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SAMENVATTING

De bouw van een robotbesturing

Voor een ASEA IRb6 robot wordt een besturing gebouwd.

Deze bezit een hierarchisch modulaire stuctuur.

De opbouw bestaat uit drie lagen:

- De hoofdcomputer, die de setpoints levert voor de motoren.

- De regelmicrocomputers, die de regelprogramma's voor de snelheid

en de positie van de motorassen bevatten.

- De motoren met de versterkers, voeding, positieopnemers en de

digitaal-analoog converters.

Aan elk van deze lagen wordt aandacht besteed, en bovendien aan de

communicatie tussen deze lagen. Als laatste wordt een beveiliging

uitgewerkt, die de robot moet beschermen tegen schade door ongecontro

leerde bewegingen.

SUMMARY

Design of a robot controller

A robot controller is build for an ASEA IRb6 robot.

It posesses a hierarchical modular structure.

The construction consists of three layers:

- The main computer, wich supplies setpoints for the motors.

- The control microcomputers, wich contain the automatic control

programs for the speed and position of the motor axes.

- The motors with the amplifiers, power supply unit, position

transducers, and the digital-analog converters.

Attention is given to each of these layers, and in addition to the

communication between the layers. And finally a protection is worked

out, that has to protect the robot against damage by uncontrolled

movements.
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Anno 1985 zijn er verscheidene fabrikanten op de markt, die robot

systemen leveren. Bij aankoop van zo'n systeem, ontvangt men dan

een robot, een besturingssysteem, een uitgebreide gebruikershand

leiding, en eventueel aanwijzi~gen voor het onderhoud van het robot

systeem. Wat betreft de gedetailleerde inforMatie over het systeem

zijn de fabrikanten terughoudend.

Binnen een samenwerkingsverband tussen de afdelingen Elektrotechniek

en Werktuigbouwkunde van de Technische Hogeschool Eindhoven wordt

onderzoek verricht op het gebied van Flexibele Automatisering en

Industrie Robots ( FAIR ). Binnen dit onderzoek is in de projectgroep

"aandrijvingen en besturingen" besloten om zelf een besturingssysteem

voor een robot te bouwen.

Dit besluit is genomen op de volgende gronden:

- Men wilde een besturing van een gestructureerde modulaire opzet,

die bovendien tot in detail bekend moest zijn.

- Men wilde inzicht krijgen in de problemen, die optreden bij

het ontwerpen en bouwen van zo'n systeem.

Voor het gestelde doel werd een ASEA IRb6 robot aangeschaft zonder

de besturing. De te bouwen besturing moet een hierarchisch modulaire

structuur bezitten, met voor elke motor ( joint ) een microcomputer

voor het regelprogramma, en een mini- of microcomputer, die de set

points stuurt naar de regelmicrocomputers, en eventueel baanberekening

en moet uitvoeren om de setpoints te bepalen.
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1. EEN ROBOTBESTURING

1.1 Doelstelling

Over de problemen, die ontwerpers in de industrie ondervinden bij

het bouwen van een robotbesturing, komt over het algemeen weinig

naar buiten. Ook zijn de fabrikanten wat betreft een volledige en

gedetailleerde beschrijving van het systeem terughoudend.

Een en ander heeft binnen het FAIR-project ( Flexibele Automatisering

en Industrie Robots) geleid tot het besluit, onder eigen beheer

een robotbesturing te bouwen.

Dit dient dan een tweeledig doel:

Ten eerste krijgen we bij het ontwerpen en bouwen van de besturing

inzicht in de daarbij optredende problemen. Deze problemen kunnen

betrekking hebben op de technische realiseerbaarheid van ideeen,

of in een eerder stadium op de keuze tussen alternatieven van stra

tegien. Een voorbeeld van dat laatste is de keuze tussen een analoge

regelaar en een digitale regelaar voor de motor en van de robot.

Een tweede oogmerk bij het bouwen van de besturing, is de wens,

een besturing in huis te hebben, die hierarchisch modulair gestruc

tureerd is, en ook tot in detail bekend is, zodat gemakkelijk ver

anderingen of uitbreidingen aangebracht kunnen worden.

Als men bijvoorbeeld veranderingen wil aanbrengen in de bestaande

software, is een goed gedocumenteerde listing van de programmatuur

van essentieel belang.

Voor het doel een robotbesturing te bouwen, is binnen het FAIR-project

een "kale" robot aangeschaft, een manipulator zonder besturing.

1. 2 De ASEA IRb6

De robot die werd aangeschaft, was een gereviseerde ASEA IRb6.

Deze heeft vijf vrijheidsgraden, die allen van het rotatie type

zijn. Het is dus een RRRRR-robot ( zie fig. 1.2.-1 ).
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Fig. 1.2.-1: De ASEA IRb6
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De hoekverdraaiingen die per as gerealiseerd kunnen worden, zijn

begrensd. Zo kan bijvoorbeeld de f-as maximaal over 340 graden

draaien. Hierbij dient weI te worden opgemerkt, dat deze maximale

hoekverdraaiing niet de motoras geldt, die verantwoordelijk is voor

de beweging, maar voor de waist zelf. Tussen motoras en waist zit

namelijk een harmonic drive met een overbrengingsverhouding van -158

( reductie ). Als later in het verslag de termen hoekverdraaiing

en hoeksnelheid weer opduiken, zullen deze weI de motoras gelden,

daar de positieopnemers direkt aan de motoras gekoppeld zijn.

De rotatiemogelijkheden van de vrijheidsgraden e en C( worden

weergegeven in fig. 1.2.-2.

De vrijheidsgraden v en t hebben de volgende rotatiemogelijkheden:

v: kan varieren tussen +90 graden en -90 graden met het horizon

tale vlak.

t: kan roteren over 360 graden.

Seiden worden aangedreven door motoren, waarvan de as op de denk

beeldige e -as ligt.



Fig. 1.2.-2: Rotatiemogelijkheden e en 0(. •

De rotatie van deze motoren wordt via een stangenmechanisme over

gebracht naar de pols.

De e en 0( vrijheidsgraden worden via schroefspindels aangedreven.

De vrijheidsgraden e , IX, V en t zijn niet onafhankelijk van

elkaar. Bij verandering van e behoudt de bovenarm dezelfde hoek

ten opzichte van de horizon. Hetzelfde geldt voor de hoeken van t

en v bij verandering van IX .

Dit zal consequenties hebben voor het niveau in de hierarchische

structuur van de robotbesturing, waarop gecontroleerd wordt op het

te dicht naderen van het maximale bereik van een vrijheidsgraad,

dus voor het niveau waarop een positiebewaking kan worden ingebouwd.

1.3 De structuur van het besturingssysteem

Het systeem bezit een hierarchisch modulaire structuur.

Modules op hetzelfde hierarchische niveau bedrijven onderling geen

communicatie. In fig. 1.3.-1 zien we, dat het systeem een hierarchie

bezit van drie niveau's.
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Fig. 1.3.-1: De hierarchisch modu1aire structuur.

In het afgebeelde schema bevindt zich op het hoogste niveau een

mini- of microcomputer. Op dit niveau worden de baanberekeningen

uitgevoerd. De door de robot uit te voeren bewegingen worden om

gerekend naar posities en hoeksnelheden van de afzonder1ijke motor

assen. Hieruit worden dan setpoints bepaald, die op vaste tijdstippen

naar de betreffende motorregelaars worden gestuurd.
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Voor de baanberekeningscomputer is gekozen voor een Hewlett Packard

9920 microcomputer ( vanaf nu aangeduid met HP ).

Op het middenniveau van de hierarchie bevinden zich de regelaars

voor positie en snelheid van de motoren. Er is gekozen voor digitale

regelaars. In hoofdstuk 4 wordt wat dieper ingegaan op de motieven

achter deze keuze. Er werd voor EWMC microcomputers ( Elektro

Werktuigbouw Micro Computer ) gekozen am de digitale regelaars te

realiseren. Elke motor heeft nu een eigen EWMC microcomputer.

Op het laagste niveau bevinden zich de motoren met de daarbij behorende

attributen als voeding, versterkers, positieopnemers en digitaal

analoog omzetters.

Tussen het middenniveau en het laagste niveau wordt aIleen binaire

informatie uitgewisseld, dus de omzettingen van en naar anal age

signalen vinden oak plaats op het laagste niveau. Zo zal bijvoorbeeld

de uitgangsinformatie van de regelaar de scheidingslijn als een

8-bits woord passeren, en de positierepresentatie van de motoras,

die 20 bits omvat, als drie bytes naar de regelaar worden verstuurd.

In fig. 1.3.-2 wordt het structuurschema iets gedetailleerder weer

gegeven, zodat nu de afzonderlijke bouwstenen zichtbaar worden.

We zien nu, dat het blokje van het laagste niveau uit fig. 1.3.-1

is uitgesplitst in afzonderlijke componenten. De 8-bits uitgang van

de regelaar wordt door een Digitaal-Analoog Converter ( DAC ) omgezet

in een analoog signaal. Dat signaal komt op de ingang van een ver

sterker. De uitgang van de versterker is dan op de motor aangesloten.

De terugkoppeling naar de regelaar ( EWMC ) wordt gevormd door een

positieopnemer. Deze bestaat uit een resolver en een Resolver-Digitaal

Converter ( RDC ), die het resolversignaal omzet in een 20-bits

positieaanduiding. Uit deze terugkoppeling worden zowel aspositie

als ashoeksnelheid afgeleid. Dit is mogelijk omdat de positieopnemer

op vaste periodieke tijdstippen wordt uitgelezen, zodat uit twee

opvolgende gelezen posities, en de tijd die daartussen verstreken

is, de gemiddelde hoeksnelheid tijdens dat interval berekend kan

worden.

Dit brengt ons op het blokje "systeemklok" uit fig. 1.3.-2.

De digitale regelaar werkt met vaste sampletijdstippen.
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Fig. 1.3.-2: Structuurschema met systeemklok.

op vaste periodieke tijdstippen wordt de positie gelezen, en wordt

de regelaar in werking gesteld. am de regelaars in de verschillende

microcomputers synchroon te laten werken, zijn de regelroutines

uitgevoerd als interrupt routines. Deze worden dan met een vaste

sampletijd T geactiveerd. am dit te verwezelijken moesten we eens
externe systeemklok aanbrengen.

De keuze van T is natuurlijk afhankelijk van de tijd, die nodigs
is, om de regelroutine te doorlopen. We hebben gekozen voor T = 10 ms,s
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omdat in een rapport ( lit. 2 ) van H.M.M.G. Cordewener een digitale

PID-regelaar staat beschreven, die maximaal 5 ms rekentijd in beslag

neemt. In ons geval zou de PID-regelroutine tweemaal worden aangeroepen

( lx voor snelheid en lx voor positie ), dus namen we 10 ms.

Later in dit verslag zullen we zien, dat 10 ms wel erg ruim is voor

de regelaars die in hoofdstuk 4 worden beschreven.

Voorgaande impliceert, dat het ideaal zou zijn, als oak de setpoints

iedere 10 ms zouden worden aangeboden aan de regelaars ( EWMC's ).

Het valt echter te betwijfelen, of de HP genoeg heeft aan 10 ms am

de setpoints "on-line" te berekenen en te versturen.

Hoewel we in dit verslag niet aan on-line berekeningen door de HP

toe zullen kamen, zullen we voor het vervolgonderzoek nu al enige

ruimte creeren. We doen dit, door de HP slechts am de 80 ms de set

points te laten doorsturen. De regelmicrocomputers moeten dan door

interpolatie de 10 ms setpoints uit de door de HP verstuurde setpoints

bepalen.

Door de verhouding van 1:8 is de interpolatie vrij eenvoudig te rea

liseren voor de EWMC's.

Een uit de systeemklok afgeleid signaal kan de HP iedere 80 ms

interrumperen, en zo de interrupt routine activeren, die de setpoints

verstuurd. In de nu volgende paragraaf zullen we zien, hoe de set

points moeten worden bepaald, en hoe ze eruit zullen zien.

1.4 Van gewenste robotbeweging naar setpoints

De setpoints die de HP moet berekenen en versturen stellen posities

voor van de motorassen. We willen graag, dat ze dezelfde represen

tatie hebben van de posities als welke de positieopnemers gebruiken

als weergave van de positie van de motoras.

De setpoints bestaan dus oak uit een 20-bits positieaanduiding.

Een setpoint voor een motoras, die de HP verstuurt, stelt die positie

voor, die de motoras bereikt moet hebben 80 ms na het tijdstip,

dat de vorige setpoint moest zlJn bereikt. Dus de combinatie 80 ms

en het af te leggen traject vertegenwoordigen tevens de snelheid

tijdens dat traject.
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Als we nu willen, dat het Tool-Centre-Point ( TCP ) in de x,y,z 

ruimte van een punt A naar een punt B beweegt met een opgegeven

snelheid, dan moeten we dat traject opdelen in partjes van 80 ms.

Op deze wijze vinden we ruimtelijke posities, die 80 ms uit elkaar

liggen in tijd. Op deze punten moeten we de coordinatentransformatie

toepassen, waaruit de verschillende asstanden kunnen worden afgeleid

voor de motoren. Deze vormen dan de setpoints, tenminste na de een

voudige omzetting van de gevonden hoeken naar onze 20-bits repre

sentatie.

Enige complicatie vormt het feit, dat de motoren een maximaal bereik

bare hoekversnelling hebben. Dit heeft gevolgen voor het zo snel

mogelijk op de gewenste snelheid geraken voor het TCP, en voor de

berekening van de setpoints. Het behalen van de setpoints binnen

de gestelde tijd moet namelijk realiseerbaar zijn voor de motoren,

omdat anders het TC~ van zijn gewenste baan zal afwijken ( denk aan

een motor, die zijn setpoint niet kan halen, en de andere motoren

weI ).

Als dus na een transformatie wordt vastgesteld, dat een van de set

points voor een motor niet haalbaar is, moeten de setpoints voor

aIle motoren aangepast worden.

Verder moet bij de setpoint op de een of andere manier worden aan

gegeven of de opgegeven setpoint met de daarbij behorende snelheid

doorlopen moet worden, of dat hij op de setpoint stil moet gaan staan.

Nu hebben we 20 bits voor de positie nodig, en de communicatie naar

de EWMC's geschiedt in eenheden van bytes, dus kunnen we dat in een

van de overgebleven bits aangeven.

De interpolatie in de EWMC van 80 ms setpoints naar 10 ms setpoints

is eenvoudig. We bepalen eerst door aftrekking het af te leggen traject

( nieuw setpoint - oud setpoint ). Zet de laatste drie bits daarvan

in een teller. Verschuif vervolgens het traject drie plaatsen naar

rechts ( laatste drie bits vallen eraf ). We hebben nu de 10 ms

trajecten, en het getal dat in de teller staat bepaalt bij hoeveel

van de 10 ms trajecten er een bit wordt opgeteld. Dan is de sam

van de acht 10 ms trajecten exact gelijk aan het 80 ms traject.

Als in de teller bijvoorbeeld het getal n staat, wordt er bij de
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eerste n 10 ms trajecten een bit opgeteld, en bij de laatste 8-n niet.

De interpolatie van 80 ms setpoints naar 10 ms setpoints dient overigens

aIleen te geschieden in de situatie, waarbij de baan wordt doorlopen.

Bij de eindafregelsetpoint moet dat uiteraard niet gebeuren, omdat

dan de motor achtmaal achtereen op een verschillende positie wil

stoppen.



- 15 -

2. BESCHRIJVING VAN DE AFZONDERLIJKE BOUWSTENEN

2.1 De baanberekeningscomputer

Zoals we reeds zagen wordt voor de baanberekeningen en het versturen

van setpoints een Hewlett Packard 9920 microcomputer gebruikt.

De programmatuur wordt in Pascal geschreven en vertaald door een

door HP geleverde compiler. Pascal heeft geen faciliteiten om interrupts

te verwerken, en voor dit doel zijn speciale systeemafhankelijke pro

cedures door HP erbij geleverd, die werken met interrupts mogelijk

maken. Zolang we de sampletijden van de regelaars niet kleiner maken

dan 10 ms, kunnen we zelfs gebruik maken van een interne timer van

de HP, om als systeemklok te fungeren voor het besturingssysteem.

Voor de communicatie met de regelcomputers wordt gebruik gemaakt

van parallel Ie IO-poorten. Een General Purpose 10 interface kaart

( GPIO ) levert daartoe de gewenste faciliteiten. In eerste instantie

wordt de besturing ontwikkeld voor drie motoren. In dat geval is

een GPIO kaart voldoende. Bij uitbreiding van de besturing naar vijf

vrijheidsgraden zal een GPIO kaart moeten worden toegevoegd.

Omdat we in dit verslag niet toe zullen komen aan de coordinaten

transformaties, zal de programmatuur voor de HP slechts bestaan uit

de setpointoverdracht naar de EWMC's, en het genereren van interrupts

om de regelroutines van de EWMC's op te starten.

In verdere schema's in dit verslag zal echter de systeemklok steeds

extern worden getekend, omdat we te zijner tijd toch naar kortere

sampletijden willen, en hier dus nu al rekening mee willen houden.

In Bijlage 1 vinden we een listing van de hierboven beschreven

programmatuur.
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2.2 De regelmicrocomputer

8085A

EPROM 2716/2732

RAM 8185 (8x 1 kbyte)

8255 (2x 24 lijnen)

8251 (2x 1 lijn)

8253 (3 timers)

8259 (8 interrupts)

8279

- Parallelle I/O-interfaces:

- Seriele I/O-interfaces:

- Programmable interval timer:

- Programmable interrupt controller:

- Keyboard/display controller:

De EWMC is tot stand gekomen uit een samenwerking·tussen de afdeling

en Elektrotechniek en Werktuigbouwkunde van de Technische Hogeschool

Eindhoven, en is speciaal bedoeld voor laboratoriumtoepassingen.

Het is een single-board computer ( lit. 3 ) die opgebouwd is rondom

een 8085A microprocessor van Intel.

Een schema van de EWMC wordt gegeven in fig. 2.2.-1.

De belangrijkste onderdelen van de EWMC zijn:

- De central processing unit ( CPU ):

- De geheugens:

Voor een nadere beschrijving van de componenten, die hierboven zijn

vermeld, wordt verwezen naar de databoeken van Intel.

Voor de EWMC is een monitorprogramma geschreven ( lit. 4 ).

Tijdens de ontwikkeling van het programma voor de digitale regelaar

maken we gebruik van het in de EPROM opgeslagen monitorprogramma.

Hiermee is het eenvoudig veranderingen aan te brengen in ons pro

gramma, dat in de RAM staat. Oat kan met de monitorcommando's

"insert" en "substitute". Ook kunnen we ons programma opstarten

~ go ) of stap voor stap doorlopen ( next ). We kunnen geheugenin

houden zichtbaar maken display), of gedeelten van het geheugen

invullen ( fill ). Ook zeer handig is de aanwezigheid in de monitor

van een bibliotheek van standaard routines, die vanuit het gebruikers

programma kunnen worden aangeroepen.

Het monitorprogramma is dus bij uitstek geschikt voor het testen

en veranderen van bestaande programma's. Het is minder geschikt

voor het aanmaken van nieuwe programma's.
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We zouden dan byte voor byte de codes voor de commando's in het

geheugen moeten invullen. Beter is het, nieuwe programma's te schrij

ven met behulp van het programmapakket MICROSIM, dat beschikbaar

is op de Burroughs in het rekencentrum, of op de PrIme van de afdeling

Werktuigbouwkunde. We kunnen het programma nu in assembleertaal

schrijven. MICROSIM vertaalt het programma naar machinetaal voor de

8085A en zet de code in een file.

Deze file kan nu door het monitorprogramma in de EWMC worden gelezen,

en in het geheugen worden weggezet (commando "read" ).

Op dezelfde wijze kan de monitor zelf een file wegschrijven met

het "write" commando.

MICROSIM kan slechts kleine brokjes programma per keer verwerken,

de gegenereerde code van zoln segment mag niet meer dan 384 bytes

bevatten.

We geven het programma voor de digitale regelaar een modulaire struc

tuur, en proberen de modules in de segmenten te passen. Zo krijgen

we een initialisatiesegment, een segment met het hoofdprogramma,

en een aantal segmenten met subroutines.

Bij ~et ontwikkelen en testen van de regelaar wordt de in de EWMC

aanwezige timer/counter gebruikt am de interrupts te genereren voor

het opstarten van de regelroutine. Later wordt deze funktie over

gedragen aan een externe systeemklok.

In Bijlage 5 kunt U enkele belangrijke geheugen- en I/O adressen

vinden van de EWMC, die voor het programma van belang zijn.

2.3 De systeemklok

Omdat we bij de ontwikkeling van de regelaar nag werken met een

sampletijd van 10 ms, gebruiken we vooralsnog een interne timer

van de HP als systeemklok. Zoals reeds eerder vermeld, kan deze

timer geen kortere sampletijden aan dan 10 ms, en verder aIleen

meervouden van 10 ms. De interne timer wordt gebruikt om binnen

de HP een interrupt te genereren, waardoor een interrupt routine

wordt geactiveerd. Deze maakt een uitgangslijn van de GPIO haag.
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Die lijn is aangesloten op aIle EWMC's, en weI op de interrupt

controller van de EWMC's. Hoe de communicatie precies in zijn werk

gaat, wordt besproken in hoofdstuk 3. Op bovenstaande wijze worden

dus de EWMC's iedere 10 ms geinterrumpeerd. Nu willen we nag, dat

iedere 80 ms begonnen wordt met de verzending van de nieuwe setpoints.

We bereiken dit, door in de hiervoor genoemde 10 ms interrupt routine

van de HP een teller bij te houden. Na het verlaten van de interrupt

routine kan de teller gecontroleerd worden, en weet de HP of met

het verzenden van de setpoints begonnen moet worden.

Als we later de sampletijd korter willen maken dan 10 ms, dan zullen

we een externe timer moeten aanbrengen. Deze zal dan de EWMC's op

de sampletijdstippen interrumperen. Oak zal de externe timer de HP

interrumperen voor het versturen van de setpoints.

Als externe klok kunnen we dan eenvoudig een blokgolfgenerator ge

bruiken met instelbare periodetijd en zo de interrupts voor de EWMC's

genereren. Ten behoeve van de interrupts voor de HP zouden we een

frequentiedeler tussen de timer en de HP kunnen zetten.

Voor de EWMC betekent bovenstaande oplossing geen enkel probleem.

Bij initialisatie van de EWMC kan programmatisch de interrupt con

troller ingesteld worden op "edge-sensitive".

Bij de HP zullen we een aanpassing moeten maken. De GPIO heeft name

lijk een interruptingang die "level sensitive" is. Hierop kunnen

we dus niet rechtstreeks een blokgolf aansluiten, omdat de interrupt

lijn nag actief kan zijn na het afhandelen van de interrupt routine.

In paragraaf 5.3 van het hoofdstuk Beveiliging zien we in het schema

van fig. 5.3.-1, hoe dit probleem kan worden opgelost met behulp

van een flip-flop. Het signaal van de hier besproken timer is in

het schema van fig. 5.3.-1 opgenomen.
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2.4 De positieopnemer

Zoals we in fig. 1.3.-2 zagen, bevindt zich in de regelkring, na

de motor, een positieopnemer. De positieopnemer geeft een binaire

representatie van de positie van de motoras. Die representatie be

treft niet aIleen de asstand binnen een omwenteling, maar houdt ook

het aantal omwentelingen bij.

De belangrijkste onderdelen van de positieopnemer zijn de Resolver,

en de Resolver Digitaal Converter ( RDC ).

v
A
S
r

De resolver bestaat uit drie in een vlak liggende spoelen, en dat

vlak staat loodrecht op de

Fig. 2.4.-1: De resolver.

Twee van die spoelen zlJn vast opgesteld, en staan onderling lood

recht op elkaar. De derde is aan de as gemonteerd van de motor, en

draait mee. Op de beweegbare spoel wordt een referentiespanning

gezet, met een frequentie van 2400 Hz.

In de andere spoelen wordt nu een inductiespanning opgewekt.

De spanningen over de drie spoelen worden aan de RDC toegevoerd.

Deze bepaalt uit de spanningen de momentane asstand en de bewegings

richting.

De asstand wordt door de RDC nu weergegeven als een 12-bits woord.

Een omwenteling van de as wordt door de RDC weergegeven als een op

eenvolging van 212 asposities. Dit geeft een oplossend vermogen
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van ongeveer 5 boogminuten.

Als we nu ook nog het aantal omwentelingen willen bijhouden, zullen

we de 12-bits positieaanduiding die we hebben, moeten uitbreiden.

Dat kan, door de meest significante bit van de 12-bits positieaan

duiding, en de richtingslijn van de RDC toe te voeren naar een scha

keling met up/down counters. In het afstudeerverslag van P.L.M.

Verhoef is dat nader uitgewerkt ( lit. 5 ).

Met enige wijzigingen is dat ontwerp overgenomen.

In fig. 2.4.-2 zien we, hoe we van 12-bit positie uitbreiden naar

20-bit positie, en bovendien zien we de interface hardware, die het

mogelijk maakt, dat de EWMC de positie over kan nemen. De aangebrachte

veranderingen ten opzichte van het schema van P.L.M. Verhoef zijn

de volgende:

- De verdeling van de 20 bits positie over de latches.

Over drie bytes verdeeld, zitten de 20 positiebits achterin,

ofweI de vier meest significante plaatsen zijn niet in gebruik.

Dit in tegenstelling tot Verhoef, die de vier minst signifi

cante plaatsen ongebruikt laat.

De reden voor de verandering is de vereenvoudiging in het re

kenwerk als de vier meest significante bits nul gemaakt worden.

Bijkomende bijzonderheid is dan, dat als men in 2-complement

werkt, aIle mogelijke in te lezen posities positief moeten

zijn, in verband met de vier nullen vooraan in de 3 positie

bytes. Dit is te realiseren door de instelbare dip-switches,

waarvan de stand bij initialisatie van het systeem als begin

waarden in de counters worden ingeklokt.

- De aansturing, die bij initialisatie de schakelaarstanden van

de dip-switches inleest in de counters als beginwaarde.

De reden hiervoor is de vermindering van het aantal benodigde

componenten ( een or-poort i.p.v. twee inverters en een and

poort ).

AIle signaleringsleds zijn weggelaten.

In de stuurschakeling voor de up/down counters zijn enkele

schmitt-trigger inverters toegevoegd. Verhoef had deze in zijn
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proefmodel al weI ingebouwd, maar deze niet in ZlJn verslag

aangegeven in het schema. Door een combinatie van looptijden

en terugkoppeling ontstaan onregelmatigheden in het uitgangs

signaal, die worden weggewerkt met de schmitt-triggers. Het

schema van de stuurschakeling wordt gegeven in fig. 2.4.-3.

We hebben nu dus een representatie van de aspositie in 20 bits.

Hiervan zijn 12 bits voor de aspositie binnen een omwenteling en

acht bits voor het bepalen van het aantal omwentelingen.

We zagen ook reeds, dat de positieweergave is verdeeld over drie

bytes, die met een latchsignaal ( zie fig. 2.4.-2 ) in drie latches

wordt ingeklokt. De EWMC kan nu op zijn beurt de inhoud van de latches

ophalen. Door met stuursignalen de decoder aan te spreken worden de

latches de een na de ander uitgelezen. Op het precieze verloop van

deze communicatie komen we terug in hoofdstuk 3.

o

o

u./cI

cp

Fig. 2.4.-3: Stuurschakeling up/down counters.
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2.5 De digitaal-analoog omzetter

De uitgang van de regelaar wordt gevormd door een 8-bits woord.

Om de versterker voor de motor te kunnen aansturen, moeten we dat

woord omzetten naar een analoge spanning. Hiervoor gebruiken we

een Digitaal-Analoog Converter ( DAC ).

We zullen eerst de schakeling tonen ( fig. 2.5.-1 ) en vervolgens

de werking verklaren.

+;v ov

'])IITR VMy
EWMC.

L
A
T

C.
H

,/
,/

B

~ ... /0 kfL.

~(lr; -10'/ h+ f I~V

1 bit fV 1-13 ""v

:J>IIC 0/3

Fig. 2.5.-1: De DAC-schakeling.

Aan de linkerzijde zien we de acht data lijnen van de EWMC komen.

Hierop staat de output van de regelaar. Verder zien we van de linker

zijde de besturingslijn van de latch binnenkomen ( OC = output

control ). De besturingslijn, die de data in de latch moet inklokken

hangt vast aan +5V, zodat de latch fungeert als poort, die met de

OC- lijn open of dicht gezet wordt. Bij normaal gebruik wordt de

poort bij de initialisatie van de EWMC opengezet en blijft open
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tot het systeem wordt uitgeschakeld, of tot er ergens een fout op

treedt. Bij normaal gebruik wordt dus de data van de EWMC direkt

doorgegeven naar de DAC.

Met behulp van enkele weerstanden en een op-amp is de DAC ZQ gescha

keld, dat V t kan varieren tussen -IOV en +9.92V.au
Het oplossend vermogen van een bit is dan ongeveer 78 mV.

DAC ingang ( hex ):

00

01
....
7F

80

81

FF

V t ( V ):au
-10

- 9.92

·.·.
- 0.078

o
0.078

·.·.
9.92

We zien hier dus, dat bij een ingang van 80 hexadecimaal, de uit

gangsspanning OV bedraagt. We willen nu, dat als de latch-uitgang

is afgesloten ( hoog-ohmig ), er tach een uitgangsspanning van OV

optreedt. Dit wordt bereikt door met optrekweerstanden de code 80

hex op de DAC ingang te drukken. Is nu de output control ( OC )

haag, dan staat er 80 hex op de DAC ingang. Is de OC laag, dan staat

de waarde van de EWMC output poort op de ingang van de DAC.

In de regelaar wordt overigens een 2-complement notatie aangehouden,

zodat de uitgangswaarde van de regelaar eerst nag speciaal voor de

DAC moet worden aangepast. We zien in bovenstaande tabel, dat dit

eenvoudig is te bereiken, door 80 hex ap te tellen bij de 2-comple

ment waarde. Bij de 2-compl. notatie 0, willen we oak een V tau
waarde 0 ---> DAC ingang 80 hex)
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2.6 Voeding, versterkers, motoren

De motoren van de ASEA IRb6 zijn gelijkstroom servomotoren met per

manente magneten.

Merk en typenummer: AXEM F9M4H

Enige belangrijke kenmerken zijn:

- Nominale stroom 8A

- Maximaal toelaatbare piekstroom 56A

- Nominaal toerental 3000 rpm

- Maximaal toerental 8000 rpm

- Nominale voedingsspanning 35V

Opm.: De motor zelf heeft een maximaal toelaatbaar toerental van

8000 omwentelingen per minuut, maar beperkende faktoren van

van andere componenten laten voor het robotsysteem een maxi

maal toerental toe van 6000 rpm. De componenten in het systeem

die deze beperking opleggen zijn de harmonic drive en de

Resolver Digitaal Converter ( RDC ).

Voor de aansturing van de motoren hebben we de beschikking over

zes lineaire versterkers, die elk sen maximale voedingsspanning

kunnen hebben van 24V ( d.w.z. +24V en -24V ).

Zoals we reeds zagen hebben de motoren een nominale voedingsspanning

van 35V ( of -35V bij tegenovergestelde draairichting ).

Een versterker kan deze spanning niet leveren, daar de uitgangsspan

ning van de versterker de voedingsspanning niet te boven zal gaan.

Dat maakt het noodzakelijk am per motor twee versterkers te gebruiken.

In fig. 2.6.-1 wordt een beeld gegeven van de schake ling voor een

motor.

De versterkers worden in brug geschakeld, en aan de ene versterker

wordt het positieve ingangssignaal aangeboden, en aan de andere

het geinverteerde negatieve ingangssignaal.

Nu kan aan de uitgang van de ene versterker maximaal +24V gemeten

worden, dan is de uitgang van de andere versterker -24V.

De spanning over de motor kan nu dus maximaal 48V bedragen, hetgeen
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_-------lINWRTfE fl..

A=2.

\1w: -,,,v' tot: +IOV

"': -l(ol/' t_ t to yoV

Fig. 2.6.-1: Aansturing motor.

ruim boven de nomina1e spanning 1igt. In fig. 2.6.-1 zien we, dat

door de beperking van de ingangssigna1en en de versterkingsfaktor

van de versterkers de spanning over de motor za1 varieren tussen

+40V en -40V. Voor het schema van de versterkers verwijzen wij naar

Bij1age 6. We zu11en daar zien, dat de maxima1e stroom, die de ver

sterker kan 1everen 30A bedraagt. Hierdoor kan ook door de motor

slechts 30A v1oeien. Dit 1eidt ertoe, dat we de maximaa1 toe1aat

bare piekstroom voor de motor van 56A moeten beperken tot 30A, omdat

anders de versterkers het zu11en begeven. In fig. 2.6.-2 zien we

ID JZ..

Fig. 2.6.-2: De inverter.
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dat de inverter uit fig. 2.6.-1 niet meer voorstelt dan een op-amp

met enkele weerstanden. De variabele weerstand is voor de precieze

afregeling.

De voedingsspanningen voor de op-amp worden met behulp van twee

zenerdiodes afgeleid van de voedingsspanningen voor de versterkers.

Rest nog de beschrijving van de voeding voor de versterkers.

Voor de aansturing van voorlopig drie, en later vijf motoren, zal

dat een forse voeding moeten zijn. We hebben hiervoor genomen een

drie fasen transformator, die we met behulp van middenaftakkingen

zes fasen hebben geschakeld. Vervolgens hebben we de zes fasen op

de volgende wijze gelijkgericht: f2'fV -zyV

T~lIro

]J/{JM/UR. 1 S,..E_C_U_N_DPJ_'_R. -+

I
I
r
...----1---------,

I

I
t

I

Fig. 2.6.-3: Voeding voor de versterkers.
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3. COMMUNICATIE TUSSEN DE BOUWSTENEN

3.1 Setpointoverdracht

In deze paragraaf zu11en we dieper ingaan op de data overdracht

tussen de HPen de EWMC's. We zu11en de setpointoverdracht beschrij

ven van de HP naar drie EWMC's. Dit kan afgehandeld worden met be

hulp van een GPIO-kaart voor de HP. Wil men de setpointoverdracht

realiseren voor aIle vijf de joints, dan za1 een extra GPIO-kaart

moeten worden toegevoegd.

Zoals we reeds zagen, kan een positiesetpoint in drie bytes worden

overgestuurd. Van die drie bytes is dan 20 bits de positie, en de

vier overige bits kunnen worden gebruikt am eventuele andere infor

matie over te zenden. Van die vier bits zullen we er bijvoorbeeld

een gebruiken, am aan te geven of de motor op de opgegeven positie

moet komen stil te staan, of dat deze met een door de setpoints

geimpliceerde snelheid gepasseerd dient te worden ( zie paragraaf

1.4 ). In een vierde byte wordt de checksum verstuurd, zodat kan

worden gecontroleerd of de overdracht probleemloos is verlopen.

Aan de hand van fig. 3.1.-1 wordt de setpointoverdracht verklaard.

Voor de setpointoverdracht hebben we de volgende lijnen nodig:

* Richting HP naar EWMC's

- Acht data lijnen, waarover de bytes worden verstuurd.

- Een handshake lijn Data Valid ( DV ).

Bovenstaande lijnen zijn algemeen voor de drie EWMC's, dat wil zeg

gen dat de lijnen met aIle drie de EWMC's verbonden zijn.

- Drie interruptlijnen. Drie output lijnen van de HP worden ge

bruikt am de EWMC's te interrumperen. Ieder van de drie output

lijnen gaat naar een EWMC. AIleen die EWMC, die zich in de

interrupt routine bevindt voor de setpointoverdracht, zal naar

de acht data lijnen en de handshake lijn kijken.
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* Richting EWMC naar HP

- Een handshake lijn Data Accepted ( DA ).

- Een lijn die zegt: checksum is goed/fout.

Bovenstaande lijnen komen van elk van de drie EWMC's naar de HP.

Hiervoor worden dan ook zes ingangslijnen van de ingangspoort van

de HP gebruikt. Er zijn er dus nog tien over. We hebben deze over

de EWMC's verdeeld. Elke EWMC heeft vijf lijnen naar de HP, zodat

slechts een ingangslijn van de HP niet is aangesloten.

Chronologische afwikkeling van de overdracht:

* Allereerst is er een van de systeemklok afgeleide interrupt ( 80 ms ),

die de setpointoverdracht start. Deze interrupt brengt de HP dus

in een interrupt service routine.

De nu volgende afhandeling wordt achtereenvolgens voor elke EWMC

afgewerkt:

* De eerste byte van de setpoint voor de EWMC wordt op de "setpoint

bus" gezet ( de acht data lijnen ).

* Interrupt naar de betreffende EWMC ( via een HP output lijn ).

* De EWMC neemt de byte over ( de EWMC zit nu in een interrupt ser-

vice routine ).

* De EWMC geeft een Data Accepted ( DA ) VIa de handshake lijn.

* Hierop zet de HP de tweede byte op de "setpoint bus".

* De HP geeft een Data Valid DV) via de algemene handshake lijn.

* De EWMC neemt de byte over.

* De EWMC geeft een DA.

* De HP zet de derde byte op de "setpoint bus".

* De HP geeft een DV.

* De EWMC neemt de derde byte over.

* De EWMC geeft een DA.

* De HP zet de vierde byte op de "setpoint bus"; dat is nu de check

sum.

* De HP geeft een DV.

* De EWMC neemt de vierde byte over, en controleert de checksum.

* Op dat punt aangekomen zijn er twee mogelijkheden:
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- De checksum is goed bevonden:

De EWMC geeft dan tegelijk de DA en het checksum OK signaal

op de desbetreffende outputlijnen.

De EWMC verlaat dan de interrupt service routine.

De HP interrumpeert dan de volgende EWMC, of verlaat na de

laatste EWMC ook zijn service routine.

- Checksum is fout:

De EWMC geeft weI een DA, maar niet het checksum OK signaal.

De overdracht van de vier bytes begint opnieuw. Na meerdere

malen een foute checksum te hebben geconstateerd, moet een

beveiliging aangesproken worden. lie hiervoor de watchdogs

in paragraaf 5.3 van het hoofdstuk Beveiliging .

. DV:

Fig. 3.1.-2: Handshake bij de data overdracht.

Tot zover zijn er twaalf output lijnen van de GPIO-kaart In gebruik.

Dus we hebben nog vier output lijnen over.

Hiervan worden er nog drie gebruikt:

Een lijn die de watchdog periodiek moet resetten ( zie hoofd

stuk 5 over beveiligingen ).

Bij gebruik van een HP timer als systeemklok wordt een lijn

gebruikt om de 10 ms interrupts te genereren.

Een lijn die de motoren moet kortsluiten, als ergens in het

systeem een defekt is gedetecteerd.
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Bij gebruik van een interne HP timer als systeemklok, zullen we de

EWMC's interrupt acknowledges laten geven, zodat de HP weet, wanneer

de interrupt weggenomen kan worden. Het genereren van de interrupts

gaat namelijk als voIgt:

De interne timer genereert in de HP een interne interrupt.

De HP komt in een interrupt service routine.

Vanuit deze routine wordt de outputlijn haag gemaakt, die de 10

ms interrupts moet geven voor de EWMC's ( gezamelijke lijn ).

De routine wacht op de drie acknowledge meldingen, en maakt vervol

gens de lijn weer laag, en de interrupt service routine wordt ver

laten, behalve bij iedere achtste 10 ms interrupt. In dat geval

voIgt direkt na het geven van de 10 ms interrupt de setpoint over

dracht naar de EWMC's.

3.2 Positie inlezen door de EWMC

Net ala bij de setpoint overdracht van de HP naar de EWMC's, moeten

bij het lezen van de posities van de motorassen, de positie verdeeld

over drie bytes, worden verstuurd.

In het laatste geval staat de positie opgeslagen in drie latches

op de RDC-kaart. Maar voordat de latches kunnen worden uitgelezen,

zal de positie eerst in de latches moeten worden ingeklokt.

We zullen wederom in chronologische volgorde tonen, hoe de EWMC

de positie binnenhaalt.

Daarna wordt getoond, hoe initialisatie van de counters kan plaats

vinden.

Ter verduidelijking van een en ander wordt verwezen naar fig. 2.4.-2,

waar het schema van de RDC-kaart is weergegeven. Voordat de afwikkeling

van de overdracht wordt beschreven, worden eerst de benodigde lijnen

tussen EWMC en RDC-kaart gegeven:

RDC-kaart naar EWMC:

- Acht data lijnen. Over deze lijnen worden de positie bytes

naar de EWMC gestuurd.
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- De lijn van de referentie schakelaar op de robot. De funktie

van deze lijn wordt beschreven bij initialisatie van de coun

ters. Deze lijn is in feite een rechtstreekse lijn van de

robot naar de EWMC, maar hij loopt via de RDC-kaart.

EWMC naar RDC-kaart:

- Drie lijnen naar de acht uit drie decoder. Deze besturen de

output control ( DC ) lijnen van de latches, en bepalen zo

welke byte op de data lijnen komt te staan.

( In fig. 2.4.-2 Zlen we, dat we hadden kunnen volstaan met

een vier uit twee decoder.)

De decoder enable lijn. Dit is In feite een output control

lijnvoor de decoder. Is deze non-actief, dan zijn aIle outputs

haag, en wordt geen enkele latch aangesproken.

Latch lijn. Deze lijn zorgt ervoor, dat de data in de latches

wordt geklokt. AIle latches zijn hierop aangesloten.

Load lijn. Deze lijn wordt gebruikt bij het inklokken van ini

tie Ie standen in de counters op de RDC-kaart.

Inhibit lijn. Direkt verbonden met de inhibit pin van de RDC.

Is deze actief, dan blijft de data op de RDC output pinnen

constant, zodat deze overgenomen kan worden. Inwendig telt de

RDC gewoon verder.

We zijn nu toe aan het beschrijven van het chronologische verloop

van het lezen van de positie.

* De inhibit lijn wordt actief gemaakt: RDC output data is nu stabiel,

en daarmee oak de output data van de counters.

* De latch lijn wordt actief gemaakt en vervolgens weer non-actief.

De data van de RDC en de counters is nu in de verscheidene latches

ingeklokt.

* De inhibit wordt weggenomen.

* Code voor least significant byte naar de decoder.

* Decoder enable actief.

* Data inlezen door EWMC.

* Decoder enable non-actief.

* Voorgaande vier punten herhalen voor midden byte en hoge byte

van de positie.
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Op dit punt aangekomen, heeft de EWMC de positie van de motoras

ingelezen.

Dan zullen we nu aandacht besteden aan het initialiseren van de

counters. Allereerst het waarom, en daarna hoe het in zijn werk

gaat.

Een bepaalde asstand van de motor binnen een omwenteling wordt ge

representeerd door een bepaald 12-bits woord. Wordt de motoras 360

graden verdraaid, dan is de representatie weer hetzelfde.

De slag die een robotarm moet kunnen maken bevat vele omwentelingen

van de motor, en toch moet elk van die posities een unieke repre

sentatie hebben. We hebben reeds gezien, dat dit met counters is

gerealiseerd. We hebben nu 20 bits positie.

Bij het inschakelen van het systeem, vertegenwoordigen de laatste

12 bits de asstand op het moment van inschakelen, en de beginstand

van de counters zal nul bedragen. We hebben nu een positie die begint

met acht nullen. Zetten we nu het systeem uit, en draaien we de

motoras precies een omwenteling verder, en we zetten vervolgens

het ?ysteem weer aan, dan zal de positie representatie precies het

zelfde zijn als voor de gevolgde procedure, terwijl de positie van

de robot anders is.

Om na initialisatie een eenduidige positieweergave te hebben, zullen

we bij de initialisatie de volgende handelingen laten plaatsvinden.

Bij het opstarten van het systeem wordt de robot ZQ aangedreven,

dat hij beweegt in de richting van een referentieschakelaar ( dit

geldt voor aIle motoren ). De referentieschakelaar is aangebracht

op een vast punt in de slag van de vrijheidsgraad van de robot,

en vertegenwoordigt daarmee een vaste referentiepositie. Op het

moment, dat de robot tegen de schakelaar aanloopt, zijn de twaalf

laatste bits van de representatie een niet beinvloedbare aanduiding

van de asstand van de motor. De acht meest significante bits daar

entegen hebben een inhoud, die afhankelijk is van de beginstand van

de robot bij inschakeling van de spanning. De inhoud van de coun

ters kunnen we echter naar believen veranderen. Dus als de robot

tegen de schakelaar aanloopt, geven we op dat moment de counters
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een waarde, die ons het beste uitkomt. Als dat gebeurd is, heeft

die positie een eenduidige 20 bits representatie, en daarmee aIle

punten, die bereikbaar zijn in de betreffende vrijheidsgraad.

Initialisatie met een positie, die het beste uitkomt, komt erop

neer, dat we een beginpositie kiezen, zo, dat aIle andere mogelijke

posities worden beschreven met in 2-complement notatie positieve

getallen. Dit vereenvoudigt berekeningen enigszins, die met de po

sities worden uitgevoerd in de regelaar. De initialisatiestand voor

de counters is opgeslagen in dip-switches, die kunnen worden uitge

lezen ( fig. 2.4.-2 ).

Chronologische afwikkeling van de initialisatie van de counters:

* De EWMC ziet de lijn van de referentieschakelaar actief worden.

* De stand van de dip-switches wordt in een latch ingeklokt door

de latch lijn actief te maken en weer weg te nemen.

* Via de decoder wordt de output control ( OC ) van de latch actief

gemaakt. De initialisatiestand staat nu op de interne data bus

van de RDC-kaart.

* De LOAD lijn wordt actief gemaakt. Doordat LOAD en DC voor de

latch van de dip-switches beide actief zijn, wordt de data in beide

counters ingeklokt.

* LOAD non-actief.

* OC wegnemen.

Hiermee zijn de counters geinitialiseerd.

Opm.: Bij de e en 0<.. vrijheidsgraden zit de referentieschakelaar

op het einde van de slag die ze kunnen maken. Hiermee staat

de richting vast voor het aanlopen naar de schakelaar.

Bij de ~~as evenwel, zit de referentieschakelaar in het mid

den van de slag. Dit maakt het noodzakelijk, de robot aan een

vooraf bepaalde kant van de schakelaar ( het midden van de slag

te zetten, omdat deze bij initialisatie zijn positie niet kent.
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3.3 Overig datatransport

We hebben tot nu toe de communicatie behandeld tussen de HP en de

EWMC's, en de communicatie tussen de EWMC en de RDC-kaart.

Rest de communicatie tussen EWMC en de DAC, tussen DAC en verster

ker, versterker - motor, motor - positieopnemer.

Dit is echter allemaal een-richting verkeer en we kunnen dat eigenlijk

geen communicatie noemen. Bovendien is uit de beschrijving van de

afzonderlijke componenten duidelijk te zien, hoe de informatieover

dracht plaatsvindt. Daarom sluiten we dit hoofdstuk af, zander verder

in te gaan op bovenstaande verbindingen.
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4. DE REGELKRING

4.1 Modelvorming

4.1.1 Keuze van het type regelaar

Een opdracht aan een robotbesturing zou kunnen zijn:

Breng het Tool Centre Point ( TCP ) van de robot vanaf zijn hui

dige plaats A met een snelheid v in een rechte lijn naar een punt B,

en laat het TCP op punt B dan tot stilstand komen.

We hebben dus te maken met snelheden en posities. Voor de regelaars

van de afzonderlijke motoren geldt dan ook, dat zowel de hoeksnel

heid als de hoekverdraaiing moet kunnen worden bijgeregeld. Zo'n

regelsysteem zou er in blokschema als voIgt uit kunnen zien:

.
(}

'------4 1JROCES I

Fig. 4.1.1.-1: Algemeen blokschema van een positie/snelheid

regelsysteem.

We komen nu voor de keuze te staan, of we analoge of digitale rege

laars willen nemen. Beide hebben hun eigen voor- en nadelen.

Van de ana loge regelaars valt te zeggen, dat zij sneller zijn dan

digitale regelaars, maar minder flexibel.

Digitale regelaars zijn dus minder snel, maar kunnen gemakkelijker
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aan veranderende omstandigheden worden aangepast.

Zolang de sampletijd T < <T (T = procestijdconstante ) speel ts
het langzamer zijn van de digitale regelaar eigenlijk geen rol

van betekenis meer. Helaas geldt voor de regelkringen van de robot

motoren niet dat T < <T (T = 10 ms, T = 100 a 150 ms ).
s s

Een ander nadelig effekt van digitale regelaars is het optreden

van kwantiseringsruis ( lit. 6 ).

In bestaande robotsystemen, zoals de besturing van de ASEA IRb6,

zoals ASEA die zelf levert, zien we dat wordt gekozen voor een

analoge snelheidsonderlus, en dat de positieregeling digitaal wordt

uitgevoerd.

Voor het besturingssysteem dat wij bouwen, is gekozen voor digitale

regelaars, dus zowel voor de positieregeling als voor de snelheids

regeling. We laten dus op dit moment de flexibiliteit van de digi

tale regelaars zwaarder wegen dan de snelheid van de analage rege

laars. Of deze keuze de juiste is, kan pas achteraf beoordeeld

worden.

De flexibiliteit kan bijvoorbeeld worden aangewend, am tijdens de

voortgang van het proces de regelparameters aan te passen aan ver

anderende systeemparameters. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de traag

heidsconstanten, die afhankelijk zijn van de stand van de robot, en

die oak afhankelijk zijn van de grootte van de te dragen last.

Verder willen we met de regelaar bereiken, dat de systeemtijdcon

stante verkleind wordt, ofweI de bandbreedte vergroot wordt.

Er zijn verscheidene regelaars te bedenken, die aan de gestelde

eisen kunnen voldoen. Een voorbeeld van zo'n regelaar is een dead

beat response regelaar. Een dergelijke regelaar is geschikt am

te werken onder nauw omschreven omstandigheden. Om de resultaten

met zo'n regelaar goed te kunnen voorspellen, moeten zowel de sys

teemeigenschappen als de ingangssignalen nauwkeurig bekend zlJn.

Als de systeemeigenschappen tijdens het proces veranderen ( zoals

bij de robot ), wordt het moeilijk de regelresultaten te voorspel

len.

Veel breder inzetbaar is een PID-regelaar ( Proportioneel, Inte

grerend, Differentierend ). Met de mogelijkheid een of meer van
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de akties weg te laten ( PI-, PD-, P-regelaar ), is het mogelijk

de regelaar eenvoudig naar onze wensen te modelleren.

Bij een PID-regelaar hebben we er ook een goed idee van, van wat

er gebeurt bij veranderende systeemeigenschappen. Daarom kunnen

we ook de systeemparameters gemakkelijk aanpassen aan de verander

ende systeemeigenschappen.

Verder kan een digitale PID-regelaar worden gerealiseerd met een

eenvoudig algoritme ( weinig rekentijd ! ).

Daarom is besloten een PID-regelaar te gebruiken in het regelsysteem.

Nu zijn er twee soorten regelingen, die we willen toepassen, name

lijk een regeling om de baan met een bepaalde snelheid te doorlopen

( Continuous Path ), en een regeling om op een eindpositie af te

regelen ( Point To Point ).

Zowel in de Continuous Path mode, als in de Point To Point mode,

zal de regeling gebruik maken van een PID-snelheidsregelaar (R ).v
De PID-positieregelaar (R ) wordt aIleen gebruikt bij het afrege

p
len op een eindpositie.

In de Continuous Path mode stelt het blokje R uit fig. 4.1.1.-1
P

een veel eenvoudiger regelaar voor. De setpoint stelt een positie

voor, die over een sampleperiode bereikt moet worden. Uit de set

point en de huidige positie wordt het af te leggen traject berekend,

en vervolgens de snelheid die nodig is om dat traject in precies

een sampleperiode af te leggen. Deze snelheid wordt dan als snel

heidssetpoint doorgegeven aan de snelheidsregelaar. Dat komt in

principe neer op een P-regeling. We zouden die aktie dus door een

PID-regelaar kunnen laten berekenen.

Het is echter aanmerkelijk sneller, hiervoor een aparte subroutine

te gebruiken, vanwege de weI zeer eenvoudige berekening.

Omdat we zowel in de Continuous Path mode als in de Point To Point

mode gebruik maken van eenzelfde PID-snelheidsregelaar, zullen we

eerst onze aandacht schenken aan de snelheidsonderlus.



4.1.2 Eerste model

Het model waarvan we willen uitgaan is in feite het model uit

fig. 4.1.1.-1. We lichten hieruit de snelheidsonderlus en geven

hiervan een wat meer gedetailleerd beeld in fig. 4.1.2.-1.

-1
G(a) 15 .s1S I

E'WMC -57; ~ I CcJ
'PID S

KE66LMR
e.

I
L.Oopr!JD Z.O.H. I- I'l:S + I

-- --l

Fig. 4.1.2.-1: Eenvoudig model voor de snelheidsonderlus.

Aangezien we voor digitale regelaars gekozen hebben, zien we in het

schema schakelaars, die gesloten zijn op de sampleti~dstippen, en

geopend op alle andere tijdstippen. De regelaar stelt in feite

een computerprogramma voor met een bepaalde rekentijd. Om de bere

keningen te vereenvoudigen zullen we voorlopig aannemen, dat de

rekentijd, of althans de tijd waarna de berekende waarde wordt

vrijgegeven, gelijk is aan de sampleperiode.

Als deze berekeningen tot een bruikbaar resultaat leiden, kunnen

we eventueel in een later stadium berekenen wat de resultaten zijn

als we aannemen, dat de uitgangswaarde van de regelaar tussen de

sampletijdstippen in beschikbaar komt. Deze berekeningen kunnen

dan worden uitgevoerd met behulp van de gemodificeerde z-transfor

matie. Voorlopig nemen we dus aan, dat de uitgangswaarde van de

regelaar beschikbaar komt op de sampletijdstippen, en we zullen

bij de berekeningen dan oak gebruik maken van de gewone z-trans-
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formatie.

In fig. 4.1.2.-1 zien we de rekentijd dan terug als een looptijd

ter lengte van een sampleperiode.

Verder is er een omzetting van de 8-bits representatie van de snel

heid naar de spanning voor de versterker. Hiervoor is nodig een

decoder en een sample and hold device. Een DAC vervult die taak.

In het schema van fig. 4.1.2.-1 is het decodergedeelte ondergebracht

in het blokje PID-regelaar en de "sample and hold" in het blokje

"zero order hold" ( z.o.h. ).

Van het gestippelde blokje in fig. 4.1.2.-1 mogen we veronderstel

len, dat deze een overdrachtsfunetie heeft van: 1/( 7S + 1 ) .

Dit mag omdat we van de motor aannemen dat het een eerste orde sys

teem is, en omdat de ingang van het blokje zowel als de uitgang

gerelateerd zlJn aan een 8-bits woord met dezelfde schaal. Dit is

de reden, dat we in de overdrachtsfunctie de versterkingsfactor A

niet terugzien.

Noemen we de overdracht van de regelaar verder G(z), dan komt de

overdrachtsfunctie van de snelheidslus er als voIgt uit te zien:

- 7ik
G(e) . (I - e )
~ _T* _';{)oz-z·e +G('i)·(I-e ~

4.1.2..(1)

Veronderstellen we bovenstaande overdrachtsfunctie van toepassing

op de waist-motor van de robot, dan zouden we voor ~ een waarde

kunnen invullen van bijvoorbeeld 100 ms (lit. 7 ). We weten, dat

1r afhangt van de stand van de robot, en 1l = 100 ms is een moge

lijke waarde. Bij berekeningen en simulaties zullen we voor ~

verder de waarde 100 ms gebruiken en voor T 10 ms.
s

Voor G(z) = K (proportionele regelaar ) geeft de snelheidsrege
p

ling de beste resultaten ( bij geen overshoot ) voor K = 2.025.
P

Deze waarde vinden we door gebruik te maken van de karakteristieke

vergelijking.

2. - hI/?" -"7;.4-
F = a - l! ' e + Kp ' (I - e. ) 4./. 2.. (2.)
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We kunnen nu de poolbanen zichtbaar maken door de polen af te beel

den voor verschillende waarden van K • In fig. 4.1.2.-2 zien we
p

dan dat voor K = 2.025 de polen samenvallen op de reeele as, en
p

binnen de eenheidscirkel. Dit geeft een stabiele, en de meest snelle

responsie zander overshoot bij een proportionele snelheidsregeling.

TlI'l
l'

Fig. 4.1.2.-2: Poolbanen voor een proportionele snelheidsregeling.

Als we voor G(z) invullen:

G(~) =
(z.-/ )

~ --
=

4.1.2..{3)

dan hebben we te maken met een PD-regeling. Als we dit invullen

in formule 4.1.2.(1) zien we in de noemer een derde graads poly

noom verschijnen, met nag twee in te vullen parameters. Nu is het

helemaal niet meer zo gemakkelijk een optimaal punt te vinden door

middel van berekeningen. Daarom is een Algol programma geschreven,

dat op de Burroughs van het rekencentrum gedraaid kan worden, en

dat de stapresponsie berekent en uitplot voor een opgegeven over

drachtsfunctie. Opgegeven dienen te worden: de graad van de teller,

de graad van de noemer, de coefficienten van de teller en van de

noemer, en het aantal te platten samples. We moeten een overdrachts-
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functie dus schrijven als een breuk van twee polynomen. Dat pro

gramma kunnen we terugvinden in Bijlage 2. Daar vinden we ook de

plotresultaten. De grafieken met de aanduiding "Ie model" hebben

betrekking op het hier behandelde model. We kunnen dat programma

dan draaien voor verschillende waarden van de regelparameters.

Zo is in Bijlage 2 bijvoorbeeld ook de stapresponsie te zien van

de proportionele regelaar met K = 2.
P

Voor de PD-regelaar vonden we de beste resultaten voor ons model

bij de waarden Kp = 0.36 en Kd = 0.003.

In dit stadium was er al een snelheidsregelaar gerealiseerd voor

een EWMC, en vergelijking van de regelparameters van de simulaties

met die, welke werden verkregen met het praktisch afregelen van

de regelaar, bleken in het geheel niet met elkaar overeen te komen.

Zo vonden we bijvoorbeeld voor de proportionele regelaar bij simu

latie, en door berekening K = 2.025, en bij praktisch afregelen
p

Kp = 0.3.

Reden genoeg om het model eens nader te beschouwen.

4.1.3 Verbeterd model

Bij nadere beschouwing van het model, moesten we concluderen, dat

er tenminste een duidelijk verschil was met de werkelijkheid.

In het model hadden we namelijk aangenomen, dat aan de uitgang

van de onderlus, direkt de momentane snelheid aanwezig was om terug

te koppelen. Dit is in werkelijkheid niet het geval. Aan de uitgang

is op de sampletijdstippen namelijk aIleen positie beschikbaar.

De snelheid wordt nu bepaald door de positie op het huidige sample

tijdstip en de positie op het voorafgaande sampletijdstip van el

kaar af te trekken, en de uitkomst hiervan te delen door de sample

periode.

Op deze wijze wordt dus eigenlijk de gemiddelde snelheid bepaald

gedurende de afgelopen sampleperiode.

In fig. 4.1.3.-1 zien we hoe de terugkoppeling van de snelheid er

dan komt uit te zien:
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Fig. 4.1.3.-1: Snelheidslus met snelheidsbepaling uit opeenvolgende

posities.

Berekeningen aan dit model werden erg ingewikkeld.

Zelfs het vaststellen van de stabiliteitsgrenzen met het kriterium

van Jury ( lit. 6 ) lukte niet meer. De eenvoudigere ongelijkheden

die uit het kriterium van Jury voortkwamen, konden weI worden op

gelost, en zo kregen we weI een idee van de stabiliteitsgrenzen.

Voor de P-regeling zijn met het verbeterd model nag enige plotjes

gemaakt van de stapresponsie. Deze zijn weer terug te vinden in

Bijlage 2, nu met de aanduiding "verbeterd model".

We zien nu, dat voor een redelijk resultaat met de simulatie een

waarde K = 0.2 wordt gevonden. Oat ligt al in dezelfde ordegrootte
p

als de K = 0.3 uit het praktisch afregelen.
p

Bij het kiezen van een Kp en een Kd voor een PD-regeling werd bij het

simuleren geen enkel redelijk resultaat bereikt, en daarom zijn daarvan

oak geen plots toegevoegd. We vanden weI stabiele resultaten, maar

dat bleken zeer langzaam gedempte oscillaties te zijn.

We moeten op dit punt tot de conclusie kamen, dat het niet zinvol

meer is, am langs theoretische weg de optimale regelparameters te

bepalen. Als we voor de snelheidsonderlus al niet tot de optimale

parameters kunnen komen voor een PD- of PID-regelaar, is het niet

te verwachten dat dat weI zal gebeuren voor het totale systeem,



- 46 -

waarin oak nag een positieregelaar werkzaam zal zijn, die in ieder

geval oak een I-aktie zal moeten bevatten, teneinde de gewenste

eindpositie precies te bereiken.

Het is te meer ondoenlijk, daar er eigenlijk een gemodificeerde

z-transformatie gebruikt dient te worden, am de effekten te beschrij

ven van het tussen de sampletijdstippen in beschikbaar komen van de

output van de regelaars.

We komen hier dus tot de conclusie, dat de optimale regelparameters

het best kunnen worden bepaald door het in de praktijk bijregel-

en van de parameters. In de regelprogramma's kun je zien voor welke

regelparameters er bij een bepaalde fout ( t ) er een kleine bij

drage zal komen in het eindresultaat van de regelaar. Als men hier

mee begint, en de bijdrage voor de verschillende parameters steeds

wat bijstelt of vergroot, kan men binnen afzienbare tijd tot een

redelijke afregeling komen.

We zullen de bepaling van de optimale regelparameters hierbij laten

voor wat het is, en overgaan tot de digitale regelaar.

4.2 Oe digitale regelaar

4.2.1 Regelen tijdens het doorlopen van de baan

Bij deze regeling ( Continuous Path ) is het de bedoeling, dat de

opgegeven positiesetpoints voor: de motor, worden doorlopen met een

uit de positiesetpoints en de sampletijd afgeleide snelheid.

We zullen nu in woorden opsommen wat er in zoln regelcyclus gebeurt.

Later kunnen we deze akties terugvinden in de flowdiagrammen.

Opeenvolgende akties:

- Op het sampletijdstip de aspositie ophalen.

Bereken het traject van de aspositie tot het nieuwe setpoint.

- Bereken de snelheidssetpoint uit traject/T .s
(Oat is de snelheid, die nodig is am in 10 ms het berekende

traject af te leggen )

- Bereken de momentane hoeksnelheid ( eigenlijk gemiddelde snel-
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heid tijdens de afgelopen sampleperiode ).

- Bepaal dan het hoeksnelheids-foutsignaal Ew = c.Jsetp - W",om

en geef dat als ingangssignaal voor de sneIheidsregeIaar.

- De uitgang van de regelaar wordt gebruikt om de motor aan

te sturen.

Dan nu enige aandacht voor de sneIheidsregeIaar zelf.

Dat is een PID-regelaar met een 8-bits ingang en een 8-bits uitgang.

De ingang stelt dus een 8-bits foutsignaal voor. Laten we het fout

signaal algemeen aangeven door £ , dan hebben we op het sampletijd

stip Teen foutsignaal van E. (kT ).s s
De uitgang van de regelaar wordt bepaald met de volgende formule:

. (jI TGAN G ¢ Kp • E. ( k1$ ) of-

Om rekentijd te sparen, worden als parameters niet opgegeven Kp '

Kd en K., maar de parameters K ,Kd/T en T /K ..
1 P s S 1

En om voor proefnemingen het bereik van de mogelijk op te geven

parameters nog te vergroten, is het mogelijk gemaakt, om in de

8-bits parameter op een plaats naar keuze een fraktiepunt te plaat

sen. Als we hiermee gaan rekenen kunnen we dat als fixed point

berekeningen beschouwen. Verderop in dit hoofdstuk zuIIen we zien,

hoe zoln berekening wordt uitgevoerd.

Bij het regelen in de Continuous Path mode hebben we de snelheids

regelaar als voIgt afgeregeId:

We hebben de uitgang van de tachogenerator, die aan de motor gekop

peld zit, aangesloten op een geheugenoscilloscope. Het betreft
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hier de motor, die de cp-as aandrijft. Nu hebben we aan het eind

van de regelinterruptroutine, na het uitgeven van het regelresul

taat, een stukje programma toegevoegd, dat een nieuwe setpoint be

rekent en klaarzet voor de volgende regelcyclus. De afstanden tus

sen de zo opgegeven positiesetpoints hebben in het begin een vaste

waarde ~e~ . We kunnen dit zien als het opgeven van een vaste

hoeksnelheid Wa,. Op een gegeven moment vergroten we Aeo. naar 6.eb .

Dit kunnen we zien als een sprong in de opgegeven hoeksnelheid

van WOo naar Wh.

Als we nu gaan afregelen, dan kiezen we onze regelparameters ( in

het begin kleine waarden voor K ,Kd/T en T /Ko ), en registrerenp s s 1

het resultaat van de sprong met een single sweep van de geheugen-

oscilloscope. En aan de hand van het resultaat stellen we de regel

parameters weer bij, en gaan zo door tot we het beste resultaat

hebben gevonden. Als kriterium werd hierbij aangehouden: Maak de

tijdconstante van het systeem zo klein mogelijk, met als randvoor

waarde geen of vrijwel geen overshoot.

Het beste verkregen resultaat bleek te zijn: T = 60 ms

bij de parameters:

K = 0.3
P

10-3
Kd/Ts = 0.16 Kd = 1.6

T /Ko = 0.004 Ko = 2.5s 1 1

We hebben dus een PID-regelaar met een erg kleine I-aktie.

In de Continuous Path mode was het regelresultaat steeds beschik

baar ( berekend ) na een periode van 2 ms na aanvang van de regel

cyclus.

Uit de metingen aan de tachometer bleek er steeds een rimpel op

de snelheid te zitten, terwijl die eigenlijk glad had moeten zijn.

Op de oscilloscope konden we zien, dat de frequentie van deorimpel

afhankelijk was van de hoeksnelheid van de motor. De oorzaak zou

kunnen liggen in het niet goed werken van de harmonic drive in de

waist. Mogelijk is dat het gevolg van slijtage. Om er zeker van

te zijn, dat het niet aan de regelaar lag hebben we nag de volgende
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twee experimenten uitgevoerd:

I We hebben de robot losgekoppeld van de aandrijving.

De robot werd met de hand in beweging gebracht.

De rimpel kon men nu goed voelen.

2 Op de ingang van de versterker werd een gelijkspanning ge

zet. Gemeten werden de uitgang van de versterker, en de uit

gang van de tachogenerator. De uitgang van de versterker

vertoonde een gladde gelijkspanning, terwijl de uitgang van

de tachogenerator weer een duidelijke rimpel te zien gaf op

de gelijkspanning.

Dan wilden we nu nag enige aandacht besteden aan het "dade gebied"

van de motor, en aan de maatregelen die werden genomen in verband

met het "dade gebied".

Met het "dood gebied" van een motor, worden die voedingsspanningen

bedoeld, waarop de motor niet meer reageert.

Bij de waist motor ( ~ -as ) waarop de regelaar werd getest, liep

het dood gebied van ongeveer O.6V ( code BBH ) tot ongeveer -O.4V

( code 7BH ). De codes tussen haakjes geven de waarden aan van het

ingangswoord voor de DAC dat de genoemde spanning oplevert aan

de uitgang. We zien hier, dat het dood gebied niet symmetrisch am

OV ligt. De grenswaarden voor de DAC-aansturing, waarop de motor

nag net weI reageert, zijn dan de grenzen van het dood gebied:

BBH en 7BH.

Als de regelaar nu een waarde oplevert, die in het dood gebied

ligt, dan wordt deze vervangen door de waarde waarbij de motor

nag net weI reageert, tenzij de regelaar de waarde BOH oplevert.

- 7BH tot 7FH geeft als uitgang 7BH -O.4V

- BOH geeft als uitgang BOH OV )

- BIH tot BBH geeft als uitgang BBH +O.6V

AIle andere regelresultaten worden doorgegeven zander veranderingen.

Overflows in berekeningen binnen de regelaar leiden tot het uit

sturen van de maximale positieve ( FFH ) of maximale negatieve

( DOH ) waarde. Ter verduidelijking willen we nag opmerken, dat

bovenstaande waarden gelden n~ de DAC-aanpassing.
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De regelaar levert in eerste instantie 2-complement notatie resultaten,

waarna als DAC-aanpassing overal 80H bij wordt opgeteld.

4.2.2 Afregelen op de eindpositie

Bij het naderen van het eindpunt, zullen de opgegeven setpoints

steeds dichter bij elkaar liggen, en worden dus de af te leggen

trajecten in 10 ms steeds kleiner. Op een gegeven ogenblik zal dan

op de eindpositie moeten worden afgeregeld met een positieregelaar.

Het precieze punt waarop dit moet gebeuren wordt door de HP aange

geven met een van de vier ongebruikte bits in de positiesetpoint.

Nu wordt het snelheidssetpoint uitgerekend door de PID-positierege

laar, in plaats van dat de snelheidssetpoint gelijk is aan

traject/T zoals in de vorige paragraaf.s
Bij de PID-positieregelaar gaat het traject ( positiesetpoint-

huidige positie ) als positiefout Ea de PID-positieregelaar in.

Voor het berekenen van de uitgang van de positieregelaar geldt

weer formule 4.2.1.(1). AIleen stelt de £ nu een positiefout voor,

die nu is bevat in twee bytes ( 16 bits ). Kan de positiefout niet

met twee bytes worden beschreven, dan lS deze dermate groot, dat

maximale aansturing sowieso nodig is. De uitgang wordt dan de maxi

maal mogelijke snelheidssetpoint ( positief of negatief ).

De regelaar rekent met 16-bits getallen, en leidt uit het 16-bits

resultaat een 8-bits snelheidssetpoint af. De parameters voor de

positieregelaar zijn weer 8-bits getallen met een fraktiepunt op

een door de gebruiker gekozen plaats.

Met de definitieve afregeling van snelheidsregelaar en positiere

gelaar zal worden gewacht-tot de HP de setpoints kan berekenen en

versturen. De reden daarvoor is, dat pas op dat moment bekend is,

hoeveel tijd de communicatie en de berekeningen in beslag nemen-

in de EWMC. Pas dan weten we wanneer de regelaar het regelresultaat

uitstuurt, en dat tijdstip is van invloed op de regelparameters

wat betreft de optimale afstelling.

Voor de snelheidsregelaar zullen tenminste twee sets regelparameters
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nodig zijn:

- een set voor het regelen tijdens het doorlopen van de baan

- een set voor het regelen tijdens het afregelen op een eind-

positie

In het eerste geval zal namelijk het resultaat aanmerkelijk sneller

beschikbaar zijn, dan in het tweede geval ( ongeveer 2x zo snel ).

Ook zullen de setpoints aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen;

bijvoorbeeld haalbaarheid van de setpoints, we kunnen dus niet zeg

gen: de volgende setpoint is het eindpunt terwijl de motor op maxi

male snelheid IS. Dit zou onvermijdelijk leiden tot overshoot.

Op dat moment kunnen we het gedrag van de regelaar bekijken bij

toelaatbare setpointpatronen. Dat is de reden dat het uiteindelijk

afregelen in het vervolgonderzoek moet gebeuren.

4.2.3 Flowdiagrammen

Aan de hand van flowdiagrammen zullen we de structuur van de pro

grammatuur van de regelaar verduidelijken. In fig. 4.2.3.-1 zien

we een globaal overzicht van het regelaar programma.

Het 'INIT-blok uit fig 4.2.3.-1 vervult twee taken:

1 De EWMC wordt geinitialiseerd: I/O-poorten worden benoemd,

de interrupt controller wordt geprogrammeerd enz •.

Bovendien worden de programma parameters/variabelen geinitia

liseerd.

2 De robot wordt in de bginpositie gezet.

De motor wordt aangestuurd tot een referentieschakelaar wordt

bereikt en geschakeld. Op dat moment worden de counters op

de RDC-kaart geinitialiseerd ( en hiermee dus de 8 msb's

van de positie ).

Na het INIT-blok komt het programma eigenlijk in een wachtlus,

waarin het wacht op interrupts. Daar er vrij veel tijd wordt door

gebracht in de wachtlus, wordt deze tijd benut om de interpolatie

berekeningen uit te voeren met de door de HP geleverde setpoints,

en zo de 10 ms setpoints klaar te maken voor gebruik.
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INIT

/ N TE R. PoL.. l<R.

R~G~L

/Nr€R,FI.u'Pr
R.,ovrIlV€

GE"T
liP - SEii POIAfT

IN rr;.RRrJPi
'ROV-rJNiE.

Fig. 4.2.3.-1: F10wdiagram EWMC-programmatuur.
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De interrupts die kunnen voorkomen zlJn de volgende:

- 10 ms interrupt, die de regelroutine opstart.

Deze heeft een hoge prioriteit, omdat op het moment van de

interrupt begonnen moet worden met het inlezen van de momen

tane positie. Deze interrupt routine moet dus een eventuele

andere interrupt routine kunnen onderbreken.

- 80 ms interrupt voor de setpointoverdracht.

Dit is een korte interrupt routine voor het binnenhalen van

de vier bytes van de HP.

In fig. 4.2.3.-2 wordt het flowdiagram getoond van de regel-interrupt

routine. Na het lezen van de vorige twee paragrafen behoeft het

flowdiagram van fig. 4.2.3.-2 weinig nadere uitleg.

Het keuzeblokje " 9 - OK ?" toetst of de momentane posi tie binnen

de toegelaten grenzen ligt. Zoniet, dan voIgt een system reset.

Wat er dan verder gebeurt, wordt besproken in hoofdstuk 5 over

beveiligingen.

Het blokje "bereken Wsetp" komt In paragraaf 4.2.4 aan de orde.

Van de PID-regelaars zien we in fig. 4.2.3.-3 een flowdiagram.

Hoe de vermenigvuldigingen worden uitgewerkt, zullen we zien in

paragraaf 4.2.5.
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Fig. 4.2.3.-2: Flowdiagram van regel-interruptroutine.
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Fig. 4.2.3.-3: De PID-regelaar.
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4.2.4 Bepaling en representatie van de snelheidssetpoint

De maximaal toelaatbare motorsnelheid is 6000 rpm, en dat komt over

een met een omwenteling per 10 ms, dus maximaal een omwenteling

per sampleperiode.

We zagen aI, dat een omwenteling door 12 bits positie weergegeven

kan worden.

Als we dus een af te leggen traject hebben berekend voor een sample

periode, en dat traject wordt weergegeven door 20 bits, dan zijn

de 8 msb's van dat traject of allemaal nul ( traject positief ),

of allemaal een ( traject negatief ).

Het traject wordt in 2~complement weergegeven.

Als aan bovenstaande voorwaarde is voldaan, kan de motor in prin

cipe het opgegeven traject in een sampleperiode afleggen.

Stel nu, dat het af te leggen traject een halve omwenteling is.

Dan zlJn de negen msb's allemaal 0 of 1.

Uit bovenstaande kunnen we afleiden, dat de grootte van de snelheid

direkt kan worden afgelezen van de 12 Isb's van het traject. Als we

bovendien nag de dertiende bit van rechts nemen, weten we oak het

teken, en dus de richting.

Hieruit voIgt, dat de dertien lsb's van het traject een direkte

representatie zijn van de snelheid. De snelheidssetpoint kan echter

slechts 8 bits breed zijn, dus nemen we de 8 msb's van de 13 bits

snelheidsrepresentatie.

l~(-----2.0 t"t pDS It Ie ("try e.<.t.)--------"*)1
r <9 - bit. s"elhelci~

i I ~ , , I

I.(
I

'i .3 : 1
I

't it I I 'fr I I
\ I I I

l"'CI1i:11l9 /
""o7t.tI: V411 cit: 5M..Ihe{Q )I

3 bytes:

k-9
~,rootk t f';cht"!J ---------il)j

I+-Q.J1~n ~t.I!.Jk Q.CU\ ric.htl"jDN: ---71)1

Fig. 4.2.4.-1: Verband tussen af te leggen traject en de snelheid.
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4.2.5 Vermenigvuldigen met fixed point regelparameters

In formule 4.2.1.(1) zien we, dat het regelresultaat de som is van

enige vermenigvuldigingen. In fig. 4.2.3.-3 zien we de vermenig

vuldigingen als aparte blokjes terug.

De vermenigvuldiger vermenigvuldigt een 8-bits regelparameter met

een 16-bits getal. De 16 bits zijn noodzakelijk om de vermenigvul

digingssubroutine geschikt te maken voor zowel de snelheidsregelaar

als de positieregelaar.

Dus in de snelheidsregelaar moeten de 8-bits variabelen ( zoals Ew)

uitgebreid worden naar 16-bits variabelen. We doen dit eenvoudig

door er acht nullen achter te plakken. Na de berekeningen pakken

we de acht lsb's er gewoon weer af. Mocht er tijdens de berekening

en een overflow hebben plaatsgevonden, kan men volstaan met een

maximale positieve of negatieve uitsturing.

Het tijdverlies, dat wordt veroorzaakt door de uitbreiding naar

16 bits voor de snelheidsregelaar wordt beperkt gehouden door het

feit, dat de 8085A microprocessor ook 16-bits instructies (zoals

optellen ) kent.

:~/;/
I 9-blt~ /'
I vervtt/t ,/'

po~I~Ic.re~/QJI.f':

{] - b,ts
p",.".meta'

/6 - bits varia-ode

Fig. 4.2.5.-1: Vermenigvuldigen in

regelaar.

'L-v-----~
SM./ h.lCts -
sctpoi"t.

snelheidsregelaar en positie-

Uit het resultaat van de positieregelaar wordt weer net als in de

vorige paragraaf de snelheidssetpoint gehaald, en weI weer uit

de 13 lsb's, waarvan dan weer bit 5 tim 12 de snelheidssetpoint
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voorstellen.

Om rekentijd te sparen nemen we voor de parameters: K ,Kd/T en
p s

T /K .. Deze parameters zijn acht bit groat. Om tach een groat in-s 1

stelbereik te hebben, hebben we een fraktiepunt ingevoerd. Deze

mag op elke plaats in de parameter staan: ervoor, erachter, of er

gens tussen de bits.

/ 0 I 0 0 0 0 0

Fig. 4.2.5.-2: Fraktiepunt in de byte: waarde 2t.

Waar de punt in de parameter staat, wordt gegeven door een getal,

dat staat in een bij de parameter behorende byte. Als dat getal

2 is, wil dat zeggen: twee bits voor de punt en zes erachter.

Om tijdens de vermenigvuldiging niet steeds te hoeven testen op

het teken, worden de vermenigvuldigingen uitgevoerd met positieve

getallen. Dit heeft tot gevolg, dat we voor de vermenigvuldiging

de variabele moeten controleren op teken, en eventueel het 2-compl.

moeten nemen. Na de vermenigvuldiging moet dan weer het 2-compl.

genomen worden, am het juiste eindresultaat te verkrijgen.

Een belangrijk deeI van de vermenigvuldiging zal zich afspelen

in de register(paren) in de BOB5A.

Ace ?sW' [ I9CC =: Q.cc..urr1ula.tofl

r
PSW..:: P,."ce."or stltt.us wore/

.B C.

.J) E I
H L [

Fig. 4.2.5.-3: De registers van de BOB5A.
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In B komt een teller te staan ( met een back-up in het geheugen ),

die het aantal bits bedraagt dat voor de fraktiepunt staat.

Dus bij fig. 4.2.5.-2 zou in B het getal 2 staan. In e komt de para

meter te staan ( ook met een back-up in het geheugen ).

In DE komt de variabele te staan ( en ook die heeft een back-up

in het geheugen ). In HL worden tussentijdse resultaten bijgehouden

van tijdens de vermenigvuldiging, en na afloop bevat HL het eind

resultaat.

DE vermenigvuldiging valt nu uiteen in twee delen:

1 vermenigvuldiging met de bits van voor de fraktiepunt

2 vermenigvuldiging met de bits van na de fraktiepunt

Een en ander gebeurt als voIgt:

e (parameter wordt met B als teller ZQ geroteerd, dat de punt

naar het begin van de byte is verschoven ( als B = 2, dan zijn

nu de 2 Isb's van e de bits van voor de punt ). Nu gaan we de bits

van voor de punt rechts uit e schuiven.

Als er een 1 uitkomt tellen we DE op bij het resultaat HL, en on

geacht of het een 1 of een a is doen we dan een shift left op DE.

Dit doen we tot we aIle bits van voor de punt hebben gehad. Er is

een overflowcontrole voor HL op de signbit ( als die 1 wordt, wordt

het eindresultaat op het·maximum 7FFFH gezet ).

Nu het tweede deel van de vermenigvuldiging, namelijk met de bits

van na de punt.

De Be en DE die we voor de routine hadden gered, worden weer opge

haald, en e wordt weer ZQ geroteerd, dat de bits van voor de punt

weer achteraan staan. Nu gaan we de bits van achter de punt links

uit e schuiven, en weI als voIgt:

- shift right DE

- shift left e ---> komt er een 1 uit dan HL + DE ---> HL

bij een a geen optelling en wordt de cyclus

herhaald, tot aIle bits van achter de punt

zijn afgehandeld.

Na iedere optelling is er een overflow controle op HL.
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5. BEVEILIGING

5.1 Schade voorkomen bij het optreden van defekten

Het robotbesturingssysteem bestaat uit vele bouwstenen.

Als de robot in vol bedrijf is, en een van de bouwstenen raakt am

de een of andere reden defekt, zal dat een niet voorziene baan

van het Tool Centre Point ( TCP ) ten gevolge hebben. Het behoeft

geen betoog, dat een onvoorziene beweging van de robot, schade

zou kunnen veroorzaken. Daarom zijn er enkele maatregelen genomen,

die ervoor zorgen, dat de robot stopt bij het optreden van een

defekt. Bovendien is er een noodknop, die de motoren kortsluit,

als je hem indrukt. In de volgende paragrafen van dit hoofdstuk

zullen deze beveiligingen aan de orde komen.

5.2 Mechanische eindschakelaars en noodknop

Bij het inschakelen van een van de eindschakelaars, of de noodknop,

worden de motoren kortgesloten. Dit heeft tot gevolg, dat de robot

snel tot stilstand komt. Het kortsluiten gebeurt dan met behulp

van relais. De noodknop dient gebruikt te worden op het moment,

dat men ziet, dat de robot een onverwachte beweging maakt. Er is

dan klaarblijkelijk geen automatische beveiliging aktief geworden.

De mechanische eindschakelaars zijn ervoor, am te voorkomen, dat

de robot met een klap tegen een van zijn mechanische eindstops

aanloopt.

Zowel de noodknop als de mechanische eindschakelaars moeten worden

beschouwd als een laatste redmiddel.

Als deze moeten worden aangesproken, hebben de andere beveiligingen

gefaald.
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5.3 Watchdogs

Met behulp van een watchdog kunnen we constateren, of een programma

is vastgelopen of is ontspoord. Naast iedere EWMC ennaastde HP

zal een watchdog worden geplaatst.

Als een watchdog in een EWMC een fout constateert, dan moet deze

een signaal naar de HP geven, zodat de HP de motoren via een relais

kan kortsluiten, of misschien in een later stadium andere passende

maatregelen kan nemen.

Constateert echter de watchdog van de HP een fout bij de HP, dan

moet het uitgangssignaal van de watchdog gebruikt worden, om via

de relais de motoren kort te sluiten.

De watchdogs zelf zijn in feite delay-timers, die, als ze aflopen

een signaal geven. Als ze voor het aflopen van de tijd worden gereset,

zal er geen signaal worden gegeven.

Als we zo'n watchdog naast een EWMC of de HP zetten, en we laten

hem vanuit het programma regelmatig resetten, dan zal hij nooit

aflopen en derhalve nooit een signaal geven. In de regel-interrupt

routines van de EWMC's is bijvoorbeeld een geschikt punt daarvoor

vlak voor het einde van de interrupt routine.

Ontspoort het programma van de regelmicro, dan wordt het einde

van de routine niet bereikt, en wordt er dus geen reset voor de

watchdog gegeven: de watchdog loopt af.

Over de grootte van de in te stellen delay tijd voor de watchdogs

kunnen we het volgende opmerken:

De resets worden steeds uitgegeven aan het einde van de regelroutine.

De tijdsduur nodig voor het doorlopen van de regelroutine is echter

geen constante. Zo zagen we aI, dat in de Continuous Path mode

de regelroutine ongeveer 2 ms in beslag neemt, en bij het afregelen

op een eindpositie ongeveer 4 ms. Hieruit kunnen we afleiden, dat

met een sampleperiode van 10 ms, de tijd tussen twee resets mini

maal 8 ms bedraagt ( starten van een beweging ), en maximaal 12 ms

bedraagt (stoppen van een beweging ). Hieruit voIgt voor de in te
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stellen delay-tijd voor de watchdogs, dat deze moet liggen tussen

12 ms en 18 ms. De ondergrens van 12 ms is nodig om te zorgen dat

de reset altijd op tijd is, als het programma goed loopt.

De bovengrens is er, om te voorkomen, dat een foutgelopen regel

cyclus over het hoofd wordt gezien. Als een regelcyclus is foutge

lopen, kan de regelroutine bij de volgende interrupt toch weer

worden opgestart. Als dan de delay-tijd groter is dan 18 ms, dan

zou de watchdog alsnog kunnen worden gereset, voordat deze is afge

lopen, en de foute regelcyclus is qan gemist.

Op een dergelijke wijze zal ook de delay-tijd van de watchdog voor

de HP bepaald dienen te worden.

We zagen aI, dat bij het aflopen van een watchdog van een EWMC,

deze een signaal moet geven aan de HP. Om de HP snel te laten rea

geren gebruiken we een interrupt ingang. De HP-GPIO interfacekaart

heeft maar een externe interrupt ingang, en deze is "level

triggered".

In fig. 3.1.-1 zagen we reeds, dat de HP bij gebruik van een exter

ne timer, al een 80 ms interrupt heeft. Nu willen we er nog een

watchdog interrupt bijleggen. Bovendien willen we "edge-triggering"

op het signaal in verband met de timer ( blijft de halve periode

hoog en de andere helft laag ).

In fig. 5.3.-1 zien we een EWMC met zijn watchdog, en de manier

waarop de interrupt ingang van de HP wordt bediend.

We Zlen hoe een output lijn van de EWMC de watchdog ( H6006 ).

We zien hoe de delay-tijd met behulp van een weerstand en een con

densator kan worden ingesteld.

De outputlijn van de watchdog gaat naar een NAND-poort, waarop

ook de lijnen van de andere watchdogs uitkomen. Het maakt immers

niet uit welke watchdog is afgelopen: aIle motoren moeten worden

gestopt. Toch is de watchdog aktie niet rechtstreeks op de motoren

gericht om ( later ) andere manieren van ingrijpen op centraal

niveau ( HP ) te kunnen aanbrengen.

Met behulp van een flip-flop wordt een edge-triggered signaal ge

geven aan de interrupt ingang van de HP.
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Aan de hand van de special purpose lijnen ( SlID en SIll ) wordt

bepaald, of het om een watchdog interrupt handelt, of om een 80 ms

interrupt.

Vanuit de interrupt service routine van de HP wordt de flip-flop

via een outputlijngereset.

WATCHDOG: H6oa6

L.~ FLIP-FLOP: tlfJIf
fSV C-- ~,,'OOkIt CI1 C= '1.::;'0 pF

lR :9 l>E:t..Ry : 13 ~ IV 1IJS

WMC
Vss ~D

ST10 UI ST/1 Z!!" spec.lo../

T H6006 ~rpose III~j~fl V1t17 ole

R..C ~PlO • int<:"(e:tc.t. ~,.t

OV'I'vi: n:L. ro?oot't '"

V

/

-r,V
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Fig. 5.3.-1: Watchdog van EWMC bedient interrupt ingang HP.
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We willen nu even terugkomen op een punt uit paragraaf 3.1 over

de setpointoverdracht. Als bij de overdracht een foute checksum

werd geconstateerd, begon de overdracht opnieuw.

Als dat verscheidene malen achtereen gebeurt, is dat blijkbaar geen

toevallige fout, en zouden we willen dat een of andere beveiliging

ingrijpt. Met behulp van de watchdog is dat nu eenvoudig bereikt.

Als we ervoor zorgen, dat in het programmagedeelte van de setpoint

overdracht de watchdog niet wordt gereset, zal bij het steeds her

halen van dat gedeelte door een foute checksum, op een gegeven

moment de HP watchdog aflopen, en het systeem dus stilzetten.

5.4 DAC uitgangsbeveiliging

Bij de beschrijving van de DAC-schakeling zagen we, dat bij het

non-aktief zijn van de output-control lijn ( OC in fig. 2.5.-1 )

door optrekweerstanden op de uitgang van de latch, en dus op de

ingang van de DAC de code SOH werd gezet. Dit veroorzaakt een DAC

uitgangsspanning van oV, en de motor komt dan tot stilstand.

De output-control lijn wordt bestuurd door het programma in de

EWMC via een output poort.

Bij het opstarten van de EWMC blijken de uitgangen ( onder invloed

van het monitorprogramma ) een grillig verloop te vertonen.

WeI vertonen aIle uitgangslijnen hetzelfde grillige verloop.

am nu de robotmotoren te beschermen tegen ongecontroleerde aanstu

ringen (plotseling maximale aansturing, en even later weer nul

aansturing ) is een schakelingetje gemaakt, dat tijdens het opstarten

de latch uitgangen van de DAC-schakeling hoogohmig houdt, dus de

output-control lijn ( oC ) op non-aktief houdt.

Hierbij maken we gebruik van het feit, dat aIle lijnen hetzelfde

grillige gedrag vertonen. In de schakeling van fig. 5.4.-1 is duidelijk

te zien hoe dat gebeurt. Dus om de latch open te zetten moeten nu

onder programmacontrole twee lijnen naar een exclusive-or verschil

lend gemaakt worden. Bij het opstarten van de EWMC blijven deze

twee lijnen altijd gelijk aan elkaar, en zal de latch uitgang dus
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hoogohmig blijven.

L

\
A

\ J)
{3WMC r

A ...c.
/J H C

oe:
~ l'r

67 ~Vr

Exec oR.

Fig. 5.4.-1: DAC uitgangsbeveiliging.

5.5 Software beveiliging

Op het niveau van de EWMC's is een constante software positiebewa

king. In het begin van de regel routine wordt steeds de actuele

positie van dat moment van de motoras ingelezen. Deze positie wordt

dan vergeleken met twee grenzen, waarbinnen de ingelezen positie

dient te liggen. Ligt de positie niet tussen deze grenzen, dan

gebeurt het volgende:

- De EWMC wordt gereset ( JMP 0 )

Direkt gevolg: DAC automatisch af

Daarna loopt de watchdog af

Na een reset start de EWMC opnieuw op, maar het initialiseren

neemt zoveel tijd in beslag, dat de watchdog afloopt.

Deze beveiliging zouden we dus kunnen aanduiden als software eind

schakelaars, en ze hebben in feite dezelfde functie als de mecha

nische eindschakelaars in paragraaf 5.2.

Deze positiebewaking op EWMC-niveau is echter geen voldoende be

veiliging. De te bereiken posities van de motorassen zijn namelijk

niet onafhankelijk van de overige vrijheidsgraden. Daar op EWMC

niveau niet bekend is, welke posities de overige motoren innemen,
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kan men met die posities geen rekening houden, en aan de hand van

die posities, de eigen toelaatbare positiegrenzen niet berekenen.

Dit soort positiebewaking zal dus op HP-niveau dienen te geschieden.

Op dit moment is er echter geen positie terugmelding van de motoren

of EWMC's naar de HP. De terugmelding is pas in een veel later

stadium van het onderzoek gepland. WeI kan men bij het berekenen

van de setpoints al controleren of die setpoints, afhankelijk van

de andere setpoints weI bereikbaar zijn.

Een ander punt van software beveiliging is het volgende:

In een positiesetpoint van de HP, bedoeld am af te regelen naar

een eindpositie, is dat te zien aan een bepaald bit in die setpoint

( in een van de vier bits, die niet voor de positieweergave dienen ).

Laat in de Continuous Path mode die bit een 1 zijn, en voor afrege

ling naar een eindpositie een O.

We zullen deze bit de mode-bit noemen.

De setpoint, die van de HP komt, wordt op een vast adres in het

geheugen van de EWMC gezet. In geval van de Continuous Path mode

wordt deze setpoint door de EWMC geinterpoleerd naar 10 ms setpoints

en elders in het EWMC geheugen opgeslagen. De 80 ms setpoint blijft

op dezelfde plaats In het geheugen staan, met dit verschil, dat de

mode-bit nu nul is gemaakt ( Point To Point mode ). Komt de volgende

80 ms setpoint am de een of andere reden niet aan, dan zal in de

volgende regelcyclus de oude setpoint worden gebruikt, en die staat

nu in de Point To Point mode, dus afregeling op een eindpositie

----> stilstand.
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CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Wat betreft de afzonderlijke bouwstenen, zoals besproken in hoofd

stuk 2, kunnen we stellen dat deze allen naar behoren werken. WeI

dient hierbij opgemerkt te worden, dat de externe systeemklok niet

is gebouwd, maar dat we gebruik hebben gemaakt van een interne timer

van de HP. Ook de communicatie tussen de bouwstenen werkt goed.

De PID-regelaars werken op zich ook naar behoren ( een PID-regelaar

werkt volgens een eenvoudige formule ). Wat betreft de regelresul

taten kunnen we de volgende opmerkingen maken:

- Bij het testen van de snelheidsregelaar zagen we op de snelheid

een rimpel, die ook aanwezig was bij het direkt aansturen van

de motor. De regelaar kon deze rimpel blijkbaar niet wegregelen.

Deze door de harmonic drive veroorzaakte rimpel, zou misschien

weI weggeregeld kunnen worden bij kortere sampletijden. We zagen

aI, dat de rekentijden een halvering van de gebruikte sampletijden

toestaan.

Mocht dit nog niet genoeg zijn, dan verdient het misschien aan

beveling over te stappen op een analoge snelheidsonderlus in het

regelsysteem, wat nog kortere sampletijden zal toestaan.

- Gezien de steeds veranderende omstandigheden ( rekentijden

tijdens het onderzoek, en de in die fase beperkte mogelijkheden

voor het aanleveren van setpoints, is een uiteindelijke afregeling

van de regelaars nog niet gebeurd. Het verdient aanbeveling met

het uiteindelijk afregelen te beginnen, wanneer de EWMC reken

tijden vaststaan, en wanneer de HP de gewenste setpointpatronen

op aanvraag kan leveren.

Wordt in een vervolgonderzoek besloten, om gebruik te maken van

kortere sampletijden, dan dient een externe systeemklok gereali

seerd te worden, aangezien de interne HP timer een kleinste periode

heeft van 10 ms. Van de beveiligingen is de watchdog, ten gevolge

van lange levertijden, niet op tijd gerealiseerd kunnen worden.

De overige beveiligingen werken goed.
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Bij1age 1: Pasca1programma van setpointoverdracht voor HP.

prograM R080T(input ,output);

iMport sysglobals,
sysdevs.
iodeclarations,
generi:!l_0,
generaJ_3;

canst
int10
int81;j
dv

= 256;
'" 512;
=1024;

{10-M3 interrupt naar bit B}
{80-M5 interrupt naar bit 9}
{handshake data valid naar bit 10}

var
teller,
sp t 1 ,
spt2.
__ J.~

.,~ I. oJ )

chacksUN,1
5ptGUt~

;..; )

wOI~di n.
wOidout: integcl;
sa\ieisrhoo~: kbdhooktypei

pi-ocedure interruptouti
begin

label }0;
wordout:= 1JJordout .~ int1C;
IOCCNT~OL( 12~3)wo,dout};

whi.la odd(IOSTt1TUS{12~3}) do
begin
end;

wordout:=t wordout r int1~;

ICCONTROL( 12,3 ,wordout );
teller:=teller:-l;
if tellei-=C then

{10 ~5ec interrupt out}

Cwacht op acknowledge]

CneeM interrupt weg]

begii1
telle,:=0;

data nFO ?i

_ •• J. ,
uu c.. Ji tit Sirup tCO" -;'1Ssptout :=wordout - iiitS0;

reCONTROL< 12,3 ,sptout );
while not odd{IOSTATUS( 12,3) div 2) do
begin
end;
sjJ'tout:=wardaut . d'v' - spt1; C3etpuint t· d","J
rOCONTROL( ~ 2 ,,3 ,5ptuut );
while udd(IOST(\TUS(~2,3) di\l 2) do Cwacht up da}
begin
end;
rOCONTROl( 12,3,wordout); r ..J. ,

'UV
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while - _...
IIUC,

.... ~ ..
U ... ., 2) du up rfd;

fwc3Cht

CSctpaint I:

up dd}

:-dvi

.J .. ".
UVJ

op daJ

up da)f .. __ L..1.
\WO\""IC",

duwi' }r ......
'uv

2) du

begin
cfi-,d;

sptout:=wordout dv - spt2;
reCONTROL( 12,3~5ptout);

while aod(ICSTATUS( 12 ,3) div
begin
end;
IOCONTnOL{ 12,3~wGrdaut);

while nut udd(IOSTATUS(lZ,3)
begilj
end;
sptuut :=wocdaut - d'v' 5pt3; {setpoiti't3 I
reCONTROL( ;2,3,~ptuut);

while udd(IOSTATUS( :2,3) div 2) du [wacht
begin
end;
IOCONTROL( 12,3,wurdQu{ J; COY down}
while not udd(IOSTi~TUS(12,3) div 2) do Cwacht ap j-fd}
begin
r3-ii d ;
sptuu"t :=woi-dout· dv checkSUM; (checksLii" ~ d'v')
rOCONTROL' 12,3,sptuut);
while add(!OSTATUS( 12,3) div 2> au (wdcht up da;
begin
end;
IOCCNTnOL( 12,3,~ardout);

if odd(IOSToTUS( 12~3)

then gota 10;

..J ~ ., .., ...
U.L" ... I

----'
'::I ucu

Chier Moet de suftware kOMen voor d'e overdracht)
{van se·tpoints ~aar de andere EWMC's}

end; Cpl-uC)

procedure ptimehookCval- statbyte,databyte: byte;
begin

iF odd(statbyte div lG) then
il1ter'Liptout;

if odd(statbyta div 32) then
call (savei sr'nouk ,5tatby-te 2 databyte J dui t );

end; {proG}

V5i- ...1._ ~ J. •
UU..L". buolcdn;;

L. __ :._
uCy..Llt

try
IOCCNTflOLC12.3, -1 I;
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tell el~ : =0;
sptl:=0;
5pt2:=0;
spt3:=8;
cneCkSui,j: =0;
spt.out:=0;
save1a,hook:=tiRerisrhook;
ti~erisrhook:=ptiMehook;

call(Maskopshook,rSIMASK.01;
whi Ie ti-ue do

begin
end;

escapee 0) i

recover
caliCMaskopshook,0,rSIMASK Ii
tiMerisrhook:=SdVeisrhooK;

end.

(aove old tiMerhook}
(aet new tiMerroooki
(enable interrupts)

Cwach'tlus}



Bijlage 2: Grafieken van stapresponsies plus bijbehorend AIgol

reken- en plotprogramma.
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HL.PCIJ:=O;
HL. P l I J : := C0 EF nCI - J J ;
HLPrl J: :=HLP!: I J/Z;

5TAPTCO:1J,STAPNEO:1J,
HZTEO:GR1E.LJ,HZNlO:GRNOEMJ,
TELCO:GR1ELHJ,COEFll0:N11"1EGJ,
COEF2rO:N2DEGJ,COEFQ[0:NQ1"IEGJ,
HLPrO:HJ,HLPXlO:HJ;

WRITE< 10,<1, "GEE:'F COEF TEL.L.ER VAN HOGE. NAAR LAGE ClR1"IE">,);
.READ<IO,I,HZT[*J);
WRrTE(IO,<I,"GEEF COEF NOEMER">,);
READ(IO,I,H2Nr*J);

FOR r::=o STE:'P 1 UNTIL GRTEL. J.lO >:::=>:+HZTCIJ;
FOR 1::=0 STEP 1 UNTIL. GRNOEM DO Y~:=Y+HZNCIH

Z:·:.::<lY;
WRrTE(IO,<I,"EIN1"IWAARDE=",E18.10:>,Z);
STAf-' T( 0 J : :-·1 ; S1Af-' T[ 1. J : := 0 ; STAP NCO J : '"'" l ; S TM"IH j J : =-1 ;
POLYMUL.(1,STAPT,GRTEL.,HZT,GR1ELH,TEL);
POL.YMUL(1,STAPN,GRNOEM,HZN,N211EG,COEF2);
FOR 1:=0 ST~P 1 UNTIL N1DEG DO COEF1fIJ:=0;
FOR r:··,o STEP 1 UNTlL GRTEL.H DO COEF1[!J::-:.TELCIH
FOR I:~O STEP 1 UNTIL SAMPL DO CClEFQCIJ:=O;
POL.YDIV(N1DEG,COEF1,N21"1EG,COEF2,NQDEG,COEFO,0.001,ERRC00);
.J: =:GRNOE1'1 ..,GR TI::L;
FOR r: =:0 STEP 1 LINT XL H no
FOR 1: :=J STEP 1 UNTIL. H DO
FOR I:=J STEP 1 UNTIL H 1"10
FOR 1:"0 fHEP 1 UNTIL H DO
BEGIN
WRrTE<IO,<I5,X5,E18.10:>,I,HLPCIJ);
Hl.P:<t:IJ :=:1;
END;
POL YDRAW <PF, 0,0,20, ~.!O, 0, H, HLP>:, HLF-', FALSE, FALSE) ;

END;
END.

IFILE <ELERRB5)ZSTAP1 ON USER2
100 BEGIN
200 $INCLUDf "NUMLIB/ALGOL/D~CLARATION ON APPL"
300 $ INCLUDE " NUI'H.I B/ALGOL/AL LPROCS ON AF'PL"
310 $INCLUDE "f-'LOTTER/ALGOL/DECl.ARATION fJI-l APPL"
320 $INCLUT.lE "PLOTTER/ALGOL/AL.L.PROCS ON APPL"
400 F I LE. 10 (K I N1"I:-:.RENOTE, FILETYPF.:=3, LIN J TS:=CHARACl ERS, rlYUSE:= 10) ;
410 FIL.E PF<i<IMD=:PREVIEWI?R);
500 INTEGER SAMPL.,GRTEL,GRNOEM,GRTELH,GRNOEMH,
600 N1DfG,N2DEG,NODEG,ERRCOD,
700 I,J,H,K,L.,M,N;
8 0 0 REA L. >:, Y, Z;
900 WRITE(10,-(/,"GEEF :eSM1PL.ES·· GRAAII TELLER·· GRAM.I NOEME:'R":>,);
1000 RE.AlI(10,I,SAMPL,GRTEL,GRNOEM);
1100 N111E.G: :=SAMPL+GRTEL+ 1; N211EG: :=GRNOEI1+1 ; NrHlEG: :"SAMPL;
1200 H: :=SAMPL-:I. ; ERRC01"l: :=0; GRTEL.H: :"GRTEL+1 ; GRNOEMH: :·GRNOEM+ 1 ;
1300 BEGtN
1400 REAL ARRAY
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2100
2500
2600
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300
31100
3500
3600
3700
3800
3900
3910
4000
4010
4020
4050
4100
4200
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Bijlage 3: Listing EWMC-assemblerprogramma van de regelaar,

;+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++·t+++++
; HI! T BL.OK
;+++++++++++++++++·t+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
;
PRO(;~ NOfo'
;
JH::(HI~ ~ DI

HVI A,8~H

STA ·10:;'3H
"VI A, 8~~H
STA ..,033H
~lV 1 A,O
STA nUT1
STA OUT2
STA OUT3
~lV I A,OC:5H
STA. 3FECH

~INIT PIC EN TIMER
~INIT JMP AIJR ZE"TTEN

~JNIT PAR PRT 0 (8255-0)
;A OUl, B FN C IN
;JNIT PAR PRT 1 (8255-1)
;A EN C OUT, B IN
;OU1fo' POORTEN NUL MAKEN

;~ACKUfo' OUTP PRT 3
;JNI1IE~l ADR NPOS
;INITIEFL ADR OPOS (VORIGE POSITIE)
;AANTAL SETPOINTS
;] Nl TIEEL. AliR 5E" P POINTER
;JNITIFEL AnR OUliE SETP POINTER
;ADR WAAR DE HP ZIJN 80 MS SEIP WEGZET

;GEEFT AAN OF ER EEN NIE"UW SlP IS
;TUSSfNSTATION 10MS SETPOINTS
;PDSITIF··FOUT
;VORIGE POSl TIE··FOUT

~Sfo'RIHG OVER DATA HEEN
~ADR INfo' fo'RTl- POSITIE INLEZEN ROBOT
~ INP PRT~~'- REF SCH/ Hn' S HP /HANDSH HF'
; J NP PR13·· JJ(.tTA VAN HP
;OUTP PRT:l·· BFS1IJRING 1IE"COl.1ER P08··KAART
~ OUTfo' fo'RT2·· DAC OUT
; OUTP fo'R13·· )JAr.; EN/WD/liATA VOOR H"~ (~j L1JNEN)
~SCHRIJFT 16-BI18 WOORD OP SCHERM

;ASr.;II NAAR Sr.;HERM
;1 MSEr.; VELAY
;TEKSTSTRING NAAR SCHERM

o
3E"EBH
3EE"BH
o
3EEEH
3EF1H
3EF'tH

o
3EF7H
3EFAH
3EFDH

DB
DW
JJW
DB
lIW
DW
DW

IJ1:I
DW
J.lW
IIW

(ELERRB5)RBINIT ON USER2
ORG 3400H
~IMP PROG
ECW 4021H
F.QU 4022H
EQU 4031H
EQU 4020H
EQlI 4030H
EQU 4032H
EQU 702H

EQU 843H
EQU 8DEH
FeW OE58H

;
I:JOll13~

NPOS~

Ofo'08:
NOSfo'T ~ .
SPPNTR:
SPTM1~

Sfo'THP:
NWSH'~

TUSSfo'~

fo'ENT~

fo'ENTWf :

tFILE
100
200
300 INl
400 IN:?
500 IN3
600 OUTl
700 OUT:?
800 OUT:~

900 BINOU1
1000 CO
1100 DF.LAY
1200 TF.>:T
1 3() 0
1"100
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3"100
3500
3600
3700
3800
3900
4000
4100
4200
4300
41100



4500
4600
4700
4800
4900
5000
5100
5200
5300
51100
5500
5600
5700
5800
5900
6000
6100
6200
6300
61100
6500
6600
6700
6800
6900
7000
7100
7200
7300
71100
7500
7600
7700
7800
7900
8000
S100
8200
8300
81100
8500
S600
8700
8800
8900
9000
9100
9200
9300
91\00
9500

L.XI
SHl.D
MVI
STA

LXI
SHLn
MVI
STA
LXI
MVI
MVr
~tV I
STA
LXI
LXr
~LXI

SHLlI
))AD
SHLD
llAD
SHLlI
nAD
SHLII
nAD
SHl.D
I)AD
SHLlI
DAD
SHL.ll
LHLD
I'tV I
MVI
~10V

rN>~

HOV
IN>:
MOV
LHLD
MOV
rN>:
MOV
INX
MOV
INX
MOV
rNX
MOV
INX
MOV
rN>:
MOV

- 84-

H,START.HFlI ~SlART IS INl ADR
3FfDH ;INT JMP ADR ZETTEN
A,OC3H ~lNT JMPT~L INVULLEN
3FF~H ;VOOR INT 5 (VAN HP)
H,H~IN.Sa5 ~INT ADR

3FF5H ;AIIR IN INT JMPTBL
A,3EH ;INIT lIMER 0
405:3H
H,4050H ;l HIER 0 .- 10 MSEC
~"O ;
~" 3CH
A,OD7H ~INT 3 + INT 5 ZETTEN
4041H
SP,3F4FH ~ZfT STACKPOINTER
1l,3
H, 3EE8H .~

N~OS ;ZfT ADR NPOS
D
O~OS ;ZET ADR OPOS
D
SPPNTR ~ZET ADR SETP.POINTER
D
SPTMl ;ZET AnR VDRIGE SETP.PDrNTER
D
TliSSP ;ZET AltR OPSLAG TlJSSEN SETP
D
PENT ;ZET ADR POSITIE-FOUT
D
PENTMT i2ET ADR VORIGE POSITIE-FOUT
N~OS ;Zfl INITrEF.L NPOS
1\,0
B,8
M,A
H
M,A
H
M,B
SPPNTR
M,A
H
M,A
H
M,B
H ;INIT SPTMT
M,A
H
M,A
H
M,B
H ;INIT TUSSP
M,A
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9600 IN>: H
9700 MOV M,A
9800 INX H
9900 MOV M,B
1000(> IN>: H ;JNJT PENT
10100 MOV M,A
10200 J N>: H
10300 MOV M,A
10-1(>0 INX H
10500 MOV M,A
1060(> INX H ;INIT F-'r:"NTMT
10700 MOV M,A
10aOO INX H
109(>0 MOV M,A
Ll000 INX H
L110(> MOV M,A
L1200 ~1Vl A,O ;INIT PflRAMETERS
L1;~OO STfl VSETP.SB2
Ll-100 STfl VMm1. SB2
11500 STfl ENT.SB3
11600 STfl fNTlH. SB3
11700 STA VSGN.SB3
11800 STfl PSGN.SB7
L1900 LXI H,O
L2000 SHU.! VPRES.SB3
L2100 SHLl1 VDRES.SB3
L2~.!(>0 SHLlI VIRES.SB3
L2300 SHU.! PPRES.SB7
L2-100 SHLl1 PJJRE S. SB7
L2500 SHL.[l PIRFS.SB7
L2600 ~1V I A,50 ;TELLER SETP LFVERflNCIER
l2700 STA TEL.rOB.SB5
L2800 MVI APi ; FflSF. SETF-' LF::VERflNCIER
l2900' STfl TELFAS.SB5
L3()<)<)
L31.00 PINIT: MVI A,90H ;AANL.OOPSNELHEID
L3:"'00 STfl OUT~~ ;NAAR DAC
L3300 MVJ A,31H ;DAC I:":NABLE
L3400 STfl OUT3 ;EN HHT J)fl EN CHFCKSlIM OK
l ;~~jOO fiTA IWlJT3
L3600 LXJ H,OllT1 ;ADR r-ONTROL OUT (.lL 'JAST ZETTEN
L3700 PI:t: LIIfl IN2 ;CON1ROLE RI:":F SCHfll< EL AAR
l3HOO ANI 2
l3900 JNZ PIl
L-1000 MVJ M,::;~H H AflIl INITPOS IN COUNTERS
LIl:tOO /'IV I H,IlBH
L"1200 MVI M,5~H ;
LJ1300 MVI ~1, 50H ;
L-'-100 MVI A,BOH ;SNELHEll1 NUL
L"~jOO STA OUT2 ;NAflR DAC
L"600 CALL GETPOS.S~l H'OSJTIF. OPHALEN
L"I700 CALL. JJSPPOS. S~l HHSPLflY POSITIE
LIl800 r::I
L-1900 JMP HFDPRG.HF[l ;NAAR HOOFDPROGRAMMA
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ENABLE

SPTMT

PENTMT<----->

SPPNTR

PENl

;ZE'T NJEUW SE1P OP Sf'PNTR

;VOO~LOPIG

;GRENSWAARDE TJELTAV VOOR PID-f'OSREG
; 1 BI.J PID·-POSREGF.LJNG AKTIEF

;INTERRUPT SU~ROUTINE

OPOS.INIT
NPOS.INIT

HFDPRG

OFFH
o

OF-'OS.INIT
Sf'PWfR. I NI T ;

Sf'TlH. INIT
PENT.INJT

PENIMT.INIT
lIJSSP.INIT
a,M
H
C,M
H
D,M

r-'ENTM1. INIT
PENT.INIT

SPH1T. INIT
Sf'PNTR.INIT

PSW
B
D
H

BOUT3.INIT ;CONTR SIGNAAL NAAR BUITEN
OCH ;STUR£::N + INTeRRUPT ACK NAAR HP
OtJT3
BOUT3.JNIT ;MAAK BACKUP
Nf'OS. I NI T ; NPOS <....._> OPOS

Df.l
DB

DI
PUSH
PUSH
PUSH
PUSH

LDA
ORJ
~HA

STA
LHLD
~<r,HG

LHLD
SHLD
XCHG
SHU)
LHLD
;<CHG
LHLD
SHLJ)
;<CHG
SHLl1
LHLD
;<CHG
LHU)
SHLl1
XCHG
SHLn
LHLll
MOV
INX
liOV
INX
MOV

IF 1U: (ELF.:"RRB5) RBHF TJ ON USER2
100 INI EQU 4023H ;ADR JNP POORT 1
200 IN2 ~QU 1022H ;INP PRT: REF SCH + rNT LIJN HP
300 IN3 F.:"nu 10J1H ;INP PRT DATA VAN HP
400 OUTI EQU 4020H ;CONTR WOORD POS INLEZEN
500 OUT2 EI:W 4030H H'IAC Dlllf-' PRT
600 OUT3 E'I'W 403~:!H ; OUTf-' NAAR Hf-' ... cnNTR LI .IN (wn) +DAC
700 BJ NOUT Enu 702H ; SCHR I JFT 16-·):11 TS WOORD OP SCHERM
800 CO EQU 843H ;ASCII NAAR SCHERM
900 DELAY EQU 8nEH ;1 MSEC nELAY
1000 lEXT EQU OE58H ;TEKSTSTRING NAAR SCHERM

1100 ;t******t.*************t***~***************
1200 ;* HOOFTJPROGRAMMA *
1300 ;*****************************************
1J\OO ;
1500 HFDPRG: JMP
1600 ;
1700 PPG~:

1800 Pf'IT.!:
1900
2000 START:
2100
2200
2300
2"100
2500
2600
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
3800
3900
4000
4100
4200
4300
4'100
4500
4600
4700
4800
4900
5000
'5100
5200
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SF-'PNTR.INIT
M,B
H
M,C
H
M,D
GETPOS.SBI JHAAL POSJTIE VAN ROBOT
CHKPOS.SBI ~BINNfN RANGf ???
SPPNTR.JNIT JBEREKEN DELlA SETPOINT

; GRE'''S POS/SHEl H REGEL ING
;POS OF SHELH REGELING 1?
;OzSNELH, l~POSITIE

;BI.J SNELH REG
;RESET IHTEGR.SOM

;BEREKEN TRAJECT HUIDIGE POSITIE
;NAAR OPGEGEVEN SE1POINT

SPPNTR.:t:NtT
BTRAJ.SBl ;NPOS-SETP
PENT.INIT ;ZEl NIEUWE DELTA POS WEG
M,B
H
M,C
H
M,D
BVSETP.SB2 ~nEREK~N SNElHFJUSETPOINT
NPOS.INIT ;LAAD ADR NPOS

OPOS. I ,-II 1 ; LAAD ADR OPOS
BTRAJ.BB1 iBEREKEH TRAJ~CT NPOS-OPOS
BVMOM.SB2 ;B~REKEH MOMfNTANE SNELHEID
IlELTAV.SB2 ;llEREKfN FOUTSIGNAAL V
VRfGEL.SB3 ;VREGfL.ALGORITME
SOH ;DAC AANPASSING
SOH ;ZJTTEN WE IN DOOD GEBIED VAN DE MOTOR 11
VOUT ;ALS DAT ZO JS : AANSTURfH MET DIE
DGT1 ; SPANN J NG WAARBJ ..I L1f:' MOTOR NOG NET
BSH ;BEW~EGT

VOUT
A,88H JDOOU GEllJEIl: 7CH lOT S7H
VOUT
7BH
VOUT

A,7BH
OUT2
LEVSTP.SB5 ;LEVER EEN NIEUW SETPOINT

SPTMT.INIT
BTRAJ.SB1
PPGR
POFVR.S1l2
PPID
o
HF1
H,O
F-'lRES. SB7
NPOS.INIT

LHL.D
MOV
IN>:
MOV
IN>:
MOV
CAl.L
CALL.
LHLD
:<CHG
LHLD
CALL
LDA
CALL
STA
CPI
JNZ
L.XI
SHLlJ
l.Hl.Il
XCHG
L.Hl.D
CALL
LHLII
MOV
JNX
MOV
INX
MOV
CALL
LHLD
XCHG
LHL.D
CALL
CALI.
CALL
CALL
AIlI
CPI
JZ
JC
cpr
JNC
MVJ
.JMP
CPI
JC

MVI
STA
CAL.1.

5300
5400
5500
5600
5700
5800
5900
6000
6100
6200
6300
6~00

6500
6600
6700
6800
6900
7000
7100
7200 HF1:
7300
7400
7500
7600
7700
7800
7900
8000
8100
8200
8300
8~00

8500
8600
8700
8800
8900
9000 VJ.lAC:
9100
9200
9300
9'100
9500
9600
9700
9800 DGT1:
9900
10000
10100 VOUT:
10200



10300
10400
10~:i00

10600
10700
10800
10900
11000
11100
11200
:t

STE.rND: UIA
ANI
5TA
STA

POP
POP
POP
POP
EI

RET

- (j8-

BOUT3.INIT ;CONT~ 8IBN NAAR BurTEN
OF3H ;EN ~ESET INTERRUPT ACK
OUT3
BOUT3.INIT

H
D
B
PSW

STUREN



tFILE (ELF.RRFlS)RFlSFl:l ON USER2
EOU 'l02:tH ;ADR INP PRT 1
EOU -1022H ;INP .... RT: RF.F SCH ... nn I..JJN HP
EOU 40:-:!OH ;AnR OlJTP PRT 1
FOU 4031H ; IN"" .... RT: J.lA1 A VAN HP
EOtJ 4030H ;ADR OlJTI-~ F'RT =-~ ... DAC
EtW 'l032H ;ADR OllTP PRT 3
EQU 70:?H ;ZIE HFD-SEGHENT
EOll 843H ;
EQU OE58H ;

EQU 8DFH ;lHSEC DELAY

BYTE

ZET ))EZE IN DRJE:' OPEENVOLGENDE
AORES DAT IN NPOS STAAT

;

;AUR OUTP PRT 1 IN HL
;INHIBIT
;LATCH
;JNHIBIT AF ... LATCH AF
;AnRESSERING LAAGS1E BYTE
; BY1 E··> ACC
;ADR OUT .... F'RT NAAR DE
;ADR NJEUWE POSITIE NAAR HL
;LOW BYTE -) GEHEUGEN
;JNCREHENT ADR VOOR VOLGENO
;ADR OUTP PRT MAAR HL
;ADRESSERING HJDDFN BYTE
;FlYTE -) ACC
;ADR NJEUWE POS ... 1 NAAR HL
;MJDDEN BYTE -> GEHEUGEN
;JNCR ADR VOOR VOL GENU BYTE

LXI H,OlJT:t
HVI H,O
HVJ H,80H
HVI H,50H
HVI H,SSH
LDA INl
XCHf:i
LHLD NPOS.INIT
MOV H,A
IN>: H
XCHG
MVJ M,59H
LDA INl
XCHG
HOV H,A
IN>: H
;<CHG
HVI H,5ilH
LDA IN1
XCHG
HOV Ii,A
RET

;CHKPOs
;CONTROLE OF nE WAARnE IN DE Ace TOEGEsTAAN JS ALS
;ALS HOST SIGNIFICANT BYTE VAN DE 24 BJT POSITIE
; IND lEN nAT NIET HET GEVAL IS VOLGT EEN ME:'L DING
;OP HET SCHF-RH EN EEN SYSTEH RESET

;GETPOS
;HAALT 20 BIT POSITIE OP EN
;GEHEUGFNPLAATSEN VANAF HfT
~DAr ADRES IS 3EF8 OF 3EFC

100 JNl
200 IN::!
300 OUTl
400 IN3
500 OUT2
600 OUT3
700 BINOUT
800 CO
900 TEXT
1000 DELAY
1100 ; _ - _.. _ _- - - _._ _ _- .. - - - - -- - - - - - - - - - - ---
1200 ~StJBROUTINES

1300 ; .. _ -- _ _ - .._ .. - '._-'.'.- -- -- - - - - - - - - - _ .. - -- .-- - ..----
1.,00
1500
1600
1700
1800
1900 ;
2000 GETPOS:
2100
2200
2300
2100
2500
2600
2700
2800
2900
3000
3100
3'00
3300
3400
3500
3600
3700
3800
3900
4000
4100
4200 ; _.. _ _ _ - -_. - _ _ __ .. _ _- - _.. _.- _ _ - - - -----
4300
41100
4500
4600
4700
4800
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·1900 TXTPOF:
5000 OGPOS:
5100 ~GPOS:

5~0<) ;
5300 CHKPOS:
5-100
5500
5600
5700
5800
5900 ERRPOS:
6000
6100
6200
6300
6100
6500
6600 POSOF~

6700
6800
6900
7000
7100 OKPOS:
71.00

DEl 'OUT OF POSITl.ON RANGE',O
IHc 04H ;ONflERGRENS POS··RMWF.: (BIT 17-24)
liB OCH ;BOVENGRENS POS-RANGE (BIT 17-24)

LXI H,OGPOS ;AflR ONI.lERGRENS fo'OS IN HL
CliP M ;VGL MET WAARDE IN ACC
JC ERRPOS ,ACe NIET TOEGESTAAN: ERROR
LXI H,ElGPOS HlflR BOVENBRENS POS IN HL
CMP M ,VGL ~tET WAARflE IN ACC
JC OKPOS ;
DI PI.II SABLE INTERRUPTS Bl.J ERROR
MVI A,80H ;SNE'LHEID NUL NAAR DAC
8TA OUT2 ;
MVI C,ODH ;CRl.F Nf.. AR SCHERM
CALL CO ;
I1IJI C,OAH
CALL CO
LXI H,TXTPOF ,POS ERROR MESSAGE NAAR SCHERM
eM. L. rF.XT
CALL llELAY ; Tl.JJJ O~l TEKST OP SCHERM "lI~ ZETTEN
CALL DELAY
JMP 0
RET

DSPPOS: MVI C,OllH ;CRl.F NAAR SCHERM
CALL CO
MVI C,OAH
CALL CO ;
LHLD NPOS.INIT ;HM-tL AlJR NPOS
INX H
INX H ZET POINTER OP HOOGSTE BYTE
MVI {I,O EERSTE ElY1E NUL
MOV E, ~t HOfJGHTE BYTE IN E ( BEViH 4 BIT POS)
:< r. HG POS NA,.'IR HL
CALI. BINOUT EERSTE {lEEL POS Nf"'1R Sr.HERM
XCHG
DCX H POINTER OF-' MIDDEN BYTE
MOV {I,M BY1E NAAR D
DCX H PO I l·HER OP UIGE BYTE
MOV E,M BYTE NAAR E
XCHG ,
CALL BINOUT ; TWEEDf:' DEEL POS NAAR SCHERM
RET

73'00 ; - --_ - - - - _.. -----.---..------- --.----- _-_ ..-------
7.,00 ;
7500 ; DSPPOS,
7600 ;GEEFT OP BEELDSCHERM EEN BINAIRE REPRESENTATIE
7700 ,VAN DE POSITIE DIE IN HET GEHEUGEN ONDER NPOS STAAT
7800
7900
8000
8100
8200
8300
8<100
8500
8600
8700
8800
8900
9000
9100
9200
9300
9"100
9500
9600
9700
9800



; ...--_..._- ......-.._.__ ..--- .--...._..• -_..-----.....__ ..-_.- ._- ._._ ....---.-------_.- ..-..-.. ----
;BfRAJ
~BERfKEN TRAJECT, BEREKENT POS1 '- POS2 ,WAARBIJ ADR POSl IN DE
;PJENT TE STAAN, EN ADR POS2 IN HL. DE B~IDt POSITIES ZIJN
;PRIE BYTES BRODT, EN HET RESULTAAT, OOK IN DRIf BYTES, KOMT
; TN 2··COMPL NOTATIE IN REGISTfRS B··(;··D TF- STAAN

9900 ;
10000
10100
10;!00
10300
10-100
10500
1060()
10700
10800
10900
11000
11100
11 ~~OO

11Z0<>
11400
11 ~-j00

11600
11700
11800
1.1900
12000
12100
12-;'~00

12300
12·'100
12~)00

t

;
BTRA ..I: MOV

INX
MOV
INX
MOV
XCHr;
MOV
MOV
SUFI
MOV
INX
MOV
SBB
MOV
INX
MOV
SBB
MOV
RET

D,A
A,M
FI
Il,A

H
A,M
C
e,A
H
A,M
P
lhA

;LAGE BYTE POS2 NAAR B
;ADR MIPPEN BYTE IN HL
;MIPDEN BYTE POS2 IN C
;ADR HOGE BYTE IN HL
;HOGE BYTE IN ACC
;APR POS1 IN HL
;HOGE BYTE POS2 IN D
;LAGF. BYTE POSl IN ACC
;LBYTE POSl .. LBY'fr:- POS2
;RESULTAAT IN B
;ADR MXDDENBVTE POS1 IN HL
;MIDUENBYTE POS1 IN ACC
;MBYTF. POSI .. HBYTE POS2 - CY
;RES IN C
;APR HOGF BY1F- POSl IN HL
;HOGF. BYTE POBl IN ACC
;HBYTF. POS1 - HBYTE POS2 - CY
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;VERSCHUIVINGSOPERATIE
;SLA SNELHfIDSSETPOINT OP

;SET FLAGS

; V ISOKEN HAil R L. INK S

;TEST OP MAXIMUM SHELH
,MAX SNELH LINKS
;BEREKEN SNELH DOOR SCHUIVEN
;CONTROLE MIDDEN BYTE
;TESl OP MAX SNELH

;SHELHEIDSSETPOINT

; HJGH BYTE TRA.J () OF FF

;
;V IS OK EN NAIlR RECHTS
,V MAX NEG I1AKEN
; V ~1A>: POS I1AKEN
;SETP OPBERGEN
; E>: rr SUBR
;SNELH MAX NEG
;SETP OPltERGEN
,EXIT SUBR
;CONTROLE MIDDEN BYTE

V2

o

OFOH
V2
o
VNMAX
VPMAX
SHIFT
VSETP

A,D
OFFH

VOKL
o
VOKR
VNMAX
A,7FH
VSE:'TP
BVSX
A,80H
VSETP
BVSX
A,C
OFOH
OFOH
VNMA>:
Vl
A,C
OFOH
VPMAX
PPJD.HFD ;POSITIEREG~lING 11
1
V2
PREGEL.SB7 ;AANROEP POSITIEREGELING
A,C ;VSfTP MAX NEG OF POS 11
OfOH
o

MOV
CPI

JZ
CPI
JZ
JM
HVI
STA
JMP
MVI
STA
JMP
MOV

ANI
CPI

JN7.
JMP

. MOV
ANI
JNZ
LIlA
CPI
JN7.
CALL
MOV
r\NI
CPI
.IZ
CPJ
JZ
ADI
JI1
JMP
CAll.
fiTA
I~ J:. T

; •• a_ •••• _ __ _ •• _ __ .- __ __ __.. ._ •••• __ _ _ .. _

;
,SHIFT
;BEPAALT DOOR SCHUIVEN DE SNELHEJDSSETPOJNT UIT HET TRAJECT

Vi:

VOKR:

V2:
ltVS>: :

2'200
2300
2100
2500
2600
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3100
3500
3600
3700
3800
3900
1000
4100
4200
4300
4400
4500
4600
4700
4800
4900

tFILE CELERRB5)RBSB2 ON USER2
100 r -_. - _. - -- - .•._- _.•.---- - - '.'. '.'.'.'- - - ._.• _.• - - - _. - .•.•------- .•__ .•.•---------- ---- - - ---
200 ; ~Vm':TP
300 ,BEREKENT un HET AF TE L.EGGEN TRAJECT, DAT IN DE REIHSTERS
400 ,8, C, EN D STAAT, HET SNELHEJDS 9ETPOIH1VOOR DF SNELHEIDS
500 ,REGEL.ING
600
700 VSFTP: DR
800
900 BVSETP~

1000
1100
1200
1300
1100
1500 VPf'lIlX~

1600
1700
1800 VNMAX:
1900
2000
2100 VOKL:
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5000 ;IN REGISTER B EN C, ALB VAN DE 2 ~YTES DE LSB BIT 0 IS,
5100 ;DAN STELLEN DE BITS 5 TIM 12 Df SNELHEJD VOOR
5'200 ; HL~T REBUL. TA,'T KOHT t 1'1 DE fo)CC

,...._.._.•...._.•.•...._...•.._..-.. - - .._.....•_..--------- ----_.....•_..--_....-- - _..- ...•....----

,.•...... - ..- --_._- •.---_ _.._ -.•.._..---------- - -..• --.- ._._ ..~- -_ _- --._--------_ ..

;J)EL.Tf.\V
;REPAAlT VSETP-VMOMENTAAN~DELTAVEN ZET DIE IN DE ACC

; BVt-l0M
;~EREKENT GfMIDDELDE SNELHEID TIJDENS DF AFGELOPEN SAHPLEPERIODE
;DEZE WORDT BESCHOUWD ALS MOMENTANE SNEL.HEID
;HET AFGELEGDE TRAJECT DIENT IN REG Bt C EN D TE STAAN
;HET RESUL.TAAT KOMT IN DE ACC EN IN GEH. PLAATS VMOM TE STAAN

SETf' BER SNELH NORM
NEG EN VMOM p~s

IN C

NJET TER ZAKE DOENDE BITS 0 MAKEN
VAN HOGE BYTE

TUSSEN RESULTAAT NAAR C
;NJET TER ZAKE DOENDE BIT~ 0 MAKEN
; VMf L.AGE BYTE

;MOMENTANE SNElHEID

;
;BYTES SAMENVOEGEN IN ACC
;

;BEPAAL SNELHEID
;BERG RESUlTAAT OP

;HAAL ~NELH SETP
;SAVE IN 8
;SET FLAGS
'VSETP NEG 11

HAAL MOMENTANE SNELH OP
SET FLAGS
VMOM POS 1'1',
HJER 1S SETP
ZET VMmHHOH
VSETP IN ACC

;VSE:1P+80H
;DElTAV IS P~S

; DEL TAV>:=80H11
;ZONIfT: NORMAAL
; ANJ.IERS HA>:IMAAL

;NAAR EINDE SUBROUTINE

o

AdFH
C

C,A
A,OEOH
B

C

SHIFT
VMOM

VSETP
~,A

o
VSPN
VMOM
o
SBVN
80H
C,A
A,B
80H
C
80H
VPNOR
A,7FH

VRGE;':

liB

MV1
ANA
RLC
RLC
RLC
MOV
MVI
MIA
RLC
RLC
RLC
ORA
RET

L.DA
MOV
ADI
JM
LDA
ADI
JP
ADI
MOV
MOV
ADI
SUB
CPI
JC
MVI

.HlP

CAL.L
STA
RI?T

VPNOR:

;
Wl0~1 :

~VMOM:

DElTAV:

SHIFT:
53()() ;
5400
5500
5600
5700
5800
5900
6000
6100
6200
6300
6100
6500
6600
6700
6800
6900
7000
7100
7200
7300
7J100
7500
7600 ;
7700
7800
7900
8000
8100
8200
8300
84()()
8500
8600
8700
8800
8900
9000
9100
9200
9300
9100
9500
9600
9700
9800
9900
10000
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, __..• - - --------- _-_ __ __ __ -_ --- _.-_ _ --_ -.-_ __ .- ----
;

;

; PO SIT 1 E. .• REG ELI N() I NV1I LLEN

;SNELH REGELING INVULLEN

;LSBY1E NnAR ACC
;VERGE'LIJK MrT ARENSWAARDE

;DELTAV IS P~S

;DE'LTAV>;-;;80H11
"ZONIEY, NnnR 2-COMPL

ZOJA, MA>: NEG BNELH
NAAR EINDE SUBROUTINE
CO~tf'LF..NENTEER

PL.US :l 15 TWEE:' eOHf'LEMENT
EXIT SUBR
GEWOON AFTREKKEN

;HAnL HOHENTANE SNELHEID OP
;SET FLAGS
;NAAR NORMAl.E SETP BF..REKE'NING
;WtOM+80H
; V~10H+80H IN C
;VSETP TN ACC
;VSETP+SOH
;TERUG NAAR B

;snVE GRENS EN CONTROLEER
;HIDDEN EN HOGf BYTE
;C EN 0 BF..IDEN 0 OF FF
;ZONJET » SHELH REGE'LING

L. , "
A,D
o
POVl
OFFH
POV2
POV3
A,C
o
POV4
POV3
A,C
OFFH
POV5
A,O
POIJE:X
A ,J:~

L
POV3
A,l
POVEX

VMOH
o
SBVN
80H
C,A
A,f(

SOH
B,A
A,C
B
SOH
TWCMP
M,e~OH

VRGE>:

1
VRGE>:
C,A
A,B
C

MOV
MOV
CPl
JZ
CPI
JZ
~IMP

MOV
CPI
JZ
JMP
110V
CPI
JZ
/'1 VI
JMP
~lOV

CMP
JNC
MVI
JMP

L.DA
ADI
JM
ADI
MOV
MOV
ADI
MOV
MOV
SUB
CPI
JC
MVI
JMP
CMA
ADI
JMf'
HOV
MOV
SUB
RETVRGEX:

VSf'N:

POV3:

POV2:

POV1:

f'OV"I :

TWCMf':

;POFVR BEPAnLT OF DE f'ID-POSITIEREGEL.ING nL OAN NIET WORDT
;INGESCHAKElO. ALS DEL.TA-·SETPOTNT < INH Ace, DAN PID-POSREG
1J) El. T Ill·, ~i[.: TPIN REG J:l, C, D ()) =: MS F.I '( TF. )
;NA AFLOOP IN ACC: 1 BTJ PID-POSREGELING

o BIJ SNELHEIDS REGELING

POFVR:

5BVN:

10100
10200
10300
10"100
10500
10600
10700
10BOO
10900
11000
11100
11200
11;:':00
11"100
11500
11f>OO
11700
11800
11900
12()00
12100
1-2200 ;
12300
12100
12500
12600
12700
12BOO
12900
13000
13100
13200
13300
1:i ~OO
13:300
13f>00
13700
13800
13900
1-1000
1 'l:i. 00
1-1200
14300
1'1-100
11\~'jOO

1-1600
1-1700
11800
1"l900
15000



15100 POV5: HOV Ad;~ ;LSBYTE' NfI(.)R ACC
1 :j:,~OO CPI 0
15~OO JZ POV3
15400 CMA ;FlIJ ONGELIJK () TWF::E·-COMPL
15500 ADI 1 ;rIEL 'fA SETP IS NEGATIEF
15600 CMP l. ;VERGH.J JK !'lET GRENSWAARDE
15700 JNC POV3
15800 POV6: ~tVI Ad ;POS REGEl.ING INVULLEN
15'100 pnvf.:<~ HI?T
:1:



ENT

;16-BIT RESUlTAAT P-AKTIE
• D-AKTIE
• • I-AKTIE

; LMIDT KP
;P-AKTJE GEWENST 11

;SAVr:: IN C
;LAADT E'(NT)
;SET FLAGS
;REKEN MEl POS GETALLEN
; BI.J NE' G: ;:! .• COM PL

; I £:' ( NT) I IN D
;GEEF AAN J.lAT E(NT) IS NEG

;POS E"(NT) IN D
;BEPAALT GEWICHl VAN FAKTOR
;EIG~NlIJK KOMMA lUSSEN DE BITS
; l4EREKEN fo'-AKT IE
;SIGN 11

; SL.A J.lE:'L TI'W Ofo' IN
;DEfL P-AKTIE
;CLfAR REGISTERS
;RESEl VSGN

;INJ.lIEN NODIG: 2-COMPL
;2-COMPL
;VAN RESULTAAT IN HL

°E(NT) :~Df:'LTAV

E(NT-T)
P··FAI<TOR ( KP )
D-F AI<TfJR ( KD/TS
I ··FAKTOR (TS/K I)
AANTAL ~ITn VOOR HET
FRACTIEPUNT VAN DE
FAI<TOREN
; 1 :~ SIGI~ (NEG)

o
o
o

ENT
H,O
D,O
A,O
VSGN
PFAKV
o
VRG3
C,A
ENT
o
VRG1

j

D,A
A,l
VSGN
VRG2
D,A
DECPP
B,A
VRSUB.SB4
VSGN
1
VRG3
A,H

o
o

o
o
14H
OAOH
o

DW
DW
J.lW

Vfo'RES ~

VDRES:
VIRES:

2500 ~=)TA

2600 LDA
2700 CPI
2800 JZ
2900 MOV
3000 LDA
3100 ADI
3200 JP
3300 CMA
3400 ADI
3500 MOV
3600 MVI
3700 STA
3800 JMP
3900 VRG1: MOV
4000 VRG;! : LDA
4100 MOV
4200 CALL
4300 LDA
1100 CPI
4500 JNZ
4600 MOV
4700 CMA

tF J Lf (ELERRB5) RB5B:~ ON USER2
100 ,DE REGELAAR
200 ENT: DB
300 ENH1T: J.lB
400 PF{I KV: DB
500 DFAKV: J.lB
6 0 0 I F (I K V : J.I B
700 ))ECPP: DB
800 DECPJ,': DB
900 DECPI: DB
1000 VSGN: DB
1100
1200
1300
lJ'lOO
1500
1600
1700
1800 ;VREGEL. IS EEN PIU-REGELROUTINE VOOR 8-BIT SNELHEID
1900 ;KP, KD EN KI ZIJN 8-BIT GROOT MET WAARDE MSB: 2
2:000
7100 VRfGE-:L: STA
2:200 PVAKT: L.>~ I
2300 LXI
2-100 MVI



4S00 MOV H,A
4900 MOV A,L
5000 CMA
5100 MOV L,A
5200 IN>: H
5300 VRG3: SHLLl VPRES ;SLA RESULTAAT p-nl\TIE OP
5-100 T.lVAKT~ l);J H,O ;DEEL DIF-AKTIE
5500 LXI n,o ;CLEAR RE.GISTERS
5600 MVI A,O ;EN SIGN-BIT
5700 STA VSGN
5S00 LDA nFAKV ;HAAL. JJ I F··F nKTOR OP
5900 CPI 0 ; D-~lK1I E GEWENST ?'1'
6000 JZ VRGS ;
6100 MOV C,A ;SAVE IN C
6200 LIlA ENTMT ;HAM. OF-' E:' (NT-T)
6300 CMA ;2-COMPL NEMEN
6.,00 ADI 1
6500 MOV B,A ;NAAR B
!)600 LDA ENT ;E(NT) IN A
!)700 CALL nDD8.SB4 ;OPTEL.LING IN 2··COMPL
!)SOO VRG6: ,.IOV n,A ;RESULTnAT NAAR D
5900 ADI 0 ;SET FLAGS
7000 JP VRG7 ;REKEN "'E T POS GETALLEN
7100 CMA ; 2-·COMPL
7200 .'\DI 1
7300 MOV n,A ;RES IN D
71100 MVI A,l ; GEE:"F MIN lEKEN MIN
7500 STA VSGN
7600 VRG7: L.LlA DECPD ;KOMMn ~IANBRENGEN

7700 MOV B,A
7800 CALL. VRSUB.SB4 ,BEREKEN D·-AKT IE
7900 LDA VSGN ;SIGN ??
3000 CPI 1
3100 JNZ VRGS
3200 MOV A,H ;2-COMPL vr-il~ RES IN HL
3300 Cl1A
3'100 MOV H,A
3500 MOV A,L
3600 CMA
3700 MOV L,A
3800 INX H
3900 VRGS: SHU.. VDRES ;SLA RESULTAAT T.I··nKTI E OP
?OOO I VAI<T: LXI H,O ;DEEL I-AKTIE
?100 LXI n,o ;CLEnR REGISTERS
?200 MVI A,O ;EN SIGN BIT
~300 STA VRGN
~..,OO LDA IFAKV ;HAAL. I-FAKTOR
?500 CPI 0 ; I ··nKT I E GEWENST ??
?600 JZ VR(; 12



9700 MOV C,A ; I ··F AKTOR NAAR C
9800 LDA E'Nnn ;HAAL. E(NT-T)
9900 MOV B,A ;NAAR B
10000 LDA ENT ; HAM. F,(NT)
10100 CALL AllD8.S:84 ;(IPTEl.L 1 NG IN 2··COMPL
10200 ADI 0 ;POS 0 .... NEG ??
10300 JM VHG9
10-100 RAR ;DE'EL J)()OR TWEE
10500 ANI 7FH ;MSB 0 ~'AKEN

10600 .IMP VRG11
10700 VRG9: RAR ;DEE-:L. llOOR TWEE
10800 ORr SOH ;MSB :I ~1AKEN

10900 MOV FhA ;SAVE
11000 MVI A,l ;TEKF.N AANGEVEN
11100 STA V5GN
11200 MOV A,B
11:t,00 CMA ;REKENEH MET POS G£:'TALLEN
11 ~OO ADI 1
11 ~;oo VRG:ll: MOV D,A
11600 LDA nECf'l ; Kom1A AANBRENGEN
11700 MOV a,A
11800 CAL.L VRSlIB.SB4 ;
11900 LDA VSGN ;TEKEN GONTROLEREN
12000 CPI 1
12100 JNZ VRG10
1.2200 MOV A,H ; 2-CmtPl NEMEN
t2:~00 CMA
12-100 MOV H,A
12500 MOV A,L
12600 CMA
12700 MOV L ,,~

12800 r N>: H
12900 VR(HO ~ ·XCHG
13000 LHLI.t VIRES
13100 CALL {I n 1.11 6 • SJ:I-1 ;J:lEREI\EH NIHIWE INTEGR.SOM
13200 SHU) VIRES
13300 VRG:l2: l Hl.LI VPRE'S ;TEL RESUL.TATEN OP
13~00 ;<CHG
13500 LHLD VDRES
13600 CALl. ADD16.SJ:l4 ,16··BIlS OPTF.L.LING
13700 XCHG ; RESlIl.l f-IAl' NAAR DE
13800 LHLl) VIRES ;RES l'-AI<T IE IN HL
13900 CALL. ADn16.SB4
1-1000 AVREX: LnA ENT ; SAVE' E(NT) AS E(NT-T>
1~100 STA t.:.NfMT
111200 MOV A,H ;RESUL.T IN ACC
111300 RET
t



GETAL

;AFWERKING BITS VfJOR DE KOMMA
;STAAN ER ENEN IN ??
;SAVE RESTANT FAKTOR
;BIJ CY: BIJDRAGE AAN RESULT
; OVF-~RFL.OW CON TR VAN VOR 1 GF:: Of-'ERAT IE

;INIT OVHLP

; SAVF-~ FAKTOR
;HERS1EL 1E:"LLER

;SAVE 1ELLER/FAKTOR
;SAVE VAR

;TELLER BACKUP
;OV~RFLOW AANUUJDING

;OPTELL.ING ElLJ RESULT
;OVERFLOW GONTR OPTfLLING
;SET FLAGS

;HERS1EL. VAR ••• SHIFT RJGHT DEEL
; HERS TEL 1J::LL.ER/FAKTOR

;SHIFT Lf.FT DE
;OVERFL.OW CONTR

;OVERFLOW INI'IICATIE VOOR EVT
HATER GEBRUIK
;NOG BJTS OVER ??

; GEEN BITS VOfJR JJE KOHNA ??
;SHIFT LEFT DE GEDEELTE
;ZET FAKTOR GfJED IVM SCHUIVEN
;VOOR BITS VOOR DE KOMMA

o
o

B
JJ
A,B
SHTEL
o
SHRl
A,C

B
SHL2
C,A
SHTEL
B,A
A,O
OVHLP
A,C

C,A
SHL4
OVHLP
1
VMl
D
A,H
o
VM1
SHL.IIE
A,D
o
SHL5
APi
OVHLP
B
SHL3
D
B

PUSH
PUSH
MOV
STA
CPI
JZ
MOV
RLC
nCR
.JNZ
HOV
LDA
MOV
MVI
STA
I~OV

RRC
MOV
JNC
LDA
r,PI
JZ
DAD
MOV
AI'll
JM
CALL
MOV
ADI
JP
MVI
STA
JJCR
.JNZ
POP
POP

'FILE (ELERR~S)RBS~4 ON USER2
100 ;VRSUB
200 ;VERMENIGVULDIGT EEN 8 EN EEN 16-BITS GETAL TOT ~EN 16-BI1S
300 i DE V~RHEN I GVULDI GE R 1N REG C WORDT BESCHOtJWJJ fILS EEN
400 ,GEBROKEN GETAL.. IN REG B STAAT HOEVEEL Bl1S VOOR DE KOMMA
500 ; Sl AAN. BJ J AANROEP: B:=AMH AL. BITS VfJOR LIE KOMMA
600 C~FAKTOR (P,I OF D)
700 D, E:=T I..lDAFHANKEL 1 JKE VARI ABELE
800 H, L. 7.I.JN NUL
900 ;H~T RESUL.TAAT KOMT IN HL
1000
1100 SHTEL. ~ J.lB
1200 OVHLP: I'IB
1300
1-100 VRSUB:
1500
1600
1700
1800
1900
2000 SHL1:
2100 SHL2:
2200
2300
2-1'00
2500
2600
2700
2800
2900 SHL?:
3000
3100
3200
3300
3<'\00
3500
3600
3700
3800
3900
4000 SHL4:
4100
4200
4300
4,.,00
4500
4600 SHL~)~

4700
4800 SHR1:
4900



- /00 -

5000 MOV Ad:l
5100 CPI 0 ;AANTAl. BITS vonR DE KOMMA
5200 J'Z SHR3 ;FIIJ 0: FAKTOR HIE" A(.IN fo' ASSEN
5300 HOV A,C ;FAKTOR AANPASSEN
5100 SHR2: RL.C ; SCHU IF BITS VOOR DE KOrlMA WEG
5500 OCR B
5600 JNZ SHR2
5700 HOV C,A
5800 SHR3: l.lIA SHTEL. ;GA NIEUWE TEL. L. f::R MAKEN
5900 HOV B,A ; TEl.LER: :=8-TF.:LLER
6000 MVI rh8
6100 SUB B
6200 HOV B,A
6300 JZ SHR6 ;TELLE"R NUL 11
6-100 SHR-1: CALL SHIlE ;SHIFT RIGHT DE
6500 HOV A,C ;SHIFT Lf:"FT FAKTOR
6600 RLC
6700 HOV C,A
6800 JNC SHR5 ;RESUlTAAT BI.JWf:·RKEN
6900 DAD Il ;TEL LIE OP BIJ RESULT
7000 HOV A,H ;OVF..RFLOW 11
7100 ADI 0
7200 JH VH2
7300 SHR~: nCR Fl ;TELL.ER Bx,.JWERKEN
7100 .JNZ SHR4
7500 SHR6: JMP VREX
7600 VM1 ~ POP B ;STACK HUISHOllDING
7700 POP B
7800 VM2: LXI H,7F .... FH ;RESUL.TAAT ~lA): II'iAAL. MAKEN
7900 VREX: RET
8000 ;
8100 ; - ............- .... _.. --_.__..•.__ .. - .. -_..-_ ...... - --_......-_. '-" .. '.---------------
8~O()

8300 ;SHDE: SHIFT RIBHT DE
81100
8500 SHIlE~ ~1I:tV A,E
8600 RAR
8700 ANI 7FH
8800 KOV E,A
8900 HOV A,n
9000 RAR
9100 JNC SHDE1
9200 ANI 7FH
9300 HOV {I,A
9·100 HVI A,80H
9500 ADIl E
9600 HOV E,A
9700 JHP SHDEX
9800 SHDE1.: ANI 7FH
9900 HOV D,A
10000 SHDE>:: RET



- /01 -

; _._--_ _- _._- _..--_ -_._._.- -_ _- _.. -.-.- - _._._-_ ----_ .. -- .-.- _.- ._._--- -- ---

; -_ _.- .._.._ -.'_ _.•...• - - - -'..' - -- - _•..... -- - - --
;
;SHLIlE': SHIFT LEFT REGISTE.RPr.AR DE (ME\l.oI MOET NUl. ZIJN:: POS)

NEG
OVE.RFLOW EXIT
MAX NEG

;SAVE B EN C
;SAVE A IN C
; EX CLOR " EN B

;A E'N B VERSCHILLEND TEKEN 11
;BIJ GELIJK TEKEN + OF - 11

;A EN R BEIDE POS
;BTJ GEE'N OVERFLOW EXIT
; BT.J OVERFLOW Ace MAX POS
;EXIT
;A E'N B BEIDE
; BI ..I GEEN NEG
; BI ..I OVERFLOW
;EXIT
;A EN B VERSCHILLENIl TEKEN

f.I
C,A
B
A,C
ADNOR
B
/~, C
ADi'1M
R
ADEX
A,7FH
ADEX
B
ADE'X
A,80H
ADEX
B
B

MOV A,D
RAL
MOV D,A
MOV A,E
RAL
JNC SHLDEl
ANI OFEH
MOV E,A
INR D
JMP SHLDEX
ANI OFEH
MOV E,A
RET

PUSH
MOV
XRA
1'10V
JM
ANA
MOV
JM
',Dil
JP
MVI
JMP
AIlD
JM
MVI
JMP
r.ltD
POP
RET

;
; ._ ..- -'-_ _..•.. -- .._ -'- .._ -..•---.__ .. -'.'. -'.'._.._..- ._- ._--_ ..- -- --

ADDS:

AIlNOR:
ADEX:

ADPP:

;AltD16
;TE'L.T 2 WOORDEN VAN 16 BllS DP IN 2-COMPL
;OPERANDEN MOETEN IN DE' EN Hl STAr.N , RESULTAAT TN HL
;BIJ OVERFLOW: SOOOH OF 7FFFH IN HL (NEG OF POS)

,t~ ODS
; TEL T DE' I NHOUD VAN TWE'E RYTES OP IN 2··COMPL
;RIJ AANROEP MOETEN DE OPERANIlEN IN ACC EN REG B STAAN
;RESUL.TAAT KOMT IN ACC, BLJ PClS- RE.SP NEG OVERFLOW
;KOMT IN DE ACC RESP 7FH OF BOH TE STAAN

SHlDE:l:

SHL.ItEX:

;
SHL.IlE:

10100
10200
10300

--r040()
10:::;00
10600
10700
10800
10900
11000
11100
11200
11300
11'100
11 ~jOO

11600
11700
llRO()
11900
1200()
12:l00
12:'~QO

12300
12'100
12~iOO

12600
1270()
12800
12900
13000
131.00
13200
13300
l:~llOO

13~OO

13600
13700
13S00
13900
11000
1-1100
1"1200
1"1Z00
1"1'100
l"~()Q

11600
1-1700
14800 ;
14900
15000
15100
15~~00

1530()



- lot -

15"100 AIlD16: ~1OV A,H ;
15~OO XRA D ;TEST OF HL EN llE VE'RSCHIL.LEND TEKEN
15600 JH ADXNO
15700 HOV A,H
15800 ANA D ;OPERANDEN BEIllE POS OF NEG
1::5900 JM AJ)~{MM

16000 Am: Pf-' : J.lAIl D ;OPfRANDEN BEIDf POS
16:1.00 HOV A,H ;OVERFLOW 11
16200 ADI 0 ;SET FLAGS
16~~00 JP ADXEX
16400 LXI H,7FFFH ;HAX POS MAKEN
16500 JMP ADXEX ;EXIT
16600 AIlXMM: DAIl Il ;OPERANIlEN BEIDE NEG
16700 HOV A,H ;TfST fJP MSB
16800 ADI 0 ;BIJ ,.1SB:=0: OVERFLOW
16900 JM f'D;<r::X
17000 LXI H,8000H , HM: NEG MAKEN
17100 JMP ADXE>: jEXIT
17200 AIl>:NO: DAIl D ;OPERANDEN VF.:RSCHILLEND TEKEN
17"~OO AD ~<L-: ~{ : RET
17400

•



- l03 -.

tFILE (FLF.:kR~5)RBSB5 ON lISER2
100 1"12 FQlI 4022H
200 IN3 £::QlI 4031H
300 OUT3 EQU -1032H
'100 ;IlIT IS DE INT ROliT I 'olE l1IF liE DATA
500 iVAN fiE HP BINNFN HAALT
600 ;
700 HPIN: PUSH PSW
800 PUSH B
900 PUSH D
1000 PUSH H
1100 HPIIH: LDA BOUT3
1200 ANI OCFH ;RF.QUFST knR DATA
1300 STA BOllT3 ;EN INIT CHt.=:CKSU~t LIJN
1100 STA OUT3
1500 HPIN2: LDA IN2 ;DATA VALID ?'l'
1600 ANI OFBH
1700 JZ HPIN2
1800 LDA IN3 ;LOW BYTE OPHALEN
1900 MOV C,A ;SAVF:: IN C
2000 LDA BOUT3
2100 ORI 10H ;DATA ACCFPTED
2200 STA BOUT3
2300 STA OUT3
2A,00 HPIN3: LflA IN2 ;DATI\ VAL.ID DOWN '1'1
2500 ANI OF9H
2600 JN7. HPIN3
2700 LDA BOUT3
2800 ANI OEFH ;REQUF.ST FDk DATA
2900 STA l:lOUT3
3000 STA OUT3
3100 HPIN4: LilA IN2 ;DATI\ VI\LID'1'1
3200 ,~N I OFBH
3300 JZ HPIN4
3-100 LDA IN3 ;MJDIlEN ~Y1F.: OPHALEN
3500 MOV fI,A ;SAVE IN D
3600 L.DA l:lOUT3
3700 ORI 10H ;DA
3800 STA BOUT3
3900 STA OUT3
4000 HPINS: LDA IN2 ;DV DOWN '1'1
4100 ANI OFBH
·1200 JN7. HPIN5
4300 LDA BOUT3
4i'!00 ANI OEFH H:FD
4500 STA BOUT3
4600 STA OUT3
4700 HPIN6: LIlA IN:? ;DV 11



-/04 -

;DA

jDV ??

jDV DOWN ??

;DV DOWN ??

;VERGELIJK MET HP-CHECKSUM
;OVERlJRACHT GELUKT ??
;ZONIET, 8A HIER DOOR
;ALLEEN DA

jHOBE BYTE OPHALEN
;SAVE' IN E

;CHECKSUM OPHALEN
jZFT IN H
;BERFKEN EIGEN CHECKSUM

OFBH
HPIN6
IN;?;
E,A
BOUT3
:I0H
BOUT3
OUT3
IN2
OFBH
HPIN7
BOUT3
OEFH
FtOUT3
OUT3
rN2
OFBH
HPIN8
IN3
H,A
A,Ft
C
D
H
HPEX
FtOUT3
10H
IHHJT3
OUT3
IN2
OF.BH
HPIN9
HPJNI ;BEBIN DVFRDRACHT OPNIEUW
BOUT3
30H ;nA + CHECKSUM OK
BOUT3
OlJT3
SPTHP.INIT ;AI'IR VOOR SETPOINT
M,B ;SAVE LOW BYTE
H ;ADR 1 OPHOGEN
M,C ;SAVE MIDDEN BYTE
H ;ADR 1 OPHOGEN
M,I'I ;SAVE HOBE BYTE
f~ , 1
NWSTP.INIT ;TEKEN VOOR NIEUWE SETPOINT
H
D
B

. PSW

ANI
JZ
LI'IA
MOV
LDA
ORI
STA
STA

HPIN7: LIlA
ANI
JNZ
LDA
ANI
STA
STA

HPINS: LDA
ANI
JZ
LDA
MOV
MOV
rtDD
ADI'I
CMP
JZ
LDA

·ORr
~HA

STA
HPJN91 LI'IA

ANJ
JN7.
JMP

HPEX: LI'IA
ORI
STA
STA
LHL.D
MOV
JNX
MOV
JNX
MOV
i-1VI
STA
POP
POP
POP
POP
RET

·1800
4900
5000
5100
5200
5300
51100
5500
5600
5700
5800
5900
6000
6100
6200
6300
6-100
6500
6600
6700
6800
6900
7000
7100
7200
7300
70100
7500
7600
7700
7800
7900
8000
8100
8200
8300
8.<')00
8500
8600
8700
8800
8900
9000
9100
9200
9300
9400
9500
9600
9700



-If)~-

.. 0 11

.. 0 11

;ERROR ! !
;DELTn fo'OS = 0

;DELTn POS .. FFFFOO

; IlEL 1'(.'1 POS .. 000100

;DELTA POS ... 000200

; DEL. Tn POS .. FFFEOO
;OPTElLING posrTIES FN RESULTAAT
;NAAR DE SETPOINT

;CYCLE:" TELLER

;BF.RG NIFUWE FASE OP

;DELrA POS

;TE"LLE"R OMLAAG
,ZF.T NIEUWE SF.TP Of-' TUSSENSTATION

;VOL.GENDE FASE
;LAATSTf vnN CYCLE 11
;ZOJn~ TERUG NnAR FASE 1

;HF.RINIT

;IlE"LTn POS

3

TELPOS
o
LEVl
A,50H
TELPOS
TELFns
7
RSTFns
A
TELFAS
LEVl
APi
TELFAS
H, Tf:LPOS
H
TUSSP.INlT
TELFAS
1
LFl

LF2
...
LF4
5
LF5
7
LF7
o
J.l,DlTf-'l
L.EV2
D,DLTP2
LEV2
D,Ill.lf-'1I
LEV2
D,IlL.TP5
LEV2
D, fiLl P7
M1D24. SB6

I..Fl
6
LFl

J.lB 50H
DB 1
DB 0,0,0
D~ O,OFFH,OFFH
DB OPi,O
J.lB 0,2,0
T.JB O,OFEH,OFFH

L.F5:

LF 2:

LF7:
LEV2:

L.FII:

TEL POS:
lELFAS:
DLTP1:
DL.TP2:
IlLTP4:
DL. Tfo'S:
DL.rp7:

lF1:

14500

12500

111600
11700
1-1800
1-1900
15000
15100
15200

1'2600
12700
12800
12900
1 :5000
13100
13~?00

13300
131100
13500
13600
13700
13800
13900
1-1000
1"100
11200
1 ~L~OO

1-1.,00

9800 , _ - .. - .. - ._ .. '.'._-'.-'---'.'. _.. - -_ .. _. - - - _.. -.--- - ---
9900 ; DF.ZE Sll~ROUT INf. GF.EFT VOORL.O .... J G DE SETPO I NTS
10000 iDWl ror DE HP ZE KAN LEVEREN
10100
10200
1030()
10-100
10500
10600
10700
10HOO
10'100
11000 L.F.Vsrp: LIlA
11100 CPI
11200 JNZ
11300 HVJ
11400 STA
11300 LDA
11600 CPI
11700 JZ
11800 INR
11900 STA
12000 JMP
12100 RSTFns: Mvr
12200 STA
12300 LEV1: LXI
12100 DCR

LHLI.I
LDA
CPJ
JZ
CPJ
JZ
CPI
JZ
CPJ
,J]

CPI
JZ
CPl
JZ
CPJ
JZ
JMP
LXI
.JMP
LXI
JMP
LXI
.JMP
LXI
JMP
LXI
CAl.L
RET



- /Ob-

;AHlf'21 TELl 2 GETAllEN OP VAN 24 BITS ZONDER CONTROLE
;OP OVERFLOW. POINTERS VAN DE OPERANDEN IN HL EN DE.
;RES Nf~f-)f~ ~))R IN HL. (3 ByrES L.ANG)

2 IN A

RESET GEGENEREERD
NAAR DE LOW BYTES
(~~ BYTES lANG)

;SPPNTR IN DE

;SPf'NTR IN HL

;SPf'NTR TN DE

;BEIDE f'OS OF NEG 11

;MS-BYTE 1 NAAR B

;NU Df MIDDEN BYTES OPTELLEN
;MfT DE CARRY VAN VORIGE oprELLING

;MS-BYlf

;SPPNTR IN HL
rOf'TELLEN
;EXIT
;ERROR
;SPPN1R IN HL
,OprELLEN
;EXIT
;ERROR
;SPPNTR IN HL
,Of'TELLEN

;SAVE IN C
; MSo-BYTES VF..RSCH IL.LENn lEI<EN 11

A,M

A,M

AHLP21

M
M,A
H
D

AHL.P24
ADfX24
o

H
H
B, 1'1
H
H

flHlP24
ADEX24
o

H
H

... Adt

H
H
C,A
B
ADMf'24
A,C
B
ADHM24

AHLP24: XCHG
MOV
XCHG
ADD
MOV
INX
TNX
XCHG
MOV
XCHG

INX
INX
MOV
DCX
DCX
XCHG
TN>:
INX
MOV
ncx
ncx
MOV
XRA
JM
~10V

ANA
JM

Anf'P24: >:CHG
CALL

°JP
JMP

ADI'1M24: XCHG
CALL
JM
JMP

AflI'1P24: >:CHG
CALL

f\ m:: ;< 2 1: RET

IF 1 I.F.. (fLERRB5) RBSBl. ON lISER2
100 ,ADn24 IS EEN SUBROUTINE DIf 2 GETALlEN VAN 24 BITS OPTELT
200 ;IN 2-COMPl NOTATtE
300 •. BI J OVERFL.OW WORDr E'EN SYSrEI1
400 r IN HL. EN Df STAAN DE:: f'OlNrERS
500 ,RESUL.rAAT GAAr NAAR Al.IR IN HL
600 ;
700 {,DD24:
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2100
2500
2600
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3..,00
3500
3600 ; .... 0••••••••••••••• - •• _'.'._ •__ •• - '._ 0._'. 0__ .' • •• _0••• •• - - - - ---

3700
3800
3900
4000 ;
4100
4200
4300
4400
4500
4600
4700
4800
4900
5000



5100
5200
5300
5-100
5500
5600
5700
5800
5900
6000
6100 ;

'.

ADC
MOV
INX
INX
Xr.HG
MOV
XCHG
ADC
MOV
RET

- IOr-

;NU OE HIGH BYTES OPTELLEN MfT CY



VAN KP
VAN [I-FAKTOR
VAN l·-FAKTOR

;REKENEN MET POSITIEVE GETALLEN
;2-COMPL
;EN ZET DEZe IN DE

; CL E:'AR PSGN

; P-{lKT I E GE:'WENST

;RESUL1AA1 P-AKTIE
;RESUL.1AAT D-AKTIE
;RESULTAAT l'-AKTIE

; GEEF TEI<EN AAN

;ZET POSITIEFOUT IN DE

;SAVf IN H
;POSITIEFOUT + OF =

;IBI1S VOOR DE KOMMA
;AANTAL NAAR B
;P·,FAK10R IN C
;Cl.E.AR HL.
;J:lEREKEN P-AKTIE
;TEKEN 11

;P-FAKTOR ( KP )
;D-FAKTOR ( Kfl/TS )

;I-FAKTOR ( TS/KI )
;tRITS VOOR liE KOMMA
;IBITS VOOR DE KOMMA
;tBITS VOOR liE KOMMA

1
4
4
4
o

o
o
o

A,O
PSGN
PFAKP
o
PPAEX
H,A
A,C
o
PRGl

E,A
D
A, :I
PSGN
PRG2
fI,A
E,B
PDECPP
B,A
C,H
H,O
VRSUB.SB4
PSGN

16
12

DW
lIW
DW

MVI
STA
LlIA
CPI
JZ

'MOV
MOV
ADI
JP
CMA
MOV
liOV
CMA
MOV
INX
MVI
STA
JMP
MOV
MOV
L.lIA
MOV
MOV
LXI
CAl.L
LDA

PPRES:
PDRES:
PIRES:

tFILE (ELERRB5)RJ:lSJ:l7 ON lISER2
tOO lPOSITIEREGELAAR PID
!OO ~DE HUInIGE EN DE VORIGE POSl1IfFOUT PENT EN PENTMT ZIJN
:SOO ;. IN HET INIT--Bl.OI< GEDEFINIEERD
tOO ~IN B,C,D STAAT BIJ AANROEP Df POSITIEFOUT
500 ~NA AFLOOP STAAT IN B ~N C EEN GECORRIGFERDE POSITIEFOUT
~OO ~WAARVAN RIT 5 TIM 12 liE SNELH~IDSSfTP VOORSTELLEN
70()
~OO PFAKP: JJB
~OO [IFAKP: DB
LOOO IFAKP: DB
Ll00 PflECPP: DB
L200 PDECPD: DB
L300 PflECPI: DB
L400 PSIlN: .DB
L500
l600
l700
l800
19l)l) ;
2000 TLJSRES: DB
2100 ;
2200 PREGEL:
2300
21'l00 PPAKT:
25-00
2-600
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3-100
3500
3600
3700
3800
39<l0
4000 PRG1:
-11-00
4200 PRG2:
4300
41\00
4500
4600
4700
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4800 CPI 1
4900 JN7. PPAEX
5000 MOV A,H ;2-COMPL
5100 CMA
5200 MOV H,A
5300 MOV A,L
5100 CMA
5500 MOV L,A
5600 INX H
5700 PPAEX: SHL.lI PPRE'S ;SL.A RESUlTAAT OP
5800 DPAKT: MVI A,O ;CLEAR SIGN
5900 ~.,TA PSGN
6000 LDA DFAKP ;HAAL. D-FAKTOR
6100 CPI 0 ; D-I,KT r E. NODIG
6'200 JZ )lP foH:: X
6300 LHLD F-'E'N1MT.XNIl ;HAAL VDRIGr:· POSIl IE'FOUT
6100 MOV A,N ;EN NE-:EN 2··COMPL VAN liE l6·-LSB'S
6500 CMA
6600 MOV E,A
6700 INX H
6800 MOV A,M
6900 CMA
7000 MOV D,A
7100 INX D
7200 JC 0 iCY NAAR :t 7E' BIT GF.E.FT RESE.T (OVERFLOW)
7300- INX K--
T100 MOV A,N ; MS-·l4YTI':: f.'F..NTlil MDF..T 00 OF FF ZIJN
7500 CPJ 0 ;ANlII':"RS ERROR GI'::EFT RESET
7600 JZ IJPAl
7700 CPJ OFFH
7800 JZ DPAl
7900 JMP 0 ;SYSTnl RESET
8000 JJF-'Al: L.HLII PENT.INIT ;HAAL. HUIJ.lJGE POSITIEFOI.IT OP
8100 MOV £I,M ;EN L'E'T 1ll'::ZE IN HL <16 LSB'S)
8200 INX H ;CONTR MS-BYTE NIET NODIG
8300 MOV H,M
8400 MOV L,B
8500 CALL AflD16.Sit4 ; PE-:NT-PI'::NTMT IN HL
8600 :<CHG
8700 MOV A,D
8800 ADI 0 ;RESLILT + OF -
8900 JP )WA2
9000 CMA ; RE'l<ENEN lofET F-'OSJTIEVE GETALLEN
9100 MOV fl,A ;2-COMPL
9200 MOV A,E
9300 CMA
9400 MOV E,A
9500 INX D
9600 MVJ A,l ; TEI<Elol AANGEVEN
9700 STA PSGN
9800 DPA2: LDA PDECPD j:a.BITS VOOR DE I<OMMA
9900 MOV };'I, A
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L,A
H
A,j ;TEKE-:N AANGEVEN
PSGN

;PENT+PE.NTMT IN DE
SHDE.SBII ;(PENTfPENTMT)/2 IN DE

; D-F AI<TOR NAAR C

;MS-BYTE MOE.T 00 OF FF ZIJN

;2-COMPL

; SYSTH1 RESET
;HAAL HlIIUIGE POSITIEFOUT
; EN ZE-:T IN HL
;CONT~ MS-~YTE NIET NODIG

;CL.E.AR HL
; BEREr<EN no·AKTIE
; TEKEN 1'?

;SLA RESULTAAT OP
; CLE:"M~ SIGN

; HAM. I··FArnOR OP
;I-AKTIE GEWfNST 11

;ReKENEN MEl POSITIEVf GETALLEN

DFAKP
C,A
H,O
VRSlIB.SB4
PSGN
1
DPAEX
A,H

L,A
H
PDReS
A,O
PSGN
IFAKP
o
IPAEX
PE.NTMT. 1 NIT ; HAM. VOR IGF. POSl TI EFOUT
E,M ;EN ZET :16 LSB'S IN DE
H
D,M
H
A"'1
o
IPAl
OFFH
IF'Al
o
PENT.lNlT
A,M
H
H,M
L,A
ADD11!>.SB4 ;PENT+PENTMT IN HL
/0) , H

o
IPA2

LDA
MOV
LXI
CALL
LDA
CPI
JNZ
MOV
CNA
MOV
MOV
CMA
MOV
INX
SHL.lI
/'tV I
STA
LDA
CPI
JZ
LHLII
MOV
INX
MOV
IN>:
MOV
CPI
JZ
CPT
JZ
JMP
L.HLD
MOV
INX
MOV
MOV
CAL L
liOV
ADI
JP
CNA
MOV
MOV
CMA
MOV
INX
Mvr
STA
XCHG
CALL

10000
10100
10200
10300
10-100
1 O~)OO
10600
10700
10800
10900
11000
11100
11200
11?-00
111\00 DPAE-:X:
11500 lPAKT:
l1tC,OO
11700
11800
1 t 'jlOO
12000
12:100
12:'~00

12300
12-100
12~00

12600
12700
12800
12900
1Z000
13100 IPA1:
13200
13?-00
1:~ ~OO

13500
131!>00
13 0100
13800
13900
l~OOO

1-1:t()()
1"1200
1"12:00
1"11100
1'1500
111 I!> 00
L.,700
LI!800 IPA2:
L"1900
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15000 LOA PftECPI ;unTS VOOR D~' KOMMA '!''!'
15100 MOV B,A
15:?OO LOA IFAI<P ;HAAL I--FAKTOR OP
15300 MOV C,A
15100 LXI H,O ;CLE.AR HL
15500 CALL VRSUB. SJ:c4 ;BEREKfN 1··AKTIE
15600 LOA PSGN ;TEKEN '!''!'
15700 CPI 1
15800 JNZ IPAEX
15900 MOV A,H
1600() CMA ; 2·-COMPL
16100 MOV H,A
16200 MOV A,L
16300 CMA
16400 MOV L,A
16::'00 INX H
16600 :tPAEX: XCHG
16700 LHl.D PIRES ;TEL RESULTAAT OP BLI INTEGR.SOM
16800 Cf~Ll. r~J)D16.HB4

16900 SHLll PIRES
17000 POSTOT: LHLIl PPRES ;TEl. BE RF..StJLTATEN OP
17100 ~(r.HG

17200 LHLD PORES
177000 CALL ADfl16.SB4
171100 XCHG
17500 LHLfl PIRES
17600 CALL ADfl:J6.SB4
17700 MOV C,H
17800 MOV B,l. ; MS-·BYTE IN Cr LS··BYTE IN B
17900 RF.:T
:J
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Bijlage 4: Pin-assignments voor de connectoren.

De connectoren Jl en J2 van de EWMC bezitten ieder de aansluitingen

voor drie 8-bits parallelle poorten. Er zijn drie ingangspoorten

en drie uitgangspoorten, en deze zijn als voIgt over de connectoren

verdeeld:

INl: pl(msb)-p8(lsb) adres 4021H Jl

IN2: p9(msb)-p16(lsb) adres 4022H Jl-

IN3: pl(msb)-p8(lsb) adres 4031H J2

OUTl: p17(msb)-p24(lsb) adres 4020H Jl

OUT2: p17(msb)-p24(lsb) adres 4030H J2

OUT3: p9(msb)-p16(lsb) adres 4032H J2

Jl: pl-p8

p9-p12

pl3

p14

pIS

p16

p17

p18

p19

p20

p21

p22-p24

p2S

p26-pSO

J2: pl-p8

p9-plO

pH

p12

pl3

p14

plS-p16

positie inlezen van robot (positie bytes)

NC

80 ms interrupt van HP

DV-handshake van HP

referentieschakelaar

10 ms interrupt van HP

latch lijn naar RDC-kaart

inhibit lijn naar RDC-kaart

NC

load lijn naar RDC-kaart (counters initialiseren)

decoder enable lijn naar RDC-kaart

decoder data lijnen naar RDC-kaart

NC

GND

data lijnen van HP

data lijnen naar HP

checksum OK lijn naar HP

handshake lijn / acknowledge 80 ms interrupt

handshake lijn / acknowledge 10 ms interrupt

watchdog reset lijn

DAC-enable lijnen



p17-p24

p25

P26-p50

-1/3-

DAC output lijnen

NC

GND

Opm.: Bovenstaande pin-assignments gelden voor de connectoren

op de kast, waarin de EWMC is ingebouwd, en dus niet voor

de EWMC-kaartconnector.

Connector RDC-kaart van/naar robot:

p5-p6 referentiespanning

p9-plO signaal 1 van resolver

p13-p14 signaal 2 van resolver

pI eindschakelaar

HP-GPIO connector:

Do/0-DO/7 B data output lijnen

Do/B 10 ms interrupt lijn uit

Do/9 BO ms interrupt lijn uit

DO/IO DV handshake

DI/o handshake I acknowledge 10 ms into

DI/l handshake I acknowledge BO ms into

DI/2 checksum OK lijn

DI/3-DI/4 twee data input lijnen
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Backplane connector voor de RDC-kaart en de DAC-kaart voor

een regelkring:

pin rij A rij B rij C

1 decoder data +SV +SV
2 decoder data GND GND
3 decoder data NC NC
4 decoder enable NC NC
S load NC NC
6 NC NC NC
7 inhibit NC NC
8 latch NC NC
9 NC NC NC

10 NC NC NC
11 positie data NC NC
12 positie data GND NC
13 positie data +SV NC
14 positie data NC NC
IS positie data NC NC
16 positie data NC NC
17 positie data NC NC
18 positie data (msb) NC NC
19 NC NC NC
20 NC NC ref. sign. resolver
21 DAC data NC ref. sJ.gn. resolver
22 DAC data GND NC
23 DAC data NC referentieschakelaar
24 DAC data NC NC
25 DAC data NC +15V
26 DAC data NC NC
27 DAC data NC -15V
28 DAC data (msb) NC NC
29 NC NC NC
30 NC NC DAC output
31 DAC-control GND NC
32 DAC-control +5V NC



Bijlage 5: Belangrijke geheugen/IO adressen van de EWMC

4000H seriepoort 0

4010H seriepoort 1

4020H parallelpoort 00

4021H parallelpoort 01

4022H parallelpoort 02

4023H controlewoord voor parallelpoort 0

4030H parallelpoort 10

4031H parallelpoort 11

4032H parallelpoort 12

4033H controlewoord voor parallelpoort 1

4040H interrupt controller

4041H interrupt masker

4050H timer/counter 0

4051H timer/counter 1

4052H timer/counter 2

4053H controlewoord timer/counter

3FDOH sprongadres voor TRAP interrupt

3FD4H sprongadres voor rst 5.5 interrupt

3FD8H sprongadres voor rst 6.5 interrupt

3FDCH sprongadres voor rst 7.5 interrupt

3FEOH sprongadres voor interrupt 0

3FE4H sprongadres voor interrupt 1

3FE8H sprongadres voor interrupt 2

3FECH sprongadres voor interrupt 3

3FFOH sprongadres voor interrupt 4

3FF4H sprongadres voor interrupt 5

3FF8H sprongadres voor interrupt 6

3FFCH sprongadres voor interrupt 7
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