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SAMENVATTING.

Bij de vakgroep Medische Elektrotechniek van de Technische Universiteit

Eindhoven wordt momenteel een experimentele meetopstelling voor

ultrasone transmissie tomografie ontwikkeld.

Met deze meetopstelling zal het mogelijk zijn afbeeldingen te maken van

dwarsdoorsneden van objekten, waarbij het contrast bepaald wordt aan de

hand van looptijd - en dempingsmetingen.

De meetopsteIling bestaat uit een elektronisch meetgedeelte met een 8751

processor, een mechanisch gedeelte en een IBM-PC, welke zijn gekoppeld

via een IEEE-488 communicatiebus. Het elektronische meetgedeelte

bestuurt de meetopstelling via de IEEE-bus. Het zorgt er tevens voor dat

de meetdata. die de informatie over demping en looptijd bevat, in digitale

vorm naar de IBM-PC wordt gestuurd. Deze IBM-PC verzamelt aIle

meetdata en rekonstrueert ze tot een afbeelding.

De reeds bestaande hardware voor de a.pstelling is getest en werkt thans

correct.

Voor de IBM-PC is een menugestuurd programma geschreven in GWBASIC,

waarmee het op eenvoudige wijze mogelijk is meetparameters via de

IEEE-bus te laden in het interne geheugen van de 8751-processor van het

elektronische meetgedeelte. Ook kunnen commando's verstuurd worden.

welke de verschiIlende funkties van de meetopstelling aktiveren. Tenslotte

ontvangt het programma ook de meetdata en bewaart deze op floppy disk.

Verder is er voor de 8751-processor van het elektronische meet-gedeelte

een besturingsprogramma geschreven in assembler, dat in staat is

commando's via de IEEE-bus te accepteren, interpreteren en uit te

voeren. Dit programma werkt momenteel gedeeltelijk. AIle funkties

betreffende de IEEE-communicatie werken feilloos; de funkties welke

moeten zorgen voor de verwerking van de meetdata werken nog niet.
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SUMMARY.

At the group Medical Electrical Engineering of the Eindhoven University

of Technology, an experimental set-up for ultrasound transmission

tomography is in development. With this set-up it will be possible to

make cross sectional images of objects, by means of time of flight and

attenuation measurements.

The set-up consists of an electronic part with an 8751 single chip

microcontroller. a mechanical part and an IBM-PC. The three devices are

linked together by IEEE-488 communication. During a measurement session

the electronic part controls the set-up. It also takes care of the

measurement data. containing the attenuation and time of flight informa

tion. and transfers it in digital form to the IBM-PC. This IBM-PC collects

all the data and reconstructs it into an cross sectional image.

The already existing set-up hardware has been tested and is working

correctly now.

A GWBASIC computer program has been written for the IBM-PC. The

program is menu driven. which makes it "'easy to load the measurement

parameters into the microcontrollers memory along the IEEE- bus. Also

commands can be transmitted to activate the various functions of the set

up. Finally the program collects the measurement data and stores it on

floppy disc.

An assembler program for the 8751 single chip microcontroller has been

written. This program accepts. interprets and executes commands from the

IEEE-bus. At the moment this assembler program works partly. All the

functions concerning the IEEE-communication work correctly; the

functions dealing with the signal processing of the measurement data.

however, do not work properly yet.
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hoofdstuk 1

INLEIDING.

De vakgroep Medische Elektrotechniek van de Technische Universiteit

Eindhoven verricht onderzoek aan diverse afbeeldingstechnieken in de

geneeskunde. Een daarvan is de Ultrasone Transmissie Tomografie. Dit is

een techniek waarbij ultrageluid van hoge frequentie door te onderzoeken

lichaamsdelen of testobjekten heen wordt gezonden. Hierblj veranderen de

eigenschappen van het geluid. Door nu deze veranderende eigenschappen

te registreren als funktie van de plaats in een doorsnede van het objekt

is het mogelijk een afbeelding te maken. Deze techniek wordt in

hoofdstuk 2 nader beschreven.

Enige jaren geleden is er in de vakgroep een meetopstelling ontwikkeld

op basis van een ITT 2020-microcomputer waarmee op deze manier

afbeeldlngen kunnen worden gemaakt. De resulterende afbeeldingen zijn

goed, echter de tijd die nodig is om ze te maken, is vrij lang. Momenteel

wordt er gewerkt aan een nieuwe meetopstelling bestaande uit een

elektronisch meetgedeelte met een 8751 processor, een mechanisch

gedeelte en een IBM-PC welke zijn gekoppeld via een IEEE-488 com

municatiebus. Met deze opstelling moet het mogelijk zljn aanmerkelijk

sneller afbeeldingen te maken. Aan het begin van mijn afstudeerperiode

was aIleen de hardware van de nieuwe meetopstelllng gereed. Mljn

opdracht was het realiseren van de besturingsprogrammatuur voor de

nieuwe opstelling. Dit verslag toont hiervan de resultaten. Het zwaar

tepunt ligt daarbij op de werking van de IEEE-communicatie en de

implementatie ervan in de nieuwe meetopstelling.

De probleemstelling wordt beschreven in hoofdstuk 3. De mogelijkheden

van de IEEE-488 communicatiebus komen in hoofdstuk 4 aan de orde.

Vervolgens wordt gedetailleerd ingegaan op de "hardware" en de

programmatuur voor het elektronische deel van de opstelllng en de IBM

PC.
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hoofdstuk 2

ULTRASONE TRANSMISSIE TOMOGRAFIE.

2.1. Inleldlng.

Ultrageluidstechnieken genieten de laatste jaren een steeds groeiende

belangstelling in de medische diagnostiek. Met name echografie wordt veel

gebruikt in de medische wereld. Hierbij wordt een akoestische puIs in een

objekt (meestal een lichaamsdeeD gestuurd. Vervolgens worden de

reflekties (echo's) die terugkomen van het objekt. weer opgevangen. O1t

deze reflekties wordt dan een afbeelding gekonstrueerd waarbij het

kontrast veroorzaakt wordt door de reflecterende eigenschappen van het

objekt. Natuurlijk gaat ook een gedeelte van de geluidspuls door het

objekt heen. De informatie welke hierbij ontstaat wordt niet gebruikt in

de echografie.

Ultrasone Transmissie Tomografie maakt gebruik van juist die informatie

en vormt ons studiegebied. Het geluid wordt daarbij aan de tegenoverlig

gende zijde opgevangen en wordt gebruikt om afbeeldingen te maken van

dwarsdoorsneden van het objekt met behulp van een rekonstruktietechniek

welke ook bij Rontgen scanners wordt toegepast. In deze afbeeldingen

wordt het kontrast nu niet veroorzaakt door de reflectiecoeffient, maar

door parameters als geluidsnelheid en geluidsdemping.

In dit hoofdstuk wordt het principe van de ultrasone tomografie beschre

ven.

2.2. Meetmethode.

Er is een meetopstelling ontwikkeld, waarmee kleine testobjekten gemeten

en afgebeeld kunnen worden. Er worden daarbij drie verschillende

kontrastbepalende parameters gebruikt. welke zullen worden beschreven in

de paragrafen 2.2 en 2.3.

Een meting verloopt als voIgt. Het af te beelden objekt wordt tussen

twee transducers geplaatst. Deze transducers, een zender en een

ontvanger, zijn niet gefocusseerd en hebben een resonantiefrequentie van

2 MHz. lJItrageluid van deze hoge frequentie kan niet door lucht worden
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1J1iJ"[lsone transmissie tomografie

voortgeleid, daarom zijn objekt en transducers in een waterbak geplaatst.

De transducers zijn via geleiders verbonden met een boven de bak

geplaatst meetplatform, en kunnen translatie- en rotatiebewegingen

maken. Deze bewegingen (scans) worden bewerkstelligd door stappenmoto

reno De stapgrootte is ca. 0,1 mm voor de translatiescan en 0,1 graad

voor de rotatiescan. De stappenmotoren worden bestuurd door een 8751

single chip microcomputer. De bewegingen zijn weergegeven in figuur 2.1.

Fig. 2.1. Schematische voorstelling van de beweging
van de transducers.
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ultrasone t-ransmissie tomografie

In figuur 2.2. is een schematisch overzicht gegeven van het elektronische

gedeel te van de meetopstelling.

ONTVANGER

~<-1======1
(A)

comp. <-- drempel

<-----
<----
<-----

GELUIDSPULSEN

TIJDVENSTER

ZENDER

L:]<-

puls
vormer

(D)

AND
poort

(B)

"---> Ee_S_h_O_tl_~ >

I l--> lone shot21---->
, (C) ""'-------'

,

Tloop
------> LOOPTIJDKETER >

MICRO-
COMPUTER

TdellP
> DEKPINGSKETER >

Va liP

~------> AKPLITUDEKETERa--------->

Fig. 2.2. Schematisch overzicht van het elektroniscbe
deel van de meetopstelling.
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ultrasone transmissie tomografie

De zendtransducer wordt aangestuurd met een blokvormige elektrische

puIs met een pulsbreedte van 0,25 ~sec. Hierdoor ontstaat er een korte

geluidspuls in de waterbak, welke wordt ontvangen door de ontvangst

transducer. De golfvorm, een hoogfrequent amplitude-gemoduleerd signaal

met een Gaussfunktie als omhullende is weergegeven in figuur 2.4. Er

wordt gebruik gemaakt van het zogenaamde rondzingprincipe, dat wil

zeggen: een nieuwe puIs wordt verzonden, zodra de vorige door de

ontvanger gedetekteerd is. Detektie vindt plaats op het moment dat de

ontvangen puIs een bepaalde drempelwaarde overschrijdt. De detektie is

gerealiseerd met behulp van een comparator; een "one shot" levert dan

een puIs (signaal B, zie fig. 2.2.) Op deze manier gaat het systeem

rondzingen. De frequentie waarmee dit gebeurt is afhankelijk van de

looptijd van de ultrageluldspuls in de waterbak en van de elektronische

verwerkingtijd. Deze laatste tijd is echter t.ijdens het scannen constant.

De rondzingfrequentie wordt gemeten met behulp van de looptijdmeter.

waarover in paragraaf 2.4. details ter sprake zullen komen.

Een nadeel van dit rondzingen is dat willekeurige stoorpulsen die door de

ontvanger opgevangen worden en die d~ drempelwaarde overschrijden,

eveneens gaan rondzingen. Hierdoor wordt de rondzingfrequentie veel

hoger, door een stoorpuls verdubbeld de frequentie in feite en de meting

is dan waardeloos. Dit probleem kan is opgelost door de pulsen voor de

zendtransducer op bepaalde momenten te blokkeren met een tijdvenster.

Dit tijdvenster is gerealiseerd met "one shot 2" en de AND-poort (zie

fig. 2.2. en 2.3.). Het is eenvoudig in te zien dat de stoorpulsen zullen

uitsterven als het tijdvenster langer dan de helft van de looptijd gesloten

is.

De lineaire scan levert een gesampelde projektie van de geluidssnelheids

verdeling in het objekt uitgedrukt in looptijd. De projektie wordt

opgeslagen op floppy disc. Er worden op deze manier een aantal projek

ties gemaakt in verschillende richtingen. Met behulp van de zo ontstane

verzameling van projekties berekent de microcomputer de lokale gelulds

snelheld in het objekt met behulp van een algoritme gebaseerd op

gefilterde terugprojektie.
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(A)

(B)

(C)

(D)

ultrasone transmissie tomografie

geluldspuls stoorpuls
V V

--...J\~.....~ __•.....t....·~__·_._._._._.__........~~,._d_r_e_rn_pel

_nL..-....--....ln n,--
1__- 1_

_nL.-- n'--
Fig. 2.3. Signalen van het tijdvenster.

(A), (B), (C) en (D) komen overeen
met de signalen in fig. 2.2.

2.3. Andere kontrastbepalende parameters.

Met dezelfde meetopstelling is het ook mogelljk tegelljkertijd de

frequentieafhankelijke komponent van de geluidsdemping te meten. Het

weefsel tussen de zend- en ontvangsttransducer dempt hoogfrequente

ultrageluidsgolven sterker dan laagfrequente, waardoor de gemiddelde

frequentie lager wordt. Een waarde voor deze verschulvlng van de

gemlddelde frequentie kan bepaald worden uit de meting van de afstand

tussen op een volgende nuldoorgangen in het elektrische signaal van de

ontvangsttransducer (signaal A). Deze funktie is gerealiseerd in de

dempingsmeter.
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ultrasone transmissie tomografie

Demping van een geluidspuls door weefsel uit zich niet aIleen in verI aging

van de gemiddelde frequentie maar ook door afname van de amplitude.

Een derde meetprincipe is derhalve gebaseerd op het meten van de

amplitude van het elektrische signaal van de ontvangsttransducer en is

gerealiseerd in de amplitudemeter.

De afstanden tussen de nuldoorgangen en de amplitude worden simultaan

gemeten met de looptijd. en leveren elk ook een verzameling projekties

die op dezelfde manier als bij looptijd worden gerekonstrueerd tot een

afbeelding.

2.4. Implementatie.

De looptijdmeter dient de tijd Tloop die verstrljkt tussen twee pulsen in

signaal D te bepalen. zie fig. 2.4. Dit wordt bewerkstelllgd door gedurende

de tijd tussen twee pulsen een teller te laten lopen met een vaste en.
bekende frequentie. die veel hoger is dan de te meten frequentie. Er

wordt daarbij gebruik gemaakt van een 16 bits teller en een hoogfrequent

signaal van 6 MHz afgeleid van de microcomputerklok. Ter verhoging van

de nauwkeurigheid wordt niet de tijd tussen twee pulsen gemeten maar

tussen N pulsen, de grootteorde van N is daarbij 100 tot 200. Hiervoor is

een programmeerbare N-deler aanwezig. Voor meer details over de

looptijdmeter wordt verwezen naar Baas(l984) en Haarler(l984).

De dempingsmeter werkt op een soortgelljke manier als de looptljdmeter.

Nu wordt echter de pulsbreedte Tde.p gemeten. Deze pulsen beginnen op

de eerste en eindigen op de tweede nuldoorgang van signaal A na het

overschrijden van de detektiedrempel, zie fig. 2.4. Ook bij de dempings

meter wordt ter verhoging van de meetnauwkeurigheid middels een deler

de totale breedte van N pulsen gemeten. De benodigde klokfrequentie

voor de teller is bij de dempingsmeter hoger dan blj de looptijdmeter (ca.

100 MHz), zie Janssen(l986).

De ampitudemeter maakt evenals de dempingsmeter direkt gebruik van

signaal A (het elektrische signaal afkomstig van de ontvanger) en bepaalt

een laagfrequent slgnaal Vup dat evenredig is met de topwaarde van de
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ultrasone transmissie tomografie

amplitude, Fig. 2.4. Deze meter is gerealiseerd met een topdetektor welke

de analoge topwaarde van de amplitude bepaalt en een analoog digitaal

omzetter, die deze waarde digitaal representeert zodat verdere verwerking

met de microcomputer mogelijk wordt. Een gedetailleerde beschrijving van

deze meter wordt gegeven door Baars Oit. 3 ,1987).

>tijd

---drempel

Signaal
(A)

_-+-__...1...-..L..- 11 ---<0L.... _
-->tijd

->: : <-- Td •• P

:<-- Tloop ------>:

Fig. 2.4. Afleiding van de meetgtootheden Tloo p , Tde.p
en Vamp uit het elektrische signaal (A)
afkomstig van de ontvanger.

In het volgende hoofdstuk wordt de geschiedenis van de oude meetopstel

ling beschreven. De tekortkomingen ervan zullen worden geevalueerd.

Vervolgens zal de systeemopzet van de nieuwe meetopstelling worden

besproken. Tot slot van hoofdstuk 3 wordt de afstudeeropdracht geformu

leerd.
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hoofdstuk 3

PROBLEEMSTELLING.

3.1. Geschiedenis van het meetsysteem.

De bij de vakgroep ontwikkelde meetopstelling is in de loop van jaren

steeds verder uitgebreid en geperfectioneerd. De eerste geautomatiseerde

opstelling is opgebouwd uit:

a) een meetplatform met drie motoren en zes eindschakelaars en een

stuureenheid ten behoeve van de verplaatsing van de transducers

rond het meetobjekt,

b) tomograaf: elektronika voor het ontvangen van de geluidspuls, het

aansturen van de zendtransducer via het tijdvenster. Het uitgaande

TTL-signaal bevat de looptijd data en is geschikt voor computerver

werking.

c) ITT 2020 microcomputer (een APPLE II kloon welke in het vervolg

ITT-computer zal worden genoemd): het hart van het meetsysteem

dat dient voor de besturing van de motor-stuureenheid, het meten

van de looptijd, datatransport,

-opslag en - bewerking.

Figuur 3.1. geeft een beeld van de opbouw van dit oorspronke-lijke

meetsysteem.

..
I

y

I STUUREENHEID

TOMOGRAAF

..ITTL-signal

y

---> I In-computer I ( RS-232 > I__I_B_M-_P_C__

Fig. 3.1. Schematische voorstelling van de opbouw van
meetsysteem met de ITT-computer.
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probleems telling

De Meetopstelling bestaat uit een analoog en een digitaal deel. Het

analoge deel (de tomograaf) met zend- en ontvangst-schakeling voor de

transducers is ondergebracht in een 19 inch rack. Het digitale deel (de

looptijdmeter) is uitgevoerd als insteekkaart voor de ITT-computer.

Vanuit deze kaart wordt ook de koppeling met de motoren via de

stuureenheid bewerkstelligd. Later zijn op aparte insteekkaarten nog

twee digitale delen de dempingsmeter (Janssen. 1985) en de amplitudeme

ter (Baars, 1987) toegevoegd.

De nadelen van het systeem zijn:

1) De beperkte geheugencapaciteit van de ITT-computer resulteert in

inefficient datatransport. waarbij veel tijdrovende lees- en schrijf

operaties naar floppy disc nodig zijn.

2) De storingsgevoeligheid van de ITT-computer neemt door de vele ad

hoc oplossingen op de insteekkaarten steeds toe.

3) De niet standaard interfaces tussen de diverse delen maken

veranderingen en toevoegingen omslachtig.

In eerste instantie is de ITT-computer zowel voor het uitvoeren van de

meting als voor de beeldbewerking en -rekonstruktie gebruikt. Dit gaat

erg traag door de geringe rekencapaciteit van de processor (6502 met een

1 MHz klok). De rekentijd voor een gebruikelijke rekonstruktie is ca. 20

minuten.

Daarom is aan de meetopstelling een IBM personal computer toegevoegd,

welke middels een RS-232 seriele lijn aan de ITT-computer is gekoppeld.

De tijdens de meting op floppy disc (ITT) opgeslagen data kan middels een

communicatieprogramma na afloop van de meting overgezet worden naar

de IBM-PC. Met behulp van de IBM-PC verloopt de beeldreconstructie en

beeldbewerking een stuk sneller.

Er is gekozen voor een nieuwe systeemopzet op basis van een IEEE-488

bus struktuur. Deze wordt in paragraaf 3.2 beschreven. Parallel hieraan is

het oorspronkelijke systeem nog geperfectioneerd door het communicatie

programma voor datatransport tussen ITT-computer en IBM-PC en het

meetprogramma te integreren. zodat de uitwisseling van de meetdata

tussen beide computers niet na afloop van een meting maar na iedere

projektie plaatsvindt. Hierdoor is het mogelijk geworden de geregistreerde

projekties op de IBM-PC visueel te inspecteren en eventueel een projektie
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probleemstelling

opnieuw te meten. De totaal benodigde tijd voor meting en data transport

is hiermee al aanmerkelijk gereduceerd.

3.2. Nleuwe Systeemopzet.

Een oplossing voor de beschreven nadelen biedt een systeemopzet met

een IEEE 488-communicatiebus. Dit bussysteem is speciaal ontworpen voor

programmeerbare meetapparaten en heeft onder andere de volgende

eigenschappen:

De apparaten staan met elkaar in verbinding via een bus.

Hierop kunnen direkt 15 apparaten worden aangesloten.

Het datatransport verloopt met 8 bits parallel.

De maximale transmissiesnelheid is 1 Mbyte/sec en zal bereikt

worden indien de totale buslengte kleiner dan 20 meter is.

Alle busprotocollen. funktionele. elektrische en mechanische specifikaties

zijn vastgelegd in de IEEE 488-standaard. welke in hoofdstuk 4 nader zal

worden toegelicht. Figuur 3.2. geeft een blokschema van de nieuwe

sys teemopzet.

De communicatie tussen tomograaf. motoren en IBM verloopt nu dus via

de IEEE- bus. Hiervoor heeft elk randapparaat een eigen IEEE-interface

nodig. De ITT-~omputer die het datatransport verzorgde is verdwenen.

Deze taak wordt overgenomen door de interface van de tomograaf. Dit is

een zogenaamde intell1gente interface opgebouwd rond een speciale IEEE

communicatie chip (~P 7210 NEC) en een single chip microcontroller <Intel

8751H). Het bevat tevens de looptijdmeter en dempingsmeter. De interface

moet tijdens de meting de opstelling zelfstandig besturen.

Gezien de struktuur is het echter ook mogelijk de motoren rechtstreeks

vanaf de IBM-PC te besturen (handbediening).
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Fig. 3.2. Opbouw van het nieuwe meetsysteem met
IEEE 488-bus.

De taakverdeling van het systeem is nu als voIgt:

1) de IBM - PC dient als interface naar de gebruiker en zorgt de voor

reconstructie en beeldbewerking,

2) de tomograaf interface verzorgt tijdens de meting de aansturing van

de motoren, het datatransport. de bediening van looptijd-, demping

en later de amplitudemeter.
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Door deze taakverdeling ontstaan de volgende datastromen:

a) Voor de meting;

• Meetparameters (bv het aantal projekties of het aantal samples per

projektie etc) worden door de IBM-PC naar de tomograaf interface

gestuurd.

• Stuurbytes worden door IBM-PC naar motoren gestuurd ten behoeve

van de handbediening van de motoren.

• Eindschakelaar-informatie van motoren gaat naar de IBM-PC. Deze

informatie geeft aan dat een van de transducers in een uiterste

stand staat.

• De tomograaf interface stuurt statusinformatie naar de IBM-PC;

e.e.a. ter kontrole van de data-uitwisseling.

b) Tijdens de meting;

• Tomograaf interface stuurt bytes naar motoren.

• Motoren sturen eindschakelaar informatie naar IBM-PC.

• Tomograaf interface stuurt meetdata naar IBM-PC.

• IBM-PC stuurt commando's naar tomograaf interface (bv. meting

afbreken, projektie opnieuw etc.)

c) Na de meting;

• De tomograaf interface stuurt statusinformatie naar de IBM-PC;

e.e.a. ter kontrole van de data-uitwisseling.

De hardware voor dit nieuwe meetsysteem is beschikbaar. Het IEEE

interface voor de IBM-PC is een gekocht systeem waarbij tevens BASIC

driver software geleverd is. De interfaces voor motoren en tomograaf zijn

binnen de vakgroep ontwikkeld (Pijfers 1987). Deze tomograaf beschikt

nog niet over een amplitudemeter.
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3.3. Afstudeeropdracht.

De afstudeeropdracht is nu als voIgt te formuleren:

1) Test de hardware van motor- en tomograaf interface.

2) Schrijf besturingsprogrammatuur voor het tomograaf interface, welke

zorgt voor looptijd - en dempingsmeting en ruimte laat voor een

toekomstige amplitudemeting. Het programma moet resulteren in een

intelligente tomograaf die in staat is commando's van de IEEE-bus

op te vangen, te herkennen en uit te voeren. De tomograaf moet

tijdens een meting de opstelling geheel zelfstandlg besturen, zodat

de IBM-PC tijd beschikbaar heeft voor de reconstructie.

3) Schrijf een menuprogramma voor de IBM-PC dat op een overzichte

lijke wijze toegang biedt tot de mogelijkheden van het meetsysteem.

Het programma moet in staat zijn de meetparameters te laden in de

tomograaf interface en de meetdata op te vangen en op te slaan op

floppy disk.

Alvorens dieper in te gaan op de werking van de hardware en besturlngs

programmatuur van de nieuwe meetopstelling is het noodzakelijk enlg

inzicht te krijgen in de principes van de IEEE-communicatie. Hieraan is

het volgende hoofdstuk gewijd.
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DEIEEE-488STANDAARD.

4.1. Inleiding.

De IEEE-488 standaard beschrijft een universeel bussysteem voor

programmeerbare meetapparatuur, waarmee het mogelijk is om verschillen

de meetinstrumenten op een strikt voorgeschreven manier te laten

communiceren. Het bussysteem is ontwikkeld door het Amerikaanse

Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) naar een voorstel

van Hewlett Packard. Het werd in 1978 goedgekeurd door het ANSI

(American National Standards Institute) en kreeg daarbij de officHHe naam

ANSIIIEEE-488-1978. De International Electrotechnical Commission IEC

nam de standaard over onder de naam IEC-625. Niet officHHe namen voor

het bussysteem welke ook veel gebruikt worden zijn:

- G P I B General Purpose Interface Bus en

- H P I B Hewlett Packard Interface Bus.

Wij gebruiken in dit verslag de naam: IEEE-bus.

In de standaard (zie Lit. 1 en Lit. 2) worden zowel mechanische,

elektrische als funktionele eigenschappen beschreven. De ANSI en de IEC

beschrijvingen zijn volledig gelijk met uitzondering van het konnektor

type. ANSI schrijft een 24-polige Micro Ribbon konnektor voor, IEC gaat

uit van een 25-polige Subminiatuur-D konnektor (zie ook BUlage 8).

In dit hoofdstuk wordt de werking van de IEEE-bus behandeld om te

beginnen aan de hand van de algemene systeemopbouw.

4.2. Algemene Systeemopbouw.

Elk apparaat wordt via een eigen interface aangesloten op de IEEE-bus.

De IEEE-bus vormt daarbij een verbinding die te vergelijken is met een

waterleidingnet, waarbij iedere gebruiker water Onformatie) kan aftappen.

Dit in tegenstelling tot een sterstruktuur zoals bij het telefoonnet

bestaat. In dat geval heeft iedere gebruiker een individuele 11jn naar een

centrale.

Een nadeel van de 'waterleiding struktuur' is dat elk apparaat over enige

intelligentie moet beschikken om te bepalen of een bericht al dan niet
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voor hem van belang is. AIle berichten worden in principe aan elk

apparaat aangeboden. Er is een taakverdeling in de apparaten nodig om

een ordening te krijgen in het berichten verkeer. Er wordt onderscheid

gemaakt tussen:

het apparaat dat de IEEE-bus beheert (de controller).

het apparaat dat data naar de IEEE-bus zendt (de talker),

het apparaat dat data van de IEEE-bus leest (de listener),

het apparaat dat ten aIle tijde de besturing van de IEEE-bus

kan opeisen (de system controller).

De controller bestuurt in feite het systeem. Rij zorgt er voor dat de

apparaten als talker of listener gaan funktioneren door ze als zodanig te

adresseren. Daarmee bepaalt de controller dus de aktuele taak van elk

apparaat. De controller kan ook een ander apparaat controller (in charge)

maken. Deze nieuwe controller neemt dan de besturende taak over.

Een voorwaarde voor de korrekte werking van het systeem is dat er

steeds maar een controller en een talker tegelijkertijd aktief is. Er

kunnen weI meerdere listeners tegelijk aktief zijn. Van aIle mogelijke

controllers is er een de system controller. Dit apparaat kan op ieder

moment de besturing van de IEEE-bus- opeisen. Rierdoor wordt het

lopende proces afgebroken en kan de system controller het systeem

opnieuw initialiseren.

De controller moet voor zijn besturende taak over de informatie

beschikken welk apparaat op een bepaald moment data wi! verzenden of

ontvangen. Verder moet hij ook beschikken over de adressen van die

apparaten om ze als talker of listener te adresseren. Van het apparaat dat

de controllertaak moet uitvoeren wordt dus enige intelligentie verwacht.

Meestal wordt hiervoor een personal computer gebruikt. De gebruiker kan

dan met een programma de meetprocedure in de controller vastleggen.

De apparaten worden via een interface met de IEEE-bus verbonden. De

controller onderscheidt deze apparaten aan de hand van hun adressen.

Deze adressen kunnen op de meeste apparaten worden ingesteld met

behulp van 'dipswitches' . Ret is ook mogelijk dat op een interface

meerdere apparaten worden aangesloten. Er wordt dan gebruik gemaakt

van zogenaamde secondaire adressering om binnen een interface te

onderscheiden tussen de aangesloten apparaten.
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Voordelen van dit bussysteem zijn:

eenvoudige bedrading tussen de apparaten (doorlussysteem),

in tegenstelling tot het stersysteem is in de controller slechts een

interface nodig onafhankelijk van het aantal aangesloten apparaten,

datatransport is ook mogelijk buiten de controller om, nadat de

controller een talker en een of meerdere listeners heeft geadres

seerd,

het systeem is gemakkelijk uit te breiden met extra apparaten.

Enige nadelen van het systeem zijn:

als gevolg van de belasting van de signalen door de ontvangers en

de impedantie van de zenders is het aantal maximaal aan te sluiten

apparaten beperkt tot 15,

de maximale buslengte is 20 meter,

elk afzonderlijk apparaat mag geen aansluitkabels hebben die langer

als 2 meter zijn.

de maximaal haalbare transmissie snelheid is 1 mbyte/sec.

In de volgende paragraaf komt de bus zelf aan de orde. De afzonderlijke

signaallijnen zullen worden gelntroduceerd en hun funktie zal worden

beschreven.
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4.3. Definitie van de Signaall1jnen.

De IEEE-bus bestaat afhankelijk van het konnektortype uit 24 of 25

aansluitingen, waarvan er 16 als signaalleiding worden gebruikt. De

resterende 8/9 leidiTigen doen dienst als afscherming en retourleidingen.

De signaallijnen zijn naar funktie te verdelen in 3 groepen die elk een

bus vormen:

Data bus 8 lijnen DIO 1 tot 8

handshake bus 3 lijnen NRFD, NDAC. DAV

Management bus: 5 lijnen ATN. REN. IFC. SRQ. EOI

IEEE is een digitaal bussysteem. dat wi! zeggen de signalen kennen

slechts 2 logische toestanden waar en onwaar. De namen van de lijnen

zijn letterwoorden die in afkorting iets zeggen over de funktie van het

signaal. Deze letterwoorden worden mnemonics genoemd. NDAC betekent

bijvoorbeeld Not Data ACcepted. De verschillende I1jnen zijn weergegeven

in fig. 4.1.

controller apparaat apparaat
+ + +

interface interface interface

/\ /\ /\

IFC -
ATN -
REN -
IFC -
SRQ -
EOI -

NRFD -
NDAC ~

DAV .....

DI01 / -\
DI08 \ /

Fig. 4.1. De Signaallijnen van de IEEE-bus.
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Data bus

De data bus bestaat uit 8 Data Input Output lijnen waarover meetwaar

den, parameters, commando's en adressen kunnen worden getransporteerd.

Dit gebeurt bit-parallel, byte-serieel asynchroon en bidirectioneel.

Handshake bus

De handshake bus zorgt voor de synchronisatie van het datatransport

over de data bus. De drie handshake lijnen hebben de volgende naam en

funktie:

DAV (DAta Valid/ Data AVailable)

Deze lijn wordt door de talker geaktiveerd om de listeners te laten weten

dat er een geldig en gestabiliseerd data byte ter beschikken staat.

NRFD (Not Ready For Data)

Dit signaal is aktief zolang niet aIle listeners gereed z1jn voor ontvangst.

De talker moet wachten met het uitzenden van een byte totdat aIle

listeners het signaal NRFD onwaar hebben gemaakt.

NDAC (Not Data ACcepted)

Nadat aIle listeners gereed zijn al de talker een byte op de bus zetten.

Dit byte moet op de bus blijven staan totdat aIle listeners het byte

hebben geaccepteerd. Dit wordt door de listeners aan de talker duidelijk

gemaakt met het NDAC-signaal. NDAC wordt waar zodra er geldige data

is, en weer onwaar op het moment dat de laatste listener het byte heeft

overgenomen.

Management bus

Deze bus omvat een vijftal besturingssignalen die elk een heel verschil

lende rol spelen in de communicatie tussen de apparaten.

ATN (ATtentioN)

Met dit signaal kan de controller aangeven of het byte dat op de bus

komt een commando of adres (ATN is waar) dan weI een data byte (ATN

is onwaar) is.
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IFC (InterFace Clear)

Uitsluitend de system controller kan met het aktiveren van dit signaal

aIle aangesloten interfaces in hun uitgangstoestand brengen. Alle

apparaten zUn dan ongeadresseerd.

REN (REmote Enable)

Meetapparaten zUn behalve op afstand ook lokaal te bedienen met de

bedieningsorganen op het frontpaneel. Met het signaal REN worden alle

bedieningsfunkties vanaf het frontpaneel geblokkeerd. De besturing van

het apparaat kan dan alleen nog geschieden vanaf de IEEE- bus. Ook di t

signaal kan uitsluitend door de system controller worden uitgezonden.

SRQ (Service ReQuest)

Deze lUn fungeert als een soort interruptiijn. Elk aangesloten apparaat

dat in staat is een verzoek tot service af te geven, kan de SRQ-lijn

aktiveren. De controller herkent een dergelijk signaal en zal vervolgens

vaststellen welk apparaat dit verzoek om service heeft ingediend. Daarna

zal de controller aan het verzoekende apparaat de gewenste service

verlenen.

EOI (End Or Identify)

Dit signaal heeft zoals de naam al aangeeft twee funkties. Ten eerste

wordt er het einde van een datablok mee aangegeven en ten tweede wordt

het gebruikt om apparaten die een service request hebben ingediend te

identificeren. Na een end-signaal kan de controller nieuwe talker en

listeners adresseren of de transmissie van een nieuw datablok inleiden.

Het identify- signaal wordt door de controller uitgezonden. Indien

eveneens ATN aktief is betekent dit een verzoek van de controller aan

acht van te voren aan gewezen apparaten om te melden of ze al dan niet

een SRQ hebben ingediend. Die acht apparaten hebben ieder een datalijn

toegewezen gekregen en kunnen die in een identificatieslag aktiveren.

Deze procedure heet parallel poll. De volgende tabel geeft een overzicht

van de funkties behorende bU de verschillende combinaties van het EOI

en het ATN-signaal.
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ATN EOI DIO funktie

0 0 normaal data byte normal
0 1 laatste byte uit een blok end
1 0 commando of adres command mode
1 1 parallel poll byte identify

4.4. Interface tunktles.

Dit zijn de funkties die betrekking hebben opb)

Een meetapparaat met IEEE-aansluiting bestaat uit een apparaat en een

interface. In hardware zijn deze beide delen echter vaak niet te scheiden.

Naar funktie kan er weI een verdeling worden gemaakt, namelijk in:

a) Apparaat funkties. Dit zijn al die funkties van het apparaat die

nodig zijn voor het eigenlijke meetproces (b. v. Instellen van

meetbereik, nauwkeurigheid of triggermode). Deze funkties zijn

lokaal te bernvloeden met de bedieningsorganen op het frontpaneel

van het apparaat.

Interface funkties.

de communicatie mogelijkheden. In feite communlceert het meetappa

raat via de interface funkties met de IEEE-bus. Elke funktie kan een

beperkte set berichten voor de IEEE-bus genereren, verzenden of

van de IEEE-bus ontvangen en verwerkcn. Deze berichten kunnen

zijn: meetwaarden, -parameters, adressen of commando's. De

interface funkties zijn volledig vastgelegd in de IEEE-standaard. Er

zijn tien verschillende interface funkties:

SH Source Handshake SR Service Request

AH Acceptor Handshake DC Device Clear

T Talk RL Remote Local

L listener DT Device Trigger

C Controller PP Parallel Poll
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Source Handshake

Deze funktie zorgt er voor dat de data op en korrekte manier op de

IEEE- bus gezet wordt.Hij bestuurt de DAV-lijn aan de hand van de

NRFD- en NDAC-lijn.

Acceptor Handshake

Deze funktie bestuurt de NRFD- en NDAC-lijn aan de hand van DA V.

Samen met de SH-funktie zorgt de AH-funktie voor de korrekte asynchro

ne overdracht van commando's en data. Het begin van de overdracht kan

worden geblokkeerd door de NRFD-lijn. Het einde van een overdracht kan

worden uitgesteld door middel van de NDAC-lijn.

Talker

Wanneer deze funktie aktief Is, kan het apparaat informatle versturen

naar een of meerdere listeners. De funktie wordt geaktiveerd als de

controller het betreffende talker adres op de IEEE-bus zet.

Listener

Dit is de tegenhanger van de talker funktie en geeft de mogelljkheid om

berichten te ontvangen nadat het apparaat geadresseerd is door de

controller.

Service Request

Met deze funktie kan een apparaat asynchroon aandacht van de controller

vragen. Deze funktie bedient de SRQ-lijn.

Remote Local

Met behulp van deze funktie kan omgeschakeld worden van lokale

besturing vanaf het bedieningspaneel naar besturing vanaf de IEEE-bus.

Afhankelijk van het signaal van de REN-lijn schakelt de RL-funktie het

bedieningspaneel aan of uit.

Parallel Poll

Deze funktie maakt het mogelijk dat van maximaal acht apparaten

tegelijkertijd door de controller de status wordt afgevraagd na een

Service Request. Definitie reageert op de EOI-lljn met het 81 dan niet

aktiveren van de hem toegewezen data-lijn. op deze wijze kan de
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controller er achter komen welk apparaat een Service Request heeft

ingediend.

Device Clear

Met behulp van deze funktie kan een apparaat vanaf de IEEE-bus

gereset worden. De funktie reageert zowel op een reset commando over

de data bus als op de IFC-lijn.

Device Trigger

Met de DT-funktie kan er in een apparaat een bepaalde aktie geYnitieerd

worden. deze funktie kan handig zijn als er in een meetsysteem meerdere

apparaten tegelijkertijd gestart moeten worden.

Controller

Deze funktie zorgt ervoor dat een apparaat de besturing van de IEEE-bus

op zich kan nemen, dat wi! zeggen dat het commando's en adressen kan

versturen. Tevens bestuurt de funktie de management lIJnen ATN.

REN,IFC en EOI en kan het reageren op de SRQ en EOI lijnen. Dit is de

meest ingewikkelde interface funktie.
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De IEEE-standaard definieert de interface funkties aan de hand van

toestandsdiagrammen. In figuur 4.2 is het diagram voor de AH-funktie

weergegeven.

ATN v (LACS) v (LADS)
(Wlthint,)

(ATN v 'dy) ~ iCs

ATN ~ roy
(within t,)

Fig. 4.2. Toestandsdiagram van de Acceptor Handshake
funktie.

Een dergelijk diagram bestaat uit:

1) Toestanden. Deze worden voorgesteld door cirkels. De toestands

naam is in mnemonic in de cirkel aangegeven. De betekenls van de

toestanden van de AH-funktie is in de volgende tabel weergegeven.
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AH-toestand Aanduiding NRFD NDAC

A I D S Acceptor Idle State waar waar
A N R S Acceptor Not Ready onwaar onwaar

State
A C R S Acceptor Ready State waar onwaar
A C D S Accept Data State onwaar onwaar
AWN S Acceptor Wait for New onwaar waar

cycle State

2) Toestand overgangen. Deze zijn weergegeven met pijlen die

verbindingen vormen tussen de cirkels. Niet alle toestanden hebben

direkte overgangen. Bij de pijlen horen Boole-uitdrukkingen, die de

voorwaarde voor de betreffende toestand overgang aangeven. Er

zijn ook pijlen zonder oorsprong. Dit betekent dat vanuit elke

willekeurige toestand van de interface funktie op de door de pUI

aangegeven toestand wordt overgegaan als aan de bUbehorende

conditie is voldaan. De Boole-uitdrukkingen bestaan uit:

a) Toestanden van andere interface funkties. Deze worden

aangegeven met vier hoofdletters in een el11ps.

b) Tijdoperatoren. Een kleine "t" geeft aan dat de overgang naar

de volgende toestand binnen de aangegeven tijd moet plaatsvin

den. De hoofdletter "T" geeft aan dat de bestaande toestand

minstens deze tijd aangehouden moet blijven.

c) Berichten over apparaat funkties (drie kleine letters) of over

andere interface funkties (drie hoofdletters).

Deze berichten bepalen in hoge mate de informatie overdracht tussen

apparaat en IEEE-bus en vormen daardoor het hart van de communicatie.

In de volgende paragraaf zal hier verder op ingegaan worden.
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4.15. Informatle overdracht en toestandskoppellng.

De apparaatfunkties van de verschillende apparaten zijn met elkaar

gekoppeld via interfacefunkties en IEEE-bus. Om de verschillende

apparaten te laten communiceren dient er dus informatieoverdracht plaats

te vinden tussen apparaatfunkties en interface funkties en tussen

interface funkties onderling al dan niet van hetzelfde instrument, zie fig.

4.3.

De communicatie tussen apparaatfunkties en interfacefunkties wordt in de

IEEE-488 standaard beschreven aan de hand van messages(berichten} en

state linkages(toestandskoppelingen}, Er is daarblj onderscheid gemaakt

tussen:

I} Local messages, welke zorgen voor de informatleoverdracht tussen

apparaatfunkties en interface funkties van een instrument. Deze

berichten komen dus niet op de IEEE-bus en zijn in fig 4.3

aangegeven met pijl (S), Een voorbeeld van een local message is pon

(power on, apparatuur ingeschakeld) zie fig. 4.2.

2} remote messages, welke zorgen voor 'de informatieoverdracht tussen

twee interface funkties van verschillende instrumenten. Deze remote

messages zijn in de standaard eenduidig vastgelegd en komen weI

over de IEEE- bus. De remote messages zelf zljn weer onder te

verdelen in twee groepen:

a} device dependant messages: deze veroorzaken geen toestands

veranderingen in een andere interface funktie. Bij deze

berichten is ATN niet aktief, het betreft dus data. Voorbeelden

hiervan zijn: statusdata of meetwaarden.

b} interface messages: Deze berichten veroorzaken weI toestands

veranderingen in andere interface funktie(s}, zie pijl (2) in fig.

4.3. ATN is aktief wanneer deze messages worden verzonden.

Dit zijn dus de eigenlijk de buscommando's.
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Oe"·lIce (apparatus)

6

I I
I I
II
I I c
II

---------------
Messege coding

Devioe functions

I I
Onvers and receiverS

I I

------

SH

Interlace bus

Fig. 4.3. Informatieoverdracht tussen apparaatfunkties,
interface funkties en IEEE-bus.

Deze interface messages zijn nog verder onder te verdelen in

vier groepen:

universal commands, welke door aIle interface funkties

verwerkt worden.

addressed commands, welke aIleen door interface funkties

van geadresseerde apparaten verwerkt worden.

addresses; deze worden door aIle interface funkties

verwerkt en tenslotte

secondary addresses, welke worden verwerkt door aIle

apparaten die geadresseerd zijn door een primary address

of command.
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3} State linkage: de logische afhankelijkheid tussen toes tanden van

verschillende interface funkties binnen hetzelfde apparaat. Wanneer

een toestandsverandering in een interface funktie tevens een

toestandsverandering in een andere interface funktie veroorzaakt,

dan bestaat tussen die toestanden een koppeling of state linkage.

Ook op deze manier kan er informatie tussen de interface funkties

worden uitgewisseld, zie pijl (4) in fig. 4.3. Een voorbeeld van een

dergelijke toestandskoppeling is wanneer de talker funktie van een

apparaat aktief wordt tevens de source handshake funktie van dat

apparaat aktief wordt. AIleen wanneer beide funkties aktief zijn is

het voor dat apparaat mogelijk berichten over de IEEE-bus te

versturen.

In fig. 4.3. zijn eveneens de blokken 'Message coding' en 'Drivers and

receivers' weergegeven. Deze beide blokken vormen voor de beschreven

messages de verbindingen naar de IEEE-bus. In het blok 'Message coding'

vindt de vertaalslag van remote mess::rge naar de werkel1jke signaallijn

waarden plaats. Na buffering door de transceivers komen deze signaal

waarden op de IEEE-bus, pijl (l) in fig. 4.3. Bij de busberichten kan

onderscheid gemaakt worden tussen:

Unlllne messages: Deze berichten maken slechts gebruik van een

signaaIlijn uit de management bus. Er kunnen op die manier

meerdere berichten tegelijkertijd worden verzonden.

Multlllne messages: Deze berichten maken gebruik van meerdere

lijnen uit management bus en data bus. In dit geval kan er maar een

bericht tegelijkertijd worden verzonden.

In bijlage 10 is een lijst weergegeven van aIle remote messages met

bijbehorende mnemonics en signaaIlijncodering.
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4.6. Hardware bepalingen.

De IEEE-bus werkt met inverterende logica in een aktief-Iaag situatie. Er

geldt het volgende verband tussen de logische toestand van een signaal en

de bijbehorende fysieke representatie ervan uitgedrukt in de signaalspan

ning u.

Logische toestand Fysieke Representatie

"0"; laag; niet aktief; 2,00 Volt ( U ( 5,25 Volt
onwaar; unasserted

"1"; hoog; aktief; 0,00 Volt ( U ( 0,80 Volt
waar; asserted

Voor de logische toestand zijn vele benamingen in omloop. Vooral de

benamingen hoog/laag en 0/1 kunnen aanleiding geven tot verwarring als

men zich niet realiseert dat het hierbij om een logische toestand gaat.

Vanwege de inverterende logica is de toestand laag gekoppeld met een

hoge signaalspanning en omgekeerd.

De datatransmissie over de IEEE-bus vindt met TTL-niveaus plaats. De

drivers en receivers, die de koppeling van de IEEE-bus naar de interface

vormen kunnen daarom normale TTL-componenten zijn. Ter voorkoming

van busreflecties worden aIle lijnen in de apparaten afgesloten overeen

komstig de karakteristieke impedantie van de kabel, dat wil zeggen aIle

lijnen worden met een weerstand aan de "plus" en een weerstand aan de

"nul volt" gelegd. Deze weerstanden vormen een extra belasting voor de

zender, daarom dienen als bus drivers open collector of tristate circuits

met een hoge belastbaarheid te worden toegepast.
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De eisen van de IEEE-standaard met betrekking tot de belastbaarheid van

de drivers zijn:

In lage toestand moeten de drivers 48 rnA kunnen verwerken.

In de hoge toestand moeten de drivers 5,2 rnA kunnen leveren.

Omdat de signaallijnen laag-aktief zijn, vormen aIle op een lijn aangeslo

ten driver uitgangen een zogenaamde wired-or-configuratie. Aktieve

signalen kunnen een lijn "laag trekken" door het gebruik van open

collector of tristate circuits. In het voorbeeld van het handshake signaal

NRFD betekent dit dat de talker een NRFD-signaal ziet dat het resultaat

is van de Booleaanse funktie:

NRFD = NRFD (1) + NRFD (2) +.....+ NRFD (n)

waarin NRFD (1) ... NRFD (n) de condities van de afzonderlijke aktleve

listeners voorstellen.

Met betrekking tot de datatransmissiesnelheid geeft de standaard de

volgende richtlijnen:

Bij 48 rnA open collector drivers en een kabellengte van 20 m met

standaardbelasting bedraagt de transmissiesnelheid maximaal 250000

bytes/sec.

Bij 48 rnA tristate drivers en overigens gelijke omstandigheden is de

transmissiesnelheid maximaal 500000 bytes/sec.

De IEEE-standaard geeft nog tal van andere hardwarebepalingen met name

met betrekking tot de minimale en maximale tijdsduur van commando's en

toestandsovergangen. Ook voor nog hogere transmissiesnelheden tot 1

Mbytes/sec bestaan zeer stringente eisen. Voor meer informatie betref

fende deze zaken wordt verwezen naar de IEC-publikatie nr. 625-1 (lit. 1).
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HARDWARE BESCHRIJVING VAN DE

MEETOPSTELLING.

6.1. Inleldlng.

De hardware van de meetopstelling bestaat uit drie apparaten, namelijk

een IBM-personal computer met z'n IEEE-interface, het meetplatform met

stappenmotoren en bijbehorende motorsturingsinterface en de tomograaf

schakeling bestaande uit zend- en ontvangstelektronica en een tomograaf

interface.

De drie delen zijn met elkaar verbonden via de IEEE- bus. In flguur 5.1. is

het blokschema van de meetopstelling weergegeven. Gezien de omvang en

de complexiteit van de meetopstelling zullen niet alle delen van de

hardware besproken kunnen worden. We beperken ons tot die delen die

direct betrekking hebben op de IEEE-communicatle, namelijk de drie

IEEE-interfaces.

,--------------------------,
TOMOGRAAF

I

E

I--+--''--+--I
INTERFACE 1 ' ZEND- EN ONTV.

, 1 ELECTRONICA

E L J

E

4

8

8

B

u

s

( ) ....._IN_T_E_R_F_AC_E__... ( ) 1.....__M_OT_O_R_E_N__...l

( ) ....._INT_E_R_F_AC_E__...(----)I.....__I_BH _

Fig. 5.1. Een blokschema van de meetopstelling.
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Voor een goed begrip van het hardwareontwerp is het noodzakelijk nog

eens de taakverdeling tussen de beide programmeerbare delen van de

meetopstelling te herhalen.

1) De IBM-PC dient als interface naar de gebruiker en zorgt voor de

beeldrekonstruktie en beeldbewerking.

2) De tomograafinterface verzorgt tijdens de meting de aansturlng van

de motoren. het datatransport. de bediening van looptijd -. dempings

en later de amplitudemeter.

Meetparameters

IBM

Kommando's
---------iC>

<l Meetdata
Status Info

TOM

Stuurbytes

MOT

Stuurbytes

Fig. 5.2. De uitwisseling van informatie tussen de
verschillende delen van meetopstelling.
De betekenis van de afkortingen is:
IBM = IBM-personal computer
TOM = Tomograaf, MOT = Motorsturing.

De idee achter deze taakverdeling is de volgende. Als de tomograafinter

face zelfstandig een meting kan uitvoeren hoeft de IBM-PC slechts de

meetda ta op te vangen en heeft daardoor verwerkingstljd over om

tegelijkertijd te zorgen voor de beeldrekonstruktie. Op die manier wordt

de tijd die nodig is voor het maken van een afbeelding drastisch
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gereduceerd. Deze taakverdeling geeft concreet aanleiding tot infor

matiestromen tussen de verschillende delen van de meetopstelling zoals

weergegeven is in figuur 5.2.

De tomograafintcrface kan pas met een meting beginnen als hij de juiste

meetparameters heeft ontvangen van de IBM-PC. Deze bevatten informatie

zoals het aantal projekties of het aantal te nemen samples per projektie.

Middels kommando's in de vorm van bytes kan de IBM-PC daarna aan de

tomograafinterface de opdracht geven een meting te beginnen. Daarbij

zorgen de stappenmotoren dan voor de scanbewegingen van de transdu

cers. De tomograafinterface verzorgt de stuurbytes voor de motoren

tijdens een meting. Bij de voorbereidingen voor een meting kan ook de

IBM-PC zorgen voor de motorstuurbytes; dit geeft de mogelijkheid tot

handbediening van de motoren via het toetsenbord van de IBM-PC. Ais de

transducers in een uiterste stand gekomen zijn dienen zij dit te melden

door het verzenden van een service request signaal over de IEEE-bus. Het

sturende apparaat ( IBM-PC of TOM) weet dan dat het moet stoppen met

het zenden van de stuurbytes. Tijdens de scanbewegingen van de

transducers worden de looptijd- en dempingsmetingen gedaan. De hieruit

ontstane meetdata en bijbehorende statusinformatie moet door de

tomograafinterface verzonden worden naar de IBM-PC. Deze verzamelt die
,

data op floppy disc of rekonstrueert ze direct tot een afbeelding.

Het is nu duidelijk welke eisen aan de drie interfaces gesteld moeten

worden. De motorsturingsinterface kan bijvoorbeeld vrij eenvoudig zijn,

omdat er slechts een beperkt aantal interfacefunkties nodig zijn. In de

volgende drie paragrafen zal worden beschreven hoe de interfaces qua

hardware zijn berekend op hun taken.

5.2. Het IEEE-interface voor de IBM personal computer.

Het IEEE-interface voor de personal computer is een zogenaamde

insteekkaart van de Firma Scientific Solutions. De vakgroep EME beschikt

op dit moment over een drietal van deze universele IEEE-kaarten met

bijbehorende Basic-driver programmatuur voor de elementaire funkties. De

kaart zelf is opgebouwd rond de 8291, 8292, 8293-serie van Intel, volgens

het blokschema van figuur 5.3.
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Fig. 5.3. Het blokschema van de Scientific Solutions
IEEE-interfacekaart.

Deze kaart geeft de IBM-PC volledige toegang tot de IEEE-bus. waarbij

de mogelijkheid bestaat het systeem als System Controller te laten

werken of als geadresseerde Talker/Listener.

De kaart heeft onder andere de volgende mogelijkheden: programmeerbare

dataoverdracht snelheid, volledige source- en acceptorhandshake, inter-
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ruptgestuurde of gepollde werking, service request, parallel poll. device

clear, device trigger en remote/local funkties, automatische afhandeling

van de adressering en de handshakeprotocollen.

De mogelijkheid tot het herkennen van een "End of String"-boodschap

(EOS) vergemakkelijkt de behandeling van multi byte overdrachten. Door

het versturen van een IPC-commando kan de' controle van de bus

overgenomen worden en gezorgd worden voor businitialisatie. Het is ook

mogelij" de kaart te laten reageren op "Service Request"-signalen (SRQ)

v:at ,'oor onze toepassing belangrijk is in verband met het eventuele

gelij"tijdig verzamelen van de meetdata en uitvoeren van een rekonstruk

tie. Tenslotte biedt de kaart ook de mogelijkheid om op DMA basis

dataoverdracht plaats te laten vinden indien hoge snelheden gewenst

zijn.

Op de kaart zijn voor onder andere adresselektie, keuze I/O of memory

map, weI of niet System-controller en blok/byte- counting vijf dipswitches

aanwezig. Van fabriekswege is de kaart ingesteld op I/O map bij adres

0310 Hex. Het IEEE-adres staat hier los van en wordt via het toetsen

bord, dus softwarematig gekozen.

Met behulp van een header is het mogelijk verschlllende signalen

afkomstig van controller of talker/listener te verbinden met een van de 6

interrupt requestlijnen. Deze signalen z!jn:

DMA request,

InterruptONT),

Inputbuffer fullOBP),

Outputbuffer full WBP),

Task complete interrupt (TCI),

Interrupt on special event (SPE).

Met deze laatste interruptbron (SPE) is het mogelijk om bijvoorbeeld een

interrupt te genereren na een SRQ afkomstig van de tomograaf.

De keuze van het DMA kanaal geschiedt met jumpers (JPR1 en JPR2). De

interrupt en DMA requests zijn niet permanent met de IBM-bus verbonden

maar kunnen softwarematig aan - en afgeschakeld worden met behulp van

het "Interrupt and DMA Attach"-register. Dit register is een van de 30 op

de kaart aanwezige registers, verdeeld over 16 I/O of geheugen lokaties,

welke ter beschikking staan voor de programmering van het interface.
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Voor verdere details verwijzen we naar de handleiding van de IEEE-kaart

(lit. 7). De programmatuur voor deze interface komt ter sprake in

hoofdstuk 6.

5.3. De motorsturingsinterface.

Met de motorsturingsinterface wordt het meetplatform met de drie

stappenmotoren en de zes eindschakelaars aangesloten aan de IEEE-bus.

De interface kan de digitale informatie van de IEEE-bus lezen en

omzetten naar stappulsen en richtingsinformatie die de stappenmotoren

nodig hebben. Figuur 5.4. geeft hier een schematisch beeld van.

24

I

E STAPPULSEN + -

~
RICHTING !'FO

E
MOTORSTURINGS- (

~E INTERFACE 6 (

L SR MEETPLATFORM

4 Ii AH pp
1

RL DC <J ( /
/8 ,

"- //

8
ENOSCHAKELAAR"-----.------

INGEORLKT

Fig. 5.4. De werking van de motorsturings-
interface.

Ter beveiiiging van de motoren zijn er op het meetplatform eindschake

laars aangebracht. die er voor zorgen dat de stappenmotoren geen pulsen

meer krijgen als de transducers tegen de mechanische eindstops staan.

Door het omschakelen van deze eindschakelaars worden de stappulsen in
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feite terug gestuurd naar het interface. Het interface weet dan dat er

iets mis is en geeft dit middels een SRQ door aan de IEEE-bus. De

busbestuurder kan dan met een parallelle poll verifH~ren dat de SRQ van

de motorsturingsinterface was. Bij deze aktie zal de motorsturingsinter-

face het zogenaamde pollbyte 10000000 B) op de IEEE-bus zetten.

Buiten de service request- en de parallel poll-funktie zijn er in de

interface ook de funkties:

Listen (L)

Acceptor Handshake (AH)

Remote Local (RL)

Device Clear (DC)

geimplementeerd.

Door funkties L en AH is de interface in staat de stuurbytes van de bus

te lezen. Deze stuurbytes hebben het volgende formaat:

DIO 8

Stuurbyte: 0

Hierbij geldt:

7

o
4

SI

1

Rl

zijn de stapbits van de translatlemotoren.

is het stapbit van de rotatiemotor.

S=TRUE betekent een stap zetten

S=FALSE betekent geen stap zetten.

zijn de richtingsbits voor de translatiemotoren.

is het richtingsbit van de rotatiemotor.

R=TRUE betekent rechtsom draaien,

R=FALSE betekent linksom draaien.

Het omkeren van de richting van een motor moet

met een apart stuurbyte gebeuren, waarin geen

stapbit aktief is.

Dit lijstje geldt voor het aansturen van de motoren vanaf de IBM-PC.

Omdat de tomograafinterface met inverterende logica werkt en de IBM-PC

en de motorinterface niet, dient men bij het aansturen van de motoren

vanaf de tomograafinterface steeds een complementair stuurbyte te

verzenden voor het verkrijgen van de Juiste richting en motor. Tenslotte

dient men ook te bedenken dat indien beide translatiemotoren in dezelfde
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richting draaien, de transducers juist in tegenovergestelde richting

bewegen.

De motorinterface is gebouwd op een print welke in een 19 inch -kast is

gestoken. In deze kast bevinden zich ook de zend- en ontvangst

elektronica, de tomograafinterface en de voeding van het meetsysteem. De

motorinterface is via een 31-polige konnektor aangesloten op het

bussysteem van de 19=inch kast. De aansluitingen zijn weergegeven in

bijlage 9.4 en 9.5. Een gedetailleerd schema is weergegeven in bijlage 5.
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5.4. De tomograafinterface.

De tomograafinterface vormt het hart van de meetopstelling-. Hij zorgt er

voor dat de motoren op het juiste moment draaien, hij doet de looptijd

en dempingsmetingen en zorgt dat de resulterende meetdata naar de IBM

PC worden gestuurd. In figuur 5.5. is een blokschema van de tomograaf

interface getekend.

,---------, ready Int ,---------,

MOTORDl

LOOPTkD f-----[>I

DEMPING

rv1ETER 7210

Fig. 5.5. De werking van de tomograafinterface.
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Voor de volledigheid zijn ook de IBM-PC en de stappenmotoren in het

schema opgenomen. Deze zijn alle via hun IEEE-interface aangesloten op

de IEEE-bus. In het onderste gedeelte van de figuur staat de tomograaf

interface afgebeeld. Dit interface bestaat uit drie funktionele blokken:

1) De looptijd- en dempingsmeter, welke zorgt voor het nemen van de

samples.

2) De IJP 7210, een speciale IEEE-communicatie processor, die zorgt

voor de overdracht van aIle kommando's en data over de IEEE-bus.

3) De IJP 8751R, een single chip microcontroIler met 4k EPROM en 128

bytes RAM.

In het Eprom-geheugen van de 8751 kan een besturingsprogramma geladen

worden. Dit assemblerprogramma zorgt dan voor de uitvoering van de

meting. De uitwisseling van data tussen de drie funktionele blokken

geschiedt via een 8 bits databus. De onderlinge synchronisatie van de

diverse processen is daarbij gebaseerd op interrupts. Deze interrupts zijn

weergegeven in figuur 5.5. en komell uitgebreid aan de orde bij de

bespreking van het besturingsprogramma in hoofdstuk 6.

De tomograafinterfaee is ontworpen en gebouwd door mijn voorganger R.

Pijfers. Deze geeft in zijn verslag (Lit. 6) een uitgebreide beschrijving

van de hardware. Ret schema van de tomograafinterface is opgenomen in

bijlage 4. De interface bestaat uit twee printen, een zogenaamde

processorprint en een teIlerprint, welke evenals de motorsturingsinterface

zijn ondergebracht in de 19 inch - kast. De diverse aansluitingen en

verbindingen zijn opgenomen in de bijlagen 9.1, 9.2 en 9.3.
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5.5. Het testen van de Hardware.

Tijdens het ontwikkelen van de besturingsprogrammatuur (zie hoofdstuk

6) en het testen er van, zijn ook een aantal hardwarefouten en tekortko

mingen in de verschillende IEEE-interfaces gevonden:

1) IEEE-interface voor de IBM-personal computer.

De insteekkaart. heeft een keuzeschakelaar voor system-controller of

niet system-controller. Deze is echter gemonteerd op de print zodat

ze onbereikbaar is op het moment dat men de keuze wi! maken. De

schakelaar is daarom verplaatst naar het achterpaneel van de PC.

Het is hierdoor mogelijk geworden meerdere IBM-PC's aan te sluiten

op het meetsysteem.

2) Motorsturingsinterface.

De lijn welke van de eindschakelaars afkomt en die moet zorgen

voor de service request is erg lang en pikt HF-storing op. Hierdoor

werkte de interface niet als de transducers in een uiterste stand

kwamen. Dit euvel is verholpen door het aanbrengen van enkele

kleine condensatoren op de kritische plaatsen. Hierdoor worden de

HF-storingen naar aarde kortgesloten. Er is verder gebleken dat de

eindschakelaars regelmatig een beetje oUe in de scharnierpuntjes

kunnen gebruiken. De schakelaars blijven soms hangen.

3) Tomograafinterface.

Bij het test.en van de tomograafinterface is gebleken dat de IEEE

transceivers verkeerd waren geschakeld. Een en ander werd

veroorzaakt door het feit dat er geen strikte scheiding was gemaakt

tussen de begrippen controller-in-charge en system-controller.

Hierdoor werden de tranceivers niet altijd op het juiste moment

omgeschakeld van zenden op ontvangen. Dit levert busconflicten op,

waardoor onder andere de ATN-lijn niet altijd juist aangestuurd kon

worden vanaf de 7210. Het juiste schema van de tomograafinterface

is weergegeven in bijlage 4. Ook bij deze interface is een system

controller keuzeschakelaar aangebracht.
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BESCHRIJVING VAN DE SOFTWARE.

6.1. Inleiding.

Oe meetopstelling bevat twee programmeerbare apparaten, namelijk de

tomograaf interface en de IBM-PC. Voor het eerste apparaat is een

besturingsprogramma in assembler gerealiseerd. Oit programma kan in het

EPROM-geheugen van de single chip microcontroller geladen worden.

Voor de IBM-PC is een menuprogramma geschreven in GWBASIC. dat

gebruik maakt VaT' driver software die door de fabrikant van de IEEE

interfacekaart is meegeleverd.

De werking en de mogelijkheden van beide programma's zullen in dit

hoofdstuk worden besproken. Omdat de programmatuur nog in de

"ontwikkelfase" is, wordt apart aandacht besteed aan de werkwijze bij de

ontwikkeling van het assemblerprogramma. Tenslotte worden ook de

funkties van het menuprogramma voor de IBM-PC geevalueerd. en worden

tips gegeven voor verbetering.

6.2. Het besturingsprogramma voor de Tomograaf interface.

In deze paragraaf zal de programmatuur voor de 8751 single chip

microcontroller worden behandeld. In bijlage 2 vindt U de volledige

"source listing" van het assembler-programma.

Het programma is interruptgestuurd van opzet. Dat wll zeggen dat het

hele programma slechts bestaat uit een wachtlus van waaruit interrupt

service routines worden uitgevoerd indien bepaalde processen hiertoe

aanleiding geven, Lq. interrupts genereren. Het grote voordeel hiervan is

dat de processor niet steeds aan de hand van vlaggen moet kontroleren

(pollen) of er een bepaalde aktie moet worden uitgevoerd. Hierdoor kan

het programma sneller zijn werk doen en blijft het gehele programma zo

eenvoudig mogelijk. De 8751 is zeer geschikt voor zo een interruptge

stuurde programmaopzet. dankzij de twee externe interrupt ingangen, twee

interne tellerinterrupts en de mogelijkheid prioriteiten toe te kennen aan

de verschillende interruptbronnen.
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De 8751 is tijdens een meting betrokken bij een drietal processen in de

meetopstelling:

1) Het aansturen van de stappenmotoren ten behoeve van de

scanbewegingen.

2) Het besturen van de looptijd- en dempingsmeter.

3) Het besturen van de 7210 IEEE-chip ten behoeve van de

communicatie met Motoren en IBM-PC.

Voor elk van deze processen is er een interrupt gedefinieerd. De funkties

van deze interrupts worden hierna kort besproken.

1) Voor het aansturen van de stappenmotoren wordt gebruik gemaakt

van een van de interne tellers van de 8751. Deze teller kan geladen

worden met een 16 bits getal en wordt vervolgens iedere machinecy

clus met een verhoogd. Bij de overgang van de tellerstand FFFF Hex

naar 0000 Hex wordt er een interrupt gegenereerd. De 8751 zal dan

een serviceroutine uitvoeren. welke ervoor zorgt dat er een

motorbyte via de IEEE-bus naar de motoren wordt gestuurd. zie

paragraaf 5.3. De motoren zetten dan een volgend stapje. Om de

transducers zo trillingsvrij mogelijk te laten bewegen krljgt de

TELLER-interrupt een hogere prioriteit dan de andere interrupts en

wordt na het versturen van het motorbyte het volgende alvast

berekend. Door ook nog te zorgen dat de motors turing geadresseerd

is kunnen de motoren vrijwel direkt aangestuurd worden wanneer er

een TELLER-interrupt optreedt. Hierdoor ontstaat een vrij constante

motorstapfrequentie.

2) De 8751 start. tijdens het maken van een projektle. op gezette

tijden de looptijd- en dempingsmeter. Deze meters genereren een

READY-interrupt zo gauw als ze een sample hebben genomen. De

8751 zal deze meetdata dan uit de latches van de meters uitlezen en

tijdelijk opslaan in het interne RAM-geheugen.

3) Het speciale IEEE-chip (de 7210) genereert een IEEE-interrupt als er

iets op de bus gebeurt waarop de 8751 direkt aktle moet onder

nemen. Indien een IEEE-interrupt optreedt kan de 8751 een aantal

interruptregisters van de 7210 uitlezen. waardoor het mogelijk is de

oorzaak van de interrupt te achterhalen. en de juiste service routine

gestart kan worden.
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Het hele besturingsprogramma voor de tomograaf interface bestaat dus

zoals reeds eerder gezegd uit een wachtlus en een groot aantal service

routines. Ten slotte zijn ook nog programmadelen die vaak voorkomen,

zoals het adresseren van apparaten en het overdragen van de busbestu

ring, in hulpprocedures ondergebracht. De wachtlus, welke ondergebracht

is in het hoofdprogramma en de funkties van de diverse serviceroutines

en procedures worden in paragraaf 6.2.2. uitgebreid besproken. In de

volgende paragraaf zal echter allereerst nader ingegaan worden op de

struktuur van het besturingsprogramma.

L2.1. Struktuur van het besturlngsprogramma.

De struktuur van het besturingsprogramma voor de 8751 wordt verdui

delijkt aan de hand van figuur 6.1.

Na het inschakelen van de tomograaf start het besturingsprogramma met

het initialiseren van de 8751 single chip microcontroller. Daarbij worden

onder andere de verschillende interruptbronnen, interruptprioriteiten,

teller modes ingesteld zoals noodzakelijk voor de meetopstelling. Verder

worden ook een groot aantal software vlaggen betreffende de meting

gereset, zie paragraaf 6.2.2. Vervolgens wordt ook het speciale IEEE-chip,

de 7210, ge'initialiseerd. Het systeem is nu klaar om kommando's van de

IEEE-bus te ontvangen. De 8751 zal daarom wachten in een wachtlus op

een kommando van de IEEE-bus. Ais dat gebeurt zal de 7210 dit melden

aan de 8751 met een IEEE-interrupt. De andere interrupts treden nu nog

niet op omdat de meting nog niet begonnen is, en er dus ook geen

stappulsen naar de
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motoren moeten worden gestuurd en geen samples genomen worden. De

7210 kan een interrupt genereren om diverse redenen. In totaal zijn er 13

verschillende interruptoorzaken. In onze tomograaf worden er hiervan

slechts vier gebruikt. namelijk:

DEC (device clear). Na ontvangst van dit kommando zal de 8751 het

gehele apparaat resetten. dat wil zeggen de 8751 en de 7210 worden

opnieuw geYnitialiseerd, als bij het aanzetten van het apparaat. Het

enige verschil met het aan en uitzetten is dat bij gebruik van het

"device clear"- kommando het interne RAM-geheugen van de 8751

niet gewist wordt , en dus ook aile daarin opgeslagen meetparame

ters bewaard blijven.

ADSC (address status change). De 7210 heeft een andere adres

status gekregen. Dit is het geval wanneer de IBM-PC de busbesturing

heeft overgedragen aan de 7210. De 8751 komt dan in een andere

wachtlus, waarbij nu ook de ready- en de teller-interrupt ingescha

keld zijn, zie figuur 6.1.

m (data in). Hiermee geeft de 7210 aan dater een byte over de

IEEE-bus ontvangen is. De 8751 weet dan dat die uitgelezen dient te

worden. Op die manier is het mogelijk dat de 8751 data (meet

parameters) ontvangt van de IEEE-bus.

CPT (command pass through). Hiermee geeft de 7210 aan dat er een

kommando over de IEEE-bus ontvangen is, dat niet tot de IEEE-488

standaard behoort, en dat dus niet automatisch door het IEEE-chip

kan worden uitgevoerd. Daarom wordt het ontvangen kommando in

het "command pass through" -register opgeslagen en middels de

interrupt aan de 8751 te kennen gegeven dat hij het kommando kan

uitlezen en de juiste aktie kan ondernemen. Op deze manier zij een

aantal extra kommando's gedefinieerd, welke speciaal zijn toegespitst

op de tomograaf:

@ 16D (RAM DUMP). Dit is voor de 8751 het teken om de inhoud

van het interne RAM-geheugen over de IEEE-bus te versturen.

Hiermee wordt het dus mogelijk om te kontroleren of de data

die naar de 8751 gestuurd is ook correct is aangekomen. Verder

kan er op die manier ook gekeken worden welke aktuele waarde

een bepaalde parameter of vlag heeft, met betrekking tot het

meetproces.
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@ 180 (REGISTER LOAD). Met dit kommando kunnen de diverse

registers en latches van de tomograaf vanaf de IBM-PC gel aden

worden met een bepaalde waarde. Voorbeelden van de registers

zijn onder andere de programmeerbare klokdeler en N-deler van

de looptijd-en dempingsmeter, en de "interrupt mask"-registers

van de 7210.

@ 190 (REGISTER DUMP). Evenals bij het RAM-geheugen is het

ook bij de registers mogelijk. deze vanaf de IBM-PC uit te

lezen voor kontrole doeleinden.

@ 220 (KALIBREER). Na dit kommando zal de 8751 de zend- en

ontvangsttransducers in de juiste beginstand zetten (kalibreren)

zodat de opstelling helemaal klaar is om een meting te

beginnen. Voordat dit kommando gegeven kan worden dienen de

juiste parameters betreffende de afmetingen van het meetobjekt

en het aantal uit te voeren projekties met behulp van het

DATA IN-kommando in het geheugen van de 8751 te zijn

geladen.

@ 230 (START METING). Met dit kommando kan een meting

gestart worden. Hierbij wordt de busbesturing overgenomen van

de IBM_PC; de IBM-PC dient daartoe het TCT-kommando (Take

ConTrol) te versturen. De 8751 kan daarna beschikken over de

IEEE-bus voor het aansturen van de stappenmotoren en het

versturen van de meetdata naar de IBM-PC.

In totaal kunnen door de 7210 op deze manier 5 extra kommando's

worden verwerkt. Indien men een ander kommando. niet volgens de

IEEE-488 standaard. naar de 7210 stuurt dan wordt dit weI in het

command pass through-register geladen. echter de 8751 heeft er geen

service- routine voor zodat het systeem niet op dat kommando

reageert. AIle geldige kommando's zijn weergegeven in bij -lage 5.

Zodra er een meting gestart is. krijgt de 7210 de busbesturing: hij is dan

de "controller in charge". Ret besturingsprogramma komt dan in een

nieuwe wachtlus (onderste in figuur 6.1.), waarbij nu ook andere

interrupts aktief zijn, namelijk:

Pagina 53



software beschrVving

De TELLER-interrupt, welke het tijdstip aangeeft wanneer de

stappenmotoren een volgende stap moeten zetten. Daartoe wordt er

een van te voren berekend motorbyte over de IEEE- bus naar de

motorinterface gezonden. Er wordt ook bijgehouden wat de nieuwe

positie van de transducers is na de motorstap. Doordat alle

meetparameters zich in het RAM-geheugen van de 8751 bevinden.

kan deze bepalen wanneer een projektie afgelopen is. In dat geval

wordt de gebruiker gevraagd of de projektie goed is, en kan de

projektie al dan niet herhaald worden. Hiervoor wordt dan tenslotte

al vast het volgende motorbyte berekend.

De READY-interrupt geeft aan wanneer de looptijd- en dempings

meter een sample genomen hebben. Deze meetdata wordt dan

tijdelijk opgeslagen in het RAM-geheugen. totdat er gelegenheid is

deze data naar de IBM-PC te sturen; normaal is de IEEE-bus steeds

bezet voor het aansturen van de stappenmotoren. Vanwege de

trillingsarme beweging van de transducers blijft de motorinterface

steeds geadresseerd als listener omdat het dan mogelijk is een

constante stapfrequentie te bereiken. Voor het verzenden van de

meetdata naar de IBM-PC moet opnieuw geadresseerd worden.

Namelijk de IBM-PC dient de listener-funktie en de 7210 de talker

funktie uit te voeren. Daartoe leest de 8751 nadat hij een

motorbyte verstuurt heeft steeds de DATA READY-vlag. Als deze

gezet is, is er meetdata naar de IBM-PC te versturen en wordt er

opnieuw geadresseerd, zo niet blUft de m6torinterface dus geadres

seerd.

IEEE-interrupt. Tijdens een meting treden er bijna geen interrupts

vanaf de IEEE-bus op. De 8751 voert namelijk zelfstandig een meting

uit en dient liefst niet onderbroken te worden. In een drietal

noodgevallen is dit echter weI noodzakelijk:

l} DEC (device clear). Als de gebruiker het meetapparaat wil

resetten kan dat met dit kommando. Daarmee wordt dan

grofweg de meting afgebroken en dient de meting geheel

opnieuw gedaan te worden. Door dit DEC-kommando krijgt de

IBM-PC weer de busbesturing.

2) ERR (error). Verstuurde meetdata of motordata Is verloren

gegaan omdat er geen aktieve listener is. Dit gebeurt alleen als

er bijvoorbeeld een IEEE-stekker los zit of iets dergelijks. De

8751 breekt dan de meting af, geeft de busbesturing terug aan
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de IBM-PC. en meldt met een service request gevolgd door een

serial poll welke fout is opgetreden. Op die manier weet de

gebruiker waarom de meting is gestopt.

3) SRQI (service request interrupt). De meting kan onderbroken

worden door een service request van een van de andere

apparaten motorin terface of IBM-PC. Als de motorin terface de

service request gegenereerd heeft, dan is een van de eindscha

kelaars ingedrukt, die de motoren moeten beschermen als de

transducers in een uiterste stand staan. Dit komt normaal niet

voor, echter bij een motorstapfrequentie boven de 100 stapjes

per seconde kunnen de motoren weI eens 2 of a stapjes in

plaats van 1 zetten. Ret is bijvoorbeeld ook mogelijk dat er

tegen de transducers gestoten wordt. De meting wordt dan

afgebroken en de IBM-PC krijgt de busbesturing terug, waarna

de 8751 via een service request van zijn kant aan de IBM-PC

meldt waarom de meting is afgebroken.

Ais de service request van de IBM-PC afkomstig is. wordt de

meting (tijdelijk) onderbroken. De busbesturing gaat naar de

IBM-PC terug en deze kan nu beschikken over de IEEE-bus of

iets veranderen aan de waterbak, waarna de meting eventueel

weer voortgezet kan worden. Het verschil met de DEVICE

CLEAR-mogelijkheid is dat de meting door het onderbreken niet

waardeloos wordt doordat er meetdata verloren gaat. Bjj DEC

moet men altijd de meting opnieuw doen. Ook via de teUer

interrupt serviceroutine is het mogelljk een meting te stoppen.

Dit kan daarbij echter aUeen nadat een projektie helemaal af

is.

In de volgende paragraaf wordt besproken hoe de wachtlus geYmplemen

teerd is in het hoofdprogramma, en zuUen de funkties van de diverse

service routines en procedures worden toegelicht.
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5.2.2. Hoofdprogramma en procedures.

Hoofdprogramma.

Het hoofdprogramma voor de 8751 is eenvoudig maar toch zo illustratief

dat het in zijn geheel is afgedrukt in figuur 6.2. Dit stukje assemblerpro

gramma zorgt voor de wachtlus en de koppeling van fysieke interruptlij

nen aan bijbehorende serviceroutines.

ORG 0
RESET LJMP PRGRM

ORG 0003H
LJMP EXTINTO ;READY interrupt
ORG OOOBH
LJMP INTRO ;TELLER interrupt
ORG 0013H
LJMP EXTINTl ;IEEE interrupt

;Begin Mainprogram

PRGRM MOV SP"BEGINSTACK ;stack pointer init.
LCALL RESTART ;groeit naar boven

WAIT AJMP WAIT :wacht op interrupts.

;End Mainprogram

Fig. 6.2. Hoofdprogramma van de besturingsprogrammatuur
voor de 8751 single chip microcontroller.

Wanneer men de 8751 inschakelt, zal hij beginnen met zijn programma uit

het eprom vanaf adres 0 . Met de operatie "ORG 0" zorgt men er voor

dat de volgende instruktie "LJMP PRGRM" I een sprongopdracht naar

label "PRGRM", op adres 0 wordt geplaatst. Hierdoor zal na het in

schakelen van de 8751 dus begonnen worden met het hoofdprogramma

vanaf label "PRGRM". Op deze wijze zijn ook de serviceroutines EXTINTO,
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INTRO en EXTINT1 gekoppeld aan respectievelijk READY- TELLER- en

IEEE - j nterrupt.

Het hoofdprogramma zorgt verder voor de stackpointerinitialisatie. De

constante BEGINSTACK dient steeds gelijk te zijn aan het hoogste adres

dat in gebruik is voor meetparameters. Op die manier treden er nooit

overschrijvingen op. De procedure RESTART zorgt voor de Initialisatie

van de 8751 en de 7210. Daarin worden onder andere de juiste interrupts

"gemaskeerd". die dan in de wachtlus aktief kunnen worden.

Procedures.

Service routine EXTINTO (ready interrupt).

Zodra de looptijd- en dempingsmeter een meetwaarde hebben wordt deze

procedure gestart. Deze meetwaarden worden uit de latches LTCH1 tot en

met LTCH4 gelezen en tijdelijk in het interne RAM van de 8751 geplaatst.

Ook de carry outputs worden gelezen. Deze worden als LTMCRRY en

DMPCRRY in het datastatuswoord DST geschreven. De looptijd- en

dempingsmeter worden gereset. En de carry flip flops worden gereset.

Tenslotte wordt de vlag DATARDY geset, ten teken dat de data beschik

baar is om over de IEEE-bus verstuurd te worden.

Service routine INTRO (teller interrupt).

Als interne teller 0 van de 8751 de nulstand passeert, wordt deze routine

gestart. De tellerinterrupt heeft een hoge prioriteit. Daarom is het

noodzakelijk de 8751 registers PSW, ACC, DPH en DPL op de stack te

zetten. De interne teller 0 wordt opnieuw geladen. Het van te voren

berekende stuurbyte voor de stappenmotoren wordt verzonden over de

IEEE- bus. Daarna worden de variabelen bijgehouden betreffende het

aantal nog te zetten stappen met behulp van de procedures ROTEER en

TRANSLEER. Als er meetdata in RAM klaar staat (DATARDY Is TRUE),

wordt deze verzonden naar de IBM-PC met behulp van de procedure

DATAOUT.

Procedure TRANSLEER.

Met behulp van deze procedure worden de variabelen ten behoeve van de

positie van de transducers bijgehouden. Na iedere translatiestap wordt

berekend hoeveel stappen er nog gezet moeten worden voor het nemen
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van het volgende sample. Na een projektie wordt eerst de richting van de

translatiemotoren omgedraaid. Vervolgens wordt de IBM-PC geadresseerd

als talker en wacht de 8751 op een meetcommando van de gebruiker. Deze

meetcommando's worden beschreven in paragraaf 6.2.3. Tenslotte wordt

het nieuwe stuurbyte voor de stappenmotoren berekend met behulp van de

procedure MTRBYTE.

Procedure ROTEER.

Deze procedure houdt bij hoeveel stapjes de rotatiemotor nog moet

zetten voor de volgende projektie begint. Aan het einde van de rotatie

wordt ook weer een nieuw stuurbyte berekend voor de stappenmotoren.

Procedure DATAOUT.

Deze procedure zorgt er voor dat de meetdata en de datastatus over de

IEEE-bus naar de IBM-PC verzonden worden. Het formaat van het bericht

dat hierbij op de IEEE-bus verschijnt is getabelleerd in paragraaf 6.2.3.

Service routine EXTINTI (IEEE-interrupt).

Deze service routine zorgt voor de afhandeling van de interrupts van de

7210. Afhankelijk van het feit of een meting bezig is of niet, zijn

verschillende interrupts aktief. Hiervoor zijn 2 aparte procedures. De

procedure EXT 1CTR zorgt voor de interruptafhandeling tijdens een meting

(onderste wachtlus in figuur 6.1.) en de procedure EXTINOCTR zorgt er

voor als er geen meting bezig is.

Procedure EXTICTR.

Deze procedure wordt geaktiveerd als er tijdens een meting een interrupt

van de 7210 optreedt. Er zijn dan 3 mogelijkheden: DEC bij een soft

reset, ERR bij een fout op de bus of SRQ bij een service request. De

bijbehorende procedures zijn in volgorde RESTART, ERR en SRQI.

Procedure RESTART.

Deze procedure zorgt voor de initialisatie van de tomograafinterface. Hij

wordt aangeroepen bij het inschakelen van het apparaat en bij het

uitvoeren van een software reset. In de procedure worden de registers

IP,IE. TMOD en TCON van de 8751 geladen. Deze zorgen voor een hoge

interruptprioriteit van de teller interrupt. het aktiveren van aHeen de

IEEE-interrupt, de 16 bit timer mode voor de teller, interrupt bij
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neergaande flank voor IEEE- en READY-interrupt. Vervolgens worden

oak de looptijd- en dempingsmeter gereset en een aantal software

vlaggen gereset. Tenslotte wordt de procedure INIT aangeroepen die zorgt

voor de initialisatie van de 7210. Voor meer informatie over de software

vlaggen wordt verwezen naar het verslag van R.Pijfers (lit. 6, bIz 52).

Meer informatie over de 8751 registers vindt U in lit. 5, bIz 10-12 e.v.

Procedure ERR.

Deze procedure stopt de meting na een fout op de IEEE-bus en geeft de

busbesturing terug aan de IBM-PC. Vervolgens wordt via een service

request gemeld welke fout er opgetreden is.

Procedure SRQI.

Deze procedure voert, na een SRQ vanuit de IEEE-bus een parallelle poll

uit, als de tomograafinterface de busbesturing heeft. Vervolgens wordt de

busbesturing aan de IBM-PC terug gegeven. Daarna genereert de

tomograafinterface op zijn beurt een service request om aan de IBM-PC

te melden waarom de busbesturing terug gegeven is. Omdat deze routine

gebruik maakt van de IEEE- bus wordt de tellerinterrupt, die een hogere

prioriteit heeft, uitgeschakeld tijdens deze procedure.

Procedure EXT1NOCTR.

Deze procedure wordt aangeroepen vanuit de service routine EXTINT1 ais

er een IEEE-interrupt optreedt, terwiji er geen meting bezig is. Het

interrupt status register van de 7210 wordt uitgelezen en aan de hand van

de gezette vlag, wordt de juiste procedure aangeroepen. De mogelijke

vlaggen zijn: DEC, ADSC, CPT en 01, welke respectievelijk de procedures

RESTART, ADSC, CPT en RAMLOAD aanroepen.

Procedure ADSC.

Ais de adresstatus van de 7210 veranderd is, wordt deze procedure

aangeroepen. De procedure zorgt voor het overdragen van de busbesturing

van IBM-PC naar tomograafinterface. Er wordt gebruik gemaakt van deze

mogelijkheid bij het hervatten van een meting na een tijdelijke onderbre

king door een SRQ van de IBM-PC. Bij overdracht van de busbesturing

worden ook de interruptmaskers verzet met behulp van de procedure TCT.
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Procedure CPT.

Deze procedure zorgt voor "command pass through" . Hierdoor is het

mogelijk dat de tomograafinterface de 5 extra commando's 16, 18, 19, 22

en 23 herkend. Deze zorgen respectievelijk voor het aanroepen van de

procedures RAMDUMP, REGLOAD, REGDUMP, KALIBR en STRTMTNG.

Voor meer informatie betreffende deze procedures zie paragraaf 6.2.1. en

6.2.3.

Procedure RAMLOAD.

Deze procedure leest data van de IEEE-bus, nadat de IBM-PC de

tomograafinterface als listener heeft geadresseerd. De data wordt in het

interne RAM-geheugen van de 8751 geplaatst, vanaf het adres dat

aangegeven wordt door het eerste byte in de datastroom. Elk volgende

byte wordt dan op de volgende geheugenplaats gezet. Het einde van de

datastroom wordt aangegeven door samen met het laatste byte het signaal

EOI te versturen. Voor meer details betreffende RAMLOAD wordt

verwezen naar paragraaf 6.2.3.

Hulpprocedures.

Een aantal delen van het programma komen op meerdere plaatsen voor.

Deze hebben voornamelijk betrekking op het communicatiedeel van de

programmatuur. Ter verhoging van de leesbaarheid van het assembler

programma zijn deze programmadelen uitgevoerd als aparte procedures.

zogenaamde hulpprocedures die vanuit de bovenbeschreven procedures

worden aangeroepen. Een korte beschrijving van die hulpprocedures voIgt

hie rna.

Procedures voor de bediening van de ATN-lijn zijn:

a) Procedure TeA (Take Control Asynchronously).

Deze procedure maakt ATN TRUE, zodat commando's of adressen

over de IEEE-bus verstuurd kunnen worden. Er wordt daarbij niet

gewacht tot een handshakecyclus is afgelopen. Hierdoor kunnen bytes

verloren gaan. Daarom dient deze procedure alleen aangeroepen te

worden als de datatransporten die bezig zijn, op het moment van

aanroepen, niet meer relevant zijn.
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b) Procedure TCQS (Take Control Quasi Synchronously).

Deze procedure doet hetzelfde als TCA echter wordt er weI gewacht

op het eind van de lopende handshakecyclus. Hier gaan geen bytes

verloren. Door de wachtlus is deze procedure echter weI trager dan

TCA.

c) Procedure GOTOSTBY (Go To Standby).

Deze procedure zorgt er voor dat ATN FALSE wordt. Hij dient

steeds aan het einde van een adressering te worden aangeroepen.

Hierdoor wordt overgeschakeld op de data mode en begint het

datatransport.

De drie volgende procedures zorgen voor de synchronisatie van het

datatransport. Voordat er datatransport plaats mag vinden dient men met

deze procedures te controleren of de IEEE-bus "vrij" is.

a) Procedure WTDIGPIB.

Deze procedure wacht tot de 7210 een byte ontvangen heeft. Na

afloop van deze procedure staat het ontvangen byte in het data in

register.

b) Procedure WTDOGPIB.

Deze procedure wacht totdat de 7210 klaar is voor het verzenden

van een databyte.

c) Procedure WTCOGPIB.

Deze procedure wacht totdat de 7210 klaar is voor het verzenden

van een commandobyte.

De drie volgende procedures zorgen voor de adressering van de verschil

lende apparaten. Deze procedures mogen aIleen gebruikt worden als de

7210 controller in charge is.

a) Procedure ADDRSCTA.

Deze procedure adresseert de IBM - PC als talker en de 7210 als

listener ten behoeve van datatransport van IBM-PC naar de

tomograafinterface.

b) Procedure ADDRSCLT.
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Deze procedure adresseert de IBM-PC als listener en de 7210 als

talker ten behoeve van datatransport van tomograafinterface naar

IBM-PC.

c) Procedure ADDRMTRS.

Deze procedure adresseert de 7210 als talker en de motorsturings

interface als listener ten behoeve van het verzenden van de

stuurbytes van tomograafinterface naar de stappenmotoren.

De volgende drie procedures zorgen voor het zenden en ontvangen van

bytes over de IEEE-bus. Daarbij wordt automatisch gewacht tot de bus

vrij is als dat nodig blijkt.

a) Procedure SENDCOM.

Deze procedure zendt een commandobyte dat in de accumulator van

de 8751 staat over de IEEE-bus.

b) Procedure SENDDAT.

Deze procedure zendt een databyte dat in de accumulator van de

8751 staat over de IEEE-bus.

c) Procedure READDI.

Deze procedure leest een byte van de IEEE-bus en plaatst het in de

accumulator van de 8751.

Procedure MTRBYTE.

Deze procedure bepaalt het volgende naar de motorsturingsinterface te

zenden stuurbyte aan de hand van de vlaggen ROTEREN (TRUE =
rotatiemotor. FALSE = translatiemotoren) RICHTING. (TRUE = rechtsom,

FALSE = linksomL Voor verdere details betreffende het stuurbyteformaat

zie paragraaf 5.3.

De volgende twee procedures zorgen voor het verzetten van de inter

ruptmaskers bij het beginnen of beeindigen van een meting.
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a) Procedure TCT (Take Control).

Deze procedure maakt de juiste interrupts van de 7210 aktief voor

het van een meting. De geaktiveerde interrupts zijn DEC, ERR en

SRQI. De procedure wordt aangeroepen bij het starten van een

meting of bij het hervatten van een meting. Na afloop van deze

procedure is het programma in de onderste wachtlus van figuur 6.1.

b) Procedure PCT (Pass Control).

Deze procedure zorgt er voor dat de interrupts DEC, DI, CPT en

ADSC geaktiveerd worden. De procedure zorgt dat het programma

weer on de bovenste wachtlus van figuur 6.1. komt en dus stopt met

een meting.

Procedure STOP.

Deze procedure stopt een meting door de interne teller van de 8751 te

stoppen. Hierdoor worden er geen stuurpulsen meer gemaakt voor de

motoren. De busbesturing wordt terug gegeven aan de IBM-PC en de

interruptmaskers worden middels procedure PCT.

Proced ure INIT.

De initialisatie van het 7210 communicatie chip wordt verzorgt door deze

procedure. Daartoe worden de registers van de 7210 geladen. Allereerst

wordt de 7210 chip gereset. Er wordt vervolgens een klokfrequentie van 7

MHz ingesteld.

Met het aux. register A wordt gekozen voor:

- normal handshake mode,

- geen END bij EOS boodschap,

- geen automatische END,

- 7 bits EOS boodschap lengte.

Met het aux. register B wordt gekozen voor:

de mogelijkheid tot definitie van extra commando's via CPT,

- weI END bij een serHHe poll,

- low speed Ti,

- laag aktieve interruptlijn.
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Met het aux. register E wordt gekozen voor:

- DAC holdoff bij gebruik van de device clear funktie.

Er wordt verder adresmode 1 gebruikt, dat wi! zeggen geen secundaire

adressering, daardoor wordt aIleen adresregister 0 gebruikt. De dip

switches voor het tomograafadres worden uitgelezen en in het adres

register 0 geplaatst. Hiervan wordt ook het listen- en het talkadres

afgeleid en opgeslagen in de variabelen voor respectievelijk MLA (My

listen address) en MTA (My talkeraddress). Het "End of string" - karakter

is CR (OD Hex). Tot slot worden de interruptmaskers gezet. Hierdoor

worden de interrupts CPT, DI, DEC en ADSC aktief. Voor meer informatie

over de 7210 registers wordt verwezen naar Lit. 4, bIz 12 e.v.
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5.2.3. Het gebrulken van het besturlngsprogramma.

Bij het gebruiken van het besturingsprogramma dient men er aan te

denken dat sommige funkties slechts correct werken als het RAM

geheugen met de juiste parameters is geladen. Deze funkties zijn in

onderstaande tabellen steeds met een ster * gemarkeerd.

Er zijn funkties die starten na slechts een commando-bericht op de IEEE

bus. De meeste funkties vereisen echter een sequentie van commando's en

databytes voor ze aktief worden. In de volgende Tabel is weergegeven de

berichtensequentie. welke door de IBM-PC moet worden verzonden, en

het bijbehorende resultaat. De IBM-PC is daarbij buscontroller:

Bericht Sequentie ATN Resultaat

DCL 1 reset tomograafinterface +
motorinterface

MTA 1
TCT 1 hervat meting

23D 1
MTA 1
TCT 1 start meting*

22D 1
MTA 1
TCT 1 kalibreren*

UNL 1
SCTA 1
MLA 1
<1> 0
<HI> 0
<La> + EOI 0
19D 1 dump register met adres
UNL 1 <HI><LO>hex
MTA 1
SCLA 1

16D 1
UNL 1 dump RAM-geheugen adressen
MTA 1 o tot en met 7Fhex.
SCLA 1
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UNL I
SCTA I
MLA I
<startadres) 0
<datal) 0 load RAM met <datal) tot en met
<data2) 0 <dataN) vanaf het opgegeven

<startadres)
<dataN) + Ear 0

18D I
UNL I
MLA I
SCTA I
<HI> 0 load in REG met adres <HI><LO)hex
<La) 0 de waarde <data)
<data) + Ear 0

Ais de tomograafinterface de bus controller is tijdens een meting en de

IBM - PC is niet geadresseerd als talker kan de IBM - PC het volgende

bericht verzenden:

Bericht Sequentie

SRQ

ATN

o

Resultaat

meting stopt,
IBM wordt buscontroller

Tijdens een meting zal de tomograaf aan het einde van iedere projektie

een meetcommando vragen aan de IBM-PC:

Bericht Sequentie

A
B
C

ATN

o
o
o

Resultaat

herhaal de projektie
stop de meting
volgende projektie
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De meetdata die tijdens een meting ontstaat wordt door de tomograaf

interface naar de IBM-PC verzonden. De tomograafinterface is dan

controller. De volgende bericht sequentie verschijnt over de IEEE-bus:

<LTMH><LTML><DMPH><DMPL><DST>+EOI

Bericht Sequentie ATN

UNL 1
SCLA 1
MTA 1
<LTMH> 0
<LTML> 0
<DMPH> 0
<DMPL> 0
<DST> + EOI 0

Aan het eind van iedere meting geeft de tomograafinterface de controle

terug aan de IBM-PC en genereert vervolgens een SRQ. De IBM-PC leest

dan een van de volgende berichten uit het serHHe poll register:

Bericht Sequentie

D
E
F
I
M

ATN Resultaat

fout in datastroom
fout op de IEEE-bus
einde meting bereikt
SRQ van IBM-PC opgetreden
SRQ van Motorsturingsinterface
opgetreden door ingedrukte eind
schakelaars

Meer informatie over het gebruik van het besturingsprogramma vindt U in

paragraaf 6.3.1 over het Menuprogramma.
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5.2.4. Werkw1jze softwareontwlkkellng.

Het ontwikkelen van het besturingsprogramma is een tijdrovende

bezigheid. Dit

eprom gel aden

komt hoofdzakelijk omdat het besturingsprogramma in

wordt. Daardoor is het onmogelijk om snel kleine

Loglc-Analyser
Buslook

wijzigingen in de programmatuur aan te brengen. Een gevolg daarvan is

dat er geen mogelijkheid is om snel iets uit te proberen. Om toch de

ontwikkeltijd zo kort mogelijk te houden is een nette werkwijze

onontbeerlijk. In figuur 6.3. is deze werkwijze getekend in de vorm van

een stroomdiagram.

Editor
, ~

I
SOURCE

I.ASIv1

l MCS5 1-assembler

MACINECODE
J-£X ~ .LST

~ comgeer

l SMS-programmer

I f.Jp 8751 I

•NIET OK

TESTEN

t OK

Fig. 6.3. Werkwijze bij de softwareontwikkeling
voor de ~p 8751.
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Het assemblerprogramma is opgebouwd uit een aantal tekstregels. De

regels hebben het volgende syntactische formaat:

[< LABEL >I < MNEMONIC > < OPERAND > [; < COMMENTAAR >1

De delen tussen vierkante haken kunnen ook ontbreken in een regel. Het

besturingsprogramma wordt op deze manier aangemaakt met een wil

lekeurige tekstverwerker. Het resultaat is dan een "tekstfl1e" die

altijd de extensie . ASM in de naamgeving krljgt. Dit bestand wordt

vaak de "sourcefile" genoemd. Met behulp van de MCS 51-assembler (zie

lit. 8, Verschueren. 1987) wordt het besturingsprogramma geassembleerd.

Het resultaat is een nieuw bestand met dezelfde naam, maar met de

extensie .HEX. Dit bestand bevat nu het geassembleerde besturingspro

gramma in MACHINECODE. Deze code kan daarna met behulp van de

SMS-programmer in het EPROM-geheugen van de 8751 geladen worden. In

bijlage 1 wordt gedetailleerd beschreven hoe dit EPROM programmeren in

zijn werk gaat.

De 8751 kan nu in de "Textoolsocket" van de tomograafinterface worden

geplaatst. De juiste polariteit is daarbij van levensbelang voor de

processor. Daarom is de 8751 in een extra IC-voetje gestoken, waarvan

een pootje is afgeknipt. Het corresponderende gaatje in de "Textoolsock

et" is dichtgemaakt. Hierdoor past de 8751 maar op een manier. In de

praktijk blijkt dit polariteitshulpje goed te voldoen.

De werking van het geladen programma kan nu getest worden. Hiervoor

zijn twee hulpmiddelen aanwezig:

1) BUSLOOK. Met dit programma is het mogelijk om snel te bekijken

wat er op de IEEE-bus gebeurt. Dit diagnoseprogramma dient

"gedraaid" te worden op een extra IBM-PC met IEEE-kaart en een

parallelle poort. Met het programma kan men dan registreren wat de

verschillende signaallijnen van DIO- . MANAGEMENT- en HAND

SHAKE BUS voor waarde hebben. Het programma kan ook "triggeren"

op bepaalde buspatronen. Hierdoor is het mogelijk een registratie na

een bepaald commando dat op de bus verschenen is te starten of te

stoppen. De extra IBM-PC wordt via een speciale kabel op de IEEE

bus aangesloten. In de kabel zijn diodes opgenomen zodat de
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BUSLOOK-PC de diverse signalen op de IEEE-bus niet beYnvloed. De

beide handshakesignalen NRFD en NDAC worden echter weI door

BUSLOOK beYnvloed, omdat het programma zelf ook de listener- en

acceptorhandshake-funktie uitoefent.

2) LOGIC STATE ANALYSER. Ais men gedetailleerder wil zoeken naar

fouten in het besturingsprogramma. is de logic state analyser het

juiste hulpmiddel. Hiermee is het mogelijk de werking van het

programma stap voor stap te vervolgen op databus. diobus en in de

diverse 7210-registers. Het is echter ook een hulpmiddel waarmee

men heel snel veel te gedetailleerd naar een fout zoekt. Daarom is

het aan te bevelen de logic state analyser slechts te gebruiken als

buslook geen oplossing biedt. Bij gebruik van de logic state analyser

dient men verder te rekenen op:

circa een uur werk voor het aansluiten van de meetpennetjes,

minimaal een dag inwerkperiode voordat men het apparaat kan

bedienen.

Nadat men de fout in het besturingsprogramma gevonden heeft, dient

men het EPROM-geheugen van de 8751 te wissen door hem circa 20

minuten in een speciale EPROM-wisser te leggen. In die wistijd kan men

dan de "source file" zodanig wijzigen dat de fout opgelost is, waarna de

cyclus herhaald wordt. Hoewel er al veel fouten (syntax) door de MCS

51-assembler worden geconstateerd, is het toch raadzaam ruim de tijd te

nemen voor het verzinnen van de oplossing. Verder is het ook verstandig

slechts een fout per ontwikkelslag aan te pakken.

5.2.6. Evaluatle van het besturlngsprogramma.

Het besturingsprogramma werkt momenteel gedeeltelijk. Dat wil zeggen

aIle funkties be trekking hebbende op de IEEE-communicatie werken goed.

Ook de funkties van de teller-interrupt werken, echter niet bij aIle

motorsnelheden. Het vermoeden is dat de teller-interrupt en de IEEE

interrupt elkaar op een of andere manier storen. De READY-interrupt is

nog niet getest omdat dat pas mogelijk is als de beide andere interrupts

vlekkeloos werken.
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Het adres van motorinterface (23H), het IBM-listenadres (21H) en IBM

talkadres (41H) welke nu nog vastgelegd zijn in het besturingsprogramma,

kunnen ook samen met de meetparameters in een bestand ingeladen

worden. Dit geeft dan de mogelijkheid ook andere adressen voor

bovengenoemde apparaten te gebruiken.

Met het schrijven van bestanden naar het RAM-geheugen van de 8751 is

het gemakkelijk mogelijk dat men de "stack" overschrijft. Het gevolg

daarvan is dat de tomograaf op geen enkel commando meer reageert. De

enige uitweg is dan om het apparaat een keer uit en aan te schakelen.

Een goede beveiliging tegen di t euvel is het volgende; Verander de

RAMLOAD-funktie zodanig dat de stackgrens niet meer overschreden

wordt. De funktie moet dan steeds kontroleren of het adres van de te

beschrijven geheugenplaats nog ongelijk is aan "BEGINSTACK". Ais dat

niet meer zo is, moet de rest van het te laden bestand niet meer

geaccepteerd worden, en in plaats daarvan moet de RAMLOAD-funktie een

bericht geven aan de IBM-PC dat de stack overschreven dreigt te worden.

De gebruiker kan dan kontroleren of weI het juiste bestand verzonden is.

Wat betreft de motorsnelheid zijn de volgende kengetallen vermeldens

waardig. De hoogste stapfrequentie, 77 stapjes/sec, treedt op bij een

"higher order" tellerstand: E8. Deze frequentie wordt begrensd door de

motorinterface, de processor kan veeI sneller. De laagste stapfrequentie is

circa 9 stapjes/sec. en wordt weI begrensd door de 8751-teller. Het diag

noseprogramma BUSLOOK blijkt geen stapfrequentie boven de 43

stapjes/sec. toe te laten. Dit wordt veroorzaakt door de te trage hand

shake afhandeling van buslook. Het is dus niet mogelijk in normaal

bedrijf bij een stapfrequentie van zeg 75 stapjes/sec het buslook

programma te gebruiken.
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6.3. Menuprogramma voor de IBM personal computer

Het menuprogramma is een eenvoudig te bedienen gebruikers-programma

voor de IBM-PC in de meetopstelling. Met de door Scientific Solutions

geleverde IEEE-interfacekaart is tevens BASIC driver software geleverd.

Deze omvat een soort bibliotheck van commando's, die in de applicatie

software (Lq. ons menuprogramma) kunnen worden aangeroepen. Deze

commandobibliotheek is nader omschreven in de 'user's guide' van de

IEEE-interfacekaart (lit 21).

Het menuprogramma zelf is geschreven in GWBASIC. Dit basic dialekt

heeft extra mogelijkheden op het gebied van beeldschermaansturlng en

foutafhandeling. De eerste 10000 regelnummers zijn gereserveerd voor het

menudeel, daarna voIgt de driver bibliotheek. Na het starten van het

programma vanaf dos met:

>GWBASIC TURBOTOP <ret>

krijgt men, na het invoeren van enige gegevens met betrekking tot de

adreskeuze van de verschillende apparaten in de opstelling, een over

zichtscherm van demeest gebruikte commando's. Een screendump hiervan

is weergegeven in fig. 6.4.

In totaal zijn er 36 verschillende funkties. Door het Intypen van het

bijbehorende symbool op het toetsenbord kan de funktie worden gestart.

Aan de hand van figuur 6.4. zullen in de volgende paragraaf de meest

gebruikte funkties van het programma worden beschreven.
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IEEE-HENU Programma tbv EHE Ultrasone transmissie tomograat 13:20:50

1 Huidige Busstatus
2 Zet Bus Adres
3 RAH DUHP
4 REG DUHP
5 Intertace Clear
6 Pass Control
7 Receive control
8 Reset IBI1
9 DOS Commando
o Stop Programma

U Zend String
V Ontvang String
W Zend Bestand
X Ontvang Bestand
Y Invoeren Heetparameters
Z Italibreer l1eetplattorm

A reset tomoqraaf
B Set par. poll tlag
C Service Request
D PARAI1S-commandol
E Zend Commando-byte
F Group Execute Trigger
G Local Lockout
H All Devices Clear
I Selected Deviees Clear
J Selected Deviees to Local
It Parallel Poll
L Parallel Poll Disable
H Parallel Poll Enable
N Parallel Poll Uncontigure
o Serial Poll
P All Devices To Remote
Q All Devices To local
R Sewaren Heetparameters
S Start Heting
T Transducers Uitlijnen

Fig. 6.4. Screendump van bet overzicbtscberm van bet
menuprogramma.

S.S.!. De tunkties van het menuprogramma.

Huidige busstatus (1),

Deze funktie opent in de linker benedenhoek van het scherm een venster

waarin een overzicht over de aktuele signaalwaarden van de management

bus. Tevens wordt aangegeven of de onderhavige IBM-PC (het is mogelijk

om meerdere IBM-PC's in de meetopstelling toe te passen),system

controller en/of controller in charge is.

Zet Busadres (2).

Met deze funktie stelt U het "default" communicatieadres in. Op deze

manier wordt een bepaald apparaat geselekteerd. De adressering verloopt

daarna bij datacommunicatie automatisch.

Voorbeeld. Zet Busadres op 2 en zend string. Resultaat is dan dat de IBM

stuurt een string naar apparaat 2.
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RAM DUMP (3),

Deze funktie geeft een overzicht van de inhoud van het interne RAM

geheugen van de 8751 op het scherm van de IBM-PC. Het begin- en

eindadres van de dump kan de gebruiker zelf opgeven. Default geeft het

programma een dump van het gehele 8751 RAM van adres OOH tot en met

7FH. Met deze funktie is het dus tevens mogelijk inzicht te krijgen in

het verloop van de STACK

welke vanaf adres 37H opwaarts loopt.

REG DUMP (4),

Deze funktie geeft de inhoud van een register weer. De gebruiker

specificeert het externe HEX-adres. Voorbeeld: voor het uitlezen van het

met behulp van de dipswitches ingestelde adres van de tomograaf dient

men in te voeren:

4

OOOO<ret>

Pass Control (6).

;aanroep REG DUMP

;HEX-adres dipswitches

Deze funktie zorgt voor het overdragen van de busbesturing naar het

geselekteerde apparaat. Busaktie:

Funktie

Pass Control to 2

MNEMONIC DIO

TAD 42H

TCT 09H

Hierna maakt apparaat 2

MANAGEMENT

ATN

ATN

ATN aktief.

Receive Control (7).

Na dit commando wacht het programma totdat het de busbesturing weer

terug krijgt. Daartoe wordt gewacht op het TAD-commando(talk adress)

en vervolgens op het TCT-commando (take control). Hierna maakt de

funktie ATN aktief.

Interface Clear (5).

Met deze funktie worden aUe aangesloten apparaten gereset. De IBM-PC

mag deze funktie aUeen gebruiken als het system controUer is. Busaktie:
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MANAGEMENT

IFC

Reset IBM (8) . Reset tomograaf (A).

Met deze funkties wordt de IEEE-interface van het bedoelde apparaat

opnieuw gei"nitialiseerd.

DOS Commando (9).

Deze funktie geeft de mogelijkheid om DOS-commando's uit te voeren

binnen het GW-BASIC menuprogramma. Door EXIT<ret> komt men weer

terug in het menuprogramma.

Stop Progamma (0).

Met deze funktie kan het menuprogramma beEHnd1gd worden. waarna de

DOS-schil weer aktief wordt. Voor het stoppen van het menuprogramma

wordt de gebruiker eraan herinnerd de huidige meetparameters te

bewaren.

Invoeren meetparameters (Y).

Met deze funktie is het allereerst mogelijk de huid1ge meetparameters

welke zich in het 8751 RAM bevinden uit te lezen en vervolgens, indien

gewenst, te veranderen. De veranderde parameters worden daarna

automatisch in het 8751 RAM geladen. De te beYnvloeden parameters en

hun grenswaarden zijn:

0001H <= Motorsnelheid <= FFFFH

01H <= Aantal Motorstapjes per Rotatie <= FFH

01H <= Aantal Samples per Projektie <= FFH

01R <= Aantal Stapjes per Translatie <= FFH

01R <= Aantal Projekties <= FFH

OOOOH <= Offset Rotatiemotor <= FFFFH

OOOOH <= Offset Translatiemotoren <= FFFFH

Kalibreer Meetplatform (Z)

Deze funktie zorgt er voor dat de transducers in een vooraf met behulp

van de "offset"-parameters bepaalde positie wordt geplaatst. D1t gebeurt
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door eerst de rotatiemotor linksom te laten draaien totdat de transducer

de eindschakelaar bereikt en vervolgens de rotatiemotor het volgens de

Offset Rotatie Motoren aantal gespecificeerde aantal stapjes rechtsom te

laten draaien. Daarna gebeurt hetzelfde voor de translatiemotoren.

Transducers uitlijnen (T).

Deze funktie zorgt er voor dat beide transducers uitgelijnd worden, zodat

ze precies tegenover elkaar staan zoals aan gegeven is in figuur 6.5.

< ~;~ > < ~; >
:

< -:.. > < ~ >."...:-
: :

voor na

Fig. 6.5. Transducerposities voor en na uitlijnen.
~~~ = transducer, <--> = bewegingsricbting
transducer, : = richting ultrageluidsgolven.

Start meting (S).

Deze funktie start een meting met gebruikmaking van de vooraf inge

voerde meetparameters.

Bewaren meetparameters (R).

Deze funktie geeft de mogelijkheid om de aktuele meetparameters in het

RAM van de 8751 weg te schrijven naar een bestand op floppy disk van

de IBM-PC. Daartoe leest de IBM-PC de geheugenplaatsen OOH tot en met

36H van het 8751 RAM en schrijft deze vervolgens naar een bestand

waarvan de naam vrij te kiezen is. Na afloop is de inhoud van het

bestand:

<00> <MOO> <MOl ><M02> ...... <M36> <eof>
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Het eerst in het bestand opgeslagen byte is het adres van de eerste

parameter (adres OOH). Deze opslagwijze maakt het eenvoudig mogelijk om

de parameters van dat bestand weer te laden in de 8751 met behulp van

de funktie ZEND BESTAND.

PARAM$-commando (0).

Deze funktie geeft U de mogelijkheid gebruik te maken van alle standaard

commando's uit de Scientific Solutions driver bibliotheek, welke uitvoerig

beschreven zijn in lit. 7. De bibliotheek bevat 43 verschillende comman

do's.

Voorbeeld: D ;aanroep PARAM$-commando

UNLISTEN/<ret> ;keuze van commando

Resultaat:

Funktie MNEMONIC DIO MANAGEMENT
Unlisten UNL 3FH ATN

Zend Commando-byte (E).

Met deze funktie kunt U een commandobyte verzenden.

Voorbeeld: E

09<ret>

;aanroep zend commandobyte

;specificatie byte

Resultaat:

Funktie MNEMONIC DIO

zend TCT-commando TCT 09H

MANAGEMENT
ATN

Op deze manier is he1. mogelijk om aIle Remote messages, zoals bcschre

ven in bijlage 10, te verzenden over de IEEE-bus.
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;aanroep service request funktie

;leeg bevelbyte<ret>

Service Request (C).

Indien de IBM-PC niet de busbestuurder (controller in charge) is kan

deze met deze funktie asynchroon aandacht vragen van de aktieve

controller. Men kan een zogenaamd bevelbyte opgeven dat vervolgens in

het serial poll mode register van de IEEE-interface wordt geschreven.

Hierdoor wordt de SRQ-lijn aktief. De aktieve controller dient hierop te

reageren met een serial poll, waardoor deze het bevelbyte tel' beschikking

krijgt.

Voorbeeld:

C

Resultaat op bus:

Funktie

Service Request

MNEMONIC DIO

SRQ

MANAGEMENT

SRQ

Zend String (U).

Het verzenden van een string kan op verschillende manieren plaatsvinden.

Men kan kiezen tussen de volgende formaten:

a) hexadecimaal vb. "3F4A"

b) ascii vb. "HALLO"

Bij het hexadecimale formaat wordt de dataoverdracht beiHndigd met een

End or Identify (EOn. Bij een ascii -string kan men voor de blokbeiHndi

ging kiezen uit:

1) EOI of

2) EOS

Voorbeeld: Zend ascii-string "HALLO" met End of String- teken CR.

Invoeren

U

HALLO<ret>

2<ret>

A<ret>

EOS<ret>

;commentaar

;aanroep zend string

;te verzenden string

;adres ontvangende apparaat

;ascii -formaat

;End of String teken is

;automatisch ODH=CR.
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Resultaat op bus:

Funktle MNEMONIC DIO MANAGEMENT

zend string UNL 3FH ATN

"HALLO" LAD 22H ATN

met EOS data"H" 48H

data"A" 41H

data"L" 4CH

data"L" 4CH

data"O" 4FH

EOS ODH

NULL ATN

Ontvang String (V).

Bij het ontvangen van een string van een bepaald apparaat dient eveneens

de formaat keuze "Hex. of ascii" en de keuze "EOI of EOS" te worden

gemaakt. De string die maximaal 25i tekens lang mag zijn wordt na

ontvangst zichtbaar gemaakt in ascii - hexadecimale en binaire code.

Voorbeeld: Ontvang ascii -string van apparaat 3 met EOL

;beEHndiging.

Invoeren

V

3<ret>

A<ret>

EOI<ret>

;commentaar

;aanroep ontvang string

;adres zendende apparaat

;ascii -formaat

;End or Identify blok-

MNEMONIC DIO

UNL 3FH

Resultaat op bus:

Funktie

ontvang ascii

string met EOL TAD 43H

MANAGEMENT

ATN

ATN

data"M" 48H

data"O" 41H

data"O" 4CH

data"l" 4CB

NULL

EOl

ATN
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Zend Bestand (W), Ontvang Bestand (X).

Deze funkties verzenden en ontvangcn bestanden op dezeIfde manier ais

de funkties U en V met strings doen. In plaats van de string zelf wordt

nu eenvoudig de bestandsnaam op gegeven.

De basiscommunicatie funkties F tot en met Q worden hier niet besproken

omdat ze ook in de driver bibliotheek zijn opgenomen.

Voor meer informatie betreffende deze funkties wordt verwezen naar lit.

7.

6.3.2. Evaluatie Menuprogramma.

het menuprogramma voor de IBM-PC is in de huidige compositie redelijk

eenvoudig en universeel te gebruiken. De "fabrieksfunkties" zijn geYmple

menteerd in het menu, zodat ze eenvoudig en toegespitst op de meetop

stelling te gebruiken zijn.

Het gebruik van de GWbasic interpreter werkt plezierig in de ontwikkel

fase van het besturingsprogrammatuur. Sommige funkties in het menu

bIijken in de praktijk weinig gebruikt te worden. Voor deze funkties is

het te overwegen of ze niet beter in een tweede menuscherm onderge

bracht kunnen worden onder het hoofd "overige funkties". Op deze manier

komen er op het eerste menu weer letters ter beschikking voor extra

funkties.

Omdat het nog niet

doen, is het nog niet

om de meetdata op

vertragen.

mogelijk is metingen met de nieuwe opstelling te

duidelijk of de BASIC programmatuur snel genoeg is

te vangen zonder de meting zelf daardoor te

De funktie "Start Meting" zal nog moeten worden aangepast zodat niet

alleen Meetcommando's naar de tomograaf kunnen worden gestuurd maar

ook de meetdata per projektie kan opvangen in een bestand met het

naamformaat: <naam meting> . <projektienr>
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De funktie "Start Meting" voert dan achtereenvolgens de volgende taken

ui t:

1) Zend commando 17H; Hierdoor start het besturingsprogramma

een meting nadat het de bus controle van de IBM gekregen

heeft.

2) Pass Control; Draag de buscontrole over aan de tomograaf.

3) Read.to.file.hex; Verzamel meetdata in een bestand namens

<naam meting> . <projektienr.>

4) Zend Meetcommando; Met deze commando's kan met het

besturingsprogramma diverse opdrachten geven met be trekking

tot de meting die bezig is. Zie ook paragraaf 6.2.3.

De taken 3) en 4) worden net zo vaak herhaald als er

projekties zijn.

5) Receive Control; Aan het eind van een meting krijgt de IBM

PC de buscontrole weer terug.

Om de stappenmotoren te besturen vanaf de IBM-PC kan men nu gebruik

maken van de uitlijnfunktie (T) van de "zend string"-funktie (U) of van

de "zend bestand"-funktie (W). Om het bewegen van de transducers te

vergemakkelijken kan het handig zijn een zogenaamde eentoetsbediening

te realiseren. Men kan daarbij denken aan het gebruik van de pijltjes

toetsen van het numerieke deel van het toetsenbord.
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hoofdstuk 7

CONCLUSIES & AANBEVELINGEN.

7.1. Conclusies

Naar aanleiding van dit afstudeerwerk kan het volgende worden geconclu

deerd:

Met de beschreven IEEE-opzet van de meetopstelling is het mogelijk

de metingen aanzienlijk sneller uit te voeren dan met de opstelling

op basis van de ITT-computer.

De bestaande IEEE-hardware is op eenvoudige wijze geschikt te

maken voor toekomstige echo- en amplitudemetingen.

De interfaces van tomograaf, motoren en IBM-PC werken thans, na

enige kleine hardware wijzigingen" korrekt.

Met de bestaande hardware op basis van een 8751 single chip

microcontroller is het nog niet mogelijk de meetdata van een gehele

projektie in RAM op te slaan. Dit betekent dat elk sample direkt

verzonden moet worden naar de IBM-PC. Dit kost extra verwerking

stijd voor de IBM-PC.

Er is een besturingsprogramma gerealiseerd in MCS 51-assembler

voor de single chip microcontroller van de tomograaf interface. Het

communicatiedeel hiervan werkt goed en is in staat commando's van

de IEEE-bus op te vangen te interpreteren en uit te voeren.

De stappenmotorstuureenheid met de schakelaars voor de handbedien

ing van de motoren is in de nieuwe meetopstelling overbodig

geworden. De handbediening kan geheel via het toetsenbord van de

IBM-PC verlopen, echter nog niet via eentoetsbediening.
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Met het menugestuurde en in GWBASIC geschreven gebruikerspro

gramma voor de IBM-PC kan men op eenvoudige wijze gebruik

maken van de mogelijkheden van de meetopstelling.

Een van de problemen bij het besturingsprogramma is dat het nog

niet (goed) gelukt is meerdere interruptbronnen tegelijkertijd

foutloos te kunnen behandelen. Rierdoor kan de meetopstelling weI

de scanbewegingen uitvoeren, maar de daarbij ontstane meetdata nog

niet verwerken.

Ret gebruik van de programmeertaal GWBASIC blijkt voor het IBM

gebruikersprogramma in de ontwikkelingsfase zeer geschikt.

Ret is mij onmogelijk gebleken om in een afstudeerperiode de

IEEE-488 communicatie te leren beheersen en een volledig werkend

besturingsprogramma van deze omvang in assembler te realiseren.

7.2. Aanbevelingen.

Een aantal aanbevelingen voor verder onderzoek zijn hieronder vermeld:

Ret verdient aanbeveling het geheugen van de tomograafinterface uit

te breiden met 2k RAM. Riervoor is voldoende poortruimte op de

8751 ten behoeve van de adreslijnen beschikbaar.

Ret is verstandig om in eerste instantie de taak van het menupro

gramma tijdens een meting te beperken tot het verzamelen van de

meetdata. Daarna kan gewerkt worden aan het gelijktijdig reconstru

eren.

Ret is handig om het menuprogramma zodanig te veranderen dat het

mogelijk wordt om de handbediening van de stappenmotoren direkt

via de cursorbesturingstoetsen te aktiveren.
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Gezien de lange inwerktijd benodigd voor een goed begrip van de

IEEE-communicatie verdient het aanbeveling om twee afstudeerders

tegeIijkertijd danweI een afstudeerder dageIijks geassisteerd door een

medewerker aan de ontwikkeling van de opstelling te Iaten werken.
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B1. EPROM programmeren met SMS.

Voor het laden van het assemblerprogramma in het EPROM-geheugen van

de 8751H wordt gebruik gemaakt van de SMS-SPRINT EPROM/PLD

programmer versie 2.3A van de Firma Steutel Microsystems, welke zich in

EH 3.08 "muppetlab" bevindt. Uitgangspunt vormt een met behulp van

ASM51 aangemaakte .HEX file van het assemblerprogramma. Deze file

dient U op een 5l,4 inch diskette beschikbaar te hebben, evenals een

schone Intel IJP 8751 H. De programmeerwijze is als voIgt:

1) Start de programmer vanaf de root-directory met commando:

C:\>SMS(ret>

2) Maak vervolgens in de menu's keuzes voor:

2 EPROM devices,

E INTEL vendor code,

J 8751 device code.

3) Op het scherm heeft U nu een fil.terstand, welke aangeeft hoe U de

dipswitches op het kastje met de Textool Sockets dient in te stellen.

Met dit filter stelt U hardwarematig de juiste programmeerspanning

en -timing voor het gekozen device rn. U dient derhalve altijd eerst

het filter in te stellen alvorens U de EPROM in de socket plaatst.

Voor de lntel IJP 8751H geldt de volgende filterstand:

filter
1 2 3 4 5

on
off

4) De .HEX file moet nu in het RAM-geheugen van de PC geladen

worden met commando:

I = read file from disk to memory

Bij het opge'len van de filenaam dient het volledige path opgegeven

te worden, dus:

a:\<dirname>\<filename> <ret>
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Kies vervolgens voor: @ hex format,

@ data start address O.

bijlagen

Noteer de lengte van de file in # hex bytes.

5) Om de programmeertijd zo kort mogelijk te houden, stellen we de

address range in. Hiermee wordt bereikt dat alleen dat gedeelte van

de RAM-geheugen naar EPROM wordt gecopH~erd. Het instellen van

de address range kan met commando:

A = set address range

start location 0 <ret>

end location <#lengte file) <ret> ;genoteerd waarde

6) Noteer nu de checksum.

7) Plaats een schone 8751 in de 40 pins Textool Socket, en let daarbij

op de polariteit. (Gaatje bij knuppeltje!)

8) Nu kan het EPROM geladen worden, met commando:

P = program device

Y{es)

De machine controleert nu eerst of het geheugen van de 8751 weI

schoon is. Daarna begint het eigenlijke programmeerproces automa

tisch. Als het programma in EPROM staat en alles is OK, dan geeft

de machine de boodschap PASS. De checksum moet gelijk zijn aan de

genoteerde waarde onder punt 6. De 8751 is nu klaar om getest te

worden in de schakeling.

Als de boodschap FAIL gegeven wordt, ga dan terug naar punt 7.

Opmerking 1.

Het is handig om op de geladen EPROM's een stickertje te plakken met

zaken zoals: @ checksum

@ naam van de .HEX file

@ datum aanmaak.
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Opmerking 2.

Eprom's kunnen gewist worden in een speciale EPROM-wisser. Hierin

wordt in ca. 20-25 minuten het geheugen met behulp van speciaal UV

licht gewist. Het venstertje van het EPROM dient goed schoon te zijn,

eventueel reinigen met alkohol o.i.d., en precies onder de UV-buis gelegd

te worden. Na het wissen eerst de EPROM's laten afkoelen (ca. 5

minuten, de chipjes gaan dan langer mee vorgens de leverancier).

Opmerking 3.

De pootjes van de chips oxideren na verloop van tijd. Het programmeren

wordt hierdoor onmogelijk. Voetjes schoonmaken met alkohol helpt

meestal. Nieuwe IC-voetjes helpen altijd.

Opmerking 4.

Als men een 8751 geladen heeft met een programma dat er langer als een

week in moet blijven zitten, doet men er goed aan het venstertje af te

plakken zo dat het lichtdicht afgesloten Is.

Het is al "gelukt" een programma te verminken door de print met 8751

een weekend op tafel in de zon te laten liggen.

Opmerking 5.

Eenmaal een 8751 verkeerd om in de socket van de tomograaflnterface

betekent onherroeplijk het einde van het 1.c.
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B2. LISTING ASSEMBLER PROGRAMMA VOOR DE 8751H.

De listing van dit programma ligt ter inzage bij drs. M. Stapper,

Technische Universiteit Eindhoven, kamer EH 3.10.
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B3. LISTING MENUPROGRAMMA VOOR DE IBM-PC.

De listing van dit programma ligt ter inzage bij drs. M. Stapper,

Technische Universiteit Eindhoven, kamer EH 3.10.
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B6. RAM INDELING VAN DE 8751H.

bijlagen

RO SKRATCH 30
R1 HI REG LOAD/DUMP 31
R2 LO REG LOAD/DUMP 32
R3 BEGIN ADDR.RAM DUMP33
R4 END ADDR.RAM DUMP34
R5 OFFSETSKRATCH LO 35
R6 OFFSETSKRATCH HI 36
R7 CURR.ADDR.STATE 721037
RO 38

39
RESERVED 3A

3B
2ND REG BANK 3C

3D
3E

7 3F

00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
OA
OB
OC
OD
OE
OF

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
lA
IB
lC
ID
IE
IF

MSPH
MSPL
STRTBYTE
OFFROTH
OFFROTL
OFFTRANSH
OFFTRANSL
MSTT
IPP
MSTR
IPRM
MLA
MTA
MSA
SCTA
SCLA

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
4A
4B
4C
4D
4E
4F

WIPRM
ROTRECHTS
ROTLINKSZS
ROTLINKS
TRANSRECHTS
TRANSLINKSZS
TRANSLINKS
#

S
T
A
C
K

A
R

# E
A

60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
6A
6B
6C
6D
6E
6F

70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
7A
7B
7C
7D
7E
7F

20 FLAGS #
21 PPREG
22 EOSB
23 ND
24 CLD
25 MD
26 ADDRSTAT
27 INTSTAT
28 DMPH
29 DMPL
2A LTMH
2B LTML
2C DST
2D WMSTT
2E WIPP
2F WMSTR #

D
I
R
E
C
T

B
I
T

A
R
E
A

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
5A
5B
5C
5D
5E
5F
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B8. lEG-BUS ALMANAK.

BINAIR HEX 24 POL. micro ribbon
I E E E

0 0 0 0 0 10 0 0 1 1 DIO 1
0 0 1 0

2 DIO 22
0 0 1 1

3 DIO 33 40 1 o 0 DIO 44 50 1 o 1 5 E 0 I
0 1 1 0 6

6 D A V
70 1 1 1 7 N R F D
8 N D A C

1 0 0 0 8
9 I F C

101 0 0 1 9 S R a
1 0 1 0 11 A T NA 121 0 1 1 B Shield
1 1 0 0 13 DIO 5C 141 1 0 1 DIO 6D 151 1 1 0 DIO 7E 161 1 1 1 F DIO 8

17 R E N
18 Gnd
19 Gnd
20 Gnd
21 Gnd
22 Gnd
23 Gnd
24 Gnd

\ !7!:

bijiagen

pu- I' U 011 i:I - wee
Pu - C 2 .:J-POJI

pu - C • »:J - .....

P1..J - £ • J7 P- ....2

pu- C • » p - ....
pu- I' • P-~.
P'.I-I r ~ :J -P'll'
PU-l' » :J - ....

w_ST_I' 12 :J'- ....7

P1O....D- I .. J' P- volllfi.
"111T10 - C .. :Ill ~ - "'OGIALI

puiiirni - C 11 8DlI. II p -HiN
P.llliiii - c .. ...

:J - nr".. II

PI"'D - I ..
" :J - PZ.I

PU/,,- I ., • :J - n •
PI'';;; - I .. 21 ~-PH

PlrIiiii - c " JO P -pu
'!TAU - C ., I> o-PU
n ..... _ C .. 12 :J - n •

\'IS - C 10 r. :J -pu

Flgur~ 1. 8051 Family Pinout Diagram.

T/R1

T/R2
CLOCK
RESET

T/R3
OMAREO
OMAACK
~

iffi
WR
INT
DO
01
02
03
04
05
06
07

GNO

1 U 40
2 39
3 38
4 37
5 36
8 35
7 34
8 33
I 32
10 IJPO 31
11 7210 30
12 29
13 28
14 27
15 26
16 25
17 24
18 23
11 22
20 21

Vee
lOi
NOAC
NRFO
OAV
15i3i
DI07
lm>i
lm5!
0104
0103
~

l5iO"i
SRO
ATN

REN
iFC
RS2

RS1

RSO

'ItIe uPD7210 Ca'ltains 16 resisters; eiqht read registeu ard eiqht write
re¢stecs. "

•
, -o

• 0 01r-':::...:'"T!-;;:IN::-T!-;:llII~l~llM=-T""1 ':::...:-01-=..::-,"TI-;..::,'jr-::::..:Ol _ .. 10"1

o • • I~ I .PT lon' INO 1Me 1.... j 00 I QI I _ ...... 1(1~
o I • Ion I_I 'DIC , _I co I'DlCe'''''''''ooc! __'12"1

o • • I II ' ..... 1 II I II , .. I II I u , •• I _ -_....
I 0 0 loci i'fii1_I,p"I~.. 1 .... iTO [..-1 --I...
I 0 I 1CPT71 ~.I cPT1 Icpu 1cPn' cPT> 1cPTlI cPTO I "--_ISRI

, 1 • I I I OTO 1au I.DI-OIAD6-4I~IA02..oIAD1..o1 ,"'1

, , I I te' I on I Dt.,1 }Aa.-')AOI-I)ADa-,JAD2-,jAOt-,1 ' (7"1

Figure 3.1 RlIld Resisters

............
• • 0 I 00' I 000 I 001 I 100' I 00' I 00' I ..,. I _ ... (OWl

o 0 • I CPT I .PT I ocr I 1Ole I .... I 00 I QI I ""_-'I''''
o I 0 I 0 1"""1..... 1.....,1 co I,DlCe! .....,! __ ! __'(''''
o , • I II I ... I II I II , .. I u I u I •• I - - -I''''

, •• 1 Ion 110ft ITRtI' ITMID I 0 I • IAOIIt I ADMIIJ 14.,

1 0 , ~Tt IOIl0 ICOIN ICO., ICOlD ICOM" cowl AM...., '1-1
I , 0 I AM I DT 1 Dfa lAOS I .IeM I ADJ I A.O:I ! A01 I OIt [I"

I I.e' 1.col .co I .e:. I EO I .e> I.e. 1'co I -.. f'WI

Figure 3.2 Write Registers

Pagina 99



bijlagen

B9. AANSLUITINGEN.

B.9.1. AANSLUITINGEN PROCESSOR PRINT.

De processor print heeft twee konnektoren. een 24 polige Amphenol
(Microribbon) stekker voor de IEEE-communicatie en een 31 polige
konnektor voor voeding en verbinding met de teller print. De aanslui
tingen aan de t\mphenolstekker zijn volgens de IEEE-488 standaard, zie
IEe-bus almanak. De aansluitingen van de 31 polige konnektor zijn
hieronder getabelleerd.

31 polige konnektor
pennummer funktie

1 -15 V. (niet l1ebruikt)
2 -5 V. (niet l1ebruikt)
3 N.C.
4 N.C.
5 nonready
6 . N.C .
7 N.C.
S klok 6.25 KHz
9 :!:
10 databus D3
11 databus D8
12 databus D7
13 databus D6
14 databus D5
15 databus D4
16 .L:
17 databus D2
18 databus D1
19 + 5 V
20 start/nonstop
21 write 1 (klokdeler)
22 carry LTK
23 restart
24 carry DKP
25 read 3 (LTK H)
26 read 2 (DKP L)
27 read 1 (DKP H)
28 read 4 (LTK L)
29 write 0 (N deler)
30 +5 V
31 +15 V (niet l1ebruikt)
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B.9.2. AANSLUITINGEN TELLER PRINT.

Deze print is duidelijk herkenbaar aan zijn blikken afschermingshuisje
voor het hoogfrequent gedeelte. De print heeft een 31 polige konnektor
waarop zich aile aansluitingen bevinden. Een funktiebeschrijvlng hiervan
is onderstaand weergegeven.

31 polige konnektor
pennummer funktie

1 -15 v. (niet gebruikt)
2 -5 v. (niet gebruikt)
3 carry LTK
4 J.
5 carry DKP
6 J.
7 write 1 (klokdeler)
8 J.
9 klok 6.25 KHz
10 start/nonstop
11 DKP-ingang
12

,
LTK-ingang

13 DKp-tellerklok
14 LTK-tellerklok
15 n..onready
16 J.
17 databus D5
18 databus D1
19 databus D6
20 databus D2
21 databus D7
22 databus D3
23 databus D8
24 databus D4
25 read 1 (DKP B)
26 read 3 (LTK H)
27 read 4 (LTK L)
28 read 2 (DKP L)
29 write 0 (N-deler)
30 +5 v.
31 +15 V.(niet gebruikt)
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B.9.3. VERBINDING TUSSEN PROCESSOR EN TELLER PRINT.

De verbinding loopt via de twee 31 polige konnektoren, welke in geen
geval verwisseld mogen worden. De verbindingen zijn in onderstaande
tabel weergegeven.

Processor Teller

5 15
8 9

10 22
11 23
12 21
13 19
14 17
15 24
16 16
17 20
18 18
20 10
21 7
22 3
24 5
25 26
26 28
27 25
28 27
29 29
30 30

Alle overige pennen zijn niet verbonden.
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B.9.4. VERBINDINGEN VAN MEETPLATFORM NAAR MOTORINTERFACE.

Een 9 aderige kabel zorgt voor de verbinding van de 19 inch-kast naar
het meetplatform. De kabel is aan beide zijden afgesloten met een g
polige D-stekker. De nummers van de bijbehorende signalen en hun
funktie zijn hieronder getabelleerd.

9-pol bedrading in funktie 31 pol konnektor
D-stekker meetplatform motor interface

1 bruin R2 5
2 oranje R3 4
3 groen S3 27
4 violet S2 28
5 wit SRQ 25
6 rood R1 3
7 geel Sl 26
8 blauw .b 16
9 grijs +12V nvt
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B.10. REMOTE MESSAGE CODERING.

bijiagen

Bus signalline(s) and coding
that asserts the true

value of the message
.~ Message name D D NNc

I

0 I I DRD A E S I RE '"... ! '" 0 o AFA T o R F Ec ..
::E 0 87 654 321 VDC N I Q C N

ACG ADDRESSED COMMAND GROUP M AC Y0 00X XXX XXX 1 X X X X
ATN ATTENTION U UC XX XXX XXX XXX 1 X X X X
DAB DATA BYTE M DD DD DDD DDD XXX 0 X X X X

87 654 321
DAC DATA ACCEPTED U HS XX XXX XXX XX0 X X X X X
DAV DATA VALID U HS XX XXX XXX lXX X X X X X
DCL DEVICE CLEAR M UC Y0 010 100 XXX 1 X X X X
END END U ST XX XXX XXX XXX 0 1 X X X
EOS END OF STRING M DD EE EEE EEE XXX 0 XXXX

87 654 321
GET GROUP EXECUTE TRIGGER M AC Y0 081 000 XXX 1 X X X X
GTL GO TO LOCAL M AC Y0 000 fie 1 XXX 1 X X X X
IDY IDENTIFY M UC XX XXX XXX XXX 1 1 X X X
IFC lNTERFACE CLEAR U UC XX XXX XXX XXX X X X 1 X
LAG LISTEN ADDRESS GROUP M AD Y0 lXX XXX XXX 1 X X X X
LLO LOCAL LOCKOUT M UC Y0 '10 801 XXX 1 X X X X
MLA MY LISTEN ADDRESS M AD Y' ILL LLL XXX 1 X X X X

54 321
MfA MY TALK ADDRESS M AD Yl 'TT TTT XXX 1 X X X X

54 321
MSA MY SECONDARY ADDRESS M SE Yl ISS SSS XXX 1 X X XX

54 321
NUL NULL BYTE M DD 00 80 0 fJ 08 XXX X X X X X
OSA OTHER SECONDARY ADDRESS M SE (OSA = SCG 1\ MSA)
OTA OTHER TALK ADDRESS M AD (OTA = TAG 1\ mA)
PCG PRIMARY COMMAND GROUP M. - (PCG = ACG v UCG v LAG v TAG)
PPC PARALLEL POLL CONFIGURE M AC Y0 008 101 XXX 1 X X X X

PPE PARALLEL POLL ENABLE M SE Yl 10S PPP XXX 1 X X X X
321

PPD PARALLEL POLL DISABLE M SE Yl liD DDD XXX 1 X X X X
4 321

PPRI PARALLEL POLL RESPONSE 1 U ST XX XXX XXI XXX 1 1 X X X
PPR2 PARALLEL POLL RESPONSE 2 U ST XX XXX XIX XXX 1 1 X X X
PPR3 PARALLEL POLL RESPONSE 3 U ST XX XXX lXX XXX 1 1 X X X
PPR4 PARALLEL POLL RESPONSE 4 U ST XX XXI XXX XXX 1 1 X X X
PPR5 PARALLEL POLL RESPONSE 5 U ST XX XIX XXX XXX 1 1 X X X
PPR6 PARALLEL POLL RESPONSE 6 U ST XX lXX XXX XXX 1 1 X X X
PPR7 PARALLEL POLL RESPONSE 7 U ST Xl XXX XXX XXX 1 1 X X X
PPR8 PARALLEL POLL RESPONSE 8 U ST IX XXX XXX XXX 1 1 X X X
PPU PARALLEL POLL UNCONFIGURE M UC Y0 010 101 XXX 1 X X X X
REN REMOTE ENABLE U UC XX XXX XXX XXX XXXX 1
RFD READY FOR DATA U HS XX XXX XXX X0X X X X X X
RQS REQUEST SERVICE U ST Xl XXX XXX XXX 0 X X X X
SCG SECONDARY COMMAND GROUP M SE Yl lXX XXX XXX 1 X X X X
SDC SELECTED DEVICE CLEAR M AC Y0 000 190 XXX 1 X X X X
SPD SERIAL POLL DISABLE M UC Y0 011 001 XXX 1 X X X X
SPE SERIAL POLL ENABLE M UC Y0 01 1 000 XXX 1 X X X X
SRQ SERVICE REQUEST U ST XX XXX XXX XXX X X 1 X X
STB STATUS BYTE M ST SX SSS SSS XXX 0 Y X X X

8 654 321
TCT TAKE CONTROL M AC Y0 001 001 XXX 1 X X X X
TAG TALK ADDRESS GROUP M AD Yl 0XX XXX XXX 1 X X X X
UCG UNIVERSAL COMMAND GROUP M UC Y0 01X XXX XXX 1 X X X X
UNL UNLISTEN M AD Y0 1 1 1 111 XXX 1 X X X X
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