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SAMENVATTING

In het kader van het onderzoek naar de besturing van robots zijn

enige verkenningen verricht welke inzichten moesten verschaffen

omtrent de realisatie van gecoordineerde, snelle motorregelaars en

de implementatie op een multiprocessor configuratie.

Aan de hand van een fysisch model, bestaande uit een servomotor met

resolver, een harmonic drive en een last is, samen met een beschik

baar computer ontwikkelsysteem, een opstelling gebouwd waarmee het

mogelijk is digitale regelaars te implementeren en testen.

De opstelling is een onderdeel van een hierachisch opgebouwd sys

teem zoals die bij de besturing van de volgende generatie robots

gebruikt kan worden. Een single-board computer ontvangt setpoints

van een host systeem via een seriele communicatielijn, welke samen

met de, via een paralelle I/O ingelezen, lastpositie verwerkt wor

den in een regelalgorithme. De door het regelalgorithme berekende

waarde is een maat voor de motorspanning en wordt via een digitaal

analoog converter aan een servoversterker overgedragen.

De setpoints kunnen daarna samen met de gemeten posities via een

plotpakket op een ander computersysteem worden verwerkt.

De bij het ontwikkelsysteem gebruikte taal MicroPower/Pascal is

onderzocht op geschiktheid voor snelle communicatie tussen twee

processoren en voor implementatie van digitale regelaars.

De aanwezige hardware is getest en uitgebreid en er zijn hardware

mogelijkheden onderzocht die snelheidsverbeteringen kunnen geven,

zodat implementatie van rekenintensieve digitale regelaars mogelijk

wordt.
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SUMMARY.

This thesis deals with some preliminary research concerning the

realization of coordinated, fast digital motorcontrollers and their

implementation on a multiprocessor configuration.

By using a physical model consisting of a servomotor and resolver,

a harmonic drive and a load, and an additional computer development

system and some hardware, a laboratory set-up has been constructed.

With this set-up one can implement and test different kinds of

digital controllers.

The set-up resembles part of a hierarchical system what can be used

to control industrial robots. A single-board computer receives

setpoints from a host computer by means of a serial line. Together

with the measured position of the load these setpoints are worked

up in a control algorithm and the output value of the calculations

will drive a servo amplifier by means of a digital-analog conver

ter. After a profile has been sent to the digital controller, the

setpoints, measured positions of the load and calculated motor

voltages can be plotted.

Research has been done to determine whether the MicroPower/Pascal

language, which is used on the computer development system, is

capable of handling fast communication between two processors and

implementation of digital controllers.

The existing hardware has been extended and the total configuration

has been tested. To achieve a faster performance of more complex

digital controllers, research has been done in order to find some

new hardware solutions.
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Lijst van afkortingen en naamgevingen.
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0.0 Inleiding

0.1 Het aan de T.H.Eindhoven verrichte robotonderzoek

In vele geindustrialiseerde landen hebben onlangs de industriele

robots hun intrede gedaan en is flexibele automatisering aan de orde

van de dag. De "in meer coordinaten vrij programmeerbare hanteer

machine" vindt zijn toepassingen nog voornamelijk op het gebied van

puntlassen, booglassen, lakspuiten, laden en lossen van machines en

de montage en het hanteren van werktuigen. Verdere toepassingen van

robotgebruik worden op dit moment onderzocht. Uit marktresearch

welke in de U.S.A. is uitgevoerd blijkt dat robots in de komende.

jaren in hoog tempo worden ingezet. Bepaalde cijfers zouden aantonen

dat er in 1983 ongeveer tweeduizend robots in de States verkocht

gaan worden, in 1984 zes- tot achtduizend en in 1985 honderdduizend.

De meeste robots die op dit moment worden toepast, zijn nag van de

zgn. eerste generatie. De arm wordt bestuurd, zonder dat er een

plaatscontrole (feedback) plaatsvindt. De tweede generatie heeft weI

vermogen tot corrigeren van de plaats en is uitgerust met sensoren

welke deze plaats meten en eventuele andere sensoren zoals "gezichts

vermogen" en "tastzin". Robots van de derde generatie zijn in staat

ervaringen uit het verleden in de bestur!ng te verwerken d.m.v.

patroonherkenning.

Ook op de T.H.Eindhoven wordt sinds korte tijd onderzoek gedaan naar

aspecten van robotisering en weI binnen de interafdelingswerkgroep

"Industriele robots", een samenwerkingsverband tussen de afdelingen

der Elektrotechniek en Werktuigbouwkunde. De groep heeft de beschik

king over een ASEA IRb-6 robot en het doel is bij te dragen tot het

ontwikkelen van een nieuwe generatie robots en het ontwikkelen van

specifieke applicaties, met name voor elektrisch lassen.

Onderzoek is gestart naar het dynamisch gedrag van robots wat moet

leiden tot inzichten omtrent precisie, stijfheid, last hanteerbaar

heid en het gedrag tijdens het besturen van de robotmotoren.
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Een ander deel van het onderzoek richt zich op de besturing van de

robot. Open-loop besturing, zoals die bij de eerste generatie robots

plaatsvindt, betekent dat afwijkingen niet gemeten worden en zoln

besturing werkt slechts in een nauwkeurig gedefinieerde, statische

omgeving. Closed-loop besturing kan hierin verandering brengen als

er informatie beschikbaar is over de actuele plaats van de arm, de

te hanteren voorwerpen en de afmetingen van deze voorwerpen. Op dit

gebied worden dan oak studies verricht omtrent het optimaal (minimum

tijd) besturen van robots, het ontwikkelen van een software systeem

wat multiprocessor besturing mogelijk maakt en een besturingssysteem

wat bestaat uit een aantal microprocessoren.

Het derde deel van het onderzoek richt zich voornamelijk op het ont

wikkelen van nieuwe sensoren en het toepassen daarvan in nieuwe

applicaties. De sensoren transformeren fysische grootheden in elek

trische signalen die eventueel verder bewerkt worden om de juiste

informatie te verkrijgen. Patroonherkenning en het ontwikkelen van

beslissingsalgorithmes speelt hierbij een belangrijke rol.

0.2 Het doel van dit afstudeerwerk

In dit rapport wordt de eerste aanzet tot zoln multiprocessor bestu

ring beschreven. Nadat onderzoek had uitgewezen dat ingrijpen op de

huidige besturing van de ASEA-robot praktisch onmogelijk is, werd

besloten de besturing los te koppelen van de robot en een geheel

nieuwe besturing te ontwikkelen. Het doel was om enig verkennend

onderzoek te verrichten zodat er inzicht kon worden verkregen om

trent de moeilijkheden die optreden bij zoln besturing.

In hoofdstuk 1 staat beschreven hoe de stand van de techniek op dit

moment is en wat voor filosofieen er achter multiprocessorbesturin

gen zitten. Daarna is gepoogd enkele snelheidsaspecten m.b.t seriele

communicatie tussen twee processoren te onderzoeken en een regelaar

te implementeren voor de besturing van een servomotor. De uitwerking

hiervan staat beschreven in hoofdstukken 2,3 en 4. In hoofdstuk 5

staan de aanbevelingen voor verder onderzoek vermeld, alsmede een

evaluatie van de opgetreden moeilijkheden en de mogelijke oplossing

ervan.



11

1.0 Ben aanzet tot het besturingsonderzoek van robots

1.1 Inleiding

Daar door de verandering van de prijs-kwaliteit verhouding en de

nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de micro-elektronica, nieuwe

en beter betaalbare mogelijkheden ontstaan, wordt het oak zaak de

besturing van de moderne generatie robots te evalueren.

In het verleden verzorgde een processor alle besturings- en reken

taken op een robotsysteem. Het gevolg was dat veel inspanningen

nodig waren om de processor zodanig te ontzien dat baanberekeningen

en coordinatentransformaties adequaat konden worden uitgevoerd ter

wijl gelijktijdig de robotmotoren aangestuurd konden worden. Enkele

van die inspanningen waren bijvoorbeeld het gebruik van analoge

motorregelingen in plaats van digitale en het off-line voorberekenen

van de baan van de robotarm.

Vooral onder invloed van de huidige generatie goedkope, krachtige,

16 bits processoren is een distributie van taken over verschillende

processoren mogelijk geworden en kunnen de taken on-line uitgevoerd

worden.

In dit hoofdstuk zal worden ingegaan op een mogelijke opzet van zo'n

systeem.

1.2 Taakanalyse van de robotbesturing.

Kijken we naar een robot als gereedschap voor een operator aan de

ene kant en als pure motoraansturing aan de andere kant, dan kunnen

we afleiden wat voor taken een processor unit, niet perse een pro

cessor, moet gaan verrichten.

Een robotsysteem zal zeer veel en zeer verscheidene taken moeten

kunnen uitvoeren. Zoals reeds gesignaleerd moet er een interface met

de operator worden verzorgd en moeten de robotmotoren worden aange-
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stuurd. Verder zullen er baanberekeningen en coordinatentransforma

ties geschieden, zal er sensorinformatie worden ingenomen van bij

voorbeeld plaatsopnemers, krachtsensoren, een vision systeem en,

voor elke toepassing andere, data. Er moet mogelijkheid zijn tot

communicatie met andere computersystemen en liefst mogelijkheid tot

aansturing van andere, met de robot gebruikte, gereedschappen zoals

bijvoorbeeld een lasapparaat.

Het besturingsprobleem van een robot met sensor-feedback kan gelijk

worden gesteld met het beheersen en regelen van elk complex systeem

zoals bijvoorbeeld een natie, een bedrijf, een biologisch organisme

etc. Deze systemen bezitten onveranderlijk een hierarchische struc

tuur waarin taken opgedragen door het hoogste niveau verdeeld worden

in sub-taken en naar lagere niveau's worden doorgegeven. Dit opdelen

van taken gaat net zolang door tot de -bodem" van de hierarchie

bereikt is en er een veelvoud van simpele taken bestaat welke door

eenvoudige akties kunnen worden uitgevoerd. sensortegenkoppeling

wordt op elk niveau van de hierarchie ingevoerd met als doel de

taakverdeling zo te beinvloeden dat het doel, zoals dat gesteld is

door het hoogste niveau, bereikt wordt.[4][21][22]

Kijken we dan naar de robot en beginnen we bij het laagste niveau,

dan bevindt zich daar de aansturing van de robotmotoren die de stand

van de robotarm bepalen. Op het hoogste niveau zal zich de interface

naar de operator bevinden, die het systeem voorziet van opdrachten

en die meldingen terugkrijgt over de status van het systeem. Deze

opdrachten zullen complexe taken zijn die echter door de operator,

op een voor hem eenvoudige en begrijpelijke manier, zullen worden

gegeven.

De door een vertaalslag bewerkte opdrachten zullen worden meegedeeld

aan onderliggende niveau's, eventueel voorzien van extra gegevens.

Er zal op elk niveau sensorinformatie ingenomen worden en data van

andere onderliggende niveau's worden opgevraagd waarna de deelop

dracht wordt uitgevoerd. Zo is te zien dat er een voortdurende uit

wisseling is van data tussen de niveau's onderling.[2][S][6]
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1.3 Het besturingsconcept

Het besturingsconcept wat uit de taakanalyse naar voren komt is een

systeem dat voldoet aan eisen van funktionaliteit en overzichtelijk

heid en wat een hierarchische OpbOllW heeft. Het is wenselijk dat er

eenvoudige implementatie- en testmogelijkheden zijn en dat in begin

sel elke uitbreiding kan worden aangebracht zonder dat het hele

systeem herzien hoeft te worden. Een voorstel tot zo'n systeem is

gedaan door Albus [6] en in figuur 1.1 uitgewerkt.

PART 10ENTITY_
RHA 1I0NSHIPS

SERVOS

EDGES

FO~CE

XYZ FCSITION,

PROXIMITY

PART POSITION
ORIENTATION

r---J..llO-IN-T---' JOINT POSITION,

POSITION VES-0CITY

SCALING

LOW LEVH
VISION

PROCESSING

MEASUREMENT
DATA

DRIVE
SIGNALS

fig. 1.1 de funktionele opbouw van de bestuPing.

De pijlen van onder naar boven en van rechts naar links represente

ren feed-back terwijl de pijlen van hoven naar onder en van links

naar rechts taken en context voor de dataprocessing representeren.
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Deze hierarchische opbouw is eenvoudig te projecteren op een micro

processor systeem waarbij elk niveau zijn eigen processor heeft,

eventueel meer dan een niveau op een processor of meer dan een pro

cessor paralel op een niveau. Het is bijvoorbeeld denkbaar de simple

task generator en de elemental move generator op een processor te

implementeren terwijl de servocontroller verdeeld wordt over ver

schillende processoren, bijvoorbeeld een per servomotor.

In figuur 1.2 is een voorbeeld van zoln projectie op een processor

configuratie uitgewerkt.

C
traj ectory coordinate inter-

CPU processor faceprocessor CPU-ne

,

paralel bus / serial bus

r
l

:#
sensor digital axis vision
sensing I/O control processor

memory processor processor

[ ] I 1
r [ l

I

A/D D/A inter- inter-
face face

IL.. -\
~J
~o camera

twork

robot

fig. 1.2 een p~o~e88~ ~onfigu~tie van de be8tu~ing.

De centrale processor unit ( CPU ) verwerkt de gegevens op het hoog

ste niveau, zoals de interface naar de operator, het algemene sys

teembeheer en vervangt bijvoorbeeld slecht of niet funktionerende

processoren. Daarnaast zijn er specifieke processoren voor de tra-
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jectberekening, de coordinatentransformatie, de besturing van een

vision systeem, de sensorverwerking ,de communicatie met andere

computers en de aansturing van de motoren.

De communicatie tussen de processoren onderling kan geschieden op

verschillende manieren en zo kan men denken aan een busstructuur of

aan seriele communicatie. Afhankelijk van de gekozen structuur zul

len zowel opbouw als snelheid van het systeem beinvloed worden.

Voordelen zoals die verkregen worden met bovenstaande opbouw, zijn

dat de verschillende deeltaken van het systeem onderdeel kunnen

vormen van aparte onderzoeken en er alleen afspraken behoeven te

worden gemaakt omtrent de communicatieprotocollen, terwijl verder

vereiste uitbreidingen en veranderingen geen systeemwijziging hoeven

te betekenen. Het hoofddoel, nl. de distributie van taken, is be

reikt en het systeem kan overzichtelijk worden gehouden, wat de be

heersing ervan ten goede komt. De robotbesturing is krachtiger ge

worden terwijl de opzet vrijwel robot-onafhankelijk is. Aankoop van

een nieuwe robot vereist slechts vervanging van enkele stukken soft

ware zoals bijvoorbeeld de coordinatentransformatie en de digitale

regelaars.

In de volgende hoofdstukken wordt ingegaan op een gedeelte van zo'n

besturing en wel de digitale regelaars en aansturing van een reeds

bestaande servomotor, en de seriele communicatie tussen twee proces

soren. De motorreg~laar is met opz~t gedigitaliseerd om zodoende een

grotere controle te kunnen uitoefenen op de robotmotor. Een analoge

regelaar betekent een vaste instelling terwijl digitale regelaars

het voordeel hebben dat ze snel vervangen kunnen worden door een

andere en dat ze eenvoudiger adaptief te maken zijn. Verder kunnen

verschillende robotapplicaties andere regelaars wensen. De scheiding

van hardware en software wordt dus zo groot mogelijk gemaakt met zo

min mogelijk hardware om afhankelijkheid ervan te vermijden. Soft

ware is vaak eenvoudiger te veranderen dan hardware.

Door het gebruik van een bij de vakgroep beschikbaar computersysteem

is een seriele communicatiestructuur onderzocht. Dit omdat dit com

putersysteem speciaal hiermee is uitgerust en de bijgeleverde soft

ware implementatie van zowel seriele communicatie als regelaar kan

realiseren.
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2.0 De hardware opzet van een digitale motorregeling

2.1 Inleiding

Uitgaande van de bestaande schijfankermotor, type AXEM F9M4H van de

firma CEM, en de daaraan bevestigde resolver type Singer Kearfott

2500 ZH, is een hardware opzet uitgedacht die deze bestaande elemen

ten aanvult met een single-board computer, een resolver-digitaal

omzetter en enige interface elektronica.

In de navolgende figuur wordt de algemene opzet beschreven.

console
host
111 23

FALCON dat +

load

1-- - - - - -

display elektronica
switChes interface

--- - - ------ -..l

(3 ROC

fig. 2.1 aZgemene opzet van de digitaZe motoppegeZing.

De Falcon SBC-11/21 single-board computer is onderdeel van een soft

ware ontwikkelingsysteem met een PDP-11/23 als hostprocessor en de

Falcon als targetprocessor. Als stand-alone systeem kan de Falcon

samen met een DA-kaart (AXV-11-C) en een geheugenkaart, de rekeneen-

heid met de aansturing van een servoversterker vormen.

Als resolver-digitaal omzetter is gekozen voor het type RDC

19126/302 van de firma DDC. Dit vanwege zijn prijs en specificaties

Hij heeft een tracking-rate en een accuracy welke beide voldoende
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hoog zijn voor toepassing in de ASEA-robot.

Verder is gebruik gemaakt van een bij de vakgroep beschikbare servo

versterker, type Servowatt DCP-260/60 en is er enige elektronica

ontwikkeld als interfacing tussen ROC en Falcon.

2.2 De Falcon SBC-11/21 single-board computer

2.2.1 Inleiding

De Falcon SBC-11/21 single-board computer is een product afkomstig

van de firma Digital Equipment Corp., en is bedoeld om als stand

alone unit te werken of binnen een configuratie met LSI-11 modules.

De Falcon bevat 4 kb RAM, sockets veor 34 kb PROM of RAM, twee

seriele I/O lijnen, 24 lijnen parallel I/O en een real-time clock.

De processor werkt met een subset uit de PDP-11 instructieset.

Er is een voorziening om geheugen en registerinhouden te bekijken of

te veranderen. Dit is de zgn. Macro-ODT mode welke ook de program

ma's vanaf geheugen devices "boot".

Een gedetaileerde beschrijving vindt men in de manual [13].

In de volgende paragrafen volgen beschrijvingen van de seriele en

parallelle I/O, daar de configuratie ervan van belang is voor de

hardware opzet.

2.2.2 De seriele en parallelle I/O

2.2.2.1 de asynchrone seriele I/O interface

I

De twee serial line units (SLU) zoals beschreven in figuur 2~3 zijn

in staat data van de processor naar de twee gebruikersconnectoren te

transporteren, overeenkomstig de RS-232-C EIA standaard en het RS

423 protocol met baudrates van 300 tot 38400 baud.
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Elke SLU heeft twee receiver en transmitter registers waarin naast 8

bit data de benodigde status en controle bits aanwezig zijn. Een

nadere omschrijving staat beschreven in de Falcon manual [13].

microprocessor bus

ransmitter ~~-1
control +
status
register

T DATA

receiver
control +

status
register

fig. 2.2 de 8e~eZe I/O inte~ace.

De seriele I/O ontvangt of zendt de bits in blokken van 10: een

start bit, 8 bit data en een stop bit. De baudrate van zender en

ontvanger zijn altijd gelijk en kunnen met behulp van 3 control bits

geprogrammeerd worden. Verder kunnen zender en ontvanger afzonder

lijk geprogrammeerd worden om een interrupt service request aan te

vragen bij de processor.

2.2.2.2 de parallelle I/O interface

De parallelle I/O interface zoals beschreven in figuur 2~_1 is in

staat de data te transporteren van de gebruikersconnectoren naar de

processor en omgekeerd. De interface kan geprogrammeerd worden via

een software control-word en via hardware jumpers.

Deze parallelle I/O interface wordt gebruikt als besturing van de

elektronica (zie figuur 2.1).

De interface bevat 4 adresseerbare registers welke voor data trans

fer en control zijn. Poort A en B zijn veor data transfer terwijl

peort C voor zowel data transfer als controle is. Het control word

register bevat gegevens omtrent de operating mode [13].
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fig. 2.3 de pam11eUe I/O inte.,.face.

Men kan drie operating modes programmeren:

- basic input/output

- strobed input/output

- strobed bidirectionel i/o

mode 0

mode

mode 2

Voor deze applicatie is gebruik gemaakt van de basic input/output

mode daar we niet op handshake basis met de, nog nader te beschrij

ven, elektronica werken. De elektronica wordt vanuit de processor

aangestuurd en vraagt niet zelf om servicing. In de tekst van de

programmatuur staan in detail de gebruikte lijnen en operating mode

beschreven (bijlage 6).

2.3 De resolver en de resolver-digitaal omzetter

Een resolver is een absolute plaatsopnemer welke op een uitgaande as

en het huis van een motor bevestigd kan worden. De resolver bestaat
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uit een huis waarin zich twee, 90 0 geometrisch t.o.v. elkaar

verdraaide spoelen bevinden en een as waarop zich een derde spoel

bevindt en welke verbonden wordt met de motoras (figuur 2.4).

8 /

ASin~-,7 L
/ !

I

•

•

fig. 2.4 het eLekt~sche schema van een ~e8oLve~.

Als men nu op de rotorspoel een referentie wisselspanning A·sin wt

zet, zullen in de statorspoelen spanningen geinduceerd worden. De

amplitudes van deze spanningen hangen af van de hoek van de stator

spoelen t.o.v. de rotorspoel. (zie bovenstaand elektrisch schema)

v = V • cos e . sin wt
1 max

V = V . sin e • sin wt
2 max

Deze drie signalen, de referentiespanning en de beide statorspan

ningen, worden toegevoerd aan de resolver_digitaal omzetter ( ROC ).

Deze ROC zorgt ervoor dat een 12 bits parallelle output beschikbaar

komt, welke de hoek e tussen motoras en motorhuis weergeeft.

Stel dat de up/down counter een digitale hoek ~ aangeeft. Deze

wordt in de cosinus vermenigvuldiger verwerkt tot:

V • sin wt • sin e • cos ~max
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integrator 1

I

I____ J
velocity feedback

fig. 2.5 de roesolvera-digitaal omzettero.

en in de sinus vermenigvuldiger tot:

v • sin wt • cos 8 • sin ~max

Aan de uitgang van de fout-verschilversterker staat nu:

v • sin wt C sin 8 cos ~ - cos 8 sin ~ )
max

welke gelijk is aan:

v • sin wt • sinC8 - ~)max

In de fase gevoelige detector wordt dit signaal gedemoduleerd

m.b.v. de referentiespanning en als output van de detector krijgen

we een signaal dat proportioneel is met:

sin{8 - ~)
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Dit signaal wordt via een integrator toegevoegd aan een voltage

controlled-oscillator VCO) welke de up/down counter aanstuurt

d.m.v. pulsen en ervoor zorgt dat

sin(8 - t) = a

ofwel

en dus

8 - ~ = a

a = t.

De up/down richting van de counter wordt gestuurd d.m.v. detectie

van het teken van de snelheid ( de afgeleide van het foutsignaal ),

welke overeenkomt met de telrichting; positief =up, negatief =down.

De converter zorgt er dus voor dat de digitale hoek t altijd gelijk

is aan de resolveras hoek 8.

Ook is het VCO-ingangssignaal beschikbaar dat een maat is veor

d8/dt = dt/dt en dat als snelheidsterugkoppeling gebruikt kan wor

den.

2.4 De interfacing elektronica tussen ROC en Falcon

De elektronica heeft als hoofddoel te dienen als adequate interfac

ing tussen de resolver-digitaal omzetter en de Falcon, en zal daar

naast handbediening van de motor mogelijk moeten maken en enige

informatiefuncties moeten verzorgen.

De elektronica is modulair opgebouwd, waarbij elke module aangeslo

ten is op een 8 bits databus, een systeem data latch en een eigen,

unieke module enable lijn. Er zijn twee soorten modules: de zgn.

input-module, welke data via de databus naar de processor stuurt en

een zgn. output-module welke data van de processor krijgt via de

databus.

Bij een input-module wordt achtereenvolgens de data ngelatched", de

module enabled, de data via de bus naar de processor getransporteerd

en de module disabled. Bij een output-module wordt achtereenvolgens

de module enabled, de data door de processor op de bus gezet, de
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data gelatched en de module disabled. Is een module disabled dan

betekent dit dat hij niet onder invloed staat van veranderende data

op de databus (output-module) of hij staat in tri-state mode (input

module) •

RDC-data

positie uitlees
unit

display
unit

schakelaarl
drukknop

unit

cont~ol

-------_!!!!!!_---

FALCON

databus

fig. 2.6 bLoksehema van de eLekt~oniea.

Omdat de uitgangen van de ROC alleen CMOS-compatible zijn, worden er

line drivers gebruikt am de TTL-poorten van de elektronica aan te

sturen. Verder wordt gebruik gemaakt van een 1-uit-8 decoder ter

sturing van de module enable lijnen en is er een spanningsbeveilig

ing aangebracht d.m.v. voltage regulators.

Van de ROC komen 12 bits data beschikbaar welke een motoromwenteling

representeren. Heeft de last echter een omwenteling volbracht, dan

heeft de motor, door het gebruik van een reductiekast ( in dit geval

een harmonic drive [17]) reeds 158 omwentelingen gemaakt. Men kan nu

deze 158 omwentelingen software-matig of hardware-matig tellen. Het

nadeel van software matig tellen, bijvoorbeeld op interrupt basis,

is dat de processor veel tijd kwijt is met interrupt servicing.

Vandaar dat gekozen is voor een hardware voorziening.
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Daar het gebruikte type ROC geen voorziening heeft om additionele

tellers rechtstreeks aan te sluiten is, gebruik makend van het

most significant bit ( MBB ) en het ROC direction bit U, welke de

telrichting aangeeft van de ROC, een netwerk geconstrueerd dat twee

74LS191 up/down counters aanstuurt. Er komen dan 20 bits beschik

baar welke de stand van de last beschrijven.

U

~
MSB aktie

0 + 1 geen

0 o + count down

+ 0 count up

0 + 0 geen

tabel 2.1 telakties van de haPdwaPe telle~s.

De 74LS191 up/down counters hebben een CP-ingang welke het aantal

pulsen telt en een U/D-ingang welke de telriching aangeeft (up=O).

Bijlage 1 beschrijft hoe de navolgende schakeling tot stand is

gekomen.

tjt1

~=U/d

fig. 2.7 de aan8tu~ing van de 74L8191 ~ounte~s.
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De D-flipflop is nodig daar het U-direction bit slechts geldig is

gedurende de tijd dat de CB-lijn van de ROC hoog is. ( bijlage 7 )

2.5 De display- en schakelaarunit

De display-unit bestaat uit een 7-segment display en vier LED's. De

vier LED's geven aan:

- synchronization on

- synchronization off

- manual on/off

- error or info code detected

De motoropstelling staat in de synchronisatie-stand als de positie

gegeven wordt door of de motor-microswitch of de door een handbe

diening ingestelde positie. Als er een errror- of infocode gedetec

teerd is wordt de waarde van de code vermeld door de 7-segment dis-

play. De codes zijn: •

1) auto-sync. position (microswitch)

2) initial position (door handbediening opgegeven)

3) emergency stop

4) sample frequency too high

5) wrong character received from target

6) no up/down counter reset

De schakelaarunit wordt gebruikt om de standen van de verschillende

schakelaars en drukknoppen te detekteren. De standen worden ingele

zen in een latch en binnengehaald door de processor. Zogauw er een

opdracht "manual" van de hostprocessor komt worden de schakelaar

standen uitgelezen.
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De schakelaars en drukknoppen zijn:

1 ) SPLO

2) CCC

3) EMER

4) START

5) AM

6) AUTO SYNC

7) SYNC

8) SPHI

speed motor low

motor direction clockwise or counter clockwise

emergency stop

motor startposition

automatic/manual

motor microswitch position

synchronization button

speed motor high

Nadat het M-commando vanaf de host is gegeven kan met SPLO, SPHI en

CCC de motor in elke gewenste positie gebracht worden. Daarna moet

een synchronisatie (SYNC) worden gegeven en een START om de positie

elektronica te resetten. Wordt een B- of T-commando vanaf de host

gegeven dan gebeurt het synchroniseren automatisch en hoeft aileen

nog START te worden gebruikt.

Het moge duidelijk zijn dat de hier gebruikte schakelaars en

drukknoppen slechts dienen om de tests mogelijk te maken en niet bij

een robot gebruikt worden. De enige uitzondering is de motor

microswitch welke de synchronisatiestand van de robot kan aangeven.

Zie bijlage 2 voor een gedetailleerd schema van de elektronica en

een lay-out van het kastje met schakelaars en drukknoppen.
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3.0 De software opzet van de digitale motorregeling

3.1 Inleiding

Gebruik makend van het 11MDS-A ontwikkelsysteem van de firma Digital

is software ontwikkeld voor de digitale motorregeling. Hierbij wordt

MicroPower/Pascal als hogere programmeertaal gehanteerd. De software

bestaat uit twee met elkaar communicerende programma's waarvan er

een op de host PDP-11/23 draait als setpoint generator en een op de

Falcon SBC-11/21 als digitale regelaar.

In de navolgende paragrafen wordt ingegaan op het ontwikkelsysteem

samen met MicroPower/Pascal, op de programma's HOSEG en FADIC en op

de beperkingen van de software als gevolg van bepaalde programmeer

structuren.

3.2 Het 11MDS-A ontwikkelingsysteem en MicroPower/Pascal

3.2.1 inleiding

MicroPower/Pascal is een software pakket waarmee men zgn. parallelle

realtime applicatie programma's kan ontwikkelen. Men ontwikkelt deze

programma's op een hos~ systeem met als operating system RT11-XM. De

ontwikkelde programma's worden dan overgebracht naar een target

microcomputer met een LSI-11 of SBC-11/21 processor in een, speciaal

voor de applicatie, gecreeerde computeromgeving. Elke applicatie

wordt, samen met de kleinst noodzakelijke set uit het operating

system, toegesneden op de verkozen target configuratie.

3.2.2 het 11MDS-A ontwikkelsysteem

Het 11MDS-A ontwikkelsysteem fungeert als host processor in de ont

wikkelfase en kan als target van een applicatie fungeren. Het sys

teem is opgebouwd rond een LSI-11/23 microcomputer waarbij men als
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operating system RT11-XM gebruikt. Het totale systeem omvat verder

een floppy-disk unit, een printer, seriele interfaces naar deze

units en de target, en een VT100 console.

3.2.3 het ontwikkelen van programma's m.b.v. MicroPower/Pascal

MicroPower/Pascal is een uitbreiding van standaard Pascal met extra

data types, functies en taalconstructies. Men kan gebruik maken van

zgn. parallelle structuren, wat wil zeggen dat men de applicatie

opdeelt in stukken, processen genoemd, welke parallel lijken te wer

ken [14]. Op deze manier is een efficient gebruik van de processor

te bereiken. De MicroPower/pascal processen worden hierbij niet

ondersteund door een standaard operating system maar slechts door

een, voor elke applicatie andere, set uit het operating system.

Hierdoor wordt de gebruikte hoeveelheid geheugen tot een minimum

beperkt. Deze set uit het operating system noemt men een kernel.

MicroPowerl Application
Pascal

Compiler

Programs
Utilities

Processes RT-11
Process Process Process

Program
Procedures module

FunClJons library

Kernel
Debugger

Source Host Target
code ML·oee-a1

fig. 3.1 aonstrruatie van een Mia7"oPotJe7"/pasaaZ appZiaatie.

De MicroPower/Pascal compiler transformeert de source code van de

applicatie in machine instructies en deze worden samen met een ker

nel vertaald naar machine codes.

Voordat men kan beginnen met het opstellen van de applicatie pro

gramma's moeten eerst de targetconfiguratie en de kernel worden op

gesteld. Nadat d.m.v. de targetconfiguratie bepaald wordt welke pro

cessor men wenst en welke soorten interface etc., wordt bekeken van
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welke operating system services men gebruik wil maken. Deze worden

dan verzameld als set uit het operating system en samen met het

gecompileerde applicatieprogramma tot een complete taak gebouwd.

Is de applicatie geladen in de target dan kan hij vanuit de host

gedebugd worden d.m.v. een symbolic debugger.

Zoals reeds vermeld kan men met MicroPowerjPascal meerdere processen

laten werken op een enkele CPU. Het lijkt of de processen parallel

werken terwijl in werkelijkheid een verdeling van de CPU-tijd

plaatsvindt over deze processen, afhankelijk van status en priori

teit. Via zgn. semaphore mechanismen vindt de synchronsisatie van de

processen plaats.

Een belangrijke uitbreiding van MicroPowerjPascal is de mogelijkheid

de hardware registers rechtstreeks te programmeren en op de afzon

derlijke bits van de registers bitsets en bitclears te geven doordat

via een benaming van het register en toekenning aan een variabele,

het register toegankelijk is gemaakt vanuit de hogere programmeer

taal.

3.3 De programmatuur

Geprobeerd is de programmatuur zo in te richten dat er een gebrui

kersvriendelijk Pakket ontstaat waarin men makkelijk digitale rege

laars kan implementeren en testen. Het FADIC-programma herbergt de

aansturing van de elektronica en verwerkt de door het HOSEG-program

rna aangeleverde setpoints in een digitaal regelalgorithme.

Het HOSEG-programma verwerkt ingegeven positie profielen, zorgt voor

checks, zet data op floppy-disk en stuurt de setpoints van het posi

tie profiel naar het, op de Falcon draaiende, FADIC-programma.

Het HOSEG-programma kan men zien als een samentrekking van alle

hierarchische niveau's zoals beschreven in hoofdstuk 1, uitgezonderd

het motoraansturingsniveau, welk verwerkt is in het FADIC-programma.

Het HOSEG-programma is dan ook alleen bedoeld als een simulatie van

de rest van het systeem.
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In de navolgende figuur is de opbouw beschreven van de sturing zoals

die naar voren komt in de beide programma's.

~e
"wacht"y

i
haal

setpoint

"HOST" "SBC"

control
algorithm

fig. J.2 de p1"ogroa.rnmJ. opboU1JJ van de mot01"stu'Ping.

Een externe cloCk zorgt voor clockpulsen op de gewenste sample tijd

stippen, welke verwerkt worden en als triggermoment fungeren voor

het zenden van een nieuw setpoint naar de Falcon. In de Falcon wor

den ze ontvangen en samen met de uitlezing van de hoekstand van de

last verwerkt in een regelalgorithme welke de ingangsspanning voor

een DA-converter berekent.

3.4 Het programma HOSEG

3.4.1 inleiding

Het HOSEG-programma draait op de PDP-11/23 host processor en de

taken ervan zijn: het verzorgen van de communicatie met een Falcon

processor, het voorberekenen van positie profielen, het zenden
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van deze profielen, het genereren van verschillende besturingscom

manda's voor de Falcon en de opslag van de positie profielen en de

door de Falcon gemeten motorposities t.g.v. een opgedrukt profiel.

In de navolgende paragrafen zal worden ingegaan op enkele aspecten

en achtergronden van de software opbouw. Een listing van het vol

ledige programma is te vinden in bijlage 5 en is aldaar van

commentaar voorzien.

3.4.2 het gebruik van het programma HOSEG

Uit een opgegeven set van mogelijkheden (menu) kan men kiezen wat

voor aktie men wil ondernemen. Heeft men zo'n mogelijkheid gekozen

dan worden eventueel nag wat aanvullende gegevens gevraagd voor een

juiste afhandeling van de aktie en wordt de aktie uitgevoerd. Hierna

wordt de set opnieuw aangeboden. De set bestaat uit de volgende

mogelijkheden:

Profiel akties en data opslag akties:

- D display profile or calculated setpoints.

- E : edit a predetermined profile.

- L = setup of a new profile.

- P store data measured by the target Falcon.

- R = read a profile from floppy-disk.

- W write a profile to floppy-disk.

Falcon besturingscommando's:

- B motor back to synchronization position.

- G send the profile to the target.

- M = manual motor control command.

- T = motor slowly back to last startposition.

De positie profielen kunnen worden gegenereerd in de L(earn)-mode

waarbij alleen de significante punten opgegeven hoeven te worden.
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Het programma zorgt daarna voor een lineaire interpolatie en schaalt

elke berekende waarde zodat een profiel van setpoints ontstaat. De

posities moeten worden opgegeven als de hoekverdraaing van de last

in radialen, tussen de grenzen -n en +2n. Nadat het profiel is ge

controleerd door de gebruiker en eventueel bijgesteld kan het worden

opgeslagen op floppy-disk.

De motor wordt vervolgens in een beginpositie gebracht met of het

B-commando, waardoor de motor langzaam naar een stand toeloopt welke

bepaald wordt door een micro-switch die zich in de harmonic drive

bevindt, of door de motor met het M-commando via de handbediening in

een gewenste positie te manoevreren ( zie FADIC-programma ) of door

via het T-commando de motor naar de laatst opgegeven startpositie te

laten gaan.

Nu wordt via het G-commando het profiel verzonden waarna via het P

commando de gemeten posities en berekende motoringangsspanningen van

het FADIC-programma terugkomen en opgeslagen worden op floppy-disk.

Deze opgeslagen data kan op de PDP-11/60 verwerkt worden in het

plotprogramma GRA.

Zie bijlage 3 voor de verwerkingscommando's die men op de 11/60 moet

gebruiken.

3.4.3 de communicatie met de Falcon

De commando's en setpoints die naar de Falcon gestuurd moeten wor

den, worden in bytes in een transmitter buffer geplaatst. De set

points worden als integer aangeleverd en moeten dus gesplitst worden

in 2 bytes. De besturingscommando's zijn characters uit de ASCII-set

en worden beschreven door 7 bits.

Om nu onderscheid te kunnen maken tussen setpoints en characters

geeft het most significant bit van een word ( 2 bytes ) aan, of het

een setpoint integer) of een besturingscommando ( character )

betreft. Elk setpoint moet dus op 15 bit worden geschaald. Daar de

grenzen van de motorlast gesteld zijn op -n en +2n, vormen deze een

maat voor de schaling.
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Het besturingscommando, wat een character is, wordt ook als woord

verzonden met de ongebruikte bits nul, om zodoende een consistent

communicatieprotocol te behouden. Dit protocol is opgezet als een

handshake procedure, dus na het zenden van een byte wordt gewacht

met het verzenden van het tweede byte totdat er een character terug

komt van de ontvanger. Dit gebeurt om er zeker van te zijn dat het

eerste byte door de ontvanger is ingelezen en er geen zgn. overrun

error ontstaat van het receiver buffer van de ontvanger wat gebeurt

als het buffer nog niet is gelezen voordat het tweede byte binnen

komt

3.4.4 de software beperkingen m.b.t. een snelle communicatie

Zoals reeds beschreven in paragraaf 3.2 is Micropower/Pascal een

taal waarbij het mogelijk is diverse processen "parallel" te laten

werken. Deze processen zijn dan via semaphore's met elkaar gekoppeld

en de communicatiemechanismen welke hierbij gebruikt worden zijn de

WAIT(semaphore) en SIGNAL(semaphore) [14]. Met deze mechanismen

wordt aangegeven of een proces resp. meet wachten totdat een teken

wordt gegeven dat het mag gaan lopen, of een signaal geeft dat een

ander proces mag gaan lopeno

Een andere voorz~ening in Micropower/Pascal geeft de mogelijkheid

een hardware interrupt via zijn interruptvector door te koppelen

naar een SIGNAL(semaphore). Van deze voorziening, de zgn. CONNECT_

SEMAPHORE(semaphore,vector,priority), kan er echter slechts een

binnen een proces gebruikt worden zodat het gebruik van meerdere

CONNECT_SEMAPHORE's noopt tot het creeeren van meerdere processen.

Als we nu een communicatiestructuur opzetten tussen de host 11/23

en de Falcon ziet dit er op de volgende manier uit.
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vraag gebruiker am

profielpunten

interpoleer en schaal
het profiel

externe clock bij externe
trigger:

xmit setpoint

fig. 3.3 de communicatiestructuur op de host

Er zijn twee processen gecreeerd: een wat via zijn CONNECT SEMAPHORE

de externe clockpulsen op de sampletijdstippen aangeleverd krijgt en

een wat via zijn CONNECT SEMAPHORE een teken krijgt als er data van

de Falcon binnen is gekomen in het receiver buffer.

externe clock

fig 3.4 de communicatie m.b.v. twee processen.
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Het transmitter proces haalt een setpoint uit een tabel, wacht tot

de synchroniserende clockpuls binnenkomt en via het timer proces

doorgegeven wordt. Daarna wordt gewacht op de ontvangstbevestiging

(handshake) en wordt het tweede byte van het te versturen setpoint

verzonden.

Stellen we nu het ideale geval qua snelheid, dan worden de bytes er

vlak na elkaar uitgestuurd en heeft de Falcon de ontvangstbevestig

ingen meteen teruggestuurd. Bij elke byte worden er een start en

een stop bit mee overgezonden, in het totaal 10 bits, en bij een

transmissiesnelheid van 19.2 kB zou het overzenden ~ 0.5 ms duren.

Zogauw het eerste byte in het transmitter buffer is gezet door de

processor, kan hij zijn volgende byte genereren, wachten op de hand

shake en dit byte in het buffer zetten. Het totaal zou dan

~ 2 ms duren: 1 ms voor de twee bytes en 1 ms veor de twee beves tig-

ingen.

Zodra er een interrupt komt van de externe clock wordt de CONNECT

SEMAPHORE afgehandeld, wordt het timer proces aangelopen en als dit

verwerk t is wordt er een SIGNAL gegeven naar het transmi tter proces

alwaar het verzenden van de bytes wordt afgehandeld.

Het blijkt nu echter zeer tijdrovend te zijn om tussen de processen

te springen en om de WAIT's en SIGNAL's af te handelen. Bij het

springen van een proces naar een ander moeten de gegevens van het

eerste opgeslagen worden en die van het tweede opgeroepen. Uit

tests blijkt dat bij een transmissie snelheid van 19.2 kB een sam

pletijd van 10 ms niet gehaald kan worden. Deze 10 IDS is de sample

tijd zoals toegepast bij de ASEA-robots en vele anderen terwijl

robotfabrikanten op dit moment bezig zijn dit terug te brengen naar

1 ms.

Het is belangrijk dat we proberen deze 1 ms te halen daar een vuist

regel aangeeft dat de sampletijd T ( 0.1 1 moet zijn om een goede

regeling mogelijk te maken [10] waarbij 1, de meest significante

tijdkonstante van de motoropstelling, in dit geval ~ 7 ms is. [9]

Om nu toch tot een snelle communicatie te komen moet dus worden

afgezien van bovenstaande processtructuur. Het betekent dat er

slechts een proces mag lopen, dus dat er oak slechts een CONNECT

SEMAPHORE aanwezig mag zijn en dat het aantal WAIT's en SIGNAL's

dientengevolge ook afnemen.(zie volgende figuur)
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externe clock

------Le~;~~Dt 1......------------------

rec.ackn.= receiver
ontvangst
bevestiging.

fig. 3.5 de aommuniaatie m.b.v. ~~ p~Oae8.

Het gevolg is dat nu alleen de externe clockpuls wordt opgevangen en

dat op de data van de Falcon, welke in het receiver buffer komt,

getest moet worden i.p.v. te wachten op een interrupt van het

receiver buffer.

De geavanceerde voorzieningen van Micropower/Pascal moeten dus bij

een snelle communicatie losgelaten worden om via "primi tievere"

constructies snelheid te winnen.
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3.5 Ret programma FADIC

3.5.1 inleiding

Ret programma FADIC draait op de Falcon SBC-11/21 target processor

en verzorgt communicatie met de host 11/23, stuurt de elektronica

aan en berekent via een rekenalgorithme de stuurspanningen voor de

servoversterker.

De besturingscommando's van de host worden opgevangen en afhankelijk

hiervan wordt naar een procedure gesprongen welke de gewenste aktie

uitvoert.

~
haal byte l binnen en
geef een ontvangstbe-
vestiging.

~
lees de positie in,
DAC:- berekende waarde
control alg. vorige
sampleperiode

~
haal byte 2 binnen en
geef een ontvangstbe-

vestil!:inl!:.

J
hers tel setpoint uit
de bytes en schaal
setpoint en positie

~
voer het regel

algori thme ui to

I

fig. 3.6 de funktionele opbouw van de motorsturing.

Rierboven staat in .een blokschema aangegeven hoe het programma FADIC

de data ( setpoints ) verwerkt, de motorpositie uitleest en de DA-

converter aanstuurt.

Een listing van programma FADIC is te vinden in bijlage 6 en is

aldaar van commentaar voorzien.
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3.5.2 de software beperkingen binnen de regelkring

Net als in het programma HOSEG is minimum rekentijd een vereiste

i.v.m. het halen van een hoge samplefrekwentie. In het optimale

geval heeft het programma voor het uitvoeren van zijn berekeningen

net zolang tijd als het duurt om twee bytes plus de bevestigingen

(indien noodzakelijk geacht) over te sturen. oit betekent bijv. bij

een transmissiesnelheid van 19.2 kB ongeveer 2 ms zodat een

samplefrekwentie van 500 Hz gehaald kan worden.

Er zijn enkele tijdmetingen gedaan om te zien wat het programma

haalt met de in bijlage 6 beschreven Pascal structuur. Hiervoor is

een van de outputlijnen van de Falcon gebruikt en op de logic ana

lyzer aangesloten.( zie figuur 3.7 )

+------------- een sample-periode -------------------~

+-------------------------~

berekenen

data

+----~

I 1-'
[ms] 0 4.1 5.5

+ + +
7.6

+

berekenen

data

L
15.0

+

wacht op byte 1 wacht op byte 2

byte ontvangen byte 2 ontvangen

fig. 3.7 metingen aan de Falcon rekentijd.

wacht op

byte

Voor het inlezen van het setpoint en de positie, het schalen van

deze waardes en het control algorithme blijkt nu 8.8 ms tijd nodig

te zijn. Kijken we naar de verde ling van deze tijd dan blijkt er

1.4 ms nodig om de positie informatie in te lezen en byte 1 te

ontvangen terwijl er 7.4 ms nodig is om het control algorithme te

doorlopen en byte 2 te ontvangen. Het ontvangen van de bytes betreft
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slechts het uitlezen van de receiverbuffers en duurt ongeveer 0.25

ms per byte. Daaruit,volgt dat het regelalgorithme ongeveer 8.3 ms

processortijd vraagt. Dit terwijl het algorithme slechtseen eenvou

dige regelaar betreft, nl.:

ANALOG OUT := P * ( setpoint - positie )

Echter, de integer data van zowel setpoint als positie moeten wor

den omgezet naar reals waar in het algorithme mee wordt gerekend.

Zowel omzetting als berekening kosten veel tijd. Een uitdraai van de

macro-assembler versie van deze Pascal statements laat zien dat de

meeste tijd zit in het omzetten van de integers in reals terwijl ook

de eigenlijke realberekeningen lang duren vanwege het ontbreken van

een floating point processor zodat deze berekeningen software-matig

zijn uitgevoerd.

Er blijkt bij de hierboven beschreven opzet dus maar een sampletijd

van minimaal 8.8 ms haalbaar.

om snelheid te winnen zal er verder onderzoek moeten worden gedaan.

Dit kan zowel op hardware als op software gebied betekenen dat er

gekozen moet worden voor een andere aanpak.

Op softwar& gebied kan dit gebeuren door te kiezen voor algorithmes

waar alleen integer vermenigvuldigingen plaatsvinden. Er vindt dan

geen omzetting plaats van integers naar reals en men wint extra

tijd, omdat integer vermenigvuldigingen minder tijd kosten dan real

vermeningvuldigingen. Dit betekent echter wel dat men de integer

ruimtes moet weten waarbinnen zich de setpoints en posities moeten

bevinden omdat er anders kans is op integer overflow of underflow.

Verder kan de nauwkeurigheid van het algorithme afnemen en moet

worden nagegaan of dit schadelijke invloeden heeft op de kwaliteit

van de regeling. Verder opvoeren van de snelheid op software gebied

kan dan alleen nog worden bereikt door de snelheidskritische delen

te programmeren in macro-assembler waardoor overbodige overhead

vermeden kan worden.
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Op hardware gebied kunnen floating point processoren voor snelle

realsberekeningen duidelijke snelheidswinst geven. Er zijn hierbij

in dit geval twee mogelijkheden denkbaar:

1. gebruik maken van de nieuwe Falcon met J-11 processor en een

additionele floating point processor "on-board".

2. aanschaf van een LSI-11/23 met floating point processor, een

DLV-11 seriele interface voor communicatie met de host en een

DRV-11 paralelle interface voor besturing van de elektronica.

De snelheid resp. uitvoeringstijd wordt verhoogt resp. bekort met

een factor afhankelijk van de verandering zoals aangegeven in tabel

3.1 ( gegevens o.a. uit [12]).

verbeterings kosten

de verandering op hardware gebied factor (schatting)

gebruik van LSI-11/23 i.p.v. Falcon 1 ) 1 .3 fl. 4000,-

KEF11-chip (FPP) (op nieuwe Falcon) 5 - 10 fl. 4500,-

KEF11-chip met LSI-11/23 6.5 - 13 fl. 4500,-

FPF11-processor board (FPP) , met LSI-11

en groter backplane 1 ) 25 - 60 fl.12000,-

de verandering op software gebied verbeteringsfactor I
integer- i.p. v. realberekeningen 3

long-integer i.p.v. integer 2

macro-assembler voor kritische delen 1.5

1) samen met LSI-modules.

tabeL 3.1 tijdwinst bij hapdwa~ en softwape vepbetePingen.
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4.0 Metingen en simulaties met de digitale regelaar

In dit hoofdstuk worden enige resultaten besproken van metingen aan

de complete opstelling van motor en digitale regelaar. Het is

slechts de bedoeling een indruk te geven van de mogelijkheden van

het gepresenteerde software Pakket. De toegepaste regelaar is van

de allereenvoudigste soort en is geimplementeerd om makkelijk te

kunnen vergelijken met simulaties van het systeem. Geavanceerde

regelaars voor gebruik bij hogere samplefrekwenties zullen slechta

goede resultaten geven als de aanbevelingen, zoals die gegeven

worden in hoofdstuk 5, opgevolgd worden.

4.1 De motoropstelling en het v.d.Kruk-model

Nadat v.d.Kruk onderzoek heeft gedaan naar het dynamische gedrag

van de, bij een ASEA-robot gebruikte, servomotor, is zijn meetop

stelling gebruikt om de in dit verslag beschreven, digitale rege

laar te implementeren.

Deze opstelling bestaat uit een servomotor, een tachometer met

resolver , een harmonic drive (reductiekast) en een aan te drijven

massa welke bestaat uit een cirkelvormige schijf, waarop extra

gewichten kunnen worden geplaatst ter simulatie van een groter

massatraagheidsmoment.

De servomotor is een permanent magneetmotor van het type AXEM F9M4H

waarin permanente magneten een statorveld opwekken waarin de rotor

draait. De motor is geschikt voor aandrijvingen waarbij snelle

toerentalvariaties vereist zijn.

De tachometer in de opstelling gebruik ik niet en is dus slechts

van belang bij beschouwingen over massatraagheid.

De resolver is reeds beschreven in hoofdstuk 2 en is een wezenlijk

onderdeel van het gerealiseerde systeem.

De harmonic drive van het type HDUC-32-158 is vanwege zijn hoge

reductieverhouding van 1:158 en zijn geringe speling, een uitste

kende overbrenging van motor naar last.
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De last was oorspronkelijk d.m.v. een spieverbinding aan de uit

gaande as van de harmonic drive bevestigd. Dit is echter door de

afdeling der Werktuigbouwkunde van de THE gewijzigd daar men ver

moedde dat de spieverbinding niet zo stijf was als men voordien

dacht. Deze is dan ook vervangen door een lasverbinding en in

appendix A zijn de veranderingen van de parameters in het dynamisch

model van v.d.Kruk berekend aan de hand van enkele metingen.

Het complete dynamische model van motor en mechanisch systeem is

uitgebreid onderzocht door v.d.Kruk [9] en ik zal hier dan ook

slechts volstaan met een korte samenvatting van zijn resultaten en

een blokschema.

-
~ Tf .

"'" "S .... s ..,
.......

~~ CP2
:0:-. TI --.. KT

- H 3

R."sL +

~"
KES

fig. 4.1 het v.d.K-,.uk-model van de moto"f'opsteUing.

In dit model wordt het elektrisch circuit gerepresenteerd door:

U
m

L·dI jdt + RI + K ·00
m m E

(4.1 )

waarbij R en L de circuitimpedantie en K
E

de EMK-konstante voor-
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stellen.

In het mechanisch circuit is het koppel evenredig met de stroom:

T = K ·IT m
(4.2)

De verliezen aan coulombse en visceuze wrijving zijn:

T I' = o·w + Tf·sign(w)ver l.es (4.3)

In bovenstaande formules is K
T

de koppelkonstante, 0 de visceuze

dempingskonstante en T
f

het friktiekoppel.

H(s) stelt de overdrachtsfunktie voor van koppel T naar de-hoek ~

van de motoras. In deze overdrachtsfunktie zijn mechanische sys

teemgrootheden ondergebracht zoals dempingen, torsiestijfheden en

massatraagheidsmomenten.(zie figuur 4.2)

TACHO

MOTOR

HARMONIC
DRIVE

CL}

LAST

fig. 4.2 het mechaniach ayateem van de motopopatelling.

AIle waardes van de parameters uit dit model zijn te vinden in het

verslag van v.d.Kruk [9] en enige veranderingen in appendix A.
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4.2 Simulaties en metingen

Om voorspellingen te doen omtrent het gedrag van een digitale rege

laar bij deze motor, is het vanwege de complexiteit en niet-line

ariteit van het model, ondeenlijk het stelsel vergelijkingen op te

lossen welke het motorgedrag beschrijven. Door middel van bereke

ning van het stelsel vergelijkingen door een simulatieprogramma op

een digitale rekenmachine kan de oplossing voldoende goed benaderd

worden. Op de THE is het PSI-pakket van de TH-Delft beschikbaar

welk reeds geschikt is gebleken voor simulatie van dit model. PSI

is een interaktief, blok-georienteerd simulatie programma dat via

sorteeralgorithmes de parallelstructuur van het model berekend.

Het model van v.d.Kruk meet nu uitgebreid worden met componenten

welke de digitale regelaar representeren. Hierbij wordt het

v.d.Kruk-model door een niet-lineaire overdrachtsfunktie K(s) gere

presenteerd, met als ingangssignaal de motorstuurspanning Um en als

uitgangssignaal de hoek ~ van de motoras.

setpoint
P-regel.r_---...

servo
ampIi.

+

sample & hold
+ delay

fig. 4.3 het voLLedige moto~odeL met digitaLe ~egeLaa~.

De door de resolver gemeten positie wordt teruggekoppeld en samen

met het setpoint via een P-regelaar en een eerste-orde houdcircuit

aan de digitaal-analoog-converter gevoerd welke de servoversterker
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aanstuurt. In bijlage 8 staan de PSI-blokken beschreven welke deze

configuratie weergeven. In figuur 4.4 staan de resultaten van de

simulatie met de metingen zoals die uitgevoerd zijn m.b.v het soft

ware pakket. H{erbij is een stapfunktie als input gekozen.

Voor simulaties met andere regelaars is het alleen nodig de PSI

blokken van de nu geimplementeerde P-regelaar te vervangen. Op deze

manier kan uit verscheidene tests van te voren bepaald worden of

een specifieke regelaar al dan niet geschikt is voor gebruik en

kunnen parameterveranderingen van de motoropstelling geanalyseerd

worden.

In figuur 4.5 staat het resultaat van het vereenvoudigde model van

v.d.Kruk. Hierbij is de orde van het systeem verlaagd d.m.v aan

names en vereenvoudigingen. De PSI-configuratie hiervan staat ook

in bijlage 8 vermeld.

Het resultaat van de simulatie met het volledige model komt niet

goed overeen met dat van de meting. Een verklaring hiervoor is niet

gevonden en een uitgebreide cheCk op modelparameters lijkt daarom

gewenst.

De simulatie met het vereenvoudigde model vertoont een grotere

afwijking van de simulatie met het v.d.Kruk-model dan verwacht. Uit

vergelijkingen tussen de resultaten van beide simulaties en de.
meting blijkt o.a. dat de niet-lineariteiten een grote rol spelen.

Het lijkt hier op zijn plaats op te merken dat het vereenvoudigen

van het v.d.Kruk-model niet inhoudt dat de niet-lineariteiten ach

terwege kunnen worden gelaten. Integendeel, deze hebben bij metin

gen aan positieprofielen een zeer grote invloed en men moet in de

gaten houden dat v.d.Kruk onderzoek heeft gepleegd naar het

dynamisch gedrag van de motor.

Simulaties met een zgn. deadbeat regelaar zijn niet verder gekomen

dan een eerste stadium. De resultaten lijken veelbelovend maar deze

regelaar blijkt zeer gevoelig voor parametervariaties. Daar dit

niet volledig onderzocht kon worden zijn de resultaten hiervan

verder onvermeld gebleven.
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In figuur 4.6 staan enkele metingen aan een willekeurig positiepro

fiel welke is toegevoerd aan de motor. Dit slechts ter illustratie

van de werking van het totale systeem en de toepassing van de ro

botbesturing.

17-~1J3

: ::::;;::: &ETPCllNT e.-.a
• POIIlTUIN e.-.a

'"""--11.... P - • 1 • STEP1.DAT

"" 1111

""BS

----~ TIME •~

84-AUo-N

: ::::;;::= .I:T~INT to-..J
• POSITION t~"J

L211

Lt.

• III III

TIME. 2121",_.

fig. 4.4 simuLatie en meting van een positiep~ofieL.
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:~;:::: SETPOINT Cr.aJ
• POSITION Cr••J
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GERED. V.D.KRUK-MDDE~ • REGE~A

L211

• •
TIME. ZII ....

fig. 4.5 simulatie met vereenvoudigd model en regelaar.

Zl-JUN-83
: ::::;;:::: SETPOINT t.-.&I

• POSITION t.-.&I

PRQFA.DAT

&1

-IlL 1

2llIIi!I

--.. TIME • 1• .sEC.

fig. 4.6 meting van een willekeurig positieprofiel
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5.0 Conclusies en aanbevelingen

5.1 Conclusies

Hieronder volgen de conclusies zoals die uit de verschillende voor

afgaande hoofdstukken blijken.

- Het gepresenteerde software pakket voldoet bij het implementeren

en testen van digitale regelaars. De regelaars kunnen met het PSI

pakket worden gesimuleerd en getest en door middel van het soft

ware Pakket realtime worden getest waarbij de metingen geplot

kunnen worden via het plotpakket op de PDP-11/60 van de vakgroep

ER van de THE.

- Voor het realiseren van een snelle communicatie tussen twee pro

cessoren met sampletijden tussen 1 en 15 ms, is het noodzakelijk

om het gebruik van meer dan een proces te vermijden.

Ook het gebruik van geavanceerde MicroPower/Pascal constructies

als SIGNAL, WAIT en CONNECT_SEMAPHORE moet zoveel mogelijk worden

vermeden omdat ze teveel processortijd vergen. Boven de 15 ms

zijn deze constructies geen bezwaar terwijl beneden de 1 ms ge

dacht moet worden aan macro-assembler programmatuur.

- Verbeterde snelheidsprestaties door middel van softwareverbete

ringen kunnen worden verkregen door zoveel mogelijk integerverme

nigvuldigingen te creeren. Hierbij moet men de setpoint- en posi

tieruimtes geed kennen om integer overflow en underflow te ver

mijden. Schaling van deze ruimtes kan hier een oplossing bieden.

Mocht de nauwkeurigheid het vereisen dan kan worden overgeschakeld

op long-integers of reals. De snelheidsdaling van deze twee soor

ten t.o.v. integervermenigvuldigingen zijn resp. 1/2 en 1/3. (zie

tabel 3.1)
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- Voor het verbeteren van de snelheid d.m.v. hardwarevoorzieningen

zijn er verschillende mogelijkheden:

- de aanschaf van een LSI-ll/23 met LSI-modules.

- de aanschaf van een FPP-(floating-point) processor kaart.

- het gebruik van een KEFll-chip (FPP) voor gebruik op een

LSI-ll/23 of een SBC-ll/21.

- Simulaties met behulp van het programmapakket PSI kunnen het beste

worden uitgevoerd met het volledige motormodel van v.d.Kruk [9]

daar het vereenvoudigde model te onnauwkeurig is.

- Indien men toch het vereenvoudigde model gebruikt moeten niet

lineariteiten worden meegenomen daar deze bij metingen aan posi

tieprofielen een belangrijke rol spelen. Zonder meer de door

v.d.Kruk voorgestelde vereenvoudiging van het model gebruiken kan

leiden tot verkeerde resultaten.

5.2 Aanbevelingen

De aanbevelingen voor verder onderzoek strekken zich uit over drie

terreinen.

Op het gebied van de communicatie tussen twee processoren moeten

enige metingen worden verricht aan de tijdsduur van de MicroPower/

Pascal constructies als SIGNAL, WAIT en CONNECT_SEMAPHORE. Dit om

een betere conclusies omtrent gebruik van deze constructies bij

snelle communicatie te kunnen verkrijgen. Ook tijdmetingen bij het

"overspringen" van een proces naar een ander dienen hierin te worden

betrokken.

Op het gebied van het verkrijgen van een hogere snelheid bij het

gebruik van digitale regelaars lijkt mij de beste oplossing te lig

gen bij.de aankoop van de nieuwe Falcon SBC-ll/21 met een KEFll

floating-point chip on-board. De redenen hiervoor zijn dat gebruik

van alleen integers als setpoints en posities, veel moeilijkheden

zal opleveren met het vaststellen van de ruimtes waarin ze zich

bevinden. Daardoor wordt de kans op over- of underflow groot zodat
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gebruik van reals makkelijker is. om nu toch snelheid te winnen moet

men een hardware verbetering aanbrengen. om de huidige backplanes te

kunnen blijven gebruiken, de totale I/O op een kaart te kunnen hou

den (wat niet kan met een LSI-11/23 plus modules en een waarschijn

lijk grotere backplane) en om de kosten niet te hoog te laten worden

kan met behulp van een nieuwe Falcon en een KEF11-chip een snel

heidsverbetering van 5-10 maal de huidige snelheid bereikt worden.

De kosten ervan bedragen ongeveer fl. 4500,- en zijn lager dan

enige andere hardware verbetering (zie tabel 3.1).

Door gebruik te maken van macro-assembler bij de tijdkritische delen

van de programmatuur, kan een totale snelheidsverbetering van 7,5

tot 15 maal bereikt worden.

Enig onderzoek naar de gewenste nauwkeurigheid van de digitale rege

laar kan uitkomst brengen over het gewe~ste aantal bits dat de posi

tie van de last beschrijft. Mochten dit bijvoorbeeld 16 bits of

minder zijn dan kan de elektronica anders geconfigureerd worden.

De bits kunnen rechtstreeks op de parallelle I/O-bus van de Falcon

aangesloten worden aangesloten. Funkties als de display en de scha

kelaarsfaciliteit kunnen achterwege worden gelaten daar zij slechts

bij de huidige testopstelling een rol speelden.

Ook met deze optimalisatie valt dan enige tijdwinst te behalen.
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Ontwerp van de aansturing van de up/down counters.

a/a

output: u/d , Cp overgang: input bit u / MSB

zie tabel 2.1 voor de te nemen ak ties.
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000 1- 0
I

00' 1,1_
I I

o " 1-1-
0'0 ',1 00 _- J=-_J,.., r--
, 0 0 :I 1 II _I 0:'

II II:: 1
, 0' I - t I -I - I -

, " 11 1 1
1 '1 0:-

I II I I

, , 0 \ , Ii 11 -: 1'.. _J, I i
-~_.!. '---

= don't care.

de state q's zijn gerangschikt volgens Hill-Petersen hfst.10.

yl = u·b + yl.( u + b

y2 u

y3 = yl.u.i) + yl.U: .b
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Gedetailleerd blokschema van de interfacing elektronica.

V 4! E VEL

resol.

"'-

_tit
o .s

.'S

I
. "H

j

------------..JTC~- --- ---- - ------

e
;;tuurschakellng ~8 ~
up/down coun.~rs

~j
4

lee
74L5373 7:'L5)7)

LATCH LAICH ,
iZ OE Ci

6 + + LJ--i8

,/
8

11- __A

Akt..
~, . . ........ ::J

~:D 74L5191 74L519f" .1 -
~p u/d counter u/d c<Juntt-[' ::r;::]At- LE ~ L~:8~I rF .;:1 'F -

111 I 1
74L5373

LATCH Rlll drivUf--- L1-- 8 f- -LE
74LS Ji) or -

LATCH ,- ==')E =I =
~ -

II

...
-- :r-........J.s

f-
LE

or
: swttches74L5373 ,

LATCH , ~

, --r~"c> ~LS: ~,~ E- .': (' ,j"['-
~~ lJ. ~ ..

"

r I~,'::O,l~[,:''i-d ",:'..-.' "
G:rn +-5 'J
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Lay-out van het besturingskastje.

o into/error

@

o manual

,.

~tAoo off

o on

synchronisation

auto cw.

0 CO<i i
manual C.c.W. speed emergency

high stop

0 Q I0 0 0
'] e+5 0 +15

START I
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verwerking van de plotdata op de PDP-11/60.

De data welke afkomstig is van de Falcon en is teruggezonden naar

de host PDP-11/23 wordt opgeslagen op floppy-disk in het format

zoals dit vereist wordt door het plotprogramma GRA op de PDP-11/60.

Het moet echter via het programma FLX worden overgezet van

operating system RT11 naar RSX-M.

verwerkingscommando's:

RUN $FLX

FLX> • <.dev>: <f llenameXext> /RT / 1M: 16 •

FLX> <cntr Z>

GRA

Nu kan men met het plot programma naar eigen behoefte schalen,

plotten etc. en beschikbaar zijn:

variabele 1: setpoints.

variabele 2: gemeten posities.

variabele 3 : berekend foutsignaaL

variabele 4: berekende DAC-spanning.

Voor gegevens over het plotprogramma en het opslag-format zie

Ploemen [20].
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File gegevens van de programma's en apparatuurlijst.

FILE GEGEVENS

programma "HOSEG"

compileropties:

kernel

libraries

file name

including

programma "FADIC"

compileropties:

kernel

libraries

file name

including

APPARATUUR

/C/I:FPP

BDSP (nBeperkte"-DSP)

FSLIB, LIBFPP

HOSEG.PAS

OPERAT.PAS, BODY.PAS, SPECS.PAS,

EXC. PAS , EXCREP.PAS

/C/I:NHD

FKERN

LIBNHD

FADIC.PAS

EXC.PAS, EXCREP.PAS

- PM 9190 LF synthesizer 1mHz-2MHz Philips

- 101-pulse generator Datapulse

THE-ER-6EP-04

- PM 5127 function generator 10mHz-1MHz Philips

THE-ER EA-6EF-108
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- 0030-1 voeding 0-30V Delta

THE-ER PS 117

- 0015-1.5 voeding 0-15V Delta

THE-ER 0996

- LAM-4850 logic analyzer Dolch

- DCP-260/6OC servoversterker Servowatt



I!O:?EG 16:S7:52 04-Aug-83 Thursd~!l PASCAL V01.03 P~!I. 1-1
FI I,,: ['K:tIOSEG,PAS

HOSEG
Fil.: SPECS.PAS

16:57:52 04-Au.-83 Thursdaw PASCAL V01.03 Pa•• 1-4

l If"lP Sourc~ Line Sourc.

(j\
o

tJ'
I-'
N

IO-JUN-83

(* setpoint t)
(* position t)
(* error t)
(t voltalle t)
lREALi

(t int ••n. clock on A t)

(t utpoint t)

(t s.tpoint buffer t)

(* setpoints read!l for xait t)
(t int.rpol~ted setpoint c~lc. t)
(t profile d~ta input t)
(t profile tiae input *)

INT_CL:[POS(6)lBOOLEAN'
END'

EDIT:BOOLEAN'

H8UF:LDB'
SElP: INTEGER'
LAR:XHBUF'
LBUF:BUF'

DATASEl:FILE OF
RECORD

P_SIZE: INTEGER;
P_TIME:ARRAY[I •• S01 OF INTEGER;
P_flATA:ARRAY[I •• SOl OF REALi

EN[lj

PLOTSET:FILE OF CHAR;
INFO_BUF:PACKED ARRAY[I •• 81 OF INTEGER;
DATA_BUF:PACKE£< ARRAY[I •• 301 OF RECORD

5,
P,
E,
V

SET_SIZE, SET_TOTAL: INTEGER;
DAT:ARRAY[O •• IOOOl OF UNSIGNED;
DAT_GEN:ARRAY[0 •• 1000l OF REAL;
SET_DATA:ARRAY[O •• 50l OF REAL;
SET_TI"E:ARRAY[O ••SOlOF INTEGER;
LIND: INTEGER;

the procedures !live ~n error code ~nd lIenerate a halt, after which !lOU
have to lIive a <bre~k>.

if YOU use these exception handling procedures, please include in your
~~plication prograa EXCREP.PAS as well ~s EXC.PAS.

(t .xc.ption init, report t)

XINCLUlIE 'SY:EXCREP.PAS'
(t USER LIBRARY. file: EXCREP.PAS

(t-------------------------------------------------------------------------t)

2 201 (391
2 202 (40)
2 203 (411
2 204 (42)
2 205 (431
2 206 (44)
.l 207 (45)
2 208 (46)
2 209 (47)
2 210 (48)
2 211 (49)
:1 212 (SO)
2 213 (51)
2 214 (52)
2 215 (S3)
2 216 (54)
2 217 (55)
2 218 (56)
2 219 (57)
2 220 (58)
2 221 (59)
2 222 (60)
2 223 (61)
2 224 (62)
2 225 (631
2 226 (04)
? 227 (65)
2 228 (66)

2 229 (671
230 (68)

2 231 (691
2 232 (70)
2 233 (71)
2 234 (72)
2 235 (73)
2 236 (74)
2 237 (75)
2 238 (76)
2 239 (77)

240 (14 )
241 (15)
242 (16)

2 243 (I)

2 244 (2)
2 245 (3)

2 246 (4 )
2 247 IS)
2 24B (6)
2 249 (7)

CH 0 t)

It 7 lower bits t)
(t 7 hillher bits t)

RECORII (t rec. st~t1cont

It rec. into enable t)
(t receiver done t)

(t status DRVII t)

TSCF:;[KT(7.0'176504'1,IIOLATILEJPACKEI' RECOR[' (t ,(.it st~t1cont CHO t)
T_RflY:[POSI])JBOOlEANi (t xmit ready *)

EN[I;

TDBR:[ATIY.0'17b506'),VOLATILE1PACKE[I RECORD (t xmit d~tabuffer CHO t)
T_ltATA:[POS(O)lT_[l~i (* xait dat~ t)

EN[';

RSCf:: LAT< %0' 1l6S00' ), 'JOLATlLElF'ACKED
R_IE:[POS(6)lflOOLEAN;
R..[l: [POS (7.1 l£<OOLEAN;

nl[ii

~AAR=PAC~:E[I ARF:AYr 0, ,:n OF BOOLEAN;
~AR=PACKED ARRAY[O •• 6l OF ~OOLEAN;

L[lfl=F'ACKElI ARRAYrO., 7) OF BOOLEAN'
XM£<lW=F'AC~:E[I RECORD

LBYT_AR:[POS(O),£<IT(7)lBAR;
H~YT_AR:[POS(7),BIT(8)lT_D8;

[tH!i
~IJF=f'ACKE[I RECOR[,

DATA:[POS(0),BIT(7)lBAR;
L£<:[POS(7)1800LEANi

EN[I;
fcYl=O •• 25~,;

CH.AR=PAC~ED AF:RAHI, ,141 OF CHAR;
R.l'F._AF:=F'ACUD ARRAHI •• 5121 OF CHAR;

Rlt~R:rAT(7.0'176502'),'JOLATlLEJPACKEII RECOR[' (t rec. d~t~buffer CHO t)
R_['ATA:rPOS(O)lLfl~; (t receiver d~ta t)

EN[I;

lIPU:[Al(ZO'1 7 7770')JPACKE[I RECORfl

it tIle WIth dechr~tlons to be used with prollra. HOST t)

• ., '• .: J' t.'..;'F£l declaratiofls t)
7.l NCLIWE 'SPECS, PAS'
( t.· .... " - -- - .. _-- ..•. - -- - --------- ----------------------------------------------- t)

[SYSTEH<HICROPOWER),PRIORITY(S2),DATA_SPACE(2200),STACK_SIZE(260)l
PROGRAM HOSEG;

(t r~sident program to coamunicate with ~ FALCON, !liv. coaa~nds

to a tarset pro!lraa, setu~ and check position profiles and
,;tor" th... 0', a f1opp,,-drive tl

'IAf:

<t e>:cep!.ion routines t)
7.INCLUDE 'SY:EY,C,F'AS'
(UNOUST t·)
,*$LI';T t',

1S~ ~~1)

1~1 (.~,' I

HI) • lH'

JUL '.1'.',
le:1 1.'1)',

.., (},

8 (8.'
Y " ';I ~

1C 1101
11 (I)

159 (149\
1t,O (11'
~ c,1 <: 2
l!~ {13"

I.' J (j I

1.~.~ (:~ ':
I ,J..'~ f :?,',

1t.t. {.1:

1[,7 (:' \

17·', (14',

t ?:: I ~,:,)

t 7B (1 t· 'j

1 t·r (b I
~ ..) (,. ~ -.)

1?0 ~ 8 j

11'1 Iq)
172 i 10',
173 (t 1 .,

t 74 <12 'I

I (1 i

: (~)

(3!
~ 1)

I,''' t. 1 .~ 1

lW '.2~)

; 18: ':2""
Jfl8 ~ ,"'!t.- \

It'\' I::';
-, 190 (2(:)

191 ':S')
~ ~ '~::! C!O:~

1'/3 '31)
~) 1Q4 ('~2)

195 (331
196 (34)
197 '3:,)
198 (6)

190 (371
200 (38',
201 (39)
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File: DK:HOSEG.PAS

Line Source Line Sourt'e

(* sets setpoints fro••e.or~ and controls co••unication to FALCON *)

(* this .odule consists the operatin~ procedures used to create *)

••• sending ,.",');

VAR HESSAOEICHAR'
L8YTIBYT'
Sutll INTEGER'
H8n18n,

WHILE NOT RSCR.R_D DO'
HESSAGE:=RD8R.R_DATA::CHAR'

HBn:"OI
XHIHHllYTl ,

WHILE NOT RSCR.R_D DO'
HESSAGE:=RD8R.R_DATA::CHARI

DRV.INT_CL:=TRUE'

WAIT(DESC:=CL_INT)'
FOR INDEXI=O TO 1000 DO
BEGIN

WAIT(DESC:=CL_INT);
TR_HIT_I(INnEX);

END' (* trans.ittin~ loop *)
WRITELN(,.**.**********••***********f*****');
ENDI (* control *)

BEGIN WRITELN('

VAR INDEX: INTEGER;
HESSAGE:CHAR'

BEGIN L8UF.L81~TRUEILBYTI·0'

LBUF.DATA:=C_DATA::BAR'
L8YT:=L8UF::BYT'
XH!T(LBYT) ,

PROCEDURE CONTROL'

XINCLUDE 'OPERAT.PAS'
(*--------------------------------------------------------------------------*)

J84 (59)
J85 (60)
J86 (61)
J87 (62)
3SS (63)
3S9 (64)
390 (65)
391 (66)
392 (67)
393 (6S)
394 (69)
395 (70)
396 (71)
397 (72)

398 (73)
399 (74)
400 (75)
401 (76)
402 (77)

403 (78)
404 (79)
405 (80)
406 (811
407 (92)
408 (83)
409 (84)
410 (85)
411 (S6)
412 (97)
413 (B8)
414 (89)
415 (90)
416 ('Ill
417 (92)
41S (93)
419 (94)
420 (95)
421 (96)
422 (97)
423 (98)
424 (99)
425 (100)
426 (101)
427 (02)
428 (03)
429 (104)
430 (105)

2 431 (1)
2 432 (2)
2 433 (3)

IF COIW_WAlHI'ESC:=CLINTl THEN
WRITELN('*** WARNING: transmission speed too hish,');

1*-------------------------------------------------------------------------.

WHILE NOT RSCR,R_~ DO;
KESSAGE:=RDllR,R_~ATA::CHAR;

~EGIN LBYT:=O;HBYT:=OiLBUF,LEt:=FALSEj
SUH:=Oi

UYT:=5;
H~YT:=IO;

XHI HLEtYT 1I
XH!T(HllYT) ;
XHIT(SlIK) i

~EGIN WHILE NOT TSCR.T_RDY DO;
TDBR.T_DATA:=XCO~E::T_~B

ENfI; (f ".Ii t. *)

PROCE~URE XKIT(XCO~E:BYT)1

PROCEDURE TR_HIT_I(XDATA:UNSIGNE~);

(# ,~nds a char to the tarset *)

(f t.ransmits t.he code to the FALCON *)

(UNOLIST *1
(ULIST *)

'JAR KESSAGE :CHAR;
LEtYT:BYTi
SlJH:~YT;

HllYT:llYTi

(* divides the unsisned inteser into two b~tes and sends it .)

2 25ll (B)

251 (9)

:' ~52 (j(\)

:?53 Ill.l

? 339 (97). 340 ('18)

341 ('i'IJ)

342 ( 17)

343 liB)
144 (19)
345 (2(\)
346 (21)
34' (22)
340 (23)
349 (24)
!-~,o (25)
351 (26)
3~,2 (27)
353 (28)
354 (29)
J~5 ':;0\
:r.~I~ ~ 31.l
3~;l (3:')

358 (33)
.l~.q <34>
36(\ " J~)
! t.t f.7.f:.,}

.r.62 (J71

363 (38)
,.1>4 <39i
365 (41))
36t- (41 "
:,/\7 ( 1\2)

3t·'l (43)
y9 (441
,r,'(/ (45)
::'( ',46 )
37:' (41l
~7"! (4B\
374 (49)
3 .'~, (~,o.,

j-"6 (:,1)

I 'I 0: :1_~ )
318 (~I~, \

379 (54)

,\80 (:j~. )

IBI ( ~','d

.~S2 (5 7 1
\>33 (~.B)
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Line Source Line Source

F'F:OCEDU~:E RDFLOP;

F'f.:!)CEDURE cal"'JI ateiFOF:WAR[I;

0'\
N

• * * working, •• ');

(* recalculate setpoints *)

WRITELN;
WRITELN( ,
WRITELN;

WRITELN('U* INFO: readins fro.. ',SPEC,'finished,');

OPEN(DATASET,SPEC,
DEFAULTl=' [IYAI : NOSPEC.DAT ' ,
~UFFERSIZE:=512,

HISTORY:=HEW,
ACCESS_HETHOD:=DIRECT,
SHARING:=READWRITE);

REWRITE(DATASET);

WRlTELN;

9UFFERSIZE:=512,
SHARING:=READWRITE)I

RESEHDATASETl ;

DATASET".P_SIZE:=SET_TOTAL;
FOR INDEX:=I TO SET_TOTAL DO
aEGIN [lATASET",P_TIME[INDEXl:=SET_TIHE[INDEXl;

CLOSEWATASET) ;

EN[';

DAT_GEN[Ol:=OISET_TIHE[Ol:=OISET_DATA[Ol:=Oi

SET_TOTAL:=DATASET".P_SIZEI (* a.ount of profile points *)
FOR INDEX:=l TO SET_TOTAL DO
aEGIN SET_TIHE[INDEXl:=DATASET".P_TIHE[INDEXl;

SET_DATA[INDEXl:=DATASET-.P_DATA[INDEXl;

calculate;

(II: writes arrass DAT, SET-TIHE and SET-[lATA to DY1: *)

~EGIN WRlTELNl 'Oive the data a na.e spec.: DYAl:<nalDe> .<ext>' )j
WRITE('spec. = '); READLN(SF'ECli

VAR INDEX:INTEGER;
SPEC:CH_AR;

END; (* rdflop *)

PROCEDURE WRFLOPI

2 4B2 (52)
2 4B3 (53)
2 4B4 (54)
2 4B5 (55)
2 4B6 (56)
2 4B7 (:i7)
2 4BB (5B)
2 4B9 (59)
2 490 (60)

2 491 (611
2 492 (62)
2 493 (63)
2 494 (64)
2 495 (65)
2 496 (66)
2 497 (6ll
2 49B (68',
2 499 (69)
2 SOO (70)
'2 501 (711
2 502 (72\

2 503 <73'
2 504 (74)
• 505 (75)
2 506 (76)
2 507 (77)

2 SOB <78\
" 509 (79)
2 510 (BO)

511 (Bll
2 512 (82)
;, 513 (B3)
2 514 (B4)
2 515 (B5)
2 516 (B6)
2 517 (87)
" SIB (BB)

519 (B9)
2 520 (90)

521 (91J
2 522 (92)
2 523 (93)
2 :i24 (94)
2 525 (95)
2 ~26 (96)
2 527 (97)
2 52B (9B)
2 529 (99)
2 530 (100)
2 531 (lOll

** * working •••• ');

(* x.it manual code *)
f*** manual control ••••• ');

WRlTELN;
WRITELN( ,
WRlTELN;

OPEN <IiATASET ,SPEC,
DEFAULT:='DYA1:NoSPEC.DAT',

VAR MESSAGE:CHAR;

WHILE NOT ~:SCR.R_D DO;
MESSAGE:=RD~R.R_DATA::CHAR;

IF MESSAGE='S' THEN
WRITELN('*** INFO: sYnchronisation detected,')

ELSE
WRlTELN( '*U WARNING: irlt. but "rang ):lIIit code.' li

WRITELNi

PROCEDURE MANUAL;

(* setpoints, display the setpoints etc.

f)

PEGIN WRITELN('

VAR INDEX:INTEGER;
SPEC:CH_AR;

(* ma·nual control of the ASEA-motor and synchronization detection *)

DEOIN WRITELN('Give the data a name spec.: DYAl:<name>.<ext>');
WRITE ( 'spec. = ') i REAIILN (SPEC) ;

(lOne can bring the ASEA-motor to any desired position by
USlnS the appropriate buttons on the electronic box.
lifter this operati'>r! a sYnchronisation and a start should
be Issued !,!

(* reads the arrays DAT, SET_TIME and SET_DATA from DYl: *)

2 433 (3)

43~ {"1)

2 435 (5)
2 436 (6)
2 ~37 ~7)

2 438 (8)
2 439 (9)
2 44') \ 10;
;, 441 (1l!

4-4:: <j:2 i
-, 443 (13)

444 (14)
:' ,145 (151
2 446 (16)
-, 447 (17)

:' ·148 (16)
449 (19)

:' 450 (20)
~51 (21',
"52 (21')

453 (23)
4~;4 (24)

2 45~i (25~

2 456 (26)

457 (2n
:J .)58 (2B.',
.... 459 (~9)

~! 46ft {30 '.
'.:! 46.1 (31)

4t.,} <3~)

'2 463 (331
464 (4)

2 4~~, (35)
4t.6 (6)
4o? C~7)

2 468 ~~~~f i

469 leW)

470 (40"
2 ~71 (·11)
2 47:! (4~i

') 473 (43'
-\74 (44)

2 475 (45)
~2 476 ':4{,)

477 ',47)

2 4~8 (48)
2 479 (491
, 460 (50)
:' 4Bl (51)
:? 482 (5:2)
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l.lne Sour~e Line Source

531 (lOll

561 (\31\
562 j 132)

:2 563 (133)
, 564 (12-4)
:! 565 (135)
;' 560 (136)
2 5~7 (137)
:2 5U.t (138)
1') ~;b"l (139 j

5;'0 (1·101
2 5:1 (141)

2 :',:2 (14::)

2 573 (143)
2 574 (14,1

575 (145,1
2 Sic, (146.
" :,T:' (l4/ J

2 ~,7H (148)
;> 579 (149)
2 5BO (150)

1* back to start. auto s~nc *)

WHILE NOT RSCR.R_D DOl
MESSAGE:=RDBR,R_DATA::CHAR;
IF HESSAGE='S' THEN

WRITELNI'*** INFO: aotor has arrived at startin!! point')
ELSE

WRITELNI'*** WARNING: wron!! trans.ission char.');
WRITELN,

END; 1* auto_sync t)

FEGIN WRITELNI'*** WARNING: wait for .otor to arrive at initial point.');

VAR MESSAGE:CHAR;

1* gives a co••and to return the .otor to its initial point and supply
a auto.atic synchronization *)

VAR INP;CHARIINPT:INTEGERI

1* displays the setpoint profile array *)

FEGIN
10: WRITELN;

WRITEI'Your profilell) or the calc. setp.(2) ? ');
READLNIINPTlI
CASE INPT OF

l:disp_arrayll);
2:disp_arra~(2);

OTHERWISE BEGIN
WRITELNI'*** WARNING: wron!! cOIl.and.');
GOTO 10

END;
END; <* case *)

EN[o; 1* disp *)

PROCEDURE DISPL;

PROCEDURE AUTO_SYNC;

LABEL 10;

2 580 (150)
2 581 <151>
2 582 (152)
2 583 (153)
2 58~ (154)
2 585 (155)
2 586 (156)
2 587 (157)
2 588 (158)
2 589 (159)
2 590 (160)
2 591 (161)
2 592 (162)
2 593 (163)
2 594 (164)
2 595 (165)
2 596 (166)
2 597 (167)
2 598 (168)
2 599 (169)
2 600 (170)
" 601 (171)
2 602 (172)
2 603 (173)
2 604 (174)
2 605 (175)
2 606 (176)
2 607 (177)
2 608 (178)
2 609 (179)
2 610 (180)
2 611 (181)
2 612 (182)
2 613 (183)
2 614 (184)
2 615 (185)

616 (186)
2 617 1187>
2 618 (188)
2 619 (189)
2 620 (190)
2 621 (191)
2 622 (192)
2 623 (193)
2 624 (194)
2 625 (195)
2 626 (196)
2 627 1197>
2 628 (98)

1* write profile to file *)

END;

CLOSE ([tATASET) ;

PUT IDATASET H

ENIl;
WRITELNI'-------------------------------------------');
CASE SORT OF

I:WRITELNI' INDEX lille into setp. [rad]'H
2:IJRlTlLNI' ItIDEX sended value' H

END;
WRITELNI'-------------------------------------------');
FOR INIlEX:=O TO TOTAL DO
~EGIN

CASE SORT or
I :WF:ITELN( INDEX.' '.SELTIMEUN[IEX],' '.SELDATAUN[t[X]H
2:WRITELNIINDEX.' .DAT[INDEX]);

END;
IF (I MOD 5)=0 THEN
WRlTELN;

IF (J MOD 20)=0 THEN
BEGIN
WRITEI' <cr>');
REA[oLN
EN[o;

J:=Jt1;I:=1t1
EN['; 1* inde:·, f.)

WRITELNI'-------------------------------------------');
WRITEI' <cr>'H
READLN'

WRITELN('*** INFO: writin!! to ',SPEC,'finished.')1
WRITELN;

~EGIN J:=I;I:=I;
CASE SORT OF

I:TOTAL:=SET_TOTALI
2:TOTAL:=S£T_SIZEI

1* I profile,;> = calc. setpoints f)

VAR J.I,INDEX.TOTAL:INTEGER;

END; <* wrflop fl

F'ROCE[tliRE disp_array(SORT:INTEGH:);

(125)
( ~2t,)

'. l2?)
(128'
(129'
( t ·~O)

(103)
( 104)
(lOS)

1106'
i107)
(108)
(109)
(110)
<111)
(1.12 "

(113 )
o:J l4)

11\:',)
i I j,-, I

(117 )
',IIBl
019 )
(120'
(121)
( 122)
(23)
(114)

2 ~'~J5

551

~ 5-43
544

? 554

~158

5SQ
2 560

5.14
535
~,36

.2 537
2 :'dB

539
2 540
., 541

") ;,4t~

-:I ::147

'. 54B
;> c.49
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Line Source Line Source

PROCEDURE SRT~OS'

(If sives a co~mand to back slowl~ to last start position of the motor *)

PROCE[IURE PLOT;

*** workins •• ,');
WRITELNI
WRITELN( ,
WRITELNI

OPEN(PLOTSET,SPEC,
DEFAULT:='DYA1:NOPLOT.DAT',
BUFFERSIZEl=512,
HISTORY:=NEW) I

REWRITE(~LOTSET)I

TR_HILC( 'P')'

FOR INDEX:=1 TO 30 DO
BEGIN

DATA_BUFCINDEXl.S:=O'
DATA_BUFCINDEXl.~I=OI

DATA_BUFCINDEXl.E:=OI
DATA_BUFCINDEXl.V:=O'

EN[I'

WHILE NOT RSCR.R_D DO'
SLB::T_DB:=RDBR.R_DATA'
XKIHSLB) I
WHILE NOT RSCR.R_D DOl
HLBI:T_DB:=RDBR.R_DATAI
SLl=ORD(SLB)IHL:=ORD(HLB)'

BEGIN
PLOTSETft:=bufferCIl'
PUT< PLOTSET ) j

ENDI
END' (* put_data *)

PROCEDURE COLLECT'

BEGIN WRITELN( 'sive the data a name spec.: DYAll<name>.<ext>·) i
WRITE('spec. = 'I; READLN(SPEC);

BEGIN XHIT(SLB)'
WHILE NOT RSCR.R_D DO'
SLBl:T_DBl=RDBR.R_DATAI
XIHT<SLB) I
WHILE NOT RSCR.R_D DO'
HLB:lT_DB:=RDBR.R_DATAI
SL:=ORD(SLB)IHLI=ORD(HLB)I
COL:=(HL*256)tSL'

END' (* collect *)

2 678 (248)
2 679 (249)
2 680 (250)
2 681 (2511
2 682 (252)
2 683 (253)
2 684 (254)
2 685 (255)
2 686 (256)
2 687 (257)
2 688 (258)
2 689 (259)
2 690 (260)
2 691 (261)
2 692 (262)
2 693 (263)
2 694 (264)
2 695 (265)
2 696 (266)
2 697 (2671
2 698 (268)
2 699 (269)
2 700 (270)
2 701 (271)
2 702 (272)
2 703 (273)
2 704 (274)
2 70S (275)
2 706 (276)
2 707 (277)
2 708 (278)
2 709 (279)
2 710 (280)
2 711 (2811
2 712 (282)
2 713 (283)
2 714 (284)
2 715 (285)
2 716 (286)
2 717 (287)
2 718 (288)
2 719 (289)
2 720 (290)
2 721 (2911
2 722 (292)
2 723 (293)
2 724 (294)
2 725 (295)
2 726 (296)
2 727 (297)

(* back to start *)

startrec.IO I 0 I 0 I 0 I 0 I
maxree. I 0 I 0 I 0 I 0 I 0 I
real 2 ----- I real 31 real 41
real 6 ----- I real 7\ real 81

numb. of points I rec.lensth
):v~r I .inrec,
real 1 ---------------------
real 5 ---------------------

ree,
rec • .2
reC. 3
ree. 4

etc .
*>

PROCEDURE'put_data(VAR buffer:CUNSAFE,READONLYl BUF_AR'
b~te_count:INTEGER)'

VAR I:INTEGER'
BEGIN FOR 1:=1 TO b~te_count DO

VAR rill,SLIINTEGER'
SLBIBYT;
INDEX,HL:INTEGER'
HLB:Byr;
S~[CICH_AR'

COL,POSITION,VOLTAGE,SETP,OFFSET:REAL'
NESSAGE:CHAR;

VAR NESSAGE:CHAR;

BEGIN WRITELN('*** WARNING: wait for motor to arrive at starting point.')'

WHILE NOT RSCR.R_D DO;
NESSAGE:=RDBR.R_DATA::CHAR'
IF NESSAGE='S' THEN

WRITELN('*** INFO: motor has arrived at startins point.')
ELSE

WRITELN('*** WARNING: wrong transmission char.')l
WRITELN'

ENDI (* srtpos *)

(If recei',es data from tarset and stores it on flopp~ *)
(* sra-record 1 and 2 have to start with inteservalues (2 b~tes) and have to

be filled with zero's untill the~'ve got the same lensth in b~tes as the
Sra-datarecords 3,4, ••etc. The amount of b~tes sended to the flopp~

has. to be s.,aller than the buffersize = 512 b~tes.

2 629 (199\
2 630 (200)
" 631 (2011
2 632 (202)
2 6:n (2031
2 634 (204)
2 635 C'(5)
2 636 (206)
2 637 (207 l

2 638 (208)
2 639 (209)
2 640 (21<')
2 641 (211)
2 642 (212)
2 643 (213)
2 644 (214)
2 645 (215)
2 646 (216)
2 647 (2171
~ 648 (218)
2 649 (219)
2 650 (220)
2 6~1 (221)
'i 652 (222)
2 653 (223)
.) 6~,4 ~224)

.2 655 C?2~)

:2 656 (226)
2 657 (227)

658 (228)
2 659 (229)
2 660 (230)
~ 661 (231l
2 662 (232)
2 663 (233)
.) 664 (234)
2 665 l,n5)
~ 666 (206\
:~ 667 (237)
~ 668 (238)
, 669 (239)
2 670 (240)
2 671 <241>
.2 6~" (242)
2 673 (243)
2 674 (244)
2 675 (245)
2 676 (246)
2 677 (247)
2 678 (248)
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Lil'le Source Lil'le Source

DATA_BUF[filll.S:=<SETP-OFFSET)*PI/20224;
DATA_~UF[filll.PI=<POSrTION-OFFSET)*PI/20224;

DATA_~UF[filll.E:=<SETP-POSITION)*PI/20224;

IF fill=30 THEN ~EGIN

put_data<DATA_BUF.480);
fill :=H
END

ELSE fill:=fill+l;

VOLTAGE:=<VOLTAGE-2048)*10/2048;

fill :=H
VOLTAGE:=O;
FOR INDEX:=1 TO SET_SIZE DO

BEGIN DATA_BUF[filll.V:=VOLTAGE;

WRITELN('**** INFOI writin!l to ·,SPEC,·fil'lished.·)1
WRITELNI

CASE IMP OF
'Y'IWRITELNI
'N'ICI=FALSEI

OTHERWISE BEGIN WRITELN('*** WARNING: wrol'l!l cOlllaand.·);
GOTO 10

IF "ESSAGE='E' THEN WRITELN('*** INFO: correct transaission.·)
ELSE WRITELN('*** WARNING: transaissiol'l ERROR.')I

END;
ENDI <* case *)

ENOl <* while *)
ENDI (* chal'lge *)

BEGIN C:=TRUEI
WHILE C DO
BEGIN

WRITE('give INDEX = .);
READLN( INDEX);
WRITE('giv8 I'Iew tiae point
READlN(SET_TI"E[INDEXl);
WRITE('give I'Iew setpoint =
READLN(SET_DATA[INDEXl)I

10: WRITE(· ••• an" 1II0re (YIN) ~ ');
READLN( INP li

VAR C:~OOLEANI

INP:CHAR;
INDEX:INTEGERI

PROCEDURE calculate;

ENDI (* plot *)

LABEL 101

PROCEDURE change;

(* gel'lerates il'lterpolated setpoil'lts al'ld conversiol'l of the DAT_GEN reals
to DAT il'ltegers, with scaling.
2*PI {--) 40448 (16 bits)' shift ri!lht !lives 20224 (15 bits). *)

(* edits in the profile *)

2 776 (346)
2 777 (347)
2 778 (348)
2 779 (349)
2 780 (350)
2 781 (351)
2 782 (352)
2 783 (353)
2 784 (354)
2 785 (355)
2 786 (356)
2 787 (357l
2 788 (358)
2 789 (359)
2 790 (360)
2 791 (361)
2 792 (362)
2 793 (363)
2 794 (364)
2 795 (365)
2 796 (366)
2 797 (367)
2 798 (368)
2 799 (369)
2 800 (370)
2 801 (371)
2 802 (372)
2 803 (373)
2 804 (374)
2 805 (375)
2 806 (376)
2 807 (377)
2 808 (378)
2 809 (379)
2 810 (380)
2 811 (381)
2 812 (382)
2 813 (383)
2 814 (384)
2 815 (385)
2 816 (386)
2 817 (387)
2 818 (388)
2 819 <389)
2 820 (390)
2 821 (391)
2 822 (392)
:' 823 (393)
2 824 (394)
2 825 (395)

<* volts *)

<* rad *)
<* rad *)
<* rad *)

<* dela" one salllPle *)

<* xvar *)
<* ainrecord *)
<* lIIaxrecord *)

<* last datab"tes *)

(* I'Iuaber of plotpoints *)
(* recordlel'l!lth *)
<* startrecord *)

COLLECT;
POSITION: =COLi
COLLECT;
SETP:=COU
IF INDEX=1 THEN OFFSET:=SETP;
COLLECTi
VOL TAGE : =COLi

SET_SIZE:=(HL*256)+SL;

<* !Ira record 1 *)
INFO_BUF[ll:=SET_SIZE;
INFO_BUH2l :=4;
INFO_BUH3l: =3;
FOR INDEX:=4 TO 8 DO
INFO_BUF[INDEXl:=O;
put_data<INFO_~UF,16);

END;
put_data(DATA_BUF.480);
CLOSE <PLOTSET) ;

XHIT<SLB) ;
WHILE NOT RSCR.R_D DO;
IlESSAGE: =F:D~R. R_ItATA: :CHAR;

(* !Ira record 2 *)
INFO_BUHll:=O;
INFO_BUH2l :=0;
INFO_BUH3l:=0;
FOR INDEX:=4 TO 8 DO
INFO_~UF[INDEXl:=O;

put_data<INFO_~UF.16);

-------------------
:;> 727 (297)
2 nB (298)
2 729 (299)
'2 730 (300)
2 731 (301)
2 732 (302)
2 733 (303)
2 734 (304)
2 735 (305)
2 736 (306)
2 737 <30n
2 738 (30Bl
2 739 (309)
2 740 (310)

741 (3111
2 742 (312)
2 743 (313)
2 744 (314)
2 745 (315)
2 746 (316)
2 747 <317l
2 748 (318)
2 749 (319)
:;> 750 (320)
2 751 <3211
2 7"" (322)

"~

2 ?~i3 Un)

2 754 (324)
2 755 (325)
2 756 (326)

" 757 (327)
:' 75B (328)
:;> 7~.i9 (329)
2 760 (330)
2 761 <331l
:' 762 (332)
:;> 763 (333)
2 764 (334)
2 765 (335)
2 766 (336)
2 767 (337)
2 768 (338)
2 769 (339)
:' 770 (340)

771 (341l
772 (342)
773 (343)
774 (344)
775 (345)
776 (3461
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Lin" Source Line Source

LABEL 10,20;

PROCEDURE LEARN'

IF [(lIT THEN

<* .etup of OAT-arra~ to De send to tarSet and checkinS of the data *)

How man~ EXTRA time points? ')1

WHILE (T_INO <= SET_TOTAL) DO
BEGIN
WRITE(T_IND:3,' time point =');
READLN(SET_TIKE[T_INDl),
WRITElT_INO:3,' setpoint =');
READLN(SET_DATA[T_INDl),
T_INO:=T_IND t 1;

END;

WRITELN;
WRITE(' How aanv time points? ');
REAOLNlSET_TOTAL);

LINO:=lI
SELTOTAL: =0;
SET_TIKE[Ol:=O;SET_DATA[Ol:=O;

ELSE

T_IND:=SET_TOTALtll
SET_TOTAL:=SET_TOTAL t INTI
WHILE T_IND <= SET_TOTAL DO
BEGIN
WRITE(T_IND:3,' time point =')1
READLN(SET_TIKE[T_INDl)I
WRITElT_IND:3,' setpoint =');
READLN(SET_DATA[T_INDl);
T_INO:=T_INO t 11

END;

BEGIN

END;

BEGIN WRITELNI
WRITE( ,
READLN ( INTlI

EDIT:=FALSEI
END (* edit *)

WRITELN;
WRITE('Oo ~ou want to see the profile (Y/N) ? ')1
REAOLNlINPli
CASE INP OF

'Y':disp_arravll)'
'N' :WRITELN

OTHERWISE BEGIN WRITELN('*** WARNING: wrons co.mand.');

calculate;

WRITELN;

10:

2 874 (444)
2 875 (445)
2 876 (446)
2 877 (447)
2 878 (448)
2 879 (449)
2 880 (450)
2 881 (451)
2 882 (452)
2 883 (453)
2 884 (454)
2 885 (455)
2 886 (456)
2 887 (457)
2 888 (458)
2 889 (459)
2 890 (460)
2 891 (461)
2 892 (462)
2 893 (463)
2 894 (464)
2 895 (465)
2 896 (466)
2 897 (467)
2 898 (468)
2 899 (469)
2 900 (470)
2 901 (471)
2 902 (472)
2 903 (473)
2 904 (474)
2 905 (475)
2 906 (476)
2 907 (477)
2 908 (478)
2 909 (479)
2 910 (480)
2 911 (481)
2 912 (482)
2 913 (483)
2 914 (484)
2 915 (485)
2 916 (486)
2 917 (487)
2 918 (488)
2 919 (489)
2 920 (490)
2 921 (491)
2 922 (492)
2 923 (493)

(* calc. amount of points *)

END'
ENO;

SET_SIZEl=INOEX-l'

FOR T_IND:=l TO SET_TOTAL 00
BEGIN

INT_AK:=SET_TIKE[T_INDJ-SET_TIKE[T_IND-ll'
DELTA_DATA:=(SET_DATA[T_INDl-SET_DATA[T_IND-ll)/INT_AK,
FOR OELTA_TIKE:=l TO INT_AK DO
BEGIN DAT_GEN[INDEXl:=SET_DATA[T_IND-llt(DELTA_TIKE*DELTA_DATA)'

INDEX:=INDEXH

FOR INIIEX; =0 TO SET _SIZE DO
BEGIN DAT_GEN[INOEXl:=OAT_GEN[INDEXl t PI'

OAT[INOEXl:=ROUNOlDAT_GEN[INDEXl*20224/(2*PI»;

VAR INOEX,LIND:INTEGER;
DELTA_TIKE,INT_AK:INTEGER;
DELTA_OATA:REALI

BEGIN WRITELN('You can Sive UP to 50 time points with the corres-');
WRITELN( 'pondinS setpoints, in aDsolute values. ');
IlRITELN' '

ENDi
ENO' (t calculate t)

BEGIN DAT_GEN[OJ:=O,
INDEX:=Jj

'JAR INF':CHARHNT:INTEGER'
LIND:INTEGER;

(* - one entire turn of the load corresponds to 2*PI [radl.
- ~ou nust give the time intervals in CO_KAX*10 [msl units.
- ;tart as of 0 (r~dl, set D~ the s~nchronisation.

- ~our interval ranses fro~ -PI to 2*PI.

(395)
(396)
(397)
(398)
(399)
(400)
(401)
(402)
(403)
(404)
(405)
(406)
(407)
(408)
(409)
(410)
(411 )
(412)
(413)
(414)
(415)
(416)
(417)
(418)
(419)
(420)
(421)
(422)
(423)
(424)
(425)
(426)
(427·
(4281
(429)
(430)
(431 )
(432l
(433\
(434)
(43~0)

(436)
(437.'
'438)
(439)
(440)
(441)
(442)
(443)
(444)

'2 825
2 826

827
2 B28
2 829
2 830
2 831
2 832
2 833
1 834
2 835
2 836
2 837
2 836
2 839
2 840
2 841
2 842
2 843
:' 844
2 845
" 846
2 847

B48
2 849
2. B~iO

2 851
2 aS2
2 853
2 B54
2 855
? 856
2 857
2 858
2 859
':' 8M
2 861
:' 862
2 863

864
2 865
2 B66
2 8b?
2 BIB
2 869
., 870
2 871

872
873
874
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line Source line Source

GOTO 10

(c) paul verhoef

END; (* learn *)

(f, int, en. A *)

IF NOT CREATE_BINARY_SEHAPHORE(lIESC:=Cl_INT)
THEN REPORT( EXC_TYPEl=[RESOURCEJ,EXC_COllE:=EStNHK,EXC_INFO:=O)1

REPEAT
WRITElNI
~RITELN(' B = motor to initial position I automatic sync.')'
WRITELN(' II = display profile or calc. setpoints.')'
WRITELN(' E = extend your predetermined profile,')'
WRITELN(' G: '0,')'
WRITElN(' L = setup of a profile,')1
WRITELN(' " = manual motor control and synchronization. ')1
WRITELN(' I' : plottins of data measured by the target,')1
WRITELN(' G = Quit this program.')'
WRITELN(' R = read a profile from floppy,')'
WRITELN(' T = motor slowlw back to last start positIon.')'
WRITELN(' W= write the profile to floppy.')'
WRITELN'
WRITE(' give wour com.and ••••• : ');
REAlILN(~ODY_INP)'WRITELN;

CASE BODY_INP OF
'B':AUTO_SYNC'
'lI' :lIISI'LI
'E':BEGIN EDIT:=TRUE' LEARN END'
'G' :CONTROL;
'L' :LEARN;
'H' :HANUAL I
'I" :PLOH
'R' : RIIFLOP I
'T' :SRTPOS;
'W' :WRFLOP'

OTHERWISE IF (BOllY_INP <> 'G') THEN
WRITELN('f,f,* WARNING: illegal command.')1

ENlIl (t case f,)
UNTIL BOllY_INP='G'1

CONNECT_SEHAPHORE(VECTOR:=XO'350',
PS:=%0'300' •
lIESC:=Cl_INTl ,

2 972 (20)
2 973 (21)
2 974 (22)
2 975 (23)
2 976 (24)
2 977 (25)
2 97B (26)
2 979 (27)
2 9BO (2B)
2 9Bl (29)
2 9B2 (30)
2 9B3 (31)
2 9B4 (32)
2 9B5 (33)
2 9B6 (34)
2 9B7 (35)
2 9BB (36)
2 9B9 (37)
2 990 (3B)
2 991 (39)
2 992 (40)
2 993 (H)

2 994 (42)
2 995 (43)
2 996 (44)
2 997 (45)
2 99B (46)
2 999 (47)
2 1000 (4B)
2 1001 (49)
2 1002 (50)
2 1003 (51)
2 1004 (52)
2 1005 (53)
'2 1006 (54)
2 1007 (55)
'2 100B (56)
2 1009 (57)
2 1010 (5B)
2 1011 (59) ENlI.

(* disable clock into *)

(* input for operations *)

(* disable receiver into *)

DF;V.INT_Cl::FAlSEI

80DY_INP:CHAR'
I: INTEGER;

*)

VAF:

With this prosra. one can create setpoints. have them
checked on boundaries, after which theY can be send to
a tarset FALCON, where a disital controller will feed
them to the ASEA-motor.

OTHERWISE WRITElN('*** WARNING: wrong com.and.');
END'

~EGIN FOR 1::1 TO 15 DO WRITElN'

ENDI
ENII' (* case *)

WRITE('Do YOU want to see the calculated setpoints (YIN) ? ')'
REAI'lN( INP);
CASE INP OF

'Y/:disp_arra~(2);

END'
END' (t case t)

20: ~RITE('Do YOU want to make any changes (YIN) ? ')'
.READlN( INP);
CASE INP OF

'Y':~EGIN chanse' GOTO 10 END'
'N' :~RITElN

OTHER~ISE ~EGJN WRITElN('*** WARNING: wrong command. ')1
GOTO 20

(f--------------------------------------------------------------------------*)

,INCLUDE '~ODY.PAS'

(f**t**t***t*************** main prosram bodY ******************************)

(*

'2 923 (493)
2 924 (494)
2 925 (495), 926 (496)
'2 927 (497)

" 92B (49B)
2 929 (499)
2 930 (500)
2 931 (501)
2 932 (502)
2 933 (503)
2 934 (504)
2 935 (505)
2 936 (S06)
2 937 (507)
2 93B (50B)
". 939 (509)
2 940 (510)
2 941 (511)
2 9·12 (512)
2 943 (513)
2 944 (514)
2 945 (515)
2 946 (516 )
1 947 (517)
2 94B (51B)
'2 949 (519)

9S0 (S2Q)
951 (1('6)
952 <1(7)

2 953 (1)

2 954 (2)
'2 955 (3)

9~)6 (4'
2 957 (S)
2 95B (6)

959 (7)
2 960 (B)
2 961 (9)
2 962 (0)
2 963 (11)
'2 964 ( 12)

2 965 (13 )
'2 966 (14)
" 967 (15)
2 96B (16 )
1 969 (17)
2 970 (HJ)

'2 971 (19)
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Source

august '83, paul verhoef *)

[SYSTEM( MICROf'OWERl ,f'RIORITY (52\ , IIATA_SPACE (2000) ,STACICSIZE(500) 1
f'ROGf:AM FAI'IC;

tJ:l
H
Y
t"
:J:'
Gl
tIJ

etI

t".....
Ul
rt.....
~

<Q

<:
llJ
~

:::r
(l)
rt

'0
Ii
0

Ii

m
llJ

"Ij etI

E; ())

H
()

{ control-word }

{ LED-info }
{ data 7-se9•• disp. }

{ setpolnt }

{ r~c. setpoint inf in .data }

END'

ENDI

DACA:[ATIXO'170404'),VOLATILE ,WRITEONLYlINTEGERj { dis.-ana. conv. }

CWR:[AT(XO'176206'),VOLATILE ,WRITEONLYlARR'

RIlEoR:EAT<Y.O'I76542'),VOLATILElf'ACKE[1 RECORD { rec. datal;luf. SLU2}
R_DATA:Ef'OS(O)nYTj { receiver data}
R-fER:Ef'OS(13)lEoOOLEANj { fra.lOS error}
R_OER:[POS(14)l~OOLEAN; { ow~rrun error}
R_ERR:[f'OS(15)l~OOLEAN; { error (13,14) }

END;

TSCR:[AT(7.0'176544' ),VOLATlLElf'ACKED RECORI' { >:mit stat/cont SLU2}
T_F'BE:[POSll)l~OOLEANj { pro, I;laudrate enal;lle }
Lf'~R:Ef'OS(3)lDECOIlj { prO. I;laudrate data}
LIE:CF'OS(6)l~OOLEAN; { ,:lIlit into enal;lle }
T..RDY: [f'OS(7) lBOOLEANj { >:mit read~ }

END;

HtEoR:rAT(XO'176546' ),VOLATILElf'ACKEI' RECOR[. { 1:lIlit datal;luf. SLU2 }
LDATA:EF'OS(O)]BUFI { >:mit data}

EN[';

CLOCK_INT_5ER:[AT(XO'100')lINTEGERj
CLOCK_[NT_RET:[AT(XO'102')lINTEGERj

RSCR:[AT(XO'176540'),VOLATILElPACKED RECORD { rec. stat/cont SLU2}
R_IE:Ef'OS(6)lBOOLEAN; { rec. into enal;lle }
R,_D:Ef'OS(7)l~OOLEAN; { receiver done}

END;

DISf'IPACKED RECORD
DISPA:[f'05(0)lDISARI
HANUAL:[F'05(4)l~OOLEAN;

SYNC_ON:[F'OS(5)lBOOLEAN;
SYNC-OFF :If'OS( 6) ]BOOLEAN;
ERROR:[POS(7)lBOOLEANj

SETP:UNSIGNE[.j
L~YT _AR: BYT I
F'OSITION:UNSIGNEftl
HBYT _Af:: ~Y r;
[,LBYT,H~YT:INTEGERj

B:~OOLEANj

SWAR:SWITRECj

Line Source
._------------------

201 (52)
202 (53)
203 (54)
204 (55)
205 (56)
206 (57)
207 (58)
208 (59)
209 (60)
210 (61)
211 (62)
212 (63)
213 (64)
214 (65)
215 1(6)
216 (67)
217 (68)
2HI (69)
219 (70)
220 (71 )

221 (72)

222 (73)

223 (]4)

224 175:,
225 (76)

',)26 (7})

227 (78)
ns (79)
229 (80)
230 (81'
231 (82)
232 (83)
233 (84)
234 (85)
235 (86)
236 (87)
237 (B8)
238 (89)
'2'!o9 (90)
:'40 1911
241 (92)

242 (q3)

243 (94)
244 (95)
24'5 (96)
24/. (97)

:47 (98)
:'48 (99)
249 (100)
250 (101 )
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{ decoderdata }
{ decoder enal;lle }
{ RDC-inhil;lit }
{ s~stem latch }

{ s~ste.,data }

{ info switches}

{ RDC-count I;llocked }
{ RDC-direction I;lit }

EN(t'
~YT=O •. 255;

F'IWf_.B:rATlr.O'176207' ),I)OLATILE If'ACKEII RECOf:D
['ATA: [f'OS(OI lDECOII;
DEC-EN: [F'OSO) lBOOLEAN;,
INH: [F'OSe 6) l~OOLEAN;
LATCH:[F'OS(7)l~OOLEANj

EH[.;

f'ORT_A:(ATI%O'j76200'),I)OLATILE IF'ACKED RECORD
I1ATA:(F'OSIO)lBUFj
EN[I;

r.UFFEH,A :PACM:I1 RECORD
DATA:[f'OS(O)lBUFl
t1NIIEFHI: [POSIS) l~UF;

PORT_C:lA1(Y.O'176204'),VOLATILE If'ACKED RECORD
C~:[f'OS(2),READONLYl~OOLEAN;

U:rF'OS(4),READONLYl~OOLEAN;

EN["

'IAF:

PH I'ECOfI=PACKEI' ARRAHO •• 2] OF ~OOLEANI

DISAR=PACK~D ARRAyrO •• 3l OF BOOLEAN;
BI1F=f'ACKEI' Af:RAYEO .. 7] OF ~OOLEANI

ARf:=PAC~:ED ARRAYEO .. 15l OF BOOLEANj
XMf:UF=F'An:ED Rf:COf,II

L:[f'nS(0).BIT(8Il~UF;

H:(f'05(B',~ITI8)]~UF;

C:ND;
5lJll RE"=F'ACKHt f:ECORft

SF'LO:[f'OS(O)lBOOLEANi
rcc:[f'OS(I)l~OOLEAN;

EMER:[F'OS(2)l~OOLEAN;

STARr:[F'OS(3)l~OOLEAN;

AM: [f'OSI 4) ]BOOLEAN;
AUTO_5YNC:[f'OS(5)l~OOLEAN;

3YNI': [POS( 6) lBOOLEAN;
~F'HI: [F'OSI]) l~OOLEAN;

<. e~;ce~lion routinps *)
;;INCLlJDE 'SY:EXC,f'A5'
I UNOl.I5T t\

(ULIST *)

(* program WIth the protocols to co.....unicate I;letween the tarSet and the
PDf' 11123, tile int~rfadng to the electronics and the dilli tal
Cl".,t r"ller which sene rates the setpoints

Line

(1)
'2 (2)

3 en
1,4)

.' (5)
6 (6)
7 ( 7)

8 (81

9 '.9)
I') (10\
!1 1,111

1 ' ~ 1::> i

D ,I I

161 '149)
IE' 'l;\ I

I f.,;' '14 I

1.~.4 ( C~l
Ll.~ ( I C, I

1M, "1.7:,
I' ;.- , Ill)

1~8 (19',

f. t." .:»)
17('1 (71.l

171 I??~

1 ,r2 ~}]J

t "/"1, '..'4)

10'4 ~ :~ ~, I

t 7<:, :'c, )
t //, , .'

,','" !, ,IS!

: 'If· : •.~ (j' ~

1 ;'~ ,,"j,i,I;

180 ( :\11
181 ~32)

182 ( 331

J83 04.1
184 (31))

lfJ~ C5f1·
Hit IT'i

In" 1,K "

II'S \9',

I?" '40'
1"(1 , 11 I

1"1 ~42't

!Q2 ( 43)
19;1 {44i

194 (4:, )
1~'~; ('16 ,

19~ (41)
IY7 (48)

198 (491
199 (50)
200 (51)
201 (52)
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Line "Duree Ur,e Source

f'F:OCEDUF:E I\IF:~HCW:CHArn;

PROCEDURE FHERGENCY_STOPiFORWARD;

(* mode select=O, dIr=out *1
(* reset PC6 bit *1

(* mode select=O, dir=in *1
(* set PC6 bit*1

ENDi

DECD:INTEGER;
CASE EN OF

'S':DECD:=%B'OOl'; (* s.. itches tl
'C':DECD:=%!l'101'; (t counter input *1
'D':DECD:=ZB'IOO'; (* displa\l *1
'H':DECD:=ZB'lIO'; (, high b\lte in *1
'H'lDECD:=r.B'011'1 (* medIum b\lte in *1
'L' :DEC[I:=%B'010'; (* 10.. b\lte in *1

CWRA,CWRBlINTEGER;
IF CW='O' THEN BEGIN

CWRA:=2:0'20I';
CWRB:=2:0' 14';

END
ELSE BEGIN

CWRA: =2:0' 221' ;
CWRB:=r.O'lS';

END;
CWR : =CWRA : lARR ,
CWR:=CWRB: :ARR;

(* dirr, *1

llIRN( '0' II
DEcr'AT( 'D' I;
POF:LA. DATA: =DISP:: BUF;
PORT_B,DEC_EN:=TRUE;

dumm\l:=PORLB::INTEGERI
PORLB.LATCH:=TRUE'
PORT_B.LATCH:=FALSE;

PORT_B,DATA:=DECDl:DECOD
END; (*. decdat t)

VAR
BEGIN

VAR
BEGIN

END,

BEGIN IF «O>NUHAI OR (NUHA>91) THEN NUHA:=IS;
DISP.DISPAl=NUHA::DISAR;

PROCEDURE SEGHENTlNUHA:INTEGERI;

PROCE[IURE ['ECDAT (EN: CHAR II

(* controls the .ode of the paralel I/O and the data direction of port A *1

(* sets \'P Proper code for the I-segment displa\l *1

(, sets the proper decoder data (output enable bitl *)

384 (1361
385 (1371
386 (138)
387 (1391
388 (HOI
389 (141)
390 (142)
391 (143)
392 (144)
393 (145)
394 (1461
395 (147)
396 (1481
397 (1491
398 (1501
399 (151 I
400 (152)
401 (1531
402 (154 )
403 (1551
404 (1561
405 (157)

406 (1581
401 (15'1)
408 <1601
409 (161)
410 (1621
411 ( tt,3)

412 (1641
413 (1651
414 (1661
41~' (1671
416 (1681
417 (1691
418 (170)
419 (171 I
420 <1721
421 (173)
422 (174)
423 (1751
424 (1761
425 (177)
426 (1781
427 (179 1

428 OeO)
42'1 (l81 I
430 (lB21
431 (183)
432 (1841
433 (185)

{ P-alsorith.e para. }
{ measured positions}
{ setpoint seouence }
{ output DAC }
{ amount of setpoints }
{ measured offset }

{ besinning of profile}
{ s\lnchr. detected}

GO_READY:BOOLEANI
START_READV:BOOLEAN;
AHALOG_OUT:INTEGERI
START_F'DS :UNSIGNED;
AUTU_PDS:UNSIGNEDI
~,GAlN:REAU

PiJS_AR:ARRAYCl, ,1000JOF UNSIGNED,
SET_AR:ARRAY[I •• IOOOJOF UNSIGNED;
VOLTAGE:ARRAY[I,,1000J OF UNSIGNED;
SElSIZF:UNSIGNED;
OfFSET :UNSIGNED;

(11.'.'''''': 1NTEGU: I

the procedllres sive an error code and generate a hall, after which YOIJ
ha'/e t.o si l....e ~ :':b reak>.

if ,'ou use t.hese e,·,cef-!.ion handling procedures, please Include in \lour
ap~licat.iD" f-rogram EXCREP.PAS as ..ell as EXC.F'AS.

Ittttt i"terf.cing f-rocedures to the electronics **,**)

prmC[f'lIF:E XHI T(XCO['E: CHAR) i FORWAR[';

r'ROCErtUF:E INFOIVIN:CHAF:) ;FORWArW;

'HNOUST tl
IUl 1ST t)

' .. €';,~c?pti.:m Inlt~ report :tl
(t--------------------------------------------------------------------------*)
~.INCI.U[IE 'SY:EXCF:EP,I'AS'
It USER Llf<RARY. file: EXCREP.F'AS 10-JUN-83

't-------------------- .----------------------------------------------------*I

)73 (10"

~:7~? ~ 11 )

276 (81

:~74 (12,")
~7S (1:'7)

376 028',

~nt (1\

:?7;! (4,
773 (5\

274 16',

?50 (j frt ,
r>~;1 .; 10? '

.''::' (103)
?~~;;~ ~ 104
;54 (10S'1

-'~;5 (106'

!5e, '107\
?57 (lOB!

~.~'58 ~ 109)
):i9 (111,11

\i.,,0 ~ I1J l

',~~1 (1l2',
,,-, (113 \

,l,~'~ I U.4)

/,')4 ~.t 1~,"'

','5 116)
'; t (1171

:~~~? 118 l

:)t-4

:"?O I, ':)

"r.. '.'

':~T" ~ t~S')

378 (130l
37Q (LH)

~80 (132)
~P'1 (133)
'\;~2 q :~4)

!f!3 (J3~)

""',tt· \ 98)

31:·7 ("'9,
1,~8 (1 ~())

:11,9 (1'1)
~70 t2;·~'i

.3? 1 1:.':~, I
372 q:>~)
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LIne

4:"3 (85)
434 (186)
4.1~, (1 fri)

Il.~\~.•; 1f1J;J)

4~~; 'lfl~"')

":38 ~ .l90 1

'Ut~ (tQl.1

·14(, f192)

141 (193)
442 094 i

~H 1,1~15)

H4 096'
445 (J 97)

44f, (198)

447 (J 99)
448 <2001
449 (20J)
4'50 (2,:12)

~~1 (203)
41.j.~1 {204)

~:'.J (205)
454 12(6)
4:,5 (207)
456 (208)
457 <2(9)
45B '. .?1())

~:W ::!11 1

~6') C~l~")

~t.:.l C'~13)

46~ (~?14)

~63 ',?1~\1

·'h.4 '. 'l,'-.·'

'll! ~( ':' 1:' I

t:t,t C21::P
ob7 (:!1'?)

4,';8 (:~:~(t)

4o l.i' ~}~Il \

47() ~22:~)

471 (7:': I

472 (2~4',

.-173 (,~:!5)

47~ (~126i

.L'~ C?27)

476 C~28)

477 (229)

47B (230\
,j 19 (731)

480 (232)
4B1 (233)
482 (234\

Source

dum.~:=PORT_B::INTEGER;

PORT_B.DEC_EN:=FAlSEj
ENII; (f seSaent *)

PROCE\lURE SELlEDIlEI'CH:CHAR);

<f sets the proper led f)

BEGIN CASE LEIICH OF
's' :BEGIN DISF'.SYNCON:=TRUE;

I'ISP. SYNCOFF:=FAlSE;
ENII;

'I' :[IISP.EF:ROR:=TRUE;
'H':DISP.HANUAL:=TRUE;

OIRN( '0');
DECMT<' II').
F'lIf:LA.DATA:=DISF': :BUF;
f'ORT _B. IIEL.EN: =TRUE;

dumay: =F'ORT_B: : INTEGER;
F'ORT _B .lATCH:=TRUE;
F'ORLB. LATCH: =FAL5E;

dummy:=PORT_B::INTEGERi
f'ORT _B .llELEN :=FAlSE j

F'F:OCEIIlIRE F:ESET_LEIo (LEIoCH: CHAR) ;

(f reset.s the proper led f)

BEG JN CASE LEIoCH OF
'5':BEGIN DISF'.SYNCOFF:=TRUE;

III SF'. SYNC-ON: =FALSE i
ENII;

'I'lDISP.ERROR:=FAlSE;
'H':DISP.HANUAl:=FALSE;

IIIRN( 'O')j
DECMT( '[0');

F'ORT_A.DATA:=[oISP::BUF;
PORT_B.DEC_EN:=TRUE;

du..m~:=F'ORLB: :INTEGER;
PORT_B.LATCH:=TRUE;

line

482 (234)
493 (235)
484 (236)
485 (237)
486 (238)
487 (239)
488 (240)
489 (241)
490 (242)
491 (243)
492 (244)
~93 (245)
494 (246)
495 (247)
496 (248)
497 (249\
498 (250)
499 (251)
~;OO (252)
::'01 (253)
502 (254)
503 (255)
504 (256)
505 (257)
506 (25B)
507 (259)
508 (260)
~;09 (261)
510 (262)
511 (263)
512 (264)
513 (265)

514 (266)
515 (267)
516 (268)
517 (269)
518 (270)
519 (271)
520 (272)
:,21 (273)
522 (274)
523 (275)
524 (276)
525 (277)
526 (278)
527 (279)
52B (280,
529 (281)
~30 (282)
~;:11 (;~8:5)

Source

PORT_B.lATCH:=FAlSE;
dUIl.y:=PORT_B:IINTEGER;

PORT_B.DEC_EN:=FAlSEI

PROCEDURE COUNT_RESET;

<* resets the U/D-counters *)

VAR COUNT_HIGH: INTEGER;

PROCEDURE RES_COUNT I
VAR NORDIUNSIGNEDi
BEGIN NORD:=80;

DIRNI '0');
DECDAT< 'C');
f'lIRT_A. DATA: =NORD: IBUr;
PORT_B,DEC_EN:=TRUEI

dUIl.~:=PORT_B::INTEGER;

PORT_B.LATCHI=TRUE;
PORT_B.LATCH:=FALSEi

dumIlY:=F'ORT _B: :INTEGER;
PORT_B.DEC_EN:=FAlSE;

END; (f res_count *)

PROCEDURE HIGHCOUNTi
BEGIN DIRN('I');

IIEClIAT('H' );
PORT_~.DEC_EN:=TRUE;

dumll~:=f'ORLBI:INTEGER;

BUFFER_A.DATA:=PORT_A.lIATA;
COUNT_HIGH:=BUFFER_A::INTEGER;
PORT_B.DEC_ENI=FAlSE;

END; If hiShcount f)

BEGIN RES_COUNT;
HIGHCOUNTl
IF COUNT_HIGH<>80 THEN

BEGIN RES_COUNT I
HIGHCOUNTl
IF COUNT_HIGH<>80 THEN INFOI'C');

ENII;
END; (f count_reset f)

-..J
o
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(* initialization of the receiver, x.it status *)

(.*.***************** co.munication protocol procedures *************1

l.InE'

'331 (2B3)
.....;~-:r.'.. (?i:4;

(?B51
" 86)
(287)

(2881
(289)
(~9('r .~

(291)
('29:',
{:'93)

'. ~94)

C2c;5)
(296)
(2q7i

~~;tfl~

r, :·q91

( 3(/('1)

'3(1)

~302!

(3031
(,~ (i4 I

I, 30~:; 'r

'5:34 I, ~Ot.l

~5,) (:'1)7;

'-~~l6 ': :"1,0£.')
5~] ~ Jo,,'j
~'~·'H I. ;,'.1 (1)

" ~').,. (. I 11 '

lc"P '.1 •.',
',ibl (.to:; ~

'I!>.) I, H ·~.t

:,63 (J15i
~164 I.;' ll'l l
'-j,:5 c~rn

:',"0' (318)
";(\7 (~1·n

':,68 (3~(\)

~,li9 (321)
570 (;:t:7:~)

~i71 '3;~'~)

~72 <3241
~./~~3~~.i)

5;4 (326i

;'?~ (327'
~76 (328)
~)77 (329)

5!8 /.330)
579 (331)
580 <:3:1:')

Source

PF:OCH'URE COUNTEF:[IATA;

1* gets counter data Hand M and stores it in POSITION.
NOTE:DIRN('I'), PORT_C.CB testing and latching has to be done

before this procedure. *)

vr,f: COUNT_HIGH, COUNT _MED: INTEGER;

8EGIN DECDAT('H'I;
PORT ..B. DECEN:=TRlIE;

dum.,,,:=PORLB: :INTEGERj
BUFFER_A.DATAl=PORT_A.DATAj
COUNT_HIGHl=BUFFER_A::INTEGERj
F'Of:T _B. DEC-EN:=FALSE j

[IEe['AT( 'W) j
PORT_B.DEC_EN:=TRUEj

dumm"l=PORT_Bl:INTEGERj
BUFFER_A.DATA:=PORT_A.DATA;
COUN1_MED:=BUFFER_A::INTEGERj
PORT_B,DEC_EN:=FALSEi

F'OSlTlON:=(COllNLHIGH*256) + COUNLHEr'; (f calculate counterdata *1

END: (t counterdata *1

f'F:OCENJf:E 5lJITCHrlATAi

(f Yets the d.ta from the switches and stores it in SlJAR
and checks on emergenc~ stop *)

VAR SWITDATlUNSIGNE[I)

BEGIN DIRN('I"j (f data .ode and direction O,in *1
DECDAT( 'S'); (f set decoder data *)
PORT_B.LATCHl=TRUEi
PORT_8.LATCH:=FALSE;

dumm~:=PORT_B::INTEGERi

POF:T_B, DEC_EN:=TRLlE j
dumm",l=PORLBl: INTEGER;

SlJITDAT:opORT_A,DATA::UNSIGNED; (f set switch data *1
POF:T _B. ['ELEN: =FALSE;
SWAR:=SlJITDAT::SlJITRECi It place data in SWAR *1

IF SWAR.tMFR THEN INFO('E'\1

END; (* switchdata f)

Line

580 (332)
581 <3331
582 (3341
583 (3351
584 (336)
585 (337)
586 (338)
'iS7 (339)
588 (3401
589 (341)
590 (342)
591 (343)
592 (344)
593 (345)
594 (346)
595 (3471
596 (3481
597 (3491
598 (3501
599 (351)
600 (352)
601 (35~1

b02 (354)
1·03 (3551
/.04 (356)
605 (357)
606 13581
607 13591
608 (360)
609 (361)
610 <3621
611 13631
612 (364)
613 (3651
614 (3661
615 (3671
616 (368)
617 (3691
b18 (370)
619 (371)
620 (372)
621 (373)
622 (3741
623 (3751
624 (376)
625 (3771
626 (3781
627 (3791
628 (380)
6~'9 (381)

Source

PROCEDURE INITIAL_ELECI

(* initialization of the electronics *)

BEGIN DIRN('O');
PORT_B.DEC_ENl=FALSE;
PORT_B.LATCH:=FALSE;
PORT_B.INH:=TRUE;
RESET_LED( 'S' ) I
RESELLED( 'M' II
RESELLED( 'I' );
SEGMENT< 1511

END; (. initialize fl

PROCEDURE INITIAL_COMHI

VAR BAUDR:INTEGERI

BEGIN RSCR.R_IEl=FALSE;

TSCR.T_PBE:=TRUEI
BAU[IRl=):B'110' ;
TSCR.T_PBR:=BAUDR:lDECOD;

EN[I; (* init *)

PROCEDURE XMIT; (* XCODElCHAR f)

(* trans.its data to the 11/23 *1

BEGIN WHILE NOT TSCR. T_R1IY [10;
TDBR.T_DATA:=XCODE::BUF;

EN[I; (f x.it fl

PROCEDURE INFO; <' VINlCHAR fl

(* leds ofU)
(f seg.ent BLANK *)

<* xmit baudrate *)

(f rec. into disable fl

<* set pro. baudr. enable fl
(* baudrate = 19.2 kB f)
(* set baud rate data *)
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LIne Source Line Source

'A', I I':;

(HUU nlotor controller procedures UUU)

<* arranges the button manual operation *)

PROCEDURE HANUAL;

(* s~nc. read~ *)

(* wait till CF is low *)
(* latch counter data *)

(* aotor offset *)

(* data stored in POSITION *)

SWITCHDATA/
ENDI (* while *)

SWITCHDATAI
WHILE NOT SWAR.START DO

FEGIN IF SWAR.SPLO THEN GOTO 101
IF SWAR.SPHI THEN GOTO 10;
SWITCHDATAI

ENDI

ELSE DACA:=XO'4000'/

DACA:=XO'4000'/

WHILE PORT_C.CF DO;
PORT_F.LATCH:=T~UE;

PORT_F.LATCH:=FALSEI
DIRN< 'I');
COUNTERDATA;
START_POSI=POSITIONI
OFFSET:=POSITION-202241

SELLED< 'S');

VAR loop,tiaecounter:INTEGER;

RESELLED( 'H');
START_READYI=TRUE;
XHIT( 'S') /

ENDI (* manual *)

FEGIN RESET_LED('S');
RESET _LED( 'I' );
SEGHENT (15) ;

PROCEDURE AUTO_SYNC;

(* waiting loop *)
thecounte r I=1l
FOR 100pl=1 TO 10000 DO

FEGIN timecounter:=<tiaecounter*2)-I;
END;

(* end * i

(* brings the motor to its initial position given b~ the s~nch. switch
and then sUPPlies a automatic s~nchronization.*)

678 (430)
679 (431)
680 (432)
681 (433)
682 (434)
683 (435)
684 (436)
685 (437)
686 (438)
687 (439)
688 (440)
689 (441)
690 (442)
691 (443)
692 (444)
693 (445)
694 (446)
695 (447)
696 (448)
697 (449)
698 (450)
699 (451)
700 (452)
701 (453)
702 (454)
703 (455)
704 (456)
705 (457)
706 (458)
707 (459)
708 (460)
709 (461)
710 (462)
711 (463)
712 (464)
713 (465)
714 (466)
715 (467)
716 (468)
717 (469)
718 (470)
719 (471)
720 (472)
721 (473)
722 (474)
723 (475)
724 (476)
725 (477)
726 (478)
727 (479)

(* auto_s~nc. position *)
(* no counter reset *)
<* eaergenc~ stop *)
<* initial position *)
(* saaple freo. too high *)
<* wron9 char. received *)

ELSE
IF SWAR.SPHI THEN

IF SWAR.CCC THEN DACAI=%O'3200'
ELSE DACA:=r.0'4600'

ENII:
SELLEII(' 1');
CASE 'JIN OF

'C','E','S','W':EHERGENCY_STOPI

SWITCflDATA;
WHILE NOT SWAR.SYNC DO
FEGIN
IF SWAR.SPLO THEN

IF SWAR.CCC THEN DACA:=%0'3500'
ELSE DACA:=r.0'4300'

~EGIN

10: RESELLED( '5' Ii
SELLEI'( 'W);
RESELLED( 'I' ) ;
SfGHEnT (15);

END;
EN['; (* Info *)

LM'EL 10;
'JAR loop, timecounter: INTEGER;

FEGIN CASE VIN OF
, A' ISEGHENT< 1) I
'c' ISEGHENT (6);
'E'ISEGHENT(3);
'I' :SEGHENT(2);
's' :SEGHENT(4) I
'101' :SEGHENT(5);

(t------------·--------------------------------------------------------------*)

(* passes info to electronics *)

629 (38J)
6'!.O OR2)
.oJ! (383)
6n (384)
1',.\1 (385)
6;34 (180
63~; (387)
(,36 (388)
637 (389)
638 (390)
639 (391)
640 (392)
641 (393)
M2 (394)
M:'· (39'::,',

1,44 <396\
/045 (397)
646 U9i:ll

647 (399)
648 (400)

/.49 (401 )
t.51,) (402.1
651 (403)
6~.;? ,404)
,·53 (405)
6~;4 (406)
6~5 (407)
g;,o (408)
f,".7 (409)
t·;-jf: (·110 '
659 (411 )
,',60 IH?)

6S1 (413.>
oc·2 (414)
b6:1 {415l
664 (416)
/,l,5 (417\
e.c,,:, (418)
St.7 (419)
668 (420)
669 (nl)
670 <4.22)
,'.71 (423)
672 (424)
673 {42:1 I

674 (4261
675 ( 42'71

,"}6 (428)
1,77 (429)
678 (430)
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Line Source Line Source

(* moves the motor bac~ to a initial position *)

<* "aitins loop *)
tilDecounter:=l;
FOR loop:=l TO 10000 DO

BEGIN ti.ecounter:=(li.ecounter*2)-1;
[NIl;

(* end *.\

-....J
W

POS_ERROR:=81
GAIN:=30;

IF NOT START_READV THEN GOTO 101

IF AN_OUT > AN_HAX
THEN ANALOG_OUT:=AN_HAX
ELSE IF AN_OUT < AN_HIN THEN ANALOG_OUT:=AN_HIN

ELSE ANALOG_OUT:=ROUND<AN_OUT);

ANALOG_OUT:=%0'4000'1
BACK_READV:=FALSE;
WHILE NOT BACK_READV 110

BEGIN WHILE PORT_C.CB DOl
PORT_B.LATCH:=TRUE;
PORT_B.LATCH:=FALSEI
lIACA:=ANALOG_OUT;
DIRN('I')l
COUNTERDATAI
IF «START_POS - POSITION) < POS_ERROR) THEN

BEGIN lIACA:=%0'4000'1
BACK_READV:=TRUEI

WRITELN('SRTPOS')I
RESELLED( '5') I
RESELLED( 'I' ) I
SE GHENT< 15 )I

ENI';

AN_OUT:=GAIN*(5TART_POS-POSITION) + lIAC_NIL;

WHILE PORT_C.CB 1101

WHILE PORT_C.CB DOl
PORT_B.LATCH:=TRUE;
PORT_B.LATCH1=FALSE;
DIRN( 'I'll
COUNTERllATA;

END; (* while *)
START_REAlIV:=TRUE;

(* waitins loop *)
U.ecounhr:=ll
FOR loop::l TO 10000 110

BEGIN timecounter:=(timecounter*2)-I;
END;

(* end *)

776 (52B)
777 (529)
77B (530)
779 (5311
780 (5321
7Bl (533)
782 (534)
783 (535)
784 (536)
785 (537)
786 (538)
787 (539)
788 (540)
789 (541)
790 (542)
791 (543)
792 (544)
793 (545)
794 (546)
795 (547)
796 (548)
797 (549)
798 (550)
799 (55ll
800 (552)
801 (553)
B02 (554)
803 (555)
804 (556)
805 (557)
B06 <55B)
807 (559)
B08 (560)
809 (561)
BI0 (562)
Bll (563)
812 (564)
813 (565)
B14 (566)
815 (567)
816 (568)
B17 (569)
818 (570)
819 ('571)
820 ('572)
821 (573)
B22 (574)
B23 ('575)
B24 (576)
925 (577)

<* motor offset *)

<* arrived at auto_s~nc. position *)

WHILE PORT_C.CB DO;
PORT_B.LATCH1=TRUE;
PORT_B.LATCH:=FAL5E;
DIRN( 'I' )l
COUNfERDATA;
AUTO_POS:=P05ITION;

WHILE NOT SWAR.AUTO_SVNC 110
BEGIN lIACA:=7.0'4500';

5WlTCHllATA;

5WlTCHlIATA;

BEGIN AN_HIN:=r.0'5300'1
AN_HAX:=r.0'2500';
llAC-NIL:=204B;

ENDi
DACA1=r.0'4000'1

VAR BACK_REAlIV:BOOLEAN;
AN_HIN,AN_HAX:INTEGER;
AN_OUT,GAIN,P05_ERROR:REAL;
llAC_NIL:INTEGER;
]oop,tlmecounter:INTEGER;

COUNT_RESET;

OfFSET1=POSITION-20224;
5TART_READV1=TRUE;
5ELLE[I <'5' )l

INFO<'A');
XIBTl '5')l

ENII; <* auto_s~nc *)

PROCElIURE SRTPOSi

LABEL 10,20;

727 (479)
728 (490)
7')9 <481)
730 (482)
731 (4A3)
T~: (484\
7T3 (485)
n4 (486)
735 (49n
736 (488\
737 (409)
73B (490)
739 (491)
740 (492)
741 (4'13)
;'4~ (494)
743 (495\
?H (496)
74~) (497)
J4(~ (498)
747 (499)
7·IS (500)
749 (SOil
750 (502)
751 (503)
752 (~i04.\

n",3 {50Sl
7S4 (506)
755 <507\
-'56 (5091
757 (509)
/5B (510)
759 (SIll

760 <512)
761 <5D)
l6'2 (:;14)
763 (515)
1~4 (516)
76S <sin
/'66 (51B)
767 (519)
/69 (520)
769 (521)
no ~522)

771 (523)
772 (524)
773 (525)
774 (526)
775 (527)
776 (52B)
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<f indicates the beSinnins of a profile seouence *)

<* sto..s the motor by sivin'" 0 [VJ on the analog output *)

Line

825 (577)
0:'6 (578\
8'" (579)
82D 1,500)
02'1 (581)
tUO (5B2)
831 (583)
832 (584\
833 (~iS5)

834 ':'.;86)
e3~, (587)
[136 (50S)
~37 (589)
838 (5~O)

1139 (591)
840 1592)
:J41 (593)
B4~ (594)
('43 (595)
844 (596)

845 (597)
846 (598)
847 (599)
848 LSOO)
B49 (601)
850 <602\
g'H (603)
85:' (604)
8~,3 (605)

854 (606)
8':,~\ ~ 607.1
B56 (608)
tI~;7 (609)
858 (nO)
W;9 (611)

860 (612)
B61 (613)
Ht-~ (614~

863 (615)
864 (616)
865 (617)
866 (61B)
867 (619)
868 (620)
:1.'.9 (621)
B70 (622)
S71 (6:'3)
872 (6:'4)
873 (625)
874 (626)

Soul'ce

PORT_B.LATCH:=TRUE'
PORT_B.LATCH:=FALSE;
DH:N(' I')j
COUNTERDATA;
OFFSET:=POSITION-20224;

SELLE~( '5');
XHIT< '5');
INFO( 'I')'
GOTO 20'

10: AUTO_SYNC'
20:
END; <* srtpos *)

PROCEDURE CONTR_INIT;

VAR DUHHY:BYT;

BEGIN GO_READY:=TRUE'
SEGHENT (15)j
RESET _LEl' ( 'I' ) ;

DIRN('I'li

SETS[ZE:=O;

(**** P-control1er ******)

WRITE('P-amplification = ');
REA[ILN(J();

<************************)

XHIT( 'S')j
ENDi (* contr_init *)

PROCE[IU~:E STOP_SElf"

BEGIN roACA:=r.D'4000';
START_READY:=FALSE;

(* motor offset *)

(* arrived at position *)

(* reset plot array counter *)

Line

B74 (626)
875 (627)
876 (628)
877 (629)
878 (630)
879 (631)
880 (632)
881 (633)
882 (634)
883 (635)
884 (636)
885 (637)
886 (638)
887 (639)
88B (640)
889 (641)
B90 (642)
891 (643)
892 (644)
893 (645)
B94 (646)
895 (647)
896 (648)
897 (649)
898 (650)
899 (651)
900 (652)
901 (653)
902 (65~)

903 (655)
904 (656)
905 (657)
906 (658)
907 (659)
908 (660)
909 (661)
910 (662)
911 (663)
912 (664)
913 (665)
914 (666)
915 (667)
916 (668)
917 (669)
918 (670)
919 (671)
920 (672)
921 (673)
922 (674)
923 (675)

Source

GO_READY:=FALSE'
RESET_LED('S');

ENDI (* stop_setp *)

PROCEDURE EHERGENCY_STOP'

(* stops motor *)

BEGIN STOP_SETP'
XHIT< 'F') I
WRITELN('***** please RESTART ••••• *****');
WRITELN(' error detected •••••••• !!!!!!'),
WHILE NOT EOLN PO;

END; (* emersencY_stop *)

PROCEDURE PLOTl

(* transmits the positions of the motor. setpoints and dac-voltaSe
to the PLOT-pros ram *)

VAR X_AR:XHBUF;
LOWIt,HIGHB:ItUFi
DUHHY:ItYTi
J: INTEGER'

PROCElIURE tr-mi tlXPATA:UNSIGNED);
BEGIN X_AR:=XDATA::XHBUF;

WHILE NOT TSCR.T_RDY PO;
LOWB:=X_AR.L::BUF;
TDBR.T_OATA:=LOWIt'
WHILE NOT RSCR.R_D DOi

PUHHY:=RDBR.R_DATA;
WHILE NOT TSCR.T_RDY DO;
HIGHB:=X_AR.H::BUF;
TDBR.T_DATA:=HIGKIt;
WHILE NOT RSCR.R_D DO;

DUHHY:=ROItR.R_DATA;
END; (* tr_mit *)

BEGIN tr_eit(SETSIZE);
FOR J:=1 TO SETSIZE DO
BEGIN tr_mit(POS_AR[J]);
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Line Source Line Source

EN['; <t plot *l

PROCEDURE I1ESSAGE;

VAR HESS:CHARI

-...J
U1

<* update plot counter *)
<* store setpoint *)
<t
(* reconstruction *)
<t store position t)

(t analos voltage = 0 volts t)
<t co••unication init t)
<t electronics init t)

(t '102': catch internal cloc~ interrupt t)
<t .acro RTI-instruction t)

(t nothing t)

WHILE TRUE DO
BEGIN

WHILE NOT RSCR.R_D PO;
LBYT_ARI=RPBR.R_DATAI
XI1JT( 'G');

GO_READY:~FALSE;

START_REAPY:=FALSE;
ANALOG_OUT:=IO'4000';
LBYT:=O;HBYTt=O;

CLOCK_INT_SER:=66;
CLOCK_INT_RETI=2;

IF GAIN)=2048
THEN ANALOG_OUT:=4095
ELSE

IF GAIN<=-2048 THEN ANALOG_OUT:=O
ELSE ANALOG_OUTI=ROUND(GAIN)+2048;

<t collects setpoint fro. 11/23 with chec~inS; latches counter data and t)
<t addresses the OAC-A. t)

<tt**tttttttttttttttttttt* .ain progra. bod~ tttttttttt*ttttttttttttttttt)

VOLTAGE[SETSIZEJ:=ANALOG_OUT;

(ttt*t P-controller alsorith_e *tttt)

BEGIN DACA:=IO'4000';
INITIAL_COI1I1;
INITIALELEC;

ENP; (t controller t)

8EGIN SETSIZE:=SETSIZE+l1
SET_AR[SETSIZEJ:=SETP*2+0FFSET;
pos_real:=POSITIONI
setp_real:=SETP*2+0FFSET;
POS_AR[SETSIZEJ:=POSITION;

972 (724)
973 (725)
974 (726)
975 <727>
976 (728)
977 (729)
978 (730)
979 (731)
980 (732)
981 (733)
982 (734)
983 (735)
984 (736)
985 (737)
986 (738)
987 (739)
988 (740)
989 (741)
990 (742)
991 (743)
992 (744)
993 (745)
994 (746)
995 (747)
996 (748)
997 (749)
998 (750)
999 (751)

1000 (752)
1001 (753)
1002 (754)
1003 (755)
1004 (756)
1005 (757)
1006 (758)
1007 (759)
1008 (760)
1009 (761)
1010 (762)
1011 (763)
1012 (764)
1013 (765)
1014 (766)
1015 (767)
1016 (768)
1017 (769)
1018 (770)
1019 (771)
1020 (772)

<* begin setp. x_it *)
(* stop _otor *)
<* back to startpos. *)
(* _anual/s~nchron. *)
(* plotting data *)
(* init pos.1 auto s~nc *)

!----------------!
I disitaI

----------->! controller !-----------)
SElf' algorithm! ANALOG_OUT

---------------_!

POSITION

tr_.it<SET_AR[J)I
tr__ it(VOLTAGE[J);

END; <* for loop *)
XI1IT< 'E' H

<t the DIGITAL CONTROLLER ALGORITHI1 which reads the .otor position,
Sets a setpoint sUPPlied and calculates the analos voltase to be
given to the Eervo amplifier,

t)
VAF: setp_real,pos_real :REAli

CASE I1ESS OF
'0' :CONTR_INIH
'E'ISTOP_SETP;
'(I'ISRTf'OS;
, 11 ' : HANUALi
'f":PLOH
'5' :AUTO_SYNC;

OTHERWISE INFO('W')
ENI'; (* case *)

END; (t ~essage t)

DEGIN LDYLARI=U,YLAR 110[' 128;
I1ESS:=LDYT_AR::CHAR;

(t chec~s on received character and initiates appropiate procedure *)

PROCEDURE CONTROLLER;

n3 (675)
.,l:'~4 (676)
925 (677)
9':'1. (c.78)
9'-" (679)L'

92Po (680)
<l:''/ (681)
930 (682)
931 (683)
932 (684)
9:'13 (685)
'1'<4 (686)
935 (687)
936 (688)
937 (689'
938 (690)
939 (691\
940 (692)
941 (693)
942 (694)
943 (695)
914 1.696)
945 (697)
946 (698)
947 (699\
948 (700\
949 (70ll
950 (702)
951 <7(3)
S)~.. 2 (704)
953 (705)
9~,;4 (706)
955 (707)
'756 (708)
957 (709)
958 PI0)
959 (711 )
960 (712)
961 (713)

96? (714)

963 (715)
964 (716)
965 (717\
966 (718)
967 (71 9 \

968 (720)
969 (721 )
970 (722)
971 (723)
972 (724)
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Line Source

LBYT:=ORD(LBYT_ARI; <* get total lbyte *1
H~YT:=ORO(HBYT_ARI; <* get total hbyte *1

EN[I;
WHILE NOT RSCR.R_D DOl <* nothing *1
HBYT_AR:=RDBR.R_DATA;
XHIT< 'G');

IF (START_REAOY ANO GO_READY I THEN
~EGIN WHILE PORT_C.CB DO;

PORT_B.LATCH:=TRUE;
PORT_B.LATCH:=FALSE;
fiACA:=ANALOG_OUT;
COUNTERDATA; <* info POSITION *1

1021 (773)
1022 (77~)

1023 (7751
102~ (776)
1025 <7771
1026 <7781
1027 (779)
1028 <7801
1029 (781)
1030 <7821
1031 (783)
1032 (784)
1033 <78S)
1034 (7861
1035 <7871
1036 <l881
1037 (7891
1038 (790)
1039 <791 I
1040 <7921
1041 (7931
.1042 (794)

SETP:=(HBYT*128) t L~YT;

IF (L~YT_AR>=1281 THEN HESSAGE
ELSE CONTROLLER;

EN[I; (* while true do tl

ENO. (t ~ain prosra. bodY *1

(* char. detected *1
(* digital contr. alg. *1
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SPECIFICATIONS
Apply over temperature range. power lupply range, reference frequency and amplnude range. 1. 10% sIGnal amphlude
variatiOn, and up to 10% harmoOic dluorllon In the referenca.

PARAMETER UNITS VALUE

SDC·19100 S.,ieI; 1910X 1912X 1914X

RESOLUTION blu 10 12 ,.
ACCURACY mon .21 :18.5 :15.3

SIGNAL AND REFERENCE INPUT
Car net Frequency Range

Low Range kH, 047 tol .047 to 1 .047101

Mid Range kH, 36 to 22 361022 .361011
High Range kH' .36 to 22 .36 10 22 .6 to 11

REFERENCE INPUT CHARACTERISTICS
Voltage Range Vrms 4 to 50 126 nom) 20 10 150 1115 noml
Inpul Impedance

Single Ended 11 501< min J(XI( min

Dilterentla\ 11 lOOk min 600kmln
Common Mode Range (DC common

m<Xte plus (Kurrent AC peak) V 60maa 3OOm.x

SIGNAL INPUT CHARACTERISTICS
(Voilltge options and minimum input
impedance balancedI

Synchro 90V L-L 11.8V L·L

Zin (L·L) kll 160 20
Zjn Each (L·GNDl kll 100 13

Resolver 26V L·L 1'.8V L-L

Zm Singled Ended kll 21 21
Zm Differential kll 54 54
Zin Each IL·GNDI kll 21 21

Direct 12.0V L·L.
Input Signal Type Sm and cos re$Olver s~nals referenced 10 con"ener Internal DC reference V
Sin/Cos Vollage Range 2V nomlnel. 2.3 max
MaXimum Voltage Withoul Damltge 15V (ms continuous; looV peak I(anslent
Input impedance Zin > 20 MIl (tranSMlnt protected "olta96 followed

DIGITAL INPUT/OUTPUT
Logic type TTLlCMOS compatible. deJ3endtng on IOVlc supply valla!je
Inputs Zm .'* 25 kU pullup rftlltor 10 VL

Inhibit (lNH) Lnglc "0" inhibits
Enable Bits t 106 ENM } I logiC "0" enablft
Enable 8its 7 to 14 ENL

7 to 12 ENL ENM and ENL
l

7 to 10E"N'L
Logic "1" high impedance

S LogiC "0" for use as CT
Ou1pYf

Parallel Data bits 10,12 or 14 parallel lines; natural binary angle. positi"e logiC
CouO( ICal 0.7102.0 ,..sec positive pul.e; leading edge inltates counler update
Dlrecllon (U) Logic high when countll1g up and logic low when countmg down
Dri"e capability 1 nd TTL load, 1.6 mA OIl 0.4V max

ANALOG OUTPUTS
Internal DC refe(ence (V) mV +15 V DC/2;:,: 7.5V nom
AC Elf Of (el 10 mV rms per LSD of errm 114 bIts)

12.5 mV rms J3er LS8 of error (10 and 12 blt1i)

Filtered DC Error Volrage lEI -1 VDC per +1 LSB of errorl1.3 LSB rangel14 bit unit
-1.25VDC per + 1 LSB 0' error 113 LSB range I 10 and 12 bl1 units

POWER SUPPLY CHARACTERiSTICS

INominal Voltage +15V Supply LogiC Supply

Vollage R<lnge V +11 to +16.5 +4.510 +15
MaXimum Voltage WllhoUI Damage V +18 +18
Currenl or Impedance 15 mA max Zln - 5 ku min

TEMPERATURE RANGES
Operatmg

.. 30X 'c 010 +70
-lOX 'c -5510 +125

Storage 'c -5510 +135

PHYSICAL CHARACTERISTICS
511.e on 2.1 )l, 2.1 x 0.2 (53 J53 x 5 mml I8e mechanical ouUme
WelQhl 0' 07120g1

ACIMI'lOfl
H(AMHUlL

oc IMAOM
HfAMNULl

VIL DC: ANALOQ
VfLOCITY

Note: Monobrid lil is. regiltered trademark of
ILC Date Device Corporation.

• VELOCITY OUTPUT

• DIRECTlDN AND COUNT
OUTPUTS FOR INCREMENTAL
APPLICA TlONS

FEATURES

• RESOLUTION/ACCURACY
10 BIT/±21 MINUTES
12 BIT/±8.5 MINUTES
14 8IT/±5.3 MINUTES"

• FAST TRACKING

• LOW COST

• 1 LS8 REPEATABILITY

• 3-STATE LATCHED OUTPUTS

'NTfl'l"AI
OCl'IlFtI'lUE. v
/·1 IVOC "l:JIol',.... LI

10,12 AND 14 BIT INDUSTRIAL
SID AND RID CONVERTER

tNPUT oPTIONS

" >---f"-----,
Sl >---I MI5.0LVU'l , ..... 5'"''
SJ>----t COIIiDITIONUil l--C08"
">---t.. ...J

APPLICATIONS

The SOC·191OO Serie. converte.. .re
designed to meet the requirements
of the full range of industrial and
commerical applications. including
control SYltams, radar antenna posi~

tion information, CNC machine tool
ing and robot axis control.

provide an inherentlv higher accur·
acy and jitter free output. Through
the use of a type II tracking loop
these conveners do not exhibit veloc
ity lag up to the specified tracking
rates (Figure 1). In addition, the
output data is always fresh and con
tinuously available. Each unit i.
fully factory trimmed and requires no
field adjustments or calibration.

SDC-19100 MONOBRIO® SERIES*

r----l
~S ILI&TMOfIIL 1--5 ....

11

U ioCOTT T I--CO'"

L J

DESCRIPTION

The SOC·191oo Series hybrid indu.·
trial convenen are available in 10, 12
or 14 bit resolution with accuracies of
121 min, 18.5 min and 15.3 min
respectively. Repeatability is 1 LSB
for all version.. Velocity end dir
ection outpuu are standard features
of these converters.

These units are available in low, mid
and high frequency range., with in·
put options far synchro, resolver or
direct inputs.

The SOC-191oo Serie. converters are.
low COit, low profile synchro or
resolver to digital tracking device•.
Because of a unique control trans~

former algorithm, these converters

• '
~,.~

I: .,~

~APPROX,rl'" 1/2 ACTUAL SIZE

ILC DATA DEVICE CORPORATION _

"Consuh factor V for higher accuracy. FIGURE 1. BLOCK DIAGRAM 2



SYNCHRO AND RESOLVER SIGNALS

DYNAMIC PERFORMANCE

A Type II servo loop IKv =~) and very high acceleration
constants give these converters superior dynamic perform
ance, a, li,tod in the specification,. If the power supply
voltage, are not the +lSVDC nominal values, the specified
input rates for full accuracy will increase or decrease in
proportion to the fractional change in voltage.

FIGURE 2. TIMING DIAGRAM

DIRECTION OUll'UT "1 .,I,d dUf.ng llflPlooalld •••• onlV

I-- '''.m~ --lI DEPENDS Ol'ol ~ -- I

COUNT ICO)

parent. When the CB goes to logic 1 the INH latch i,
locked_ If a CB OCCUrs after an INH ha, been applied, the
latch will remain locked and it, data cannot change until
the CB return, to logic O. If an INH i, applied during a CB
pulse, the latch will not lock until the CB pulse i, over.
The purpo,e of the 0.2 IJ' delay is to prevent a race con
dition between the CB and the INH in which the up-down
counter begins 10 change just a, an INH i, applied.

The Direction Output lUI i, valid a, shown in Figure 2. It
i, logic 1 for counting up and logic 0 for counting down.
Logic level at the lUI pin is valid up thru 0.61J' before and
0.1 IJS after the leading edge of the (CBI pulse_

Since the SDC-191oo converters contain a CMOS device
'tandard CMOS handling procedures ,hould be followed:

TIMING

Figure 2 Shows the timing waveform, of the converter.
Whenever an input angle change occurs, the converter
change, the digital angle in 1 LSB 'tep, and generate, a CB
pulse. The output data change is initiated by the leeding
edge of the CB pul,e, delayed by the 0.21Js (nominal) delay_
The outpul become, stable in less than 0.6 IJ' even though
the CB pulse may last longer. Inhibit commands do not

affect the updating of the converter no matter how long
they are applied. A ,imple method of interfacmg to a com
puter i, to (al apply the Inhibit, (bl wait O.SIJ" (cl trans
fer the data, and Id) release the Inhibit_

OAT A ....Al.1D

INHIOI T UNHI

DIRECT INPUT

LOGIC INPUT/OUTPUT

Logic output, consist of parallel data bits and count (CB).
All logic outputs are short-circuit proof to ground and to
positive voltage, as high a, VL' The C8 output i, a po,itive
0.7-2.0 IJ' pUlse, and data changes about 0.2 IJ' after the
leading edge of the pul,e because of an internal delay (,ee
Figure 1). Data i, valid O.SIJ' after the leading edge of a
CB. Angle is determined by adding bits in the 1 state.

Direct input units require a signal conditioner that provides
a 2.0V rms nominal re,olver type ,ignal referenced to the
internal DC reference V. Thi, input option may be pre
ferred in applications where the 5ignal conditioner can be
integrated with other components, as in many multiplexed
,ystems.

The parallel digital outputs are gated to provide a 6 and a
4, 6 or 8 line byte, depending on the model for micro
processor bu, interfacing_ When the Enables for the gato,
are at logic 0, the gate outputs are at normal logic 1 or 0,
depending on the bit ,tate. When the Enable, are at logic I,
the gate outputs are high impedance and the micropro
cessor sees an essentially open line. Outputs are valid 0.5
IJS after an Enable i, driven to logic O. For 10, 12 or 14
bit parallel output operation when the 3-state feature is not
used, the Enable line, should be tied to logic O.

The Inhibit (INHI logic mput locks the tran,parent latch '0
that the bits will remain stable while data is being trans·
ferred (see Figure 1). The outpul i, stable 0.51Js after the
Inhibit i, driven to logic O. A logic 0 at the T input lock,
the lalch, and a logic 1 allow, the bit, to change. The
purpose of the INH transparent latch is to prevent the
transmission of invalid data when there is an overlap be
tweell the CB and INH. While the counter i, not being
uodated the CB is al logic 0 alld the INH latch i, trans-

so mOn ~plications will not require units with isolation
transformers. Input impedance is maintained with power
off. The recurrent AC peak + DC common mode voltage
should not exceed the following values:

90V line-to-line ,y'tem, may have voltage tran,ients which
exceed the SOOV specification li,ted above.

Voltage transients are likely to OCcur whenever synchro
voltage, are switched on or off. For in'tance, a l000V
tran,ient can be generated when the primary of a CX or TX
driving a synchro or resolver input is opened.

Common.',tode Max Transient
Input MaXimum Peak Voltage

11.BV L-L 30V Peak 150V
26 V L-L 60V Peak lS0V
90 V L-L 220V Peak SOOV

lIS V Ref 300V Peak l000V
26 V Ref 60V Peak 200V

The outpUI of the demodulator i, an analog DC level pro
portional to sin (O -~). The error processor integrates this
,in (8 - 4» error ,ignal, and the output of the integrator is
used to control the frequency of a voltage controlled
oscillator "clock" pul,e, which are accumulated by tho up
down counter. The up-down counter i, functionally an
incremental integrator. Therefore there are two stages of
integratioo, making the converter a Type U tracking $eNO.

In a Type II servo, the voltago controlled oscillator alway,
settle, to a counting rate which make, d4>/dt equal to d8/dt
without lag. The output data will alway, be fresh and avail
able as long as the maximum tracking rate of the converter
is not exceeded.

The digital interface circuitry ha, three main functions: to
latch the output bits during on Inhibit command '0 that
,table data can be read out, to furnish both parallel and
3-'tate data formats, and to act a' a buffer between the
internal CMOS logic and the external logic level.

Applying an Inhibit command will lock the data in the
transparent latch without interfering with the continuous
tracking of the feedback loop. This i, a new feawre, ,ince
SID and R/D converters usually lock the up-down counter
while an Inhibit i, applied. In the SDC·191oo Serie, Mono
brid" therefore, the digital angle 4> i, alway. updated and
the Inhibit can be applied for an abitrary amount of time.
The Inhibit transparent latch and the 0.2 IJS delay aro also
part' of the Inhibit circuitry, whose detailed operation i,
described in the Logic Output/Input Section_

When testing or evaluating the converter, it i, advisable to
limit tho power ,upply current, a' follows:

+ 15V Supply Limit at 20 rnA.
Logic Supply VL at 2 rnA + Digital Load at Logic 1.

Analog circuits in,ide the SOC-191oo module are refer
eneed to an internal DC reference level V which rides at
+7.5 nominal with resPect to the external ground (GND).
V ,hould not be connected to the external ground.

SOLID STATE BUFFER INPUTS

The solid state ,ignal and reference input' are true differ
ential inputs with high At: and DC common mode rejection,

Standard Resol ....er Comrol Transmltler (AX) OUtPUTS ai
a Functlon of CCW Ho~atlon From Electrical Zero (Ell
With R2·A4 Exclled

where 0 is the angle representing the synchro or resolver
,haft po,ition, and <I> i, the digital angle contained in the
up·down cownter in the converter. The tracking process
consi,t, of continually adjusting <I> to make (8 - <1» -+ 0,
'0 that 4> will repre,ent the ,haft position 8. .

All input option, are DC coupled with broadband charac
teristics up to the specified frequencies.

In a synchro or resolvor, shaft angle data is tran5f1litted
as the ratio of carrier amplitudes across the terminals.
The internal converter operates with signals in resolver
format, ,in 8 co, wt and cos 8 co, wt. Synchro ,ignal,
are of the form ,in 8 co, wt, sin (8 + 120° I cos wt, and sin
l8 + 2400 lco, wt. The diAgrams below show ,ynchro and
resolver signals as a function of the angle 8.

Slandarc1 Synchro Control TransmlHer (CX I Outputs
as a Function ot CCW Rotation From ElectrlCdl Zero
IEZI

TECHNICAL INFORMATION

INTRODUCTION

The circuit shown in the SDC-19100.) block diagram, Figure
1, consists of three main parts: the signal input option; a
feedback loop whose elements are the control transformer,
demodulator error processor, anq. up-down counter; and
digital interface circuitry including vari!)us latches and
buffers.

The input options accept a synchro or resolver input and
produc;e a resolver type output for the control transformer.
The first two options, called ,olid ,tate ,ynchro and resol
var input, accept 5ynchro and resolver signal inputs directly.
and provide ,ignal i,olation internally_ The third option
i, a direct input designed to operate with a 2V L-L input,
which allows for the use of a lower reference voltage. Since
it does not have an input 5Caling network it is inherently
more accurate.

sin (8 - <1» ~ ,in 8 co' 4> - co, 0 ,in <I>

The feedback loop produce, a digital angle 4> which tracks
the analog input angle 8 to within the ,pecified accuracy
of the converter. The control transformer performs the
following trigonometric computation:

3 4
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IN GENERAL

For applications where a square wave is more convenient
than lhe convenlional sin. wave, lhe SDC-191oo Series
conveners are capable of operating with square waves.

When bll.tshless resolvers are used as position transducers, it
is recommended lhat lhe lransmitter type be used because
if a receiver resolver is used a decrease in accuracy will
occur.

For users who desire a built-in-tesl (BITI function 10 detect
position error between the input and output, a simple
deleclion circuil can be implemenled with the AC error
signal provided by the SDC-191oo converter. The schemalic
diagram for lhe BIT circuil is available from DDC.

MECHANICAL OUTLlIllE
Dimensions in inches (millime'ers)

The outpuu e, E and VEL are not closely conlrolled or
characterized. Consult factory for further information.

NOTES. .
1. Pin material )1 bronze phosphor with solder plating_
2. Case materiel il glau filled Diallyl Phthalate per MIL·M.14,

tVpe SoC·F.
3. Pin 54 is present on relolver units, and omitted on Iynchro unitl,
4. Omit pins 11, 12, 13, 14 and 13, 14 fo,.10 bit units and ·12 bit

units respectively.
5. For the djreCt mput option, pins 51 and S4 will be replaced by

NC and 52 and 53 will be replaced by COS and SIN respectively.

1,.. 1
~ 20r.0..oIO ---------J

IPIN CENTERSI

Specifications are subject fa chanOfl wi.h....

6

OVERSHOOT
I

" I

8, -~,/,KSMALLSIGNALSETTLING
I TIME

MAX SLOPE EQUALS ••
TRACKING RATE {SLEW RATEI

REsPONSE TO A STEP INPUT

A2(~ +1 )
NOTE: Values for A and 8 ure found in the

Model Selection/Specification Chert.
G-----

S2(~ + 1)
lOB

I
SOC '" Synchro

Signal Input Type: ROC = Re'iolver
XDC " Direct

Velocily oUlpul (VELI is a DC voltage proportional 10
angular velocily dOldl ; d4>ldl. The oulpul is positive for
an increasing angle.

Maximum loading for each analog outpul is 1.0 mAo OU1
puts e, E, and VEL are not required for nonnal operation
of the converter; V is used as internal DC reference with the
direct input option.

Family Code

e is an AC error proportional to the error (0 - 4» wilh 10
mV/LSB nominal for lhe 14 bil unil and 12.5 mV/LSB
nominal for lhe 12 and 10 bit unils.

E is a filtered DC voltage proportional to lhe error (0 - 4>)
near lhe null poinl, wilh -1 VDC/+LSB of error for the 14
bit unil and -1.25 VDC/+LSB of error for lhe 12 and 10
bit units.

CONVERTER LOOP DYNAMICS

0'" 11.8V. 400 Hz, Synchro, 26V Ref
1 :. 9OV, 400 Hz, Synchro, 115V Ref
3"" 90V, 60 Hz, Synchro, 115V Ref

Input: 5:=. 11.8V, 400 Hz, Resolver, 26V Ref
6= 11.8V,2.4 KHz, Aelolver, 26V Ref
7 = 2.0V, 400 Hz, Direcl, 26V Ref
8"'" 2.QV, 60 Hz, Direct. 26V Ref
9'" 2.QV, 2.4 KHz, Direct, 2.6V Ref

1

0 = 10bin
Resolution· 2'" 12 bits

4 '" 14 bltl

ORDERING INFORMATION

SOC -19100 -~oo~o 11 = .21 mon fl0bi, unitanlvl

Accy: 2 = :18.5 min 112 bit unit only)
3" :15.3 min 114 bit unll only)

Reliability Grade: 0" Standard

T 11 =-55°CtO+125°C
emp. Range: 3'" o°c to +700C

"'Set: model selection chart for available models.

The analog outpulS are V, e. E, and VEL. V is an internal
DC reference, +7.5 VDC nominal. The oulpUll e, E and
VELride on the inlernal DC reference vollago V, and should
be measured with respecl 10 V. OUtpUlS can swing ±5V
when lhe voltage level of lhe +15V power supply is +15V.
The oulpul swing changes proportionally if lhe level is
nol. +15V.

ANALOG OUTPUTS

5

As long as the maximum tracking rate is not exceeded,
there will be no lag in the convener output. If a 5tep input
occurs, as is likely when the power is initially turned on,
the re,ponse will be critically damped. The figure ,hows
the response to a step input. After initial slewing at the
maximum tracking rate of the converter, there is one over·
shoot which is inherent to a Type II servo. The overshoot
settling to a final value is a function of the small signal
settling time.

MOOEL SELECTION/sPECIFICATION CHART

SigNl Rot 1'....1"1 Ace. 'IV Se,Uine Ti..-,,'... Volt... Voillel Rif_ t LSa ......'or for 171t Slip T'.... Func. 8,..,.. V...-c., 1_po-
T.... (Hal Il·L) ,VI tRPSI °/~' to 1 lSBlmst .. A • :tRPS-JVoftI_ f"CI P.,No.

4

10 BIT RESOLUTION/'21 MINUTE ACCURACY SDC-1810X SERIES

S.,nchro 41·IK 90 20-150 48 1400 '00 4000 0' '0 66-' C SOC 19'03·301
Synchro 41.1K 90 20-150 48 1400 '60 4000 0' ,. 66-' M SOC 18'03-10'
S.,nchro 360-22K 90 2Q--15Q 19' '2000 90 0'000 '50 100 22D"'S C SOC 18'0'-30'
S.,.nchro 360·22K 90 20-160 19' 22000 90 0'000 ,.0 100 210"'5 M SOC '9'01-10'
Synchro 360·22K 11.8 4-60 19' 22000 90 0'000 '60 100 220"'5 C SOC '9100-301
SYl1chro 360·22K "0 4-60 192 22000 90 02000 200 100 220-5 M SOC '9100-101
Anol..., 360·22K 11.8 4-50 192 22000 90 02000 260 100 220-15 C ROC HUD6·JQl
Allol..., 360-221<: "0 4'" 192 22000 90 0'000 '60 100 220=5 M ROC '9'05-101
RllO''''' 360·221<: 11.8 4-50 256 160000 JO 460000 680 300 321)002.7 C ROC 1910&-301
RllOlvet 360·221<: "0 4-60 ""0 160000 30 460000 660 300 320=2.7 M ROC'III06·101
OmlCI 47-11<: , 4-60 48 1400 360 4000 0' ,. 66-5 C XOC ,91OB·301
DlrllCt 47·1K , 4-50 48 1400 360 4000 0' '0 66-5 M XOC '91OB-l01
DIrect 360·22K , 4-50 19' '2000 90 0'000 '60 100 220"5 C XDC 19'07'301
Oil8C1 36O-22K , 4-50 19' 22000 90 0'000 '60 100 220=5 M XDC 19107·101
Diroci 360·22K 2 4~SO 250 OOסס10 30 460000 660 '00 320~2.7 C XOC '9109-301
Dlroci 360·22K 2 4-60 ,.0 OOסס10 JO 460000 680 '00 320"2.7 M XOC 19109·101

12 BIT RESOLUTION/±8.5 MINUTE ACCURACY SDC·1812X SERIES

Synchro 47·1K 90 20-l50 " '09 '60 4000 0'
,. 14"'5 C SOC 19123-:J02

Synchro 47·1K 90 20~150 " '60 J60 4000 0' '0 14"5 M SOC 19123·102
Svnchro 360-12K 90 20~lS0 48 5600 90 0'000 '60 100 S6"'5 C SOC 19121·302
Svnchro 36O·22K 90 20-1S0 48 5500 90 02000 '60 100 66-0 M SOC 19121-102
Svnch.o 360·22K 11.8 4-50 48 '600 90 0'000 '60 100 66-' C SOC 10120- 302
Sv nct'1I0 360·22K 11.8 4-50 48 .600 90 0'000 '60 100 .... M SOC 19120- 102
R'IOI.... 380-22K ".6 4-60 48 .000 90 0'000 '60 100 .... C ROC '9128·302
fl'101~1 36O-22K 11.8 4-60 48 5500 90 0'000 '60 100 56~5 M ROC ,912S-102
R.to·... ' 380-22K 11.8 4-60 64 ooסס4 60 460000 680 '00 80"2.7 C ROC 10'26·302
R..g..... 36O·22K 11.8 4-S0 04 ooסס4 60 460000 660 '00 BO~2 7 M ROC 19126·102
D,tect 47·11'(. ,

4~SO " '00 '60 4000 0'
,. 14~S C XOC 1912B-:J02

1)1111:1 47·1K 2 4-S0 " '00 '60 4000 0'
,. 14"S M XOC 19128-102

DH.Cl 36O·12K , 4-S0 40 5000 90 0'000 '60 100 56=S C XOC 19127-302
Dnect 380-22K 2 4~!i0 40 5SOO 90 02000 '60 100 56~S M XOC 19127·102
DI••ct 36O-241K , 4~SO 64 ooסס4 60 460000 660 JOO 80--2.7 C XOC 19129·302
oll'':l 360·22" 2 4·60 04 ooסס4 60 460000 660 JOO 80"2.7 M XOC ,9129·102

14 BIT RESOLUTION/'5.) MINUTE ACCURACY SDC-1814X SERIES ,
Svnchro 41-IK 90 41~-150 3 70 000 '000 66 ,.

3.2"S C SOC 19143·:J03
Svn.:h.g 4711'(. 90 20-1SO , 70 600 '000 66 ,. 3.2""5 M SOC '9143 103
Svnchro 360-12K 90 20-150 " "00 100 ooסס5 224 100 14~S C SOC 19'4'· 303
Svnctuo 380-22K 90 20-150 " "00 100 50000 224 100 14~5 M SOC 1914'·103
SVl1chro 360·22K "0 4-50 " "00 150 ooסס5 224 100 14""5 C SOC llU 40- 303
Svnchro 360·22K "0 4-50 " "00 160 ooסס0 224 100 14~5 M SOC 19140· 103
Ae10tver 36O·12K ".6 4-50 " 1100 160 50000 224 100 14M 5 C ROC 19146-303
Re101...r 360-22K 11.8 4 ..0 " 1100 160 ooסס0 224 100 14-5 M ROC 19145·103
Rnol.... 600-22K 11.8 4-60 10 0100 90 ooסס21 0'0 JOO 20"2.7 C ROC '9146·303
Aesolwr 6OO·22K "0 4-50 '0 0100 90 ooסס37 0'0 300 20Q7 M AoC 19146193
Di'O':1 47·1l( 2 4-·50 3 70 600 3000 .. ,. 3.2'-5 C XOC 19148 303
olJOCI 47·1K , 4-60 3 10 600 ,000 66 '5 3.2-S M XOC 19148 103
Ot.ocl 360-:.12'1< , 4~!)0 " 1100 '60 ooסס5 224 100 14"5 C XOC '9147· 303
Drtici 360-22K , 4~SO " "00 160 50000 224 '00 14'S M XOC 19141 103
DUl"C1 GOO·22K 2 4-60 10 .'00 90 ooסס37 010 JOO 20"2.7 C XOC 18149·303
Dllll'cl 600·221'(. , 4-S0 .. 0100 90 ooסס37 010 300 20"-2.7 M XOC: 19'49·10:3

"'c .. o'·Clo-+7(fC
M - -55~C Ig-+ 125"C
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BIJLAGE 8 : pSI-programma IS.

:: ].'J=;--., ~'.~'.= I ~-i~'~": ~-: r~1;:":'" t.:: r:;p'~.jt3 ~'2·r-l "a ~2 F'a ~Z

:2.~:: ':J~ 1 I~·!T A:.-t:·HI~.~ Ij ., 00 ::-(:
J.;;"'- ~ 3,:.': I ;~T A~F, ..J;:".: VtOOOO
:!MEGA: I l~'" ALFH1;S O.OOfJIJ
YiEC,~~ : "'JT ALF''-'.A4 0,0000
C:'~l ~ I~T OMEGA4 o.(lOOO
~,I:- ;. ~ 1NT OMEGAl 'J .0000
::'hi2 INT OMEGA2 0.0000
F:hi2 PH OMEGA3 ·J.OO';)O
CUFRENT INT Ii 11)1 0.000·)
liEA'f UDL F'-CON .;) .0000 200.0
ABS~ ABS SUB3 1.000
fiDDEF:2 AIiD I!2 C2
ADIIEF:1 ADD D1 Cl
:·~DIiER3 ADD MUL2 i'!UL3
EIGN4 BNG OMEGA1 1.000 -1.000 0.0000
SI Gl'd BNG '3UB3 1.000 -1.000 0.0000
SETi=iJINT BNG TIME 0.3000 0.0000 0.0000
B BNG ABSl 1.000 0.0000 7.0000E-02
L CON 8.7000E-05
n CON 1.9400E-04
J4 CON 1.600
C3 CON 4.2000E+04
Ii:! CON 18.00
i CON 158.0
Jl CON 3.4000£-05
TE:ASE CON 1.000
J2 CON 4.1000£-05
ALF'HA3 II I 1,1 SUM~EP5 J3
ALF'HM [II \,1 SUMMER6 J4 (
[13' Dli) P3 1**2
DII)1 DIl} SUMMERl L
ALF'HA! D!{·) SUMMER4 Jl
J4 ' DIl; ~~4 1**2
C!/ [II I) C3 itt2
Ol' H'UT tIl} !='hi 1 i
AL ;:.,~:::: Dr I) SUMMER'3 ....~.:.

.l)"*':: EXF' 1.000 2.000 3.000
~I c.. GP;! SUBS 6.8000E-02
,'" srI! SUB2 1225.' .....
TC~·~c.JE GAl CUF:F:E~T 8.8000E-02
1)4 GA! OJ'lESAI 7.6000E-05
ij ..·· GAI Di".EGA2 1.2000E-05,. -
:: ...... ,.. GAl ~~MEGAI 8.8000E-02
i:;: 3~l CUF:F;:::'j'" 1.60(;
Tf GA! SIGN" 0.1100
.:.. ~:' :.;H.i. G~£G.l~,3 7 t OOOOS-(\4
,,

G:~~ : C~EG~2 2.8600E-02
~~T :: ~j.2 ~ 789.0

:?t:'::,J: :,':' : DAC :3;. f,)j~i)

- < •
D"'!~GAj, !J .. OC,~'I::. ~_:·H ...

::.~~ ~ -'''.. G:~ : SL!E:T O.198?
-::Ei :. :3"I ·:·ET~'!J!~~T 158.0
- > GA! c. TI': ~J ~ -: .. OOO(fE-02_... \..'"
r~ ! GAI SJB'~ 1 t ~(,r:"O~ -02
11 .. \ !~ I... r... ~OL.:· 10.0G -10.00 1.000.' ,.... '-- ~ , ~
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-1.000
-1.000
-1.000

-1.000

1.000
1.000
1.000

-1.000
-1.000
-1.000

-1.000
-1.000

1.000
1.000

-1.000
1.000

2.0000E-02
4 are active)

Dt.
AIiDER2
Tf

Min.value Max.value

S :"

of memories.(First

F'i~ i 4
:':,i 1
J:'hi 1
OMEGA4
OMEGA3
MULl
ADItEr:2
ADDEF:l
D4
~15

EM!": R

OMEGA3
OMEGA1
r•., J.. '

~: ~r. sI.' 23
sur:: ~'il: "7

SUM
sup,

SUB SETF

SUM MUL1
SUM TOF:QUE
SUM SUMMER2
SUM AIiDERl
SUM SERIJO
TIM !BASE

and block name=·
Block Block

AssiSned Stored

SUB.:

;:UB4
':'.:];:-.:

~n~5

3U!"MEF'6
SUMI"EF:5
S!..'MMER2
SUMMER4
SUMMER3
SUMMERl
TIMEF:
ScaliM

1 SETPOINT SEiFOINT 0.000 0.500
",.: OUTPUT OUTPUT 0.000 0.500
:3 SUBT SUBT -100. 100.
), DAC DAC -10.0 10.0

PT= 1.000£-04 TTDT= 2.00 rnt •Method: -F:K4-
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•• ·"C' .. · F'ar2

i:·W T
f ;,,. !~'r OMEGA

1,000

-1.000
-1.000

0.0000
200.0

-10.00

1.000
-1.000
-1.000

0.0000

0.0000

0.0000

7.8800E-04
8.8000E-02
7.2100E-04

1.680
10.00

8.8000E-02
1.600
3.000

0.1989

o.ooor,
0.0000
0.0000
0.0000
0.3000
8.7000E-05
2. t-900E-04
158.0

6.4000E-05
1.000

1'1')2
DIVl
DIV3
OMEGA".

!;\l

SUB3

{lAC

SETP
HOLD

SUMMEF:2
SUMMERl
SUMMER3
TIMEF:
i3c;=.1 i r'lS
Memor':!

SUB2
SUB1

OMtGA4
CHI4

J4 I

TBASE
DIVl
OUTPLIT
DII)3
DI '.'2
EMK
F:
SERVO
peON
D
TOF~QUE

L

OlojEGF'
CU~:F:ENT "rNT

INT
INT

DELA~ UDL PCON
SETPOINT BNG TIME

CON
CON
CON
CON
CON
DII; SUMMEF:l L
DII) PHI I
DIV SUMMER2 J4'
DII) SLIMMER3 .'
GAl OMEGA
GAl CURRENT
GAl DAC
GAl SUB1
GAl OMEGA
GAl CURRENT
GAl SUB2
GAl SUB3
LIM HOLD
MUL SErF'OINT I
SPL DELAY TIMER
SUB OMEGA OMEGA4
SUB SETF' PHI
SUB PHI PHI4
SUM D3' C3' 1.000
SUM SERVO EMK R 1.000
SUM TORQUE SUMMER2 D 1.000
TIM TBASE 2.0000E-02

and block names of memories.(First 4 are active)
Block Block Min.value Max.value

As,signed St.ored

; SEH'OINT SErF'OINT 0.000 0,500~

.. O'_'TPUT Ol:TF'UT 0.000 0.500
:: SUBl SUB1 -0.100 010500
.. r'''· '" £tAC -10,0 10.0.a.'1••~ \..

O~= lt000~-04 TTJT= ! nt. Me~hod: -F:~:4-
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Veranderingen van parameters in het v.d.Kruk-model.

Tijdens mijn afstudeerfase is de motoropstelling door de afdeling

der Werktuigbouwkunde getest en men kwam tot de conclusie dat de

oorspronkelijke spieverbinding tussen harmonic drive en last ver

vangen moest worden door een lasverbinding om een grotere stijfheid

te verkrijgen.

Zoals reeds door v.d.Kruk opgemerkt ([9], blz.86) blijkt reeds uit

metingen dat de verbinding slapper was dan verwacht. Verschillende

metingen zijn nu opnieuw uitgevoerd om bij de nieuwe lasverbinding

de verandering van de parameters te bepalen.

m
1

= 1.869 kgf.

m2 = , .878 kg£.

m3 = 0.938 kgf.

m~ = 0.929 kgf.

mS = 4.0 kgf.

m6 = 0.25 kg£.

r
1

=0.15 m

r2 = 0.435 m

r3 = 0.5 m

r~ = 0.055 m

d 1 = 0.06 m

d 2 = 0.13 m

1 2 = 0.25 m

fig. A.l de aan te dr>ijven. massa van de Last.

De veranderde parameters zullen aIleen c; en d; zijn, resp. de

torsiestijfheid en demping tussen last en harmonic drive.

Volgens v.d.Kruk geldt:

c;
.2

c 3
. ~

, 2
J'c 3

00
0
.

4

(A.1 )

(A. 2)

(v.d.Kruk )

(4.62)

(4.61 )
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(A. 3)

(A. 5)

(4.48)

In deze formules zijn

J~ gereduceerde massatraagheidsmoment van de last.

Wo resonantiedip bij deze Massa van de last.

i overbrengingsverhouding van de harmonic drive.

De verrichtte metingen zijn gedaan m.b.v een HP5420-A dynamic

analyzer.

10k

10k

1nqang 1

L..:=====:::t Dynamic signal

analyzer HP 5420A

fig. A.2 de meetop8teLLing.

inqanq 2

Volgens massatraagheidsformules en de formule van Steiner geldt:
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Uit figuur A.3 blijkt dat f O = 11 Hz dus Wo = 2·w·11 rad.

dus: c '" 41' 3
3 10

Nm/rad (A.6)

De verhoging van c 3 is ongeveer 14%.

De heer Hyink van de afdeling w., die bij de metingen aanwezig was

heeft mij de verzekering gegeven dat de demping d3 nauwelijks bein

vloed wordt en metingen hiervoor niet nodig waren. De demping is

voornamelijk van de massa van de last afhankelijk terwij 1 de tor

siestijfheid van de soort verbinding afhangt.

f.A: 250
Y:-59.339

LGMAG
DB

X: 11. 000
TRANS
-10. 000 ---. ----,- --,

-60. 000 ---L...--------r----,....---------.-----ooor-J----------1

500.00 m LG HZ 10.000

fig. A.J de meting van het fpekwentiediagPam.
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