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SAMENVATTING :

de Robotbesturing met een VME-systeem.
vakgroep ER, Technische Universiteit Eindhoven,

Dit verslag beschrijft het ontwerp van en de eerste aanzet tot de
realisatie van een besturingssyteem voor een industriele robot. De
aard van het ontwerp is duidelijk tweeledig, het is mogelijk om te
experimenteren met allerlei aspecten van robotbesturing maar er is
ook in de 'normale' robot programmering voorzien.
Het systeem wordt opgebouwd rond een VME-bus, met 68000
microprocessorkaarten, en het wordt in eerste instantie gebruikt
voor de implementatie van een adapterend regelsysteem dat met een
cyclustijd van 1 ms een robot moet gaan besturen.
Het is niet verstandig noch mogelijk om het systeem ineens te
realiseren. In de opbouw is dan ook een duidelijke fasering
aangebracht. Een bestaand, werkend systeem wordt stapsgewijs
vervangen door het nieuwe systeem.
De gekozen opzet lijkt na de eerste praktische aanzet nog steeds
de goede maar er moet zeker nog aandacht besteed worden aan
de systeem beveiliging en de controle op correctheid van data.

SUMMARV :

Groot, A.T.A.J. de : A VME-system for robot control.
Graduation report, department Measurement and Control
Eindhoven University of Technology, june 1988.

ER) ,

This report describes the design and first realisation of a
control system for industrial robots.
The systems nature is twofold, it is possible to experiment with
all aspects of robot control and it also provides 'normal' robot
control functions.
The system is built upon a VME-bus with 68000 microprocessor
boards and in first instance used for adaptive robot control with
a 1 milisecond cycle.
It is not wise nor possible to realise the control system at once
so its realisation is phased. An old control system is replaced
step by step by the new one.
After first experiences we maintain the idea that our design is a
good one but system protection and data reliability are still
subjects to which attention has to be paid.
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HOOFDSTUK 1 : INLEIDING.

Binnen het kaoer van het Stimulerings Projektteam INformatica
onderzoek, SPIN, wordt aan de Technische Universiteit Eindhoven,
T.U.E., onderzoek verricht. In samenwerking met OAF Trucks av, NV
Philips Gloeilampenfabrieken en het TNO-TUE instituut ITP te
Eindhoven zal een flexibele assemblage- en lascel voor
plaatvormige produktfamilies worden gerealiseerd (zie ook lit.
[1]). Het algemene doel is het verwerven van nieuwe inzichten en
kennis in de diverse vakgebieden met uitstraling naar de industrie
via proefontwikkelingen en opleidingsmogelijkheden.

Oe verschillende kennisgebieden die een roI spelen bij de bouw van
en het onderzoek aan de flexibele assemblage- en lascel zijn er
een vijftal te weten :

1 Technologie
2 Productiemiddelen
3 Transducenten
4 ': Machinebesturingen
5 : Produktiebesturing

Oit afstudeerverslag is geschreven naar aanleiding van het
onderzoek in kennisgebied 4.
De vakgroep ER, van de afdeling der Electrotechniek, werkt aan een
besturingssysteem voor een industriele robot, een systeem dat
geheel in eigen beheer wordt gemaakt omdat fabrikanten van
bestaande besturingssystemen niets vrijgeven.
Momenteel is er een werkend besturingssysteem. Op een HP-220
microcomputer is een programmeeromgeving geimplementeerd die een
aantal digitale regelaars stuurt, regelaars die op 8085
microprocessor kaarten zijn ondergebracht.
Oit besturingssysteem wordt vervangen door een 68000 systeem dat
opgebouwd wordt rond een VME-bus, dat door zijn hardware
configuratie de implementatie van geavanceerdere, adapterende,
regelalgorithmen mogelijk maakt en waar in de toekomst ook
sensorinformatie verwerkt kan worden.
Oit verslag beschrijft de opzet, fasering en eerste aanzet tot
realisatie van dit nieuwe besturingssysteem.
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HOOFDSTUK 2 : ONTWERP VAN HET BESTURINGSSYSTEEM.

2.1 Uitgangspunten :

van

robot
het

Ons systeem moet de 'normale' taken van een
besturingssysteem kunnen vervullen. Hiertoe behoren
programmeren , testen en uitvoeren van allerlei bewegingen.
Daarnaast moet het echter ook de mogelijkheid bieden om 'nieuwe'
besturingssystemen te ontwikkelen.
Het is in onze situatie, anders dan voor robotfabrikanten en
robotgebruikers, dan oOk belangrijk beide functies zoveel mogelijk
in een systeem te realiseren. Sij de ontwikkeling van het
besturingssysteem moe ten we dan ook zorgen voor een goede
integratie van :

- De systeem hardware;
De softwarecomponenten c.q. programmeertaal;
Een in multiprocessor omgeving benodigde vorm
communicatie tussen en synchronisatie van processen;
Het ontwikkelsysteem;

Om tijdens de implementatie een duidelijke richtlijn voor ogen te
hebben zijn de volgende uitgangspunten op papier gezet

- Het eerste doel van het systeem is het mogelij~ maken van
experimenten gericht op allerlei aspecten van robotbesturingen.
Hierbij kan gedacht worden aan :

regelalgorithmen
integratie van sensorinformatie in het besturingssysteem
hardware configuraties
software configuraties
communicatie met de omgeving b.v. ethernet )

weinig
en dat,

makkelijk

We streven naar een 'open' systeem, een systeem dat zo
mogelijk vastlegt inzake de te gebruiken componenten
door modulaire opbouw, uitbreiding en fasering
mogelijk maakt.

Het in eigen beheer ontwikkelen van hardware- en
componenten wordt beperkt tot die onderdelen welke
redelijke condities, te verkrijgen zijn.

software
niet, op

Voor het besturingssysteem moet een redelijk
programmeer- en testomgeving aanwezig zijn.

'comfortabele'

Financiele aspecten komen pas in tweede instantie aan de
De eerste zorg is het ontwikkelen van een technisch
opzet.

orde.
goede

2.2 Functioneel schema van het besturingssysteem :

Een robot besturingssysteem kan vergeleken worden met elk ander
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complex systeem dat behee~st en geregeld moet worden. Het concept
zal dUs, net als bij andere complexe systemen, hierarchisch en
modulair opgebouwd zijn waarbij in iedere module een vorm van
taakdecompositie onderscheiden kan worden.
Het functioneel schema van ons besturingssysteem -ziet er als voIgt
uit :

functioneeLKhema besturingssysteem

sensor
informatie

terminal robot
programmering

baanberekening in
x,y,z coordinaten

coordinaten
transformatie

r------;-----,
___ I setpolnt 1--------------

I 1
1 -----_. r---------L...----------,

digitaal analoog conversie

Figuur 2.1 Functioneel schema van het besturingssysteem.
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In dit schema kunnen ruwweg drie niveau's onderscheidE~ worden.

- Op het hoogste niveau zit de robotprogrammering. Een gebruiker
specificeert hier d.m.v. een robottaal of teach-in methode een
gewenste beweging. Een beweging die door een baanberekening en
coordinaten transformatie wordt omgezet naar een traject in het
werkgebied van de robot.

Op het middelste niveau zit de digitale regelaar, deze regelt
de robot, uitgaande van een setpoint en teruggekoppelde
momentane positie, naar de gewenste eindpositie. Er zijn
verschillende typen regelaars mogelijk, de vakgroep wil in
eerste instantie graag een adapterende regelaar volgens het
Model Reference Adaptive Control, MRAC, principe implementeren.

Op het laagste niveau bevindt zich de robot met actuator's en
positieopnemers.

Sensor's zijn een lastig probleem.
type op ieder niveau binnen kunnen
het begin af aan rekening te
sensorinformatie.

Ze moe ten afhankelijk van
komen. Het is dan ook zaak
houden met de koppeling

het
van
van

Het is belangrijk dat, bij de ontwikkeling van het systeem,
iedere module een tijdsaspect geassocieerd wordt. Albus, lit.
stelt drie tijdsaspecten voor :

De planningstijd, de tijd waarover vooruit gekeken wordt.

met
[2] ,

De responsietijd, de tijd tussen een verandering van de input
en het tijdstip waarop de output een gewenste waarde heeft
bereikt.

De cyclustijd, het interval waarmee de input van een module
bemonsterd wordt.

2.3 De opzet van het Dude- en het nieuwe besturingssYsteem

Uitgaande van het functionele schema, volgens figuur 2.1, is in
het verleden het huidige, 'oude', besturingssysteem gemaakt. De
opzet is te zien in figuur 2.2 .

Op de HP computer zijn de programmeeromgeving, baanberekening en
coordinatentransformatie geimplementeerd. De HP levert setpoints
aan de digitale regelaars, BOB5 microprocessor EWMC kaarten, die
ieder een robotarm besturen.
Het systeem is in de praktijk niet zo mooi als het hier staat
afgebeeld er is aIleen een informatiestroom van boven naar beneden
mogelijk. Kenmerkend voor dit systeem is dat aan iedere
processorkaart een interface zit naar een Digitaal Analoog
Convertor, DAC, en een robotarm positieopnemer.
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Figuur 2.2 : Het 'oude' besturingssysteem.

De voornaamste redenen tat besluit voar het antwerp van een nieuw
besturingssysteem betreffen de beperkte flexibiliteit van het aude
systeem en de behoefte aan meer rekencapaciteit in verband met het
gebruik van geavanceerdere adapterende regelalgorithmen.

De vakgroep wil een besturingssyteem veor een robot met 8
vrijheidsgraden waarep in eerste instantie een adapterende
regelaar volgens het MRAC, Model Reference Adaptive Control,
principe geimplementeerd wordt. Er wardt gedacht aan een VME
systeem met 68000 microprocessor kaarten.
8ij een MRAC regeling heeft iedere regelaar van een robotarm aIle
posities en positiesetpoints van aIle andere robotarmen nodig. Als
consequentie van het gebruik van dit algorithme is een mechanisme
nodig dat deze data verzamelt en weer distribueert.

De opzet van
implementatie

het 'oude' systeem is niet zo geschikt voor
van dit adapterende regelalgorithme. De DAC
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positieopnemer interface per robotarm regelaar worden als zeer
lastig ervaren. Zo z~Jn voor het verzamelen van de robotarm
posities extra transfers nodig, bij iedere processorkaart moet de
positie opgehaalt worden. Het zou beter zijn als posities en ook
de positiesetpoints centraal verzamelt werden en dan over de
verschillende regelaars gedistribueerd zouden worden.

Uitgaande van bovenstaand functioneel schema, figuur 2.1, genoemde
uitgangspunten en constateringen komen wij dan ook tot een
'nieuwe' opzet volgens figuur 2.3 •

In het nieuwe systeem is de hoofdinterface van het 'oude' systeem
vervangen door een VME-bus. De posities en positiesetpoints worden
centraal binnengehaald door de masterkaart, de VME-bus wordt
hierbij niet belast. De master distribueert deze informatie, over
de VME-bus, naa~ de rekenkaarten. De master kan tevens ais
supervisor gezien worden.
De 'nieuwe' opzet is veel flexibeler. Zo is het gebruik van b.v.
andere rekenkaarten zeer eenvoudig, bij de opzet van het 'oude'
systeem moest steeds rekening gehouden worden met de DAC en
positieopnemer interface.

Het is interessant am te weten of over de VME-bus een vorm van
broadcasting mogelijk is waarbij naar meerdere kaarten
tegelijkertijd dezelfde informatie kan worden verzonden.
Broadcasting zou namelijk een aanzienlijke reductie van het VME
bus gebruik tot gevolg hebben.
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Figuur 2.3 : Configuratie van het 'nieuwe' besturingssysteem.

Voor een confrontatie met de uitgangspunten en diverse aspecten
van het besturingssysteem kunnen de volgende paragrafen als
toelichting dienen.
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2.4 De VME-bus als interface tussen de verschillende modulen

De veschillende modulen staan in verbinding met elkaar
bus. De keuze voor de VME-bus als interface medium
verklaren uit de volgende argumenten

via de VME
laat zich

De VME-bus lijkt
computersystemen.
is erg groot.

een standaard te worden voor industriele
Het aantal fabrikanten dat VME-boards maakt

De VME structuur is een modulaire structuur, het is mogelijk
door toevoeging van boards naar behoefte uit te breiden.

Door het ru~me aanbod van verschillende typen bQ~rdE 16 het
relatief gemakkelijk het genoemde experimentele karakter van
ons systeem te realiseren. Vrijwel aIle specifieke hardware,
waaraan behoefte kan ontstaan, ~al ~Qmmpr~ieel ~prKrijQ~~~r

komen of reeds zijn ( b.v. transputers ).

De VME-bus is een snelle asynchrone bus die communicatie met
snelheden tot 40 Mbyte/s toelaat.

2.5 De regelcyclus :

We streven naar een regelcyclus van 1 ms. De baanberekening en
coordinaten transformatie leveren hun output op een grovere
tijdschaal. De outputs van deze modulen worden dan ook
geinterpoleerd naar de 1 ms tijdschaal. De 1 ms regelcyclus wordt
uitgevoerd door de masterkaart en de verschillende rekenkaarten.
De rekenkaarten verzorgen het rekenwerk van het MRAC regelproces.
De masterkaart coordineert de distributie van data. De regelcyclus
ziet er in de tijd als voIgt uit :

4

-
1 ms rekentijd voor processors

---------:.----,II'r-------'-----'--------- -,

4
I• I•

-----1
t->

oil
2 • .. 3 • .. 5 • oil

6 •

tJo I 1
+ REGElCYClUSTIJD Tr = 1 ms i!, 7
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II' 1 : KLOK POSITIE~-PN~ME~N D.A.C. i
.2 : VERZAMEL POSITIES EN POSITIESETPOINTSI
! 3 : BROADCAST DATA NAAR PROCESSORS I
14 :MELD DE REKENPROCESSORS OAT ER II

NIEUWE DATA IS.
5 : LEES OUTPUT VAN REKENPROCESSORS ,
6 : SCHRIJF DATA NAAR D.A.C.'S I

17 :KLOK POSITIEOPNEMER EN D.A.C. I
I I

Figuur 2.4 De 1 ms regelcyclus.

Is die 1 ms cyclus haalbaar ?

2.5.1 Haalbaarheid van de 1 ms regelcyclus.

Of het rekenwerk van de adapterende regelaars binnen 1 ms
uitgevoerd kan worden is de vraag, zoals het er nu uit ziet is
dit aIleen maar mogelijk met kostbare VME boards.

Dan resteert de vraag of de masterkaart zijn werk binnen een
miliseconde kan uitvoeren.

Het data transport tussen het masterkaart, de DAC kaart en de
rekenprocessors gaat over de VME-bus. Bij een MRAC regeling van
een robot met acht vrijheidsgraden moet, bij de huidige opzet van
het regelproces, per miliseconde, de volgende data over de VME-bus
verzonden worden.

- 8 * 16 long words naar de verschillende rekenprocessen. Ieder
rekenproces heeft, bij een MRAC regeling voor 8 robotassen, de
momentane positie en positiesetpoints nodig van aIle andere
assen, totaal 16 integer waarden.

- 8 * 1 word van ieder rekenproces. Ieder rekenproces levert een
DAC setpoint met een omvang van 1 word.

- 1 * 8 words naar de DAC kaart.

De tijdsduur van deze transporten wordt bepaald door de traagheid
van het board dat ze uitvoert. Voor een 68010 processor met een
klokfrequentie van 10 MHz geldt

MOVE LONG WORD ~ 3.0 us
MOVE WORD ~ 2.0 us

Totaal zijn er dan 450 us nodig om aIle VME-bus transfers van de 1

12



ms ~yclw5 wit te voeren. De belasting van de VME-bus valt dus nog
wel mee. Veer de coordinatentransformatie, baanberekening en
sensor informatie is nog tijd beschikbaar.

De resterende 550 us worden door de masterkaart gebruikt voor het
binnenhalen van de positieopnemer data ( +/- 32 us ) en de positie
setpoints, interpolatie en de afhandeling van nu nog onvoorziene
maar zeker mogelijke interrupts ( b.v. van sensors ).

De masterkaart moet zeker over een DMA controller beschikken
daarmee kunnen dan in ieder geval de positie setpoints opgehaald
worden.
Er zijn nog andere mogelijkheden om de processor van de
masterkaart te ontlasten. Er kan een DMA controller gebruikt
worden voor VME-transfers, de interpolatie van de positiesetpoints
kan verschoven wo'rden naar de rekenprocessors of er is een variant
mogelijk waar de rekenprocessors zelf hun output terug sturen naar
de masterkaart of zelfs direct naar de DAC kaart. Sij deze
laatste mogelijkheid zijn minder master transfers nodig maar hij
zou in zijn totaliteit toch nog weI eens langer kunnen duren omdat
de verschillende kaarten, voordat ze VME accesses kunnen doen,
eerst VME-bus master moe ten worden.

Er moet rekening gehouden worden met het feit dat tijdens DMA
transfers de processor niet of nauwelijks bezig kan Z1Jn. De
meeste DMA controllers werken volgens het cycle steal principe.
Maar desondanks moeten, volgens een ruwe schatting, de genoemde
acties van de masterkaart binnen 1 ms haalbaar zijn.

2.6 Communicatie tussen- en synchronisatie van processen :

In figuur 2.3 zien we een aantal modulen die, ieder met hun eigen
processor, meewerken aan het besturingsproces. Voor de
samenwerking zal in communicatie tussen- en synchronisatie van
processen voorzien moe ten worden. Hiervoor zijn verschillende
oplossingen mogelijk :

De eerste twee maken gebruik van de faciliteiten die de VME-bus
biedt

VMS Op de VME-bus zit een serieele Iijn die bestemd is voor
communicatie tussen verschillende processorkaarten.
VME-boards met VMS hardware zijn nog maar sporadisch
voorhanden bovendien neemt deze hardware nogal wat
ruimte in beslag.

De VME interrupt structuur

De VME interrupt structuur heeft 8 interruptlijnen waar
in principe tot 192 interrumperende device's op actief
kunnen zijn. Aan de interruptafhandeling zit een heel
protocol verbonden.

13



Een andere oplossing is mogelijk via software. Hierbij wordt
gedacht aan het actief wachten op synchronisatieflags of het
gebruik van commercieel verkrijgbare kernels met primitieven voor
communicatie en synchronisatie. Zoals de pakketten van de Software
Components Group en de Ope~ Syte~ Liaison~·

Als toelichting op deze kernels voIgt een korte uiteenzetting over
een pakket van de Software Components Group, S.C.G•• Dit complete
pakket bestaat uit :

pRISM
pSOS
pROBE
pHILE

De Realtime Interprocessor System Manager
Een realtime operating systeem
De systeem analyzer/debugger
Een file manager

Processen communiceren via hun pRISM kernel. Via een stuk
gemeenschappelijk geheugen, in VME omgeving vaak dual ported ram,
wordt communicatie en synchronisatie gerealiseerd.
Het moet opgemerkt worden dat de performance van dit software
pakket aanzienlijk verbetert als de hardware voorziet in een
mogelijkheid .tot interprocessor interrupts. Figuur 2.5 licht de
hierarchie van deze kernels wat nader toe.

Interprcxessor interrupts

Figuur 2.5 Hierarchie in het S.C.G. pakket.

N.B. De pSOS, pROBE, of pHILE kernel z~Jn niet perse
noodzakelijk voor gebruik van de pRISM kerel.

De S.C.G. software familie kan nog uitgebreid worden met pUCP, een
UNIX interprocessor Communication Package. Hiermee kunnen
processors, met al dan niet de realtime pSOS kernel, pHILE
filemanager of pROBE debugger, via pRISM direct aan een UNIX
omgeving gekoppeld worden.
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~

Figuur 2.6 : Een realtime S.C.G. configuratie met pUCP.

De laatste oplossing met betrekking tot de communicatie en
synchronisatie betreft het gebruik van mailboxes. Er zijn
verschillende VME-boards in de handel die op een stukje van hun
geheugen, dat via de VME-bus toegankelijk is, een adresdecoder
hebben waarmee lokaal processor interrupts gegenereerd kunnen
worden. Het voordeel van mailboxes is dat er relatief veel
synchronisatie registers ter beschikking z~Jn waarmee zonder
omslachtig protocol direct processor interrupts gegenereerd kunnen
worden.

We hebben geruime tijd gedacht dat de commercieele kernel's van de
Software Components Group een goede oplossing waren voor ons
communicatie en synchronisatie probleem. Maar de volgende punten
verdienen toch een nadere overweging :

1. AIle processen
tijdschema. Dus
eisen dan bij
verwerkingstijd

binnen het regelproces volgen een rig ide
de synchronisatie stelt aanzienlijk minder
een volstrekt willekeurige volgorde en

van processen het geval is.

2. De performance van de commercieele kernel's verbetert
aanzienlijk bij een mogelijkheid tot interprocessor
interrupts. ( bijvoorbeeld via mailboxes ).

3. De kernel's zijn nogal, prijzig fl. 18000.-

Om bovengenoemde redenen hebben we dan ook
beginnen met communicatie en synchronisatie via
Plessey 68-14 Single Board Computer heeft
faciliteiten.
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Oe aansc~1af von een softwa~e pakket verschuiven we eventueel naa~

een moment waa~, op basis van ve~kregen inzichten en mogelijk
ande~e behoeften van de vakg~oep, een flexibeler vo~m van
comffivnicatie en syn~h~onisatie nodig is.

2.7 De ontwikkelomgeving :

Voorlopig zullen
ontwikkeling en

we het PMOS-II systeem geb~uiken

opslag van systeem software.
voo~ de

Voor de ontwikkeling van systeem softwa~e, niet de
~obotp~ogrammeertaal, is gekozen voo~ de taal 'C'. Ene~zijds omdat
'C' een nette programmering zeker mogelijk maakt en anderzijds de
hardwa~e op lage~ niveau niet volledig afsche~mt.

De keuze van 'C', ais ontwikkeltaal voo~ systeemsoftware,
impliceert de voorkeur voor een ontwikkelsysteem met het UNIX
operating systeem. De reeds opgedane, positieve, ervaring met het
PMOS-II systeem van de vakgroep ondersteunt deze voorkeur.

Wat betreft de programmeertaal voor robotprogramma's is gekozen
voor SRL, St~uctured Robot Language. Oeze taal is een
ontwikkeling ontstaan naast en deels uit, PASRO ( PAscal fo~

RObots ). PASRO bestaat uit een aantal aanvullingen op Pascal,
d.m.v. een procedure bibliotheek, en geometrische standaardtypes.
In samenhang daarmee maar ook door samenvoeging van elementen uit
de robottaal AL, Stanford, is SRL gedefinieerd. Er is nog geen
duidelijke internationale voorkeur voor een specifieke robottaal
te onde~kennen. Veelal wo~den 'fabrikant_eigen_taaltjes' geb~uikt.

In lit. [3] wordt de implementatie van SRL voor de ER robot
uitvoerig beschreven.

Debugging in een multiprocessor systeem blijft problematisch. Voor
zover het de programmatuur van EEN board betreft kan het huidige
PMOS-II soulaas bieden. Met het PMOS is, via een adaptor box,
directe debugging mogelijk. Het PMOS-II ondersteunt echter geen
68020 en de 68010 slechts onvolledig. Voor moeilijke gevallen
zullen we dus terug moe ten vallen op logic analyzers. In de
praktijk blijkt debugging via de monito~ van een VME kaart ook
zeer goed te werken.

Oat het PMOS-II niet zonder meer gehandhaafd blijft
Het PMOS systeem heeft geen directe VME koppeling,
verouderd en de software is niet up to date.

is onze visie.
is traag en

Er zullen in de toekomst waarschijnlijk softwarelagen boven de
programmeeromgeving komen. Software waarmee productie analyse van
voorwerpen mogelijk is. Hierbij wordt gedacht aan een omgeving
waar met behulp van graphics de fabrikage van een voorwerp
geprogrammeerd kan worden en waarbij tevens voorzien is in een
specifikatie van de productieomgeving door de gebruiker b.v.
specificatie van het type robot. Voor dit soort toepassingen is
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flink wat ~ekencapaciteit nodig die op het PMOS zeer zeker
ontbreekt.
Een SUN workstation zou een goede vervanger Z1Jn deze heeft, een
directe VME koppeling, voldoende grafische mogelijkheden en het is
een 'open' systeem dat zeer universeel is uitgevoerd en waar
voldoende softwa~e voor beschikbaar is.

In dit het 'nieuwe' UNIX systeem wo~den ook
ontwikkeling en SRL editing ondergebracht.

de prog~ammeertaal

Ongetwijfeld heeft het aangegeven UNIX systeem mee~ computing
capaciteit dan dat in ee~ste instantie strikt nodig is. Maar het
is van belang te onde~kennen dat het ook zee~ goed bruikbaar is
als multi-user systeem voo~ de ~obotg~oep

2.8 Fasering

De vakgroep heeft de beschikking ove~ een ge~evisee~de ASEA-IRb6
~obot. Hierop wo~dt het besturinssysteem getest.

Het is niet nodig om het geschetste systeem, volgens figuur 2.3,
in zijn geheel onmiddelijk beschikbaa~ te hebben.

E~ is momenteel een werkend bestu~ingssysteem voo~ de ASEA ~obot.

Waa~ het p~og~ammee~systeem is geimplementee~d op een Hewlett
Packa~d 220 mic~ocompute~ en de digitale regelaars van de
verschillende assen zijn ondergebracht op 8085 processorkaarten.
In een aantal overgangsfasen wo~dt dit systeem ve~vangen door het
nieuwe 68000 systeem.

In fase 1, figuu~ 2.7 worden de 8085 regelaars vervangen door
~egelaa~s binnen het VME systeem. De setpoints worden nog steeds
geleve~d door de HP 220 die via zijn IEEE-488 bus aan het VME-~ack

wordt gekoppeld. De HP-220 wordt vervangen door een HP-310 die wat
snelle~ en moderner is, deze HP-310 is a1 in de vakgroep aanwezig.
Daarnaast wordt ook al vast wat voorzichtig geexperimenteerd met
de imp1ementatatie van een regelalgo~ithme op een a1 beschikbaar
P1essey 68-12 boa~d.

Voo~ deze eerste fase worden de P1essey 68-14 single board
compute~ en een snelle 8 kanaals DAC kaa~t aangeschaft. Aan het
eind van fase 1 moet een eenvoudige positieregeling met PIO
regelaa~s ge~ealiseerd zijn.

Fase 2 omvat een uitb~eiding met ~ekenboa~ds waa~op de MRAC
~ege1aa~s geimplementeerd wo~den.

In fase 3 wo~dt de functie van de HP-310 langzaam gee1imineerd,
baanbe~ekening en coordinaten t~ansfo~matie worden ve~schoven naa~

boa~ds binnen het VME systeem. Bijlage 1 bevat een visuele
p~esentatie van ontwikkelfasen 2 en 3.

Fase 4 is de reeds besch~even 'ideale' en Yoor1opig laatste fase.
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EASE 1

EIGEN BUS VOOR
RESOLVER DATA

/

IMPLEMENTEER OP
HET MASTER/IO BOARD

EEN PID REGElING

~""'".....~.... i~.~.~. VOOR DE HUIDIGE ASEA

L----. ';::'" .;,' t::::::::::::::

~~RVERSTERKERS
// // I VAN MOTOREN

1~-~':?;';M~~':'77~7l," ,/

'~
r-,....~•• 1I~... r.s~~~·i{=ER=•...~~~~;~;;'.,....',-/~.-{ / /

1~----''L·..:i>J/~·•.•Q;..• ::..:.,:~;:~l~==·".b:t':J:..:""Lf2· ....J.-/
IEEE-488

DE HP/310 WORDTGEBRUIKTVOOR:
- DE OPERATOR INTERFACE
- OPSLAG VAN BESTURINGSPROGRAMMA'S
- BMNBEREKENING
- COORDINATEN TRANSFORMATIE

Figuur- 2.7 Ontwikkelfase 1.
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HOOFSTUK 3 DE 68000/68010 MICROPROCESSOR

De hoofdstukken·over de VME-bus en het Plessey 68-14 board hang en
nauw samen met de Motorola 68000 microprocessor structuur. Ais
bron van achtergrond informatie is dit hoofdstuk toegevoegd waarin
de belangrijkste wetenswaardigheden van het 68000 concept zijn
samengevat ( zie oak lit [4J en lit [5] ).

3.1 De MC68000 processor architectuur :

In 1979 introduceerde Motorola
microprocessor. £en 64 pin~ Dual
intern als voIgt uitziet :

de eerste 16/32-bit MC68000
Inline Package, DIP, I.C. dat er

DATA

CONTROL

DATA REGISTERS AODRESS REGISTE RS

31 'S 1 0 31 IS 0

00 AO

... A ...
< .•6

~ rV "'0..
M

01 USER STACK
POINTER

SUPERVISOR STACK
POINTER

IS 0 ...
PROGA.... COUNTER

ISTATUS REGISTERK

~
... v

A

IINSTRUCTION REGISTER~

( CONTROL
ANO
TIMING

t {}
I I I

CLOCK POWER

AOORESS

Figuur 3.1 Architectuur van de 68000 microprocessor.

3.2 MC68000 interfacing:

Figuur 3.2
voarzien.

laat zien van welke
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AIA23

00·015

}

Asvncn,onous
8us

Concrol

}
lnt~rruPl
Canlrol

VC021

~GN0<21 8us

CLK A ~
O,ta Bus)

"- y
AS

MC6lllXXl RfW

FCO MlCt:lorOCeS50' UOS

..£f.~ lOS

FC2 OlACK

E SA
VMA 8G
Vf'A 8GACK

8ERR -IPlO

RESET IPL I

HALl IPL2

PfOc.elsor{
Stltus

SVSI.mj
COnlrO'\

M6800 {
Penpneflll

ConHol

Figuur 3.2 MC68000 signaallijnen.

SLAVEBUS MASTER
SLAVE

De MC68000 heeft 24 adreslijnen waarmee in principe 16 Mbyte
geheugen geadresseerd kan worden. Een geheugen dat opgebouwd is
als lineaire ruimte van words ( 2 bytes) en waarin bytes (8-bit),
words (16-bit) of longwords (32-bits) geadresseerd kunnen worden.
Lees en schrijf cycli van of naar het geheugen gaan volgens
onderstaand protocol

BUS MASTER

Addrm DlIYICe

liSe, R:W 'a Read
21 Place FunClion Code on FCQ·FC]
31 Place Address on A I·A13
41 Assert A<3dress S'fOt:>e IASI
5\ Asse" UN"" Data SliObe tUl5'S1 ana Low

er Data Suobe 'LoSI

AddrlSS DlIYse

II Place FunctIon Cooe on FGO-FC2
21 Place AOd'... on Al A23
31 Asse" AOd'ess Sf/abe IASI
41 Set R, W 10 WrIte

51 Place Dat. on 00·015
61 Assen UO('le' Oald SHObe l~l dna

Lower Oat. Suobe Im,

~
I I Decode Address
2/ Place Dala on 00015
31 Assen Dlta Transfer ACknowledge

,D1ACKI,
ACqUIre Data

11 Latch Data
21 Negate DDS andrn
31 Negate~

1 ,

,
~

'1 Decode Address
2) Store Data on 00-015
31 Assen Dati Trlnsler Acknowledge

l5T'ACi(1

t
Termlnlte OulPut Trlnsfer

11 Negate tffl§ Ind em
]1 Nagate AS
31 Remove Det. from 00015
Ii Set R/IN to Read

TermInate Cycle

11 Remove Data Irom 00-015
21 Nagate D'iACK

t
Start Next CYCle

1Ifmlnate Cycle

11 Nagate 01ACK

t
Stan Next Cvele

Word Read Cycle Flow Chart Word Write Cycle Flow Chart
Figuur 3.3 Word Read en Write cyclus van de MC68000

N.B. Adreslijn AO bestaat niet, UDS, Upper Data Strobe, en
LOS, Lower Data Strobe, geven aan welke bytes van de
databus geldig Z~Jn. De datastrobes hebben ook een
controle functie, ze triggeren de SLAVE.
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Via de functiecode lijnen, FCO-FC2, is bekend met wat
transfers de processor momenteel bezig is. Figuur 3.4 geeft
overzicht van de functiecoden en hun betekenis.

FC2 FC1 FCC Cycle Type

Low Low Low IUnoehned. Reservedl

Low Low Mign Use,Oolo

Low HIgh Low User Program

Low HIgh H,gh IUndeflned. Reserved I

HIgh Low Low (Undefined. Reserved\

HIgh Low HIgh SUpervISO' Data
High High Lo.. SuperVisor Pr09'am

HIgh HIgh H,gh Interrupt Acknc,llNledge

Figuur 3.4 : MC68000 functiecoden.

voor
een

De functiecode lijnen hebben niet aIleen een status functie, ze
worden ook gebruikt bij de bescherming van geheugen. 10 kan b.v.
een stuk supervisor geheugen beschermd worden tegen accessen onder
User mode.

De MC68000 kent 8 niveaus waarop externe interrupts gegenereerd
kunnen worden, ze zijn genummerd van 0 tim 7. Niveau 0 heeft de
laagste prioriteit, niveau 7 de hoogste. Op niveau 7 worden Non
Maskable Interrupts gegenereerd. De processor herkent een externe
interruptrequest via de lijnen, IPLO-IPL2 ( laag actief ).

In de 68000 structuur kunnen andere devices, zoals b.v. een DMA
controller, tijdelijk de CPU bus overnemen. Via de Bus Request,
Bus Grant en Bus acknowledge lijnen wordt deze overname geregeld.

3.3 MC68000 operating modi:

De MC68000 opereert in User mode of Supervisor mode :

In Supervisor mode Z~Jn aIle 68000 instructies
inclusief operaties op geheugen dat in User Mode
is.

toegestaan,
afgeschermd

De User mode kent minder privileges. 10 ontstaan er buserrors,
of privilege violation errrors als de processor bepaalde
geheugen accessen of instructies uitvoert.

De toepassing van verschillende processor modi verklaart
splitsing van stackpointerregister A7, dat onderverdeeld
het User Stack Pointer register, USP, en het Supervisor
Pointer register, SSP ( zie ook figuur 3.1 ).

ook de
is in
Stack

De processor status is bekend via het processor status
Dat ziet er als voIgt uit

21

register.



User Byte
Condition Code Register,

I
Interrupt Mask

(level. 0·7)

System Byte
I

Tr.ce
Mode

·MC68020 only
M • Master/Interrupt Stale
~ • Trace enable

Het statusregister van de 68000.Figuur 3.5

N.B. Bit 14 en 12 worden aIleen door de 68020 gebruikt.

De 'System Byte' is aIleen toegangkelijk
toelichting op de functie van deze
opgemerkt worden ~at

in supervisor
'System Byte'

mode.
bits

Als
kan

- T = trace mode flag, deze flag wordt geset bij debugging.
de trace mode voert de processor maar een instructie
daarna keert hij naar de debug routine terug.

In
uit,

- SS = superv.isor state flag.

- Zoals eerder vermeldt kent de MC68000 8 niveua's waarop externe
interrupts gegenereerd kunnen worden. Niveau 7 heeft de hoogste
prioriteit, is non maskable, niveau 0 heeft de Iaagste. Deze
interrupts worden geenabled via bits 8-10 van het status
register. Een maskerwaarde van 0 tot 6, in 1 2 1 1 1 0 , disabled
aIle niveau's lager dan en gelijk aan die maskerwaarde.

Naast het onderscheid tussen User- en Supervisor status kent de
68000 ook een onderverdeling in, 3, processing states, te weten

Normal operation deze toestand wordt geassocieerd met
programma executie in user- of supervisor mode.

Halted mode: een toestand waar aIle processor activiteit wordt
gestaak t. In deze toestand is de . ha It' I ijn van de
microprocessor actief.

Exception processing.

3.3.1 E~ception processing:

Er ZlJn een aantal oorzaken die aanleiding geven
processing, tabel 3.1 geeft een overzicht.

tot exception

- De TRAP is een software interrupt, hij wordt aangeroepen met de
instructie TRAP # < N > met N = 0,1, •• ,15.
Als gevolg van een trap verandert de programmma counter :
(PC)(-- ( vector adres) ; vector ad res = $80 + 4* < N >
Traps worden vaak gebruikt voor terugkeer naar de supervisor
mode.
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Type

Unimplemented instruction

Sixteen trap routines may be defined and used
by the program

Trap when divisor is zero

Trap if overllow condition is detected

Trap if register value is out of bounds

Trap if op code is
110101 or II II II

Single instruction trace

Trap if user mode program allempts to execute
privileged instruction

Trap if op code is unrecognized

Trap if access of a word or lonpord location
with odd address

Externally ,enerated exception request

Double error condition halts processor

; N = O. I•... , IS

Illegal instruction'

Address error

Bus error

Halt

Trap instruction:
TRAP #<N>

Program checks:
DIVS,DIVU

Instructions
TRAPV

CHK <EA>.<Dn>

Trace exception

Error conditions
Privilege violation

MC68000 Exceptions.

Interrupt system
Autovectof

Vectored

Tabel 3.1

Automatic vectoring for seven levels of priority

192 user intctnlpt vecton; priority dctcnnined
by hardwue design

Externe interrupt
processing. Bij
volgende protocol

afhandeling is dus ook een vorm van exeption
externe interrupt afhandeling wordt het

doorlopen.

Continue
Processing

Save (SRI Internally
Generate New (SRI:

- Supervisor Mode
- Trace Off
- Mask Interrupts to

Level Requested

PflOCESSOR INTERRUPTING DEVICE

Request Interrupt

Grant Interrupt

1) Compare Interrupt~ In status regl'518r

and VW'8Jt for current Instruct.on to comP'ete
21 Place Interrupt level on AI. A2. A3
31 Set R/W to read
., Set functIOn code to Interrupt acknowledge
51 Assert address strobe IASI
61 Assen lower data strobe IlOSt

I~-----'t
Provtde Vector Number

\I Place vector number on DO-D7
21 Assen dat. t, ..nster acknowledge IDTACK,

,__I
ACQUire Vector Numbef

11 Latch vector number
21 Negate LOS
31 Negete~
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~

11 Negate 01A.c." .

S,al1 Interrupt ProcesSing

Figuur- 3.6 Het MC68000 inter-r-upt protocol.

In het pr-otocol volgens figuur 3.6 voorziet het inter-r-umper-ende
device de pr-ocessor van een interr-upt vector-. Voor- devices die
geen vector- kunnen of willen lever-en is een protocol mogelijk
waar- de processor naar een autovector' in de vectortabel
spr-ingt ( tabel 3.2 ).

De processor gaat in het geval van een exception automatisch naar
de supervisor mode. Het status register en de program counter
worden gered .en, a fhanke 1ij k van de soort exception, word t de
juiste exception routine opgestart. De adressen van de exception
routines staan in de vectortabel van de MC68000, deze tabel ligt
in de eerste kilobyte ram geheugen en hij wordt tijdens de systeem
initialisatie gevuld

10..
18

lC

20

18

2C

JO

3C

«l

&0

64

li8

ec

10

l'

7B

7C

80

co

100

JH

~ RESET -
BUS ERROR

ADDRESS ERROR

lLUGAllNSTAUCTIOPf

ZERO DIVIDE

CHECK INSTRUCTION

TAAPV' INSTRUC'TIO"

'fUVllEGE V'OLATtOJil(

TRACE

LI~E 1010 eMuLATOR

LINE 1111 eMULATOR

UNASSIGNED RESERVED

UNINITlAlIZIO INTERRUI'T

UNASSIGNED RESE RVED

SPURIOUS INTERAuPT

LEVEL 1 INT. AUTOVECTOR

LEVEL 2INT. AVTOVECTOR

LEVEL J INT. AVTOVECTOR

LEVEL • INT. AVTOVECTOR

LEVEL 5 INT. AUTOVECTOR

LEVEL 6 INT. AUTOVECTOR

LEVEL lINT. AVTOVECTOR

16 TRAP INSTRUCTION
VECTORS

UNASSIGNED RESERVED

'82 US£R INTFRRUPT VECTORS

B

C

•
10

,B

'9

'A

lB

'C

'0

1£

IF

20

JO

40

F'

Tabel 3.2 Vectortabel van de MC68000.
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Na uitvoe~ing van de exception ~outine keert de p~ocesso~ terug
naar het hoofdprogramma. Met de RTE inst~uctie haalt de processor
de p~ogramma counter en statusregister weer van stack en hervat
hij het prog~amma waarmee hij bezig was.

De prioriteit van de exceptions is vastgelegd in de p~ocessor

hardware. Figuur 3.7 geeft een overzicht van de hierarchie :

GfOuP Exception p~

0 Reset ExceplKln DtOC8SSlng begins at the next minor cycle
Bus Error

Addr... Error, Trace Except~n processing begins before the next In!tructlon

Interrupt
IIIeg81

Prlvtlege

2 TRAP, TRAPV, e.eeouon processmg IS started by normal,nStructlon execution
CHI(

Zero Ollr(l(je

Figuur 3.7 Exception prioriteit.

3.4 MC68000 stackframes :

Als tijdens de executie van een programma een subroutine
wordt aangeroepen dan zou na de uitvoering van die subroutine de
inhoud van de diverse CPU registers eigenlijk dezelfde moeten Z~Jn

als voor uitvoering van die subroutine. Dit doet de processor niet
automatisch. In het algemeen wordt dit gerealiseerd doo~ bij
aanroep van een subroutine de inhoud van de registers op stack te
zetten en deze na beeindiging van de routine weer van de stack te
halen. Op analoge wijze wordt de stack gebruikt voor de tijdelijke
opslag van variabelen van een routine.
Ter ondersteuning van dit concept, waarbij de stack wordt gebruikt
voor tijdelijke opslag van data, is de instructieset van de 68000
uitgebreid met de zogenaamde LINK en UNLINK instructies. Met de
LINK instructie kan een stuk ruimte op stack, een zogenaamde
stackframe, gereserveerd worden. Met de UNLINK instructie wordt
een stackframe weer vernietigd. Zo'n stackframe kan gebruikt
worden voor de overdracht van variabeIen. Het moet dan weI door de
gebruiker gevuld worden. De LINK instructie doet niets anders dan
het reserveren van ruimte.
Figuur 3.8 laat zien hoe het creeeren van stack frame precies in
zijn werk gaat.

A5 A', Frame Pointer

Slep 1 p' LINK

Push AS on Slack

USP : A1 ~A!I!I"·1oP-.1i!8·.Ii!B~·.Ii!F!'!!P--"l,....'-:PlIJII A.5

Sybrputlne B Npw Poes LINK AS. '·512
(3 steps)

A's slack area

Memory

Top of A', stack

Previous Frame Pointer

Top of
A'I luck

pUring SybrQutlne A

(USP)

A1 Address of lop of A's stack

A5 A's Frame Pointer
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SteD 2 of LINK AS, '·512

Save SP in AS SlaCk
ullChlnge4

..-----~-A1 B's Fram. POinter

tUSP)

AS B's Fram. POlnler

Step 1 pf UNLK 1.5

Restore SP 'rom AS

A1 L.....;8:.:·s:.:.F.:..:ram=e.:..Po:::;in;;;,t.:;,r__~

liSP

AS L...CB,-,·s_F_ra_m_e_Po_i_nt_er__~

SleD 3 of LINK AS '·S12

Decrement SP by 512

AS B's Fram. Pointer

II'. F••JIIt PoiDla POiau lO
,,",vioU. Frame PoiD1er

SlIp 2 pt UNLK 1.5

Restore AS from stack
(MOVE,L (SP) + • AS)

(USP) .1 B's Fram. I'olnler + 4

1.5 A's Frame Pointer

Figuul"' 3.8 De MC68000 LINK en UNLINK instructie.

Een subl"'outine kan gebruik maken van variabelen van andere
routines via de zogenaamde 'frame pointer', deze vel"'andel"'t niet
tijdens de uitvoering van de subl"'outine.

3.5 MC68000 versus MC6B010 :

De kracht van de MC68010 schuilt in een uitgebl"'eidere instl"'uctie
set waardool"' ondersteuning van 'vil"'tuele machine' faciliteiten
mogelijk wordt. Zo is de 68010 in staat tot het cl"'eeeren van
virtueel geheugen en de emulatie van operating systemen en zelf
gedefinieerde 68000 instructies.

Waar zit nu het verschil tussen de 68000 en de 68010? Waarom kan
de 68010 bijvoorbeeld weI een virtueel geheugen creeeren en de
68000 niet ?

In de meest vriendelijke virtuele geheugen omgeving heeft een
gebl"'uikel"' toegang tot een schijnbaar onbeperkt geheugen, de
gebruiker hoeft zich geen zorgen te maken ovel"' de hoeveelheid
geheugen waal"'in de hardware werkelijk voorziet.
Zo'n virtueel geheugen bestaat natuurlijk niet, het wordt
gecreeerd m.b.v. een data uitwisselings mechanisme tussen
werkgeheugen en achtergrond geheugen. Het werkgeheugen van de
pl"'ocessol"' wOl"'dt ingedeeld in paginas, ter grootte van b.v. 64
Kbyte, waarin slechts een gedeelte van data of een programma
aanwezig is. Op het moment dat de gebruikel"' data nodig heeft die
niet in het werkgeheugen staat wordt een zogenaamd 'page swapping'
mechanisme opgestart dat een gebruikte of niet gebruikte pagina
met de benodigde data vult.
Het is mogelijk dat de processol"' in het midden van een instructie
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die situatie
het inlezen
waarmee hij

merkt dat er page swapping plaats moet vinden, in
moet hij voldoende informatie op stack zetten om na
van de pagina door te kunnen gaan met de instructie
bezig was.
De 68000 zet aIleen de program counter en het statusregister op
stack en is daarmee niet in staat om zijn instructie te hervatten.
De 68010 zet veel meer informatie op stack en is dan ook weI in
staat om een afgebroken instructie te hervatten.

Naast de hierboven genoemde eigenschappen is de 68010 ook in staat
tot een efficientere uitvoering van programma loops. 8ij bepaalde
instructies worden de opcode instructie fetches onderdrukt, de
68010 werkt dan in de zogenaamde loop mode. Onderstaand programma
dient als illustratie, het verplaatst, efficient, een blok data
ter grootte van' 'LENGTH' words van een 'SOURCE' adres naar een
'DEST' adres ( D8ee loop instructies activeren de loop mode ).

LOOP

LEA
MOVE.W
MOVE.W
D8EQ

DEST,A1
#LENGTH,DO
(AO)+,(A1)+
DO,LOOP

Load a pointer to destination
Load the counter register
Loop to move the block of data
Stop if (DO) is zero

Tijdens de uitvoering van deze
uitgevoerd :

loop worden vijf buseycli

1. Fetch instruetie MOVE.W
2. Fetch instructie D8EQ
3. Lees de operand op de inhoud van AO
4. Schrijf de operand op de inhoud van Ai
5. Fetch de D8EQ sprong verplaatsing
6. If loop condities true dan naar 1.

Twee buscyeli zorgen voor de eigenlijke data verplaatsing, de
fetch instructies kosten aIleen maar tijd. De 68010 heeft een
instructie prefetch queue van twee plaatsen en een instruetie
decoder register. Het ligt voor de hand om in deze drie instructie
registers de fetch instructies vast te houden. Dit gebeurt als de
68010 in loop mode werkt, opcode fetches worden onderdrukt totdat
de 68010 beeindiging van de loop constateert.
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HOOFDSTUK 4 : DE VME-bus

De VME-bus is afgeleid van de Versabus van Motorola en is ontstaan
uit een samenwerkingsverband tussen Motorola, Mostek en
Philips/Signetics VME staat voor VersaModule-Europe.
De VME structuur is, algemeen gezien, als voIgt opgebouwd :

r
DATA DATA DATA

I
PROCESSING STORAGE I COUUUNICATION

DEVICE DEVICE DEVICE

~ ; ;
LOGIC LOGIC LOGIC

DEFINED BY DEFINED BY DEFINED BY
THE VYEbus THE VllEbUl THE VllEbu.

.A • ""'"
VMEbus SIGNAL LINES

.... ..,..
Figuur 4.1 Algemene voorstelling van de VME structuur.

4.1 VME-bus in een multiprocessor systeem :

De VME-bus is een totaal concept. Naast zijn functie als globaal
datakanaal voorziet hij ook nog in de definitie van een lokale
VSB- en VMS bus. Deze bussen z~Jn geheel onafhankelijk van
operaties op de VME-bus en werden gedefinieerd zijn ten behoeve
van multiprocessor activiteiten.
VSB staat voor VME Subsystem Bus. De VSB-bus is bedoeld als lokale
subsysteembus die een processor rechtstreeks toegang kan
verschaffen tot geheugen- en I/O kaarten.
De VME Serieele bus, VMS-bus, is een snelle serieele bus die
communicatie tussen VME kaarten mogelijk maakt. Hij ondersteunt
o.a. semafoor operaties en broadcoasting.

CPU2 RAM
I/O

CPU1 RAM PROM CONTROL.

.. ~ ,.:; r J f Q l~
.. ~-< r Dtll D 1>

VSB BUS 1 VSB BUS 2
r-- - r-- r--

r VME BUS

VMS BUS

Figuur 4.2 De VME-, VSB- en VMS bus in een typische
multiprocessor configuratie.
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4.2 De mechanische- en functionele specificatie

4.2.1 De mechanische specificatie van de VME-bus

De mechanische opbouw v~n een VME-systeem bestaat uit een of
m~erdere rekken, backplanes en insteekkaarten. De afmetingen
voldoen aan aIle relevante specificaties voor eurokaarten zoals
die zijn gedefinieerd door de IEC, International Electrotechnical
Commision. Er is voorzien in het gebruik van kaarten van zowel
enkel als dubbel euroformaat,
De backplane van de VME-bus kan enkelvoudig of dubbelvoudig
worden uitgevoerd., Ieder VME systeem moet minstens de zogenaamde
JI/Pl backplane hebben. Op dit printed circuit board zitten 96
pins, 'vrouwlijke' DIN 41612 connectors tot een ma~imum van 21
stuks, De specificatie van deze backplane staat in figuur 4,3.

ROWa ROWb ROWe
PIN SIGNAL SIGNAL SIGNAL

NUMBER MNEMONIC MNEMONIC MNEMONIC

1 000 BBSY' 008
2 001 BClR' 009
a 002 ACFAll' OlD
4 003 BGOIN' 011
5 004 BGOOlW 012
6 DOS BG11N' 013
7 006 BG10UT' 014
8 007 BG2IN' 015
9 GNO r BG20Ur GND
10 SYSClK , --

G31N' SYSFAIL'
11 GNO BG30UT" BERR'
12 OSl' BRO' SYSRESET"
13 OSO' BR1' lWORO'
14 WRITE' BR2' AM5
15 GNO BR3' A23
16 OTACK' AMO A22
17 GNO AMl A21
18 AS' AM2 A20
19 GNO AM3 A19
20 lACK' GNO A18
21 IACKIN' SERClK(l) A17
22 IACKOUT" SEROAT'(l) A16
23 AM4 GNO A15
24 A07 IRor A14
25 A06 IRQ6' A13
26 AOS IROS' A12
27 A04 IRQ4' All
28 A03 IR03' Al0
29 A02 IRQ2' A09
30 AOl IR01' AOe
31 ·12V +SVSTOBY +12V
32 +SV +SV +SV

Figuur 4.3 : Specificatie van de J1/P1 backplane.

Een VME systeem kan ook uitgevoerd worden met een dubbelvoudige
backplane door toevoeging van het J2/P2 printed circuit board.
Deze wordt bevestigd in de onderste helft van een dubbelhoog
eurorek en is eveneens uitgevoerd met 96-polige DIN connectoren,
De specificatie van de J2/P2 backplane staat in figuur 4.4
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ROWe ROWb ROWe
PIN SIGNAL SIGNAL SIGNAL

NUMBER MNEMONIC MNEMONIC MNEMONIC

1 User Defined .sv· User Defined
2 User Defined GND User Defined
3 User Defined RESERVED User Defined
4 User Defined A24 User Defined
5 User Defined A25 User Defined
6 User Defined A26 User Defined
7 User Defined A27 User Defined
8 User Defined A28 User Defined
9 User Defined A29 User Defined
10 User Defined A30 User Defined
11 User Defined A31 User Defined
12 User Defined GND User Defined
13 User Defined +5V User Defined
14 User Defined 016 User Defined
15 User Defined 017 User Defined
16 User Defined 018 User Defined
17 User Defined 019 User Defined
18 User Defined 020 User Defined
19 User Defined 021 User Defined
20 User Defined 022 User Defined
21 User Defined 023 User Defined
22 User Defined GND User Defined
23 User Defined 024 User Defined
24 User Defined 025 User Defined
25 User Defined 026 User Defined
26 User Defined 027 User Defined
27 User Defined 028 User Defined
28 User Defined 029 User Defined
29 User Defined 030 User Defined
30 User Defined 031 User Defined
31 User Defined GND User Defined
32 User Defined +5V User Defined

Figuur 4.4 Definitie van de J2/P2 backplane.

Een VME-systeem met dubbelvoudige backplane kan zo van een 32 bit
brede data- en adresbus voorzien worden.

4.2.2 De functionele specificatie van de VME-bus :

Op iedere VME-kaart zit minstens VME interface logica. Zonder deze
logica is uberhaupt geen VME acces mogelijk. Daarnaast zitten er
op een VME-kaart een aantal functionele modulen, waarmee verkeer
over de verschillende VME-subbussen mogelijk wordt. Als een VME
kaart bijvoorbeeld gebruik wil maken van de interruptstructuur van
de VME bus dan zal hij over interrupt-request en/of interrupt
handler modulen moeten beschikken.
Afhankelijk van de behoefte aan VME faciliteiten zal een VME-board
dus meer of minder functionele modulen hebben

De genoemde VME-subbussen zitten op het
board dat onderverdeeld is in

De Data Transfer bus.
De Arbitration bus.
De Priority interrupt bus.

- De Utility bus.

30

Jl/Pl printed circuit



4.3 De Data Transfer Bus:

De Data Transfer Bus, DTB, is een snelle asynchrone bus waarover
een groot aantal verschillende datatransfers mogelijk zijn,
Single, double, triple en quad byte transfers, blocktransfers van
2 tot 256 bytes en ondeelbare read-modify-write transfers.

Met de DTB worden 4 functionele modulen geassocieerd :

De MASTER: Een master module initieert DTB cycli tussen een
SLAVE module en zichzelf.

De SLAVE Een slave module analyseert DTB cycli en neemt
deel aan iedere eye Ius die aan hem gericht is.

De LOCATION MONITOR: Een location monitor houdt bepaalde
adresgebieden in de gaten. De location monitor genereert een
lokaal signaal bij een access in zo'n adresgebied

De BUS TIMER : De asynchrone definitie van de VME bus staat toe
dat een SLAVE in principe oneindig veel tijd kan nemen om te
antwoorden. De bus timer voorkomt een oneindige responsietijd,
hij breekt iedere DTB cyclus af die te veel tijd in beslag
neemt en activeert in deze situatie de BERR* lijn.

De DTB maakt gebruik van :

Adreslijnen

A01-A31
AMO-AM5
DSO*
DS1*
LWORD*

Datalijnen

DOO-D31

Controlelijnen

AS*
BERR*
DSO*
DS1*
DTACK*
WRITE*

N.B. : * ~ laag actief.

Als toelichting op deze signalen dient het protocol
4.5, dat een word write cyclus van master- naar
beschrijft.

van figuur
slavemodule

Bij dit protocol kunnen de volgende opmerkingen worden gemaakt

Distributie van data naar meerdere slaves tegelijkertijd is
waarschijnlijk niet mogelijk. Getuige 'Drive DSO* an 051* to
high' na 'Receive DATCK* low'. Data kan aIleen door een slave
worden over genomen als D50* en/of D51* actief zijn.

De functie van de datastrobe's, 050* en 051*, is tweeledig.
OSO* en DS1* bepalen in combinatie met LWORD* welke bytes
binnen een word of long word geadresseerd worden.
De flanken van de datastrobes coordineren mede een
datatransfer tussen een MASTER en een SLAVE.

31



MASTER
I

.ADDRESS THE SLAVE

SLAVE

Present address
Present address modifier
Drive LWORO' high
Drive lACK' high
Drive AS' to low

!-------------.+
SPECIFY DATA OlRECTION PROCESS AOORESS

Drive WRITE' low

I
SPECIFY DATA WIDTH

Walt until DTACK' high and
BERR' high (indicates that
previous SLAVE is no longer
driving data bus)

Place data on 000·015
Drive 050' and OS t' to low

I

Receive address
Receive address modifier
Receive LWORD' high
Receive lACK' high
ReceIve AS' low
If address is valid lor this SLAVE then
select on·board device

I
STORE DATA

Receive WRrTE' low
Receive OSt' low
Receive OSO' low
Capture da1a from tines OOO-Ot5
Wrile data into selected device

I
RESPOND TO MASTER

Receive AS', 050', and OSI' high
Release OTACK'

1
ACKNOWlEDGE TERMINATION

Figuur 4.5

Drive DTACK' to low

.--,-- 1

TERMINATE CYCLE
I

Reoeive D-r ACK' low
If last cycle then

Release address lines
Release address modifier ~nes
Release data lines
Release LWORO'
Release lACK'

Endil
Drive DSC' and OSl' to high
Drii AS' to high

END TERMINATION
I

If last cycle then
Release 050' and OSI'
Release AS'

Else go to ADDRESS THE SLAVE
Endil

Een VME word write cyclus,

- De Adres Modifier lijnen, AMO*-AM5*, worden gebruikt om tijdens
transfers extra informatie mee te geven. Met 6 adresmodifier
lijnen Z1Jn 64 verschillende adresmodifiercodes mogelijk,
Hiervan worden er echter maar een beperkt aantal gebruikt. De
VME standaard definieert 14 codes en reserveert er 34 voor
toekomstig gebruik. De overigen kunnen door de gebruiker
gedefinieerd worden ( zie ook tabel 4.1 ).
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HElClIDfX:I1W. AlIlRESS MOOIYIER P\N:TlCJl llf71NED

CXXlE S • 3 2 1 0 8'i

JF H H H H H H Standard So.p!rvlsor y Ascend1"'1 Access VIlE Bus Spec.
3E H H H H H L Standard Supervisory Proqr_ """,ass VIlE 8us Spec.

3D H H H H L H Standard So.p!rvl80ry IlIIta Access
lIME _ Spec.

3C H H H H L L Un:Ieflned Reserved
J8 R R H L H H Standard Non-Pr1vll~Allcendl"'1 Acce88

IlM£ _ Spec.

]A H H H L R L Standard Non-Privileged Progr_ Access ....E 8.- Spec.
39 H H R L L H Standard Non-Prlvll~ D6t..a Ieee...

VIlE _ Spec.

J8 H H R L L L Undeflned Reller""
30-37 H H L X X X Undefined Ae_rYed

2F H L H H K H UnMflned Aellerved
2E K L H H H L Undeflned AellerYed
2D H L H H L H Short Supervll10ry I/O 1lc<:ess

\ME _ Spec.

2C H L H H L L Undeflned Re..rved
28 H L H L H H Undeflned Reserved
2A H L H L H L Undefined Re..rved
29 H L H L L H Short Non-Prlvll~ 110 1lc<:IlSS IlM£ 8<.11 Spec.
28 H L H L L L Undefined Rellerved

2(}-27 H L L X X X Undeflned Reserved
l(}-lF L. H X X X X Undeflned User

OF L L K K H K Extended Supervl sory Aec:end I"'1 Access
IlM£ _ Spec.

DE L L H H H L Extended Superv180ry Progr_ Access IIM£ Bus Spec.
00 L ~ H H L H f:xtanded Supervisory IlIIta Ace""" IlM£ Bus Spec.

DC L L H H L L Undefined Reserved
08 L L H L H H Ext.ended Non-Pr Ivlleqed Aacend I"'1 Access IlM£ 8... Spec.
~ L L H L H L Extended Non-Pr 1vlleqed Prog r_ Access IIM£ _ Spec.

09 L L R L L H Extanded Non-Pr 1vlleqed IlIIta Access VME Bus Spec.
08 L L H L L L Undefined Reller""

()(H)7 " L L L X X X Undeflned Rearved

Tabel 4.1 VME adres modifier coden.

De VME-bus kent 3 formaten van adressering
Short, adressering met 16 adreslijnen
Standard, adressering met 24 adreslijnen
Extended, adressering met 32 adreslijnen

Voor ieder formaat zijn Adres Modifier codes gedefinieerd, zie
ook tabel 4.1

4.4 De Priority Interrupt Bus:

Via
bij

de interruptbus kunnen interrupt modulen
interrupt handler modulen.

requests genereren

Met de interrupt bus worden drie functionele modulen geassocieerd:

De INTERRUPTER De interrupter genereert een interrupt
request op een van de 7 VME-bus IRQ* lijnen, wacht daarna op
een interrupt acknowledge van de interrupt acknowledge daisy
chain en identificeert zich dan via een status/id als deze
acknowledge voor hem was. De interrupter ziet aan de code op de
adresbus welk niveau geserviced wordt.

De INTERRUPT HANDLER Een interrupt handler reageert op een
groep van opeenvolgende IRQ* lijnen, de betreffende range kan
meestal gespecificeerd worden. Ais reactie op een interrupt
request start de interrupt handler een interrupt acknowledge
cyclus. Hij vraagt controle over de VME-bus, zet het niveau van
de interrupt die geserviced wordt op adreslijnen A01-A03,
activeert de interruptacknowledge daisy chain en wacht dan tot
de interrupter zich via zijn status/id op de databus meldt. Met
deze status/id interrumpeert de requester de locale processor

33



zodat met de juiste routine geserviced kan worden.

De lACK DAISY-CHAIN DRIVER Deze module activeert de
interrupt acknowledge daisy chain.

De interruptbus bestaat uit :

lRQ1*-IRQ7*,
IACK*,
IACKIN*/IACKOUT*,

open collector Interrupt Request lijnen
Interrupt Acknowledge lijn
Interrupt Acknowledge daisy chain

De IACK* lijn loopt over de gehele backplane, een geactiveerde
IACK* lijn impliceert dat momenteel een interrupt afgehandeld
wordt. De interrupt acknowledge komt via de IACKIN*/IACKOUT* daisy
chain.
De consequentie van het gebruik van een Interrupt Acknowledge
Daisy Chain is dat bij van de verschillende interrupters op
eenzelfde IRQ* lijn de interrupter die het dichtst bij de
interrupt handler zit automatisch de hoogste prioriteit heeft.

4.5 De Arbitration Bus:

Het is heel goed mogelijk dat verschillende VME kaarten
tegelijkertijd gebruik willen maken van de DTB. De VME arbitrage
structuur voorziet in een toewijzing. Een ARBITER en verschillende
REQUESTER modulen coordineren het gebruik van de DTB.

- De REQUESTER DTB-re~uests worden aangevraagd via een
REQUESTER module, deze activeert een van de BR* lijnen. Bij
ontvangst van een busgrant signaal activeert de REQUESTER de
BBSY* lijn en informeert hij z'n data processing device dat de
bus is toegewezen. REQUESTERS sturen de BRQ* Iijnen met open
collector drivers.

- De ARBITER : De arbiter coordineert het gebruik van de DTB. Het
is de module die de VME-bus toewijst aan een REQUESTER. De VME
bus specificatie beschrijft 3 prioriteit schema's

PRI BR3* heeft de hoogste prioriteit, BRO* de laagste.
arbiter gebruikt de BCLR* lijn om een VME-bus MASTER
lagere prioriteit van de bus te sturen.

De
met

RRS Round Robin, als momenteel busrequestlijn BRn* de hoogste
prioriteit heeft, dan lijn BR(n-1>* daarna de hoogste
prioriteit.

SGL SinGle Level, er is aIleen een busrequest mogelijk via
busrequestlijn BR3*.

Tot de arbitrage bus behoren 10 buslijnen
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BRO*-BR3*
BBSY*
BCLR*
BGOIN*/BGOOUT*-BG3IN*/BG30UT*

Bus Request
Bus Busy
Bus clear
Bus Grant daisy chain

Als consequentie van het gebruik van een bus grant daisy chain
heeft, van de verschillende requesters op dezelfde busrequest
lijn, de requester die het dichtst bij de arbiter zit de hoogste
prioriteit.

4.6 De Utility Bus:

Deze bus voorziet een VME-systeem van periodieke tijdsignalen en
coordineert de power-up en power-down sequences van een VME
systeem.

Met de Utility Bus zijn 3 functionele modulen geassocieerd :

De SYSTEM CLOCK DRIVER: Deze module voorziet de VME-bus van
een tijd basis met een frequentie van 16 Mhz die b.v gebruikt
kan worden bij het maken van delays. Dit signaal heeft niets
van doen met andere VME-bus timing. De system clock driver zit
op het VME contoller board in slot 1.

De SERIAL CLOCK DRIVER: De Serial Clock driver
periodiek signaal waarmee acties over de
gesynchroniseerd worden.

levert
VMS

een
bus

=D~e~~P~O~W~E~R~~M~O~N~I~T~O~R~;~ Deze module detect~ert de grenzen waar
buiten voedingsspanning- of stroomvoorziening betrouwbare
operatie van de VME-bus onmogelijk maken. In zo'n situatie
wordt via de ACFAIL* lijn van de VME-bus geactiveerd.

Tot de Utility bus behoren onderstaande signalen

SYSCLK

SERCLK

SERDAT*

ACFAIL*

SYSRESET*

SYSFAIL*

System clock, het tijdbasis signaal met een frquentie
van 16 Mhz en dutycycle van 50%.

Het synchronisatie signaal voor VMS communicatie.

De dataIijn voor VMS communicatie.

Een geactiveerde ACFAIL* geeft aan dat de
voedingsspanning te laag is.

De Systeem Reset lijn, deze moet minstens 200 ms
actief blijven.

Deze lijn wordt tijdens power-up sequences geactiveerd
door VME-boards, hij geeft aan dat er nag boards bezig
zijn met initialisatie of zelf tests.
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De functionele modulen van de Utility bus zitten over het
algemeen op het system controller board in slot 1 van de VME-bus.

4.7 Coneluderend :

De VME-bus specificatie voorziet in een groot aantal faciliteiten
die in de praktijk nooit allemaal op een VME-board aanwezig z~Jn

omdat ze simpelweg te veel ruimte in beslag nemen. 8ij de aanschaf
van een VME-board moet dan ook zorgvuldig bekeken worden aan welke
subset van faciliteiten behoefte is.

De volgorde van boards in het VME-backplane bepaalt de prioriteit
die die boards hepben bij interrupt- of busrequest afhandeling.
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HOOFDSTUK 5 : DE ONTWIKKELOMGEVING

5.1 Het PMOS-II ontwikkelsysteem :

Voor de ontwikkeling van software is het Philips Microprocessor
Development Systeem, PMDS-II, aanwezig. Het is een multi-use~

systeem dat opgebouwd is rond de 68000 mic~oprocessor en dat werkt
onder het ope~ating systeem UNIX.
Met het PMDS-II kan software ontwikkeld worden voor verschillende
target systemen. Het Philips Compiler Pakket, P.C.P., voorziet in
C cross-compilers, Pascal cross-compilers, PL/M cross-compile~s en
c~oss-assemblers voor een groot aantal 8-bit, 16 bit en 32 bit
microp~ocessoren.·

Het PMOS-II systeem wo~dt via een Microprocessor Adapter Box aan
een target-systeem gekoppeld. Aan de adapter box zit een socket
die in de target processor voet wordt geprikt. Oe Target processor
wordt in de adaptor box geplaatst. Met deze constructie is directe
debugging via het PMOS systeem mogelijk.

5.2 Het Philips Compiler Pakket :

Het P.C.P. pakket is ontworpen rond het UNCOL-idee, Universal
Computer Orientated Language, waar N front ends elk een hog ere
programmeertaal vertalen naar een gemeenschappelijke taal, UNCOL.
En M back ends die UNCOL taal dan weer vertalen naar een
specifieke machinetaal. Zo zijn slechts N+M programmas nodig waar
er anders NxM nodig zijn. Dit UNCOL-idee is onstaan in Amsterdam,
vandaar dat dit compiler pakket ook weI de Amsterdam Compiler Kit,
A.C.K, wordt genoemd.
Het P.C.P. pakket is een geheel van programma's dat door een
compiler 'stuurprogramma' wordt geconfigureerd tot een applicatie
voor een specifiek target systeem. Een PCP-compilatie doorloopt
dan ook een aantal opeenvolgende fasen die door de gebruiker naar
behoefte kunnen worden aangepast, die fasen zijn :

Preprocessing, een programmeertaal onafhankelijke fase die
onder meer voorziet in substitutie van gedefinieerde macro's en
file's.

FE compilatie, Front End compilatie, een taalafhankelijk
programma dat een hogere programmeertaal omzet in een ruwe
gemeenschappelijke tussentaal.

Optimalisatie, een fase waarin van de ruwe tussentaal een
geoptimaliseerde versie wordt gemaakt.

- Back End code generatie, waar afhankelijk van de target
processor de assembler code wordt gegenereerd.

De assembler/linker fase waarin een loadable file voor de
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target processor wordt gegenereerd.

De P.C.P. compiler herkent aIleen files die voorzien zijn van een
bepaald achtervoegsel, te weten

.c

.p

.plm

. i

.e
• k
.m
.s

.u

.a

.as

Source files in C
Source files in Pascal
Source files PL/M
Output file van de preprocessor fase
Een readable versie van een .k of .m file
Output file's van de front end fase
Output van de optimizer en input voor de codegenerator
Assembler code, input voor de assembler/linker of
preprocessor
Pre-ass~mbled code als input voor de assembler/linker
Library assembler code voor de assembler/linker. Dit
achtervoegsel wordt gebruikt om het onderscheid aan te
geven tussen library assembler files en andere assembler
files.
Output van het 86i24 programma

Door het achtervoegsel van een filenaam is bepaalt welke
transformaties er op zo'n file uitgevoerd mogen worden. Als
tussenresultaat van verschillende compilerfasen worden ook weer
files met zo'n achtervoegsel gegenereerd.

Een compilatie wordt gestuurd door het compiler stuurprogramma.
Het algemene compiler stuurprogramma heet 'ACK'. Dit
stuurprogramma bepaalt, aan de hand van een transformatie tabel,
wel~~ file transformaties er tijdens de compilatie uitgevoerd
mogen worden. Die transformatie tabel is opgebouwd uit twee
descriptor files de 'front-end descriptor file' en de 'back-end
descriptor file'.

De compiler output wordt voor een specifiek target systeem
aangepast d.m.v. de zogenaamde 'target set-up' ( head_em) file.
Een file die tijdens de compilatie door de back-end descriptor
wordt meegelinkt. Deze target set-up file zorgt voor :

De programma layout in het target geheugen
Het schoonmaken van de stack
De positie van de stack in het geheugen
Aanroep van het C hoofdprogramma
Specificatie van acties in geval van errors
De definitie van interne variabelen

De compiler wordt naar de behoefte van de gebruiker aangepast door
wijziging van de descriptor- en target set-up ( head_em ) file.

5.3 De configuratie van het PMOS-II bij vakgroep ER :

Op het PMDS systeem van de vakgroep is software ontwikkeling
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mogelijk in de hoge~e

assemblers voor 8080/8085
p~og~ammeertaal C en er zijn
en 68000/68010 mic~op~ocessoren.

c~oss

C-programma's voor het PMDS systeem zelf wo~den gecompilee~d met
de host C-compiler die wo~dt aangeroepen met het commando 'ce·.

Voor de 68000/68010 is een cross-compile~ onde~ de naam '68k44'.
Met het commando '68k44 test.c' wordt het C-p~ogramma in de file
test.c gecompileerd, geassembIee~d en gelinkt. De front end fase
is hie~bij dezelfde als die van de host C-compiler, cc De back
end fase verschilt. In plaats van code voo~ het PMDS systeem wordt
nu de algemene 68000-code gegenereerd.

5.4 C en assembler libraries:

C laat veel operaties op machine niveau toe. Zelfs bit manipulatie
is mogelijk. Maar voor het gebruik van specifieke assembler
inst~ucties, zoals de TRAP instructie, moeten assembler routines
gebruikt worden. Assembler routines zijn over het algemeen ook
overzichterlijker en korter dan de gecompileerde C routines
waarmee eenzelfde effect bereikt wordt.

Het geb~uik van assembler routines in C gaat het eenvoudigst met
behulp van een user-library. Een bibliotheek die tijdens de
compilatie wo~dt aangeroepen en waaruit de in het C p~og~amma

aange~oepen assemble~ routines worden meegelinkt.

Een user-lib~a~y wo~dt bewe~kt met onderstaande commando's

aa~ ~ < naam v.d. libra~y )
aa~ r < library> < naam file)
aa~ d < libra~y > < naam file)
aa~ t < library> < naam file>

( zie ook lit. [6] ).

creeer een libra~y

voeg een file toe
haal een file weg
list inhoud libra~y

5.5 Overdracht van variabelen tussen C- en assembler routines:

Bij de aanroep van een functie, in een C programma, kunnen op twee
manieren variabelen meegegeven worden, namelijk door:

Een 'CALL BY VALUE' waa~bij de waarde van een variabele wo~dt

overged~agen.

Een 'CALL BY NAME', waa~bij het adres van een variabele wordt
ove~gedragen. Hie~mee kan de waarde van de variabele verande~d

worden.

De overdracht van variabelen aan functies gaat via de
wo~dt toegelicht in onderstaand voorbeeld waar
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hoofdprogramma functie 'demo' wordt aangeroepen.

main ()
{ .

int x,y;

demo(x,&y);
}

demo( )
int x,y
{
)

Bij de aanroep van functie demo worden de waarde van variable x en
het adres van variabele y op stack gezet. Oe compiler zet eerst
het adres van y op stack en dan de waarde van x. Algemeen geldt
dat de volgorde waarin variabelen op stack gezet worden de
omgekeerde is van degene waarin ze bij een functie aanroep
meegegeven worden.
In de gecompileerde versie van dit programma is te zien dat
subroutine demo als eerste instructie een LINK instructie
uitvoert. Zodat via de framepointer naar de variabelen op stack
gerefereerd kan worden.

5.6 De Koppeling tussen het PMDS en het VME-rack :

Het PMOS kan met een adaptor box aan een VME-kaart worden
gekoppelt. Hiertoe wordt de processor uit zo'n VME- kaart gehaald
en de socket van de adaptor box in de I.C. voet geprikt. Met de
PMOS debugger is dan directe debugging mogelijk. Een debugger die
oak gebruikt kan worden voor het downloaden van code in het
geheugen.

In de praktijk is dat ompluggen van de processor socket een lastig
karwei zeker in een VME rack met 5 slots en drie VME-kaarten zoals
dat op de vakgroep aanwezig is.
Om praktische reden, en problemen met de debugging van een kaart
met 68010 processor, hebben we dan ook besioten de adaptor box
aIleen te gebruiken voor het downioaden van code naar de
verschillende VME kaarten. Oe debugging van die code gebeurt onder
de lokale monitor. Een toepassing die in de praktijk goed blijkt
te werken.
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HOOFDSTUK 6 DE UITWERKING VAN FASE 1

Het oude besturingssysteem wordt in fasen vervangen door het
nieuwe 68000 systeem. In fase 1 worden de 8085 regelaars vervangen
door het VME-systeem. Hiervoor worden het Plessey 68-14 board en
een snelle Digitaal Analoog Convertor kaart aangeschaft. De
werkzaamheden van fase 1 omvatten de ontwikkeling van
positieopnemer printen, die aan de P2 interface van het 68-14
board gekoppelt worden, en het schrijven van de software voor het
68-14 board. In dit hoofdstuk is alles te vinden over het 68-14
board hoofdstuk 7 beschrijft de positieopnemers.

6.1. Blokschema van de 68-14

Het Plessey 68-14 board gaat de masterfunctie in
besturingssysteem vervullen. Dit board wordt in slot 1
bus geplaatst. De keuze voor dit board wordt duidelijk
van het blokschema van figuur 6.1 Door zijn grote
voorziet dit board precies in de behoefte.

het nieuwe
van de VME
aan de hand
diversiteit

Figuur 6.1 Blokschema van het Plessey 68-14 board.
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6.2 De ~ol van het ~8-14 board

Het Plessey 68-14 board wordt, via z~Jn GPIB interface, aan de HP
310 gek.oppelt. Op de HP-310 zijn de robot programmeer. omgeving.
baanberekening en coordinatentransformatie ondergebracht. De HP
310 kan gezien worden als supervisor van het 68-14 board, hij
geeft commando'S of positiesetpoints aan de 68-14 die daarmee het
regelproces bestuurt.

De HP-310 produceert 10 ms positie setpoints. We gaan uit van een
robot met 8 vrijheidsgraden zodat iedere 10 ms setpoint bestaat
uit 8 integer positie waarden met een totale omvang hebben van 32
bytes. De 10 ms positie setpoint wordt door de 68-14
geinterpoleerd worden naar 10, 1 ms setpoints. Deze 1 ms setpoints
worden gebruikt door de digitale ( adapterende ) ~egelaars.

We streven naar een digitaal regelsysteem met een cyclustijd van 1
ms omdat in de indust~ie deze ~ichtlijn ook gehanteerd wordt en
omdat dit op grond van berekenigen fysisch haalbaar lijkt.

De keuze voor 10 ms positie setpoints lijkt vrij willekeurig maar
hij is minimaal wat de aanlevering van deze setpoints betreft. De
HP-310, is door de p~ocessen die er lopen, zeker niet in staat om
iedere 1 ms nieuwe positie setpoints te leveren.
Het is best mogelijk dat we in de toekomst overgaan op 16 ms
positie setpoints. De interpolatie van setpoints die een macht van
twee in de tijd verschillen is wat eenvoudiger.

Op het 68-14 board draait een cyclisch proces. Een proces dat in
het vervolg het masterproces wordt genoemd en dat in principe
niets anders doet dan het wachten op interrupts. Interrupts van
allerlei aard maar met als belangrijkste de 1 ms interrupt.

Het masterproces wordt iedere miliseconde geinterrumpeerd door
het 68840 timer/counter I.C. , van de 68-14. Dit I.C. heeft 3
timer/counters waarvan nummer 3 de 1 ms interrupt genereerd. De
output van deze counter is ook direct verbonden met de PTMO,
Parallelle TiMer Ouput, van de P2 interface. De PTMO 1ijn waarmee
zo iedere miliseconde automatisch de posities van dp robotarmen
ingek10kt kunnen worden.

Ais gevoly van de 1 ms interrupt verricht het masterproces de
volgende acties

1. Start een DMA proces dat de posities van de robotarmen
haa It.

2. Trigger het Digitaal Analoog conversie board waardoor
robotmotoren een nieuwe snelheid of ander koppel
opgedrukt.

binnen

aan de
wordt

3. Bundel de 1 ms positie setpoints en de,
gehaa1de, robotposities van aIle robotarmen
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4. Verzend deze nieuwe data naar de verschillende rekenprocesso rs .
Het is helaas niet mogelijk om deze data tegelijkertijd naar
aIle rekenprocessors te sturen. Het VME protocol biedt geen
mogelijkheid tot broadcasting ( zie hoofdstuk 4 ).

5. Lees output
schrijf deze
gemaakt worden
output naar de

van de rekenprocessors ( vorige rekenslag
naar de DAC kaart. Hier kan ook nog de
voor een protocol waar het rekenboard zelf
DAC kaart stuurt.

) en
keuze
zijn

Voordat deze 1 ms interrupt en andere interrupts uberhaupt
geserviced kunnen worden moet eerst een initialisatie van het 68
14 plaatsvinden en er moet software geschreven worden waarmee
verschillende processen gesynchroniseerd worden. Gaandeweg dit
hoofdstuk vindt· dan ook een nadere uitwerking en detailering
plaats.

6.3 De IEEE-488 controller:

Met de TMS9914A ( Texas instruments ) General Purpose Interface
Bus controller beschikt het Plessey 68-14 board over een interface
zoals die gespecificeerd is in de IEEE-488 standaard.

6.3.1. 5pecificatie van de IEEE-488 bus:

De IEEE-488 standaard definieert een gemeenschappelijke bus
waarover, tot maximaal 15, devices met elkaar kunnen communiceren.
Ieder IEEE-488 busdevice heeft een uniek adres en kan in principe
een TALKER,LISTENER of CONTROLLER functie vervullen.

- Een
een

TALKER verstuurt informatie over de bus,
TALKER actief.

er is hoogstens

Een LISTNER ontvangt informatie van de bus,
beperking voor het aantal actieve LISTENERS.

er is geen

- De CONTROLLER bestuurt de bUS, hij geeft commando's en kan als
gevolg daarvan data versturen of data ontvangen. Controle kan
worden overgedragen aan een ander device, maar er is een SYSTEM
CONTROLLER die op ieder willekeurig moment weer controle kan
nemen over de bus.

Het IEEE bus protocol verloopt via 'states'. In de begin situatie
zijn aIle devices in de 'idle' state. AIleen door commando's, van
de controller, kan een device in de TAIKER-, LISTNER- of
CONTROLLER active state geraken. Een TALKER, LISTENER of
CONTROLLER blijft actief totdat hem verte t wordt dat hij weer
naar de 'idle' state moet gaan.
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De IEEE-4BB bus heeft 16 signaallijnen die onderverdeeld zijn in
drie groepen

- De DATA BUS DIOl~DIOB, wordt gebruikt voor overdracht van
commando's en data. Data bus transfers zijn byte serieel,
asynchroon en bidirectioneel.

- Via de DATA TRANSFER CONTROL Bus vindt de handshaking tussen
verschillende devices plaats. Deze bus omvat 3 lijnen :

NRFD Not Ready For Data
DAV Data AVailable I DAta Valid
NDAC Not Data Accepted

Figuur 6.2 licht deze handshaking wat nader toe. In bijlage 2
staat een gedetaileerd diagram.

D>Ol.8----{__D_ATABYTE_~-{_?

III I I
1_, '0 t,

,--;
I I
I I
I I

L-

H-

H-

NRFD

NDAC

H------,DAII

t_
1

: All acceptors becOme ready for byte. NRFD goes high with slowest

one.

ta: Source validates data (DAV low)

t
1

: First acceptor sets NRFD low to indicate it is no longer ready for a

new byte.

t
2

: NDAC goes high with slowest acceptor to indicate all have

accepted the data.

t
3
: DAV goes high to indicate this data byte is no longer valid.

t
4

: First acceptor sets NDAC low in preparation for next cycle.

ts: Back to t -1 again.

Figuur 6.2 : IEEE-48B handshaking.

De INTERFACE MANAGEMENT BUS waarvan aan ieder van de lijnen
afzonderlijk een rol in de communicatie is toebedacht. Tot deze
buslijnen behoren :

IFC Interface clear, een lijn waarmee aIle busdevices in
hun 'idle' state kunnen worden gebracht.

ATN ATtentioN, deze lijn geeft aan of de bus zich in
data- dan weI command mode bevindt.

REN Remote ENable, een device activeert z~Jn be
bedieningspaneel bij adressering in command mode en
REN = false.
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SRO De 8ervi~e Request lijn.
EOr End Or Identify~ deze lijn heeft een verschillende

betekenis in command mode en data mode.
In command mode wordt hij gebruikt om uit te zoeken
welk device een SRQ heeft gedaan. In data mode geeft
deze lijn aan dat de laatste byte verzonden wordt.

N.B. AIle lijnen zijn laag actief en worden door open
collector drivers gestuurd.

Ten slotte moet nog vermeld worden dat het IEEE-protocol naast de
normale primaire adresserings commando's ook secundaire
adresserings commando's kent.
Met primaire adresserings-commando's worden aparaten
ge(de)selecteerd' als talker of listener. Bij secundaire
adresserings-commando's wordt direct volgend op het normale talk
of listen commando een extended ad res-commando gezonden. Dit
kan commando worden gebruikt om binnen het device een sec tie of
functie te selecteren.

6.3.2. Communicatie tussen HP-310 en het 68-14 board:

De communicatie tussen de HP-310 en het Plessey 68-14 board wordt
gesynchroniseerd via SERVICE REQUESTS. Het Plessey board activeert
de SRQ, Service ReQuest, lijn van de IEEE-bus waarop de IEEE
controller, in ons geval de HP-310, een 10 ms setpoint verstuurt (
een 10 ms setpoint ~ 8 integers ~ 32 bytes ).

Het IEEE-488 protocol kent twee manieren voor service request
afhandeling

De serieele Doll De IEEE CONTROLLER adresseert bij dit
protocol aIle devices die een SRQ geplaatst zouden kunnen
hebben. Zo'n device verzendt dan een status byte waaraan de
CONTROLLER kan zien of dit device interrumpeerde en wat er aan
de hand is.

De oarallel Doll Door middel van een parallel poll kan de
controller uitvinden welke devices uit een groep van maximaal
acht een SRQ hebben geplaatst. Daartoe wordt vooraf aan ieder
device een poll-nummer toegekend. De controller genereert een
identify cyclus als een SRQ wordt geconstateerd; de devices
uit de groep van acht reageren door de databuslijn,
corresponderend met hun poll-nummer, weI of niet achtief te
maken. De controller kan zo zien welk device geinterumpeerd
heeft en dan meteen de juiste service routine uitvoeren.

We hebben gekozen voor synchronisatie met een SRQ en serieele
poll. Voor de SRQ omdat bij iedere andere vorm de IEEE bus
continue bezet gehouden wordt. Voor een Serieele poll omdat deze
minder omslachtig is dan de parallele poll, omdat er meteen status
informatie meegezonden wordt en omdat in het algemeen aIleen het
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Plessey 68-14 board om een SRQ vraagt.
Nu rijst natuurlijk meteen de vraag of dit protocol niet te
tijd in beslag neemt. Het antwoord is geruststellend de
tussen ~~n SRQ en het moment dat 32 bytes overgezonden
bedraagt ongeveer 7.5 ms, ruim binnen de marge.

veel
tijd
zijn

De communicatie tussen de HP-310 en het Plessey board bestaat niet
aIleen uit setpoint overdracht. De 68-14 moet ook commando"s
kunnen ontvangen van de HP-310. Commando's als : 'initialiseer de
robot· , "geef de huidige posi tie van de robot· , ' stop met het
regelproces' en wat nog meer aan commando's te bedenken is.
Voor het oversturen van deze commando"s wordt de secundaire
adresserings mode van de IEEE-488 bus gebruikt. Hiermee kunnen tot
15 commando"s naar de 68-14 verzonden worden.

6.3.3. Configuratie van de TMS9914A GPIB

De TMS9914A heeft 6 Read- en 7 WRITE registers, registers waarmee
een microprocessor de 9914A kan besturen of waarmee data en/of
status informatie uitgewisselt kan worden. Deze registers zien er
ais voIgt uit ( figuur 6.3 )

TAaLE z·z -l1III111" WNl'IIIlGITBtI

IIEOIITllI NAMI
IIT~

DO Dt DZ D3 04 DI De D7
In. M.1l< 0 .. 10 END SPAS R1.C MAC

I". Molk I GET ERR UNC AI'T DCAS MA SIlO lFC. xx •• xx xx .. •• u ••
Au.iliary Cm<! '" xx xx 14 '3 12 II fO

Addt... """" dol cIol A5 A4 A3 A2 Al

Soriol Poll 51 ...t se 55 54 63 52 51

"",.1Ie1 Poll PP8 ""7 PP8 PP& ,..4 ""3 ""2 "'"Dota Out 0108 DlO7 DIOll 0105 Dt04 DlO3 0102 0101

TAa.E 2·' -l1III1114A IlIAD IlIGIInJlI

1lf000T£1I NAMt
IIT~

DO D1 D2 D3 D4 DtI De D7
I". SI.'ul 0 INTO INTI .. 10 END SPAS R1.C MAC
1".Sta.UI 1 GET ERR UNC APT OCAS MA SIlO IfC

Addt... 5,.,... REM LLO ATN LPAS TPAS LADS TADS ...
8uI St.,~. ATN OAV NOAC NRI'O EOI SRQ IFC REN.

Cm<! PHI Tlwu 0108 OlO7 0108 0105 0104 0103 0102 0101

D.~. In 0108 0107 0108 DlO5 01D4 0103 0102 0101

Figuur 6.3 : Read en Write registers van de TMS9914A.

Een nadere uiteenzetting over de functie en betekenis
registers is te vinden in lit [7].

van deze

Met betrekking tot de instelling van de interrupt maskers moet
opgemerkt worden dat aIleen het UNC, UNrecognized Command bit
geenabled is. Deze interrupt kan gebruikt worden voor de detectie
van de ontvangst van een secundair commando.
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De programmering van de TMS9914A GPIB controller leverde in
instantie de nodige problemen Ope Deze problemen
veroorzaakt door de documentatie. In de TMS9914A manual
registers als voIgt aangeduid

Figuur 6.4 : Een register van de TMS9914A.

eerste
werden

staan

In werkelijkheid zitten de MPU bits in omgekeerde
als in bovenstaand register bits AS-A1 de waarde
krijgen dan gaat dat niet met instructie

move.b #$fO,< register>

zoals de documentatie, suggereert maar met

move.b #$Of,< register>

6.4 De 68450 DMA controler :

volgorde. Dus
011111:> moeten

Middels de MC68450 is het plessey 68-14 board voorzien van een
krachtige DMA controller waarmee memory-memory, memory-device en
device-memory transfers mogelijk zijn. Enige specificaties
bevestigen zijn flexibiliteit :

* Vier onafhankelijke DMA kanalen.* De 68450 heeft een asynchrone M68000 bus-structuur met een
24-bit brede adres bus en een 16-bit brede databus.

* Transfer snelheden tot 5 Mbyte/s bij een 10 Mhz klok.* Verschillende mogelijkheden voor DMA requests
Intern met maximale snelheid

- Intern met beperkte snelheid
- Extern met Cycle steal
- Extern in burstmode
- Een combinatie van interne en externe requests

* Programmeerbare adresseer modi voor devices met een 8- of 16
bit brede databus, zo kent de 68450 :

Expliciet geadresseerde M68000 transfers
Expliciet geadresseerde M6800 transfers
Impliciete adressering voor :

Devices met Request en Acknowledge
Devices met Request,Acknowledge en Ready

De functie van de DMA kanalen is door de
helemaal, hardwarematig, vastgelegd.

fabrikant al bijna

Kanaal 0

Kanaa I 1

IEEE-488 interface

Kanaal A van de DUSCC
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Kanaal 2

Kanaal 3

Met jumpe~s kan een keuze gemaakt wo~den tussen
- Kanaal A van de DUSCC ( full duplex

kanaal B van de DUSCC ( half duplex
- De P2 in~e~face

De P2 interface

Met iede~ DMA kanaal z~Jn 17 ~egiste~s gea~sociee~d,

een kanaal naar wens geconfigureerd worden. Er is
cont~ole ~egister voor aIle kanalen. Zie lit
gedetaileerde~ beschrijving van de 68450.

hiermee kan
een algemeen

[8] voor een

DMA kanaal 0 wordt geb~uikt tijdens het transport van data tussen
de HP-310 en het Plessey 68-14 VME board. Zonder tussenkomst van
de processo~ wo~den datablokken van 32 bit, de 10 ms positie
setpoints, van de 1EEE-488 bus di~ect in de Dual Po~ted Ram van
het 68-14 boa~d gezet. Aan het einde van de t~ansfer gene~ee~t de
DMA controlle~ een processorinte~rupt, 20 weet het maste~proces

dat e~ data is.
Data transfe~s tussen DMA kanaal 0 en het geheugen vinden plaats
via het impliciete adresse~ings protocol waarbij, na een request
van de GPIB, de DMA controlle~ aIleen het geheugen adressee~t en
de GPIB voor een acknowledge en ready signaal zargt.

DMA kanaal 3 kan geb~uikt worden voor het binnenhalen van de rabot
posities.

De DMA controlle~ steelt processor buscycli, tot maximaal 501..
Er z~Jn ook DMA t~ansfers mogelijk in zogenaamde 'burst mode',
hie~bij wo~dt zander oponthoud in een keer een blak data in het
geheugen gezet. De omvang van deze blokken is instelbaa~ maar
beperkt, maximaal 128 bytes.

Teneinde compatible te blijven met processor buscycli gene~eert de
DMA cont~oller ook functiecodes. Functiecoden waaruit oak weer de
VME ad~esmodifiers afgeleid worden.
Tijdens de initialisatie van een DMA kanaal moet de juiste
functiecode in het functiecode ~egiste~ gezet worden. De praktijk
leert dat bij een onjuiste fuctiecode de processo~kaart plat
gaat omdat geheugen accessen genegeerd worden.

6.5 De 68562 DUal Serial Communication Controller:

Met de DUal Serial Communication Controller,
board voo~zien van twee se~ieele I/O kanalen.
afhankelijk van de drivers die in het board
RS-232 of RS-422 poo~ten wo~den uitgevoerd.

DUSCC is het 68-14
Deze kanalen kunnen

geplugd wo~den als

Het maste~p~oces gebruikt een
communicatie met een terminal.

kanaal,
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Dlt kanaal is geinitialiseerd naar de configuratie van dit kanaal
onder de Plessey PLUM, PLessey Universal Monitor. Debugging van
mastersoftware onder de PLUM monitor bIijft zo mogelijk.

6.6 De Dual Ported Ram. DPR

Het 68-14 board heeft een dual ported ram geheugen met een omvang
van 512 Kbytes. De ene toegang naar dit geheugen zit aan de lokale
68-14 bus de andere is bereikbaar toegangkelijk via de VME-bus.
De memory map zit lokaal van adres $00 tim $07ffff, globaal is ze
instelbaar. De eerste kilobyte van de Dual Ported Ram is
gereserveerd voor de vectortabel van de 68010 microprocessor, deze
ligt vanaf adres $00 tim $3ff. Dit stuk geheugen is aIleen lokaal
toegangkelijk. Iedere globale schrijfactie naar de eerste $400
adressen resulteert dan ook in een BERR* signaal op de VME-bus.

Een schrijfactie naar een van de 32 bytes vlak boven de
vectortabel heeft een locale processor interrupt op niveau 2 tot
gevolg. Bij deze interrupt is geen directe identificatie mogeIijk,
de oorzaak van de interrupt kan aIleen achterhaald worden door
aIle 32 bytes van het geheugen te onderzoeken op een verandering.

6.7 De 68155 interrupt handler:

AIle Iokale 68-14 interrupts worden afgehandeld
interrupt handler. De verschillende interrupt
wat hun interrupt niveau betreft, in een
aangebrachte volgorde, aan de interrupt handler
Figuur 6.5.

via de 68155
bronnen ZlJn

hardwarematig
gekoppel t. Zie

Interrupter Level Vector Sonrce

ABORT switch NMI IVHAN
Counter/timer 6 IVHAN
ACFAIL· 6 IVHAN
SYSFAIL·· 6 IVHAN
IEEE-488 5 IVHAN
DUSCC 4 IVHAN or DUSSC
DMA 3 IVHAN or DMA
DPR 2 IVHAN
P2 1 IVHAN or Device

Figuur 6.5 : De lokale interrupt hierarchie.

N.B. IVHAN, Interrupt Vector van de interrupt HANdler.

De programmering van de 68155 bepaalt welke interrupts geenabled
resp. gedisabled worden.
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6.8 Suggesties veer de implementatie van het masterpreces :

Op het masterboard komen interrupts en data binnen die op de
juiste wijze geservicect resp.verwerkt moet werden. Om deze
processen op een juiste manier samen te laten werken is de
volgende opzet bedacht. Een opzet die misschien nog niet helemaal
uitgekristalliseerd is en die nog geimplementeerd moet worden.

AIle procedures op het 68-14 board worden opgestart
interrupts, uitgezonderd initialisatie.

door

Het hoofdprogramma doet niets totdat er een commando van de HP
310 binnekomt Ieder HP commando komt binnen via de IEEE.
UNrecognised Command, UNC interrupt. Afhankelijk van het commando
dat binnenkomt wordt een routine aangeroepen.
Op een commando 'regelpositie' wordt de 1 ms interrupt routine
aangeroepen die er als voIgt uit kan zien :

regelJ)ositie( )
{

While ( ER_IS_HP_DATA )
{

ER_IS~P_DATA = false;
request_new_HP_dataj
interpoleerj

)

}

Variable 'ER_IS_HP_DATA' wordt true gemaakt door de
DMA_kanaal_O interrupt routine.

Voor het binnenhalen van HP_10_ms_setpoints en de interpolatie
daarvan is onderstaande constructie bedacht.

HP_setpoint_buffer

O.s.p

n.s.p. __.......~__....

fill

interpoleer

Figuur 6.6 : De 10 en 1 ms setpoint buffers.

De 10 ms positie setpoints worden in het
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gezet. Een buffe~ met een amvang van drie plaatsen. De
interpalatie routine interpaleert tussen twee setpaints van dit
buffer het zagenaamde 'ald_setpaint', O.S.P, en het
'new_setpaint', N.S.P. Er zijn twee painters gedefinieerd die
naar deze plaatsen in het HP_setpaint_buffer W1Jzen. De derde
plaats van het HP_setpaint_buffer wardt tijdens de interpalatie,
door de DMA cantaller, gevuld. Op deze manier is het masterpraces
altijd van valdaende 10 ms setpaints vaarzien.

Het is verstandig am het interpalatiepraces per milisecande uit te
vaeren, dus er wordt een keer een offset berekend die iedere
milisecande bij de mamentane 1 ms setpaint wardt apgeteld. Het
vaardeel van deze aanpak is dat per milisecande ap een eenvoudiger
wijze sensarinfarmatie meegenamen kan warden.

Ieder rekenkaart antvangt am de milisecande data. Data waarmee
binnen een milisecande nieuwe snelheids- of kappelsetpaints
berekend maeten zijn. We veranderstellen dat ieder rekenpraces
naar beharen functianeert en dus binnen een milisecande output
beschikbaa~ zal hebben. Maar het is tach verstandig am enige varm
van cantral~ uit te aefen, ieder pakket data vaar de
rekenpracessars zau vaarzien kunnen warden van een nummer de
output van het rekenpraces maet dan oak, door het rekenpraces,
vaarzien zijn van ditzelfde nummer. Op deze manier is enige
cantrale magelijk ap het verlaap van het rekenpraces.
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HOOFDSTUK 7 : DE ASEA IRb-6 INTERFACE

7.1 De ASEA IRb-6 robot:

De vakg~oep heeft de beschikking ove~ een ge~evisee~de ASEA
~obot. Deze ~obot heeft vijf v~ijheidsgraden die allen van
~otatie type zijn.

IRb-6
het

Body

Lo....er ann

Pedestal

Upper ann

/ Tilt (bend). f

CTurn, v

L..-.. Wrist

Figuu~ 7.1 : De ASEA IRb-6 ~obot.

De hoekve~d~aaingen pe~ v~ijheidsg~aad z~Jn begrensd. De~_as kan
over maximaal 340 g~aden draaien. De rotatiemogelijkheden van de
schouder, e -as, en de elleboog,~-as, staan weergegeven in figuur
7.1 . Het we~kgebied van t ligt tussen -90 en +90 g~aden en met v
is een rota tie ove~ 360 graden mogelijk.

De e, 01. , t en v assen zijn niet onafhankelijk van elkaa~. 8ij
ve~andering van behoudt de bovenarm dezelfde hoek ten opzichte
van de ho~izon. Dit geldt ook voor de hoeken van t en v bij
ve~andering van 0( •
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7.2 Positiebepaling van de ASEA IRb-6 :

De motoras van iedere motor van de ASEA robot is verbonden met een
tachogenerator en een resolver. De tachospanning is een maat voor
de snelheid van de motoras. Met behulp van de resolver kan de
hoekstand van de motoras bepaald worden, indirect is hiermee de
stand van de robot bepaald. Tussen motor en robotarm zit een
vertragende overbrenging, een harmonic drive, met een verhouding
van 158 : 1.

De resolver is opgebouwd uit 3 spoelen, twee statorspoelen en een
rotorspoel. De statorspoelen staan onderling loodrecht op elkaar.
De rotorspoel is direct verbonden met de motoras.
Uit de spanning over de rotorspoel en de geinduceerde spanningen
in beide statorspoelen bepaalt een Resolver Digitaal Converter,
ROC, de momentane asstand en bewegingsrichting van de motoras.
Hierbij wordt de spanning over de rotorspoel als referentie
spanning gebruikt.

Voor de ASEA robot z~Jn momenteel 3 ROC converters aanwezig. AIle
drie van het type 19126/302 (Fabr. DOC).
Ais referentiespanning is een wissel spanning met een frequentie
van 2.4 kHz vereist ( Vtop-top > 4 Volt). De output van deze
ROC's is absoluut binnen een motoras omwenteling en wordt
gerepresenteerd door een digitaal woord van 12 bits. Met deze 12
bits wordt een nauwkeurigheid bereikt van +/- 8.5 boogminuten.
Het aantal motoras omwentelingen moet echter bijgehouden worden
met behulp van een externe teller, de hardware voor deze teller
moet zelf ontwikkeld worden.

Met de beschreven resolvers en ROC converters wordt per robotarm
een resolutie bereikt van 0,00056 graden.
Het Tool Center Point kan bij deze resolutie, met de bovenarm van
de robot horizontaal en de onderarm vertikaal, verplaatst worden
met stapjes van 765mm x sin(0,00056) = 7.4 micrometer.

7.3 Koppeling tussen positie opnemers en 68-14 board:

Oe robot positieopnemers Z1Jn voor iedere robot verschillend. Oe
ASEA IRb-6 werkt met resolvers en ROC's maar een KUKA robot werkt
bijvoorbeeld met absolute positieopnemers. Dus de interface tussen
de positieopnemers en het besturingssysteem moet zo gekezen worden
dat er eenvoudig andere robots aan het besturingssysteem gekoppeld
kunnen worden.
Op de P2 connector van het Plessey 68-14 bOard zit een gebufferde
68000 bus dcze is, naar wij denken, zeer geed bruikbaar als
positieopnemer interface.
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II
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32

Row A Row B
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DOO +5V
DOl GND
D02 RSVRD
D03 AU
~ A25
D05 A26
D06 A27
D07 AlB
E A29
CLK A30
VMA- A31
DSI-- GND
DSO'"- +5V
RJW· DI6
VPA· DI7
DTACK·_DI8
DREQI· DI9
AS- t D20
DREQO- D21
lACK- D22
DACKJ- 023
DACKD- GNO
CS·" D:z.4
A07' D25
A06' D26
A05' D27
A~' D28
A03" D29
A02' D30
AOJ D31
PCLJ GND
·12V +5V

Rowe
P2 Slpals
D08
D09
DIO
DII
DI2
DI3
DI4
DI5
DT~

OONE
BERR
RESET'"
INT
PTMO
RSVRD
RSVRD
RSVRD
RSVRD
RSVRD
RSVRD
RSVRD
RSVRD
RSVRD
RSvRD
RSVRD
RSVRD
RSVRD
RSVRD
RSVRD
RSVRD
PCLO
+12V

Figuur 7.2 : Specificatie van de 68-14 P2 connector.

De positieopnemer interface wordt als backplane uitgevoerd. Rij a
en c van de 68-14 P2 interface worden direct gekoppeld met
de backplane signaallijnen. Op deze, 64 lijns, backplane zitten
een aantal slots waarin zelf ontwikkeide positieopnemer printen
geplugd kunnen worden. De koppeling van een andere robot aan Met
besturingssyteem komt dan neer op aanpassing van de positieopnemer
printen.

Voor de ASEA IRb-6 moeten ook nieuwe positieopnemer printen
ontwikkelt worden de opnemers van Met 'oude' systeem zijn niet
bruikbaar deze Mebben maar een 8 bit brede databus en ze zijn niet
voorzien van een adresdecoder.
Het schema van de nieuwe positieopnemer print kan ruwweg in twee
delen gesplitst worden. Het eerste deel bevat de RDC converter,
positiebuffers en bijbehorende timing logica. Het tweede gedeelte
bevat de adresdecoder en een commando- en statusregister. Het
schema van het eerste deel van de positieopnemer print staat in
bijlage 7.3. Het schema van het tweede deel staat niet in dit
versiag maar het is verkrijgbaar bij DHR v.d. Graft van de
Vakgroep ER.

Als toelichting op dit schema van bijlage 3 kunnen de volgende
opmerkingen gemaakt worden :

- De positieopnemers worden iedere miliseconde getriggerd door de
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PTMO lijn van de P2 interface. Deze lijn is direct verbonden
met de output van timer/counter 3 op het 68-14 board. Als
gevolg van een positieve flank op de PTMO lijn worden de
robotposities in de setpointbuffers geklokt. De triggering via
de PTMO lijn kan geenabled resp. gedisabled worden via het
commando register ( tweede deel positieopnemer print l. Het is
ook mogelijk om de robotposities via dit commandoregister in te
klokken.

De robotposities kunnen worden weergegeven met 20 bits, er zou
in principe dus met drie positie setpointbuffers volstaan
kunnen worden, toch zitten er vier setpointbuffers in het
schema van bijlage 3. Het vierde, dummy, buffer is toegevoegd
omdat de posities in de software, van het 68-14 board,
gerepresenteer~ worden door integer waarden met een omvang van
vier bytes.

- Met connector Cl wordt een display verbonden dat continue dat
momentane positie van een robotarm weergeeft.

Het tweede deel van de positieopnemer print is voorzien van

Een commando register waarmee commando's als :
- reset de motor omwentelingen teller
- load de motor omwentelingen teller met een waarde

get data
enable PTMO triggering

- disable PTMO triggering
- initialiseer ( toekomst

mogelijk zijn.

- Een status register waarmee de stand van de ASEA referentie
schakelaars gelezen kan worden.
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van VME faciliteiten.
ook zeer zorgvuldig
ondersteunt en welke

HOOFDSTUK 8 : CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN.

8.1 Conclusies :

Het was de bedoeling dat aan het einde van m~Jn afstudeerperiode
fase 1, zoals beschreven in hoofdstuk 1, gerealiseerd zou zijn. De
ASEA robot zou dan draaien op een besturingssysteem waar de
huidige 8085 regelaars vervangen waren een door VME systeem met
een paar eenvoudige pro positie regelaars.
Deze doeistelling is helaas niet gehaald. Door tal van redenen
zijn er vertragingen opgelopen. Zo was het Plessey 68-14 board pas
twee maanden voor mijn afstuderen beschikbaar en is de DAC kaart
weI besteid maar eind mei, 1988, pas binnen. Bovendien bIijkt dat
het aan de praat krijgen van bouwstenen tach aItijd weer meer tijd
kost dan van te voren is gepland, deeis door onvolledige
documentatie en deels door gebrek aan ervaring.
De communicatie tussen de HP-310 en het 68-14 VME board werkt weI
en er is een ontwerp gemaakt voor de positieopnemer prints. De
overige software voor het 68-14 board maet nog geimplementeerd
worden; suggesties zijn in dit verslag beschreven.

De VME-bus bIijkt in de praktijk heel handig te werken, je hoeft
je ais gebruiker geen zorgen te maken over protocol len of timing.
VME-accessen zijn net zo eenvoudig als het schrijven naar een stuk
geheugen.
Het verraderIijke van de VME-bus is zijn specificatie waarin aIle
JME faciliteiten beschreven zijn.
Op een VME kaart zit echter maar een subset
Sij de aanschaf van VME hardware moet dan
gekeken worden welke faciliteiten zo'n kaart
je ais gebruiker wilt hebben.

Is de opzet van het besturingssysteem een goede gebleken ?

Het stadium van de implementatie van het nieuwe besturingssysteem
is eigenlijk te pril om daar op dit moment zinnige uitspraken over
te doen. Tot nu toe Iijkt het er nog op dat de ingeslagen weg de
goede is. Wat weI opgemerkt kan worden is dat het communicatie en
synchronisatieprobleem van verschillende VME kaarten erg mee Iijkt
te vallen. Er is tot nu toe nog geen vorm van interprocessor
interrupts noodzakelijk.

Het PMDS blijkt erg traag, zeker als er met meerdere gebruikers op
het systeem gewerkt wordt. Een compilatie duurt al gauw 7 minuten.
De documentatie is niet volledig en er zit een oude versie van de
linker op het systeem waardoor floating point berekeningen op het
systeem zelf niet mogelijk zijn.
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8.2 Aanbevelingen :

E~ is nag weinig gedaan aan de cantrale ap correcthe~d van data.
Een verminking van pasitie setpaints, tijdens transport over de
IEEE-bus, zou vervelende gevolgen kunnen hebben. Het is dus
belangrijk dat aan dit aspect in de toekomst de nodige aandacht
geschonken wordt.

Het zaeken naar een vervanger voor het huidige PMOS systeem is
zeker geen averbodige luxe. Naast de bavengenoemde tekartkomingen
moet oak met een aanvullende pakket van eisen rekening gehouden
worden. Het nieuwe systeem moet een directe VME interface hebben
en de robat programmeertaal ontwikkeling en programma opslag
moeten in dit sys~eem geintegreerd kunnen worden. Bovendien is het
zeer welkom als multiuser systeem voor de vakgroep.
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BIJLAGE 1 : ONTWIKKELFASEN 2 EN 3

- TWEE VME KAARTEN NEMEN
DE BAANBEREKENING EN

CDORDINATEN TRANSFORMATIE
OVER VAN DE HP/31 0

DE MASTER BESTUURT DE
BAANBEREKENING EN

COORDINATEN TRANSFORM.

EIGEN BUS VODR
4+----1 RESOLVER DATA

+-~ NAAR VERSTERKERS
VAN MOTOREN

!:)!,~~··:-:.t!·_·..i;·ii····ii!·;.:~ti;·:·i·!:···ii ..i;

,--'...,.....'1.•..• ::•••I,~ ••••••.!.:~ ..;~~ ••~.~••~••••:.;••.•.•!•.•!••••..!
IEEE-488

(I)
;:,
CD
I

w
2
>

DE HP/31 0 WORDT GEBRUIKT ALS :
- OPERATOR INTERFACE
- OPSLAGMEDIUM VOOR BESTURINGS PROGRAMMA'S

Figuu~ Bl.1 Ontwikkelfase 2.

60



I MRAC IMPLEMENTATIE

-+----+1 NAAR VERSTERKERS
VAN MOTOREN

EIGEN BUS VOOR
4+-------1 RESOLVER DATA

.!i··!·Mttl.··i:·:····.!.. ::.:!·;~ ..i·!·:...)·:.;.;

-~ \i·.;.;ii.I?·H:·~~jf·~~·):::i:··!I··:··

IEEE-488

~ <'c-~--""7' l---r----------¥
co
I

LU
2
>

Figuur 81.2 Ontwikkelfase 3.
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BIJLAGE 2 : HET IEEE-488 PROTOCOL

Su"rce Qperahon Acceotor Operat'Ofl

lQ9lCal I..,., of events lor S ':)Ufce and ACC~fJf when
transterntlQ data !JS!ng the handSha~e process
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De ASEA IRb-6 heett pe~ ~obota~m een 26 ade~ige flat ca~le

onderstaande signaallijnen zijn onde~geb~acht.

Pin

1 Zelf aangeb~achte ~ef. schakelaa~ as 1 signaal
2 Zelf aangeb~achte ref. schakelaa~ as 1 aa~de

13 Door ASEA aangeb~achte ~ef. schakelaar signaal
14 Doo~ ASEA aangebrachte ~ef. schakelaa~ aarde
15 Tachogene~ator signaal )

16 Tachogene~ato~ aa~de )

19 Rotorspoel ~esolve~

20 Rotorspoel ~esolver

22 Statorspoel 1 resolve~

23 Stato~spoel 1 resolver
24 Stato~spoel 2 resolver
25 Stato~spoel 2 resolver

waar-op

Deze signalen komen via connector C2 op de
binnen.

positieopnemer print

De relevante timing signalen van de RDC staan in figuu~ 83.1

J 8 "' m,n -----.-jr-- DEPENDS ON ;; I

COU~T ICBt

tNHl81T lI~HI

DATA VALtO

I
I L...._,----l

---l ~ os",

I
.->--- VALID ----.j

Figuu~ 83.1 ROC timing diagram.

Het Data Valid, signaal, wordt niet door de RDC gegenereerd. Voor
gedetailleerde info~matie, zie lit [9J.
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BIJLAGE 4 : HANDLEIDING COMPILER I VME-rack.

Bij de instalatie van kaarten in het VME-rack moe ten aan de
achterkant van de VME backplane, op de vr~Je VME slots, de
Interrupt acknowledge- en de Bus Grant daisy chain met jumpers
doorverbonden worden. Als dit niet gebeurt dan ontstaan 'BUS TIME
OUT' errors.

De adaptor box zit aan het Philips PG 2010 board, dit board wordt
gebruikt voor het downloaden van code. AIle transfers boven adres
$40000 worden over de VME-bus uitgevoerd.

De PMDS
commando
debugger
commando

debugger wordt onder lusr/anthon aangeroepen met het
deb6814 Het kan zijn dat na de opstartcyclus van de

eerst een 'harde' reset, op de VME-kaart, en/of 'mres'
gegeven moeten worden.

C programma's voor het Plessey 68-14 board worden gecompileerd met
het commando

c_6814 <naam C source file> -16814_lib

Met c_6814 wordt de compiler aangeroepen het is een shell met
commando's:

ACKBE=/usr/anthon/vme/compile/descr_6814
export ACKBE
exec ack $*

Deze shell staat in directory /usr/anthon/bin.

Door de optie -16814_lib wordt de bibliotheek tail_6814_lib uit
directory /usr/anthon/vme/compile meegelinkt. Deze bibliotheek
bevat enkele assembler routines waarmee karakters van de DUSCC
gelezen of naar de DUSCC geschreven kunnen worden.

Deze compiler is direct afgeleid van '68k44',
back end descriptor gewijzigd werd.

waarvan aIleen de

De configuratie van de 68-14 wordt
head_em_6814 die door de descr_6814
meegelinkt. De head em 6814 file
/usr/anthon/vme/compile

beschreven in de file
file automatisch wordt
staat onder directory

De source file van het masterproces staat in file

/usr/anthon/vme/6814-prog/masterprog.c

Na compilatie staat de executable code in file a.out. Deze code
kan door de debugger gebruikt worden na een conversieslag met het
programma convpmds dat aangeroepen wordt met commando: 'convpmds
masterprog' .
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Convpmds
file. De

produceert 3 file's master:a, master:b en
:m file wordt gebruikt voor de debugger.

de master:m

De master:m file kan pas downgeload worden naar het 68-14 board na
een transformatieslag door het programma ·setadres·. Een
transformatie slag waarbij bij ieder programma adres $100000 wordt
opgeteld. Deze transformatie slag vindt zijn oorzaak in het
verschil tussen de globale- en lokale map van de dual ported ram
van het 68-14 VME-board. De globale map van de dual ported ram
begint vanaf adres $100000, de lokale vanaf adres $0.
Na commando ; setadres master:m dummy:m ,staat de executable code
in file dummy:m, die via de debugger in het 68-14 geheugen geladen
kan worden en met de PLUM monitor wordt opgestart door commando
. go 2000' .
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