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SAMENVAnlNG

Bij de vakgroep Medische Elektrotechniek van de Technische
Universiteit Eindhoven is een experimentele meetopstelling voor
ultrasone tomografie ontwikkeld. Met behulp van deze opstelling
kunnen vier akoestische materiaaleigenschappen van een meet
object simultaan worden gemeten. Een reconstructie algoritme
berekent uit de gemeten waarden tweedimensionale afbeeldingen,
die de verdeling van deze eigenschappen weergeven als functie
van de plaats in een doorsnede door het meetobject.

De meetopstelling bestaat uit drie delen, die via een IEEE-488
bus met elkaar zijn gekoppeld: een meetplatform, een centrale
computer en een tomograafinterface, die is opgebouwd rond een
~8751 microcontroller. Deze microcontroller draagt zorg voor
de uitvoering van de metingen. Hij moet daartoe de meetelektro
nica besturen en via een IEEE-488 interface communiceren met de
centrale computer en het meetplatform. Dit alles wordt door het
in dit verslag besproken besturingsprogramma gerealiseerd.

In het besturingsprogramma zijn aIle benodigde IEEE-488 commu
nicatie protocol len, alsmede de routines ter besturing van de
meetelektronica, op een economische wijze gelmplementeerd.
Hierdoor worden eventueel toekomstige uitbreidingen minder
belemmerd door de beperkte geheugencapaciteit van de ~8751.
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SUMMARY

In the division Medical Electrical Engineering of the Eindhoven
University of Technology, an experimental set-up for ultrasonic
tomography has been developed. By means of the developed equip
ment, four acoustical material properties of an object can be
measured simultaneously. From the measured values a reconstruc
tion algorithm calculates two-dimensional images, representing
the distribution of these properties as a function of the
location in an intersection through the object.

The equipment consists of three parts, which are connected to
each other by means of an IEEE-488 bus: a scanning platform,
a central computer and a tomograph interface, which is based on
a ~P8751 micro controller. This micro controller is responsible
for the execution of the measurements. Therefore it controls
the measuring electronics and communicates via an IEEE-488
interface with the central computer and the scanning platform.
These functions are realized by the control-program described
in this report.

All the necessary IEEE-488 communication protocols, as well as
the routines controlling the measuring electronics, are imple
mented in the control-program on an economic way. Therefore
possible future expansions are less impeded by the limited
memory capacity of the ~8751.
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LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN

In dit verslag worden de volgende afkortingen gebruikt.

ADC
ADSC
AMP
ATN
BO
CC
CO
CPT
DCL
DEC
01
DID
EOI
EOS
EPP
ERR
fig.
LAD
lit.
LSB
MByte
MFD
MHz.
MSB
MSI
PByte
PPOLL
SOC
sec.
SP
SRQ
TAD
TCT
II
TOF
UNL
XOR

Analoog naar Digitaal Converter
ADdress Status Change
AMPlitude
ATteNtion
Byte Out
Centrale Computer
Command Out
Command Pass Through
Device CLear (IEEE-488 commando)
DEvice Clear (IEEE-488 gebeurtenis)
Data In
Data In/Out
End Or Identify
End Of Sequence
Execute Parallel Poll
ERRor
figuur
Listen ADdress
literatuur
Least Significant Byte
Mega-Byte
Mean Frequency Downshift
Mega-Herz
Most Significant Byte
MotorSturingsInterface
Poll Byte
Parallel POLL
Selected Device Clear
seconde(n)
Stack Pointer
Service ReQuest
Talk ADdress
Take ConTrol
Tomograaflnterface
Time Of Flight
UNListen
eXclusive OR
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Hoofdstuk 1

INLEIDING

Voor het verkrijgen van diagnostische informatie ZlJn afbeel
dingen van organen of lichaamsdelen van groot belang. Daarom
zijn in de geneeskunde een groot aantal afbeeldingstechnieken
in gebruik. Voorbeelden zijn: rontgenfotografie, scintigrafie,
echografie en thermografie.

Bij de vakgroep Medische Elektrotechniek van de Technische
Universiteit Eindhoven wordt onderzoek verricht naar afbeel
dingstechnieken in de geneeskunde. In het kader daarvan is een
experimentele meetopstelling voor ultrasone tomografie ontwik
keld. Met behulp van deze opstelling kunnen vier akoestische
materiaaleigenschappen van een meetobject simultaan worden
gemeten. Een reconstructie algoritme berekent uit de gemeten
waarden tweedimensionale afbeeldingen, die de verdeling van
deze eigenschappen weergeven als functie van de plaats in een
doorsnede door het meetobject.

De meetopstelling bestaat uit drie delen: een meetplatform, een
tomograafinterface en een centrale computer. Deze drie delen
zijn via een IEEE-488 bus met elkaar gekoppeld. De tomograaf
interface is opgebouwd rond een ~87S1 microcontroller en
draagt zorg voor de uitvoering van de metingen. Hiertoe moet de
microcontroller de meetelektronica besturen en via de IEEE-488
bus communiceren met de centrale computer en het meetplatform.
Daartoe is een besturingsprogramma in MCS-Sl assemblertaal
ontwtkkeld [lit. 3], dat in het EPROM van de ~87S1 is geladen.
Het maakt gebruik van drie interrupts. Dit levert problemen op
voor de ~87S1 wanneer er meerdere interrupts tegelijkertijd
plaatsvinden. Door niet economisch gebruik te maken van het
geheugen, gebruikt dit besturingsprogramma het beschikbare
interne geheugen van de ~87S1 bijna volledig.

Naar aanleiding van de structurele problemen van dit programma,
is besloten een nieuw besturingsprogramma voor de ~87S1 te
schrijven, waarin de genoemde problemen zich niet voordoen. Dit
nieuwe programma moet structureel geheel anders worden opgezet,
waarbij het oude programma dient te worden vergeten. Vanuit dit
oogpunt werd de afstudeeropdracht geformuleerd waarover dit
verslag handelt:

"Ontwikkel een MCS-Sl assembler programma ten behoeve van de
experimentele meetopstelling voor ultrasone tomografie met
IEEE-488 buscommunicatie. "
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Hoofdstuk 2

BESCHRIJVING VAN DE TOMOGRAAF

2.1 Het principe van ultrasone tomografie

Ultrasone tomografie is een afbeeldingstechniek, die ultra
geluid als informatiedrager gebruikt. Ultrageluid is geluid
met een frequentie hoger dan door het menselijk oor kan worden
waargenomen. In de geneeskunde gebruikt men meestal frequenties
tussen 1 en 10 MHz. Ultrageluid van deze hoge frequenties kan
niet door lucht worden voortgeplant. Voortplanting ervan kan
aIleen plaats vinden in vloeistoffen of vaste stoffen. Daarom
moeten geluidszender en -ontvanger, die tranducenten worden
genoemd, altijd rechtstreeks of via een vloeistoflaag contact
maken met het te meten object.

Met de experimentele opstelling voor ultrasone tomografie, waar
bij gebruik wordt gemaakt van slechts twee tranducenten, wordt
de verdeling van een fysische grootheid verkregen. als functie
van de plaats in een doorsnede door het meetobject [lit. 2].
Hiertoe roteren de transducenten rond het meetobject. De trans
ducenten en het meetobject zijn ondergedompeld in een waterbak.
De opstelling is in figuur 2.1 schematisch weergegeven.

besturings- en
Meetopporotuur

Fig. 2.1. Schematische weergave van de
ultrasone tomograaf.

De besturings- en meetapparatuur verzorgt de besturing van de
opstelling en de meting van enkele akoestische eigenschappen.
die afgeleid worden uit de door de tranducenten opgevangen
signalen. Hiertoe voeren de transducenten eerst een lineaire
scan langs het meetobject uit. loodrecht op de verbindingslijn
tussen de beide transducenten.
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Hoofdstuk 2

Gedurende deze beweging worden, op een aantal equidistante
posities, verschillende signaaleigenschappen gemeten. De geme
ten waarden vormen eendimensionale projecties, die informatie
verschaffen over het akoestische gedrag van het materiaal waar
de geluidspulsen doorheen zijn gegaan. Ze zijn een functie van
de plaats x op het lijnstuk waarlangs, en de hoek ~ waaronder
ze gemeten zijn en worden als Ek(x,~) genoteerd. De index k

geeft aan welke signaaleigenschap wordt bedoeld.

Door voor een aantal hoeken ~ een lineaire scan uit te voeren,
worden eendimensionale projecties verkregen. Een reconstructie
algoritme [lit. 2] berekent hieruit een tweedimensionale
afbeelding, die de verdeling weergeeft van een akoestische
parameter, als functie van de plaats in de, door de lineaire
scans afgebakende, doorsnede door het meetobject.

2.2 De meting van vier akoestische parameters

De implementatie van het hiervoor beschreven principe van
ultrasone tomografie, is in staat vier akoestische materiaal
eigenschappen simultaan te meten. Dit gebeurt voor een door
de gebruiker op te geven aantal lineaire scans met ieder een
zelfde, door de gebruiker opgegeven, aantal samples. Aan de
hand van het blokschema van het meetgedeelte van de ultrasone
tomograaf (figuur 2.2) wordt een beknopte beschrijving gegeven
van de vier metingen.

puls
vorMer

oloJect

•geluldspuls
<

niveQu
detector

AMP
Meter Micro-

COM-

puter TDF
Meter

tlJd
venster

Fig. 2.2. Blokschema van het meetgedeelte
van de ultrasone tomograaf.

Aangestuurd door de pulsvormer, zendt transducent T2 een korte
geluidspuls uit, die enige tijd later door Tl wordt ontvangen.
Het moment waarop dit gebeurt, wordt gedetecteerd door een
niveau- en periodedetector. Hoe dit gebeurt, zal in de loop
van deze paragraaf beschreven worden.
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Hoofdstuk 2

Om stoorpulsen, die als extra ontvangstpulsen zouden worden
gelnterpreteerd, te onderdrukken, wordt gebruik gemaakt van
een tijdvenster, dat zijn uitgang enige tijd blokkeert, na
ontvangst van de eerste puls. Ret uitgangssignaal van het
tiJdvenster wordt gebruikt om een nieuwe geluidspuls uit te
zenden. Dus voor iedere door Tl ontvangen geluidspuls, wordt
weer een nieuwe puls uitgezonden door T2. Ret systeem gaat zo
rondzingen, waarbiJ de rondzingfrequentle een maat is voor de
tijd die de geluidspuls nodig heeft om van T2 naar Tl te gaan.
Deze tijd wordt de Time Of Flight (TOF) genoemd.

De TOF-meter meet de tijd die verstrijkt tussen N rondzing
perioden. Met behulp van de microcomputer kan de TOF berekend
worden door de uitgangswaarde van de TOF-meter te delen door N.
Deze methode levert een nauwkeurigere TOF-waarde, dan de waarde
die gevonden zou worden, wanneer hij over een rondzingperiode
zou worden gemeten.

Zoals in figuur 2.3 is weergegeven, wordt met een niveau- en
periodedetector het moment bepaald, waarop de geluidspuls wordt
ontvangen. De practische realisatie werkt enigszins anders dan
deze vereenvoudige weergave. Ret principe blijft echter het
zelfde.

DREMPEL

/
INGANGEN : I

~i--r-r-i:---
UITGANG tl.... _

Fig. 2.3. Schematische weergave van de werking
van de niveau- en periodedetector.

De niveaudetector bepaalt wanneer het ontvangstsignaal voor de
eerste keer een bepaalde drempel overschrijdt. Vanaf dat moment
wordt zijn uitgang actief gemaakt. De periodedetector maakt
vervolgens zijn uitgang actief, gedurende de tijd dat het
ontvangstsignaal zijn eerste negatieve periode na de drempel
overschrijding beschrijft. Ret moment waarop de uitgang van de
periodedetector actief wordt, wordt via het tijdvenster door
gegeven aan de pulsvormer en de TOF-meter, die dit inter
preteert als het moment waarop de geluidspuls wordt ontvangen.
De tijdsvertraging tussen dit moment en het moment waarop de
puls daadwerkelijk wordt ontvangen, is constant en heeft daarom
geen verstorende werking op de TOF-meting.
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Hoofdstuk 2

De demping van de ultrasone geluidspulsen in het meetobject is
frequentie afhankelijk. Hoge frequenties worden meer gedempt
dan lage, waardoor de gemiddelde frequentie van de ontvangen
geluidspuls lager is dan de gemiddelde frequentie van de
uitgezonden puIs. Dit verschijnsel wordt Mean Frequency
Downshift (MFD) genoemd. In water blijkt de MFD verwaarloos
baar klein te zijn, zodat hij hoofdzakelijk door het meetobject
wordt veroorzaakt.

Omdat de gemiddelde frequentie van het uitgezonden signaal
bekend is, kan de MFD worden berekend uit de gemiddelde
frequentie van het ontvangen signaal. De door de niveau- en
periodedetector bepaalde halve periodelengte, geeft de meest
betrouwbare schatting voor de gemiddelde frequentie van het
ontvangen signaal [lit. 2].

De gemiddelde frequentie van het ontvangen signaal wordt
gemeten met een teller, die met een hoge frequentie (100 MHz. )
telt, gedurende de periodes dat de uitgang van de periode
detector actief is. De teller wordt niet na iedere ontvangen
geluidspuls gereset, maar telt door over N rondzingperiodes.
Na deze N periodes wordt de tellerstand door de microcomputer
gelezen en wordt de teller gereset. De uitgelezen waarde is dan
een goede maat voor de MFD.

Met behulp van een AMP-meter, die is opgebouwd rond een 12-bits
ADC (Analoog naar Digitaal Converter) wordt de amplitude van
het ontvangen signaal gemeten. Deze meting wordt ook uitgevoerd
zonder een meetobject in de waterbak. Vergelijking met de
meting met object levert de hierdoor veroorzaakte demping.

Omdat er net zo veel amplitude- als TOF-samples worden genomen
en omdat de TOF-meting zich uitstrekt over N rondzingperioden,
kan de amplitudemeting nauwkeuriger worden gemaakt, door N
12-bits waardes, corresponderend met de N ontvangen signaal
amplitudes, bij elkaar op te tellen. Echter om de rekentijd van
de microcomputer (en later ook van de reconstructiesoftware)
binnen de perken te houden, worden niet meer dan 16 waarden
bij elkaar opgeteld. Dit kan worden geformuleerd als:

MIN(16,N)

AMP =~ AMP-meter(i)

i=l

(2.2.0

Wanneer N groter is dan 16, dan wordt dus aIleen van de eerste
16 ontvangen pulsen de amplitude gemeten. Dit resulteert in een
resolutie van 16 bits.

Zoals in het blokschema (figuur 2.2) is aangegeven. kunnen met
de opstelling ook echo's worden gemeten. Transducent T2 wordt
dan, direct na het zenden van een ultrasone geluidspuls, als
ontvanger gebruikt. Het ontvangen signaal wordt na een aantal
bewerkingen, waarvan dempingscompensatie en integratie de
belangrijkste zijn, aangeboden op de ingang van een 12-bits
ADC, die dit analoge signaal omzet in door de computer te
bewerken digitale waarden [lit. 1].
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Hoofdstuk 3

OVERZICHT SYSTEEM CONFIGURATIE

3.1 IEEE-488 communicatie als basis voor de systeem opbouw

De meetopstelling voor ultrasone tomografie is opgebouwd rond
drie afzonderlijke apparaten: de Centrale Computer (CC), de
TomograafInterface (TI) met aIle meetelektronica en de Motor
SturingsInterface (MSI) voor de besturing van het meetplatform.
Deze drie apparaten staan middels een IEEE-488 bus met elkaar
in verbinding (figuur 3.1).

I
E
E
E

4
8
8

b
u
5

cc

MS1

T1
Fig. 3.1. 1£££-488 verbinding tussen ee, 11 en HS1.

Voor de IEEE-488 standaard komen in de literatuur een aantal
verschillende benamingen voor (tabel 1). Van deze benamingen
wordt ANSI/IEEE-488-1978, verkort tot IEEE-488, het meest
gebruikt.

Tabel 1. Benamingen voor de IEEE-488 standaard.

ANSI/IEEE-488-1978
IEC-625
GPIB
HPIB

(Amerikaans)
(Internationaal)
(General Purpose Interface Bus)
(Hewlett Packard Interface Bus)

De' lEEE-488 standaard definieert onder andere de begrippen:

- controller,
- systeem controller,
- talker,
- listener.
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Hoofdstuk 3

De controller bestuurt de IEEE-488 bus. Hij geeft commando's
aan de verschillende aangesloten apparaten, verwerkt eventuele
interrupts en regelt het datatransport. Er mogen meerdere
controllers op de bus zijn aangesloten, maar op ieder moment
mag er slechts een controller actief zijn. Deze actieve
controller zal in het vervolg uitvoerende controller, of
kortweg controller worden genoemd.

In iedere IEEE-488 configuratie moet precies een systeem
controller aanwezig zijn. Hij is de eigenlijke baas over de
bus en kan op ieder moment de besturing van de bus opeisen.
De systeem controller is automatisch de uitvoerende controller
als er geen andere controllers op de bus zijn aangesloten.
Zijn die er weI, dan kan de systeem controller de besturing
daaraan overdragen. De controller die de besturing overneemt,
is dan de uitvoerende controller. Indien gewenst kan hij de
besturing weer overdragen aan de systeem controller of een
andere controller.

Apparaten die data over de IEEE-488 bus kunnen versturen,
worden talkers genoemd. Om busconflicten te voorkomen, mag
er op ieder moment slechts een talker actief zijn.

Apparaten die data van de IEEE-488 bus kunnen lezen, worden
listeners genoemd. Er kunnen meerdere listeners tegelijkertijd
actief zijn. Dit is nuttig wanneer er eenzelfde boodschap naar
verschillende apparaten moet worden verstuurd.

Om onderscheid te kunnen maken tussen de op de bus aangesloten
apparaten, krijgt ieder apparaat een eigen, uniek adres. Met
behulp van talk-, listen- en unlisten commando's kan een appa
raat als talker of listener worden geadresseerd. Een untalk
commando is niet geYmplementeerd, omdat door het selecteren
van een talker automatisch een eventuele vorige talker wordt
gedeselecteerd. In hoofdstuk 5 worden aIle benodigde IEEE-488
commando's uitvoeriger beschreven.

De voordelen van een IEEE-488 systeem configuratie zijn:

- in ieder apparaat is slechts een interface nodig, ongeacht
het aantal aangesloten apparaten,

- elk apparaat kan, via de IEEE-488 bus, met ieder ander
apparaat communiceren,

- de configuratie kan eenvoudig worden uitgebreid door
meerdere apparaten op de IEEE-488 bus aan te sluiten,

- de apparaten zijn eenvoudig uit te wisselen.

Er doen zich echter ook een aantal beperkingen voor:

- er mogen maximaal 15 apparaten op de IEEE-488 bus worden
aangesloten,

- de totale kabellengte mag niet meer zijn dan 20 meter,
- de maximale kabellengte per apparaat is 2 meter,
- de maximale snelheid van datatransmlssie is 1 MByte/sec.
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Hoofdstuk 3

3.2 De centrale computer

De centrale computer (CC) dient als bidirectionele interface
naar de gebruiker. Via de CC kan de gebruiker de meetopstelling
bedienen. De meetresultaten en andere informatie worden op het
beeldscherm weergegeven. In de meetopstelling wordt als CC een
IBM compatible PC gebruikt.

De CC is uitgerust met een IEEE-488 interface en wordt gebruikt
als IEEE-488 systeem controller. Dit heeft twee voordelen:

- de gebruiker kan op ieder gewenst moment de besturing van de
bus, en daarmee van de gehele meetopstelling, opeisen en

- de IEEE-488 besturingssoftware van de andere apparaten die
op de bus zijn aangesloten, is eenvoudiger omdat de systeem
controller functie daar niet geYmplementeerd is.

Dit laatste voordeel impliceert dat de IEEE-488 besturings
software in de CC complexer en uitgebreider is. Dit is echter
geen bezwaar, omdat de CC over een groot geheugen beschikt.

Wegens de grote rekencapaciteit van de CC worden rekeninten
sieve activiteiten, zoals beeldreconstructie, daar uitgevoerd.
De besturing van de meting wordt overgelaten aan de tomograaf
interface (hoofdstuk 3.4), omdat dit eenvoudige taken ziJn, die
door een microcontroller kunnen worden verricht. De CC heeft zo
meer tijd beschikbaar voor rekenintensieve toepassingen.

3.3 De motorsturingsinterface

Middels de motorsturingsinterface (MSI) wordt het meetplatform
met de stappenmotoren en eindschakelaars aangesloten op de
IEEE-488 bus. De interface leest data van de IEEE-488 bus
en vertaalt deze naar richtingsinformatie en stappulsen,
die vervolgens naar de stappenmotoren worden gestuurd.

Op het meetplatform ziJn eindschakelaars aangebracht, om te
detecteren wanneer de transducenten, als gevolg van translatie
en rotatiebewegingen, een van hun uiterste posities hebben
berelkt. Ais er een eindschakelaar is ingedrukt, dan wordt er
via de IEEE-488 bus een Service ReQuest (SRQ) gedaan. Middels
een parallel poll actie kan de controller nagaan welk apparaat
een SRQ had gedaan (hoofdstuk 5.3). De MSI gebruikt datalijn
DIG8 van de IEEE-488 bus (bijlage 2) om zijn interruptstatus
aan de controller te melden.

Ais de MSI als listener wordt geadresseerd, dan kan hij de
stuurbytes van de IEEE-488 bus lezen. Het formaat van deze
stuurbytes wordt in tabel 2 weergegeven.

Tabel 2. Het formaat van de stuurbytes voor de MSI.

DIG 8 7 6 5 4 3 2 1

Stuurbyte 1 1 53 52 S1 R3 R2 Rl
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Met Sx resp. Rx wordt het stapbit resp. richtingsbit voor stap
penmotor x bedoeld. HierbiJ is x E {1.2.3}. zijn motor 1 en 2
de translatiemotoren en is motor 3 de rotatiemotor. Ais Sx=O
dan zet motor x een stap in de door Rx bepaalde richting. Ais
Sx=l dan wordt er geen stap gezet. Rx=O betekent rechtsom draai
en. Rx=l betekent linksom draaien. Hierbij moet worden bedacht
dat. wanneer de translatiemotoren in dezelfde richting draaien.
de transducenten Juist in tegengestelde richting bewegen.

3.4 De tomograafinterface

De tomograafinterface (TI) draagt zorg voor verloop van de
metingen. Hij is opgebouwd rond een ~8751 microcontroller.
Middels een speciale IEEE-488 communicatie processor (~7210).

kan de ~8751 via de IEEE-488 bus met de andere apparaten
communiceren (figuur 3.2). Middels de start-. clear- en ready
lijnen en de data- en adresbus. bestuurt hij de elektronica
voor de TOF-. MFD-. AMP- en ECHO-metingen.

CC

r-;: -

I
I
I
I
I
I
I
I
I
L.: _

MSI

IEEE-488 Interfo.ce

uP7210

IEEE-event

TDF

MFD

AMP

ECHO

D
A
T
A

8c

A
D
R
E
S

B
U
S

Fig. 3.2. Blokschema van de tomograafinterface.
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De ~8751 beschikt over 4 KByte EPROM. Hierin wordt het bestu
ringsprogramma (hoofdstuk 4) geladen, dat zorg draagt voor het
verloop van de metingen en de besturing van de elektronica, die
op de ~8751 is aangesloten.

3.5 Overzicht datatransport over de lEEE-488 bus

De beschreven systeem opzet geeft aanleiding tot een
datatransport over de lEEE-488 bus zoals in figuur 3.3
is weergegeven.

Meetpa.ra.Meters
COMMa.ndo'5

Stuurbytes

Meetdo.ta.
StQi:U5 Info

Stuurbytes

Fig. 3.3. Overzicht 1EEE-488 datatransport
tussen CC, T1 en HS1.

Aan de hand van door de gebruiker ingevoerde waarden, berekent
de CC de juiste meetparameters en stuurt deze naar de TI. 2e
bevatten onder andere informatie over het aantal projecties dat
moet worden verricht en het aantal samples dat per projectie
moet worden genomen. Middels commando's geeft de CC opdracht
aan de TI om een meting te beginnen.

Gedurende de meting worden de verkregen meetwaarden door de TI
naar de CC gestuurd. De TI stuurt ook status informatie naar de
CC om aan te geven op welk sample en welke projectie de ver
stuurde meetwaarden betrekking hebben en om, na een SRQ of na
een eventueel opgetreden fout, aan de CC te melden in welke
toestand de TI zich bevindt.

De MSI wordt gedurende de meting bestuurd door de TI. Echter
bij de voorbereiding van een meting, of wanneer een meting
wordt onderbroken, kan de gebruiker via de CC de stappenmotoren
met de hand bedienen. Wanneer een eindschakelaar is ingedrukt,
wordt dit door de MSI gemeld aan de uitvoerende controller.
Gedurende de meting is dat de TI, anders is het de CC.
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BESTURINGSPROGRAMMA VAN DE TOMOGRAAFINTERFACE

4.1 Eisen aan het programma

Gedurende de meting moet de microcontroller een aantal taken
verrichten: het besturen van de stappenmotoren op het meetplat
form, het initialiseren, starten, stoppen en uitlezen van de
TOF-, MFD-, AMP- en ECHO-metingen en communiceren met de CC.
Dit alles wordt geregeld door het besturingsprogramma, dat in
het EPROM van de ~8751 is geladen. Het is geschreven in de
MCS-51 assemblertaal (bijlage 6). De eisen die genoemde taken
met zich meebrengen voor het besturingsprogramma, worden be
sproken aan de hand van de gebeurtenissen, die zich voordoen
gedurende het verloop van een meting. Ze zullen in chrono
logische volgorde aan de orde komen.

Nadat de gebruiker de meetparameters heeft ingevoerd, initia
liseert het programma de meetopstelling, door de transducenten
naar hun startposi tie te sturen. Di t proces wordt "kalibratie
van het meetplatform" genoemd. Na deze kalibratie wordt er een
testsample genomen om de meetelektronica te testen en om te
controleren of de tijd, die de transducenten nodig hebben om
van een samplepositie naar het volgende te gaan, lang genoeg is
om de meting van een sample uit te voeren. Als er een fout is
opgetreden, wordt het programma gestopt om de gebruiker de
gelegenheid te geven de fout te corrigeren.

Na een geslaagde initialisatie, begint de meting van de eerste
projectie. Een meting moet op ieder gewenst moment door de
gebruiker kunnen worden onderbroken, dus ook gedurende deze
lineaire scan. Wordt de meting gedurende deze scan onderbroken,
dan kan de meetopstelling opnieuw worden gelnitialiseerd, of
kan de meting worden voortgezet. Dit laatste is nodig wanneer
de gebruiker abusievelijk de meting had onderbroken.

Als er een projectie is voltooid, worden de transducenten via
een translatiebeweging weer in de beginpositie van deze projec
tie geplaatst. Wordt de meting gedurende deze translatie door
de gebruiker onderbroken, dan wordt toch eerst de translatie
voltooid. Dan krijgt de gebruiker de gelegenheid om te beslis
sen of de projectie moet worden overgedaan of dat met de vol
gende projectie moet worden gestart. Wanneer dit laatste het
geval is, of wanneer de meting niet werd onderbroken, dan wordt
het meetplatform geroteerd naar de hoek waaronder de volgende
lineaire scan wordt uitgevoerd. Anders wordt deze stap overge
slagen en begint de lineaire scan onder de hoek waaronder de
laatst voltooide scan werd uitgevoerd.

Nadat over het gehele bereik van projectiehoeken lineaire scans
zijn uitgevoerd, krijgt de gebruiker de gelegenheid het meet
object te verwijderen om een lineaire scan uit te voeren zonder
meetobject tussen de transducenten. Deze extra projectie, die
baanfout wordt genoemd, wordt gebruikt ter compensatie van
fouten in de projecties [lit. 2].
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Samengevat wordt van het besturingsprogramma geeist dat het
de volgende taken kan verrichten:

- het inlezen van meetparameters,
- het kalibreren van het meetplatform,
- het besturen van de meetelektronica,
- het regelen van de translatie- en rotatiebewegingen voor de

lineaire scans,
- het versturen van meetdata en status informatie naar de CC,
- het uitvoeren van de testmeting,
- het uitvoeren van de hoofdmeting,
- het uitvoeren van de baanfoutmeting.

4.2 Opzet van het programma

Zoals hiervoor is uiteengezet, bestaat een meting uit een
kalibratie gevolgd door drie afzonderlijke deelmetingen: de
testmeting, de hoofdmeting en de baanfoutmeting. Het principe
van deze drie metingen is het zelfde. Ze verschillen onderling
aIleen in het aantal projecties en sampleposities. Het programma
dat de hoofdmeting uitvoert, kan daarom, wanneer de meetpara
meters geschikt worden gekozen, ook de test- en baanfoutmeting
verrichten. Het hoeft dus geen onderscheid tussen de verschil
lende deelmetingen te kunnen maken. Dat wordt aan de CC over
gelaten, die dat middels de meetparameters aan de TI te kennen
geeft. Middels deze parameters geeft de CC ook aan de TI door,
of, voorafgaand aan de uitvoering van een bepaalde deelmeting,
een kalibratie van het meetplatform moet plaatsvinden.

4.2.1 Tweedeling middels timer interrupts

De transducenten op het meetplatform moeten met een constante
snelheid bewegen om mechanische vibraties te voorkomen. Daarom
is de besturing van de stappenmotoren gebaseerd op interrupts.
Een programmeerbare timer genereert interrupts met een constan
te frequentie, die veer de meting door de gebruiker wordt inge
voerd. Telkens als een interrupt wordt gegenereerd, wordt, na
een constante tijdsvertraging, een stappuls verstuurd naar de
gewenste motoren. Zo ontstaat een tweedeling van het programma
in hoofdprogramma en interruptroutine.

De AMP-meter neemt na iedere motorstap een sample. Daarom wordt
de besturing van de AMP-meting in de interruptroutine onder
gebracht. Hierdoor stopt de AMP-meting automatisch wanneer de
timer interrupts worden uitgeschakeld. Door ook de TOF-, MFD
en ECHO-meting en de kalibratie van het meetplatform in de !
interruptroutine onder te brengen, kan het gehele meetproces
worden gestart en gestopt, door respectievelijk het in- en uit
schakelen van de timer interrupts.

Omdat de interruptroutine (figuur 4.1) de gehele meting ver
zorgt. moet na iedere timer interrupt bekend zijn in welke fase
de meting zich bevindt. Hiertoe wordt de StackPointer (SP) van
de ~P8751 gebruikt. Aan de hand van figuur 4.2 wordt beschreven
hoe dit gebeurt.

- 17 -



TIMer Interrupt

Hoofdstuk 4

CtrlToM

SPl 1= SP

SP2 1= SP

J SP 1= SP2

RET

Brea.k

J SP 1= SPl

RETI

Ca.lllor<Rot,Tr)

Mea.sure

SP 1= InltSP2
DPTR 1= CtrlToM
PUSH DPTR

Brea.k

Fig. 4.1. Stroomdiagram van de interruptroutine.

I
I
I
I
I
I

SPl ~:~ SP2
I
I
I
I
I
I

hoofcl
progrQ.l""ll""lQ.

SPl := SP
SP := SP2

SP2 := SP
SP 1= SPl

Interrupt

routine

Fig. 4.2. Schematische weergave van de koppeling tussen
het hoofdprogramma en de interruptroutine.

Na initialisatie in het hoofdprogramma (hoofdstuk 4.2.2), wijst
SP2 naar een adres, waarin het beginadres van de interrupt
routine (CtrlTom) is opgeslagen. SP2 wijst dus indirect naar
het beginadres van de interruptroutine. Wanneer er een timer
interrupt is opgetreden, wijst SP indirect naar het adres, waar
het hoofdprogramma, na een RETI-instructie, verder moet gaan.
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Na een timer interrupt, wordt de waarde van SP bewaard in SP1.
SP krijgt de waarde van SP2 en wiJst dus indirect naar het
beginadres van de interruptroutine. Middels een RET-instructie
springt het programma naar dit adres.

Wanneer uit de interruptroutine wordt teruggekeerd naar het
hoofdprogramma, dan gebeurt dat middels een call naar het door
"Break" aangeduide adres (LCALL Break). SP wijst dan indirect
naar het adres, waar zich de eerstvolgende instructie na deze
call bevindt. Daarna wordt de waarde van SP bewaard in SP2 en
krijgt SP de waarde van SP1. Vervolgens keert het programma
middels een RETI-instructie terug naar het hoofdprogramma.

Na een volgende timer interrupt, wordt de waarde van SP weer
bewaard in SP1 en neemt SP de waarde van SP2 over. SP wijst dan
indirect naar het adres, waar de interruptroutine, na de RET
instructie, moet worden hervat.

In deze opzet kunnen het hoofdprogramma en de interrupt routine
worden opgevat als twee afzonderlijke deelprogramma's, die
ieder gebruik maken van een eigen stackpointer: SP1 voor het
hoofdprogramma en SP2 voor de interruptroutine. Deze twee
deelprogramma's worden aan elkaar gekoppeld middels timer
interrupts (figuur 4.2).

4.2.2 Hoofdprogramma

Ret hoofdprogramma verzorgt aIle IEEE-488 communicatie, behalve
het versturen van meetdata, statusinformatie en motorsturings
bytes. Ret wordt beschreven aan de hand van een stroomdiagram
van het hoofdprogramma (figuur 4.3).

In het initialisatieblok worden de belangrijkste vlaggen
gedefinieerd:

- EndPos

- Escape

- AskCtrl

- ImController

RamLd

- Overdo

om aan te geven of er een eindschakelaar
is ingedrukt,
om aan de interruptroutine door te geven dat
de meting moet worden onderbroken,
om aan te geven of de TI uitvoerende
controller wil zijn,
om aan te geven of de TI uitvoerende
controller is,
om aan de te geven of er meetparameters zijn
ontvangen,
om aan te geven of een onderbroken meting moet
worden overgedaan of voortgezet.

In het blok dat op het initialisatieblok voIgt, wordt beslist of
de besturing over de IEEE-488 bus al dan niet moet worden over
genomen of overgedragen. Als ImController=FALSE en AskCtrl=TRUE
(vertakking naar links), dan wordt de besturing overgenomen.
Als ImController=TRUE en AskCtrl=FALSE (vertakking naar rechts),
dan wordt de besturing overgedragen. Als ImController=AskCtrl
(vertakking naar beneden), dan vindt er geen overdracht van de
controllerfunctie plaats.
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BEGIN

Inlt ",P8751 & ",P7210

Enc:lPos .= FALSE
EscOope 1= FALSE
AskCtrl 1= FALSE
IMController 1= FALSE
Ro.MLd .= FALSE
Overdo 1= TRUE

SP 1= InltSP2
DPTR 1= CtrlToM
PUSH DPTR
SP2 1= SP
SP 1= InitSPl

no

DlsOolole tiMer Int.
pOoss control to P.C.

tr l ,=
EnOolole tiMer Int.

TOoke control,

IMController 1= TRUE

Fig. 4.3. Stroomdiagram van het hoofdprogramma.

Ais de besturing wordt overgenomen, moet ook de meting beginnen.
Maar eerst controleert het biok "RamLd = TRUE?" of het RAM
geheugen van de ~8751 met meetparamters is geladen. Is dat
niet het geval, dan wordt de besturing weer aan de CC terug
gegeven. Ais het RAM-geheugen wel geladen is, begint de meting.
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Het blok "IEEE-488 event?" controleert of er iets gebeurt op de
IEEE-488 bus. Als dat niet het geval is, dan springt het
programma terug naar de plaats waar wordt beslist of de
besturing over de bus al dan niet moet worden overgenomen.
Gebeurt er weI iets op de IEEE-488 bus, dan zijn er voor deze
gebeurtenis een aantal mogelijkheden:

- DEC

- SRQ

- ERR

- ADSC

DEvice Clear
Deze gebeurtenis vindt plaats wanneer het commando
DCL (Device CLear) of SDC (Selected Device Clear) is
ontvangen, zodat de TI moet worden gereset.

Service ReQuest
Deze gebeurtenis geeft aan dat er een service request
is gedaan. Na detectie van een SRQ, gaat het programma
met behulp van een parallelle poll na, of de SRQ van
de MSI afkomstig was. Zoja, dan is er een eindschake
laar ingedrukt en wordt EndPos:=TRUE. Anders was de
SRQ afkomstig van de CC en wordt Escape:=TRUE, om aan
de interruptroutine door te geven dat de meting moet
worden onderbroken.

ERRor
Dit geeft aan dat er een fout op de lEEE-488 bus is
opgetreden (ten gevolge van een time-out). Na detectie
van een ERR, wordt de besturing van de bus aan de CC
overgedragen.

ADdress Status Change
Deze gebeurtenis wordt gebruikt om aan te geven dat de
TI de besturing van de IEEE-488 bus moet overnemen,
zodat de meting begint.

- DI ; Data In
Een DI geeft aan dat er data (meetparameters), moeten
worden ingelezen (Ram-load). Als dat is gebeurd, dan
word t RamLd: =TRUE.

4.2.3 Kalibratie van het meetplatform

De interruptroutine (figuur 4.1) bestaat uit een kalibratie
routine en een meetroutine. De kalibratieroutine stuurt de
transducenten naar hun startpositie. Hij kan daartoe gebruik
maken van de procedures StepDir en StepLastDir, die in Pascal
de volgende headings hebben:

- PROCEDURE StepDir(R,T,Dir: BOOLEAN);
- PROCEDURE StepLastDir(R,T: BOOLEAN);

Hierin zijn R, T en Dir booleaanse variabelen, waarbij wordt
gedefinieerd:

{
FALSE = 0
TRUE = 1 (4.2.1)
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De variabelen hebben de volgende betekenis:

- R geeft aan of de rotatiemotor moet worden aangestuurd,
- T geeft aan of de translatiemotoren moeten worden aangestuurd,
- Dir geeft de richting aan, waarin de door R en T geselecteerde

beweging moet geschieden.

De waarde TRUE voor de variabelen R en T betekent dat de be
treffende motoren moeten worden aangestuurd. De waarde FALSE
betekent dat ze niet mogen worden aangestuurd.

StepDlr(R"T,Dlr)

EnclPos 1= FALSE

RETURN

no

no

StepLo.stDlr(R,T>

Selec:t cllrec:tlon

Breo.l<

Sencl Motorbyte

Fig. 4.4. Stroomdiagram van de procedures
StepDir en StepLastDir.

In de listing van het programma (bijlage 6), worden R en T
weergegeven als RotEn respectievelijk TranEn. In de stroom
diagrammen (figuren 4.4 en 4.5) is dat wegens plaatsgebrek
afgekort tot R en T. Ook de procedureheadings zijn in de
stroomdiagrammen ingekort.

De procedure StepDir (figuur 4.4) laat de door R en T geselec
teerde motoren een stap in de door Dir bepaalde richting zetten.
De procedure StepLastDir laat ze een stap zetten in de richting
waarin de laatst voltooide stap werd gedaan, zodat niet eerst
de staprichting hoeft te worden geselecteerd.
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De kalibratieroutine (figuur 4.5) heeft in Pascal de volgende
procedure heading:

- PROCEDURE Calibr(Rot, Tr: INTEGER);

CQllbr<Rot,Tr)

StepDlr<l,O,O)

StepDlr<O,l,O)

yes

Dlr 1= 1

(R"T) 1= <1.1>
Teller 1= 0

Teller 1= Teller + 1

MovePlo.tFor",<Rot,Tr,Dlr)

T .= 0

yes

RETURN

no
StepDlr<R..T,Dlr)

Fig. 4.5. Stroomdiagram van de kalibratieroutine
en de procedure HovePlatForm.
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Hierin worden de integervariabelen Rot en Tr gebruikt om de
startpositie van de transducenten aan te geven ten opzichte van
de door de eindschakelaars vastgelegde positie. Ze worden in de
MCS-51 listing (bijlage 6) weergegeven als (RotMsb,RotLsb)
respectievelijk (TranMsb,TranLsb).

Ter orientatie stuurt de kalibratieroutine de transducenten
eerst naar de door de eindschakelaars vastgelegde positie. Dit
gebeurt voor de rotatiebeweging in de blokken "StepDir(1,O,O)"
en "EndPos=TRUE?" en voor de translatiebeweging in de blokken
"StepDir(O,1,O)" en "EndPos=TRUE?". Daarna wordt Dir:=1 en
begint de routine MovePlatForm (figuur 4.5), die in Pascal de
volgende procedureheading heeft:

- PROCEDURE MovePlatForm(Rot, Tr: INTEGER; Dir: BOOLEAN);

Hierin wordt (R,T):=(1,1) om de rotatie- en translatiebewegingen
in te schakelen. Daarna worden er een aantal rotatie- en trans
latiestappen uitgevoerd. Het aantal wordt bepaald door de
variabelen Rot en Tr. Hiertoe houdt de variabele Teller het
aantal reeds verrichte stappen bij.

4.2.4 Meetroutine

Na uitvoering van de kalibratieroutine wordt de meetroutine
(Measure) uitgevoerd (figuur 4.6). Daar wordt in het blok
"Escape or EndPos = TRUE?" gecontroleerd of de meting moet
worden onderbroken. Dit is het geval wanneer de gebruiker
daarom heeft gevraagd (Escape=TRUE) of wanneer er een eind
schakelaar is ingedrukt (EndPos=TRUE). Ais de meting moet
worden onderbroken, dan springt het programma naar de routine
"stop measurement" (figuur 4.7). Hier wordt, na het versturen
van status informatie, aan het hoofdprogramma doorgegeven dat
de meting moet stoppen en de besturing over de IEEE-488 bus
aan de CC moet worden overgedragen (AskCtrl:=FALSE).

Ais de meting niet moet worden onderbroken, wordt de Overdo
vlag getoetst. Deze is tijdens de initialisatie in het hoofd
programma (figuur 4.3) TRUE gemaakt en wordt gebruikt om aan
te geven hoe een onderbroken meting moet worden hervat. Hierbij
doen zich twee mogelijkheden voor:

- De onderbreking vond plaats gedurende een lineaire scan.
AIleen Overdo=TRUE is toegestaan, om aan te geven dat de on
derbroken lineaire scan moet worden voortgezet. Ais dat niet
moet gebeuren, dan wordt de meetopstelling gelnitialiseerd
(hoofdstuk 4.1), zodat de Overdo-vlag niet van belang is.

- De onderbreking vond plaats gedurende de translatie van de
transducenten naar de beginpositie van een lineaire scan.
Ais Overdo=TRUE, dan wordt de laatst voltooide lineaire scan
opnieuw gedaan. Anders wordt het meetplatform geroteerd naar
de hoek, waaronder de volgende lineaire scan wordt uitgevoerd.

Ais Overdo=FALSE, dan begint dus een nieuwe projectie en wordt
Overdo:=TRUE. Hierdoor voIgt het programma, bij de volgende pas
sage van het blok "Overdo=TRUE?" , het met "yes" aangegeven pad.
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Mea.sure

Control Mea.surlng clevlces

Process so.Mple

StepDlr(O,l"D

Overdo 1= fALSE

Stop Mea.sureMent

Overclo 1= TRUE

no

Rota.te pla.tf'orM

Stop Mea.sureMent

END

MovePla.tf01"1'1(0,Tr,O)

Fig. 4.6. Stroomdiagram van de meetroutine.

stop Mea.sureMent

1
Send sto.tus InforMa.tlon

1
AskCtrl 1= fALSE

1
END

N.B. So.Me forMo. t as do.tabytesl

Fig. 4.7. Stroomdiagram van de routine Stop measurement.
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Als Overdo=TRUE, dan springt het programma naar de routine
"Control measuring devices" (figuur 4.9). Deze routine wordt
beschreven aan de hand van een schematisch overzicht van de
gebeurtenissen per samplepositie (figuur 4.8).

n+l

Posi tie 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ii - lees AKP-ADC
__ l.{ start nleuwe

rls-t-a-r-t-E-C-HO-, AKP-, I

TOF- en KFD-metinq

I [ I I I I I I
1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 2 3 4 5 6 7

en

Jconversie

lees 1aatste

ADC-waarde

-------- P 1 2

I
rl-1e-e-s-K--F---D--,-TO-F----'

en ECHO-met inq en

zend data naar CC

Fig. 4.8. Schematisch overzicht van de
gebeurtenissen per samplepositie.

De eerste positie van een sample, wordt gedetecteerd door het
blok "First position?" (figuur 4.9). Op deze posi tie worden
de ECHO-, TOF-, MFD- en AMP-metingen gestart. Op de volgende
positie wordt de waarde van de AMP-ADC ingelezen, waarna de
ADC opdracht krijgt een nieuwe conversie te starten.

Zoals in formule 2.2.1 (hoofdstuk 2.2) is weergegeven, worden
ten hoogste de eerste 16 waarden van de AMP-ADC bij elkaar
opgeteld. Wanneer p>16, zoals in het schematisch overzicht is
weergegeven (figuur 4.8), dan wordt op positie 17 de laatste
waarde van de AMP-ADC ingelezen. Deze waarde is gemeten op
positie 16, omdat iedere conversie een positie voor het
uitlezen van de ADC wordt gestart.

Control l'IeQSUrlng devices

Add output vQlue
to ADC register

StQrt next conversIon

END

StQrt ECHO, TDF Qnd MFD

Fig. 4.9. Stroomdiagram van de routine
Control measuring devices.
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Na uitvoering van de routine "Control measuring devices", con
troleert de meetroutine (figuur 4.6) of de laatste positie veer
de volgende samplepositie is bereikt (Process sample?). Als dat
niet het geval is, dan worden de transducenten een positie
verder geplaatst. Anders worden de MFD-, TOF- en ECHO-meters
gelezen en worden de gemeten waarden naar de CC verstuurd.
Dit gebeurt in de routine "Process sample" (figuur 4.10).

Process so.Mple

no

Reo.a MFD-yo.lue

yes

Reo.a TDF-Yo.lue

yes

Reo.a ECHD-Yo.lue

Stop ECHU TOF o.nd MFD
o.nd cleo.r counters

Senc/ ao.to.$

END

Fig. 4.10. Stroomdiagram van de routine Process sample.

Deze routine begint met te controleren of de TOF-meting klaar
is (TOF ready?). Als dat niet het geval is, dan worden aIle
meetwaarden nul gemaakt (ECHO: =0; TOF:=O; MFD:=O; AMP:=O).
Anders wordt de MFD-waarde gelezen. Wanneer een overflow van de
MFD-meter is opgetreden, dan wordt de MFD-waarde nul gemaakt.
Na de MFD wordt de TOF-waarde gelezen. Wanneer een overflow van
de TOF-meter is opgetreden, dan wordt de TOF-waarde nul gemaakt.
Daarna wordt de ECHO-waarde gelezen.
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Nadat de ECHO-waarde is ingelezen, worden de ECHO-, TOF- en MFD
meters gestopt en de tellers gereset. Daarna worden de meet
gegevens naar de CC gestuurd (Send data$).

Nadat in het blok "Process sample" de meting van een sample is
afgesloten, controleert de meetroutine of de projectie is vol
tooid. Als dat niet het geval is, dan worden de transducenten
een positie verder geplaatst. Anders worden ze, middels het
blok "MovePlatForm(O,Tr,O)" , naar de beginpositie van de
betreffende lineaire scan getransleerd.

Na uitvoering van MovePlatForm(O,Tr,O) wordt nagegaan of de
gebruiker de meting wil onderbreken. Wanneer dat zo is, dan
springt de meetroutine via "Escape or EndPos = TRUE?" naar
het blok "Stop measurement", waarna de meting wordt onderbro
ken (Break). Wil de gebruiker de meting niet onderbreken, dan
wordt Overdo:=FALSE en springt het programma via de blokken
"Escape or EndPos = TRUE?", "Overdo=TRUE?" en "Overdo:=TRUE"
naar het blok "Measurement done?". Als de meting is voltooid,
dan wordt het programma beeindigd. Anders wordt het meetplat
form geroteerd naar de hoek waaronder de volgende lineaire
scan wordt uitgevoerd.

4.2.5 Datatransport van en naar de centrale computer

De CC stuurt meetparameters naar de TI. De TI stuurt meetdata
naar de CC. Er is dus sprake van bidirectioneel datatransport
tussen de TI en de CC. Gedurende dit datatransport bestaat er de
kans dat er een byte verkeerd wordt ontvangen. Deze kans is zeer
klein. Daarom is de kans dat er meerdere bytes verkeerd worden
ontvangen te verwaarlozen. Fouten in de datatransmissie worden
daarom gedetecteerd met behulp van een extra databyte, dat aan
het eind van iedere transmissie wordt verstuurd. Dit databyte
wordt CheckSum genoemd en wordt verkregen door de eXclusive OR
(XOR) van aIle verstuurde databytes te nemen. De datatransport
routines (figuren 4.12 en 4.13) maken hiertoe gebruik van de
Read(Byte) en Send(Byte) routines (figuur 4.11), die, middels
de instructie "CheckSum := CheckSum XOR Byte", na het lezen
respectievelijk zenden van een Byte, de CheckSum bijhouden.

R~o.a(Byt~)

1
Reo.d Byte frol'l

IEEE-488 bus

!
CheckSul'll=CheckSul'l XOR Byt~

!
RETURN

S~nd(Byt~)

!
Send Byte ov~r

IEEE-488 bus

!
CheckSul'll=CheckSul'l XOR Byte

!
RETURN

Fig. 4.11. Stroomdiagrammen van de routines
Read(Byte) en Send(Byte).
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De TI stuurt middels de routine "Send data$" (figuur 4.12)
meetdata naar de CC. Hiertoe wordt eerst de CheckSum gelnitia
liseerd (CheckSum:=O). Daarna worden 11 bytes verstuurd. Deze
zijn in volgorde van transmissie weergegeven in tabel 3.

De routine "Send data$" wordt ook gebruikt om status informatie
naar de CC te sturen. Deze status informatie is opgeslagen in
het statusbyte (tabel 4). Wanneer ProjNumber=O, dan bevat
MFD.MSB het statusbyte. De andere databytes hebben dan geen
betekenis.

Send do.to.$

~
CheckSuM 1= 0

~
Send(ProJNuMber)

~ •
Send(So.MpleNul'lber) Send(AMP.MSB)

1 ~
Send(MFD.MSB) Send(AMP.LSB)

1 ~
Send(MFD.LSB) Send(ECHD.MSB)

~ 1
Send(TDF.MSB) Send(ECHD.LSB)

~ 1
Send<TDF.LSB) Send(CheckSul'l)

I !
RETURN

Fig. 4.12. Stroomdiagram van de routine Send datal.
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Tabel 3. Overzicht van databytes, die, tijdens het
versturen van meetdata, worden verzonden.

Databyte Betekenis

1 ProjNumber Het betreffende projectienummer
2 SampleNumber Het betreffende samplenummer
3 MFD.MSB MSB van de gemeten MFD-waarde
4 MFD.LSB LSB van de gemeten MFD-waarde
5 TOF.MSB MSB van de gemeten TOF-waarde
6 TOF.LSB LSB van de gemeten TOF-waarde
7 AMP.MSB MSB van de gemeten AMP-waarde
8 AMP.LSB LSB van de gemeten AMP-waarde
9 ECHO.MSB MSB van de gemeten ECHO-waarde

10 ECHO.LSB LSB van de gemeten ECHO-waarde
11 CheckSum De berekende CheckSum

Tabel 4. Weergave van de bitmap van het statusbyte.

7 SCAddr

II I

Bit

o

1

2

3

4

5

6

Benaming

Ask

Overdo

SkipCalibr

EndPos

MClAddr

Measuring

RamLd

Betekenis

Als Ask=FALSE dan is de meting
onderbroken tijdens een
projectie, anders tijdens
de terugloop.

Als Overdo=FALSE dan begint
een nieuwe projectie.

Als SkipCalibr=FALSE dan wordt
er voorafgaand aan de deelmeting
een kalibratie uitgevoerd,
anders niet.

Als EndPos=TRUE dan is er een
eindschakelaar ingedrukt.

Als MClAddr=TRUE dan is de MCl
als listener geadresseerd.

Er geldt: Measuring::TRUE.

Als RamLd=FALSE dan ~ijn er
geen (correcte) meetparameters
ontvangen.

Al s SCAddr=TRUE dan i:; de CC
als listener geadress~erd.

Middels de routine "Read parameters" (figuur 4.13) eest de II
meetparameters van de CC. Allereerst worden daartoele CheckSum
en een teller gelnitialiseerd (CheckSum: =0; T: =0). I .arna wordt
middels "Read (StartAddress)" het beginadres ingeleze·\. Vanaf
di t adres worden de meetparameters in het RAM-geheug\~n van de
J,LP8751 geplaatst. Vervolgens wordt middels "Read(N)" net aantal
te ontvangen meetparameters ingelezen. Daarna worden )e meet
parameters ingelezen.
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Als aIle meetparameters zlJn ontvangen, dan wordt middels
Read(Dummy) de verzonden CheckSum ingelezen en, via een XOR
operatie, vergeleken met de berekende CheckSum. Als deze gelijk
zijn, dan is de resulterende CheckSum=O. Anders is er gedurende
het datatransport een fout opgetreden.

Read paraMeters

CheckSUM 1= OJ T 1= OJ

ReadCStartAddress)

ReaaCN)

T 1= T + 1

ReadCByte[N])

ERRDR

no

no

ReaaCDuMMy)

RETURN

Fig. 4.13. Stroomdiagram van de routine Read parameters.

De routine "Read parameters" staat toe dat slechts een gedeelte
van aIle meetparameters wordt verstuurd. Zoals uit de geheugen
indeling van de meetparameters (tabel 5) blijkt, kan hiervan
nuttig gebruikt gemaakt worden om onderscheid te maken tussen
de test-, hoofd- en baanfoutmeting. Hiervoor verschillen immers
aIleen de in adres 0023H tim 0025H opgeslagen meetparameters.
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Tabel 5. Overzicht geheugenindeling van de meetparameters.

Adres

0023H
0024H
0025H
0026H
0027H
0028H
0029H
002AH
002BH
002CH
002DH
002EH
002FH
0030H
0031H
0032H
0033H
0034H

Meetparameter

Status
ProjsMeas
SamplesProj
TransSample
RotsProj
OfsRotMsb
OfsRotLsb
OfsTranMsb
OfsTranLsb
TOFTmScl
TOFPlsCnt
Reserved
TimerCalMsb
TimerCalLsb
TimerMeasMsb
TimerMeasLsb
MCLA
SCDA

Betekenis

Status bits
Aantal projecties per meting
Aantal samples per projectie
Aantal translatiestappen per sample
Aantal rotatiestappen per projectie
Aantal rotaties (MSB,LSB) veer de

eerste lineaire scan positie
Aantal translaties (MSB,LSB) veer

het Ie sample van een projectie
TOF tijdschaal (UI8, bijlage 4)
TOF pulse teller (UI7, bijlage 4)
Eventueel toekomstige toepassing
Maat (MSB,LSB) voor stapfrequentie

gedurende de calibratie
Maat (MSB, LSB) voor stapfrequentie

gedurende de meting
Listen adres van de MSI
Systeem controller device adres

4.3 Besturing door de centrale computer

Middels de meetparameters (tabel 5) bepaalt de CC hoe een
meting wordt uitgevoerd en maakt hij onderscheid tussen de
test-, hoofd- en baanfoutmeting. Daarom moet de CC een
programma uitvoeren dat de communicatie met de TI verzorgt.
Dit programma (figuur 4.14) begint met het versturen van de
meetparameters. Daarna wordt Status.RamLd:=FALSE en wordt de
besturing van de IEEE-488 bus overgedragen aan de TI. Vervolgens
stopt het programma totdat, na een ADSC- of DI-interrupt, de be
sturing van de IEEE-488 bus weer aan de CC is teruggegeven (ADSC)
of meetdata naar de CC worden gestuurd (DI). Wanneer dit laatste
het geval is, dan worden de meetdata ingelezen (Read data$),
waarna het programma weer op een nieuwe interrupt wacht.

Is de besturing van de IEEE-488 bus aan de CC overgedragen, dan
zijn er vier mogelijkheden:

- Er zijn geen. of incorrecte. meetparameters ontvangen
Er geldt dan: Status.RamLd=FALSE en het
programma eindigt met een foutmelding.

- Er is een eindschakelaar ingedrukt
Er geldt dan: Status.EndPos=TRUE en het
programma eindigt met een foutmelding.

- De meting is voltooid
Dit wordt gecontroleerd in het blok "Measurement done?".
Wanneer de meting is voltooid, begint er, indien nodig,
een nieuwe meting.

- De gebruiker heeft een SRQ gedaan
Deze is de enige overgebleven mogelijkheid.
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BEGIN

Send po.ro.Meters

Sto.tus.Ro.MLd 1= FALSE

Po.ss control to uP8751

STOP

Dr-Interrupt

Rea.d do.ta.$

ERROR

SerVlceroutlne

Sta.tus.Overdo 1= TRUE

ADSC-Interrupt

END

no

no
Sto.tus.Overdo 1= FALSE

Fig. 4.14. Stroomdiagram van de besturing
door de centrale computer.
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Wanneer de gebruiker een SRQ heeft gedaan, dan wordt er een
nog te definieren, serviceroutine uitgevoerd. Daarna wordt de
Overdo-vlag van het statusbyte waar gemaakt om aan te geven
dat een eventeel onderbroken lineaire scan moet worden
voortgezet. Middels de Status.Ask-vlag geeft de TI aan de CC
door of de meting werd onderbroken gedurende een lineaire scan
(Status. Ask=FALSE) of aan het eind van een lineaire scan
(Status.Ask=TRUE). Wanneer dit laatste het geval is, dan vraagt
de CC aan de gebruiker of de projectie moet worden overgedaan.
Als dat het geval is dan blijft Status.Overdo=TRUE. Anders
wordt Status.Overdo:=FALSE. Vervolgens wordt middels de routine
"Send parameters" het statusbyte naar de TI verstuurd, waarna
de besturing van de IEEE-488 bus weer aan de TI wordt over
gedragen, zodat de meting begint.

Send pQrQl'leters

Chec:kSul'l 1= 0, T 1= 0,

N 1= NUMberDFBytes

Send(StQrtAddress)

Send(N)

no

T 1= T + 1

Send(Byte[N])

Send(Chec:kSul'l)

RETURN

Fig. 4.15. Stroomdiagram van de routine Send parameters.
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Reo.cI clo.to.$

Chec:kSuM 1= 0

Reo.cI(ProJNuMber)

--.
Reo.cI(So.MpleNuMber) Reo.a(AMP,MSB)

1
Reo.c1(MFD.MSB) Reo.a(AMP.LSB)

1
Reo.cI(MFD.LSB) Reo.a(ECHD,MSB)

1
Reacl(TDF,MSB) Reacl(ECHD.LSB)

1 1
Reacl(TDF.LSB) Reaa(DuI'lI'lY)

1
no

Chec:kSul'l=01

, l yes

ERROR RETURN

Fig. 4.16. Stroomdiagram van de routine Read datal.

- 35 -



Hoofdstuk 5

BENODIGDE IEEE-488 COMMUNICATIE PROTOCOLLEN

Ten behoeve van de IEEE-488 communciatie tussen TI, CC en MSI,
zijn in het besturingsprogramma IEEE-488 communicatie proto
collen gelmplementeerd, waarmee de TI de volgende taken kan
verrichten:

Indien de TI niet de uitvoerende controller is:
> databytes van de IEEE-488 bus lezen,
> de controllerfunctie overnemen.

Indien de TI wei de uitvoerende controller is:
> databytes naar de IEEE-488 bus schrijven,
> de controllerfunctie overgeven,
> afhandelen van een SRQ.

S.1 Datatransport

Voor de uitvoerende controller van een IEEE-488 configuratie
zijn er met betrekking tot het datatransport de volgende drie
mogelijkheden, waarvan de TI aIleen de eerste gebruikt:

- datatransport van de als talker geadresseerde uitvoerende
controller naar een als listener geadresseerd apparaat,

- datatransport van een als talker geadresseerd apparaat naar
de als listener geadresseerde uitvoerende controller,

- datatransport buiten de uitvoerende controller om, van een
als talker geadresseerd apparaat naar een als listener ge
adresseerd apparaat.

Om het einde van een datatransmissie aan te geven, zijn er
eveneens drie mogelijkheden, waarvan de TI aIleen de eerste
gebruikt:

- de EOI-lijn (bijlage 2) actief maken, tegelijk met het
versturen van het laatste databyte,

- een End Of Sequence (EOS) byte versturen, direct na het
versturen van het laatste databyte,

- de EOI-lijn actief maken, tegelijk met het versturen van het
EOS-byte, direct na het versturen van het laatste databyte.

Het door de TI gebruikte protocol ten behoeve van datatransport
wordt nu beschreven aan de hand van de gebeurtenissen op de
IEEE-488 bus, zoals die gedurende het datatransport plaats
vinden Cfiguur 5.1).
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listener

>

>
;>

J> >

CDNTRCILLER
to.lker

;>

;>

>

><

<UNL>

<TAD>

<LAD>

BYTECl
I
I
I
I
I

-------7><BY TE [n-1J>----->~I

----~><BYTE[nJ+EDI>----~>1

Fig. 5.1. Overzicht van de gebeurtenissen op de
1£££-488 bus, gedurende het datatransport.

De controller stuurt eerst het UNListen (UNL) commando, om aIle
op de IEEE-488 bus aangesloten apparaten te deselecteren als
listener. Daarna plaatst hij het Talk ADdress (TAD) op de IEEE
488 bus om een eventueel als talker geadresseerd apparaat te
deselecteren. Vervolgens adresseert hij het apparaat dat data
moet ontvangen als listener door het Listen ADdress (LAD) van
dat apparaat op de IEEE-488 bus te plaatsen.

Volgens de IEEE-488 standaard zijn de commando's UNL, TAD en
LAD niet noodzakelijk wanneer de juiste talker en listener al
zijn geadresseerd ten gevolge van voorgaande datatransmissies.
Echter om gebruik te kunnen maken van dezelfde routines als die
van de eerste datatransmissie, verstuurt de TI deze drie com
mando's voor iedere datatransmissie.

Na het versturen van de UNL-, TAD- en LAD-commando's, worden de
databytes verstuurd. Tegelijk met het versturen van het laatste
databyte, wordt de EOI-lijn waar gemaakt om het einde van het
data transport aan te geven.

5.2 Overdracht controllerfunctie

AIleen gedurende de uitvoering van een meting, 1s de TI de
uitvoerende controller. Daarbuiten is dat de CC. Dit betekent
dat de TI de controllerfunctie van de CC moet kunnen overnemen
en aan de CC moet kunnen teruggeven. Het protocol ten behoeve
van de overdracht van de controllerfunctie wordt nu besproken
aan de hand van de gebeurtenissen op de IEEE-488 bus, zoals die
gedurende deze overdracht plaatsvinden (fig. 5.2).
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receive
control

CClNTRDLLER2

I------~> <TAD>------>~I

I------~> <TCT>------>~I

Fig. 5.2. Overzicht van de gebeurtenissen op de 1£££-488
bus, gedurende controllerfunctie overdracht.

Zoals door de IEEE-488 standaard wordt voorgeschreven, adres
seert controller 1, voordat hij de besturing van de IEEE-488
bus overdraagt aan controller 2, eerst controller 2 als talker.
Controller 1 is dan automatisch geen talker meer en kan geen
data versturen over de IEEE-488 bus. Hij is echter nog weI de
uitvoerende controller. Daarom mag hij commando's over de bus
versturen. Middels het Take ConTrol (TCT) commando draagt hij
de besturing van de IEEE-488 bus over aan controller 2.

5.3 Afhandeling van service requests

Gedurende de meting is de TI de uitvoerende controller. De MSI
kan dan, middels een Service ReQuest (SRQ) , aan de TI doorgeven
dat er een eindschakelaar is ingedrukt. De CC kan middels een
SRQ om onderbreking van de meting vragen. Behalve tijdens de
uitvoering van een lineaire scan en de tussentijdse rotaties
van het meetplatform, moet de TI op een SRQ van de MSI anders
reageren dan op een SRQ van de CC. Daarom moet hij, na detectie
van een SRQ, nagaan van welk apparaat de SRQ afkomstig is. Hij
maakt hiertoe gebruik van het Parallel POLL (PPOLL) protocol,
zoals dat in de IEEE-488 standaard is gedefinieerd (fig. 5.3).

LISTENERl

><

< <

><P

< <

SRQ

EPP

BYT
UNL

CONTROLLER

> >

>< ><

E> > < <P

>< ><

EPP

BYT
UNL

LISTENER2

> >

E><

> >

Fig. 5.3. Overzicht van de gebeurtenissen op de 1E££-488
bus, gedurende de uitvoering van een PPOLL.
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Na detectie van een SRQ, stuurt de controller het commando
Execute Parallel Poll (EPP) naar aIle op de IEEE-488 bus aan
gesloten apparaten. Hiertoe maakt hij de signalen ATN en EOI
(bijlage 2) gelijktijdig waar (identify functie). De apparaten
plaatsen vervolgens hun Poll BYTE (PBYTE) op de IEEE-488 bus,
dat, via een wired-or operatie, door de controller wordt
gelezen.

Het PBYTE wordt verkregen door ieder apparaat een uniek getal
uit de verzameling {l,2,3,4,5,6,7,8} toe te kennen. Dit zoge
naamde poll nummer komt overeen met een van de acht datalijnen
van de IEEE-488 bus (DIOI t/m DI08). Het PBYTE van een apparaat
wordt gevormd, door de met het poll nummer overeenkomende data
lijn, waar of onwaar te maken, als het betreffende apparaat weI
respectievelijk geen SRQ heeft gedaan. De overige datalijnen
worden door het betreffende apparaat onwaar gemaakt. Ze worden
door de andere apparaten gebruikt om, via een wired-or opera
tie, aan de controller door te geven of zij een SRQ hebben
gedaan.

Na ontvangst van het PBYTE, stuurt de controller het UNL
commando. Dit is volgens de lEEE-488 standaard niet nodig.
De TI stuurt dit commando, omdat het besturingsprogramma dan
middels een routine commando's kan versturen en het PBYTE kan
inlezen. Dit gebeurt in de routine SendCmRdCPT (bijlage 6).
Nadat het Command Out (CO) bit (bijlage 3) hoog is geworden,
wordt in deze routine het Command Pass Through (CPT) register
(bijlage 3) van de ~7210 gelezen. Vervolgens wordt er een
commando in het Byte Out (BO) register geplaatst. Na een PPOLL
bevat het CPT-register de wired-or combinatie van de poll bytes.
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CONCLUSIES

Aan het in dit verslag gepresenteerde afstudeerwerk kunnen de
volgende conclusies worden verbonden:

Met behulp van een ~8751 kunnen aIle vier de metingen worden
bestuurd en kan, via een IEEE-488 interface, de communicatie
met de andere apparaten worden geregeld.

- Het besturingsprogramma, dat in het EPROM-geheugen van
de ~8751 is geladen, beslaat minder dan eenderde van de
totaal beschikbare hoeveelheid intern geheugen van deze
microcontroller.

- Met behulp van de stackpointer kunnen een hoofdroutine en
een interruptroutine aan elkaar gekoppeld worden, zodanig
dat beide routines parallel aan elkaar lijken te worden uit
gevoerd. De synchronisatie tussen beide routines vindt plaats
op basis van timer interrupts. Na een iedere timer interrupt
vanuit de hoofroutine, wordt een stukje interruptroutine
uitgevoerd. Na een iedere RETI-instructie in de interrupt
routine, wordt een stukje hoofdprogramma uitgevoerd.
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BIJLAGE 2. AANSLUITINGEN IEEE-488 CONNECTOR

SHiElD

ATN

SRQ

GROUND IFC

NOAC

NRFO

OAV

REN -EOI

0108 0104

0107 0103

0106 0102

0105 0101

IEEE -488/IEC-625



BIJLAGE 3. GEGEVENS J,JP7210

TlA1
TlA2

CLOCK

RESET
TlA3

OMAREO
DMAACK
~

1m
WR
INT
DO
01
02
03
D4
05
D6
07

GNO

1 U 40
2 39
3 38
4 37
5 36
6 35
7 34
8 33
9 32
10 ppO 31
11 7210 30
12 29
13 28
14 27
15 26
16 25
17 24
18 23
19 22
20 21

Vee
lm
NOAC
NRFO
OAV
moi
0107
DR5i
~

0104
0103
151m
"M01
SAO
ATN
REN
IFC
AS2
AS1
ASO

" " "5 5 5 ...... "-11....
2 1 0

0 0 0 I DI7 011 I DIS 014 013 012 Dll 010 OM. In lOR!

0 0 , r CPT APT I DEl END DEC I ERR DO 01 lilt..,.,.,. 5IMua , 11 A)

0 1 0 INT 5ROI t LOK REM CO ILOKC REMC AD5C I Int..,.,.,. 5IMua 2 [2R)

0 1 , 51 PEND 51 55 !W I 53 52 51 I SeMI Poll 5tMUa (3A)

, 0 0 ClC ATN SPM5 LPA5 I TPAS I LA TA MJMNI AddreM SUitua 14A)

, 0 1 CPT? CPTI CPTS CPT4 ICPT31 CPU ICPT1 ICPTO I COmIll8ftCl Pea l'hrvugh ISA)

, 1 0 X J OTO OLO IAD5-0 IAD4-0 IAD3-o IAOMI AD' -0I AddreM 0 IIA)

, , , EC1 I DT1 OLl IADS-' 1AD4-' IAD3-1 IA02-1IA01-' I AddnlA , (7AJ

Writ. Reg.....

SOl I SOS I S04 t B03 I S02 BOO!0 0 0 S07 BOl Byte Out lOW)

0 0 1 CPT APT I DEl I EHD DEC I EAR I DO 01 Int..,.,.,. ...... 1 11W)

0 1 0 0 SROIIDMAO DMAI CO LOKC RElIC A05C Int..,.,.,. ...... 2 12W)

0 1 1 51 'w I 51 55 !W 53 52 51 Sen.. Poll Mode 13W)

1 0 0 [ ,on 10n t TRMl TRMO 0 0 ADM1 ADMO Add.... Mode 14WJ

1 0 1 10m CNTl! CNTO COM4 COM3 COM2 COMl COMO AuxlU.,., Mode ISw)

1 1 0 lARS OT I OL ADS AD4 AD3 AD2 AD' Add.... Oft IIW)

1 1 1 I ECT EC8 I ECS EC4 EC3 [ EC2 EC1 ECO End 01 String [7WJ
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f=pIOB
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ULTRASONE TOHOGRAA.. HICROCONTROLLER

+'SY

SWl 0--,;;.
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:t S/R7
S/R6

_:::I S/R5
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~
S/RO
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DO 80 REN
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-
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U3
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D2 82 DI07
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~
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0101 T/J1 0107
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~ 01•• L.ri: P-S +SV 0--- 00
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0101 81 01 02 1

~,!! ii Ii ~=~ ¥~~~D2: ' ~:K ::~C1 12 ~
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8IJLAGE 58. SCHEMA MOTORSTURINGSINTERFACE DEEL 2

TUE ENE ~ V.0.800NE"

IUtie
ULTRA50..E TONOGRAAI' ~OTOR5TURI"~

~ = "R. VA.. DE D8'O<O....ECTOR
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BIJLAGE 6. LISTING MCS-51 BESTURINGSPROGRAMMA

De HCS-51 listing van het besturingsprogramma voor de
tomograafinterface ligt ter inzage biJ drs. H. Stapper,
Technische Universiteit Eindhoven, kamer EH 3.10.



BIJLAGE 7. L1JST VAN STROOMDIAGRAMMEN

Het besturingsprogramma voor de tomograafinterface wordt
beschreven aan de hand van de volgende stroomdiagrammen:

- Besturing door de CC
- Calibr
- Control measuring devices
- Hoofdprogramma
- Interruptroutine
- Measure
- MovePlatForm
- Process sample
- Read data$
- Read parameters
- Read(Byte)
- Send data$
- Send parameters
- Send(Byte)
- StepDir
- StepLastDir
- Stop measurement

figuur 4.14, bladzijde 33.
figuur 4.5, bladzijde 23.
figuur 4.9, bladzijde 26.
figuur 4.3, bladzijde 20.
figuur 4.1, bladzijde 18.
figuur 4.6, bladzijde 25.
figuur 4.5, bladzijde 23.
figuur 4.10, bladzijde 27.
figuur 4.16, bladzijde 35.
figuur 4.13, bladzijde 31.
figuur 4.11, bladzijde 28.
figuur 4.12, bladzijde 29.
figuur 4.15, bladzijde 34.
figuur 4.11, bladzijde 28.
figuur 4.4, bladzijde 22.
figuur 4.4, bladzijde 22.
figuur 4.7, bladzijde 25.
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