,'Fout in sd. lngesteld: ',SdMeetw,' Bepaald:' ,sd); 
writeln(res,'Gem-' ,gemmeetw,' n=',100*n) 

end; 
if not InDomeinGem{100*n,gem,sd,gemmeetw) then 
begin 

writeln(res,'Fout in gem. Ingesteld:',gemmeetw,' Bepaald:' ,gem); 
writeln(res,'Sd=',SDmeetw,' n=',100*n) 

end 
end 

writeln(res,'Einde test procedure GemSdMeetwaarde'); 
writeln(res,"); 

writeln(res,'Einde test Routines laag 1'); 
writeln(res,#12); 
close (res) 

end. 
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Geplande einddatum van de verschillende fases: 

Planning gemaakt op 4-2-91 27-2-91 27-3-91 10-5-91 5-6-91 
Naam fase 

Prototyping 3-3-91 10-3-91 10-3-91 10-3-91 
Specificeren 3-3-91 10-3-91 31-3-91 31-3-91 31-3-91 
o ntwerpen 31-3-91 7-4-91 21-4-91 21-4-91 21-4-91 
Coderen 21-4-91 28-4-91 12-5-91 19-5-91 26-5-91 
Testen 5-5-91 12-5-91 26-5-91 2-6-91 2-6-91 
Invoeren 12-5-91 19-5-91 2-6-91 16-6-91 23-6-91 

Planning 27-2-91 

Naar aanleiding van het invoeren van een extra fase (prototyping) is de planning van na komende fasen 
een week opgeschoven. Deze fase is ingevoerd om de eisen van het te ontwerpen systeem beter te 
kunnen valideren. 

Planning 27-3-91 

Doordat MUSIL niet ontworpen is voor eGA, traden er problemen op bij de ontwikkeling van het prototype. 
Hierdoor zijn we een week achterop geraakt. Het aanpassen van de schema's van het conceptueel model 
was arbeidsintenslever dan wij hadden gedacht. Daardoor ziin we nog twee weken achterop geraakt. 

Planning 1 0-5-91 

Blj het coderen van de hardware-interface bleken de routines voor het bepalen van de snelheid nlet altijd 
correct te werken. Blj de tussentljdse tests bleek het bepalen van de tijd tussen twee pulsjes, bij bepaalde 
frequentie op de source, niet goed te gaan. De fout in het programma was nlet direct te lokaliseren. De 
zoektocht na de fout kost veel tijd. 
Doordat we nu al veel test-programma's geschreven hebben, kunnen we hiervan gebruik maken in de 
testfase. Dan hoeven we aileen andere instellingen van de testdriver te kiezen. 

Planning 5-6-91 

De codeerfase is verder uitgelopen. Na zeer lang gezocht te hebben naar de fout in ons programma, die de 
problemen in snelheidsbepaling veroorzaakte, was deze fout nog steeds niet gevonden. Uiteindelijk zijn we 
de meest elementalre instructies van de hardware gaan testen. Toen bleek dat de gezochte fout niet in ons 
programma, maar in de hardware zat. De hardware bleek niet te voldoen aan zijn beschrijving. De precleze 
fout die door de hardware wordt gemaakt kunnen we niet bepalen, want we kunnen aileen de symptomen 
waarnemen. Hierdoor kunnen we ook geen echte oplossing voor dit probleem vinden, daar we deze 
hardware-functles nodig hebben. We hebben een constructie bedacht, hoe de chip softwarematlg aan te 
sturen, die bij intensief testen goed bleek te werken. 



Begroting in manuren: 

Planning gemaakt op 
Naam fase 

Prototyping 
Specificeren 
Ontwerpen 
Coderen 
Testen 
Invoeren 

Detailplanning voor coderingsfase in uren: 

Planning gemaakt op 
Programma onderdeel 

Hardware-Interlace 
Routines laag 1 
Routines laag 0 
User-interlace laag 1 
User-interlace laag 0 
Grafische drivers 

10-5-91 

60 
20 
5 

15 
5 

15 

27-2-91 

40 
80 
90 
90 
80 
40 

5-6-91 

100 
25 

2 
15 
5 

20 

N-2 

27-3-91 10-5-91 5-6-91 

60 60 60 
100 100 100 
90 90 90 
90 120 167 
80 60 60 
40 40 40 
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