
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Tussen beeldherkenning en baanplanning : implementatie van een schakel in de
signaalverwerkingsketen van een vision-gestuurde robot

den Boer, R.J.W.

Award date:
1990

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/2feeca1c-c5d7-4d72-bdb5-14fdebc50300


Technische Universiteit Eindhoven

Faculteit der Electrotechniek

Vakgroep Meten en Regelen

TUSSEN BEELDHERKENN:ING EN BAANPLANNING:

IMPLEMENTATIE ,VAN EEN SCHAKEL IN DE SIGNAAL

VERWERKINGSKETEN VAN EEN VISION-GESTUURDE

ROBOT

R.J.W. den Boer

Rapport van het afstudeerwerk

uitgevoerd van rnaart 1989 tot augustus 1990

in opdracht van Prof. ir. F.J. Kylstra

onder leiding van Ir. R.G. van Vliet.

De faculteit der Electrotechniek van de Technische Universiteit

Eindhoven aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van stage

en afstudeerverslagen.

1



SAMENVATTING

Boer, R.J.W. den, "Tussen beeldherkenning en baanplanning: implementatie
van een schakel in de signaalverwerkingsketen van een vision-gestuurde
robot". Afstudeerverslag, vakgroep Meten en Regelen, faculteit der
Electrotechniek, Technische Universiteit Eindhoven, augustus 1990.

Binnen de vakgroep Meten en Regelen wordt gewerkt aan het project "Snel
naadzoeken en naadvolgen". Doel van dit project is de ontwikkeling van
een vision-gestuurd robotsysteem voor het snel en nauwkeurig zoeken en
volgen van naden in industriele processen zoals lijmen en kitten.
In het robotsysteem wordt gebruik gemaakt van een digit ale
signaalprocessor, de ADSP-2l00A van Analog Devices, voor het uitvoeren
van de patroonherkenningssoftware. Hierbij worden de locaties van de
naadpunten in het camerabeeld bepaald in pixelcoordinaten. Voor het
transformeren van deze pixelcoordinaten naar robotsysteemcoordinaten
heeft de ADSP-2l00A de positie van de camera op het moment dat het beeld
werd genomen nodig. Voor dit doel is daarom een interface tussen de
ADSP-2l00A en een real-time positieteller ontworpen.
De getransformeerde coordinaten moeten worden overgezonden naar een AT
host-computer, waar ze worden gebruikt voor de baanplanning. Ook tussen
de ADSP-2l00A en de AT is een interfaceschakeling ontworpen. Deze beide
interfaceschakelingen werken volgens het first-in-first-out principe.
Tijdens de ontwikkeling van de hardware en software voor het
robotsysteem is de ADSP-2l00A gebruikt in de Evaluation Board
configuratie. Voor het gebruik van de ADSP-2l00A in het definitieve
systeem is een nieuw microprocessor board ontworpen. Specifieke
kenmerken van dit board zijn de directe koppeling met de AT-busconnector
en de integratie van de fifo-interfaceschakelingen.

SUMMARY

Boer, R,J.W. den, "Between pattern recognition and path planning:
implementation of a link in the signal processing chain of a vision
controlled robot". Master thesis, Department of Electrical Engineering,
Section Measurement and Control, Eindhoven University of Technology.

The section Measurement and Control is developing a vision-based robot
control system for finding and tracking seams fast and accurately.
Structured light is projected on the workpiece and a camera makes an
image of the scene. Pattern recognition software, running on the
ADSP-2l00A digital signal processor, determines the location of the seam
in the video image. This location is given in pixel co-ordinates. To
transform the pixel co-ordinates into robot-system co-ordinates, the
position of the camera at the moment the image was acquired is required.
For this purpose, an interface between the ADSP-2l00A and a real-time
position counter has been designed.
The transformed co-ordinates are sent to an AT host computer. The
interface between the ADSP-2l00A and the AT has also been designed. Both
interfaces operate on a first-in-first-out basis.
During the development of the total system the ADSP-2l00A was used in
the Evaluation Board configuration. For the final system a new
ADSP-2l00A board has been designed. The new board contains the fifo
interfaces and is directly coupled to the AT host computer.
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1. INLEIDING

Binnen de vakgroep Meten en Regelen van de Faculteit der Electrotechniek

van de T.U. Eindhoven wordt sinds 1984 gewerkt aan het project "Snel

naadzoeken en naadvolgen". Dit onderzoek wordt financieel gesteund door

de Stichting Technische Wetenschappen (S.T.W.). Het doel van het

onderzoek is het ontwikkelen van een vision-gestuurd robotsysteem voor

het snel en nauwkeurig zoe ken en volgen van naden in industriele

processen. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld lijm- en

kitprocessen. Een van de toepassingen van het systeem is het dichten van

naden in autocarrosserieen ter voorkoming van corrosie.

De maximale snelheid waarrnee het robotsysteem een naad moet kunnen

volgen bedraagt 0,5 m/s. Dit is snel in vergelijking met de snelheid die

bij bijvoorbeeld booglassen wordt gehaald. Deze hoge volgsnelheid stelt

zware eisen aan de snelheid van de signaalbewerking in het systeem. Om

aan deze snelheid te kunnen voldoen wordt gebruik gemaakt van onder

andere analoge electronica en een snelle digitale signaalprocessor. Deze

digitale signaalprocessor, de ADSP-2100A van Analog Devices, staat

centraal in dit verslag.

Op de ADSP-2100A wordt de patroonherkenning uitgevoerd. De patroon

herkenningsmodule bepaalt de coordinaten van de naad zoals die in het

camerabeeld gezien worden. Deze coordinaten moeten getransforrneerd

worden naar robotsysteem coordinaten voordat de AT-hostcornputer ze kan

gebruiken voor de baanplanning. Voor de coordinatentransforrnatie is de

camerapositie op het moment dat er een beeld wordt genomen nodig.

In dit verslag zal ik beginnen met een korte beschrijving van het

robotsysteem. Hieruit voIgt dan de probleemstelling van mijn

afstudeerwerk. Allereerst moet bepaald worden of de coordinaten

transforrnatie op de ADSP of op een AT uitgevoerd moet worden. Wanneer

dit bepaald is, moeten er interfaces ontworpen worden tussen de

positieteller en het systeem waarop de coordinatentransforrnatie

plaatsvindt en tussen de ADSP en de AT.



In het verslag zal worden duidelijk gemaakt dat de configuratie waarin

de ADSP tijdens het ontwikkelen van het systeem is gebruikt, niet ideaal

is voor het definitieve systeem. Er moet daarom een nieuw ADSP-board

ontwikkeld worden dat voldoet aan alle eisen van het robotsysteem.
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2. PROBLEEMSTELLING

Tot op heden zijn snelle industriele processen als lijmen en kitten

nog nauwelijks geautomatiseerd. De oorzaak hiervan is dat er nog geen

naadvolgsystemen zijn die snel en nauwkeurig genoeg werken om

automatisering interessant te maken. Een snel naadvolgsysteem is te

realiseren door gebruik te maken van een voorgeprograrnrneerd pad, maar

als gevolg van positioneringsfouten en afwijkingen van de naad ten

opzichte van het voorgeprograrnrneerde pad, laat de nauwkeurigheid van een

dergelijk systeem te wensen over.

De vakgroep Meten en Regelen werkt nu aan de ontwikkeling van een

vision-gestuurd robotsysteem voor het snel en nauwkeurig zoeken en

volgen van naden. Om het mogelijk te maken afwijkingen van de naad ten

opzichte van het voorgeprograrnrneerde pad te volgen, wordt gebruik gemaakt

van een sensorsysteem, dat het daadwerkelijke verloop van de naad

bepaalt. De sensorinformatie wordt dan gebruikt voor het bijsturen van

de robot ten opzichte van het voorgeprograrnrneerde pad.

Ret sensorsysteem dat in het project "Snel naadzoeken en naadvolgen"

ontwikkeld wordt, bestaat uit een projector en een CCD-camera. De

projector projecteert gestructureerd licht, in dit geval lichtstreepjes,

min of meer loodrecht op de richting van de naad. Met de CCD-camera

wordt, onder een andere hoek dan die waaronder de lichtstreepjes worden

geprojecteerd, een beeld van het belichte werkstuk opgenomen (Zie

figuur 1). Omdat het beeld onder een andere hoek wordt opgenomen, zal

ter plaatse van de naad een vervorrning van de lichtstreepjes in het

camerabeeld optreden. Deze vervorming is in figuur 1 te zien voor een

overlapnaad. In deze figuur is een situatie getekend voor 3

lichtstreepjes, maar in principe is een lichtstreepje voldoende.

Nadat er een camerabeeld is opgenomen, moet het bewerkt worden om het

verloop van de naad te kunnen bepalen. Uiteindelijk moet met deze

inforrnatie de robot worden bijgestuurd. Een blokschema van het totale

systeem is gegeven in figuur 2. De blokken in deze figuur geven functies

aan. Sornrnige functies worden gerealiseerd in software, andere in

hardware.

-7-
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Figuur 1: Het sensorsysteem bestaande uit projector en camera; daarnaast

een camerabeeld zoals dat eruit ziet voor overlapnaden

BELICHTING ~ SCHEIDING ~ + DREMPELING

CAMERA + SYNC DOG FILTERING COORDINATEN

GENERATIE

PATROON

~ HERKENNING

CoORDINATENIPOSITIE-BEPALING !---------------+ITRANSFORHATIE

BAANPLANNING

ROBOTBESTURING,
SERVO REGELING GENEREREN VAN

E E
VAN DE MOTOREN SNELHEIDSCOMHANDO'S

Figuur 2: Blokschema van het totale robotbesturingssysteem

Het video-signaal dat door het sensorsysteem wordt geleverd, wordt

allereerst bewerkt door een sync-scheider. Deze scheidt het luminantie

signaal van de synchronisatie-pulsen. Dit is nodig omdat het luminan

tiesignaal gefilterd wordt door een DOG-filter. De sync-pulsen zouden
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anders de responsie van het filter beinvloeden.

De responsie van het filter is maximaal indien het ingangssignaal een

puIs is, met een breedte die overeenkomt met de instelling van het

filter. De responsie van het DOG-filter wordt verwerkt door een detec

tie-schakeling. AIleen wanneer er een maximale responsie van het DOG

filter binnenkomt, genereert de detectieschakeling een interrupt voor de

coordinatengenerator. Het DOG-filter en de detectieschakeling worden zo

ingesteld dat de lichtstreepjes in het videosignaal gedetecteerd worden

(zie verslag R. Schepers). De coordinatengenerator bepaalt vervolgens de

posities in het camera- beeld, waar de lichtstreepjes gedetecteerd zijn.

Deze posities worden weergegeven in pixelcoordinaten.

Een camerabeeld is opgebouwd uit twee rasters; ieder raster bestaat uit

256 beeldlijnen met 512 pixels per beeldlijn. Voor het bepalen van de

posities van de lichtstrepen in het camerabeeld wordt maar een raster

gebruikt. Indien een positie wordt weergegeven als (x,y), wil dat zeggen

pixel x van beeldlijn y.

Het patroonherkenningsblok stelt uit de gevonden lichtstreeppunten

structuren samen van punten die tot dezelfde lichtstreep behoren en

bepaalt hier vervolgens de locaties van de naadpunten in het camerabeeld

uit (zie verslag W. de Deckere). Deze worden ook gegeven in pixel

coordinaten. De posities gegeven in pixelcoordinaten, moeten eerst

omgerekend worden naar robotsysteemcoordinaten voordat ze gebruikt

kunnen worden voor de baanplanning. Hiervoor moet de positie van de

camera op elk moment dat een beeld wordt genomen bekend zijn. Deze

positie wordt real-time bepaald door een positieopnemer. De getrans

formeerde coordinaten worden gebruikt voor de baanplanning. Het

baanplanningsalgoritme berekent een zo vloeiend mogelijke baan door de

gevonden punten.

De robotbesturing genereert snelheidscommando's voor een regelkaart van

de robot, zodanig dat de berekende baan wordt gevolgd (zie verslag T.

porteners). De servoregeling van de motoren zorgt ervoor dat de robot de

baan ook daadwerkelijk voIgt. De robot die gebruikt wordt, is een

zogenaamde portaalrobot. Dit is een carthesische robot met een x- een y

en een z-as. Van deze robot worden voorlopig aIleen de x- en y-as

-9-



aangestuurd. De positie van de robot wordt gemeten met twee linialen

langs de x- en y-as. Deze linialen geven kwadratuursignalen af, die door

de positietellers worden omgezet in een x-positie en y-positie.

Voor mijn afstudeerwerk is het gedeelte tussen patroonherkenning en

baanplanning van belang. De patroonherkenning is uitgevoerd in software

en wordt gerealiseerd met een digitale signaalprocessor, de ADSP-2100A

van Analog Devices. De baanplanning is ook gerealiseerd in software en

wordt uitgevoerd op een AT personal computer, die tevens dienst doet als

host-computer voor het totale systeem. Tussen patroonherkenning en

baanplanning moet de coordinatentransformatie van pixelcoordinaten naar

robotsysteemcoordinaten worden uitgevoerd.

Mijn taak binnen het project was het realiseren van alle interfaces op

het traject tussen patroonherkenning en baanplanning. Allereerst moest

een keuze worden gemaakt voor het uitvoeren van de coordinatentrans

formatie op de ADSP of op de AT. Afhankelijk van deze keuze moest de

interface tussen positieteller en ADSP of AT ontworpen worden. Daarnaast

moest de interface tussen ADSP en AT ontworpen worden.

Een tweede onderdeel van het afstudeerwerk was het ontwerpen van een

nieuw ADSP-board met een configuratie, aangepast aan het totale robot

besturingssysteem. Tijdens de ontwikkeling van het robotbesturings

systeem is de ADSP gebruikt in de standaard Evaluation Board

configuratie. Deze configuratie is niet geschikt om gebruikt te worden

in het definitieve systeem, waar de AT dienst doet als host-computer.

Het nieuwe ADSP-board moet rechtstreeks gekoppeld kunnen worden met de

AT, zodat de AT tijdens de systeeminitialisatie ook de ADSP kan

initialiseren. Het downloaden van programma's naar het ADSP-geheugen

moet deel uit maken van deze initialisatie.

-10-



3. ONTWERP VAN EEN INTERFACE TUSSEN DE ADSP EN DE AT

3.1 BEPALING VAN DE GRENS TUSSEN DE ADSP EN DE AT

Het patroonherkenningsblok bewerkt een raster van een camerabeeld en

genereert hieruit een aantal coordinatenparen bij de gevonden

naadpunten. Dit aantal is onder andere afhankelijk van het aantal

lichtstreepjes dat geprojecteerd wordt, het aantal lichtstreepjes dat op

de naad valt en de kwaliteit van het patroonherkenningsblok. Het verband

tussen het aantal gevonden naadpunten en het aantal geprojecteerde

lichtstreepjes is duidelijk: in een normale situatie mag men verwachten

dat voor ieder lichtstreepje een naadpunt wordt gevonden. Indien een

lichtstreepje niet op de naad valt (bijvoorbeeld v66r het begin of na

het eind van de naad) zal dit lichtstreepje ook geen gevonden naadpunt

opleveren. Tenslotte is het mogelijk dat een naadpunt niet wordt

gedetecteerd, of dat er een extra naadpunt wordt gedetecteerd als gevolg

van storing op het camerabeeld (bijvoorbeeld door reflecties of

oneffenheden op het werkstuk) .

De coordinatentransformatie van aIle gevonden naadpunten uit een

camerabeeld moet plaatsvinden op basis van de positie die de camera had

toen het beeld werd genomen. We moeten dus van ieder coordinatenpaar

weten welke camerapositie erbij hoort, en van ieder camerabeeld weten

welke coordinatenparen erbij horen.

In figuur 3 zijn de signaalstromen getekend die voor de coordinaten

transformatie van belang zijn.

Het patroonherkenningsblok levert coordinatenparen in pixelcoordinaten.

Voor de transformatie van deze coordinatenparen naar robotsysteem

coordinaten is de positie van de camera, op het moment dat het beeld

werd genomen, nodig. Deze camerapositie wordt geleverd door de

positieteller. De getransformeerde coordinatenparen worden vervolgens

gebruikt voor de baanplanning.

11
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Figuur 3: Signaalstromen van en naar het coordinatentransformatieblok

Om een keuze te kunnen maken tussen het uitvoeren van de coordinaten-

transformatie op de ADSP of op de AT, bekijken we eerst de timing van de

patroonherkenning op de ADSP en de baanplanning op de AT. Zie figuur 4

en 5.

PATROONHERKENNING

Samenstellen van
lichstrepen

t
Start verwerkin9
van nieuw beeld

Zoeken naar
naadpuntlocaties

Overzenden
coordinaatparen

t
Start verwerkinv
van nieuw beeld

T-.

Figuur 4: Timing van de patroonherkenning op de ADSP

BAANPLANNING

I Overzenden I r Overzenden
coordinaatparen Baanberekening coordinaatparen

t .
Start verwerkJ.ng

van nieuw punt

t .Start verwerkJ.ng
van nieuw punt

Figuur 5: Timing van de baanplanning op de AT
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In figuur 4 zien we dat de patroonherkenning raster voor raster wordt

uitgevoerd. Het patroonherkenningsblok begint met het samennemen van

aIle lichtstreepelementen die tot dezelfde lichtstreep behoren.

Vervolgens wordt voor elke lichtstreep de plaats van de vervorrning ten

gevolge van de naad bepaald. Dit levert per raster een set van

coordinatenparen van de locaties in het camerabeeld waar de naad

gedetecteerd is.

In figuur 5 zien we dat de baanplanning niet raster voor raster, maar

punt voor punt wordt uitgevoerd. Er wordt telkens een coordinatenpaar

ingelezen om het volgende stuk van de baan mee te berekenen.

Dit alles pleit ervoor de coordinatentransforrnatie op de ADSP uit te

voeren na de patroonherkenning. Als er per raster dat door de ADSP

bewerkt wordt, een camerapositie ingelezen wordt, kunnen hierrnee aIle

gevonden coordinatenparen getransforrneerd worden, voordat aan de

verwerking van het volgende raster wordt begonnen. Voor het uitvoeren

van de coordinatentransforrnatie op de AT is er extra inforrnatie nodig om

aan te geven welke coordinatenparen bij welke camerapositie horen.

Dit pleit sterk voor het uitvoeren van de coordinatentransforrnatie op de

ADSP. Wat betreft rekentijd en uitvoering van de koppeling met de

positieopnemer zijn er geen extra problemen te verwachten in

vergelijking met het uitvoeren van de coordinatentransforrnatie op de AT.

We hebben daarom besloten de coordinatentransforrnatie uit te voeren op

de ADSP. Dit heeft onder andere tot gevolg dat we zonder enige

aanpassing kunnen overstappen naar een ander aantal lichtstreepjes per

beeld.
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3 .2 DE .AAIU> VAN HET DATATRANSPORT TUSSEN DE ADSP EN DE AT

Nu we hebben vastgesteld welke functies op de ADSP en welke op de AT

worden uitgevoerd, kunnen we een begin maken met de koppeling van deze

twee processoren. Hiervoor is een goed inzicht nodig in de aard van het

datatransport tussen ADSP en AT: wanneer en hoe vaak moet welke data

worden overgedragen. Ik zal daarom beginnen met een beschrijving te

geven van zowel de ADSP-kant als van de AT-kant. Hieruit kunnen we dan

voorwaarden afleiden waaraan de interface moet voldoen.

3.2.1 DATA FORMAAT

De ADSP levert aan de AT de locaties van gedetecteerde naadpunten in

robotsysteemcoordinaten. De robot is een zogenaamde portaalrobot of

carthesische robot, met een x-, een y- en een z-as. Op dit moment worden

alleen de x- en de y-as gestuurd. De x-as is de langste as van de robot,

en meet 1,3 meter. Langs beide assen wordt de positie van de robotarm

gemeten met behulp van linialeni de resolutie van deze linialen bedraagt

5 ~. Indien we de positie van de x-as weergeven in eenheden van 5 ~,

komt x = 0 overeen met de waarde 0, en x = 1,3 m met 1,3 / 5*10-
6 =

2,6*10
5

• am deze waarde weer te kunnen geven zijn minimaal 18 bits

nodig.

Een nauwkeurigheid van 5 ~ is echter niet haalbaar met de door ons

gebruikte camera. Stel dat we met de camera een beeld opnemen van 5 * 5

cm
2

• am 5 cm in verticale richting weer te geven zijn 256 beeldlijnen

aanwezig (we gebruiken namelijk maar een raster). De resolutie is dan

5*10-
2

/ 256 ~ 2*10-
4

meter/pixel.

Omdat deze resolutie veel slechter is dan de resolutie van de linialen,

wordt de totale resolutie hierdoor bepaald. Het heeft dus geen zin de

coordinaten van de gevonden naadpunten in eenheden van 5 ~ te geven.

Indien we de coordinaten geven in eenheden van 2*10-
4

m, zal de grootste

waarde voor de positie van de x-as 1,3 / 2*10-
4 = 6,5*10

3
zijn. Hier

hebben we voldoende aan 13 bits. Omdat het standaard is om data in bytes

over te dragen, worden in deze toepassing de coordinaten van de

naadpunten gegeven in 2 bytes = 16 bits.
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3.2.2 TIJDSTIP VAN DATA-OVERDRACHT

In verband met de snelheidseis van het gehele systeem is het niet

wenselijk dat de ADSP en AT veel tijd kwijt zijn aan de overdracht van

de coordinatenparen. Voor beide processoren geldt dat zij onafhankelijk

van elkaar hun programma's uitvoeren en dat het tijdstip waarop

dataoverdracht gewenst is ook verschilt. De tijd die de ADSP nodig heeft

voor het berekenen van de naadpunten kan van beeld tot beeld verschillen

en ook de periode tussen twee tijdstippen waarop de AT de naadpunten

nodig heeft is niet constant. Omdat de processen op zowel AT als ADSP

zeer tijd-kritisch zijn, is het onrnogelijk om een van beide processoren

op het andere te laten wachten. Zodra de ADSP data klaar heeft moet deze

weggeschreven kunnen worden en zodra de AT data nodig heeft moet deze

aanwezig zijn.

Er zijn dan in principe twee manieren van dataoverdracht mogelijk:

1. Op interrupt-basis; er zijn dan twee mogelijkheden:

a. De ADSP genereert een interrupt op de AT op het moment dat er een

naadpunt berekend is.

b. De AT genereert een interrupt op de ADSP op het moment dat er een

volgend naadpunt nodig is voor de baanplanning.

De interrupt service routine die opgestart wordt zorgt dan voor de

dataoverdracht.

2. Gebruik maken van een gemeenschappelijk buffer.

Zodra de ADSP een nieuw datapunt gevonden heeft, wordt het naar het

buffer geschreven. De AT leest het eerstvolgende naadpunt uit het

buffer zodra dit nodig is voor de baanplanning.

Op het moment dat ik een keuze tussen deze twee methodes moest maken,

was de software voor de baanplanning en robotbesturing al voor een groot

deel gerealiseerd. Het timingsdiagram voor de besturingssoftware laat

geen externe interrupts toe, omdat er gebruik wordt gernaakt van een

interrupttimer. Voor het ophalen van de coordinaten van het nieuwe

naadpunt is een tijdinterval vrijgehouden op een bepaalde plaats in het

tijddiagram. Er blijven dus nog maar twee mogelijkheden over: of de AT

interrumpeert de ADSP (manier 1a), of er wordt gebruik gemaakt van een
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gemeenschappelijk buffer (manier 2) .

Een voordeel van methode 1a is dat er waarschijnlijk minder extra

hardware voor nodig is. Een nadeel is dat een van de interruptingangen

van de ADSP gebruikt wordt. Aangezien de ADSP maar 4 interruptingangen

heeft is het beter deze aileen voor toepassingen te gebruiken waar geen

andere oplossing mogelijk is. Een ander nadeel van de eerste methode is

dat het extra tijd en extra boekhouding kosl voor de ADSP. Op het moment

dat de ADSP een nieuw naadpunt heeft berekend moet dit namelijk intern

worden opgeslagen en zodra er een interrupt van de AT komt moet het

oudste, nog niet verzonden punt worden overgezonden.

De tijdwinst die ten opzichte van de eerste methode geboekt kan worden

met de tweede methode heb ik zwaarder laten wegen dan het nadeel van de

extra hardware. De doelstelling van 0,5 m/s is namelijk moeilijk te

realiseren, zodat iedere tijdwinst van belang is. De keuze is dus

gevallen op een gemeenschappelijk buffer tussen ADSP en AT. De ADSP

schrijft hier de naadpuntcoordinaten naar toe zodra er een nieuw

naadpunt is gevonden. De AT leest de naadpuntcoordinaten zodra deze

nodig zijn voor de baanplanning.

De volgende stap die gemaakt moet worden is het ontwerp van dit buffer.

3 . 3 ONTWERP VAN BET DATABUFFER

Het datatransport naar en van het buffer moet plaatsvinden volgens het

zogenaamde first-in-first-out principe (fifo). Naadpunten die het eerst

naar het buffer zijn geschreven door de ADSP moeten ook het eerst door

de AT worden gebruikt voor de baanplanning.

Een fifo-buffer is te realiseren in RAM door een cyclisch buffer te

definieren. Twee pointers, in en uit, wijzen dan naar de locaties in het

geheugen waar de eerstvolgende data respectievelijk geschreven en

gelezen moet worden. Het buffer is cyclisch omdat het geen begin- of

eindpunt heeft; begin en eind van het fysische geheugen zijn aan elkaar

gekoppeld (zie figuur 6).
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Figuur 6: Realisatie van een cyclisch fifo-buffer

Het is niet nodig om zelf een fifo-buffer met behulp van RAM te vormen,

omdat complete fifo-chips verkrijgbaar zijn.

Zo'n fifo-chip heeft een input- en een outputdatabus en een lees- en een

schrijf-stuuringang, zie figuur 7.

WRITE

DATA IN

~ J,

16 16
I

I, ,

READ

DATA UIT

FIFO

Figuur 7: Schema van een fifo-buffer

De data op de ingangsbus wordt op een flank van het schrijfsignaal

(WRITE) in het buffer geklokt. Data kan uit het buffer gelezen worden

met behulp van het leessignaal (READ).

Met een dergelijk fifo-buffer is een architectuur, zoals gegeven in

figuur 8 mogelijk.
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WRITE READ

I ~ ~ I

16 16
I I

I I

ADSP FIFO AT

Figuur 8: Koppeling van de ADSP en de AT met een fifo-buffer

Wel moeten dan nog de volgende problemen opgelost worden:

- Voorkomen dat de ADSP en de AT gelijktijdig toegang tot het buffer

hebben.

- Voorkomen dat de ADSP niet naar het buffer schrijft als het vol is.

- Voorkomen dat de AT niet uit het buffer leest als het leeg is.

Het eerste probleem is te ondervangen door extra hardware, die het

mogelijk maakt dat de ADSP en de AT van elkaar controleren of zeal

toegang tot het gemeenschappelijk buffer hebben.

Het tweede probleem is op te lossen door het buffer groot genoeg te

kiezen. Bovendien kan de status van het buffer gecontroleerd worden

voordat de ADSP data naar het buffer schrijft.

Het derde probleem wordt veroorzaakt doordat het voor de baanplanning

nodig is een aantal naadpunten v66r te lopen op het tool center point

(zie verslag T. porteners). We moeten er dus voor zorgen dat de camera

ver genoeg vooruit loopt op het tool center point, zodat de ADSP het

benodigde naadpunt al naar het buffer heeft geschreven voordat dit nodig

is voor de baanplanning. Ook hier moet weer eerst de status van het

buffer gecontroleerd worden, voordat de AT data uit het buffer leest.
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Bij het kiezen van een geschikte fifo-chip heb ik gelet op de volgende

specificaties:

a. Wat is de maximale schakelsnelheid?

b. Hoe groot is het buffer?

c. Zijn er statussignalen (vol, leeg)?

d. Heeft het buffer tri-state uitgangen?

e. Is het I.C. TTL compatible?

ad a) Om een snelle dataoverdracht tussen de ADSP en het fifo-buffer

mogelijk te maken, moet de accesstime van het fifo-buffer in

dezelfde grootte-orde liggen als die van het ADSP geheugen (± 25

ns) .

ad b) Het aantal coordinatenparen dat het buffer moet kunnen bevatten

bij constante beeld(sample)frequentie hangt af van:

- afstand tool center point - waarnemingsgebied van de camera

(zie figuur 9)

- aantal lichtstreepjes per beeld

- voortbewegingssnelheid

r---------------------------------------;, ,, ,, ,, ,, 1 '
"" TCP~~ \ L ""

" ~\.\""'" ", Naad _ Lichtstreepjes,
, x ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,

" WERKSTUK "L J

Figuur 9: Afstand x tussen het tool center point en het waarnemings

gebied van de camera

Stel: afstand t.c.p. - Ie lichtstreepje x cm

minimale voortbewegingssnelheid v cm/s

beeld(sample)-frequentie f Hz

aantal lichtstreepjes per beeld = a
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Dan is het maximale aantal coordinatenparen dat het buffer moet

kunnen bevatten gelijk aan:

a * f * x / v

De tijdsduur waarin het tool center point zich verplaatst van zijn

huidige positie naar de positie van het eerste lichtstreepje is

maximaal x / v seconden. In deze tijdsduur worden f * x / v

camerabeelden genomen, waarin maximaal a * f * x / v naadpunten

gedetecteerd worden.

We zien dus dat hoe langzamer de robot beweegt, des te meer

naadpunten er opgeslagen dienen te worden. Dit is ook op een

andere manier te beredeneren: bij een grilliger verloop van de

naad moeten de coordinatenparen dichter op elkaar volgen om

dezelfde volgnauwkeurigheid te kunnen halen. Bij gelijke

beeldsamplefrequentie kan dit alleen als de snelheid afneemt. om

een idee te krijgen van de grootte van het buffer ben ik uitgegaan

van x = 10 cm, V = 5 cm/s en f = 25 Hz. Uitgaande van drie
min

lichtstreepjes per camerabeeld is het aantal coordinatenparen dat

opgeslagen moet kunnen worden in het buffer gelijk aan

3 * 25 * 10 / 5 = 150. Met 4 bytes per coordinatenpaar komt dit

neer op een buffergrootte van 4 * 150 = 600 bytes.

ad c) Om verlies van data te voorkomen is het wenselijk dat het

fifo-buffer statussignalen heeft die aangeven wanneer het buffer

vol of leeg is.

ad d) Om hardware te besparen willen we de bufferuitgangen rechtstreeks

koppelen met de AT-databus. Hiervoor is het noodzakelijk dat het

buffer tri-state uitgangen heeft.

ad e) Het fifo-buffer moet TTL-compatible zijn, omdat zowel de ADSP als

de AT op TTL nivo werken.
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Uiteindelijk heb ik 4 fifo-buffers gevonden die redelijk aan de door mij

gestelde eisen voldoen, dit zijn:

1. Cypress CY7C421-30pc

2. National DM75/85x431

3. Plessey MV61901-50

4. Dallas DS2001

Hiervan is de keus gevallen op de Cypress CY7C421-30pc. De belang

rijkste kenmerken van dit fifo-buffer zijn:

- 512 x 9 bit geheugen

- asynchrone lees- en schrijfoperaties, dat wil zeggen dat er

gelijktijdig gelezen en geschreven mag worden

- 25 MHz schakelsnelheid en 30 ns data-accesstime

- statussignalen voor vol en leeg buffer

- uitbreidbaar in breedte en diepte

- tri-state uitgangen

- TTL-compatible

De National DM75/85x431 viel af omdat dit buffer geen tri-state

uitgangen heeft en bovendien klein is (64 * 8 bit). De Plessey

MV61901-50 was nog niet leverbaar en de Dallas DS2001 is in vergelijking

met de Cypress CY7C421-30pc veel trager. De CY7C421-30pc heeft bovendien

als voordeel dat er pin-compatible devices zijn van 1k * 9 en 2k * 9

bits. Wanneer in de toekomst mocht blijken dat een buffergrootte van 512

bytes niet voldoende is, kan zonder verdere hardware-aanpassingen

overgestapt worden naar een buffergrootte van maximaal 2k bytes.

3.3.1 BESCHRIJVING VAN RET FIFO-BUFFER CY7C421-30pc

Het blokschema van het fifo-buffer CY7C421-30pc is gegeven in figuur 10.
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Figuur 10: Blokschema van de CY7C421-30pc

Het buffer is opgebouwd uit een RAM-array met daarornheen stuur- en

statuslogica. Data wordt in dezelfde volgorde uit het fifo-buffer

gelezen als het erin is geschreven. De laag actieve Empty Flag (EF) en

Full Flag (FF) geven aan wanneer het buffer leeg respectievelijk vol is

en kunnen gebruikt worden ter voorkoming van het schrijven naar een vol

of Ie zen uit een leeg buffer. Data kan in het buffer geschreven worden

met behulp van het laag actieve schrijfsignaal Wen uit het buffer

gelezen worden met het laag actieve leessignaal R. Lezen uit- en

schrijven naar het fifo-buffer mag tegelijkertijd plaatsvinden, met een

maximale frequentie van 25 MHz. De uitgangslijnen Q zijn hoog-ohrnig
0-9

als er geen data wordt uitgelezen.

Het fifo-buffer kan gereset worden met een Master Reset cyclus (MR);

hierdoor komt het buffer in de lege toestand. vereist is weI dat W en R

gedurende een bepaalde tijd voor en na de stijgende flank van MR hoog

zijn. Het fifo-buffer heeft nog een aantal andere stuur- en

statussignalen die ik hier verder niet zal toelichten omdat ze niet door

mij gebruikt zullen worden.
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3.3.2 KOPPELING VAN DE ADSP MET HET FIFO-BUFFER

Voor het ontwerpen van de schakeling tussen de ADSP en het fifo-buffer

is het noodzakelijk de tijddiagrammen voor een schrijfcyclus van de ADSP

en een schrijfcyclus naar het fifo-buffer te kennen.

Voordat ik hierop inga, zal ik eerst de architectuur van de ADSP

toelichten, zie figuur 11.

ICLOCK I,
~

ClKIN ClKOUT CE

PMS OMS OiCE DATA
Oi PMRO DMRD WE MEMORY

PROGRAM Wi PMWR D"iiWR L----..+ 16k. 16
AOOR

MEMORY
ADSp·2100

16/32k • 24 PMOA OMACK f¢=:> DATA
10 10

AOOR PMA OMA
20 iii

DATA PMO OMO
CE

Oi
RESET HALT TRAP IRO iii iG

WE

t t • ~ t •
PERIPHERALS

ACK

AOOR

~ DATA

Figuur 11: Systeemconfiguratie van de ADSP.

Zoals w~ in figuur 11 zien, heeft de ADSP-2100 aparte interfaces voor het

programrnageheugen en het datageheugen. Voor de communicatie met het

fifo-buffer is aIleen de interface met het datageheugen van belang.

Daarom zal ik aIleen deze interface bespreken.

Het datageheugen heeft twee bussen: de Data Memory Address (DMA) bus en

de Data Memory Data (DMD) bus. De DMA bus is 14 bit breed en heeft een

adresbereik van 16k. De DMD bus is een bi-directionele bus van 16 bit

breed. Het totale datageheugen kan dus 16k x 16 bit groot zijn. Het Data

Memory Select (DMS) signaal is laag-actief en geeft een datatransport

van of naar het datageheugen aan. Dit signaal kan gebruikt worden als

chip select signaal. Het Data Memory Write (DMWR) signaal is laag-actief

en geeft een schrijf-operatie naar het datageheugen aan. Het Data Memory

Read (DMRD) signaal is ook laag-actief en geeft een lees-operatie van

het datageheugen aan. Het Data Memory Acknowledge (DMACK) signaal is een
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input van de ADSP-2100. Met dit signaal geeft het datageheugen aan

wanneer het klaar is VOor datatransport. Het datatransport vindt plaats

volgens het handshake principe. Hierdoor kan de ADSP ook met langzame

periferie communiceren.

De ADSP maakt gebruik van memory-mapped I/O, dat wil zeggen dat aIle

I/O-adressen in de adresruimte van het datageheugen liggen. I/O

operaties vinden dus op dezelfde manier plaats als lees- en

schrijfoperaties van en naar het datageheu~en.

Nu de architectuur van de ADSP bekend is, zal ik verder gaan met het

beschrijven van een schrijfcyclus naar het datageheugen van de ADSP (zie

figuur 12)

\~

\~

\
_--'x'-_~_x=

I

DMACK

OMA

OMS

'i)'ijffj) 7
DMWR /

DMD

Figuur 12: Timing van een schrijfcyclus naar het datageheugen van de ADSP

24



We zien dat allereerst DMS actief wordt. Daarna wordt het adres van het

datageheugen op de DMA bus gezet en enige tijd later wordt DMWR actief.

Binnen een bepaalde tijd na het actief worden van DMWR moet dan het

DMACK signaal actief worden gemaakt door het externe geheugen dat

geadresseerd is. Indien dit uitblijft worden wait-states tussengevoegd

totdat DMACK actief wordt. De data die door de ADSP weggeschreven moet

worden wordt een bepaalde tijd na het actief worden van DMWR geldig.

Indien de ADSP het DMACK signaal ontvangen lieeft, wordt DMWR weer

inactief. De data op de DMD bus wordt enige tijd daarna weer ongeldig en

weer enige tijd later wordt het adres ongeldig. De schakeltijden die bij

figuur 12 horen zijn gegeven in tabel 1.

nr. min max

78 -- Width LowDMWR 28

79 DMA Valid --to DMWR Low 4

80 DMWR High to DMA Invalid 6

81 DMS Valid -- 16to DMWR Low

82 -- High --DMWR to DMS Invalid 4

87 --
6DMWR Low to DMD Out Enable

88 -- High DisableDMWR to DMD out 29

89 --DMWR Low to DMD Out Valid 26

90
--

High to DMD InvalidDMWR Out 8

91 DMD Out Valid to DMWR High 13

75 DMA Valid to DMACK Valid 20

99 -- DMACK ValidDMWR Low to 10

100 DMACK Width 40

Tabel 1: Schakeltijden voor een schrijfoperatie naar het datageheugen

van een ADSP-2100 (AK grade)

Een cyclus voor het schrijven van data naar het fifo-buffer CY7C421 is

gegeven in figuur 13.
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Figuur 13: Timing van een schrijfcyclus naar het fifo-buffer

CY7C421-30pc

Het schrijfsignaal W wordt eerst laag gemaakt, waarna de data op de

ingangsbus moet worden gezet. Vervolgens wordt de data op de stijgende

flank van Win het buffer geklokt. Hierna kan de data van de ingangsbus

verwijderd worden. De bijbehorende schakeltijden zijn gegeven in

tabel 2.

parameter beschrijving min max

t Write Cycle Time 40we
t Write Pulse Width 30

PW

t Write High to Low Z 10
HWZ

t Write Recovery Time 10
WR

t Data Set-Up Time 18so
t Data Hold Time 0

HO

Tabel 2: Schakeltijden voor een schrijfoperatie naar de CY7421-30pc

Voor aIle duidelijkheid merk ik nog eens op dat schrijven en lezen voor

ADSP en fifo-buffer gezien moeten worden vanuit de ADSP. Voor de ADSP

betekent schrijven een transport van data van de ADSP naar buiten toe en

voor het fifo-buffer betekent schrijven een transport van data van

buiten af naar het buffer.

Voor de koppeling van de ADSP met het fifo-buffer is het noodzakelijk de

stuursignalen van beide kanten aan elkaar aan te passen. Dit wil zeggen

dat het adres op de DMA-bus gedecodeerd moet worden, dat er een W
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signaal voor het fifo-buffer gegenereerd moet worden en dat er een DMACK

signaal voor de ADSP moet komen. Daarnaast moet de data op het juiste

moment overgedragen worden. Natuurlijk moet bij dit alles rekening

worden gehouden met de switching characteristics en timing requirements

van zowel de ADSP als het fifo-buffer.

De meest gebruikte methode voor het lezen van- en schrijven naar extern

geheugen is om uit de meest significante bits van het adres een chip

select (CS) signaal te genereren en het schrijfsignaal rechtstreeks te

gebruiken om de data door te klokken (zie figuur 14) .

All-15
ICS

DECODER

1'..0-1'..10

PROCESSOR /R GEHEUGEN

/'0'1

DATA

Figuur 14: Standaard methode voor het adresseren van geheugen

Voor het fifo-buffer is deze methode echter niet geschikt omdat het

fifo-buffer geen CS ingang heeft. We moeten daarom naar een situatie toe

waar het schrijfsignaal van de ADSP een ingangssignaal van de decoder is

en de deco':ier het w-signaal voor het fifo-buffer levert. Zie figuur 15.

DMA

IN

DECODER

ADSP FIFO
IDHWR

DATA

Figuur 15: Adressering van het fifo-buffer vanuit de ADSP
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De decoder kan gerealiseerd worden met een PAL of met poorten. In

verband met het aantal benodigde poorten is het van belang welk adres

gedecodeerd moet worden. Daarom zal ik eerst de geheugenindeling van de

ADSP beschrijven.

De ADSP die wij gebruiken maakt deel uit van het zgn. ADSP-2100

Evaluation Board. Dit is een test- en ontwikkelsysteem voor zowel

hardware als software. Het evaluation board bestaat uit de ADSP-2100

microprocessor, maximaal 16k x 16 bit datageheugen, 16k x 24 bit

programmageheugen voor instructies en 16k x 16 bit programmageheugen

voor data. Daarnaast bevat het evaluation board nog een aantal

uitbreidingen zoals een bidirectionele coder/decoder en een 12-bit

digitaal-analoog converter. Deze liggen memory-mapped in het

datageheugen.

Tenslotte is er nog een expansion connector waarmee zelf ontwikkelde

hardware op de ADSP kan worden aangesloten. Ook deze hardware ligt

memory-mapped in het datageheugen.

Het datageheugen op het Evaluation Board is opgedeeld in 8 blokken van

2k x 16 bit. Voor ieder blok van 2k kan met behulp van jumpers een keuze

worden gemaakt tussen het adresseren van on-board geheugen, on-board

periferie of periferie via de expansion connector. Aangezien geen

gebruik gemaakt wordt van de on-board periferie, moet er voor ieder blok

een keuze worden gemaakt tussen on-board geheugen en periferie via de

expansion connector. Wij hebben ervoor gekozen de eerste 7 blokken van

2k adresruimte te gebruiken voor geheugen en het laatste blok te

gebruiken voor memory-mapped I/O. In dit laatste blok kunnen dan

hardware uitbreidingen geadresseerd worden. Het adres dat voor het

fifo-buffer gebruikt wordt moet dus in dit blok liggen. Binnen het

project is afgesproken het laatste blok van 2k op te splitsen in weer 8

blokken van 256 bytes en ieder van deze blokken te gebruiken voor een

andere (hardware) toepassing. Het is niet toegestaan de adressen binnen

zo'n blok van 256 bytes anders dan voor die ene toepassing te gebruiken.

De indeling van het datageheugen ziet er nu als volgt uit:

28



ADRES FUNCTIE

0000 H - 07FF H blok 0, geheugen

0800 H - OFFF H blok 1, , , , ,

1000 H - 17FF H blok 2, , , , ,

1800 H - 1FFF H blok 3, , , , ,

2000 H - 27FF H blok 4, , , , ,

2800 H - 2FFF H blok 5, , , , ,

3000 H - 37FF H blok 6, , , , ,

3800 H - 3FFF H blok 7, memory mapped 1/0

Blok 7 wordt weer als volgt ingedeeld:

3800 H - 38FF nog niet gebruikt

3900 H - 39FF ' , , ,

3AOO H - 3AFF ' , , ,

3BOO H - 3BFF ' , , ,

3COO H - 3CFF ' , , ,

3DOO H - 3DFF ' , , ,

3EOO H - 3EFF fifo-buffer

3FOO H - 3FFF coordinaten generator

Voor de selectie van de 8 blokken van 2k worden a tim a gebruikt:
11 13

a a a = 000 selecteert blok 0 en a a a = 111 selecteert blok 7.
13 12 11 13 12 11

Voor de onderverdeling van blok 7 in 8 delen van 256 bytes worden op

overeenkomstige wijze a tim a gebruikt. Het blok voor het fifo-buffer
8 10

wordt geselecteerd met a a a 110. Binnen dit blok zijn a tim a nog
10 9 8 0 7

vrij te kiezen.

Als we kijken naar de timing van de ADSP, zien we dat de data minimaal

13 ns voor het hoog worden van DMWR geldig is en ook tot minimaal 8 ns

hierna. Voor het fifo-buffer geldt dat de data minimaal 18 ns voor het

hoog worden van Wgeldig moet zijn. Dit wil zeggen dat het Wsignaal

tussen de 5 en 8 ns na het hoog worden van DMWR hoog moet worden. Zie

figuur 16.
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Figuur 16: Timing van W ten opzichte van DMWR

Omdat dit moeilijk te realiseren is, heb ik er voor gekozen een

wait-state toe te voegen, zodat aan de eis van de data set-up time voor

het fifo-buffer altijd ruim wordt vo1daan. We moeten dan aIleen nog

vo1doen aan de eis dat Wbinnen 8 ns DMWR vo1gt.

Voor het tussenvoegen van een wait-state moeten we ervoor zorgen dat

DMACK niet binnen de daarvoor geste1de tijd actief wordt. Uit het timing

diagram van de ADSP vo1gt dat deze tijd ge1ijk is aan 40 ns na actief

worden van DMWR. We moeten er echter wel voor zorgen dat DHACK weer

inactief wordt voordat hierop tijdens de volgende processor cycle

gecheckt wordt.

Voor het verkrijgen van het DMACK signaal is de schakeling van figuur 17

ontworpen.

14

ID..... ---..

DECODE_
I. R

Figuur 17: Schakeling voor het genereren van W en EDHACK
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Ik zal beginnen met het meest rechtse deel van de schakeling toe te

lichten. Zoals gezegd hebben we het laatste blok van 2k datageheugen

opgedeeld in a blokken van 256 adressen. Elk van deze a blokken moet een

acknowledge signaal geven op het moment dat het geadresseerd wordt. Het

ADSP evaluation board heeft echter maar een acknowledge ingang voor het

totale blok van 2k, namelijk EDMACK (External Data Memory Acknowledge) .

We moeten dus de acknowledge signalen van de a blokken van 256 bytes

samenvoegen tot dit ene EDMACK signaal. Dit is gebeurd door de a

afzonderlijke acknowledge signalen laag actief te kiezen en samen te

nemen in een a-input NAND. Als geen van de a blokken van 256 bytes

geadresseerd wordt, zullen alle acknowledge signalen hoog zijn, en dus

is EDMACK laag (=inactief).

Zodra echter een van de blokken geadresseerd wordt, zal EDMACK hoog

worden en ontvangt de ADSP het acknowledge signaal. Alle ingangen van de

a-input NAND hangen via pull-ups aan +5 v, zodat er geen problemen

ontstaan voor die blokken van 256 bytes die nog niet gebruikt worden. De

acknowledge signalen van de a blokken worden ACKO tim ACK7 genoemd, met

ACKO voor het blok met a a a =000, enz.
10 9 8

Het ACK6 signaal heb ik afgeleid van het W signaal, dat weer ontstaat

door het decoderen van het datageheugen-adres. De eis aan ACK6 is dat

het minimaal 40 ns na W actief wordt en dat het zo snel mogelijk na W
weer inactief wordt. Ik heb dit gerealiseerd met behulp van een 74AS74

D-flipflop en een RC vertragingsnetwerk. Omdat de flipflop op een

positieve flank van het kloksignaal triggert, is het nodig om W te

inverteren. Wanneer W actief (=laag) wordt, zal de flipflop een bepaalde

tijd later schakelen. Aangezien D=l, zal Q (=ACK6) laag worden.

De vertragingstijd wordt bepaald door het product RC. Bij het bepalen

van de grootte van R en C heb ik rekening gehouden met de

vertragingstijd van 40 ns en met de specificaties van de 74AS04 en

74AS74. Met R = 560 Q en C = a9 pF wordt de vertragingstijd 50 ns,

waarmee ruimschoots voldaan wordt aan de minimum eis van 40 ns. Om

ervoor te zorgen dat het EDMACK signaal weer op tijd inactief wordt,

wordt de flipflop gereset zodra W hoog wordt. De vertragingstijd die

hierbij optreedt bedraagt maximaal 4 + 7,5 + 4,5 = 16 ns (= t
pHL

van de
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74AS04 + t pLH van de 74AS74+ t
pHL

van de 74AS30, tpHLis de schakeltijd

van hoog naar laag en t is de schakeltijd van laag naar hoog) .
pLH

Het laatste wat nu nog ontworpen moet worden, is de decoder die uit DMA

en DMWR het Wsignaal maakt. We weten dat voor het geheugenblok dat aan

de fifo's is toegewezen geldt dat a a a a a a = 111 110, en dat
1312111098

deze combinatie nergens anders wordt gebruikt.Het is dus niet

noodzakelijk aIle adreslijnen in de decoder mee te nemen, zolang als

bovengenoemde adreslijnen maar meegenomen worden. Om een zo snel

mogelijke decoder te krijgen, moeten zo weinig mogelijk poorten worden

gebruikt. Ik ben daarom tot de keuze gekomen, zoals toegelicht in

figuur 18.

A13 1
A12

~
All
A10 ) S

AS =V
A9 3

/DMWR=V
A7 3 /W
A6
AS

Figuur 18: Decoder van het ADSP adres

Hierbij is het adres om naar het fifo-buffer te sChrijven gelijk aan

a a a a a a a a = 1111 1111 en a = 0; a tim a zijn don't cares.
13 12 11 10 9 7 6 5 8 0 4

Indien het juiste adres op de bus staat en DMWR actief wordt, wordt ook

Wactief. Zodra DMWR weer inactief wordt, wordt ook Wweer inactief. De

vertragingstijd die hierbij optreedt bedraagt maximaal 5,8 ns (= t
pLH

van de 74AS32).

Hiermee is de koppeling van de ADSP met het fifo-buffer, voor wat

betreft het genereren van het stuursignaal Wen het acknowledge signaal

EDMACK, klaar. Ik zal nu overgaan tot het beschrijven van de koppeling

van de AT en het fifo-buffer.
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3.3.3. KOPPELNG VAN DE AT MET RET FIFO-BUFFER

Aan de AT-zijde zouden we de koppeling met het fifo-buffer op dezelfde

wijze kunnen realiseren als aan de ADSP-zijde. Een decoder zou dan uit

het AT-adres en het AT-Ieessignaal het signaal R van het fifo-buffer

kunnen genereren. Het is dan noodzakelijk om over de AT-bus en

AT-stuursignalen (adresbus, databus, leessignaal en acknowledgesignaal)

te beschikken. Hiervoor zou een insteekkaart voor een van de

expansionslots van de AT gemaakt moeten worden. De koppeling tussen deze

kaart en de kaart met het fifo-buffer zou dan met een flatcable

gerealiseerd kunnen worden.

Ik heb echter voor een andere oplossing aan AT-zijde gekozen. Voor de

besturingssoftware is het noodzakelijk regelmatig de stand van de

robotassen te kennen. Hiervoor is er een verbinding gemaakt tussen de AT

en een real-time positie-opnemer met behulp van een I/O kaart. Van deze

I/O kaart, de FPC-024, wordt een groot deel van de beschikbare poorten

nog niet gebruikt. In plaats van zelf een decoder te ontwikkelen heb ik

ervoor gekozen deze I/O poorten te gebruiken voor het uitlezen van het

fifo-buffer. Alvorens hier op in te gaan zal ik eerst een korte

beschrijving geven van de FPC-024 (zie fiquur 19).

f,US

J lIl J ~

;),XllD,:R
f--- - b255 f--t~5S - f-- 825'

1/1 U
I
!

V'v 4 ~v v
CLOC( I--

PH Pl3 P1C P2t. nD nc OUT
<;;TE

COIITROL CWCl
II

Figuur 19: De FPC-024 I/O kaart

Twee 8255A programmable peripheral interfaces, PORT 1 en PORT 2 genaamd,

vormen het belangrijkste deel van de FPC-024. Daarnaast zitten er ook

nog 3 onafhankelijke 16-bit tellers op de I/O kaart. Ik zal hierop

verder niet ingaan omdat ik deze niet gebruik. Elke 8255A interface
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Input poort, functie: stuursignalen

Output poort, functie: statussignalen

bevat drie a-bit poorten, A, B en C, die geordend zijn in 2

12-bitgroepen:

Groep A: Poort A + hoogste 4 bits van Poort C

Groep B: Poort B + laagste 4 bits van Poort C

De functies van de poorten kunnen geprogramn~erd worden in de groep A en

groep B control registers. Er zijn 3 basis modes die geselecteerd kunnen

worden:

Mode 0: Basic Input/Output

Mode 1: Strobed Input/Output

Mode 2: Bi-Directional Bus

PORT 1 van de I/O kaart wordt al gebruikt voor het uitlezen van de

positieopnemer door de AT. PORT 2 is nog beschikbaar als interface

tussen AT en fifo-buffer. Voor ons is het gebruik van de I/O kaart in

Mode 0 het meest geschikt. In deze mode kunnen eenvoudige I/O operaties

zonder handshake worden uitgevoerd. Bovendien zijn poort A, poort B, de

hoogste 4 bits van poort C en de laagste 4 bits van poort C

onafhankelijk van elkaar programmeerbaar als input- of outputpoort. In

totaal zijn er dus 16 verschillende mogelijkheden. Voor onze toepassing

heb ik de configuratie van de poorten als voIgt gekozen:

Poort 2A: Input poort, functie: laagst significante byte van fifo-buffer

data

Poort 2B: Input poort, functie: hoogst significante byte van fifo-buffer

data

Poort 2C, laagste 4 bits

Poort 2C, hoogste 4 bits

Ik ga namelijk uit van een 16-bit breed fifo-buffer tussen ADSP en AT,

omdat de naadpunt-coordinaten 16 bit brep.d zijn. Zodoende zijn poort A

en B nodig voor het inlezen van de data.

De stuursignalen die gegenereerd moeten worden zijn R voor het uitlezen

van de data en MR voor het resetten van het fifo-buffer bij

initialisatie. Hierop kom ik later nog terug. Het statussignaal EF
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(Empty Flag) moet gecontroleerd worden voordat de AT data uit het

fifo-buffer leest. Indien EF laag is, is er nog geen data in het buffer

aanwezig en moet gewacht worden met data inlezen.

De toewijzing van de stuur- en statussignalen aan de Ilo lijnen van

poort C is als volgt:

Poort 2C, bit 0

Poort 2C, bit 1-3

Poort 2C, bit 4

Poort 2C, bit 5

EF van het fifo-buffer

Niet gebruikt

R van het fifo-buffer

MR van het fifo-buffer

Met deze configuratie van de Ilo poorten ziet een cyclus voor het

uitlezen van een coordinatenpaar uit het fifo-buffer er als volgt uit:

1. READ poort C, indien bit 0 (= EF) laag is, is het buffer leeg en

kunnen er dus geen coordinaten gelezen worden. In dat geval moet

poort C net zo lang opnieuw gelezen worden totdat bit 0 hoog is.

2. WRITE poort C, verander bit 4 (= R) van hoog naar laag; het fifo-buffer

zet nu de x-coordinaat van het naadpunt op de uitgangen.

3. READ poort A, lees het minst significante byte van de x-coordinaat in.

4. READ poort B, lees het meest significante byte van de x-coordinaat in.

5. WRITE poort C, maak bit 4 (c R) weer hoog; het fifo-buffer haalt de

data weer van de uitgangen af en maakt deze hoogohmig.

6. tim 9. gelijk aan 2. tim 5. maar nu voor de y-coordinaat in plaats van

de x-coordinaat.

Het tijddiagram voor het lezen van de naadpuntcoordinaten uit het

fifo-buffer is gegeven in figuur 20.

Door het fifo-buffer op deze manier uit te lezen voorkomen we problemen

met de timing van de CY7C421, omdat tussen het schakelen van R en het

inlezen van de data telkens een processor cylus van de 80286 processor

zit. De tijdsduur van zo'n cyclus ligt in de orde van grootte van 160

ns. De accesstime van de CY7C421 is kleiner dan 30 ns, zodat de data al

lang op de uitgang staat als we deze via een READ poort(X) instructie

lezen.
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POORT C, BIT 0 ~

POORT C, BIT 4

•
'-- --lnL- -----J

FIFO UITGANG --C======:JHC======}---

PooRT A

POORT B

Figuur 20: Tijddiagram vOor het lezen van het fifo-buffer vanuit de AT

3.4 RESETTEN VAN BET FIFO BUFFER

Zoals eerder opgemerkt gebruiken we bit 5 van poort C als MR signaal

voor het fifo-buffer. De CY7C42l moet na het inschakelen van de

voedingsspanning een Master Reset cyclus doorlopen om de begintoestand

aan te nemen, dat wil zeggen dat de pointers die naar de begin- en

eindlocaties in het buffer wijzen worden geinitialiseerd en dat het EF

(Empty Flag) signaal actief wordt.

Een Master Reset cyclus wordt opgestart door het actief (= laag) maken

van MR. MR dient minimaal 30 ns laag te blijven, waarna het weer hoog

moet worden. 30 ns voor en 10 ns na het hoog worden van MR moeten R en W

hoog blijven voor het goed laten verlopen van een MR cyclus.

Bij de initialisatie van het hele systeem moet dus ook het fifo-buffer

gereset worden. Dit kan worden gedaan door achtereenvolgens bit 5 van

poort C (= MR) hoog, laag en weer hoog te maken. Gedurende het normaal

functioneren van het naadvolgsysteem moet er dan voor gezorgd worden dat

bit 5 van poort C continu hoog blijft. Om te controleren of het resetten

van het fifo-buffer geslaagd is kan de Empty Flag worden gecontroleerd.

Indien deze niet laag is, moet er een nieuwe Master Reset cyclus worden

opgestart.
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3.5 SOFTWARE VOOR HET GEBRUIK VAN DE FPC-024 I/O KAART

Op de I/O kaart zitten dipswitches voor het instellen van de

geheugenlocaties van de verschillende poorten en registers en voor het

selecteren van interne of externe kloksignalen voor de tellers.

De dipswitches staan zo ingesteld dat de voor mij belangrijke poorten en

registers de volgende adressen hebben:

Poort 2A

Poort 2B

Poort 2C

Poort 2, Control Register

lB4 H

1B5 H

1B6 H

1B7 H

Voor het configureren van de poorten 2A, 2B en 2C moet er eerst een

control word naar het control register worden geschreven. In ons geval

schrijven we 93 H naar het control register, wat betekent dat we Mode 0

selecteren en poorten 2A, 2B en de laagste 4 bits van poort 2C als input

en de hoogste 4 bits van poort 2C als output definieren. Vervolgens

wordt met het schrijven van achtereenvolgens FO H, DO H en weer FO H het

fifo-buffer gereset. Hierna kan, wanneer dat nodig is, data uit het

buffer worden gelezen met de cyclus van 9 I/O operaties zoals eerder

omschreven.
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3.6 TOTAALSCHEMA VAN DE INTERFACE TUSSEN ADSP EN AT

De interface tussen de ADSP en de AT, zoals die tot nu toe beschreven

is, is gegeven in figuur 21.

DHA IW IR POORT C
JUT.

ID""R IMP. POORT C 20
BIT 5

Allru:s
EDMACX

,
IEr POOIlT C

BIT 0

DECoDEIl 8 8

00-7 POOR'!' A DATA, I
8

Q8-15 POOIlT Il
DO-15 ,

,lO

ADSP FIFO 110 MART AT

Figuur 21: Totaa1schema van de interface tussen de ADSP en het

fifo-buffer

Hierin missen we nog de koppe1ing van het Full Flag signaal FF van

hetfifo-buffer naar de ADSP. Hoe deze koppeling gerealiseerd wordt zal

ik later bespreken, maar eerst zal ik in het volgende hoofdstuk de

interface tussen de positie-tel1er en de ADSP beschrijven.
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4. ONTWERP VAN EEN INTERFACE TUSSEN DE POSITIETELLER EN DE ADSP

4.1 HET DATATRANSPORT TUSSEN DE POSITIETELLER EN DE ADSP

De data die van de positieteller naar de ADSP moet worden overgedragen,

is de positie van de camera op het moment dat er een nieuw beeld wordt

opgenomen. Deze positie wordt door de positieteller bepaald uit de

kwadratuursignalen die de linialen van de portaalrobot leveren. De

positie die naar de ADSP wordt gestuurd is dus eigenlijk de positie van

het tool center point op het moment dat er een nieuw beeld werd genomen.

Omdat in de huidige opstelling de camera een vaste positie inneemt ten

opzichte van het tool center point, kan met behulp van deze positie toch

de coordinatentransformatie worden uitgevoerd. Indien in de toekomst de

camera beweegbaar wordt ten opzichte van het tool center point moet de

positieteller uitgebreid worden, zodat ook de positie van de camera ten

opzichte van het tool center point bepaald kan worden. Deze data moet

dan ook naar de ADSP gezonden worden.

Zoals al eerder gezegd is, hebben de linialen een resolutie van 5 ~.

Het is echter niet zinvol om de coordinaten van het tool center point in

5 ~ nauwkeurig naar de ADSP te zenden, omdat deze resolutie met de

camera niet haalbaar is. Op dit moment is de resolutie, die haalbaar is

met de camera, gelijk aan 5 * 10-
2

/ 255 = 2 * 10-
4

m, als we ervan
2

uitgaan dat we een oppervlak van 5 x 5 cm van het werkstuk met de

camera opnemen. Wanneer we de coordinaten van de camerapositie met 16
16

bit willen weergeven, is de maximale waarde gelijk aan 2 - 1 = 65.535.

Met een maximum aslengte van 1,3 m betekent dateen resolutie van 20 ~.

Ten opzichte van de cameraresolutie, mag de resolutie van de

positieteller ook niet slechter zijn dan 200 ~. Orndat het mogelijk is

dat de resolutie, die met de camera haalbaar is, in de toekomst zal

verbeteren, is het beter om de resolutie van de camerapositie te geven

in 20 ~. Per opgenomen camerabeeld moeten er dus 4 bytes (2 coordinaten

x 2 byte/coordinaat) overgedragen worden van positieopnemer naar ADSP.
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Het tijdstip waarop de dataoverdracht moet plaatsvinden is VOor de ADSP

en positieopnemer verschillend. Zodra de ADSP aan de

coordinatentransforrnatie toe is, moet de camerapositie ingelezen worden.

Dit tijdstip kan van keer tot keer verschillen en is afhankelijk van de

verwerkingstijd van het camerabeeld op de ADSP. De positieopnemer moet

de camerapositie wegschrijven op het moment dat er gestart wordt met het

opnemen van een nieuw camerabeeld.

Ook hier geldt weer dat we de positieopnemer en de ADSP graag

onafhankelijk van elkaar willen laten werken. Het is daarom logisch dat

we ook voor deze interface denken aan een buffer zoals dat tussen ADSP

en AT gerealiseerd is. Het buffer tussen positieopnemer en ADSP hoeft

echter niet zo groot te zijn. We kunnen ons voorstellen dat de ADSP nog

bezig is met het verwerken van het vorige camerabeeld als het nieuwe

beeld al opgenomen wordt. In dat geval moet het buffer dus 2 posities

kunnen bevatten, namelijk die van het vorige beeld en die van het nieuwe

beeld. Het is echter niet mogelijk dat de ADSP nog bezig is met het

verwerken van data van twee beelden geleden. Het buffer moet dus

maximaal twee posities kunnen bevatten.

Omwille van de eenvoud verdient het de voorkeur om vanuit de ADSP het

buffer op gelijke wijze te kunnen besturen als het buffer tussen ADSP en

AT. Dit vraagt om een kleiner fifo-buffer dat qua stuur- en

statussignalen en ook qua timing compatible is met de CY7C421. Orndat ik

zo'n fifo-buffer niet heb kunnen vinden, heb ik besloten om ook voor

deze toepassing de CY7C421 te gebruiken, ondanks het feit dat dit buffer

eigenlijk onnodig groot is. Voordat ik overga tot het beschrijven van de

besturingsschakeling voor het buffer, zal ik eerst een korte

beschrijving van de positieopnemer geven.
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4.2 DE POSITIETELLER

De positieteller ontvangt van de linialen van de portaalrobot

kwadratuursignalen, die worden omgezet in up- en down-pulsen voor zowel

de x- als de y-positie. De up- en down-signalen worden gebruikt als

ingangen voor binaire tellers. In totaal zijn per as vier 4-bit tellers

in cascade geschakeld, zodat de x- en y-positie in 16 bits worden

weergegeven. De tellerstanden worden continu doorgeklokt in 16-bits

tri-state latches.

Het schema van de positieteller is gegeven in figuur 22. In deze figuur

is de schakeling voor een as weergegeven.

eLK

UP

QUADRATUUR
SIGNALEN

DOWNI-__-M

OMZETTER 16-BIT TELLER 16-BIT LATCH

FIFO

Figuur 22: Schema van de positieteller

UP en DOWN zijn hoogactieve signalen. De teller schakelt op een

stijgende flank van UP of DOWN en de latch schakelt op een stijgende

flank van CLK. De timing van de signalen is gegeven in fiquur 23.

De stijgende flanken van CLK komen overeen met de dalende flanken van UP

en DOWN. Op een stijgende flank van UP of DOWN schakelt dus eerst de

teller, waarna op de dalende flank de nieuwe tellerstand in de latch

wordt geklokt. De stand van de latch wordt vastgehouden op het moment

dat er een nieuw camerabeeld wordt opgenomen en START_CAMERA laag wordt.

Op dat moment moet de data uit de latch naar het fifo-buffer worden

geschreven.
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UP

DO'i<"'N

----fI~ __ln _
-- --..Jln _

NOR

START CAMERA

CLK

Figuur 23: Timing van positieteller

4.3 KOPPELING VAN DE POSITIETELLER MET RET FIFO-BUFFER

Op het moment dat er een nieuw camerabeeld wordt genomen, moeten we de

x- en y-posities, die in de latches zijn bevroren, inlezen in het

fifo-buffer. De breedte van het fifo-buffer is maar 16 bit. De koppeling

tussen de X- en de Y-latch en het fifo-buffer is gegeven in figuur 24.

LATCH X I I LATCH X I LATCH Y I I LATCH Y IHIGH BYTE LOW BYTE HIGH BYTE LON BYTE

I

FIFO I I FIFO
HIGH BYTE LON BYTE

I-- 8 8
... ..

DHD8-1S DHDO-7

ADSP

Figuur 24: Koppeling van de positieteller met het fifo-buffer
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Om busconflicten te vermijden zijn de uitgangen van de latches norrnaal

gesproken hoogohrnig. AIleen als de latches moeten worden uitgelezen

kunnen de uitgangen van de x- en y-Iatch na elkaar enabled worden,

waarna de data in het fifo-buffer wordt geklokt. De timing van de

stuursignalen is gegeven in figuur 25.

ISTART CAMERA

IOE LATCH X

1 -://-.1

1

IOE LATCH Y

Iw FIFO-BUFFER

2

l-J
3 4

5

6

L-J
7 8

9

Figuur 25: Timing van de stuursignalen voor het uitlezen van de

positieteller

De cyclus wordt gestart wanneer er een nieuw beeld wordt opgenornen en

het signaal START-CAMERA laag wordt. Hierop wordt de output-enable van

latch X (OEX) actief, waarop latch X zijn data op de ingang van het

fifo-buffer zet. Binnen de periode dat OEX actief is, wordt de data in

het buffer geklokt op de stijgende flank van W. Nadat OEX weer inactief

is geworden, wordt op overeenkomstige wijze de Y-coordinaat in het

buffer geklokt.

Voor het afleiden van de stuursignalen OEX, OEY en W uit het signaal

START CAMERA heb ik twee methodes overwogen. De eerste methode is am de

signalen te realiseren met een PAL. Omdat ik deze methode in eerste

instantie niet gekozen heb, zal ik hem hier niet nader uitwerken. Later

in het verslag zal blijken dat deze methode tach de voorkeur verdient en

dan zal ik er oak uitvoerig op ingaan. De tweede methode rnaakt gebruik

van D-flipflops met preset- en clear-ingangen en RC

vertragingsnetwerken. Ik heb eerst voor deze methode gekozen omdat hij
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eenvoudig is.

Als we nog eens een keer naar de timing van de stuursignalen in figuur

25 kijken, zien we dat de ene flank de andere tot gevolg heeft. Op 1.

voIgt 2., op 2. voIgt 3. enz., tot tenslotte 9. op 8. voIgt.

Dit braeht mij op het idee om de signalen te realiseren met

edge-triggered flipflops en vertragingsnetwerken. Laten we eerst een

edge triggered O-flipflop met preset (PR) en clear (CLR) bekijken,

waarvan de 0 uitgang via een RC-netwerk teruggekoppeld is naar de CLR

ingang, en met 0=1. Zie figuur 26.

e+

-
14

2 0 p Q ----2.....
3

R
K eLK

e Q 6L

1

R--

eL

vee

Figuur 26: O-flipflop met 0 teruggekoppeld naar CLR en 0=1

Oe steady-state van deze sehakeling is 0=0 en 0=1. Indien er nu een

positieve flank in CLK optreedt zal 0 hoog en Q laag worden. Met het

dalen van 0 zal eehter ook na enige tijd CLR laag worden wat weer tot

gevolg heeft dat 0 daalt en Q stijgt. Zie figuur 27.

CLK

o

/0

Figuur 27: Timing van sehakeling uit figuur 26
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We kunnen zien dat het verloop van Q overeenkomt met het gewenste

verloop van OEX en OEY en met het eerste en tweede deel van W. Het moet

daarom mogelijk zijn om met vier van bovenstaande flipflop schakelingen

en een aantal extra vertragingen de signalen OEX, OEY en W van

START CAMERA af te leiden. Deze schakeling is gegeven in figuur 28.

!5TMT
CAKERA

It)

IOEK

1t1

Ion

1t1

C4~

Figuur 28: Schakeling voor het uitlezen van de positieopnemer

Het laag worden van START_CAMERA heeft een stijgende flank op de

klokingang van flipflopl tot gevolg. Op uitgang Q van deze flipflop

wordt dan het signaal OEX gerealiseerd. De stijgende flank van OEX

wordt, vertraagd door R C , gebruikt als klok van flipflop2. Op de
3 3

uitgang Q van deze flipflop verkrijgen we dan het signaal OEY. We moeten

nu nog aIleen Wafleiden van OEX en OEY. De dalende flanken van OEX en

OEY komen ove~een met de stijgende flanken van Q van reap. flipflop 1 en

2. Deze stijgende flanken worden, vertraagd door R C gebruikt als klok
4 4

van flipflops 3 en 4. Wanneer de uitgangen Q van flipflops 3 en 4 worden

opgeteld en vervolgens geinverteerd, krijgen we het signaal W. Voor een

goede timing van de signalen dienen de R's en C's juist gekozen te

worden.
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Er moet rekening gehouden worden met de volgende timing requirements en

switching characteristics:

- OE laag tot data geldig op uitgang latch 74LS375 < 28 nsec

Periode dat W laag is > 30 nsec

- Periode dat W hoog > 10 nsec

- Data Hold Time van het fifo-buffer > 0 nsec

- OE hoog tot uitgang latch hoogohmig < 28 nsec

Bovendien moet rekening gehouden worden met de belasting van de

verschillende uitgangen. In het timingdiagram van figuur 29 staat

aangegeven van welke RC-producten de vertragingstijden afhankelijk zijn.

l~ ---J

IOE LATCH X

IOE LATCH Y

IN FIFO-BUFFER

I , I I
'e .' ,- II', I I
I R2C2 I R2C2 I
I I I... I ~~ I I ~I I R1Cl I ' R1Cl I

II I I R3C3 1 I I ,
~ ~
R4C4 R4C4

Figuur 29: Timingsdiagram van de schakeling voor het uitlezen van de

positieopnemer met bijbehorende RC-tijden

Rekening houdend met bovenstaande eisen heb ik de R's en de C's als

volgt gekozen:

R = 1 kg
1

C = 330 pF
1

R = 560 g
2

C = 89 pF
2

R = 560 g
3

C = 330 pF
3
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4.4 KOPPELING VAN DE ADSP MET HET FIFO-BUFFER

Vanwege de eenvoud hebben we besloten om de CY7C421 ook als buffer

tussen de positieteller en de ADSP te gebruiken. Dit heeft tot gevolg

oat de besturing van dit buffer vanuit de ADSP er hetzelfde uitziet als

de besturing van het buffer tussen de ADSP en de AT. Het enige verschil

is dat nu niet het schrijfsignaal W, maar het leessignaal R gegenereerd

moet worden.

We hoeven nu niet de hele schake ling opnieuw te bouwen, maar kunnen

gebruik maken van een deel van de al bestaande schakeling. Zie figuur

30.

All
Al2
All
AIO

AO
A7
A6
AS

~C

R

~

I
C 4 &DNACK

Y

Figuur 30: Decoder voor het genereren van R, W en EDMACK

Het timingsdiagram dat bij deze schakeling hoort is gegeven in

figuur 31.
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DMA

1 •

IDMWR

2.

3 •

4 •

:::J X""'- _

, I

, /

_____..J/ ,""---- _

-----_...1/ ,"" _

, I

EDMACK ____________....J/ ,""-----

Figuur 31: Timing van de schake ling uit figuur 30.

Van belang is dat R en W binnen 8 ns na respectievelijk DMRD en DMWR

actief worden en dat het EDMACK signaal voldoende vertraagd wordt om een

wait cycle op te wekken.

Daarnaast moet EDMACK weer inactief worden voordat het in de volgende

processorcyclus wordt gecheckt. De tijd tussen het hoog worden van DMRD

of DMWR en het laag worden van EDMACK wordt bepaald door de

schakeltijden van de 74AS32, 74AS04, 74AS74 EN 74AS30.

Deze tijd is maximaal:

t (74AS32) + t (74AS04) + t (74AS32) + t (74AS74) + t (74AS30)
PLH PHL PHL PLH PHL

5,8 + 4 + 5,8 + 7,5 + 4,5 27,6 ns

Hiermee wordt voldaan aan de timing requirements van de CY7C421-30pc.

Uit de datasheets volgt name1ijk dat DMACK zeker niet binnen 30 ns na

het hoog worden van DMRD of DMWR getest wordt.
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4.5 INLEZEN VAN DE STATUS VAN RET FIFO-BUFFER

Om te voorkomen dat er fouten gemaakt worden tengevolge van het lezen

uit een leeg buffer of schrijven naar een vol buffer moet de status van

de buffers getest worden. Ik heb al eerder beschreven hoe de AT

controleert of er nog data in het buffer aanwezig is voordat er data

gelezen wordt.

Vanuit de ADSP moet getest worden of het fifo-buffer tussen ADSP en AT

vol is, voordat er data naartoe geschreven wordt.

Dit probleem doet zich niet voor bij het buffer tussen de positieteller

en de ADSP. Dit buffer kan nooit vol worden, omdat het veel groter is

gekozen dan noodzakelijk is. Normaal gesproken kan het ook nooit leeg

raken, omdat er eerst een beeld genomen moet worden voordat de ADSP aan

de verwerking van dat beeld kan beginnen.

Op het moment dat de ADSP klaar is met de verwerking van een beeld en de

camerapositie nodig heeft voor de coordinatentransformatie, staat deze

data dus altijd in het buffer.

Er zijn verschillende manieren om te verkomen dat naar een vol buffer

wordt geschreven:

- Op interrupt basis : indien de ADSP data wil schrijven naar een vol

buffer, wordt een interrupt op de ADSP gegenereerd. De interrupt

service routine moet er dan zorg voor dragen dat de data opnieuw naar

het buffer wordt geschreven.

- De status van het buffer kan eerst worden gecontroleerd voordat de

data geschreven wordt. Indien de status vol is wordt net zolang

gewacht met schrijven totdat het fifo-buffer niet vol meer is.

Omdat de ADSP maar 4 interrupt-ingangen heeft, is het niet verstandig

van een interrupt gebruik te maken als het niet echt nodig is. Ik heb

daarom besloten de status van het buffer volgens de tweede manier te

controleren.

De enige manier waarop de ADSP de Full Flag (FF) van het fifo-buffer kan

lezen is door middel van een Data Memory Read cyclus. Het FF signaal
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moet dan aangesloten worden op de ADSP DMD-bus. Om busconflicten te

verkomen moet er weI een tri-state buffer tussen gevoegd worden. Tijdens

de cyclus voor het inlezen van de fifo-status moet dan het OE van het

tri-state buffer gegenereerd worden.

De schakeling die hiervoor nodig is komt overeen met de schakeling die

we voor het genereren van W en R gemaakt hebben. Omdat er nu twee cycli

zijn waarin verschiIIende data gelezen moet worden (coordinatenparen en

fifo-status), zijn er ook twee verschiIIende adressen nodig. We kunnen

nu dus niet een deel van de al bestaande decodeerschakeling gebruiken.

In plaats van de decoder twee keer te bouwen voor twee verschillende

adressen, heb ik ervoor gekozen de totale schakeling te veranderen,

zodat minder hardware nodig is. Hierbij maak ik gebruik van de 74ASl38,

een 1 uit 8 decoder met een hoog-actieve en twee laag-actieve

enable-ingangen. Ik blijf gebruik maken van de 74AS30 om 8 datalijnen

samen te nemen tot een enable ingang van de 74AS138. De nieuwe

decodeerschakeling is gegeven in figuur 32. Het bijbehorende

timingsdiagram is gegeven in figuur 33.

14LS13S
AO 1 A YO 15

/OMWR B Yl
/OHRO e Y2 E

A13 1 Y3 1
A12 Y4
All vee 6 Gl YS
Al0 AS G2A Y6

1A9 G2B Y7
A7
A6 74AS30AS 74AS30 vee

vee

4 74AS74
2 0 P Q 5

R R
CLK

C Q 6
e=!=

L

1 BDMACK

PULL-UPS ___

Figuur 32: Decoder veer het genereren van R, W en OE
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DHA ::::J x

\ IIG2A.. IG2B

,
IDHWR I

\IN I

I \l.

\IACK6 I

I \EDHACK

Figuur 33: Timing van de schakeling uit figuur 32.

We zien dat wanneer het geldige adres op de DMA-bus staat, een van de

uitgangen van de 74AS138 actief (= laag) wordt gemaakt. Welke uitgang

dat is, wordt bepaald door de signalen op de input-pinnen A, B en C. Dit

zijn respectievelijk a , DMWR en DMRD. DMWR en DMRD worden gebruikt om
o

ervoor te zorgen dat de uitgangen van de 74AS138 zo snel mogelijk op

deze signalen reageren. A wordt gebruikt om onderscheid te kunnen maken
o

tussen de cyclus voor het lezen van de fifo-data en die voor het lezen

van de fifo-status. Voor het lezen van de fifo-status is a s 0, en voor
o

het lezen en schrijven van fifo-data is a s 1.
o

Hiermee zijn de uitgangen van de 74AS138 als volgt gedefinieerd

* lezen van fifo-status A 0, B 1, C 0 ~ y
2

* lezen van fifo-data A 1, B 1, C 0 ~ y
3

* schrijven van fifo-data A 1, B 0, C 1 ~ y
5

Uitgangen y
0'

y
1 '

Y
4 '

Y en Y worden niet gebruikt.
6 7
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Door bovenstaande schakeling zijn de volgende adreslijnen vastgelegd

a = a = 1
6 5

a = a
9 7

a a a a
13 12 11 10

a = 0
8

a = 0 voor lezen van fifo-status en a = 1 voor lezen en schrijven vano 0

fifo-data.

Adreslijnen a , a , a en a
4

zijn nog niet vastgelegd. Ik heb deze
1 2 3

lijnen ook 1 gekozen voor het adresseren van de fifo. Hiermee zijn de

adressen als voIgt gedefinieerd :

FUNCTIE ADRES

Lezen van fifo-status

Lezen van fifo-data

Schrijven van fifo-data

3EFE HEX

3EFF HEX

3EFF HEX

Voor het maken van het EDMACK signaal gebruik ik een a-input NAND in

plaats van 3 inverters en 2 or-poorten. Er geldt namelijk dat

A + B + C = (A * B * C)

De schakeling voor het lezen van de fifo-status is gegeven in figuur 34

DECODER

IDMRD

DMA

110E

IEF DMDx

FIFO 2 3-STATE BUFFER ADSP

Figuur 34: Schakeling voor het lezen van de fifo-status.

Het tri-state buffer tussen EF en de DMA-bus is a bit breed. Het kost

dus geen extra hardware om naast EF van fifo 2, ook de statussignalen EF

en FF van fifo 1 in te lezen. Ofschoon deze signalen in een normale

situatie nooit actief kunnen zijn, is het toch verstandig ze te

controleren, om een eventuele storing te signaleren. Het is bovendien

zinvol om EF te controleren na een MR-cyclus.
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Om te voorkomen dat de data die de ADSP inleest verandert op het moment

van inlezen, heb ik gekozen voor een a-bit latch met tri-state uitgangen

in plaats van een a-bit tri-state buffer. Als clocksignaal voor deze

latches wordt CLOCKOUT van de ADSP gebruikt. De timing van het CLOCKOUT

signaal ten opziehte van een leeseyelus is zodanig dat de data

tegelijkertijd kan worden doorgeklokt en uitgelezen.

De latch die ik in de sehakeling heb gebruikt is de 74ALS574, dit is

een D-type a-bit latch met tri-state uitgnngen.

De aansluiting van de in- en uitgangen van deze latch is weergegeven

in figuur 35.

IFF2 2 01 01 19 OMO BIT 2
IEF1 02 02 OMO BIT 1
IFFl OMO BIT 003 03

04 04
05 05

vee 06 06
07 07
08 08

CLOCKOUT 11 eLK
IOE

oe

74AS574

Figuur 35: Configuratie van de statussignalen

Indien de ADSP eonstateert dat FF2 actief is, wordt de status net zo

lang opnieuw ingelezen totdat FF2 weer inaetief is. Op dat moment kan

de ADSP weer een eoordinatenpaar naar fifo-buffer 2 schrijven.

Wanneer EFl of FFl aetief blijkt te zijn, moet er ergens een storing

opgetreden zijn. De ADSP kan dan een foutmelding geven aan de AT-host.

Dit is nog niet uitgewerkt, maar er is nu in ieder geval de mogelijkheid

om een dergelijke storing te signaleren.
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S. TESTEN VAN DE INTERFACE

De schakeling zoals die tot nu toe beschreven is, is gegeven in figuur

36.

I STAAT
CAMERA

IOEX -I LATCH x I LATCBY IIOEY

II 16 II
BESTURING 1 I JlIW IEF

FIFOl

IMR

+[16
IR

BESTURING 2

DNA

'''MR''ADSP ...._~

+[16
STATUS

IR IW

FIF02
IFF

r--------- - - ------~~-------~~;------:I,
I I I

I
IIO ItAART I PooRT C PooRT A+B I

I I
I

~-----------~~;-~-::-~~~--------------;
."." , .

AT

Figuur 36: Totaalscherna van de fifo-interfaces.

Hierin zijn besturing 1 en 2 de schakelingen zoals gegeven in figuren 37

en 38.
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{START
CAMERA

RJ

vee

IOEX

Rl

IOEY

Rl

e'I.....

IN

Figuur 37: Besturing 1 uit figuur 36

MA us
i-'.JLMW P- -<'

lk
U6

~ HAS138

- 1t A YO f;:::B Yl

1 e Y2 1 U1- 1t U~ v4
Y3

>f-r-- H 1.AS30 YO 1.AS30
- H . 01 YS

~ r- 8 02A Y6 ..... t
5 02B Y7

D -BUS b· 9 6MA BU n vge t----ftMA-BUS 1DMA BUS 01t

LU9
HALSSH vge
oe

l 1·
U8A

DS U eLK
HASH

9 ,.+2.-D8 08
o~D7 07

t3Jr:
0 p

vge D6 06 .33K 3 R
DS OS eLK

_

o. 0_ +;- l~OpF ~ e C 6
F 01 D3 03 DMD-B S It L A
F F 01 D2 02 DMD- US 1t

T1
F F 01 01 DM -BUS It

Figuur 38: Besturing 2 uit figuur 36

De verschillende deelschakelingen zijn apart gebouwd en getest. Deze

werkten allemaal naar behoren. Voor de totale besturingsschakeling (1 en

2) samen met de fifo-buffers is daarna een printplaat gemaakt.

Hierop zitten drie connectoren :

* Een voor de verbinding met de ADSP; deze heeft het formaat van de

prototyping expansion connector.

* Een voor de verbinding met de positieopnemer; dit is een connector van

2 * 10 pennen voor een flatcable aansluiting.
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* Een voor de verbinding met de I/O kaart; dit is een connector van 2 *

20 pennen voor een flatcable aansluiting.

Bij het testen van de printplaat is het niet verstandig om gebruik te

maken van de positieteller, omdat dan onduidelijk is welke data in fifo

1 wordt geschreven. Ik heb daarom gebruik gemaakt van de poorten 1A en

1B van de I/O kaart om vanuit de AT data naar fifo 1 te schrijven. Deze

data wordt vervolgens door de ADSP uit fifo 1 gelezen en naar fifo 2

geschreven. De data uit fifo 2 kan dan met behulp van poorten 2A en 2B

terug in de AT worden gelezen. De stuursignalen worden door de AT

gegenereerd via poort 2C. Met deze poort worden ook de statussignalen

ingelezen. Door nu in het AT-geheugen een buffer te definieren waarin de

data, die naar fifo 1 wordt geschreven, wordt opgeslagen, kan de data

die uit fifo 2 wordt gelezen gecontroleerd worden.

De testopstelling is gegeven in figuur 39.

ISTAIIT
CAMEIlA IIESTUIUNG 1

Jl I'"
IEF

I FIF01

IMII +r 16

III

ADSP OHA

'OMRO

10HNIl

+r 16

STATUS
IIESTUIlING

III IW

FIF02 I IFF

------- --------_~_----- - - - ------~~~------~lF~:------:
I I I I

I
POORT 1A+18 POOIlT C POOIlT 2A+211 I

I

I
I
I
I
I
I I
I I,------------------------------;;";;;2::~.:;A- -- --_m-- ---,

, ,.
AT

I/O IlAART

Figuur 39: Configuratie voor het testen van de fifo-interfaces
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De testopsteling volgens bovenstaand schema is gebouwd en de software

voor de AT en ADSP is geschreven. Bij het testen bleek dat de schakeling

niet goed werkte. De fouten die ik met deze opstelling kon waarnemen

zijn

1. De opeenvolgende data die uit fifo 2 werd gelezen was vaak goed,

maar soms trad er een sprong op, waarna het weer een tijdje goed

ging.

2. Wanneer er met lage snelheid data werd geschreven naar fifo 1, kon er

met veel hogere frequentie data uit fif~ 2 worden gelezen.

3. Het kwam voor dat hetzelfde woord drie maal achter elkaar in fifo 2

stond, of schoon het maar twee maal in fifo 1 werd ingeklokt.

Door metingen aan de schakeling heb ik de oorzaak van fout 3 kunnen

achterhalen. Uitgang Wvan besturingsschakeling 1 bleek namelijk soms

drie in plaats van twee pulsen te geven voor iedere startpuls. De reden

hiervan was dat flipflop 4 zowel op de voor- als achterflank van het

kloksignaal schakelde. Dit werd veroorzaakt door een rimpel op het

kloksignaal.

De storing op het kloksignaal treedt aIleen op als de ADSP een programma

runt. Zodra de ADSP wordt stopgezet is de storing weg en werkt de

besturingsschakeling weer goed. am dit probleem op te lossen heb ik na

het RC-vertragingsnetwerk een Schmitt-trigger opgenomen. Doordat de

schmitt-trigger hysterese heeft is hij ongevoelig voor storing op het

kloksignaal.

De eerste twee fouten die optraden waren niet te achterhalen met de

huidige testopstelling. Daarom ben ik de schakeling in delen gaan

testen. Als eerste wilde ik het uitlezen van het fifo-buffer met behulp

van de r/O-kaart testen. Hiervoor gebruikte ik de opstelling uit figuur

40.
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I/O KAART

IEF

~I-r 16

IYF
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MR FIF02
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I
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I
I
I
I I
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_ _ e

AT

Figuur 40: Opstelling voor het testen van lezen en schrijven van en naar

het fifo-buffer

Voor deze opstelling heb ik een testprogramma geschreven dat de volgende

operaties uitvoert:

Er wordt data naar het buffer geschreven totdat het buffer vol is. De

data wordt ook in de AT opgeslagen. Daarna wordt de data uit het

fifo-buffer gelezen en vergeleken met de oorspronkelijke data.

Tegelijkertijd worden ook de statussignalen gecontroleerd.

Bij het testen traden weer verschillende fouten op. Fouten die vaak

voorkwamen zijn:

1. De data die het eerst naar het buffer geschreven was, gaat verloren

en is niet meer terug te lezen. De eerste data die teruggelezen wordt

is de data die als tweede of derde is weggeschreven.

2. De eerste 511 woorden gaan goed maar het 512
e
gaat fout.

3. Nadat er 512 woorden zijn geschreven is de Full Flag nog niet actief.

De fouten wijzen erop dat er iets misgaat met de R en W pulsen.

Waarschijnlijk vallen er pulsen weg, of treden er extra pulsen op. Ik

heb daarom eerst het hele printbord gecontroleerd op losse contacten.

AIle contacten bleken echter goed te zijn. Om het optreden van storingen

in Wen R te controleren heb ik een nieuw testprogramma geschreven.

Hierin wordt het buffer eerst gereset, waarna de status wordt
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gecontroleerd. Daarna wordt om en om een woord geschreven en gelezen.

Hiermee kan EF worden getest. Vervolgens worden eerst 511 woorden

geschreven waarna weer om en om een woord wordt geschreven en gelezen.

Dit dient om FF te testen.

Uit deze test bleek dat er aIleen fouten optraden in het laagste

significante byte van de data. Ook traden er status-fouten op bij het

fifo-i.e. van het laagst significante byte. Voor het verkrijgen van een

16-bit breed buffer zijn twee 8-bit brede buffers parallel geschakeld,

waarbij de stuursignalen van de twee i.c.'s zijn doorverbonden, zie

figuur 41.

08-15 08-15 00-7 00-7

/R

/w

/MR

J l n J l D
FIFO, HIGH BYTE FIFO, LOW BYTE

T
I

T

Figuur 41: 16-bit fifo-buffer, opgebouwd uit twee 8-bit buffers

Het is daarom zeer opmerkelijk dat er verschillen optreden in de

status-signalen. Ik heb de oorzaak gezocht in stoorpulsen op de

stuur-signalen, waarvoor het ene i.e. gevoeliger kan zijn dan het

andere. Deze stoorpulsen kunnen veroorzaakt worden door overspraak op de

flatcable tussen het printje en de I/O-kaart.

Om deze storing te verminderen heb ik de volgende acties ondernomen:

- Inkorten van de flatcables

Stuursignalen R, Wen MR zo dicht mogelijk bij het fifo-buffer via

pull-up weerstanden aan +5V leggen

- Buffer-uitgangen Q via spanningsdeler op 2V gelegd
0-15

Wanneer het buffer niet uitgelezen wordt, zijn de uitgangen van het

buffer hoogohmig en dus zijn de datalijnen op de flatcable 'zwevend'.

Door deze lijnen nu op een spanning tussen het hoge en lage nivo vast te

leggen, kunnen zij spanningssprongen op andere lijnen van de flatcable
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niet meer doorgeven. Bovendien is de spanningsverandering op deze lijnen

bij het uitlezen van het buffer maar half zo groot, zodat ook hier de

kans op overspraak kleiner wordt.

Met deze verbeteringen werkt de deelschakeling goed. Ik ben daarom weer

teruggestapt naar het testen van het hele printbord. Dok dit werkte nu

helemaal naar behoren. WeI zat er nog een vrij grote rimpel op de

voedingslijn. Deze bleek veroorzaakt te worden door het klokken van de

status van de fifo in de a-bit latch. Als kloksignaal gebruikte ik

namelijk het CLDCKDUT signaal (zie figuur 35). De frequentie hiervan

bedraagt ± a MHz (voor de ADSP op het Evaluation Board). Bij het

verwijderen van dit signaal van het printbordje bleek ook de rimpel op

de voedingsspanning verdwenen te zijn. Voor het inklokken van de status

gebruik ik nu ook het DE signaal, zie figuur 42.

DE wordt nu 2* achter elkaar actief gemaakt. De eerste keer dient voor

het doorklokken van de status en de tweede keer voor het inlezen van de

status. Dit inlezen gaat goed omdat de ADSP de data al heeft gelezen

v66r de stijgende flank van DE.

U?
IOE 1 OC

CLK
9 08 08 12
8 13
7 07 07 14
6 06 06 15 10E '---J '---J5 05 05 16
4 04 04 1 t t3 03 03 1802 022 01 01 19 OOORKLOKKEN INLEZEN

STATUS STATUS
74ALS574

Figuur 42: Gebruik van DE voor doorklokken van data en uitlezen van

status

Met deze laatste aanpassing werkt het interface-kaartje nu goed.
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6. ONTWERP VAN EEN N:IEUW ADSP-BOARD.

6.1. :INLE:ID:ING

Tijdens de ontwikkeling van de software voor de ADSP, en de hardware

rond de ADSP, is gebruik gemaakt van het ADSP-2100A Evaluation Board.

Dit Evaluation Board is bijzonder geschikt ~oor het testen van zowel

hardware als software, enerzijds door de speciale configuratie en

anderzijds door een aantal speciale debugging tools. Het Evaluation

Board is echter minder geschikt om in het definitieve systeem te worden

gebruikt. Daarvoor heeft het een aantal nadelen, die op te vangen zijn

door een nieuwe ADSP-2100 confi~uratie te ontwerpen die beter past bij

onze specifieke toepassing.

In dit hoofdstuk zal ik beginnen met een korte beschrijving van het

Evaluation Board. Voor een meer gedetailleerde beschrijving verwijs ik

naar de Evaluation Board Manual van Analog Devices. Hierna volgt een

opsomrning van de nadelen van het gebruik van het Evaluation Board in het

totale robotbesturingssysteem. Deze nadelen maken de noodzaak van een

andere configuratie van het ADSP-systeem duidelijk. Deze nieuwe

configuratie zal uitgebreid worden beschreven.

De belangrijkste verandering ten opzichte van het Evaluation Board is de

koppeling met de host-computer. Hieraan wordt dan ook extra aandacht

besteed.
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6.2. RET ADSP-2100A EVALUATION BOARD

Het Evaluation Board is opgebouwd rondom de ADSP-2100A digitale

signaalprocessor. Deze processor is uitgevoerd met gescheiden bussen

voor data- en programmageheugen. Op het Evaluation Board is plaats voor

maximaal 16k * 24 bits programmageheugen voor instructies, 16k * 16 bits

programmageheugen voor data en 16k * 16 bits datageheugen.

Naast dit geheugen zijn er een aantal voorzieningen aangebracht, die het

mogelijk maken externe (real-world) signalen te verwerken en bewerkte

signalen weer uit te lezen. Via een prototyping connector is het

mogelijk hardware uitbreidingen op het Evaluation Board aan te sluiten.

Het blokschema van het Evaluation Board is gegeven in figuur 43.

Program
Memory Code
16K x24 bits

SCope Trigger

Program
Memory Oal8
16K x 16 bits

AOSP·2100
Slngle-Chlp DSP
MIcroproc:esaor

o.ta
MMnory

16K .'6 blIa

Figuur 43: Blokschema van het ADSP-2100A Evaluation Board

In deze figuur zien we de ADSP-2100A microprocessor met links de

interface met het programmageheugen en rechts de interface met het

datageheugen. Op de interface met het datageheugen zijn ook nog een

12-bit Digitaal-Analoog-Converter (DAC), een Coder/Decoder (CODEC) en de

prototype expansion connector aangesloten.
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De DAC is vooral bedoeld voor het weergeven van bewerkte data op een

oscilloscoop. Naast een ana loge uitgang heeft deze DAC daarom ook nog

een Scope Trigger uitgang.

De prototype expansion connector bevat naast de signalen van de

datageheugen-interface ook nog alle stuur- en statussignalen van de

ADSP-2100A.

Een extern kloksignaal en een extern interrupt signaal kunnen op het

Evaluation Board worden aangesloten door middel van 2 BNC-connectoren.

Op het board bevindt zich een 32,768 Mhz kristal, dat ervoor zorgt dat

de ADSP met een snelheid van 8,192 MIPS (Mega Instructions Per Second)

draait. Met een software commando kan een keuze worden gemaakt tussen de

on-board klok en de externe klok.

Een on-board 8088 microprocessor bestuurt de ADSP-2100A. Deze 8088

verschaft de gebruiker een aantal zeer nuttige gereedschappen voor het

testen van software.

Zo kunnen 4 verschillende soorten infor.matie weergegeven worden:

1. Inhoud van alle inwendige registers van de ADSP-2100A.

2. Inhoud van het programmageheugen.

3. Inhoud van het datageheugen.

4. Inhoud van de programma counter stack.

ADSP-programma's kunnen in 3 modes gedraaid worden:

Emulator Mode de processor draa it dan op maximale snelheid.

Extend Mode het scher.m wordt bij iedere instructie vernieuwd.

Single-Step Mode: er wordt een instructie per RUN-commando

uitgevoerd.

Vanuit een externe host-computer kunnen programma's via de 8088 naar het

ADSP geheugen worden gedownload. Indien de externe host een

IBM-compatible PC is, moet hierop wel VT100-ter.minal emulatie software

gedraaid worden. De externe host wordt met een RS-232 seriele verbinding
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aan het Evaluation Board gekoppeld.

De lay-out van het ADSP-2100A Evaluation Board is gegeven in figuur 44.
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Figuur 44: ADSP-2100A Evaluation Board

6.3. NADELEN VAN HET EVALUATION BOARD

Aan het gebruik van het Evaluation Board voor het totale robotbesturings

systeem zitten de volgende nadelen

1. Het Evaluation Board heeft maar 1 prototyping connector, terwijl er

twee uitbreidingskaarten zijn, namelijk de coordinatengenerator en

het kaartje met de fifo-buffers.

2. De RS-232 verbinding tussen de AT-hostcomputer en het Evaluation

Board is langzaam en ongemakkelijk.

Ad 1. Voor de werking van het totale systeem is het noodzakelijk dat

beide uitbreidingskaarten op de ADSP aangesloten worden. Dit is
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bij het Evaluation Board zonder uitbreidingen niet mogelijk.

Ad 2. De snelheid van het downloaden van programma's vanuit de AT-host

naar het geheugen van de ADSP is getest met een programma van 12

kbyte. Overzenden van dit programma naar het Evaluation Board

duurt ruim 10 minuten. Het programmageheugen voor instructies is

maximaal 16k * 3 bytes = 48 kbyte groot. Voor het overzenden van

een programma van deze grootte naar het Evaluation Board is dus

ongeveer 40 minuten nodig. In het uiteindelijke systeem zullen het

initialiseren van de ADSP en het downloaden van het ADSP-programma

deel uitmaken van de totale systeem-initialisatie. Tussen het

opstarten van het systeem en het gebruiksklaar zijn, zit dus ruim

40 minuten. Dit is onaanvaardbaar veel.

Daarnaast moet op de AT-host VT100-terminal emulatie software

worden gedraaid. Ook hier zouden we graag van af willen.

Het is bovendien goed te weten dat het Evaluation Board een ontwikkel

en testgereedschap is, en geen configuratie om de ADSP-2100A in een

definitieve toepassing te gebruiken. De opzet van het board is zo

universeel mogelijk. Dit zorgt ervoor dat het voor een groot aantal

verschillende toepassingen bruikbaar is als test- en ontwikkelgereed

schap. Dit betekent echter ook dat de configuratie voor bijna geen

enkele definitieve toepassing optimaal is.

Alles overwegend zijn we tot de conclusie gekomen dat we een nieuw

ADSP-2100A systeem moeten ontwerpen dat beter op onze toepassing

afgestemd is. Hierbij zal het Evaluation Board, waar mogelijk, wel als

voorbeeld dienen.
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6.4. ONTWERPEISEN AAN RET NIEUWE ADSP-BOARD

De configuratie waarin we de ADSP gebruiken voor het robotbesturings

systeem is gegeven in figuur 45.

Expansion I-. Connector

Program
Memory Code

16K x 24 bits

IJ Fifo

1 Interface

1J ADSP-2100
-I Microprocessor 1

Program DataMemory Data Memory16K x 16 bits 16K x 16 bits

I ADSP-AT 1
-I Interface r

I AT I
Figuur 45: Blokschema van het nieuwe ADSP-systeem.

In deze figuur zien we de ADSP-2100A met zijn interfaces voor het

programma- en datageheugen. Op de datageheugen-interface zitten nu ook

de fifo-buffers en een aantal expansion connectoren aangesloten. De

coordinatengenerator kan via een expansion connector op het ADSP-systeem

worden aangesloten. De schakeling met de fifo-buffers wordt op het

nieuwe ADSP-board geintegreerd. Op deze manier is het namelijk mogelijk

fifo-buffer 2 rechtstreeks vanuit de AT hostcomputer te lezen, zonder

gebruik te maken van het I/O-kaartje. De storingsgevoelige flat cable

verbinding tussen het fifo-buffer en de AT is dan overbodig geworden.

In figuur 45 zien we ook dat het ADSP-systeem nu rechtstreeks met de

host-computer gekoppeld is. vanuit de AT kan zowel het datageheugen als

programmageheugen beschreven worden. Bovendien kan fifo-buffer 2

rechtstreeks door de AT worden gelezen.
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Het nieuwe ADSP-board moet dus de volgende zaken bevatten:

- ADSP 2100A microprocessor met het volledige geheugen:

16k * 24 programmageheugen voor instructies

16k * 16 programrnageheugen voor data

16k * 16 datageheugen

- On-board klok; de maximale klokfrequentie is 50 Mhz, dit resulteert

dan in een instructietijd van 80 ns, i.e. 12,5 MIPS.

- Fifo-interface-schakeling zoals besproken in het vorige hoofdstuk.

- 3 prototyping connectoren; op dit moment is er maar een nodig voor de

coordinatengenerator, maar om toekomstige uitbreidingen mogelijk te

maken houden we een aantal van drie aan.

- Directe koppeling met de AT host-computer voor initialisatie en

downloaden van programma's vanuit de AT naar het ADPS-geheugen.

In principe kan het systeem op drie verschillende manieren gerealiseerd

worden :

1. ADSP-kaart als een insteekkaart voor de AT host-computer

2. Backplane waarop AT, ADSP-kaart en uitbreidingskaarten aangesloten

kunnen worden.

3. ADSP-moederboard met hierop prototyping connectoren.

De eerste mogelijkheid is afgevallen vanwege ruimtegebrek. De ADSP-kaart

zou namelijk een insteekkaart voor de AT zijn, terwijl er weer

uitbreidings- kaarten op deze ADSP-kaart zelf gestoken moeten worden.

Een backplane-systeem is beter te realiseren maar ook hier zitten een

aantal nadelen aan vast. Het aantal signaallijnen op het backplane zou

erg groot zijn, omdat aIle bussen en bijna aIle stuursignalen van zowel

AT als ADSP nodig zijn. Voor de ADSP zijn er dit 77 en voor de AT 31.

Een ander nadeel is dat een backplane storingsgevoeliger is, omdat aIle

signalen twee connectoren moeten passeren en de verbindingslijnen vaak

lang zijn.

We hebben er daarom voor gekozen om het nieuwe ADSP-board als

moederboard te realiseren, in navolging van het Evaluation Board. Op dit

moederboard komen een aansluiting voor de AT-bussignalen en 3
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prototyping connectoren voor de uitbreidingskaarten. In de AT

host-computer komt een insteekkaart met daarop de interface-schakeling

tussen AT en ADSP. De koppeling tussen deze kaart en het ADSP

moederboard wordt gerealiseerd met een afgescherrnde flatcable. Zie

figuur 46.

---------- -]
---------- -IT

Busconnector

Atgeschermde
Flatcable

Prototyping
Connectoren

DOD
AT Insteekk••rt

voor AT
AD5P Moederbord

Figuur 46: Systeemopzet met het nieuwe ADSP-board.

voordat ik overga tot het beschrijven van de hardware op het ADSP-board

zal ik eerst de interface-schakeling tussen AT en ADSP toelichten.

6.5. INTERFACE TUSSEN DE AT EN RET ADSP-BOARD

De comrnunicatie tussen de AT en het ADSP-board bestaat uit drie delen:

1. De ADSP-2100A microprocessor en de fifo-buffers worden door de AT

geinitialiseerd.

2. ADSP-programrna's worden vanuit de AT naar het ADSP-geheugen

geschreven (downloaden).

3. De AT leest coordinatenparen uit fifo-buffer 2.

Na power-up moet de ADSP-2l00A geinitialiseerd worden met een hardware

reset. Hiervoor heeft de microprocessor de RESET-ingang. Aan het einde

van een RESET-cyclus begint de ADSP-2100A met de uitvoer van het

programma op adres 0004 Hex.

De fifo-buffers CY7C421-30pc moeten na power-up gereset worden met een

master-reset (MR) cyclus. Hierna nemen de buffers de lege toestand aan.

De signalen RESET, MR1 en MR2 moeten door de AT worden gegenereerd.
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Voordat de ADSP aan de uitvoering van een programma kan beginnen moet

dit programma eerst door de AT in het geheugen van de ADSP geschreven

worden. Dit betekent dat de AT de controle moet krijgen over de bussen

en stuursignalen van het programma- en datageheugen van de ADSP. De

ADSP-2100A heeft hiervoor de signalen Bus-Request (BR) en Bus-Grant

(BG) .

Een externe processor vraagt de controle over de ADSP-bus door het BR

laag te maken. Wanneer de ADSP dit signaal ziet, maakt het eerst de

lopende instructie af. Daarna worden alle bussignalen hoogohmig gemaakt,

waarna de ADSP met BG aangeeft dat de bus vrij is voor de externe

processor. De externe processor neemt toegang tot het ADSP-geheugen

zodra het BG-signaal ontvangen is.

Wanneer de externe processor geen toegang tot de ADSP-bus meer nodig

heeft, wordt het BR-signaal hoog gemaakt en neemt de ADSP de besturing

van de bus weer over.

Dit proces is schematisch weergegeven in figuur 47.

EXTERNAL DEVICE ADSP·2100

Assert BR I-,,-
Halt execution

Assert BG
Tristate Interface signals

Figuur 47: BR - BG protocol van de ADSP-2100A

De AT moet dus het signaal BR genereren en het signaal BG kunnen
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inlezen. Nadat de ADSP zijn bus heeft vrijgegeven, moet de AT het

ADSP-geheugen beschrijven.

Hierbij zijn de volgende zaken van belang:

- De AT-bus moet door buffers gescheiden zijn van de ADSP-bus om

busconflicten te voorkomen wanneer de ADSP de besturing van de

ADSP-bus heeft. Wanneer de AT geen toegan~ heeft tot de ADSP-bus

moeten de uitgangen van deze buffers hoogohmig zijn.

- Het instructie-gedeelte van het ADSP-programmageheugen is 24 bits

breed. De databus van de AT is echter maar 16 bits breed. om data van

de AT naar dit programmageheugen te kunnen schrijven, zijn dus

minimaal twee instructies op de AT nodig. Hierbij moeten dan in de

eerste cyclus bijvoorbeeld de eerste 16 bits in een latch geklokt

worden, waarna in de tweede cyclus de 16 bits data uit de latch

tegelijk met 8 bits van de databus naar het geheugen geschreven kunnen

worden.

- Wanneer we de AT-adresbus rechtstreeks willen koppelen aan de adresbus

van de ADSP, kost dit een groot gedeelte van de adresruimte van de AT.

(32k programmageheugen + 16k datageheugen, dus in totaal 48k

adressen). Het is daarom beter ook de adressen in latches te klokken.

Dit kost namelijk maar een gering aantal AT-adressen voor het

genereren van stuursignalen.

Rekening houdend met bovenstaande punten, ben ik uitgekomen op de

schake ling gegeven in figuur 48.

Hierin wordt gebruik gemaakt van 8-bit latches met tri-state uitgangen.

Zowel het adres als de data voor het ADSP-geheugen worden in deze

latches geklokt. De uitgangen van de latches zijn aIleen enabled als

zowel BR als BG actief zijn, dat wil zeggen als de AT om de bus heeft

gevraagd en de ADSP de bus heeft vrijgegeven. Wanneer adres en data in

de latches zijn geklokt en dus op de ADSP-bus staan, wordt met een

volgende cyclus de data in het ADSP-geheugen geklokt. Hiervoor worden

door de AT-adresdecoder de signalen PMWR en DMWR gegenereerd. De

adresdecoder genereert ook de signalen CLKl, CLK2 en CLK3, waarmee de

data op de AT-databus in de latches wordt geklokt.
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Om een geheugenplaats van het ADSP-prograrnrnageheugen te beschrijven,

zijn de volgende AT-cycli nodig:

l. Klok de data op de AT-databus in de latches voor PMA Hiervoor
0-14

moet het signaal CLKI gegenereerd worden.

2. Klok de data op de AT-databus in de latches voor PMD Hiervoor
0-15

moet het signaal CLK2 gegenereerd worden.

3. Klok de data op de AT-databus in de latch voor PMD Hiervoor
16-23

moet het signaal CLK3 gegenereerd worden.

4. Klok de data op de uitgangen van de latches voor PMD door in het
0-23

prograrnrnageheugen op het adres, gegeven op de uitgangen van de

latches voor PMA Hiervoor moet het signaal PMWR gegenereerd
0-14

worden.

Voor het beschrijven van een plaats van het ADSP-datageheugen geldt:

l. Klok de data op de AT-databus in de latches voor DMA Hiervoor
0-13

moet het signaal CLKl gegenereerd worden.

2. Klok de data op de AT-databus in de latches voor DMD Hiervoor
0-15

moet het signaal CLK2 gegenereerd worden.

3. Klok de data op de uitgangen van de latches voor DMD door in het
0-15

datageheugen op het adres, gegeven op de uitgangen van de latches

voor DMA Hiervoor moet het signaal DMWR gegenereerd worden.
0-13

Voor het uitlezen van fifo-buffer 2 moet de AT het stuursignaal R

genereren. Daarnaast moet de koppeling tussen AT en ADSP-board nu

bi-directioneel zijn. Voor het downloaden van programma's is de richting

van datatransport naar de ADSP en voor het lezen van het fifo-buffer

naar de AT toe.

Tenslotte moet de AT, voordat de data ingelezen wordt, controleren of er

nog data in het fifo-buffer aanwezig is. De Empty Flag (EF) van

fifo-buffer 2 moet dus door de AT ingelezen kunnen worden.

Het totaalscherna van de interface tussen de AT en het ADSP-board is

gegeven in figuur 49.
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Figuur 49: Totaalschema van de interface tussen AT en ADSP-board

In deze figuur zien we dat het inlezen van de signalen EF2 en BG door de

AT, gebeurt met behulp van een tri-state buffer.

De AT en het ADSP-board worden met elkaar verbonden door een

afgeschermde flatcable. De flatcable die we hiervoor willen gebruiken

bestaat uit 32 zogenaamde twisted pairs. Een twisted pair bestaat uit

twee lijnen die om elkaar gewikkeld zijn. Een van deze lijnen is de

signaallijn, en de andere de aardlijn. Het voordeel van een twisted pair

is dat inductieve overspraak verminderd wordt. Bovendien werken andere

storingsbronnen op zowel signaallijn als aardlijn, zodat deze storing

weinig invloed heeft op het potentiaalverschil tussen deze twee lijnen.

Voorwaarde is wel dat alle aardlijnen van de twisted pairs aan beide

kanten van de flatcable geaard worden. Nadeel hiervan is dat er

aardlussen gemaakt worden. Tijdens het testen bleek echter dat de

storing die door de aardlussen wordt veroorzaakt veel kleiner is dan de

storing die optreedt wanneer de aardlijnen niet aan beide kanten worden

geaard. Ik zal hier in de aanbevelingen nog op terug komen.

Met de keuze van deze flatcable is het maximum aantal signaallijnen

tussen AT en ADSP-board beperkt tot 32. Hierdoor zijn we genoodzaakt de
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decoder op een insteekkaart voor de AT te bouwen en de schakeling met de

latches bij het ADSP-board te nemen. Het aantal signaallijnen is dan

beperkt tot 28.

6. 6 ONTWERP VAN DE DECODERSCHAKEL:rNG

Bij het ontwerp van de decoderschakeling op een insteekkaart van de AT

moet rekening gehouden worden met de volgende punten:

- Geheugengebruik van de AT.

- Timing van de AT.

- Beschikbaarheid van signalen op de uitbreidingsconnector van de AT

(ook weI r/O-channel genaamdl .

- Timing van de te realiseren uitgangssignalen van de decoder.

Daar waar bovenstaande punten beperkingen opleggen, of eisen stellen aan

het ontwerp van de decoderschakeling, zal ik dit beschrijven.

6.6.1. DE :rIO CONNECTOREN VAN DE AT

Een AT personal computer heeft 8 paar connectoren voor het aansluiten

van maximaal 8 uitbreidingskaarten op het moederbord. Een

connectorenpaar bestaat uit een 2 * 31 pins connector, de zogenaamde

XT-busconnector en een 2 * 18 pins connector, de zogenaamde

AT-busconnector.

Op de XT-busconnector zitten onder andere de volgende signalen:

SD - SDo 7

SA - SAo 19

SMEMW

SMEMR

row
rOR

BALE

AEN

databus

adresbus

Memory Write Strobe

Memory Read Strobe

I/O Write Strobe

I/O Read Strobe

Address Latch Enable

Address Enable

74



Het BALE signaal geeft aan wanneer SA -SA geldig is. AEN geeft aano 19

wanneer de DMA controller de beschikking over de bus heeft.

Op de AT-busconnector zijn daarnaast nog aanwezig, onder andere:

LA - LA
17 23

SD - SD
8 15

adresbus

databus

De benamingen XT-busconnector en AT-busconnector komen voort uit het

feit dat een XT-personal computer alleen een XT-busconnector heeft,

terwijl een AT-personal computer ook nog een AT-busconnector heeft. De

AT-busconnector maakt het mogelijk om 16 Mbyte in plaats van 1 Mbyte

geheugen te adresseren. Daarnaast is met de AT-busconnector 16-bit

datatransport mogelijk, in plaats van 8-bit data transport met alleen de

XT-busconnector.

6.6.2 EEN a-BIT BREDE INTERFACE TUSSEN DE AT EN RET ADSP-BOARD.

De interface-schakeling, zoals gegeven in de figuren 48 en 49, maakt

gebruik van een 16-bit brede databus. Voor deze schakeling zijn dus de

signalen van zowel de XT- als de AT-busconnector nodig. Op het moment

dat ik de schakeling moest gaan ontwerpen, had ik alleen de beschikking

over een prototyping kaart, die past op de XT-bus. Ik heb daarom

besloten de interface zodanig te veranderen, dat alleen het minst

significante byte van de AT-databus gebruikt wordt. Op deze manier

hebben we genoeg aan de signalen van de XT-busconnector. Deze aanpassing

heeft verschillende gevolgen:

Nu alleen nog de XT-busconnector nodig is, kan het nieuwe ADSP-board

ook op een XT personal computer worden aangesloten.

- Fifo-buffer 2 van het ADSP-board hoeft nu nog maar 8-bit breed te

zijn, omdat de AT maar 8 bit tegelijk kan inlezen. Ik heb ervoor

gekozen ook fifo-buffer 1 te veranderen naar een 8-bit breed buffer.

Dit alles heeft gevolgen voor het uitlezen van de positieopnemer en
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voor het Ie zen en schrijven van en naar de fifo-buffers door de ADSP.

Ik zal deze veranderingen beschrijven in sectie 6.8 en 6.9. De 16-bit

brede coordinaten worden in de fifo-buffers opgeslagen door eerst het

low-byte en dan het high-byte naar het buffer te schrijven. Het aantal

coordinaten, dat nu nog in het buffer past, wordt dus 2* kleiner.

De veranderingen in de interface-schakeling zitten voornamelijk in het

feit dat nu maar 8 bit tegelijk in de latches voor de ADSP-bussignalen

kunnen worden geklokt. Dit betekent dat voor het inklokken van PMA
0-14

en PMD nu 5 in plaats van 3 kloksignalen nodig zijn. De koppeling
0-23

met de ADSP-bussen voor een 8-bit brede interface is gegeven in

figuur 50.

In het totaalschema van figuur 49 verandert aIleen de breedte van de

databus van 16 naar 8 en de decoder moet nu ook de signalen CLK4 en CLK5

genereren.

Een cyclus voor het beschrijven van een plaats van het ADSP-programma

geheugen ziet er nu als voIgt uit:

l. Klok met CLK1 het laagste byte in van PMA

2. Klok met CLK2 het hoogste byte in van PMA

3. Klok met CLK3 het laagste byte in van PMD

4. Klok met CLK4 het middelste byte in van PMD

5. Klok met CLK5 het hoogste byte in van PMD

6. Klok met PMWR de data op PMD in het programmageheugen op de plaats

gegeven door PMA.

Een cyclus voor het beschrijven van een plaats van het ADSP-datageheugen

ziet er als voIgt uit:

l. Klok met CLK1 het laagste byte in van DMA

2. Klok met CLK2 het hoogste byte in van DMA

3. Klok met Clk3 het laagste byte in van DMD

4. Klok met CLK4 het hoogste byte in van DMD

5. Klok met DMWR de data op DMD in het datageheugen op de plaats gegeven

door DMA.
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Wat snelheid betreft zien we dat nu 6 AT-instructies nodig zijn in

plaats van 4 voor het beschrijven van een plaats van het ADSP

programmageheugen en 5 in plaats van 3 voor het datageheugen. Relatief

gezien is dit een grote achteruitgang in snelheid. Als we echter

bekijken wat de absolute snelheid is, dan zien we dat we zonder

problemen kunnen overstappen op de 8-bit brede interface. Voor het laden

van het totale ADSP geheugen (32k programmageheugen en 16k datageheugen)

zijn 32k * 6 + 16k * 5 = 272k instructies nvdig. Voor een 80286

microprocessor met een instructietijd van 160 ns komt dit neer op een

tijdsduur van 44 ms.

Ook voor het uitlezen van fifo-buffer 2 door de AT is het verlies in

snelheid relatief gezien groot, maar absoluut gezien klein. Er is

namelijk een instructie extra nodig, wat neerkomt op 160 ns.

We kunnen dus zonder problemen overstappen op een 8-bit brede interface

tussen AT en ADSP-board.

6.6.3 GEHEUGENGEBRUIK VAN DE AT

Op de XT-busconnector hebben we alleen de beschikking over de adres

lijnen A -A . Hierrnee kan in totaal 1 Mbyte aan geheugen geadresseerdo 19

worden. Als we kijken naar de memory map van de AT zien we dat binnen de

eerste Mbyte van het adresseerbare geheugen geen vrije adressen meer

zijn (zie figuur 51). Dat wil zeggen dat we gebruik moeten maken van I/O

Read en I/O Write instructies voor het adresseren van de decoder. De AT

maakt namelijk verschil tussen een memory access en een I/O access door

het gebruik van MEMR en MEMW enerzijds en lOR en lOW anderzijds.

De I/O ruimte bestaat uit 64k 8-bit of 32k 16-bit poorten. Adreslijnen

A - A zijn laag tijdens I/O operaties. Volgens de specificaties van
16 23

de AT moeten voor 8-bit I/O operaties D - D gebruikt worden. Dit deelo 7

van de bus is ook aanwezig op de XT-busconnector. Van de I/O adresruimte

zijn de adressen 000 Hex tot en met 3FF Hex al voor een groot deel in

gebruik. Voor de decoder moeten we dus gebruik maken van een adres

tussen 400 Hex en FFFF Hex.
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Address Name Function

o00ooo to 512Kb system System board memory
07FFFF board

ooסס08 to 128Kb I/O channel memory - IBM Personal
09FFFF Computer AT 128KB Memory

ExpansIon Option

OAOOOOto 128Kb video Reserved for graphics display buffer
OBFFFF RAM

OCOOOOto 128Kb I/O Reserved for ROM on I/O adapters
ODFFFF expansion ROM

OEOOOOto 64Kb Reserved Duplicated code assignment at
OEFFFF on system board address FEOOOO

OFOOOOto 64Kb ROM on Duplicated code assignment at
OFFFFF the system board address FFOOOO

ooסס10 to Maximum I/O channel memory - IBM Personal
FDFFFF memory 15Mb Computer AT 512KB Memory

Expansion Option

FEOOOO to 64Kb Reserved Duplicated code aSSignment at
FEFFFF on system board address OEOOOO

FFOOOO to 64Kb ROM on Duphcated code assignment at
FFFFFF the svstem board address OFOOOO

Figuur 51: Memory map van de AT

6.6.4 TIMING VAN DE AT-SIGNALEN

De 80286 microprocessor en de 82288 buscontroller bepalen in belangrijke

mate de timing van de AT. In verband met het ontwerp van de

decoder- schakeling is vooral de timing van de signalen die op de

XT-busconnector aanwezig zijn van belang. Ik zal me daarom beperken tot

het beschrijven van de timing van deze signalen.

We gaan uit van een 80286 die werkt met een kIoksnelheid van 12,5 MHz.

Hiervoor is een extern kIoksignaal van 25 MHz nodig. Een

processorklokperiode van de 80286 bestaat uit twee perioden van de

externe klok. Een instructie van de 80286 duurt minimaal 2

processorklokcycli, een voor het decoderen van de statusinformatie (T )
s

en een voor het uitvoeren van het commando (T ). Tijdens T worden adres
c s

en data op de bus gezeti tijdens T vindt het datatransport van of naar
c

het geheugen en I/O-poorten plaats.
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De timing van de belangrijkste signalen is gegeven in figuur 52. De

bijbehorende tijden staan vermeld in tabel 3. Het adres van een nieuwe

instructie wordt tijdens T van de vorige instructie op de bus gezet.
c

Dit heeft tot gevolg dat het adres al tijdens het uitvoeren van een

instructie van de bus verdwijnt. Het adres kan gedurende de hele

instructie constant worden gehouden door het signaal ALE te gebruiken

voor het inklokken van het adres in latches. De adreslijnen SA -SA dieo 19

zo ontstaan zijn aanwezig op de XT-busconnector. ALE geeft nu dus aan

wanneer het nieuwe adres op SA -SA staat.o 19

I
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Figuur 52: Timing van de signalen op de XT-busconnector

De timing van row en rOR is identiek. De te schrijven data is al ruim

voor het actief worden van row geldig en blijft dit oak tot ruim na het

weer inactief worden van row. Bij een leesinstructie wordt de data

ingeklokt op de stijgende flank van de processorklok aan het einde van

T . De data moet een bepaalde tijd voor en na deze flank op de bus
c

staan. Bij het ontwerpen van de decoder moet met de timing van de AT

rekening worden gehouden. De in tabel 3 vermelde tijden gelden voor een

80286 met een kloksnelheid van 12,5 MHz. Deze tijden verschillen van

80286 microprocessoren met andere kloksnelheden. De decoder moet echter

werken voor alle 80286's. Hiermee is bij het antwerp rekening gehouden.
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nr. naam min max. eenheid

l. External Clock Period 40 250 ns

2. Address Valid Delay 1 32 ns

3. ALE Active Delay 3 16 ns

4. ALE Inactive Delay 19 ns

5. Command Active 3 21 ns

6. Command Inactive 5 20 ns

7. write Data Valid Delay 0 30 ns

8. Data Float Delay 0 32 ns

9. Read Data Setup Time 5 ns

10. Read Data Hold Time 6 ns

Tabel 3: Schakeltijden behorende bij figuur 52 voor een 12,5 MHz 80286

6.6.5 TIMINGSEISEN AAN DE DECODER-UITGANGSSIGNALEN

Als we nog een keer naar figuur 49 kijken, zien we dat de decoder de

volgende signalen moet genereren:

1. RESET voor de ADSP

2. MR voor de fifo-buffers

3. BR voor de ADSP

4. CLK1 - CLK5

5. PMWR en DMWR

6. R voor fifo-buffer 2

7. OE voor het tri-state buffer waarrnee BG en EF2 worden ingelezen

Deze signalen moeten aan de volgende timings-eisen voldoen:

1. RESET Width Low> 80 ns.

Deze tijd geldt voor de ADSP-2100 AK Grade. Voor andere grades is

deze tijd langer.
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2. MR Pulse Width = t > 30 ns.
pmr

Deze tijd geldt voor de CY7C421-30pc.

3. BR moet laag blijven gedurende de tijd dat de AT een programma naar

het ADSP-geheugen schrijft. We hebben eerder gezien dat dit voor een

programma van maximale omvang ongeveer 44 ms duurt.

4. De latches die gebruikt worden tussen de AT-bus en de ADSP-bussen

zijn 74F374's. Deze latches schakelen op de stijgende flank van het

kloksignaal. CLK Pulse Width Low> 6 ns.

5. Voor het geheugen van de ADSP wordt de CY7C128-35 gebruikt. Dit is

een 2048 * 8 statische RAM chip. PMWR en DMWR worden gebruikt voor

het sturen van de ingang WE van de geheugenchip. Hiervoor geldt:

WE Pulse Width t > 20 ns.
pwe

6. Read Pulse Width t > 30 ns.
pr

7. Om de signalen BG en EF2 van de AT-databus te scheiden wordt het

tri-state buffer 74F244 gebruikt. De eis aan het output enable

signaal is, dat de data een bepaalde tijd voor en na het tijdstip van

lezen van de AT op de uitgang van het buffer staat.

6.6.6 DE DECODERSCHAKELING

Bij het ontwerp van de decoder moet zowel rekening worden gehouden met

de timing van de AT als met de timing van de te genereren stuursignalen.

Laten we allereerst kijken naar de timing van de AT, zoals gegeven in

figuur 52 en tabel 3.

De breedte van de row en rOR puls is minimaal:

•

2 * (1.) - (5.) + (6.) > 80 - 21 + 5 64 ns.

Deze signalen bepalen de pulsbreedte van de uitgangssignalen van de

decoder. De ingangssignalen van de decoder zijn namelijk de adreslijnen

SA - SA en row en rOR.
D 19
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Deze pulsbreedte van 64 ns is genoeg voor aIle stuursignalen behalve

veor RESET en BR. Voor deze twee signalen heb ik daarom een flipflop met

preset- en clearingang gebruikt. De 74AS74 is een D-type positive-edge

triggered flipflop met clear en preset. Deze flipflop wordt gebruikt als

set-reset flipflop door zowel CLK als D aan aarde te te leggen en aIleen

PRE en CLR aan te sturen. Voor PRE en CLR geldt: Pulse Duration

Low> 4 ns.

Deze signalen zijn dus ook te genereren met de decoder. Deze genereert

dan de signalen CLR-RESET, CLR-BR, PRE-RESET en PRE-BR. De schakeling

die we zo verkrijgen is gegeven in figuur 53.

FLIPF P

.K >

.K" >

CLK3 >

I CLK'l >
I CLK5 >I
I MR >
I

IMR2 >
DMWR >

IPMWR >
R FIFO >

IOE LATCH >

PRE RESET
'RESE >

CLR RESE

PRE BR
IBR >

CLR BR

LO 5

SAO

AEN

/ lOW

/ lOR

SA19

DECODER

Figuur 53: Blokschema van de decoderschakeling

In deze schakeling wordt bij het decoderen ook het signaal Address

Enable (AENl meegenomen. Hiermee wordt voorkomen dat de uitgangen van de

decoder actief worden als de DMA controller de bus bestuurt. Voor het

ontwerp van de decoder is het nu nog van belang welke adressen

gedecodeerd moeten worden. De keuze van de adressen is min of meer

willekeurig; er moet aIleen rekening worden gehouden met de adressen die

al gebruikt worden. Voor de decoder hebben we de keuze uit de adressen
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400 tot FFFF Hex. lk heb gekozen voor de adressen FFEO tim FFEF Hex.

Hiervoor geldt:

a = a
15 14

a = O.
4

a
13

a
12

a
11

a
10

a
9

a
B

a
6

a
5

1 en

Tabel 4 geeft de waarden van a tim a voor aIle uitgangssignalen. Heto 3

electrische schema van de decoder is gegeven in figuur 54.

Uitgang
-- -- adresa a a a lOW lOR

3 2 1 0

CLKl 0 0 0 0 0 X FFEO

CLK2 0 0 0 1 0 X FFEl

CLK3 0 0 1 0 0 X FFE2

CLK4 0 0 1 1 0 X FFE3

CLK5 0 1 0 0 0 X FFE4
--

0 0 0 FFE5PMWR 1 1 X

--DMWR 0 1 1 0 0 X FFE6

nog vrij 0 1 1 1 0 X FFE7
--

0 0 FFE8PRE-BR 1 0 0 X
--

0 0 0 FFE9CLR-BR 1 1 X
--

0 0PRE-RESET 1 1 0 X FFEA
--

0 0CLR-RESET 1 1 1 X FFEB
--

0MRl 1 1 0 0 X FFEC
--

0 0MR2 1 1 1 X FFED
-

0R-FlFO 1 1 1 0 X FFEE
-

0OE-LATCH 1 1 1 1 X FFEF

Tabel 4: Adressering van de decoder-uitgangssignalen

Het timingsdiagram van deze schakeling is gegeven in figuur 55. De

bijbehorende tijden staan ver.meld in tabel 5.
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Figuur 55: Timingsdiagram van de decoderschakeling.
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nr. naam min. max. eenh.

11. t (04) + t (30) + t (32) 1 15.3 ns
pIh phI phI

12. t (32) 1 5.8 ns
phI

13. t (138) 2 8.5 ns
phI

14. t (32) 1 5.8 ns
pIh

15. t (138) 2 7.5 ns
pIh

Tabel 5: Schakeltijden van de decoderschakeling.

Uit figuur 55 kunnen we de breedte van een signaalpuls op de uitgang van

de 74AS138 bepalen. Deze is gelijk aan:

64 - (12.) - (13.) + (14.) + (15.) > 64 - 5,8 - 8,5 + 1 + 2 52,7 ns.

Dit is ruim voldoende voor aIle uitgangssignalen. Op de opgaande flank

van CLKI tim CLK5 wordt de data op D - D in een 74F375 latch geklokt.a 7

uit figuur 52 voIgt dat de tijd tussen het hoog worden van row en het

ongeldig worden van D - D gelijk is aan:a 7

(1.) - (6.) > 40 - 20 20 ns.

Uit figuur 55 voIgt dan de tijd t tussen het hoog worden van een uitgang

van de 74AS138 en het ongeldig worden van D - D :a 7

t > 20 - (14.) - (15.) > 20 - 5,8 - 7,5 6,7 ns.

Deze tijd is groter dan de Data Hold Time van de 74F375 (= 2 ns). De

timing is dus in orde.

Om de timing voor het uitlezen van fifo-buffer 2 te controleren moeten

we kijken of het fifo-buffer de data snel genoeg op de AT-bus plaatst.

Uit figuur 52 krijgen we de tijd tussen het laag worden van rOR en het

moment van inlezen van de AT: 2 * (1.) - (5.) > 80 - 21 = 59 ns.
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Uit figuur 55 halen we de tijd tussen het laag worden van R-fifo en het

moment van inlezen: t > 60 - (12.) - (13.) > 60 - 5,8 - 8,5 = 45,7 ns.

Aangezien de access time van het fifo-buffer kleiner is dan 30 ns, staat

de data op tijd op de AT-bus. De totale timing van de decoderschakeling

klopt dus.

6.6.7 BUFFERING VAN DE DECODERUITGANGEN EN DE AT-DATABUS

De decoderschakeling van figuur 54 vormt het hoofddeel van de

insteekkaart voor de AT. Op deze kaart zitten verder nog een aantal

buffers, een transceiver en een connector voor het aansluiten van de

flatcable, zie figuur 56. De buffers zorgen er onder andere voor dat de

signalen meer stroom kunnen leveren. De signalen worden hierdoor

ongevoeliger voor storingen en kunnen meer ingangen aansturen.

U
7

zorgt er bovendien voor dat PMWR en DMWR van de ADSP-bus gescheiden

zijn indien de ADSP de bus niet heeft vrijgegeven. Hiertoe stuurt BG de

enable ingang van het buffer.

U
9

is een transceiver, waarvan de output altijd enabled is en de

richting van datatransport bepaald wordt door R-FIFO. Indien het

fifo-buffer niet uitgelezen wordt is R-FIFO haog en is de richting van

datatransport van A naar B, dus van AT naar ADSP. Wanneer het

fifo-buffer wordt uitgelezen is R-FIFO laag en staat de data van de

ADSP-kaart op de AT-databus.

U
10

tens lotte zorgt ervoor dat EF2 en BG op de AT-databus kunnen worden

gezet. Dit gebeurt wanneer OE-LATCH laag wordt gemaakt. In aIle andere

gevallen zijn BG en EF2 van de AT-databus gescheiden.
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6.7 BUFFERING VAN DE ADSP-2100A BUSSEN

Wanneer de ADSP de bussen vrij geeft voor een andere processor, zijn de

bussen voor programma- en datageheugen in tri-state. vanuit dit oogpunt

gezien is het dus niet nodig deze bussen te bufferen. Omdat er echter

veel geheugenchips op de bussen aangesloten zijn, is het toch

noodzakelijk de bussen te bufferen. Voor PM~ ,PMDA, PMS, PMWR, PMRD,
0-13

DMA , DMS, DMWR en DMRD kan worden volstaan met tri-state buffers.
0-13

Voor PMD en DMD zijn vanwege het bi-directionele datatransport
0-23 0-15

transceivers vereist. Als tri-state buffer kan de 74F244 worden

gebruikt. Voor het Evaluation Board is gebruik gemaakt van D-type

latches met tri-state uitgangen, de 74F373. Voor het nieuwe bord is het

echter niet nodig om het adres in een latch te klokken. Daarom verdient

het gebruik van de 74F244 de voorkeur. Het output-enable signaal van de

buffers is laag-actief. Wanneer BG actief is moeten de uitgangen van de

tri-state buffers hoogohmig zijn en dus moeten de enable ingangen G hoog

zijn. Dit is te realiseren door het geinverteerde BG-signaal hiervoor te

gebruiken.

Voor de transceivers wordt de 74F245 gebruikt. De 74F245 heeft een

output-enable ingang G, een direction ingang DIR en twee databussen A en

B. Voor DIR = laag is het datatransport van B naar A en voor DIR = hoog

van A naar B. Door nu bus A voor de ADSP zijde te gebruiken, kunnen DMRD

en PMRD als DIR-signaal worden gebruikt. De schakeling is gegeven in

figuur 57.

Hierin zien we onder andere dat PMS niet aangesloten is. Dit stuur

signaal is namelijk niet nodig voor het adresseren van het geheugen.

Verder worden PMA en PMDA niet gebufferd, maar gebruikt als
11-13

ingangssignalen van twee 1 uit 8 decoders.

Het programmageheugen bestaat uit 16k * 24 bits instructiegeheugen en

16k * 16 bits datageheugen. Om onderscheid tussen deze twee delen te

kunnen maken wordt PMDA (Program Memory Data Access) gebruikt. Met

PMDA = 0 wordt het instructiegedeelte geadresseerd en met PMDA = 1 het

datagedeelte.
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Het geheugen wordt opgebouwd met geheugenchips van 2 kbyte elk. Elk

gedeelte van 16K adressen bestaat dus uit 8 blokken van 2k. Voor het

adresseren van een van deze 8 blokken worden PMA gebruikt.
11-13

Met behulp van 2 74F138's worden uit PMDA en PMA 16 chip-enable
11-13

signalen gevormd. PMDA en PMA hoeven niet gebufferd te worden omdat
11-13

ze maar 2 ingangen aansturen. Bij het datageheugen worden DMA
II

_
13

op

overeenkomstige wijze gebruikt. Hier moeten deze signalen echter wel

worden gebufferd omdat ze ook via de prototyping connectoren naar buiten

worden gevoerd.

De gebufferde ADSP-bussignalen worden gekoppeld met de gelijknamige

bussignalen die door de AT worden gegenereerd. Hierop bestaan enkele

uitzonderingen:

AT

PMA wordt gekoppeld met
0-10

PMA wordt gekoppeld met
11-13

PMA wordt gekoppeld met
14

ADSP

BPMA
0-10

PMA
11-13

PMDA

Op het moment dat de ADSP de bussen heeft vrijgegeven. maar de AT nog

geen controle over de bus heeft genomen, zijn de bussignalen

ongedefinieerd. Hetzelfde geldt wanneer de AT de besturing van de bus

terug heeft gegeven, maar de ADSP die nog niet genomen heeft. Om

ongewenste flanken op de stuursignalen BPMWR, BPMRD, BDMWR en BDMRD (zie

figuur 57) te voorkomen, zijn deze signalen via pull-up weerstanden aan

+5 V gelegd.
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6.8 INTEGRATIE VAN DE FIFO-INTERFACE OP HET ADSP-BOARD

Het grote voordeel van het integreren van de fifo-interface op het

ADSP-board is dat fifo-buffer 2 rechtstreeks door de AT kan worden

uitgelezen. Hiervoor is de I/O kaart niet meer nodig. De nieuwe

fifo-.interface-configuratie is gegeven in figuur 58.

ISTART
CAMERA

STUURSIGNALEN
POSI":IE TELLER

------ BESTURING 1
1--

8
,

IW IEF

FIFOl

IHlll IR
8

, . BESTURING 2

DMA

/n"",n
ADSP

/DMWR

'}r 8

STATOS

IR Itf

FIF02 I
IHJl2

IFF

, 8

INSTEEKKAART VOOR AT

] [ BUSCONNECTOR

I AT I
Figuur 58: Fifo-interface op het ADSP-board

Hierin zien we de koppeling tussen fifo-buffer 2 en de AT zoals eerder

in dit hoofdstuk besproken. De verbinding tussen fifo-buffer 1 en de

ADSP en de ADSP en fifo-buffer 2 is nu ook 8-bit breed. Datatransport

vindt plaats op DMD van de ADSP.
0-7

Besturingsschakeling 2 is nauwelijks veranderd ten opzichte van

figuur 38, alleen wordt de vert raging van het acknowledge signaal ACK6
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nu gerealiseerd met een aantal poorten in plaats van met een RC

vertragingsnetwerk. Zie figuur 59.

Wanneer een van de uitgangen van u3 laag wordt, wordt ACK6 pas 6t later

laag. 6t wordt voornamelijk bepaald door de schakeltijd van de 4

inverters. Wanneer de uitgang van U3 echter weer hoog wordt, zal ACK6

bijna meteen volgen.

lAM-BUS bit 1-\ >NC

Figuur 59: Besturingsschakeling 2 uit figuur 58

De schakeling voor het uitlezen van de positieteller wordt beschreven in

paragraaf 6.9.
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6.9 KOPPELING MET DE POSITIETELLER

De verandering van 16-bit fifo-buffers naar a-bit fifo-buffers heeft tot

gevo1g dat er nog maar een byte tege1ijk uit de positietel1er kan worden

ge1ezen. De koppe1ing tussen fifo-buffer 1 en de positiete11er verandert

dus ook van 16-bit breed (zie figuur 24) naar a-bit breed (zie

figuur 60).

/OE-XHIGH

Figuur 60: Koppe1ing van de positiete11er met het a-bit brede

fifo-buffer.

De timing van de stuursigna1en uit figuur 60 is gegeven in figuur 61:

1 ___

LJ LJ u LJ

Figuur 61: Timing van de stuursigna1en uit figuur 60.
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In plaats van de OE signalen naar de positieteller te sturen, worden de

adressen A van de latches naar de positieteller gestuurd. Op de
0-2

positieteller worden deze adressen gedecodeerd tot de OE signalen

(A = 000 = latch 0, A = 111 = latch 7). Dit heeft als voordeel dat
0-2 0-2

het in de toekomst gemakkelijk is om extra assen toe te voegen zonder

dat daarvoor de besturingssignalen vanaf het ADSP-board veranderd moeten

worden. Per cobrdinaat moeten 2 latches van 8 bits na elkaar uitgelezen

worden. Met 3 adreslijnen kunnen maximaal 8 latches en dus 4 cobrdinaten

ingelezen worden.

Om te voorkomen dat tijdens het schakelen van de adreslijnen stoorpulsen

op de uitgangen van de adresdecoder komen, wordt gebruik gemaakt van een

Address-Latch-Enable signaal (ALE). Dit signaal is inactief (= laag)

wanneer de adreslijnen worden geschakeld en wordt pas actief als het

~==33 op de adreslijnen geldig is. De timing van A
o
_

2
' ALE en ~ is

gegeven in figuur 62.

I S TART _CAMERA ....,~'"T""'T..,~I""",...T'""T""T''"T'''''T..,~I''''",...T'""T""T'''T..,-r-,-T''::"''!:-:'!"'";"'!'';:--'

A2

A1

AO

ALE

I I I

/W I
, I

I , I I I I, , I I I I 1 I I
I I I 1, I I I

122' 24 1 211 1301• 114 t 118' 20.a I 41 I I , I
,

I I I, I I I , I I I I I
I I I I I t ,

,271 129, I 31 0
1.0 I !it I ,13, 'lS, '11, 1191 , 21 , 1231 1251

I

Figuur 62: Timing van de stuursignalen A
o
_

2
' ALE en W voor het uitlezen

van de positieteller
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In deze figuur is een volledige cyclus getekend, van A A A = 000 tot en
2 1 0

met A A A = 111.
210

Zolang START-CAMERA hoog is zijn ALE = A = A = A = 0 en W = 1. Wanneero 1 2

er een nieuw beeld wordt genomen, wordt START-CAMERA laag en begint de

cyclus voor het uitlezen van de latches. Achtereenvolgens verandert het

adres, worden ALE en Wactief, wordt de data ingeklokt op de stijgende

flank van Wen wordt ALE weer inactief. Dit gebeurt voor iedere latch.

De signalen uit figuur 62 kunnen worden afgeleid van de standen van een

5-bit teller, omdat er precies 32 toestanden zijn in het verloop van de

signalen. Ik zal daarom beginnen met het ontwerp van deze 5-bit teller.

Vervolgens zal ik de signalen A , ALE en Wafleiden van de
0-2

tellerstanden.

6.9.1 BEPALING VAN DE STOURSIGNALEN VOOR BET UITLEZEN VAN DK

POSITIETELLER

In figuur 62 zien we dat de teller in stand 0 moet blijven staan totdat

START-CAMERA laag wordt. Als START-CAMERA laag wordt, begint de teller

te tellen totdat de stand 31 bereikt is. Hierop blijft de teller staan,

totdat START-CAMERA weer hoog wordt. De teller springt dan op 0 en

blijft weer wachten tot START-CAMERA laag wordt. De toestands

overgangtabel die hierbij behoort is gegeven in tabel 6.

Uit deze tabel zijn de functies voor T tim T af te leiden. Dezeo 4

functies zijn:

- - - --T T T + T T + T T + T T + T T T T T START-CAMERA +
0 4 0 3 0 2 0 1 0 4 3 2 1 0

T T T T T START-CAMERA
4 3 2 1 0

T T T + T T + T T T T T START-CAMERA
1 1 0 1 0 4 3 2 1 0

T T T + T T + T T T + T T T T T START-CAMERA
2 2 1 2 0 2 1 0 4 3 2 1 0

T T T T T + T T + T T + T T + T T T T T START-CAMERA
3 3 2 1 0 3 2 3 1 3 0 4 3 2 1 0
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T T T T T T + T T + T T + T T + T T +
4 43210 43 42 41 40

T T T T T START-CAMERA
4 3 2 1 0

I -- T TT T T T T START- T T T
4 3 2 1 0 4 3 2 1 0

CAMERA

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 1 x 0 0 0 1 0
0 0 0 1 0 x 0 0 0 1 1
0 0 0 1 1 x 0 0 1 0 0
0 0 1 0 0 x 0 0 1 0 1
0 0 1 0 1 x 0 0 1 1 0
0 0 1 1 0 x 0 0 1 1 1
0 0 1 1 1 x 0 1 0 0 0
0 1 0 0 0 x 0 1 0 0 1
0 1 0 0 1 x 0 1 0 1 0
0 1 0 1 0 x 0 1 0 1 1
0 1 0 1 1 x 0 1 1 0 0
0 1 1 0 0 x 0 1 1 0 1
0 1 1 0 1 x 0 1 1 1 0
0 1 1 1 0 x 0 1 1 1 1
0 1 1 1 1 x 1 0 0 0 0
1 0 0 0 0 x 1 0 0 0 1
1 0 0 0 1 x 1 0 0 1 0
1 0 0 1 0 x 1 0 0 1 1
1 0 0 1 1 x 1 0 1 0 0
,

0 1 0 0 x 1 0 1 0 11

.l. 0 1 0 1 x 1 0 1 1 0
1 0 1 1 0 x 1 0 1 1 1
1 0 1 1 1 x 1 1 0 0 0
1 1 0 0 0 x 1 1 0 0 1
1 1 0 0 1 x 1 1 0 1 0
1 1 0 1 0 x 1 1 0 1 1
1 1 0 1 1 x 1 1 1 0 0
1 1 1 0 0 x 1 1 1 0 1
1 1 1 0 1 x 1 1 1 1 0
1 1 1 1 0 x 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0

Tabel 6: Toestandsovergangtabel voor de 5-bit teller.
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Op deze manier is de 5-bit teller gerealiseerd. Van de tellerstanden

kunnen nu de signalen ALE, A
O

_
2

en Wworden afgeleid. Hierbij moeten we

eraan denken dat de functies gerealiseerd worden in een PAL met

registeruitgangen. Dit betekent dat we voor de te realiseren functies

moeten kijken naar de vorige toestanden. Deze worden namelijk ingeklokt

en leiden tot de nieuwe toestand.

Voor een cyclus waarin 8 latches worden uitgelezen, zijn de

stuursignalen actief voor de volgende tellerstanden:

signaal tellerstanden

A 15 tim 30
2

A 7 tim 14 en 23 tim 30
1

A 3 tim 6, 11 tim 14, 19 tim 22 en 27 tim 30
0

ALE 0, 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 28, 29.

W 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28.

Voor ALE en W zit aan tellerstand 0 de extra voorwaarde verbonden dat

START-CAMERA laag is.

enzien we dat A en T , A en T en Ao 2 1 3 2

identiek zijn. Deze laatste

Als we A vergelijken met T
0-2 0-4

T op de term T T T T T START-CAMERA na,
4 43210

term zorgt er enkel voor dat de tellerstand op 11111 blijft zolang

START-CAMERA nog 0 is. Als we T T T gaan gebruiken als respectievelijk
4 3 2

A A A , zal dus latch-adres 7 op deze lijnen blijven staan zolang
2 1 0

START-CAMERA nog 0 is. Aangezien ALE dan al laag is zal geen van de

latches meer geadresseerd worden. Ik heb er daarom voor gekozen

T tim T als A tim A te gebruiken. Dit bespaart 3 uitgangen.
4 2 2 0

Wat nu als we geen 8 maar bijvoorbeeld 4 of 6 latches willen uitlezen?

Dit is eenvoudig te realiseren door de teller, nadat het gewenste aantal

latches uitgelezen is, te laten springen naar de stand 11111. Dit moet

dan weI gebeuren op een moment dat ALE laag is. In de nieuwe toestand

T - T = 11111 is ALE ook laag, zodat er dan nog steeds geen latch
4 0

geadresseerd is.

98



In tabel 7 staan de tellerstanden vermeld waarop, na het gewenste aantal

latches te hebben gelezen, de teller naar 11111 moet springen.

Aantal te lezen latches tellerstand

1 3 = 00011

2 7 = 00111

3 11 = 01011

4 15 = 01111

5 19 .. 10011

6 23 = 10111

7 27 = 11011

8 31 = 11111

Tabel 7: Resetstanden voor T
0-4

De laatste stand is overbodig, omdat in het geval dat alle 8 latches

moeten worden uitgelezen de teller al op 11111 staat.

Het verspringen van de teller kan eenvoudig gerealiseerd worden door

voor elk van de uitgangen T tim T de minterm uit bovenstaande tabel op
4 0

te nemen.

In de huidige situatie moeten 2 coordinaten en dus 4 latches uitgelezen

worden. De term T T T T T = 01111 wordt dus opgenomen in de functies
4 3 2 1 0

voor T De functies voor ALE en Wzijn:
0-4

ALE T T T T T START-CAMERA + T T + T T + T T + T T
43210 41 31 21 10

W T T T T T START-CAMERA + T T T + T T T + T T T
43210 410 310 210

Voor toekomstige toepassingen is het wenselijk dat vanaf het ADSP-board

een signaal wordt gegeven, wanneer alle data in het fifo-buffer is

geklokt. Dit signaal is laag-actief en heet FIFO-READY. Op het moment

dat alle benodigde latches ingelezen zijn moet dit signaal een

klokperiode laag worden. FIFO-READY bestaat dus uit slechts een term.
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Voor de verschillende aantallen latches die uitgelezen moeten worden is

deze minterm gegeven in tabel 8.

aantal te lezen latches FIFO-READY

1 TTTTT= 00010
4 3 2 1 0

2 TTTTT= 00110
4 3 2 1 0

3 TTTTT= 01010
4 3 2 1 0

4 TTTTT= 01110
4 3 2 1 0

5 TTTTT= 10010
4 3 2 1 0

6 TTTTT= 10110
4 3 2 1 0

7 TTTTT= 11010
4 3 2 1 0

8 TTTTT= 11110
4 3 2 1 0

Tabel 8: FIFO-READY als functie van het aantal te lezen latches.

6. 9.2 REALISATIE VAN DE STUURSIGNALEN MET EEN PAL

De signalen die met de PAL gerealiseerd moeten worden zijn W,

FIFO-READY, T en ALE. Hiervan komen T overeen met A . T en
0-4 2-4 0-2 0-4

ALE zijn hoog-actieve register-uitgangssignalen van de PAL en W en

FIFO-READY laag-actieve register-uitgangssignalen.

De PAL die ik voor deze signalen wil gebruiken is de CYPRESS PAL

C22VIO-2SWC. De belangrijkste kenmerken van deze PAL zijn:

- 1 klok-ingang

- 11 ingangspinnen

- 10 pinnen die ofweI als ingang ofweI als uitgang gebruikt kunnen

worden

- Uitgangen zijn programmeerbaar voor register- en/of combinatorische

werking, pOlariteit en output enable control

- De register uitgangen worden geinitialiseerd in de inactieve toestand

- De PAL is wisbaar met ultraviolet licht

- Maximale schakelfrequentie: 33,3 MHz
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Voor het berekenen van de gewenste schakelfrequentie van de PAL is de

tijdsduur van de puIs op START-CAMERA van belang. Gedurende de tijd dat

START-CAMERA laag is moet de PAL namelijk 31 maal schakelen. Als we er

van uitgaan dat de camera iedere 40 ms een nieuw beeld opneemt, is

START-CAMERA een blokgolf met een periode van 40 ms en een duty-cycle

van 50%. De PAL moet dan binnen 20 ms, 31 maal schakelen. De minimale

schakelfrequentie van de PAL is dan dus: 1 / (20 ms / 31) = 1,6 kHz.

Voor de maximale schakelfrequentie is de timing van de positieteller en

het fifo-buffer van belang, zie figuur 63.

1.
I

...-.

I

AO-2, ALE

Iw

IOE

DATA OP
FIFO-INGANG

-----4i~~__"""'i_i__....,,>~---
I
I I
I I
I I

----~ 1'---------------
I
I I
I I I
~ I

----..:-""~ :
I I
I I 4. I

~~

Figuu= 63: Timing voor het uitlezen van de positieteller.

De bijbehorende tijden staan vermeld in tabel 9.

nr. naam min. max.

I. Klokperiode van PAL 30 ns

2. Delay Time van adresdecoder 74AS138 10 ns

3. Output Delay Time van de 74LS374 28 ns

4. Data Setup Time van het fifo-buffer 18 ns

Tabel 9: Schakeltijden behorend bij figuur 63
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De tijd tussen het beschikbaar zijn van A en ALE op de uitgangen van
0-2

de PAL en het geldig worden van de data op de fifo-uitgangen bedraagt:

(2.) + (3.) < 10 + 28 = 38 ns. De Data Setup Time van het fifo-buffer

bedraagt 18 ns. De minimale klokperiode van de PAL bedraagt dus

38 + 18 = 56 ns. Dit komt overeen met een maximale schakelfrequentie

f = 1 / 56 ns = 18 MHz.
max

Bij het programmeren van de PAL zijn de signalen aan de pinnummers

toegewezen, zoals gegeven in figuur 64.

CLK 1 I1/CLK 2301
/w/START_CAMERA 3 I2 02

I3 03 21 ME
4 I4 04 20 A2
5 IS 05 19 A1

I6 06 1 AO
I7 07 T1
I8 08 1 TO
I9 09 1 /FIFO_READY
I10 010 14
III
I12

Fiquur 64: Toewijzinq van de siqnalen aan de pinnummers

6.9.3 TOTAALSCHEMA VAN DE FIFO-INTERFACE OP RET ADSP-80ARD

De fifo-interface-schakeling zoals die op het ADSP-board is opgenomen,

is gegeven in figuur 65. In deze figuur zien we de PAL 22Vl0 die de

adreslijnen A , ALE en FIFO-READY via connector CON 2 naar de
0-2

positieteller stuurt. De positieteller zet de data op de bus zodra een

van de latches geadresseerd wordt. De data wordt in fifol geklokt met

het schrijfsignaal Wdat ook van de PAL afkomt. De coordinatenparen

(cameraposities) in fifo 1 worden door de ADSP gelezen en gebruikt bij de

coordinatentransforrnatie. De getransforrneerde coordinatenparen

(gedetecteerde naadpunten) worden door de ADSP weggeschreven naar

fifo-buffer 2. Dit laatste buffer wordt uitqelezen door de AT, die de

punten gebruikt voor de baanplanning.

In figuur 65 is tevens te zien dat EF en FF van fifo-buffer 1 en FF van

fifo-buffer 2 door de ADSP ingelezen kunnen worden en dat de AT EF2 kan

inlezen.
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7. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

7.1 CONCLUSIES

Er is een fifo-interfacekaart ontwikkeld als uitbreidingskaart voor het

ADSP-2100A Evaluation Board. De eerste functie van deze kaart is het

koppelen van de positieteller en de ADSP-2100A voor het overzenden van

de camerapositie op het moment dat er een nieuw beeld wordt opgenomen.

Daarnaast wordt de ADSP-2100A gekoppeld met de AT-hostcomputer voor het

overzenden van de coordinaten van de naadpunten, zoals die met het

sensorsysteem zijn waargenomen. Deze coordinaatparen worden gebruikt

voor de baanplanning.

De interfacekaart is gebouwd en getest en werkt nu perfect. Het grote

voordeel van het gebruik van fifo-buffers is dat de dataoverdracht

plaats kan vinden zonder dat de betreffende systemen elkaar hoeven te

storen. Dit komt de snelheid van het hele systeem ten goede.

Daarnaast is gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuw ADSP-board. De

configuratie van dit board is aangepast aan de eisen van het totale

robotbesturingssysteem. Opvallende veranderingen ten opzichte van het

Evaluation Board zijn de directe aansluiting op de AT-bus en het opnemen

van de fifo-interfaceschakeling op het board. De koppeling met de AT-bus

maakt het mogelijk om het ADSP-board rechtstreeks vanuit de AT te

initialiseren en het ADSP-programma vanuit de AT snel naar het

ADSP-geheugen te schrijven. De tijd die met dit board nodig is voor het

downloaden van programma's naar het ADSP-geheugen bedraagt enkele

seconden; een groot verschil in vergelijking met enkele tientallen

minuten met het Evaluation Board.

De opname van de fifo-interfaceschakeling op het nieuwe ADSP-board maakt

het mogelijk fifo-buffer 2 rechtstreeks, dus zonder I/O kaart, vanuit de

AT uit te lezen. Het ontwerp van het nieuwe ADSP-board is zo goed als

af. Het board moet echter nog gefabriceerd en getest worden. De

interfacing met de AT-hostcomputer is gerealiseerd op een aparte

insteekkaart voor de AT. Deze kaart is weI gebouwd en getest en werkt
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goed. Zodra de nieuwe ADSP-kaart gereed is, is de laatste schakel tussen

de sensor en het besturingssysteem volbracht. Het moet dan mogelijk zijn

om met hoge snelheid naden in een werkstuk te volgen.

7 .2 AANBEVELINGEN

De hardware problemen waarmee ik tijdens dit project geconfronteerd ben,

zijn achteraf voor een groot gedeelte terug te voeren naar aardings

problemen. Daar waar gebruik gemaakt wordt van lange signaallijnen

moet bij het ontwerp extra aandacht besteed worden aan het vermijden van

stroomlussen met een groot oppervlakte. De hoog-frequente signalen

waarmee de ADSP-2l00A werkt, zorgen dan namelijk voor grote

inductiestromen in de signaallijnen en dus voor grote stoorspanningen op

de signalen. Er moet daarom bij voorkeur gezorgd worden voor een

retour-aardlijn die zo dicht mogelijk langs de signaallijn loopt.

Met nadruk wil ik het gebruik van flatcables noemen. In ons geval maken

we gebruik van een flatcable met twisted pairs. Het gebruik van twisted

pairs heeft aIleen zin als aIle aardlijnen aan beide kanten van de

verbinding geaard worden. AIleen dan wordt gezorgd voor een zo klein

mogelijke stroomlus. Wanneer een aardlijn maar aan een kant wordt

geaard, is er geen sprake meer van een stroomlus door het twisted-pair.

De retourstroom zal dan via een andere aardlijn lopen, zodat er toch

weer een grote stroomlus ontstaat.

Het aarden van aIle aardlijnen heeft weI tot gevolg dat er veel

aardlussen worden gevormd. Deze aardlussen zorgen echter voor minder

problemen, indien erop wordt toegezien dat aIle aardlijnen een zeer lage

weerstand hebben (dat wil zeggen: brede sporen). Hieraan wordt, in

tegenstelling tot sommige signaallijnen , in het algemeen goed aan

voldaan (zie ook [8)).

De interface-kaart tussen de AT en het nieuwe ADSP-board maakt het

aIleen mogelijk om vanuit de AT naar het geheugen van de ADSP te

schrijven. Ter controle van de juiste werking van de interface zou het

nuttig zijn om het ADSP-geheugen ook weer uit te kunnen lezen. Hiervoor

moeten dan de tri-state latches tussen de AT en de ADSP, waarin de data
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en het adres van het ADSP-geheugen worden geklokt, vervangen worden door

transceivers. Tijdens de systeeminitialisatie kan dan eerst het

programma weggeschreven worden naar de ADSP, waarna het ter controle

weer ingelezen wordt uit het ADSP-geheugen.
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