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SUMMARY

Rudolf, M.K.: Extension of a robot control system based on the

VME-bus.

Graduation report, department Measurement and Control (ER),

Eindhoven University of Technology, august 1989.

A robot control system that is used for implementation of an

adaptive controled system is developed around a VME-bus. The

purpose was to realize a cycletime of 1 millisec for the

control-algorithm. To realize this cycletime the following changes

in hardware and software are made:

-the possibility to change the base address of the VME-cards by

software;

-an efficient way of datacornrnunication among VME-cards: data

broadcast.

To define the starting position of the robot new software is

developed. Finally a concept is described in which way the

existing security-system can be extended.
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1. Inleiding

Aan de Technische Universiteit Eindhoven wordt in het kader van

het Stimulerings Projectteam INformatica onderzoek, SPIN, onder

zoek verricht. In samenwerking met DAF Trucks BV, NV Philips

Gloeilampen fabrieken en het TNO-TUE instituut ITP te Eindhoven

zal een flexibele assemblage- en lascel worden gerealiseerd.

Bij de vakgroep meten en regelen van de faculteit elektrotechniek

wordt binnen dit project onder andere onderzoek gedaan aan

machinebesturingen. De vakgroep werkt aan een besturingssysteem

voor een industriEHe robot. Het systeem wordt in eigen beheer

gemaakt, omdat fabrikanten van bestaande besturingssystemen niet

de gewenste informatie vrijgeven.

Het totale besturingssysteem moet een robotsysteem (robot plus

mar.ipulator) met acht vrijheidsgraden kunnen besturen. Het

besturingssysteem maakt gebruik van een digitaal regelsysteem dat

volgens het MRAC-algoritme werkt. (MRAC = Model Reference Adaptive

Control). Er wordt naar een cyclustijd van 1 msec voor het digi

taal regelsysteem gestreefd. Deze waarde wordt ook door de indus

trie gehanteerd.

Door A.T.A.J. de Groot [1] en H.G.C.M. Huijskens [2] is de oor

spronkelijke opzet van een robotbesturingssysteem gerealiseerd.

Dit systeem realiseert de besturing van €len link bij een bemon

steringstijd van 10 msec.

Door de opgedane kennis uit dit onderzoek en uit kostenover

weg ingen werd een keuze gemaakt voor een ui tbreiding van het

besturingssysteem. In deze opzet wordt geprobeerd om een bestu

ringssysteem voor een robot met vier vrijheidsgraden te ontwerpen

bij een bemonsteringstijd van 1.5 msec. Op deze manier moet h"et

mogelijk zijn om de prestaties van MRAC te kunnen beoordelen en

een indruk te krijgen van de cornrnunicatie-processen tussen de

bouwstenen in het systeem.
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Dit verslag beschrijft delen van de realisatie van het robot

besturingssysteem. Een efficiente manier van data-communicatie

tussen microcomputerkaarten in het besturingssyteem, de zogenaamde

"data-broadcast" en de beveiliging van de robot zijn nader

uitgewerkt.
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2. Ret Robotbesturingssysteem

Het eerste gedeelte van dit hoofdstuk beschrijft kort het robot

besturingssysteem in de oorspronkelijke opzet. Hierbij worden de

functies van de verschillende systeembouwstenen en de onderlinge

communicatie nader toegelicht. Voor een uitvoerige beschrijving

wordt naar het afstudeerverslag van H.G.C.M. Huijskens (lit [2J)

verwezen.

In het tweede gedeelte wordt de uitbreiding van het robot

besturingssysteem behandeld en worden de belangrijkste verschillen

met de oude opzet weergegeven.

2.1 De oorspronkelijke opzet van het besturingssysteem

In de taal SRL (Structured Robot Language) wordt de beweging van

het tool center point van de robot beschreven. Het SRL programma

wordt "off-line" uitgevoerd en berekent dan de setpoints. Dat zijn

posities in wereld-coordinaten, die om de 80 ms moeten worden

aangenomen. De positie-regeling maakt geen gebruik van wereld

coordinaten, maar gebruikt coordinaten die de stand van de robot

in hoekstanden van de motoren uitdrukt. Deze motorhoekstanden

bestaan uit de stand binnen een omwenteling en het aantal

omwentelingen van de motoras. Daar de motorhoekstanden met behulp

van resolvers bepaald worden (zie ook hoofdstuk 6), worden de

motorhoekstanden in het vervolg resolverstanden genoemd. De

wereld-coordinaten moeten naar resolverstanden worden vertaald.

Deze operatie heet coordinaten-transformatie. In de huidige

implementatie worden baanberekeningen "off-line" uitgevoerd op een

procescomputer, de HP-310. De setpoints worden in een file

opgeslagen. Tijdens het in bedrijf zijn van de robot worden de

setpoints uit de file gelezen en elke 80 msec vanuit de HP 310 via

een IEEE-verbinding naar het regelsysteem gestuurd. In het vervolg
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wordt met "het regelsysteem" het gedeelte van de gehele besturing

bedoeld, dat de robotmotoren naar de opgegeven hoeken regelt.

In figuur 2.1. is de hardware opzet van het besturingssysteem

weergegeven. Het besturingssysteem is opgebouwd rond een VME-bus,

die de verschillende onderdelen van het systeem met elkaar

verbindt.

----I DAC kaart 1---1 versterker 1

rekenkaart 1---[ terminal

master-kaartH terminal

P2-bus

resolver

regelsysteem

IEEE-bus

HP 310

Ficr~'~r 2.1: De oorspronkelijke opzet van het systeem

Het regelsysteem is opgebouwd rond drie VME-kaarten, de Master

kaart PME68-14, de rekenkaart PME68-25 en de DAC-kaart MPV954,

welke via de VME-bus met elkaar verbonden zijn.
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2.2 Processen in het besturingssysteem

In het besturingssyteem worden verschillende processen op de VME.

kaarten uitgevoerd. In de volgende paragrafen worden de processen

nader beschreven.

2.2.1 Het opstart-proces

Het opstart-proces (hoofdproces) zorgt voor het opstarten van het

besturingssysteem. Tijdens het opstarten worden de volgende ini

tialisaties uitgevoerd:

Initialisatie van bouwstenen op de Master-kaart:

l. Bet initialiseren van de interrupt handler.

2. Initialisatie van de DMA controller.

3. Initialisatie van de IEEE-controller.

4. De initialisatie van de seriele I/O.

S. De initialisatie van de timer.

Initialisatie van andere bouwstenen in het besturingssysteem:

6. Bet initialiseren van de DAC kaart.

7. De initialisatie van de robot beginpositie.

D€ze initialisatie is nader uitgewerkt in hoofdstuk S

van dit verslag.

Na de initialisatie komt het opstart-programma in een eindeloze

loop terecht waar verschillende systeem-modi afgewerkt worden. De

tot nu toe gel.mplementeerde systeem-modi zijn de WAIT MODE en

RECEIVE_ROBOT_POSITION. De HP310 zorgt via de IEEE-verbinding voor

de verandering van de systeem-modus.
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2.2.2 Het bemonsteringsproces

Het bemonsteringsproces is een interrupt procedure, die om de 10

msec wordt gestart. De volgende acties worden tijdens het bemon

steringsproces uitgevoerd:

1. Het starten van een DA-conversie:

Dit gebeurt door een lees- of schrijfactie naar het "DA-START"

register op de DAC- kaart. De digitale waarden in het interne

geheugen van de kaart worden omgezet in ana loge spanningen tussen

-10 V en +10 V.

2. Het berekenen van een nieuw setpoint:

Elke bemonsteringsperiode wordt een nieuwe 10 msec setpoint bere

kend. Dit gebeurt door het optellen van een e5-setpoint bi j de

laatste 10 msec setpoint. De e5-setpoint wordt uit de twee meest

recente 80 msec setpoints en het aantal tussenliggende inter

polatie intervallen als voIgt berekend:

e5-setpoint = (laatste 80 msec setpoint - voorlaatste 80 msec set

point) / B.

3. Het lezen van de resolverstanden:

In hoofdstuk 6.2. is in het kort de werking van de resolverkaarten

beschreven. De resolverstand van een link wordt uit een intern re

gister van de resolverkaart gelezen.
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4. Het schrijven van de resolverstanden en de setpoints naar het

rekenproces op de rekenkaart:

Het rekenproces moet elke bemonsteringsperiode informatie over de

momentele stand van de links en over de gewenste standen (set

points) krijgen. Tijdens elke bemonsteringsperiode moeten dus 16

waarden naar het rekenproces worden gestuurd.

5. Controle of het rekenproces de berekeningen binnen 10 msec

uitgevoerd heeft:

Dit gebeurt door middel van het lezen van een variabele com-status

uit het geheugen van de rekenkaart. Het rekenproces schrijft een

nul in com-status als het klaar is met rekenen.

6. Het starten van het rekenproces:

Na het sturen van alle benodigde data naar het rekenproces wordt

het rekenproces gestart. De nieuw berekende stuurspanning wordt

door de rekenkaart naar de DAC-kaart geschreven.

2.2.3 De communicatie met de HP310

Via een IEEE-verbinding vinden de commando- en de datacommuni

catie tussen de HP310 en het regelsysteem plaats. Bij de data

communicatie worden 80 msec setpoints voor de robot uit de HP310

gelezen. De commando-communicatie verandert de systeem-modus van

het besturingssysteem.

De drie genoemden processen worden op de Master-kaart uitgevoerd.
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2.2.4 Het rekenproces

Het rekenproces wordt op de rekenkaart uitgevoerd. Op aanvraag v~n

het bemonsteringsproces worden nieuwe stuurspanningen berekend en

naar het DA-conversie proces gestuurd. Het rekenproces verandert

de waarde van de variabele com-status en wacht daarna op een

nieuwe aanvraag van het bemonsteringsproces, die het rekenproces

opnieuw zal starten. Het is mogelijk om interactief de parameters

van het rekenproces te veranderen.

Het rekenproces wordt op de rekenkaart uitgevoerd.

2.2.5 Het DA-conversie proces

Dit proces wordt op de DAC-kaart uitgevoerd. Het geheugen van de

Dh.C-kaart wordt met de berekende uitgangswaarden van de reken

kaarten beschreven.

Na een lees- of schrijfactie in het DA-START register van de DAC

kaart wordt het DA-conversie proces gestart. De 12 bits waarden in

het geheugen worden omgezet naar analoge spanningen tussen -10 V

en +10 V. De analoge spanningen zijn de ingangssignalen van de

versterkers die de motoren van de robot aansturen.

2.3 Uitbreiding van het besturingssysteem

Met de kennis die tijdens de ontwikkeling van de eerste opzet van

het besturingssysteem werd opgedaan is voor een uitbreiding van

het besturingssysteem gekozen.

Het oorspronkelijke systeem wordt met een aantal componenten

uitgebreid en ziet er nu als voIgt uit:
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master-kaart H terminal

P2-bus

,*===[ ,.----.,
L

HP 310

bus

bestaande systeem

uitbreidingen van het systeem

Figuur- 2.2.: Uitbreiding van het besturingssysteem

Met deze configuratie kunnen bij een bemonsteringstijd van 1.5

msec 4 links worden gestuurd. Voor1opig worden nu nog om de 32

msec setpoints van de HP310 via de IEEE-bus naar het besturings

systeem gezonden. Deze 32 rnsec setpoints worden lineair geinter

po1eerd naar 4msec setpoints. Door het ontbreken van hardware (er

zijn maar drie resolverkaarten beschikbaar) kunnen op dit moment

maar 3 links worden gestuurd. De uitgangswaarde van de vierde link

wordt berekend en als dummy-waarde naar de DAC-kaart gestuurd. Op

elke rekenkaart worden de uitgangswaarde van twee links berekend.
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Op deze manier is het toch mogelijk om een uitspraak te doen over

de prestaties van MRAC (zie ook het afstudeerverslag van F.

Hermans lit[3])

Het uiteindelijke besturingssysteem moet in staat zijn om een

robot met 8 links te kunnen besturen. MRAC (het regelalgoritme)

heeft bij elke bemonsteringsperiode voor het berekenen van 8

uitgangswaarden de momentele stand en de gewenste stand van de 8

links nodig. Het berekenen van 8 uitgangswaarden betekent een

enorme hoeveelheid rekenwerk. Om aan de eis van een bemonsterings

periode van 1 msec te kunnen voldoen wordt het rekenproces in

deel-rekenprocessen gesplitst. Elk deelproces wordt op een reken

kaart uitgevoerd. Er zijn dus 8 rekenkaarten nodig. Het

bemonsteringsproces op de Master-kaart zal elke bemonsterings

periode 16 integer waarden (8 setpoints en 8 resolverstanden) naar

8 rekenkaarten moeten schrijven. Het oversturen van 16 integers

naar een rekenkaart duurt ongeveer 100 p,sec. Het oversturen van

data naar alle rekenkaarten neemt dus een tijd van ongeveer 800

p,sec in beslag.

Om tijd te besparen is naar een methode gezocht om de data gelijk

tijdig naar alle rekenkaarten te sturen. De VME-specificaties

voorzien deze vorm van data-communicatie echter niet. Met extra

hard- en software is deze methode, die ook data-broadcast genoemd

wordt, geimplementeerd.

Voor een realisatie van data-broadcast moet aan de volgende Eisen

voldaan zijn:

In de ' normale' mode kunnen de rekenkaarten apart worden aange

sproken. Dit is onder andere nodig voor het "downloaden" van

programma's via de VME-bus.

In de data-broadcast mode kunnen de rekenkaarten gelijktijdig data

van de VME-bus overnemen.



15

Een op10ssing kan gerea1iseerd worden via adres wijziging.

-de rekenkaarten moeten in een toestand kunnen werken waarin ze

verschi11ende basisadressen hebben (norrna1e mode genoemd).

-de rekenkaarten moeten in een toestand kunnen werken waarin ze

hetze1fde basisadres hebben (data-broadcast mode genoemd) .

Een prob1eem wat optreedt tijdens data-broadcast mode is het

vo1gende:

Wanneer een rekenkaart data heeft overgenomen, dan maakt hij zijn

DTACK* (Data Acknowledge) signaa1 op de VME-bus 1aag. De Master

zou nu reageren op de rekenkaart die zijn DTACK* het eerste 1aag

(0) heeft gemaakt. Er moet echter gewacht worden tot de

langzaamste rekenkaart zijn DTACK*-signaa1 1aag heeft gemaakt.

Door de DTACK*- signa1en van de rekenkaarten van de VME-bus los te

koppe1en en via speciale hardware aan de DTACK*-lijn van de

VHE-bus te verbinden, wordt op het DTACK*-signaa1 van de

langzaamste rekenkaart gewacht.

De te ontwikke1en hardware, in het vervo1g data-broadcast logica

genoemd, moet in de nor.ma1e en in de broadcast mode een correcte

afwerking van de DTACK*-signa1en van en naar de rekenkaarten

garanderen.

Resumerend moeten dus aan de vo1gende eisen worden vo1daan:

-Het basisadres van de rekenkaarten moet softwarematig kunnen

worden veranderd.

-De handshake tussen Master en rekenkaarten moet worden gewijzigd.

Daarvoor moet data-broadcast logica worden ontwikke1d.

Een op10ssing van de bovengenoemde prob1emen is in hoofdstuk 4 en

5 beschreven.
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2.3.1 Communicatie tussen de Master en de rekenkaarten

Voor de communicatie tussen de Master en de rekenkaarten wordt in

de nieuwe opzet gebruik gemaakt van Mailboxes. Ze beslaan een

bepaald geheugengebied op de rekenkaart. Een schrijf- of leesactie

naar een Mailbox genereert een interrupt op de rekenkaart (in

hoofdstuk 3 wordt de functie van de Mailbox uitvoerig beschreven) .

2.3.2 Processen op de Master-kaart

Het zogenaamde Master-programma wordt op de Master-kaart geladen

(ge-download). Dit programma bevat de functies die het opstart

proces en het bemonsteringsproces uitvoeren. In de nieuwe confi:

guratie zien de processen er als voIgt uit.

2.3.2.1 Het opstart-proces

In figuur 2.3. is te zien welke handelingen tijdens het opstart

proces worden uitgevoerd. De beveiliging wordt gestart (1). De

beveiliging controleert hard- en sOftwarematig of fouten in het

robotbesturingssysteem optreden. In hoofstuk 7 wordt de werking

van de beveiliging nader toegelicht.
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o

1

initialiseer DAC-kaart 2

initialiseer rekenkaart(enl 3

initialiseer robot-beginpositie 4

zet rekenkaarten in

de broadcastmode

wacht op terugmelding

5

7

6

start hoofdprogramma 8

Figuur 2.3: Opstart-proces op de Master kaart

Na het initialiseren van de DAC-kaart (2), worden de reken-

kaart(en) (3) opgestart. Het opstarten van de rekenkaarten is in

bijlage A nader beschreven. De robot-beginpositie (4) wordt

gelnitialiseerd. Het VME-basisadres van de rekenkaarten veranderd.
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Dit gebeurt door een schrijfactie naar de Mailboxes van de reken

kaarten (5) De Master wacht op een terugmelding van de reken

kaarten (6). Dit gebeurt door het schrijven van een waarde in een

array op de Master-kaart. Wordt door een fout geen terugmeldipg

gegeven, dan blijft de Master wachten tot de eerder genoemde

beveiliging het opstart-proces afbreekt. De handelingen (1), (3),

(5) en (6) zijn nog niet in het Master-programma geimplementeerd.

2.3.2.2 Het bemonsteringsproces

Het bemonsteringsproces op de Master kaart is als voIgt veranderd:

Frank Hermans heeft in zijn afstudeerverlag (lit. [3]) drie

mogelijke variaties van het bemonsteringsproces beschreven. In

figuur 2.4. is het bemonsteringsproces te zien zo als het in het

Master-prograniina geimplementeerd is. De Master controleert of de

rckenkaarten klaar zijn met de berekening. Elke rekenkaart

schr i j ft na iedere rekencyclus een waarde in een array op de

Master-kaart. De Master controleert of aIle rekenkaarten

gereageerd hebben (1). Is dat het geval dan wordt de DA-conversie

gestart (2). De inhoud van het array wordt weer nul gemaakt. Heeft

een rekenkaart niet gereageerd dan wordt de regeling afgebroken.

Na het interpoler~n (3) van de setpoints worden setpoints en

resolverstanden naar de rekenkaarten verstuurd (4) Het regel

algoritme op de rekenkaart (MRAC) wordt door een Mailbox-interrupt

gestart (5). Om de 32 msec wordt een nieuwe o-setpoint berekend.

De laatste handeling, de beveiliging (7), moet nog worden geimple

menteerd en wordt in hoofdstuk 7 nader toegelicht.
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timer-interrupt

controle of rekenkaarten

klaar zijn met berekening

1

2

interpolatie van 32 msec setpoints

versturen van 4 msec setpoints en

resolver-standen naar rekenkaarten

3

4

5

bereken nieuwe o-setpoint 6

7

Figuur 2.4: Acties uitgevoerd door het bemonsteringsproces
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2.3.3 Processen op de rekenkaarten

De Master schrijft commando's (bytes) in de Mailbox van de

rekenkaarten. De schrijfactie naar de Mailbox genereert een

interrupt. Het interrupt-programma op de rekenkaart leest het

commando in de Mailbox en start een van de in tabel 2.1. genoemde

functies op.

Mailbox

o
1 of 2

5

6

7

8

9

10

actie op rekenkaart/functienaam

doe niets

bereken uitgangswaarde(n)

MRAC_calculating_loop

Schrijf gegevens via seriele poort

naar PC

Show_variables on_screen

Verander VME-basisadres

naar data-broadcast mode

Change_to_broadcast

Verander VME-basisadres

naar normale mode

Change_to_normal

Opstarten van het regelprogramma

initialiseren van de geheugenelementen

init_mrac_configuration

Regelparameters interactief veranderen

Ainstall_new_MRAC_adaption_matrices

Schrijf basisadres naar Master

Control_base_address

Tabel 2.1.: Gebruikte Mailbox commando's
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Alle genoemde functies zijn op de rekenkaart gelmplementeerd.

De functies MRAC_calculatinq_loop, init_mrac_configuration,

Ainstall_new_MRAC_adaption_matrices en show_variables_on_screen

hebben te maken met het MRAC regelalgoritme en worden in het

afstudeerverslag van F. Hermans lit. [3] uitvoerig beschreven. De

functies Change_to_normal, Chanqe_to_broadcast en

Control_base_address maken onderdeel uit van de realisatie van de

data-broadcast logica en worden in hoofdstuk 4 van dit verslag

nader beschreven.
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3. ~gemene beschrijving van de VME-bus

Het robotbesturingssysteem is opgebouwd rond een aantal VME

kaarten die met elkaar via de VME-bus in verbinding staan. In dit

hoofdstuk wordt in het kort de mechanische opbouw van de VME-bus

en de functie van de VME-subbussen beschreven.

De data-cornrnunicatie tussen twee VME-kaarten gebeurt met behulp

van de data transfer bus. De werking van deze bus wordt uitvoerig

beschreven, omdat deze kennis nodig is voor het ontwerp van de

data-broadcast logica.

3.1 Beschrijving van de mechanische opbouw

Mechanisch gezien bestaat een VME-systeem uit minimaal een rek,

backplanes en insteekkaarten.

Het backplane kan enkelvoudig of tweevoudig uitgevoerd zijn. Een

VME-systeem moet minimaal het JI/PI backplane bevatten. Het PI

backplane bevat aIle belangrijke stuur- en controlelijnen die voor

de werking van de VME-bus nodig zijn. Op deze backplane bevinden

zich 96 polige connectoren (drie rijen van elk 32 pennen) waarop

VME-kaarten kunnen worden aangesloten. De aansluitingen van deze

connectoren zijn volgens de VME specificaties gedefinieerd. Het

systeem kan worden uitgebreid met een J2/P2 backplane, waarvan de

middelste rij (rij B) volgens de VME standaard gedefinieerd is.

Bestaat het VME-systeem uit een tweevoudig backplane dan is het

mogelijk om van een 32 bit brede data- en adres bus gebruik te

maken.
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3.2 Beschrijving van de functionele opbouw

Een kenmerk van de VME-bus is dat de communicatie tussen de VME

kaarten asynchroon verloopt. De tijd die een communicatieproces

nodig heeft wordt vrijwel aIleen door de gebruikte VME-kaarten

bepaald.

In slot 1 van een VME-rek bevindt zich de zogenaamde VME-bus con

troller die een aantal taken vervuld welke in het vervolg nader

worden beschreven.

De VME-standaard definieert een viertal subbussen die op Jl/Pl

backplane uitgevoerd zijn:

arbitration bus

- interrupt bus

- utility bus

- data transfer bus (DTB)

De Arbitration Bus

Willen meerdere VME-kaarten tegelijk gebruik maken van de DTB, dan

wordt de toewijzing van de DTB door een ARBITER en verschillende

REQUESTER modules gecoordineerd. De ARBITER is een onderdeel van

de VME-bus controller en hij bepaalt volgens een prioriteiten

schema welke VME-kaart de controle over de DTB krijgt.

De Priority Interrupt Bus

Met behulp van de priority interrupt bus kunnen VME-kaarten inter

rupt requests op andere VME-kaarten genereren. Hiertoe moet de

kaart over een interrupt request module beschikken. De kaart die

op een interrupt request wil reageren moet over een zogenaamde

interrupt handler beschikken. In het robotbesturingssysteem voor

de ASEA robot wordt op dit moment nog geen gebruik gemaakt van de

mogelijkheden van de VME interrupt.
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De Utility Bus

Deze bus voert een aantal signaallijnen die niet specifiek voor de

communicatie gebruikt worden. Tot deze signalen behoren de system

clock (SYSCLK) welke het VME-systeem met een 16 MHz clock signaal

verzorgt. Andere signalen zijn ACFAIL*, SYSRESET* en SYSFAIL* die

voor het correcte opstarten (power up) en uitschakelen (power

down) van het VME-systeem gebruikt worden.

Data transfer Bus (DTB)

De DTB is een snelle asynchrone parallelle bus. Via deze bus

worden schrijf- en leesacties tussen VME-kaarten uitgevoerd. De

werking van deze bus wordt in het volgende paragraaf nader

beschreven.

3.3 De Data Transfer Bus (DTB)

Via deze snelle asynchrone parallelle bus zijn verschillende data

transfers mogelijk: single, double, triple en quad byte transfers,

block transfers van 2 tot 256 bytes en ondeelbare read-modify

-write transfers.

3.3.1 De Data Transfer Bus modules .

Een viertal modules worden bij de beschrijving van deze bus

genoemd:

- master

- slave
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- location monitor

bus timer

De master gebruikt de DTB om geheugenlocaties op slaves te

selecteren en om data van of naar deze locaties te transporteren.

Slaves analyseren de adreslijnen en reageren op de aan hun gerich

te cyclus.

Location monitors observeren tijdens data overdrachten bepaalde

geheugenplaatsen. Wanneer een toegang naar een of meerdere geob

serveerde geheugenplaatsen heeft plaatsgevonden, dan wordt een

interrupt signaal naar de processor gegenereerd.

De eerder genoemde Mailbox werkt volgens het bovengenoemde prin

cipe. De location monitor genereert bij een lees- of schrijfacti~

van of naar een Mailbox een interrupt. Het voordeel van Mailboxes

is, dat afhankelijke processen niet meer aktief op elkaar hoeven

te wachten, maar dat de communicatie op interrupt basis wordt

verzorgd.

Wanneer een slave

geinitieerde cyclus,

beeindigd.

niet reageert op een door een master

wordt de eye Ius met behulp van de bus timer

3.3.2 Data Transfer Bus stuurlijnen

Bij een dataoverdracht via de DTB wordt gebruik gemaakt van de

volgende stuurlijnen:

AS*

DSO*

DS1*

BERR*

Adress Strobe

Data Strobe Zero

Data Strobe One

Bus Error



DTACK*

WRITE*

LWORD*

A5*
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Data Transfer Acknowledge

Read/Write

Longword

Address-strobe is een tri-state gestuurd signaal. Een dalende

flank van deze lijn informeert alle Slave modules dat het adres

stabiel is en overgenomen kan worden.

DSO* en D51*

Data strobe Zero, One zijn tri-state gestuurde signalen, die samen

met LWORD* en AOl aangeven hoeveel data bytes verstuurd moeten

worden (een, twee, drie of vier bytes) .

Behalve de selectie van byte locaties hebben de data strobes nog

andere funkties. Bij een schrijfcyclus geeft de eerste dalende

data strobe flank aan wanneer de master geldige data geplaatst

heeft op de data bus. Bij een leescyclus, geeft de eerste stij

gende flank aan wanneer de Slave de geldige data van de bus kan

verwijderen.

LWORD*

Longword is een tri-state gestuurd signaal. Het selecteert in

combinatie met D50*, D51* en A01 byte locaties die bij een data

overdracht aangesproken worden.

DTACK*

Data Transfer Acknowledge is een open collector gestuurd signaal

en wordt gegenereerd door een Slave. De dalende flank van dit

signaal geeft bij een leescyclus aan, dat geldige data op de dat.

bus aanwezig zijn; bij een schrijfcyclus betekent de dalende flank

dat de data van de data-bus overgenomen is.
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BERR*

Bus error is een open collector gestuurd signaal. BERR* wordt laag

gemaakt door een Slave of door de BUS TIMER om aan de Master d~or

te geven dat de data overdracht niet met succes heeft plaatsge

vonden. Bijvoorbeeld wanneer een Master naar een locatie wil

schrijven die uit ROM bestaat, reageert de betroffen Slave door

BERR* laag te maken. Wanneer de Master probeert om toegang te

krijgen die zich op geen Slave bevindt, dan zal de BUS TIMER na

een bepaalde periode BERR* laag maken.

WRITE*

WRITE* is een tri-state gestuurd signaal en wordt bij de eerste

dalende flank van de eerste data strobe gestuurd. De master

gebruikt deze lijn om de richting van de data overdracht aan te

g~ven. Wanneer WRITE* laag is, vindt dataoverdracht van de Master

naar de Slave plaats. Wanneer WRITE* hoog is worden data van de

Slave naar de Master gestuurd.

3.3.3 Adresseer Modi

begin van elke

of 32-bit adres

Master die het

het

24,

de

Masters zendeneen adres over de DTB aan

cyclus. Het uitgezonden adres kan een 16,

zijn, afhankelijk van de mogelijkheden van

zenden verzorgt.

De VME-bus definieert drie verschillende adresbereiken:

short adressing (64 kbyte met 16 adreslijnen)

standard adressing (16 Mbyte met 24 adreslijnen)

extended adressing (4 Gbyte met 32 adreslijnen)
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De Master stuurt met elk adres een Adres Modifier (AM) code mee om

aan te geven of een adressering in het short-, standard- of exten

ded- adresbereik uitgevoerd wordt.

3.3.4 Data-overdracht

Masters initialiseren data overdrachten via de DTB. De geadres

seerde Slave bevestigt met Data Acknowledge) de overdracht. Na

het ontvangen van DTACK* beeindigt de Master de data overdracht

cyclus. Het asynchrone karakter van de DTB laat toe dat de Slave

de tijd bepaalt die voor deze overdracht nodig is.

Voordat enige overdracht uitgevoerd wordt moet een Master van de

exclusieve toegang van de DTB verzekerd zijn. Dit is een bevei

liging dat meerdere Masters niet tegelijk gebruik kunnen maken van

de DTB. De Master krijgt controle over de DTB met behulp van de

modules en signaal lijnen van de Arbitration Bus. Bij de volgende

beschouwingen wordt ervan uitgegaan dat de Master al contole over

de DTB gekregen heeft.

Een single byte lees cyclus

In figuur 3.1 is het timing diagram van een single byte leescyclus

te zien. De overdracht begint doordat de Master het gewenste adres

en de adres modifier code stuurt. Omdat het een single byte read

cyclus is maakt de Master LWORD* hoog en A01* laag. IACK* is hoog,

er wordt irnmers geen interrupt cyclus uitgevoerd.

De Master wacht dan een specifieke 'set-up' tijd voordat AS* laag

wordt gemaakt. Deze tijd is nodig voor de stabilisatie van de

adres- en adres modifier lijnen voordat ze van de Sla¥e

overgenomen kunnen worden.

Een Slave beslist te reageren door het controleren van de niveaus
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van de adres lijnen, de adres modifier lijnen en IACK*. Tijdens

deze controle door de Slave maakt de Master WRITE* hoog om een

leesactie aan te geven. De Master verifieert of DTACK* en BERR*

hoog zijn om er zeker van te zijn dat de Slave van de voorafgaande

cyclus niet meer langer gebruik maakt van de data bus. In dit

geval maakt de Master DSO* laag en laat DS1* hoog.

IAC"~\ (\'----

'S'

·,··~
~

.1001 • .10)' -----------------

A~~~~~~ ----oAk:. -+(:....-.-:'_' _

v,I -ti'---~1
I

Fig...,...,,, 3.1: Timing diagram van een single byte leescyclus

De aangesproken Slave bepaald welke 4-byte groep en welke byte van

deze groep gekozen is en begint met de overdracht.

Nadat de data van het interne geheugen op de data bus lijnen DO-D7

geplaatst zijn, geeft de Slave een signaal aan de Master door

DTACK* laag te maken. De Slave houdt DTACK* laag en de data

blijven geldig zo lang de Master DSO* laag houdt. Wanneer de

Master ziet dat DTACK* laag wordt, leest hij de data. Vervolgens

worden de adres lijnen vrijgegeven en DSO* en AS* worden weer hoog

gemaakt. De Slave reageert door de datalijnen DO-D7 vrij te geven

en door DTACK* hoog te maken.

Address pipelining

De VME-bus verklaart de data en de adres lijnen met aparte strobe

signalen geldig (AS*, DSO* en DS1*). Hierdoor is het voor een
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Master mogelijk om het adres voor de volgende eye Ius uit te

zenden, ondanks dat de voorgaande data cyclus nog in uitvoering

is. Dit wordt "address pipelining" genoemd.

Block Transfer

Block Transfer wordt gebruikt wanneer de Master opeenvolgende

geheugenlocaties wil aanspreken. De Master initieert een blok

transfer cyclus, vervolgens laadt de aangesproken Slave het adres

in een adres-teller. 1 Na de eerste data-overdracht (data-strobe

wordt laag gemaaktl blijft de AS* laag. In plaats daarvan wordt

DSO* en/of DSl laag gemaakt als antwoord op het DTACK* van de

Slave. Data worden van of naar de opeenvolgende geheugenlocaties

gestuurd. Om toegang te krijgen voor de volgende geheugenlocatie,

verhoogt de Slave de adres-teller, die het adres genereert bij

elke overgang van de data-strobe signalen. Block transfers zijn

mogelijk van 2 tot 256 bytes.

1
In hOClfdstuk 2 wordt geeist dat de logica in de normale en in de

broadcas': mace moet kunnen ~erken.

Bij het eerste ontwerp van de data-broadcast logica werd ervan

uitgegaan da: de adres lijnen tijdens de gehele data-overdracht

geldig zijn. Dit is echter niet het geval zoals in de beschrijving

van address pipelining en block transfer te zien is. Het was de

bedoeling da: de data-broadcast logica met behulp van de

adreslijr.en bepaalt of het systeem zich in de normale mode of in

de broaacast mode bevindt. De mode van het systeem wordt nu

hardwarematig gedaan en is in hoofdstuk 4 beschreven.
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3.4 Definities van verschillende VME-termen

In hoofdstuk 2 worden bij de beschrijving van het besturings

systeem een aantal begrippen gebruikt welke in deze paragraaf

nader worden toegelicht.

VME-basisadres en Dual Ported RAM

De data-communicatie tussen de verschillende VME-kaarten gebeurt

via het Dual Ported RAM (DRAM). Het DRAM is een geheugengebied op

de VME-kaarten dat locaal door de processor van de kaart en

globaal via de VME-bus toegankelijk is. Locaal begint het DRAM met

adres 0, globaal wordt het VME-beginadres met schakelaars inge

steld. In het VME-systeem zijn de VME-beginadressen van de VME

kaarten als voIgt gedefinieerd.

VME-adresbereik type VME-kaart functie VME-kaart

hex

0100000-0180000 PME68-14 Master-kaart

0300000-03FFFFF MPV954 DAC-kaart

0400000-04FFFFF PME68-25 broadcast adres

1400000-14FFFFF PME68-25 rekenkaart 1

2400000-24FFFFF PME68-25 rekenkaart 2

Tabel 3.1: De VME-bus adres indeling

Extended address register

Zoals in tabel 3.1. te zien is werkt het VME-systeem in het exten

ded address bereik (32 adreslijnen).
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De Master-kaart voert normaal adresseringen in het VME standard

address bereik uit (16 Mbyte => 24 adreslijnen). Het is echter

moge- lijk om met de Master adresseringen in het extended address

bereik (4 Gbyte => 32 adreslijnen) te laten doen.

In dit geval maakt de Master-kaart gebruik van het extended

address register. De 8 meest significante bits van het adres

worden naar het extended address register geschreven. AIle

volgende VME toegangen worden in het extended address bereik

uitgevoerd tot het register door de CPU gelezen wordt. Bij deze

leesactie worden geen data geretourneerd. Het register bevindt

zich op geheugenplaats OxFEF900 van de Master-kaart.

Het Dual Ported RAM op de Master en de rekenkaarten

Op de Master bevindt zich een DRAM ter grootte van 512 kbyte. Het

eerste kbyte ( locale adressen OxOOO tot Ox3FF) van dit geheugen

gebied is gereserveerd voor de interrupt vector tabel. Elke glo

bale toegang naar dit gebied resulteert in een BERR* signaal op de

VME-bus. Een toegang naar de 32 byte boven dit gebied (locale

adressen Ox400 tot Ox41F) genereert een interrupt op niveau 2.

Deze faciliteit wordt ook Mailbox genoemd.

De rekenkaarten hebben een DRAM ter grootte van 1 Mbyte. Het

Mailbox-gebied bevindt zich in de bovenste 256 byte van het DRAM

(locale adres OxOFFFOO tot Ox100000). De laatste 16 byte van het

Mailbox-gebied zijn als Remote-reset gebied uitgevoerd. Een

schrijfactie naar dit gebied door een andere processor veroor

zaakt een harde reset van aIle systeem-bouwstenen van de reken

kaart. Dit schept de mogelijkheid om soortgelijke borden in een

multi-processor systeem selectief te resetten.
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4. Veranderen van het basisadres van de rekenkaarten

Voor het toepassen van data-broadcast is het noodzakelijk dat het

basisadres van elke rekenkaart softwarematig veranderd kan worden.

In de oorspronkelijke situatie werden rotary switches gebruikt

voor het instellen van het basisadres van de rekenkaarten. Bij de

op de rekenkaarten reeds aanwezige logica is extra hardware toe

gevoegd. Daardoor is het mogelijk softwarematig het basisadres op

beide rekenkaarten te veranderen.

In dit hoofstuk worden de uitbreidingen en veranderingen op de

rekenkaarten beschreven. Daarna wordt de software beschreven.

4.1 Uitbreidingen en veranderingen op de rekenkaart ten

behoeve van data-broadcast

De rekenkaarten worden in het extended adresbereik (met 32 adres

lijnen) geadresseerd. De 20 minst significante adreslijnen worden

gebruikt om het 1 Mbyte Dual Ported RAM op de rekenkaarten te

adresseren. De 12 meest significante adreslijnen (A20 tot en met

A31) worden gebruikt om de rekenkaarten te selecteren. Deze 12

adres2.ijnen vormen samen het basisadres van een rekenkaart. Het

basisadres wordt op de rekenkaarten (SA20 - SA31) ingesteld door

middel van drie rotary switches (SW4, SW6 en SW7 ).

SA24 en SA25 van het basisadres worden gebruikt om data-broadcast

mogelijk te maken. Dit is weergegeven in figuur 4.1.
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COMPARATOR
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(ADRES DECODERING)
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.....L

PAO
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Fig'uur 4.1.: Instellen van het basisadres

De signalen PAD en PAl zijn de uitgangen van een parallelle poort.

De parallelle poort maakt deel uit van een Ie, de Prograrranable

Interface Timer (PIT 68230), die op elke rekenkaart voorhanden is.

Indien PAD en PAl beide hoog zijn, is er geen sprake van data

broadcast en wordt het basisadres door SW6 bepaald. Zodra beide

laag worden zijn SA24 en SA25 laag ongeacht de instelling van de

rotary switches. Hierdoor wordt de rekenkaart door het broadcast

adres (Ox400000) geadresseerd. Stel dat het basisadres van e~

rekenkaart Ox1400000 is en van de andere Ox2400000. Indien boven-

staande schakeling wordt toegepast, kunnen beide rekenkaarten op
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deze manier door middel van adres Ox400000 worden geadresseerd en

is broadcast mogelijk.

PAO en PAl maken gebruik van buffers met open collector uitgangen

om kortsluitingen te voorkomen indien SA24 en SA25 door SW6 aan

aarde verbonden zijn. De niveaus van PAO en PAl kunnen software

matig worden veranderd. Hiervoor moet de PIT 68230 geprogrammeerd

worden. In bijlage B wordt beschreven hoe de PIT 68230 geprogram

meerd is. Figuur 4.2. toont hoe PAO en PAl met de ingangen van de

buffers verbonden zijn.

05 1 48 04
06 2 47 03
07 3 PIT 68230 46 02
PAO 4 45 01
PAl 5 44 00
PA2 6 43 R/w
PA3 7 1 42 OTACK*
PA4 8 1 41 cs*
PAS 9 F E 40 CLK
PA6 10 7407 39 RESET*
PA7 11 38 VSS
VCC 12 37 PC7
Hl 13 1 1 36 PC6
H2 14 2 0 35 PC5
H3 15 34 PC4
H4 16 33 PC3
PBO 17 32 PC2
PBl 18 31 PCl
PB2 19 30 PCO
PB3 20 29 RSl
PB4 21 28 RS2
PBS 22 27 RS3
PB6 23 26 RS4
PB7 24 25 RS5

SA25 SA24

Figuur 4.2.: Verbindingen van PAD en PAl met buffers

De uitgangen van de buffers zijn met twee ingangslijnen (PBO en

PBl) van de andere parallelle poort van dezelfde PIT 68230

verbonden. Door het lezen van de ingangslijnen kan het niveau van

SA24 en SA25 gecontroleerd worden.
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4.2 Software voor het veranderen van het basisadres

Na het inschakelen van de voedingsspanning hebben de twee reken

kaarten verschillende basisadressen (Ox1400000 en Ox2400000). Het

veranderen van het basisadres van beide rekenkaarten gebeurt met

de funct.ie change_to_broadcast (). Deze functie wordt door middel

van het Mailbox commando 6 op de rekenkaarten aangeroepen. De

functie verandert het niveau van de uitgangslijnen (PAO en PAl

laag). Dit heeft een verandering van het basisadres naar Ox400000

tot gevolg.

Stel de rekenkaarten hebben het data-broadcast adres Ox400000. Het

veranderen van het adres naar de normale mode gebeurt door de

functie change_to_normal (). Deze functie wordt door het Mailbox

commando 7 aangeroepen. De functie verandert het niveau van de

uitgangslijnen (PAO en PAl hoog). Dit heeft een verandering van

het basisadres tot gevolg (Ox1400000 of Ox2400000).

Een derde functie, control_base_adres (), controleert het niveau

van SA24 en SA25. Op deze manier kan worden bepaald wat het

basisadres van de rekenkaarten is. Deze functie wordt met het

Mailbox commando 11 aangeroepen. In bijlage C zijn de functies in

C be- schreven.
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5. Ontwerp van de data-broadcast logica

5.1 Plaats van de logica in het systeem

--< DTACK1.S

6825-1

data

DTACKO· >- broadcast

logica --< DTACK • >--

- 6825-2

6814

Figuur 5.1.: Plaats van de logica in bet systeem

Figuur 5.1. toont hoe de data-broadcast logica in het systeem ge

plaatst wordt. De DTACK*-lijnen van de rekenkaarten worden van het

systeem losgekoppeld en met de logica verbonden. Deze lijnen wor

den DTACK1 * en DTACK2 * genoemd. De logica is met het resterende

VME-systeem via de lijn DTACKO* verbonden.

Het DTACK*-signaal is een bidirectioneel signaal. Het kan door een

VME-kaart ontvangen worden of door een VME-kaart gegenereerd wor

den. Om een verschil te kunnen maken of een signaal naar een VME

kaart gaat of van een VME-kaart komt, worden de DTACK*-lijnen oE

gesplitst in twee unidirectionele lijnen. In figuur 5.2. is deze

splitsing te zien. Ingaande lijnen van de logica worden I genoemd,

uitgaande lijnen Q.
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data

broadca"t

logica

Figt:ur 5.2.: De ingaande en uitgaande lijnen van de

data-broadcast logica

5.2 Timing diagrammen van de DTACK*-signalen

1. De norma1e mode:

Hierin hebben de rekenkaarten verschi11ende basisadressen. In deze

mode moeten schrijf- en 1eesacties tussen alle kaarten van het

VME-systeem afzonderlijk mogelijk zijn. De logica moet dus in deze

mode voor een doorverbinding van de DTACK*-lijnen zorgen.

Stel de Master voert een schrijfactie naar rekenkaart 1 uit.

Wanneer rekenkaart 1 de data overgenomen heeft maakt ze het

DTACK1*-signaal laag. Dit handshake signaal moet, volgens de VME

specificaties, aan alle VME-kaarten worden doorgegeven. Het timing

diagram van de DTACK*-signalen ziet er als volgt uit.

DTA2Y.:* 11

I

DTACKO' ) 00

DTACK2* 02

I

Figuur 5.3.Timing diagram van de DTACK*-signalen
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De timing diagrarnrnen bij schrijf- of Ieesactie tussen andere VME

kaarten verlopen analoog aan bovenstaande figuur.

2. De data broadcast mode:

In deze mode hebben de rekenkaarten hetzeIfde basisadres. De

Iogica moet er voor zorgen dat de Master-kaart naar de reken

kaarten kan schrijven. De rekenkaarten moeten naar andere VME

kaarten kunnen schrijven. Een schrijf- of Ieesactie tussen de

rekenkaarten zelf is niet mogelijk. Bij een schrijfactie van de

Master naar de rekenkaarten moet de Iogica ervoor zorgen dat

DTACKO * pas Iaag wordt, wanneer de Iangzaamste rekenkaart gere

ageerd heeft. Figuur 5.4. toont het timing diagram van de DTACK*

signalen bij een schrijfactie van de Master naar de rekenkaarten.

DTACKl* 11

I

DTACK2* ) 12

DTACKD* QD

Figuur 5.4.: Timing diagram van een schrijfactie

van de Master naar de rekenkaarten

Het timing diagram van de DTACK*-signalen bij een schrijfactie van

een rekenkaart naar een andere VME-kaart is in figuur 5.5 te zien.
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10

DTACK1 *

DTACK2*

---) Q1

Q2

Figuur 5.5. : Timing diagram van een schrijfactie van een

rekenkaart naar een andere VME-kaart

Opmerking bij de DTACK*-signalen

Stel het systeem bevindt zich in de data-broadcast mode en de

Master voert een schrijfactie naar de rekenkaarten uit. De data

broadcast logica zorgt ervoor dat het DTACKO*-signaal het verloop

heeft zoals in figuur 5.6. te zien is.

DS*

~'-------
DTACK1*

DTACK2*

DTACKO*

-+;max. ~

190 ns

Figuur 5.6.: Verloop van de DTACK*-signalen
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DTACKO* wordt laag wanneer de langzaamste rekenkaart zijn DTACK*

signaal laag maakt. In dit voorbeeld is dat rekenkaart 1 (DTACK*

1). De dalende flanken van de DTACK*-signalen van de rekenkaarten

kunnen in tijd verschillen. Een rekenkaart kan meer tijd nodig

hebben om data over te nemen, omdat het geheugen bijvoorbeeld

bezig is met een 'memory refresh cyclus' .

1
Wordt DTACKO* laag dan maakt de Master DS* hoog. Dit heeft tot

gevolg dat DTACKl * en DTACK2 * ook hoog worden. Met ingen met de

logic analyzer (resolutie van 20 nsec) gaven weer dat DTACKl* en

DTACK2* 40 nsec na de stijgende flank van DS* hoog worden.

Bij het ontwerp van de data-broadcast logic a moest een keuze

worden gemaakt uit twee mogelijkheden:

a) Ret DTACKO*-signaal met de eerste stijgende flank van de

DTACK*-signalen van de rekenkaarten hoog maken

b) Het DTACKO*-signaal met de laatste stijgende flank van de

DTACK*-signalen van de rekenkaarten hoog maken.

Oplossing a) heeft tot gevolg dat de data-broadcast logica een

combinatorische logica wordt. De maximale vertragingstijd, welke

door de logica veroorzaakt wordt, is 60 nsec. De Master detecteert

dus 60 nsec + 40 nsec = 100 nsec na de stijgende flank van DS* een

stijgende flank van DTACKO*. Er hoeven dus geen 'wait states'

ingelast te worden.

1
Op de Master-kaart bevindt zich een Motorola 68010 processor die

met een clockfrequentie van 10 MHz werkt. In de data-sheets van

deze processor is gedefinieerd dat het tijdverschil tussen de

stijgende flank van 05* en de stijgende flank van DTACK* maximaai

190 nsec mag zijn. Als het tijdverschil grater is dan 190 nsec,

wordt telkens een hele clockcyclus gewacht (wait state) tot de

communicatie afgelopen is. Pas daarna wordt de volgende

schrijfactie gestart.
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Oplossing b) heeft tot gevolg dat de data-broadcast logica een

sequenti~le logica wordt. De vertragingstijd van de logica wordt

mede bepaald door de gebruikte clockfrequentie. Wil men dat geen

'wait states' ingelast worden, moet de gebruikte clockfrequentie

groter dan 16 MHz zijn. De vertragingstijd is gelijk aan 60 nsec +

T. (T = periodetijd van de clock). Bij 16 MHz is T = 60 nsec. De

schakeling moet tegen storende invloeden van de hoge clockfre

quentie worden beschermd.

Er is voor oplossing a) gekozen omdat het ontwerp van de logica

eenvoudiger te realiseren is.

5.3 Bepalen van de logische expressies

Uit de figuren 5.3.,5.4. en 5.5. is een waarheidstabel af te

leiden. In deze tabel is ook een variabele S opgenomen, die

aangeeft of het systeem in de normale mode of in de broadcast mode

werkt. Deze variabele S wordt hardwarematig uit de toestand van de

twee lijnen PBO en PB1 van de PIT 68230, die op het P2 backplane

van elke rekenkaart uitgevoerd zijn, bepaald. Het niveau van deze

lijnen verandert, wanneer het basisadres van de rekenkaarten

softwarematig wordt veranderd.

Op deze manier is hardwarematig eenduidig bepaald of de logica in

de normale mode of in de data-broadcast mode werkt. De waarheids

tabel ziet er als voIgt uit.
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normale mode:

broadcast mode:

5 10 11 12 00 01 02

1 0 0 0 X X X

1 0 0 1 X X X

1 0 1 0 X X X

1 0 1 1 1 0 0

1 1 0 0 X X X

1 1 0 1 0 1 0

1 1 1 0 0 0 1

1 1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 X X X

0 0 0 1 X X X

0 0 1 0 X X X

0 0 1 1 1 0 0

0 1 0 0 0 1 1

0 1 0 1 1 1 1

0 1 1 0 1 1 1

0 1 1 1 1 1 1

De X in de tabel betekent don't care functies.

Tabel 5.1.: Waarheidstabel van de data-broadcast logica

Met behulp van het Karnaugh diagramm worden logische expressies

voor de uitgangssignalen als functie van de ingangsssignalen

gevonden.

nonnale mode (S=l)

bepalen van QO:

10 10

11

11

0 1 1 X

X 0 X X

QO Il *I2

12 12 12



bepa1en van Q1:

10 10

44

11

11

0 1 0 X

X 1 X X

12

Q1 10*12

bepa1en van Q2:
10

12

10

12

11

: 1 0 X

X 0 X X

12

Q2 10*11

broadcast mode (5=0)

bepa1en van QO:

10

12 12

10

II 1 1 1 X

0 1 X X

12

QO 11 + 12

bepa1en van Q1 en Q2:

12 12
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10 10

11

11

1 1 0 X

1 1 X X

01 02 10

12 12 12

Hieruit volgen de vergelijkingen:

00 S*11*12 + S*I1 + S*12;

01 S*10*12 + S*10;

02 S*10*I1 + S*IO;

Deze logische expressies worden in een PAL van het type

T1BPAL16R4-25CN geprogramrneerd. Voor een nadere beschrijving zie

ook bijlage D.

5.4 Voorkomen van logische terugkoppelingen

In figuur 5.7. zijn bij de in- en uitgangslijnen buffers getekend.

Deze buffers zijn volgens VME-specificaties gedefinieerd. Voor in

gaande lijnen wordt de bouwsteen 74LS244 aanbevolen. Voor uitgaan

de lijnen (stuurlijnen) wordt de bouwsteen 74S38 aanbevolen. De

uitgaande lijnen en de ingaande lijnen zijn met elkaar verbonden

en worden via pull-up weerstanden met +V verbonden. Wordt een

uitgangslijn laag dan wordt de ingangslijn ook laag. Deze logiscEe

terugkoppeling is niet gewenst. Er moet een voorziening worden

getroffen, die het ingangssignaal hoog laat wanneer het uitgangs

signaal laag is.
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+v

R

+v

A
R A

Il +V
IO BROADCAST 14LS 44

Kv LOGICA
R

A

I2
HLS 44

Figu'Jr 5.7:

De schakeling in figuur 5.8. voorkomt de logische terugkoppeling.

Het verschil met de oorspronkelijke schakeling is dat er OR-poor

ten en latches toegevoegd zijn.

+v

+v

broadcast

logica

R

R

F iguur 5.8.:



47

De £unctie van de l.atches wordt door de volgende waarheidstabel

beschreven:

Ingangen Uitgangen

-
00 DO EO EO

0 1 0 1

1 1 1 0

-x 0 Eo Eo

x
Eo, Eo

niet relevant

voorgaande waarde blijft behouden

Tabel 5.2.: Waarheidstabel van de latches

De werking, die voor al.le ingaande en uitgaande lijnen identiek

is, wordt met behulp van de signalen ro, QO DOin en EO beschreven.

Er geldt: 10 = DOin + EO. Stel de schakeling werkt in de data

broadcast mode en er kornt een DTACK*-signaal van de rekenkaarten.

OTACK*-signaal komt van rekenkaarten

00

DOin

:i--- -!

10

p poortvertraging

Figuur 5.9.: Het timing diagram van de signalen 10, 00.

-
OOin en EO.
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Het latch en de OR-poort zorgen dat QO niet als ingaand signaal

wordt doorgegeven. EO wordt eerder hoog (een poortvertraging) als

DO laag wordt (drie poortvertragingen). Tijdens de hele cyclus

blijft 10 dus hoog.

Gaat een DTACK*-signaal naar de rekenkaarten dan wordt 10 een

poortvertraging na DO laag. EO blijft gedurende de hele cyclus

hoog. Figuur 5.10. toont het timing diagram.

D~ACK'-slg~aal gaat naar rekenkaarten

QO

DOin

EO

1 C

F: g~ ~r 5.10.: Timing diagramme n van de genoemde signalen

De uiteindelijke schakeling is in bijlage F te zien. De later

bijgevoegde OR poorten worden met de logische expressies in het

PAL geprogrammeerd.

Er zi jn eveneens een aantal hardwarematige veranderingen in het

VME-systeem nodig geweest om de data-broadcast logica in het

systeem te kunnen plaatsen. De aangebrachte veranderingen zijn in

bijlage E te zien.
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6. Initialisatie van de robot beginpositie

Wordt het hoofdproces op de Masterkaart PME68-14 opgestart, dan

worden een aanta1 initia1isaties uitgevoerd die in hoofdstuk 2

uitvoerig beschreven zijn. Een onderdee1 ervan is de initialisatie

van de resolverstanden en de robot beginpositie, die in dit hoofd

stuk nader beschreven worden.

Voor de initialisatie wordt gebruik gemaakt van referentie schake

laars en positieopnemers. Daar de positieopnemers ook een belang

rijke rol spelen bij de beveiliging (hoofdstuk 7 van dit vers1ag)

wordt de werking nader toegelicht.

6.1 Korte beschrijving van de positieopnemers

Voor een positieregeling is het van belang dat de positie van de

robot op elk moment bekend is; dus ook in het begin van de rege

ling moet de positie gedefinieerd zijn. De positie van elke

robotas wordt met behulp van een positieopnemer bepaald. De bouw

van de positieopnemer-print is gerealiseerd door A.T.A.J de Groot

en is in lit. [1] hoofdstuk 7.2. nader beschreven. De belangrijkste

onderdelen van de positieopnemer zijn de resolver en de Resolver

Digitaal Converter (RDC).

De resolver bestaat uit drie in een vlak liggende spoelen. Twee

van de drie spoelen (statorspoelen) zijn vast opgesteld en staan

loodrecht op elkaar. De derde spoel is op de motoras gemonteerd en

draait mee. Op deze bewegende spoel wordt een referentiespanning

van 2400Hz en Vtop-top > 4 Volt toegevoerd. In de statorspoelen

worden door de bewegende spoel inductiespanningen opgewekt. De

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

stand wordt door de RDC weergegeven als een 12 bits digitaal

woord. Een bepaalde asstand binnen een omwenteling van de motoras

wordt door de RDC weergegeven als een opeenvolging van 2
12

as

posities.
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Tussen de motor en de robot-as bevindt zich een vertragende over

brenging de zogenaamde harmonic drive, met een overbrenging van

158: l.

Dit geeft een oplossend vermogen per bit van 0,00056 graden.

(een bit
360

2 12 x 158
0,00056 graden.)

Om de absolute positie van de robotas te kunnen bepalen moet het

aantal motoromwentelingen worden bijgehouden. Het meest signi

ficante bit van het 12 bits digitale woord wordt aan twee 4 bits

up/down counters toegevoerd, die het aantal gehele motorom

wentelingen bijhouden. Een resolverstand wordt dus in totaal door

20 bit gerepresenteerd.

Na het opstarten van het systeem is de positie van de robot niet

eenduidig gedefinieerd. Om na initialisatie een eenduidige posi

tieweergave te hebben moeten de volgende handelingen plaatsvinden.

Elke robotas wordt bij het opstarten zo aangedreven, dat ze in de

richting van een referentieschakelaar beweegt. De referent ie

schakelaar bevindt zich op een bepaalde positie van de robotas. Op

het moment, dat de robotas langs een referentieschakelaar beweegt

zijn de twaalf minst significante bits van de positierepresentatie

een niet te veranderen aanduiding van de asstand van de motor. De

acht meest significante bits (=waarde van de 4 bits counters)

hebben een waarde die afhankelijk is van de beginstand van de

robot bij het opstarten. De inhoud van deze counters kan weI

worden veranderd. Dus wanneer de robotas een referentieschakelaar

passeert dan worden de counters met een bepaalde waarde geladen.

Als beginpositie wordt een stand gekozen zodanig, dat aIle andere

mogelijke posities worden beschreven met in 2-complement notatie

positieve getallen. De initialisatiewaarde van de counters wordt

met behulp van dip-switches ingesteld en bedraagt 80 H (=128). Qe

positie wordt op deze manier altijd door een positieve waarde

voorgesteld.
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De eerder genoemde referentieschakelaars zijn bij de robotassen

als voIgt aangebracht:

Bij de eerste as bevindt zich de referentieschakelaar in het

midden van het bewegingsgebied van de robot. In combinatie met een

ijzeren halve ring wordt de referentieschakelaar, een reed relais,

geschakeld. Op deze manier is de stand van de eerste as eenduidig

bepaald.

Bij de tweede en derde as zijn de referentieschakelaars op een

positie aangebracht waarbij de eindschakelaars nog net niet aan

gesproken worden.

6.2 Initialisatie van de eerste as:

Stel de robot bevindt zich in een stand zoals in figuur 6.1. a

getekend (zijschakelaar gesloten = logisch niveau 0), dan wordt de

motor met een spanning van -8V gestuurd tot de zijschakelaar open

is ( = logisch niveau 1). Nu verandert de stuurspanning naar + 6V

(as beweegt naar rechts) tot de zijschakelaar weer gesloten is.

Daarna beweegt de as met een stuurspanning van -0.5 V naar links

tot de zijschakelaar weer open is. De stuurspanning wordt OVen de

teller wordt geladen met 80 H. Bevindt zich de as in een begin

toestand waarbij de zijschakelaar open is dan wordt de eerste

bovengenoemde stap (aansturen van de motor met +8 V) overgeslagen.
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REF'

2

{6

3

?ig'uur 6.1: Moge1ijke standen van de eerste as

6.3 Initialisatie van de tweede as:

Er wordt verondersteld dat de tweede as zich in een stabiele toe

stand bevindt. Met stabiele toestand wordt bedoeld dat de as zich

niet in een positie bevindt waar hij ten gevolge van de

zwaartekracht in elkaar kan zakken.

In de stabiele toestand is de referentieschakelaar open niveau

1). De motor wordt met een spanning van -2 V aangestuurd. Wanneer

de referentieschakelaar zich sluit wordt de teller met 80 H ge

laden (gepreset) en de stuurspanning wordt + 3. 5V. De robotarm

beweegt omhoog. De stuurspanning moet in dit geval minimaal +3.5V

zijn omdat de robot anders ten gevolge van de zwaartekracht in

elkaar zakt. De teller wordt met 80 H geladen. De tweede as be

weegt omhoog tot de tellerstand gelijk is aan 8EOOO H. Daarna

wordt de stuurspanning OVen de tellerstand opnieuw geladen met de

waarde 80 H.
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1

Fig~ur 6.2: De tweede as

2 3

6.4 Initialisatie van de derde as:

Wanneer de referentieschakelaar gesloten is, beweegt de robotarm

omhooog met een stuurspanning van 4 V tot de referent ie-

schakelaar open is. Daarna beweegt de arm met een spanning van - 1

V omlaag tot de referentieschakelaar weer gesloten is. Vervolgens

wordt de teller met de waarde 80 H geladen. De stuurspanning is nu

o Volt.

------=:-----~.

I

=

Figuur 6.3: De derde as
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7. Beveiliging

Omdat in het systeem fouten kunnen optreden is het van belang dat

er beveiligingen aanwezig zijn die hier op reageren. Deze fouten

kunnen worden onderverdeeld in:

Externe fouten

Deze fouten vinden hun oorzaak buiten het besturingssyteem. De

externe fouten, die in dit hoofdstuk behandeld worden, houden

alleen rekening met fouten die door personen worden veroorzaakt.

Hiermee wordt bedoeld dat personen, tijdens het in bedrijf zijn

van de robot, in het werkgebied van de robot terechtkomen.

Interne fouten

Tut deze klasse van fouten behoren hardware en software fouten die

in het robotbesturingssysteem kunnen optreden . Met hardware fou

ten wordt bedoeld dat hardware componenten van het besturingssys

teem niet correct functioneren. Met software fouten wordt bedoeld

dat de software door programmeerfouten faalt. Interne fouten

kunnen een niet voorziene baan van het Tool Center Point (TCP) van

de robot tot gevolg hebben. Deze onvoorziene bewegingen kunnen

schade aan de robot en zijn omgeving veroorzaken.

Om de gevolgen van fouten te voorkomen dienen in het robotbe

sturingssyteem een aantal beveiligingen aangebracht te worden.

Deze zorgen er voor dat de robot stopt als er fouten gedetecteerd

worden. Er wordt eveneens een foutmelding gegeven die de operator

informeert welke soort fout gedetecteerd is. In dit hoofdstuk zijn

enkele beveiligingen nader uitgewerkt.
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7.1 Ret bevei1igingscircuit

In figuur 7.1. is een mogelijke indeling gemaakt voor het

beveiligingscircuit.

visueel

1
softwarematig

1
hard .. arematig

~ll_-l

alarm alarm

e in d 5 C hake 1 a a r 5

alarm

..atchdog DAC-kaart

alarm

Detect.ie

van fouten

o Volt. ingang

verst.erkers

Ive r 5 t. e r k e r 1 I
J

jmot.or 11

Iverst.erker 21
r

Imot. or 21

!verst.erker 31
r

React.ie op

fout.en

Figuur 7.1.: Hierarchische indeling van de beveiliging

Het beveiligingscircuit wordt in twee lagen onderverdeeld:

-de detectie van fouten

-reactie op fouten (relais-beveiligingscircuitl

De detectie van fouten kan op verschillende manieren gebeuren:
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Visuele detectie (door de mens)

Als de operator constateert dat er een externe of interne fout

optreedt, kan hij van de noodstop gebruik maken.

Hardwarematige detectie

Dit gebeurt door middel van mechanische eindschakelaars en een

klapstang.

Externe fout

De klapstang is een stang die de toegang tot het werkgebied van de

robot verspert. Indien de klapstang niet gesloten is, wordt dit

door middel van een schakelaar gedetecteerd.

Interne fouten

Interne fouten worden door middel van mechanische eindschakelaars

en door een status-kaart gedetecteerd. Dit wordt in paragraaf 7.1.

nader beschreven.

Softwarematige detectie

Dit gebeurt door middel van programma's. Hierbij wordt onder

andere gecontroleerd of:

- de duur van een programma niet te lang wordt

- de maximaal toelaatbare snelheid van de robot niet wordt

overschreden.

Reactie op fouten

Na detectie van een fout wordt een alarmsignaal naar het relai~

beveiligingscircuit verstuurd. Dit circuit onderneemt bij het

optreden van een alarmsignaal twee acties:
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-De ingangen

geschakeld

-De motoren

kortgesloten.
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worden

de
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versterkers worden

de versterkers

naar 0 Volt

en

in de beveiliging verschillende functies.

aantal systeemcomponenten aan bepaalde

Door deze acties wordt de beweging van de robot gestopt.

Een andere reactie op fouten wordt door de watchdog op de

DAC-kaart gei'nitieerd. Logica voorkomt dat bij het optreden van

interne fouten onjuiste stuurspanningen op de analoge uitgangen

van de DAC-kaart blijven staan.

Hoe een en ander in de praktijk kan worden gerealiseerd, wordt

hierna aangegeven.

7.2 Status-kaart

De status-kaart vervult

Ze controleert of een

voorwaarden voldoen:

-Is de voeding van de resolverkaarten ingeschakeld ?

-Is de voeding van de servoversterkers ingeschakeld ?

-Is de klapstang gesloten ?

-Is het besturingsprogramma gestart en zijn bij de softwarematige

beveiligingen geen fouten opgetreden? (De softwarematige

beveiligingen worden in paragraaf 7.3 nader toegelicht).

Deze lijst kan nog worden uitgebreid.

Voldoet een systeemcomponent niet aan de gestelde voorwaarde dan

is er in het vervolg sprake van een onjuiste status van de

systeemcomponent.
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Op de status-kaart bevindt zich een status-register. Elk bit van

dit register geeft de status van een systeemcomponent weer. Is de

waarde van het status-bit 1 dan is de status juist; bij een onjui

ste status wordt de waarde van het status-bit O.

Worden een of meerdere status-bits 0 dan geeft de status-kaart een

alarmsignaal door aan het relais-beveiligingscircuit. Di t alarm

signaal is aktief laag. Is de voeding van de status-kaart uitge

vallen, dan is het niveau van het alarmsignaal eveneens laag en

onderneemt het relais-beveiligingscircuit actie.

Het besturingsprogramma, dat op de Master-kaart loopt, leest

tijdens het opstart-proces en het bernonsteringsproces de inhoud

van het status-register. Is de inhoud veranderd dan geeft het

besturingsprogramma een foutmelding via de terminal van de Master

kaart aan de operator.

De status-kaart controleert ook nog de status van de volgende

systeemcomponenten:

-Heeft een noodstop plaatsgevonden ?

-Zijn de eindschakelaars ingeschakeld ?

-Heeft het relais-beveiligingscircuit actie ondernomen ?

De status van de drie laatsgenoemde systeemcomponenten dient

aIleen als terugrnelding naar het besturingsprogramma. Door de

status-kaart wordt in dit geval geen alarmsignaal gegenereerd.

Figuur 7.2. laat schematisch de functie van de status-kaart zien.

Een onjuiste status van de met stippellijn getekende ingangen ver

oorzaakt geen alarrnsignaal naar het relais-beveiligingscircuit; de

andere ingangen weI.
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status voeding resolverlcaarten
)

stand voeding servoversterlcers
)

status lclapstang

status besturingsprogr amma

status noodstop
....................................................................._ ~

status van de eindschalcelaars--_ _-_ _- _.._-_ _ _-_ _....••..•......~

status van het relais-_ _ _ _ _-..~
beveiligingscircuit

status

lcaa rt

terugmelding naar

het besturingsprogramma

alarm naar het

relais-beveiligingscircuit

Figuur 7.2.: Schema van de status-lcaart

7.3 Watchdog op de DAC-kaart

Het DA-conversie-proces wordt door een watchdog beveiligd, die

zich op de DAC-kaart bevindt. Een watchdog is een delay-timer die,

als hij afloopt, een signaal genereert. Wanneer deze watchdog

afloopt zullen de analoge uitgangen van de DAC-kaart 0 Volt

worden. De werking van de watchdog wordt door de drie onderstaande

registers, die zich op de DAC-kaart bevinden, bestuurd.

-DA-Start Register

-Status-Control Register

-Timeout-Control Register

De watchdog wordt ge-enabled door bit 3 van Status-Control

Register laag (0) te maken. Het Timeout-interval wordt door het

schrijven van een bepaalde waarde in het Timeout-control Register

ingesteld. De maximale waarde waarrnee het register geladen kan

worden is 254. Het Timeout-interval wordt als voIgt berekend:

Timeout-interval = (255 - (register waarde)) x T

(T = periodetijd van de clock)
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De watchdog is geimplementeerd als een a-bit up counter. Iedere

clock-periode verhoogt de counter de register waarde. Is de

register waarde gelijk aan 255 dan vindt er een Timeout plaats.

Dit betekent dat het Timeout-interval volgens bovenstaande formule

minimaal T seconden duurt. De periodetijd van de clock is

fabrieksmatig op 1.3 seconden ingesteld. Door het veranderen van

een weerstand (R124) op de DAC-kaart kan de periodetijd worden

veranderd.

De periodetijd wordt als voIgt berekend:

T
R

5
seconden (R in MOhIn)

Als de watchdog regelmatig gereset wordt, vindt geen Timeout

plaats. Het resetten van de watchdog gebeurt door een schrijfactie

naar het DA-Start Register.

Normaal vindt deze schrijfactie tijdens elke bemonsteringsperiode'

plaats. Treedt er een fout op die deze schrijfactie verhindert,

dan geeft de watchdog na het verstrijken van het Timeout-interval

een Timeout.

7.4 Softwarematige controles

Softwarematig worden een aantal controles uitgevoerd om de

gevolgen van fouten te beperken. Fouten kunnen een aantal gevolgen

hebben:

-De maximaal toegestane waarden voor snelheid en versne11ing van

de robotassen worden overschreden

-Ondanks dat een stuurwaarde voor de robotassen naar de DAC-kaart

geschreven wordt, wordt geen positieverandering van de robotassen

gemeten

-Vertragingen (of vastlopen) van het opstart-proces, het

bemonsteringsproces of het rekenproces kunnen plaatsvinden.

In de volgende paragrafen worden een aantal softwarematige

controles beschreven, die in het systeem geimplementeerd kunnen

worden:



61

a) snelheidscontrole

b) versnellingscontrole

c) software eindschakelaar controle

d) os - or controle

e) Controle van het IEEE-proces

f) Controle van het opstart-proces

g) Controle van het bemonsteringsproces

h) Controle van het rekenproces

software

eindschak.

ALARM

snelheids

controle

ALARM

versnellings

controle

ALARM

res 01 ver

st a nden

aktuele

versnelling

aktuele

verandering f------'

setpoint

- __~> I rekenproces

Os-Or
alarm

I Df A co nve r s ie I~(--------------------

Figuur 7.3: Blokschema van de softwaremat ige controles
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Deze controles kunnen op de Master-kaart worden uitgevoerd. In de

volgende paragrafen zullen de bovengenoemde controles nader worden

uitgewerkt.

7.4.1 Snelheidscontrole

De snelheid van een robotas wordt uit de verandering van de

resolverstanden per sampleperiode berekend. Als de snelheid groter

is dan een maximale toegestane waarde, wordt alarm gegeven. Uit de

technische specificaties van de robot fabrikant wordt de maximale

toegestane snelheid van de robotassen bepaald.

Voor de ASEA IRB6 robot gelden de volgende maximale toegestane

snelheden:

AS snelheid

1 95 grad/sec

2 95 grad/sec

3 94 grad/sec

4 115 grad/sec

5 195 grad/sec

Tabel 7.1: De maximaa1 toegestane sne1heden

van de ASEA robot

De maximale snelheden zi jn in gradl sec gegeven. De snelheid van

een robotas kan met behulp van de volgende formule berekend

worden:

v (Pnieuw - Poud ) IT == 8p IT
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V snelheid

Pnieuw ..••. nieuwe positie

Poud oude positie

T sampletijd

De gebruikte resolvers hebben een resolutie van 0,00056 graden per

bit. Hieruit voIgt dat een verandering van een graad van een link

met een resolverstand verandering van 1798 bits overeenkomt.

De maximale absolute afwijking I ap I van de resolverstanden over

sampletijd van 1 msec bedraagt:

AS laPI

dec hex

1 171 AB

2 171 AB

3 169 A9

4 207 CF

5 351 15F

Tabel 7.2: Maximale absolute afwi jkingen van de

resol verstanden per 1 msec.

De snelheid wordt ook door de rekenprocessen op de rekenkaarten

bepaald. De Master-kaart kan tijdens elke bemonsteringsperiode de

snelheidswaarde van de rekenkaart lezen, in plaats van deze waarde

zelf te berekenen.

7.4.2 Versnellingscontrole
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Als de versnelling groter is dan een maximale waarde, wordt er

alarm gegeven.

Door Paul Coster lit. [4] is een schatting gemaakt van de maximaal

toelaatbare versnelling van elke robotas van de ASEA robot:

AS max. versnelling

2
1 950 grad/sec

2
2 950 grad/sec

2
3 940 grad/sec

2
4 1150 g r ad / sec

2
5 1959 grad/sec

Tabel 7.3: Maximale versnelling per robotas

van de ASEA robot

Opmerking bij het berekenen van de versnelling:

Bij het toepassen van de versnellingscontrole moet de versnelling

van elke robotas worden bepaald. De door de positieopnemers opge

nomen posities zijn behept met ruis. Deze ruis veroorzaakt fluctu

at ies in de berekende snelheid. De versnelling (afgeleide van de

snelheid) zal dus sterk wisselend zijn.

7.4.3 Softwarematige eindschakelaar controle

Deze beveiliging controleert of een robotas met een te grote

snelheid in de richting van zijn mechanische eindstand beweegt.

Dit wordt als extra beveiliging voor de mechanische

eindschakelaars aangebracht.

Het werkgebied van de ASEA is als volgt gedefinieerd:
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AS werkgebied

1 +/- 170 grad

2 +/- 40 grad

3 + 25 grad tot - 40 grad

4 +/- 90 grad

5 +/- 180 grad

Tabel 7.4: Werkgebied van de ASEA robot

De standen van as 2 en as 3 hebben invloed op elkaars werkgebied.

Tijdens de beweging van de robot wordt gecontroleerd of aan de

volgende relatie voldaan is:

as23 Iverplaatsing as 2 - verplaatsing as 31 < 40 grad

Indien de waarde van de variabele as23 > 40 grad wordt, geeft deze

beveiliging alarm.

Per robotas wordt een nieuw werkgebied gedefinieerd (nieuw werk

gebied = 80% van het door ASEA opgegeven werkgebied). De begin- en

eindpositie van het nieuwe werkgebied worden software- eindscha

kelaars genoemd. Verder wordt per robotas een controle-snelheid

gedefinieerd (controle-snelheid = 80% van de maximaal toegestane

snelheid). Er wordt gecontroleerd met welke snelheid een robotas

in de richting van zijn mechanische eindstand beweegt. Wanneer de

snelheid bij het passeren van een software-eindschakelaar groter

is dan de controle-snelheid, wordt alarm gegeven.

Tabel 7.4. toont de posities van de software-eindschakelaars met

de bijbehorende controle-snelheid (max. positieverandering per 1

msec sampleperiode) .
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80 % werkgebied (hex) 80 , van 10PI (hex)

as 1 : 0499BO - OBBB30 89

as 2 : 06£710 - 0918FO 89

as 3 : 06£710 - 08AF96 87

as 4 : 0587£4 - DA781C A6

as 5 : 030FC8 - OCFD38 119

Tabe~ 7.5: Software eindschake1aars

7.4.4 os - or controle

De gewenste stand van een robotas werdt door setpoints opgegeven.

Veranderen de setpoints dan meet dit een beweging van de robotas

tot gevolg hebben. De resolverstand, die de stand van de robotas

weergeeft, moet dus ook veranderen.

Deze beveiliging controleert of een verandering van setpoints (os)

een verandering van de resolverstand (or) tot gevolg heeft. Is os

> 0 en blijft or = 0 dan geeft deze beveiliging alarm.

De volgende fouten kunnen een oorzaak zijn dat de resolverstanden

niet veranderen:

-een fout in de resolverkaarten (of de verbindingslijnen)

-een fout in de D/A-conversie

-fouten in het regelprogramma.
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7.4.5 Controle van het lEEE-proces

Een controle of de dataoverdracht goed is verlopen kan plaats

vinden in de vorm van een checksum of een paritycheck.

7.4.6 Beveiliging van het opstart-proces

Ret opstart-proces kan door een watchdog beveiligd worden. Als hij

voor het aflopen van de tijd gereset wordt, zal er geen signaal

worden gegeven. Als watchdog wordt een timer van de Master-kaart

gebruikt.

De timer wordt geinitialiseerd en gestart. Daarna wordt het op

start-proces uitgevoerd. Na het opstart-proces wordt de timer

gestopt en gereset. De delay-tijd van de timer wordt groter geko

zen dan de tijd die het opstart-proces nodig heeft. Stel een in

terne fout heeft tot gevolg dat het opstart-proces vastloopt.

Ondertussen loopt de watchdog af en genereert een interrupt. De

interrupt-routine geeft een foutmelding en breekt het opstart

proces af.

7.4.7 Beveilig~q van het bemonsterinqsproces

De beveiliging van het bemonsteringsproces werkt als voIgt:

Ret bemonsteringsproces is een interrupt-routine, die elke 1 msec

door een timer wordt qestart. Stel het bemonsteringsproces wordt

door een interne fout opgehouden. De timer start het volgende

bemonsterinqsproces op. Dit proces controleert of het voorafqaande

bemonsteringsproces voltooid is. Wordt geconstateerd dat vooraf:

qaande proces niet voltooid is, dan wordt een alarm aan de status

kaart qeqeven.
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Figuur 7.4. toont aIle acties die tijdens het bemonsteringsproces

uitgevoerd moeten worden.

Het interrupt-mask register wordt veranderd (1). Dit is nodig

omdat een interrupt-routine interrupts van hetzelfde en lagere

niveau's maskeert.

Bij het optreden van een fout moet het volgende

b . 1 k d demonster~ngsproces toch unnen wor en gestart. De waar evan een

variabele bev wordt gecontroleerd. Wanneer bev

vorige bemonsteringsproces nog niet voltooid.

1 dan is het

Er wordt een

alarmsignaal aan de status-kaart gegeven en het

bemonsteringsproces wordt afgebroken. Is bev o dan wordt het

bemonsteringsproces voortgezet. Daarna worden de acties (4) tot

en met (8) uitgevoerd, die al in hooofdstuk 2 beschreven zijn. De

voorlaatste actie is het uitvoeren van de software-beveiligingen

(9). Aan het einde van het bemonsteringsproces wordt bev = 0 (10).

1
lr.dier. er een timer interrupt-routine uitgevoerd

wordt (:r.terr~pt r.iveau 6), worden de interrupts tot en

6 gedisab:ed. Wil men dat bij het optreden van een fout

volgende be~cnsterings- proces weer opgestart kan worden

interr~pt niveau 6) , dan moet eerst het interrupt mask

worden veranderd. Het wijzigen van het interrupt niveau

door het schri ~ven van een andere interrupt mask code in

status register van de processor.

met niveau

het

(op

register

qebeurt

het
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timer-interrupt

1
verander het interrupt mask register 1

Controle van de variabele bev 2

Verander variabele bev ( bev 1 3

4

5

Data naar rekenkaarten 6

7

bereken nieuwe o-setpoint B

software beveiliging 9

verander variabele bev (bev 0) 10

Figuur 7.4.: Beveiliging van het bemonsteringsproces
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7.4.8 Beveiliging van het rekenproces

Het rekenproces wordt tijdens elke bemonsteringsperiode door het

bemonsteringsproces gecontroleerd. Als het rekenproces niet op

tijd klaar is met de berekeningen, wordt het rekenproces door het

bemonsteringsproces op de Master-kaart afgebroken. Het

bemonsteringsproces zorgt ervoor dat de ana loge uitgangen van

DAC-kaart 0 Volt worden en geeft een foutmelding.



71

8. Conclusies en aanbevelinqen

Voor de realisatie van een msec cyclustijd voor het regelalgoritme

blijkt de implementatie van data-broadcast een aantrekkelijke

manier te zijn.

Data-broadcast kan op de volgende wijze geimplementeerd worden:

- door het gelijkmaken van de basisadressen van de rekenkaarten

- door het toevoegen van logica bij de dataacknowledge lijnen van

de rekenkaarten.

De beveiliging van de ASEA-robot kan worden uitgebreid. Daartoe is

een concept uitgewerkt op welke manieren dat gerealiseerd kan

worden.

Bij de realisatie van de uitbreidingen van de beveiliging kunnen

de volgende opmerkingen geplaatst worden:

De meest geschikte plaats voor de status-kaart in het bestu

ringssysteem is het rek van de resolverkaarten. Het ontwerp van

de interface-Iogica voor de P2-bus kan dan worden overgenomen

van de reselverkaarten.

De tijdsduur die nodig is om aIle softwarematige controles uit te

voeren is niet bekend. Op de Master-kaart is tijdens elke

bemonsteringsperiode van 1 msec ongeveer 700 ~sec beschikbaar voer

het uitvoeren van deze controles. Er moet nog onderzocht worden of

ze allen binnen deze tijd uitgevoerd kunnen worden.

De versnelling kan uit de snelheidsverandering per sampleperiode

berekend worden. Uit meetresultaten blijkt dat de snelheid, die

berekend wordt uit de positieverandering per sampleperiode sterk

behept is met ruis.
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Als de versnelling op de hier boven vernoemde wijze berekend wordt

kan dat zeer sterk variirende waarden van de versnelling

opleveren. Er moet onderzocht worden of de versnelling op een

andere manier berekend kan worden.
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Ret starten van programma's

Het starten van programma' 5 op een VME-kaart gebeurt vanaf een

terminal met behulp van het monitor-programma (ook PLUM, Plessey

Universal Monitor, genoemd).

Elke kaart heeft een eigen terminal en een eigen

monitor-programma. Het is de bedoeling dat in de toekomst het hele

besturingssysteem vanaf een terminal, die met de Master-kaart

verbonden is, wordt gecontoleerd. In deze bijlage wordt een

methode beschreven die het mogelijk maakt om programma' 5 op de

rekenkaarten te starten zonder gebruik te maken van een terminal.

Eerst voIgt een korte beschrijving van het monitor-programma. De

basismogelijkheden van het monitor-programma

zijn:

a.) Het laden van programma's

b.) Het opstarten en laten verwerken van een programma

c.) Gebruiken als hulpmiddel bij het debuggen van programma's.

Bij het aanzetten van het systeem wordt het monitor-programma, dat

zich in een EPROM op iedere kaart bevindt, automatisch gestart. Na

het uitvoeren van een aantal initialisaties op de VME-kaart wordt

de command-interpreter actief: een routine die het toetsenbord van

de terminal aftast en de commando's die via het toetsenbord worden

ingevoerd verwerkt.

Het starten van een programma op de Master-kaart of de

rekenkaarten gebeurt via de terminal met de monitor-instructie "go

2000".

Door een software-fout in

rekenkaarten wordt de VME-bus

initialisatie laag, wat een

het monitor-programma van de

sigriaallijn SYSFAIL* tijdens de

interrupt op de Master-kaart
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veroorzaakt en het starten van programma's onmogelijk maakt. Door

eerst een programma op de rekenkaart te starten kan het niveau van

SYSFAIL* hoog worden gemaakt. Pas daarna kan een programma op de

Master-kaart worden gestart.

Een andere mogelijkheid is het veranderen van de inhoud van het

interrupt mask register op de Master-kaart door de PLUM

instructie: mm FEFD07;b

00."

De door SYSFAIL* veroorzaakte interrupt wordt gemaskeerd en het

programma op de Master kaart kan worden gestart.

Programma's op de rekenkaarten kunnen, zonder terminal, door het

genereren van een interrupt worden gestart. Op de voorkant van de

PME6B-25 kaarten bevindt zich een Abort schakelaar. Bij het

indrukken van deze schakelaar wordt een non maskable interrupt

gegenereerd. In de interrupt vector table staat het beginadres van

de bi jhorende interrupt routine aangegeven. Wordt op deze plaats

het beginadres van het programma ingevuld, dan kan een programma

op deze manier worden gestart. De interrupt vector table van de

rekenkaarten bevindt zich in het onderste gedeelte van het Dual

Ported RAM, van adres OxOOO tot en met Ox3FF. De interrupt vector

van niveau 7 wijst naar geheugenplaats Ox7C.

Het programma op de Master-kaart wordt vanuit de terminal gestart

en verandert het sprongadres in het Dual Ported RAM van de

rekenkaarten. Daarna moeten de Abort switches van de rekenkaarten

ingedrukt worden en moet er een terugmelding naar de

Master gegeven worden, zodat de Master weet dat de rekenkaarten

gestart zijn. Het programma op de rekenkaarten zorgt ervoor dat

het sprongadres van de non maskable innterrupt na het starten weer

de juiste waarde krijgt. In figuur A-I. zijn de belangrijkste

punten te zien die het programma moet doorlopen:
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Maskeer interrupt (SYSFAILj

1
Start programma op Master-kaart

1
Verander het sprongadres in de interrupt vector tabel

van elke rekenkaart

1
Opstarten van de rekenkaarten met behulp

van de ABORT switch

1
Wacht op terugmelding van de rekenkaart (en)

1
Vervolg programma

Figuur A-l: Starten van programma's op de

rekenkaarten
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/****************************************************************/
/* testprogramma voor het opstarten van de PME 68-25 */
/* rekenkaart(en) m. b. v. de ABORT switch */
/* Author: M.K. Rudolf date 16-05-1989 */
/* Update: date 24-05-1989 */
/****************************************************************/

'include "cpu14.c"

(int *)
(char *)

'define
.define

int adr level 7
control

(Ox40007C)
(Ox1000)

/* variabele controle dient als terugmelding van de rekenkaart
naar de Master.

*/

opstarten_rekenkaart()
{

*int_adr_level_7 = Ox2000;
while (*contole != 0) { );
write_string("Rekenkaart is opgestart");
}

main ()
{

opstarten rekenkaart();
while (1) { };
}
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Orndat in het data-sheet van de PIT 68230 sornmige gegevens ont

breken voIgt in deze bijlage een korte aanvulling op het data

sheet.

De PIT68230 bestaat uit drie parallelle 8 bits brede poorten en

een timer. Voor het softwarematig veranderen van het basisadres

worden twee parallelle poorten, poort A en poort B, gebruikt. De

werking van de poorten worden door het prograrnmeren van de poorten

vast- gelegd.

De PIT wordt in mode 0 submode Ix geprograrnmeerd. Mode 0 submode

Ix betekent dat de poorten A en B voor 8 bit brede dataoverdracht

gebruikt worden.

Mode 0 wordt bereikt door het schrijven van byte OxOO in het Port

General Control Register (PGCR). Na het opstarten of na een reset

staat deze waarde in het register.

Submode Ix wordt ingesteld door het schrijven van het byt Ox80 in

de register Poort A Control Registers (PACR) en poort B Control

Register (PBCR).

Of poort A en B in- of uitgangspoorten zijn, wordt bepaald door de

inhoud van de registers Poort A Data Direction Register (PADDR) en

Poort B Data Direction Register (PBDDR).

Na het opstarten en na een reset is de inhoud van de registers O.

De poorten zijn als ingangspoorten geprograrnmeerd. wil men poort A

als uitgangspoort gebruiken dan moet het byte OxFF in het PADDR

worden geschreven.

Onafhankelijk van de inhoud van de registers PADDR en PBDDR kan de

potentiaal van de poorten A en B met de registers Poort A

Alternate Register (PAAR) en Poort B Alternate Register (PBAR)

worden gelezen.

De lijnen van een poort zijn via pull-up weerstanden met + 5 Vo~t

verbonden.
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De programma's PIT_6825.h en PIT_6825.c initialiseren de PIT 68230

in de eerder genoemde configuratie:

/****************************************************************/
/* PIT 6825.h */
/* Author: M.K. Rudolf date 03-04-1989 */
/* Update date 03-04-1989 */
/****************************************************************/

/*
Deze module beschrijft de
parallelle interface/timer
gebruikt wordt */

structuur van de registers van het
IC 68230, dat op de Plessey kaart 6825

fdefine PIT base OxFFFDOOOO

fdefine
/* Port

PIT PGCR ((char *) (PIT_base))
General Control Register */

fdefine PIT PADDR ((char *) (PIT_base +
/* Port A Data Direction Register

Ox02) )
*/

fdef ine PIT PBDDR ((char *) (PIT_base + Ox03))
/* Port B Data Direction Register */

fdefine PIT PACR ((char *) (PIT_base + Ox06))
/* Port A Control Register */

fdefine PIT_PBCR ((char *)

/* Port B Control Register
(PIT_base + Ox07))

*/

fdefine PIT PADR ((char *)
/* Port A Data Register

OxO 8) )

fdefine PIT_PBDR ((char *)
/* Port B Data Register

(PIT_base + Ox09))
*/

fdefine PIT_PAM ((char *)) (PIT_base + OxOA))
/* Port A Alternate Register */

fdefine PIT_PBAR ((char *)) (PIT base + OxOB))
/* Port B Alternate Register */
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/****************************************************************/
/* PIT 6825.c */
/* Author: M.K. Rudolf date 03-04-1989 */
/* Update date 03-04-1989 */
/****************************************************************/

/* Deze module bevat de initialisatie van poort A en poort B van
het parallelle interface van het bouwsteen 68230 op de Plessey
kaart 6825

*/

/* 'include "PIT 6825.h " */

{

*PIT PGCR = OxOO;
/* mode 0 (unidirectional 8-bit mode) */

*PIT_PACR = Ox80;
/* submode 01

*PIT_PBCR = Ox80;
/* submode 01

*/

*/

*PIT PADDR
/* all pins

OxFF;
are output pins */

*PIT PBDDR = OxOO;
/* all pins are input pins */

*PADR
/* all

OxFF;
pins are high */
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Bijlage C Programma's voor het veranderen van het basisadres

Programma op de Master-kaart:

/****************************************************************/
/* test programma voor PME 6814 */
/* Author: M.K. Rudolf date 16-05-1989 */
/* Update: date 22-05-1989 */
/****************************************************************/

/* Dit programma verandert het basisadres van de rekenkaarten in
de data- broadcast mode.

*/

fdefine ext_adres_reg (char *)
fdefine mailbox adres (char *)
fdefine true 1

(OxFEF90 1)
(Ox4FFFOO)

main()
{

*ext_adres_reg
*mailbox adres
*ext_adres_reg
*mailbox adres

while (true) I;

Ox01;
Ox06;
Ox02;
Ox06;

/* mailbox interrupt rekenkaart 1 */

/* mailbox interrupt rekenkaart 2 */
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Programma op de rekenkaarten:

/****************************************************************/
/* mailbox int.c voor PME 6825 */
/* Author: M.K. Rudolf date 28-03-1989 */
/* Update: date 19-05-1989 */
/****************************************************************/

'include "pit_6825.c"

'define clrmail (char *) (OxFFF8000F)
fdefine mailbox adres (char *) (OxFFFOO)

extern int base;

/*
de variabele base wordt voor de identificatie van de rekenkaart
gebruikt.
*/

init 6825 ()
{

char dump [100] ;

switch(*PIT_PBDR & 3)
{

case 0: base
case 1: base
case 2: base

0; break;
1; break;
2; break;

}

sprintf(dump, "variable base
write_string(dump);
)

change_to_normal()
{

*PIT PADR = OxFF;
/* all pins are high */
}

change_to_broadcast()
{

*PIT_PADR = OxOO;
/* all pins are low */
}

%x", base);
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control_base_adres()
I
char dump[100);
sprintf(dump, "alternate register poort A %x", *PIT_PAAR);
write_string(dump);
sprintf(dump, "alternate register poort B %x", *PIT_PBAR);
write_string(dump);
sprintf (dump, "base adres = %x", *PIT_PBDR);

write_string (dump) ;
sprintf (dump, "variable base %x", base);
write_string(dump);

if «*PIT_PBDR & 3) 0) /* data-broadcast mode */

Ox1400000") ;

/* norrnale mode

switch (base)
{

case 1: write string("base adres 6825-1
break;

case 2: write_string("base adres 6825-2
break;

default:write_string("unknown option");

}

else
{

switch (base)
{

case 1: write_string ("base adres
break;

Ox400000") ;

Ox400000") ;

*/

case 2: write_string("base adres
break;

Ox2400000") ;

default:write_string("unknown option");
}

}

}

mailbox_int ()
{

*clrrnail = Ox20; /* enables further mailbox interrupts */

switch (*mailbox_adres)
{

case 6: write_string("change to broadcast");
init_PIT_68230();
change_to_broadcast();
control_base_adres();
break;
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case 7: write_string("change to normal");
init_PIT_68230();
change_to_normal() ;
control_base_adres() ;
break;

case 11:write string("control of base adres");
control_base_adres() ;
break;

default:write_string("unknown option");
}

main ()
{

init_PIT 68230();
init_6825() ;
while (1) { };
}
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Programmable Array Logic (PAL)

Het logische gedeelte van de broadcast logica is in een PAL

geprogrammeerd. Voor een PAL is uit meerdere redenen gekozen. De

voordelen van een PAL ten op zichte van conventionele TTL logica

zijn:

- reductie van het aantal benodigde IC's.

- vereenvoudiging en verhoging van de snelheid van de

schakeling.

- hoge snelheid, 15 nsec is ongeveer de typische propagatie

tijd.

- programmeerbaar op standaard PROM programmers.

- speciale voorzieningen (security fuse) voorkomen het kopieren

van de logische schakeling. (Deze optie is voor onze toepassing

niet van belang) .

Beschrijving van de opbouw van een PAL

In figuur C-1 is de opbouw van een PAL te zien. Een PAL bestaat

uit een programmeerbare AND array en een vast doorverbonden OR

array. Het OR array van het PAL is met een vast aantal AND

uitgangen vast verbonden. In figuur C-1 zijn met elk OR-gate twee

AND-gates doorverbonden. Dit levert een beperking voor het PAL:

het aantal AND-gates in een logische vergelijking mag niet groter

zijn dan het aantal AND-gates die per uitgang toegelaten zijn.
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Figuur C-l: PAL architectuur

Er is voor het TIBPAL16R4-25CN van Texas Instruments gekozen. Met

behulp van het programma 5print worden de volgende vergelijkingen

van hoofdstuk 5 geprogrammeerd:

5 = PBO + PB1

QO 5*I1*I2 + 5*I1 + S*I2

Q1 S*IO*I2 + 5*IO

Q2 5*IO*I1 + S*IO

Opmerking: Orndat het gekozen PAL uitgangen heeft die laag actief

zijn moeten de vergelijkingen geinverteerd worden.



88

De definitie van de ingangs- en uitgangspennen van het PAL zien

als voIgt uit:

TIBPAL16R4 -25CN

NC
PBO
PB1
DOin
lEO
D1in
lEI
D2in
IE2
GND

1
\1

20
2 19
3 18
4 17
5 16
6 15
7 14
8 13
9 12
10 11

VCC
S
Q2
NC
NC
NC
NC
Q1
QO
IOE

device 16r4;

PBO
PB1
DOin
lEO
Dlin
lEI
D2in
IE2
GND
QO
Q1
Q2
S
VCC

2
3
4
5
6
7

8
9
10
12
13
18
19
20

macro
macro
macro

110
111
112

IDOin*EO;
IDlin*E1 ;
ID2in*E2;
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start

5 /= PBO*PB1;
QO /= &/11*&/12 + 5*&/11 + 5*&/12;
Q1 /= &/10 + 5*&/12;
Q2 /= &/10 + 5*&/11;

end
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