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Samenvatting

Bij de vakgroep energiesystemen op de Technische Universiteit Eindhoven houdt

de groep EG13 zich bezig met een rookgasreiniger-projekt. Met de rookgasrei

niger wil men door middel van gepulste hoogspanning schadelijke stoffen zoals

S02 en NOx uit een rookgas halen. Onder rookgas verstaat men uitlaatgas van

bijvoorbeeld een elektriciteits-centrale. Het is dus gas dat bij verbranding

vrijkomt en schadelijke stoffen bevat. Het principe van de reinigingsmethode

is dat onder invloed van de hoogspanning vrije elektronen ontstaan die rea

geren met de waterdamp in het gas. Hierbij ontstaat OH en H. waarvan OH zich

bindt met het S02 en het NOx. De zuren die zo onstaan. zwavelzuur en salpe

terzuur worden vervolgens met de injektie van ammoniak omgezet in zouten.

ammonium-sulfaat en ammonium-nitraat. Deze zouten kunnen als grondstof voor

kunstmest dienen.

De afstudeeropdracht spitste zich toe op de besturing van en metingen aan de

rookgasreiniger. Hiertoe is het softwarepakket "Wizcon" gekocht. Met "Wizcon"

kan men installaties besturen en de noodzakelijke gegevens en akties op het

beeldscherm weergeven. "Wizcon" draait op een PC die wordt gekoppeld aan de

besturings- en meetcomputers. Bij de rookgasreiniger wordt gebruik gemaakt

van een kleine PLC (programmable logic controller) voor de besturing en een

Capro computer voor de metingen.

De opdracht bestaat uit twee delen. Ten eerste het opzetten van het bestu

ringssysteem van de rookgasreiniger. waarbij de veiligheid een grote rol

speelt. Er wordt immers met hoogspanning gewerkt en bij simulatie van een

rookgas wordt S02 geYnjekteerd. Het is dan ook belangrijk dat bij mogelijk

gevaar of storing het systeem altijd naar een veilige toestand gaat. Ten

tweede het verwerken van de meetgegevens. Wanneer de installatie in bedrijf

is worden er "Runs" van een aantal uren gemaakt. De verwerking van de meetge

gevens is hierbij natuurlijk onontbeerlijk.

Het besturingssysteem is in zijn geheel ontworpen en gerealiseerd. Een aantal

funkties is getest. de meeste echter niet omdat de bouw van de installatie

nog niet zo ver was. Door simulatie van de in- en uitgangen kon het bestu

ringssysteem getest worden. Zowel hardware- als software-matig bleek het sys

teem goed te funktioneren. Er is een aanzet gegeven voor het maken van meet-



rapporten en -grafieken. Deze rapporten en grafieken kunnen pas vervolmaakt

worden als de apparatuur aangesloten is .Bovendien is er een handleiding ge

schreven voor de bedrijfsvoering van de rookgasreiniger. Het tweede deeI van

de opdracht is beperkt gebleven tot het schrijven van programmatuur voor op

tische metingen met een monochromator. De betreffende programmatuur bleek

goed te funktioneren.

Hoewel met simulaties is aangetoond dat het besturings- en beveiligingssys

teem goed werkt, zou het mogelijk kunnen zijn dat bij aansluiting van de in

stallatie op de besturingsapparatuur enige aanpassingen gewenst zijn, bij

voorbeeld door traagheid van componenten. Tests zullen hier uitsluitsel over

moeten geven. Tevens is het prettig dat bij het uitbreiden van de software

voor de metingen er een standaard formaat aangehouden wordt. In de bestaande

software wordt iedere uitvoer voorzien van de datum / tijd aanduiding plus

een volgnummer. Hiermee kan de uitvoer van de verschillende apparatuur een

voudig bij elkaar gehouden worden.
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Hoofdstuk 1: Inleiding

Bij kolengestookte elektriciteitscentrales komen naast de gewenste elektrici

teit een aantal schadelijke stoffen vrij. Bij de verbranding van kolen ont

staan zwavel- en stikstofoxiden die zure regen tot gevolg hebben. Aangezien

steenkool een relatief goedkope brandstof is en er een grote voorraad is, zou

het prettig zijn schone kolengestookte centrales te gebruiken. Het rookgas

dat het S02 en NOx bevat zou dus gezuiverd moeten worden.

In de wereld wordt al jaren geprobeerd het S02 en het NOx uit het rookgas te

verwijderen. Er zijn inmiddels methoden om het S02 uit het rookgas te halen

en methoden om het NOx eruit te halen. Er is echter ook een methode om in een

keer zowel het S02 als het NOx uit het rookgas te halen. Dit gebeurt onder

invloed van hoogspanning. Wanneer het rookgas door een cylinder wordt ge

stuurd, met in het midden een draad gespannen waarop hoogspanning wordt gezet

dan kan de waterdamp in het rookgas onder invloed van vrije elektronen dis

socieren en wordt het OH en H. Het OH kan reageren met S02 en het NOx. Het zo

ontstane zwavelzuur en salpeterzuur kan reageren met ammoniak. Hierdoor ont

staan als eindprodukt ammoniumsulfaat en ammoniumnitraat, die beiden gebruikt

kunnen worden als grondstof voor kunstmest.

Uit onderzoek is gebleken dat zowel met een hoogenergetische energiebundel

als met een gepulste corona-ontlading de benodigde vrije elektronen opgewekt

kunnen worden. Met de methode van de gepulste corona-ontlading lijkt een ho

ger rendement gehaald te kunnen worden. De vakgroep energiesystemen op de

Technische Universiteit Eindhoven houdt zich bezig met een rookgasreiniger

projekt op basis van een gepulste corona-ontJading, dit in een samenwerkings

verband met de KEMA in Arnhem. Het projekt wordt gesponsord door de Europese

Gemeenschap in het kader van de "Joule" projekten, dit zijn projekten op het

gebied van de energietechniek. Het projekt "Clean", waaronder het onderzoek

valt, bestaat uit drie delen. In ItaW~ is bij het ENEL - CRTN een grote

proefopstelling gebouwd waar rookgasreiniging plaats vindt. In het Culham

Laboratory in Engeland wordt gewerkt aan het produceren van hoogspannings

voedingen voor gepu]ste spanningen en in Eindhoven wordt in een kleine op

stelling getracht door variatie van de diverse parameters een zo hoog moge

lijk rendement te krijgen; de installatie in ItaW~ is te groot om te experi

menteren.
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De besturing van de rookgasreiniger en de data-aquistitie zijn binnen deze

afstudeeropdracht voor het grootste deeI gerealiseerd. Daarbij is de bestu

ring af op de aansluitingen van een aantal komponenten na, terwijl op het

gebied van de data-aquisitie een aanzet is gegeven.

De besturing gebeurt met een speciaal programma: "Wizcon". Met dit pakket kan

men andere computers sturen en waarden uitlezen. Bij de rookgasreiniger zijn

dat een PLC en een Capro-computer. De Capro-computer wordt gebruikt om ana

loge uitgangen van het proces in te lezen. De PLC doet de rest, d. w.z. het

inlezen van de digitale uitgangen van het proces, het aansturen van kleppen

e. d. en het sturen van analoge ingangen van het proces. De beveiliging van de

installatie zit in een programma in de PLC. De besturing gaat via Wizcon. Er

is een handleiding geschreven voor de bedrijfsvoering van de rookgasreiniger

IHEY90].

Op het gebied van data-aquisitie zijn er programma's geschreven voor de me

tingen met een monochromator, die in de opstelling wordt gebruikt.
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Hoofdstuk 2: De opstelling

2.1: Inleiding

Een procestekening van de installatie is te zien in bijlage 2, bIz. SO. Links

op de tekening staat een kachel getekend. De kachel is een gewone CV-ketel.

Hij is voorzien van een elektrisch bedienbaar ventiel voor de aanvoer van

aardgas. Bij de luchtinlaat van de schoorsteen staat een 502 detektor. Aan

gezien daar de enige verbinding tussen de opstelling en de ruimte in de hal

is kan zo meteen gedetekteerd worden of er 502 vrijkomt uit de opstelling. In

het stuk pijp na de luchtinlaat zit een thermokoppel. Voorbij de schoorsteen

zit een schuifklep (GVl) die het gas in de opstelling binnen houdt als er

geen flow is. Voor deze schuifklep zit een vaantje gemonteerd die kontroleert

of er flow is. Net boven de schuifklep staat nog een luchtinlaatklep inge

pland die gebruikt kan worden als het ongewenst is dat er hete lucht in het

systeem komt.

Na dit deeI begint de "test section", het deel waar de experimenten verricht

worden. Er is een 502 injektor te zien op de tekening, net voor de test

section. In het horizontale deeI is in het midden van de pijp waar het gas

door stroomt een draad opgehangen waar hoogspanning op gezet kan worden. In

de pijp zijn diverse (afsluitbare en normaal ook afgesloten) openingen aange

bracht waardoor opnemers zoals bijvoorbeeld de thermo-koppels gestoken

worden. Er zijn twee thermokoppels aangebracht, een voor de test section en

een erna. De test-section wordt afgesloten met een schuifklep. Na de schuif

klep loopt er een pijp naar het dak, waar een ventilator de gassen naar

buiten blaast. Ook hier meet een thermokoppel de temperatuur van het gas,

ongeveer halverwege de schoorsteen.

2.2: De veiligheid

De opstelling bevat gevaarlijke delen die afdoende beveiligd moeten worden om

ongelukken te voorkomen. In hoofdstuk 3 wordt uitgebreider ingegaan op de

beveiliging van de installatie. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen

beveiliging van het hoogspanningsdeel en het deeI met de gevaarlijke gassen

(502).
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2.3: De besturing

De besturing van de installatie bestaat uit het bedienen van een aantal klep

pen, de ventilator en de aansturing van de hoogspanning. De sturing wordt

door een personal computer gedaan met het programma "Wizcon", waarover in

hoofdstuk 4 meer te lezen valt. De installatie bevat aansluitingen voor meet

en stuursignalen, zowel analoog als digitaal. De analoge ingangen voor het

programma worden door de Capro computer gelezen en doorgegeven naar de PC. De

analoge uitgangen en digitale in- en uitgangen worden via de PLC behandeld.

"Wizcon" geeft zijn stuurcommando's door naar de PLC, die vervolgens de klep

pen open of dieht zet, de ventilator aan of uit zet en de hoogspanningsstu

ring verzorgt. Tevens scant "Wizcon" de waarden van de ingangen van de PLC.

De aansluitingen van de in- en uitgangen staan in de bedradingsschema's, die

zijn toegevoegd in bijlage 3, bIz. 51.

2.4: De metingen

In de opstelling zijn diverse meetpunten aangegeven. Naast de 502 detektor,

die aIleen voor de veiligheid aanwezig is worden er temperaturen gemeten, de

gasflow en de massadichtheden. De verwerking van de gegevens staat beschreven

in hoofdstuk 7.
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Hoofdstuk 3: Veiligheid

3.1: Inleiding

Bij een opstelling waar zowel giftige gassen als hoogspanning wordt gebruikt

is het erg belangrijk dat gevaarlijke situaties vermeden worden. Hiertoe

wordt er, onafhankelijk van de besturing een beveiliging opgezet. Gevaarlijke

situaties moeten door dit beveiligingssysteem altijd gedetekteerd worden.

Bovendien moet het gevaar aan de operator gemeld worden en zo mogelijk auto

matisch ingegrepen worden zodanig dat het systeem in een veilige situatie

wordt gebracht. Het beveiligingssysteem moet het liefst zo eenvoudig mogelijk

gehouden worden om de kans dat er iets in het beveiligingssysteem zelf fout

gaat klein te houden.

3.2: Analyse

Hardware- en toestandsmodel van de installatie

In het verieden is door diverse mensen onderzoek gedaan naar beveiliging. Een

afstudeerverslag [HAM84] gaf voldoende achtergrondinformatie om een be

veiliging te ontwerpen. In een model van de installatie wordt de beveiliging

als een volkomen onafhankelijk werkend deel gezien. Er kan een toestandsmodel

van de installatie opgesteld worden met daarin de volgende toestanden:

A: De verzameling toestanden waarin de installatie zich kan bevinden als

de installatie in bedrijf is en zijn voorgeschreven funktie verricht.

s: De verzameling toestanden waarin de installatie niet zijn voorgeschreven

funktie verricht, maar toch veilig is, inclusief "uit-bedrijf".

T: De verzameling van alle beperkt beheersbare toestanden. Deze toestand

treedt op als er een defekt of storing optreedt waardoor de installatie

een veilige toestand verlaat. Door aktie van de operator of de bevei

liging moet de installatie weer veilig worden gemaakt binnen een bepaal

de tijd. De toestand kan zich ook voordoen na een ongeval waarbij ver

dere schade nog mogelijk is.
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D: De verzameling van aile onbeheersbare toestanden, die tot ongeval en/of

schade leiden, dat op geen enkele wijze meer voorkomen kan worden.

Het model met deze toestanden is als voIgt opgebouwd:

figuur 1: Toestandsmodel van een installatie

De toestanden A en S worden door de besturing verzorgd, T en D vereisen aktie

van het beveiligingssysteem. In het model is te zien dat vanuit een onbe

heersbare toestand nooit direkt naar toestand A gesprongen kan worden, er

moet immers eerst een storing / defekt verholpen worden.

De funktie van het beveiligingssysteem

De taak van het beveiligingssysteem is zorgen dat direkt na het betreden van

toestand T of D een overgang wordt bewerkstelligd naar toestand S. Mocht er

iets fout gaan in het beveiligingssysteem zelf dan mag de installatie als

gevolg daarvan toestand A of S niet verlaten. Bovendien moet ondanks het fa

len van het beveiligingssysteem iedere fout in de installatie gedetekteerd

kunnen worden. Ais dat zou gebeuren is het systeem "fail-safe".
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Het ontwerp van een fail-safe systeem

Het moge duidelijk zijn dat een fail-safe systeem aIleen theoretisch bestaat.

Een systeem kan echter het fail-safe systeem benaderen door op vier punten te

letten:

1. Goed ontwerp: gebruik goede komponenten, pas overdimensionering bij het

ontwerp toe, probeer zelf-tests in te bouwen.

2. Redundantie: kan de betrouwbaarheid aanmerkelijk vergroten, mits goed

toegepast. Redundantie betekent echter meer komponenten, dus een grotere

kans op een defekte komponent!

3. Preventief onderhoud. Onderdelen zoals rubber slangen moeten binnen de

voorgeschreven tijd vervangen worden.

4. Periodieke inspektie: Test regelmatig de diverse onderdelen in de

installatie.

Fouten in hard- en software

Zoals bekend heeft iedere komponent een eindige levensduur, met andere woor

den er is altijd kans op hardware defekten. Voor software geldt dit echter

niet. Is een programma eenmaal aantoonbaar goed, dan zullen er geen fouten

meer in het programma kunnen optreden. Er gaat pas iets fout in het programma

wanneer een van de komponenten defekt raakt. Dit is een interessant gegeven.

Installaties kunnen dus veiliger gemaakt worden met bepaalde software bevei

ligingen. Wanneer de software zo geschreven wordt dat het programma reageert

op fouten in de hardware kan een veiliger systeem gemaakt worden.
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3.3: De gevaren in de rookgasreiniger

Inleiding

Zoals al eerder vermeld zijn er twee gevaarlijke onderdelen in de rookgas

reinigings-installatie. Ten eerste de hoogspanning en ten tweede de giftige

gassen, met name S02. In de beveiliging wordt onderscheid gemaakt tussen een

storing in het hoogspanningsdeel en een storing in het gas-gedeelte. Bij een

storing in het hoogspanningsdeel wordt aIleen de hoogspanning afgezet. Als er

S02 gedetekteerd wordt, wordt de gehele installatie stop gezet aangezien

eerst de storing verholpen moet zijn voor er met de installatie gewerkt mag

worden.

Hoogspanning

Waar met spanning gewerkt wordt moet opgepast worden voor aanraking van

onderdelen van de installatie die onder spanning staan. Bij hoogspanning moet

bovendien gelet worden op een mogelijke nadering van onderdelen, aangezien

zonder aanraking van spanningsvoerende delen toch al vonken kunnen over

springen via de lucht. Bij installaties die met hoogspanning werken wordt de

installatie normaal gesproken afgeschermd met hekken. Eventueel in de geheel

gesloten omheining aangebrachte deuren moeten dicht en op slot zijn, voordat

de operator de installatie in werking kan zetten. Hiertoe is het voedings

apparaat uitgerust met een interlock-beveiliging. De hekken bevatten kon

nektoren en via de konnektoren en eventuele deurschakelaars wordt het inter

lock-circuit pas kortgesloten als aIle verbindingen korrekt zijn. Mocht er

ergens een onderbreking in het circuit zijn dan zal de hoogspanningsvoeding

meteen uitschakelen.

Bij de rookgasreiniger is het echter de bedoeling dat de operator binnen de

hekken gaat zitten als de installatie in bedrijf wordt gezet. Rond de opstel

ling staan hekken met twee deuren. De deuren moeten ook nu gesloten worden

maar mogen niet op slot! In de interlock-keten wordt een relais opgenomen dat

de operator moet inschakelen om de keten te sluiten. In geval van nood kan de

operator of de beveiliging het relais uitschakelen en daarmee de hoogspanning

uitschakelen. In de keten worden draaimagneten opgenomen. Deze magneten slui

ten de spanningsvoerende delen kort naar aarde wanneer ze niet geaktiveerd

worden.
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Zwaveldioxide

Wanneer er zwaveldioxide de hal binnenstroomt wordt dit gedetekteerd door de

S02 detektor. Bij een koncentratie van meer dan 5 ppm geeft de detektor een

alarm. De beveiliging zal automatisch het ventiel bij de S02 fles sluiten, de

ventilator aanzetten en de beide schuifkleppen openen, teneinde zo snel moge

lijk de S02 naar buiten te voeren. Mocht de ventilator weigeren dan wordt de

eerste schuifklep gesloten en zal de S02 in de test-section blijven tot de

ventilator weer funktioneert. De koncentratie S02 van 5 ppm is ruim onder de

toegestane norm, zodat er geen gevaar voor de mensen in de hal bestaat. Ook

mag deze koncentratie zonder bezwaar naar buiten weggeblazen worden.

Storingen in het systeem

Naast storingen die optreden kan er natuurlijk altijd iets mis gaan in het

besturingssysteem zelf. Aangezien het beveilingsprogramma in de PLC zit en

niet te beinvloeden is door eventuele stuurcommando's van de PC zal het be

veiligingsprogramma alleen falen als er iets in de PLC mis gaat. In de PLC

manual [SIE88] (Hoofdstuk 15) wordt beweerd dat bij tests van Siemens is ge

bleken dat 957. van de storingen die zij hebben gemeten door de installatie

veroorzaakt werden (fouten in sensoren etc.) en daarmee slechts 57. door de

PLC. Voordat "Wizcon" de installatie vrij geeft voor besturing worden eerst

de kleppen getest, alsmede de druk voor de kleppen en de interlock schake

laars, zie § 4.3.

Van aIle mogelijke storingen kan er eigenlijk maar een storing echt gevaar

opleveren en weI het niet detekteren van S02. De alarm-uitgang van de detek

tor gaat naar de ingang van de PLC maar ook naar een akoestisch alarm. Mocht

het akoustisch alarm niet werken dan zal op het beeldscherm het S02 alarm

toch verschijnen. Mocht de ingang van de PLC niet funktioneren dan zal het

akoestisch alarm funktioneren. De enige kans dat het echt mis gaat is als de

detektor niet funktioneert.
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3.4: De beveiliging van de rookgasreiniger

Beveiliging in programmatuur

In de in § 3.2 beschreven analyse wordt gesteld dat de beveiliging volkomen

onafhankelijk van de besturing werkt. In de Nederlandse industrie wordt dit

principe bij bijna aIle grate bedrijven toegepast. Het besturingssysteem van

de rookgasreiniger is echter zo klein dat de hierboven beschreven

veiligheids-akties en de besturing met dezelfde PLC worden uitgevoerd. Het

verschil tussen de besturing en de beveiliging zit hem in de software. De PLC

bevat een programma dat de beveiliging regelt, de PC kan de installatie be

sturen via "Wizcon". Dit betekent enerzijds dat een storing in de PC of in

verbinding tussen de PC en de PLC geen invloed heeft op het beveiligingspro

gramma en anderzijds dat de operator niet in staat is een aktie te onderne

men die volgens het in de PLC geprogrammeerde beveiligingsprogramma niet toe

gestaan is. "Wizcon" geeft een foutmelding als de kommunikatie met de PLC of

Capra niet goed verloopt.

De beveiliging van de hardware

De schuifkleppen zijn voorzien van eindkontakten. Wanneer de kleppen niet

goed open of dicht gaan wordt dat op het scherm weergegeven. Verder wordt

zoals al vermeld is een selftest uitgevoerd als het "Wizcon" pakket wordt

opgestart (zie oak § 3.2). Wanneer de temperaturen niet tussen de 20
0

en 200
0

C zijn wordt dat gemeld op het scherm; de kans is immers groat dat er dan

iets mis is met de thermokoppels. Verder wordt er geen beveiliging van hard

ware toegepast.
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Hoofdstuk 4: Wizcon

4.1: Inleiding

Het programma "Wizcon" is een programma voor de personal computer, dat speci

aal geschreven is om processen te besturen. Het is de bedoeling dat Wizcon

via de seriEHe interface (RS232 protocol) met andere computers communiceert.

Deze andere computers zijn besturingscomputers, met name PLC's. Het programma

kent voor de meest gangbare PLC's speciale drivers, waardoor Wizcon kan com

municeren met die PLC's. Alvorens een installatie bestuurd kan worden met

"Wizcon" moeten er tekeningen van de installatie worden ingevoerd, kleppen,

detektoren etc. worden gedefinieerd en mogelijke besturingsakties worden

ingevoerd.

4.2: De werking van Wizcon

De configuratie

Bij de installatie van Wizcon wordt het programma "cfg" uitgevoerd. In dit

programma wordt aangegeven wat voor soort beeldscherm gebruikt wordt, of er

een muis aanwezig is, wat voor soort printer aanwezig is, welke andere compu

ters aan Wizcon gekoppeld worden etc. Details hierover zijn te vinden in §

1.3 van de Wizcon manual [WIZ89].

Het invoeren van het besturingsprogramma

Allereerst wordt de set-up van het programma ingevuld. In deze set-up kan

worden opgegeven in welk formaat de datum komt te staan, of de "error beep"

tijdens het programma aktief is, in welke files de alarm-boodschappen komen

te staan etc. Ook kan opgegeven worden of bepaalde waarden in een block gele

zen moeten worden, zie hieronder. Ook het aantal operators en de usercodes en

passwords van die operators kan in de set-up opgegeven worden (operators zie

hieronder ).

Alle kleppen, detektoren, thermokoppels etc. heten in Wizcon poorten. Er zijn

analoge en digitale poorten. Bij het invoeren van de poorten kan men opgeven

of een poort analoog of digitaal is, of een poortwaarde door de operator ver-
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anderd mag worden, m.a. w. of het een in- of outputpoort is. Verder kan worden

opgegeven of de status van de poort al dan niet gemonitord moet worden en met

welke frequentie. Dit gebeurt automatisch en iedere waarde die zo ingelezen

wordt kan weggeschreven worden op disk, indien gewenst. Iedere poort krijgt

een adres voor de communicatie met de PLC of andere computer. De PLC of ande

re computer moet dan uiteraard zo geprogrammeerd zijn dat bij het opvragen

van een status of het wegschrijven van een nieuwe waarde de bedoelde poort

aangestuurd wordt. Er is een optie aanwezig om meer poorten achter elkaar te

lezen, het zogehete block-read. Bij de set-up van het programma wordt opge

geven welke poorten ineens gelezen moeten worden. AIleen het eerste adres

wordt naar de andere computer gestuurd, plus het aantal poorten. Wanneer bij

voorbeeld 4 poorten in een block gelezen worden met adres 101 van de eerste

poort en de PC zendt het commando voor een block-read van 4 poorten naar de

andere computer dan zal die computer de waarden van poorten 101, 102, 103 en

104 terugsturen.

Na de invoer van de poorten kan een tekening van de installatie worden ge

maakt. Hiertoe wordt eerst een achtergrondtekening gemaakt. De achtergrond

tekening kan een tekening zijn van een (deel van de) installatie. Het is ook

mogelijk een achtergondtekening te maken van aIle klepstanden. De kleppen,

thermokoppels etc. zijn gedefinieerd als poorten (zie hierboven). Deze poor

ten worden later over de achtergrond getekend. Hierbij kan bijvoorbeeld een

klep als digitale poort in twee standen getekend worden. Er kan dan een te

kening gemaakt worden van de klep in open toestand en een van de gesloten

toestand. Wanneer tijdens het besturen van de installatie de klep open wordt

gezet wordt de betreffende tekening van de klep in open toestand op de ach

tergrond tekening gezet. Bij analoge poorten, bijv. een thermokoppel, kan de

waarde van de temperatuur in de tekening worden gezet. Details hierover zijn

terug te vinden in [WIZ89].

Er zijn natuurlijk bepaalde situaties die ongewenst zijn, omdat ze gevaar

kunnen opleveren. Wizcon kan een aantal alarmen geven die de operator waar

schuwen. Bij een bepaalde stand van een klep of een signaal van een detektor

kan een tekst op het beeldscherm verschijnen met de alarmboodschap. Alarmen

worden altijd opgeslagen in een file met "events". Tijdens de besturing kan

met funktietoets F3 een lijst van de eventuele aktieve en inaktieve alarmen

opgevraagd worden. Wizcon geeft de dag en de tijd waarop het alarm inging

plus de alarm boodschap. Er wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen aktieve
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en inaktieve alarmen. Aktieve alarmen staan in het rood op het beeldscherm.

Is een alarmsituatie voorbij dan wordt het alarm inaktief. Het alarm blijft

op de lijst staan maar staat in het groen op het scherm. Wanneer een operator

de alarmenlijst opvraagt kan hij een alarm bevestigen. Een inaktief alarm

verdwijnt na bevestiging van de lijst. Aktieve alarmen blijven na bevestiging

op de lijst staan, maar worden in het wit op het scherm gezet. Hiermee kan de

operator bij het nog eens opvragen van de alarmenlijst duidelijk verschil

zien tussen "oude" alarmen en nieuwe. Een bevestigd aktief alarm verdwijnt

automatisch van de alarmenlijst als het inaktief wordt.

Wizcon kan afhankelijk van de poortwaarden ook akties ondernemen. Deze akties

worden gedefinieerd in de "Wizcon language". Dit is een taal die zeer eenvou

dige opdrachten kan verwerken. De opdrachten zijn altijd in de vorm van

if.•. then... dus bijvoorbeeld als een bepaalde klep wordt gesloten moet een

andere klep opengaan. Met een in de "set-up" van het programma opgegeven

frequentie worden de ingevoerde if...then... opdrachten cyclisch afgelopen.

Er kan ook opgegeven worden of de opdracht iedere keer moet worden uitgevoerd

of aIleen bij een verandering van de variabelen in het if gedeelte van de

Wizcon language opdrachten. Meer informatie over de Wizcon language staat in

hoofdstuk 7 van de Wizcon manual [WIZ891.

Het is mogelijk rapporten te definieren. In deze rapporten kan voor een aan

tal poorten bijvoorbeeld een gemiddelde worden bijgehouden of de maximum en

minimum waarde. Dit alles voor een bepaald tijdsinterval of voor bepaalde

delen van de dag. Er kunnen grafieken gedefinieerd worden waarin voor bepaal

de poorten de waarden bijgehouden kunnen worden, bijvoorbeeld een grafiek met

daarin de temperaturen van aIle meetpunten in de installatie. Tijdens de be

sturing van de installatie kunnen deze rapporten en grafieken dan opgevraagd

worden.

Operators en engineers

Binnen Wizcon wordt onderscheid gemaakt tussen twee soorten gebruikers, de

"engineers" en de "operators". Om het programma te kunnen starten is een

usercode en een password nodig. Aan die usercode en password is een bepaald

"security level" gekoppeld, dat aangeeft wat de gebruiker al dan niet mag

doen met het programma. De "engineer" kan een programma voor de besturing van

een installatie maken dus de tekeningen voor de installatie maken, kleppen en
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opnemers definieren etcetera, terwijl de "operator" aileen met het door de

"engineer" gemaakte programma kan werken, dus de instaIlatie besturen. De

"engineer" doorloopt de diverse stappen zoals hierboven wordt beschreven.

Hierna kan de operator de instaIlatie besturen, monitoren en de van te voren

door de engineer gedefinieerde rapporten en grafieken opvragen.

Het gebruik van het besturingsprogramma

De "monitor" funktie van Wizcon geeft de mogelijkheid een instaIlatie te be

sturen. Met een muis of het toetsenbord kunnen bepaalde kleppen open of dicht

gezet worden, kunnen temperaturen afgelezen worden etc. De hierboven beschre

yen rapporten en grafieken kunnen opgevraagd worden. Bij een grote instal

latie die in delen ingevoerd is kan tussen de diverse deel-tekeningen gekozen

worden. Aile meetwaarden worden bijgehouden in een back-ground logger. Ook

deze gegevens zijn opvraagbaar.

4.3: Wizcon en de rookgasreiniger

Zoals in de inleiding (§ 4.1) al gezegd is communiceert de PC met andere com

puters. Bij de rookgasreiniger is dat met een Capro-computer en een Siemens

PLC. De communicatie met de Capro verloopt via de "general purpose" driver,

die beschreven staat in de manual, appendix D [WIZ89]. De verbinding gaat via

COMl, de eerste seriEHe poort. Deze communicatie staat uitgebreider beschre

yen in hoofdstuk 5. Voor de PLC is een driver geschreven. Deze staat beschre

yen in hoofdstuk 6. De PLC communiceert met de PC via COM3, de derde seriele

poort. De inputpoorten van de PLC worden om de twee seconden ingelezen, ter

wijl de outputpoorten om de vijf seconden gemonitord worden. De analoge in

gangswaarden die uit de Capro worden gelezen worden om de 15 seconden opge

vraagd. De inputwaarden van de PLC moeten vaak worden ingelezen omdat eventu

ele gevaren door de PLC worden gedetekteerd. De PLC onderneemt bij gevaar

zelf aktie en daarom is het prettig als de status van de uitgangen regelmatig

opgevraagd wordt teneinde eventuele akties van de PLC te kunnen volgen. De

meetwaarden van de Capro zullen niet zo snel veranderen en hoeven daarom ook

niet zo vaak vernieuwd te worden.
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Wanneer Wizcon opgestart wordt, wordt eerst een test van de kleppen uitge

voerd. Wanneer de kleppen goed zijn wordt het relais, dat in de interlock

keten opgenomen zit, bekrachtigd (zie § 3.3). Als alles goed laat Wizcon

automatisch de tekening van de gehele installatie zien. De installatie kan nu

bestuurd kan worden. In bijlage 4, biz. 55 staat een lijst van gedefinieerde

alarmen en de opdrachten van de Wizcon language. Het hierboven beschreven

proces met seiftest is terug te vinden in opdracht 1 tim 8 van de Wizcon

language. De (on- )mogelijkheden van de besturing staan beschreven in de hand

leiding bedrijfsvoering [HEY90]. Deze handleiding geeft voldoende informatie

voor het opstarten en besturen van de installatie.
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Hoofdstuk 5: De Capro computer

5.1: Inleiding

De Capro is een computer met een 68000 processor die in een CAMAC crate ge

bouwd is. In dit crate kunnen 24 modules gestoken worden waarmee diverse me

tingen en sturingen gedaan kunnen worden. De gegevensverwerking en besturing

van deze modules gebeurt via een bus aan de achterzijde met de Capro

computer-module. De Capro is een multi-user machine en werkt onder het 059

operating system. Bij de rookgasreiniger wordt voor de temperatuurmeting een

Bi Ra model 5302 meetmodule gebruikt, welke 48 analoge inputs kan inlezen.

Deze ingangen hebben een instelbare versterking en het signaal wordt na de

versterking in een 12 bits analoog-digitaal converter omgezet naar een digi

taal getal. Met een programma in de Capro worden de getallen gelezen, omge

rekend en doorgestuurd naar Wizcon.

5.2: De temperatuur meting met de Capro

Thermokoppels in de rookgasreiniger

De thermokoppels die gebruikt worden in de opstelling zijn Chromel-Alumel

thermokoppels van het merk "Thermocoax". De temperatuur wordt gemeten op het

uiteinde van de thermokoppel waar een warme las zit. Omdat bij thermokoppels

de temperatuur gemeten wordt als verschil tussen de koude en warme las, moet

de temperatuur bij de koude las ook gemeten worden. De vier thermokoppels

worden hiertoe in een metalen doosje aangesloten. De temperatuur van het

doosje wordt met behulp van een speciaal IC, een AD 590, gemeten. Meer infor

matie over de thermokoppels staat in bijlage 5, bIz. 60.
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Aansluiting op de meetmodule.

Het signaal uit de AD 590, voor de koude-Ias temperatuurmeting, wordt direkt

naar de meetmodule geleid. Dit IC is een stroombron en levert 1 JlA per Kel

vin. Met twee weerstanden en een 9 V batterij wordt dit omgezet naar 1 mV per

Kelvin. De overige vier thermokoppel-signalen worden echter versterkt voordat

ze naar de meetmodule gaan, dit vanwege het zeer kleine signaal dat de ther

mokoppels geven (rond 5 mY). De Capro met meetmodule staat bij een ander ex

periment in de kelder van het gebouw terwijl de rookgasreiniger op vloer 1

staat. Met een leiding van ongeveer 10 meter wordt de kans op storingen uit

de omgeving met zo'n klein signaal erg groot. De gebruikte versterkers zijn

speciaal gemaakt voor thermokoppels en versterken ongeveer 250 keer. De ver

sterkers komen uit een oude opstelling van de vakgroep en zijn verder niet

(meer) gedokumenteerd. Het hart van de versterkers is een IC, type BB 3656

XG, waarvan de gegevens staan in bijlage 6, bIz. 61.

Het inlezen van de spanningen

De Capro leest wanneer Wizcon daar een verzoek toe doet 5 ingangen. Het eer

ste kanaal wordt gebruikt voor de koude-Ias meting. Hierna worden de 4 warme

lassen gemeten. De spanningen die tussen -2,5 V en + 2,5 V mogen liggen, wor

den zoals in § 5.1 vermeld, omgezet naar een 12 bits getal. Hierbij komt -2,5

V overeen met de waarde 0 en +2,5 V met 4095 (12 bit , 212 -1 = 4095).

Het omrekenenen naar temperaturen

Het onderstaande verhaal geeft aan hoe de, uit de analoog/digitaal omzetter

afkomstige, waarde omgerekend wordt met een aantal meetpunten als referentie.

De gebruikte waarden zijn ruwweg geschat; in de uiteindelijke versie van het

programma moet t. z. t. een betere meting van de spanningen en temperaturen

gedaan worden om betrouwbaar de temperaturen te meten. Dit kan echter pas als

de gehele instaUatie rond de thermokoppels definitief gemonteerd is.
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Ais eerste wordt de spanning van het IC AD590, die de koude las temperatuur

aangeeft, omgezet. De waarde van T = 0° C komt overeen met een uitgang van de

ADC van 3838. Deze waarde wordt afgetrokken van de ingelezen waarde en ver

menigvuldigd met een faktor van 0,1546 om een stijging van de spanning van 1

mV daadwerkelijk met een stijging van 1° C te laten overeen komen. Vervolgens

worden de waarden van de 4 thermokoppels bepaald. Hier komt het ° punt (tem

peratuur koude las = temperatuur warme las) overeen met een spanning van ° V

= 2048. Deze waarde wordt van de ingelezen waarde afgetrokken. De vermenig

vuldigingsfaktor hier is 0,1173. Het resultaat van de berekening wordt opge

teld met de koude las temperatuur en vervolgens vermenigvuldigd met 10. De

gehele waarde van deze uitkomst wordt overgezonden naar Wizcon om daar ver

volgens door 10 gedeeld te worden. Op deze wijze worden de temperaturen op

een tiende graad nauwkeurig gemeten.
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5.3: De communicatie met Wizcon

Het protocol

De capro en de PC communiceren via het in Wizcon gedefinieerde general pur

pose protocol (zie [WIZ89] appendix D, bIz. D-25). Er wordt gebruik gemaakt

van block-reading, d. w. z. dat de temperaturen van de 4 meetpunten steeds in

een keer worden overgezonden (zie ook § 4.2). Het protocol werkt als voIgt:

Wizcon stuurt een verzoek tot lezen of schrijven van een poort. Op bIz. D-28

van [WIZ89] staat een hiervoor speciale initialization file waarin begin- en

eindcodes zijn gedefinieerd. Stel dat Wizcon de temperaturen wil lezen, dan

zendt het over de seriEHe lijn de code "request", een R die aangeeft dat er

een waarde gelezen wordt, een volgnummer (ter lengte van I byte), het adres

van het eerste thermokoppel (ter lengte van 5 bytes) en het aantal poorten

dat gelezen wordt (ter lengte van 3 bytes, hier de waarde 004). Ter afslui

ting stuurt Wizcon de code "end". De codes, zoals ze in de file VPIHS02.INT

staan:

IRQ = 2

REQUEST = 06

REPLY = 02

END =OD

CHECKSUM = NO

Het IRQ nummer geeft aan via welke serH~le lijn de communicatie plaats vindt,

in dit geval via COM3:. De nummers in de file zijn de nummers van de ASCII

codes die voor het starten cq. beeindigen van het protocol gebruikt worden.

Er wordt geen checksum gebruikt. Het request character is dus CTRL-f (ASCII

06h = <ACK», het reply character CTRL-B (ASCII 02h = <STX> en het end char

acter is CTRL-m (ASCII ODh = <CR>).

De PC zendt dus een stringetje naar de Capro, bijvoorbeeld:

"<ACK>RqOOOl1004<CR>". De Capro scant de kanalen van de meetmodule en rekent

de spanningswaarden om in temperaturen en stuurt deze in een stringetje terug

naar Wizcon: "<STX>OOOOxxxxOOOOxxxxOOOOxxxxOOOOxxxx<CR>", waarbij OOOOxxxx

een waarde is van een temperatuur, xxxx een hexadecimaal getal.
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Het programma new.c dat dit alles doet is geschreven in C en de listing ervan

staat in bijlage 7, bIz. 67. Wanneer het programma opgestart wordt stelt het

de waarden voor de versterking in op de meetmodule. Hierna kan de communica

tie met Wizcon beginnen. Het programma scant steeds de serH~le lijn, die aan

de PC zit. Op het moment dat er een character binnenkomt wordt gekeken of het

character een <ACK> is. Is dat geval dan gaat het programma naar de procedure

receive_message() die de string verder inleest. Hierna worden de kanalen van

de meetmodule gelezen met pga_sample(chan). Na de omrekening in recieve_mes

sage() worden de resultaten via de serH~le lijn naar de PC teruggestuurd. Het

programma springt weer naar de hoofdroutine en wacht op een nieuw character

als input.

5.4: Uitbreidingen van meetpunten

~ Het is op eenvoudige wijze mogelijk het programma new.c uit te breiden voor

meer meetpunten, of aan te passen voor andere thermokoppels. In procedure

pga-Eains() kan het aantal kanalen uitgebreid worden door aanpassing van de

variabele 'nch'. De versterkingsfaktoren worden ingesteld met 'ref-Eain' voor

het eerste kanaal (koude las temperatuur) en 'gain' voor de overige kanalen.

Wanneer de uitbreiding een extra thermokoppel betreft moet, zoals dat voor de

andere thermokoppels gebeurt, de temperatuur berekend worden (in recieve_mes

sageO na het stukje pga_sample(4)j...Gate4_Value = lO*tempj. Andere analoge

inputs kunnen eventueel met een andere berekening en/of versterkingsfaktor

ingelezen worden. De versterkingsfaktor wordt in de procedure pga-Eains inge

voerd, de berekening kan weer in recieve_messageOj ingevuld worden. Bij deze

aanpassingen wordt verwacht dat in Wizcon in het set-up menu bij "block read

ing" de grootte van het block ook aangepast wordt, immers new.c geeft bij

vergroten van het aantal kanalen ook meer temperaturen terug (zie ook §

4.2).
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Hoofdstuk 6: De Siemens PLC

6.1: Inleiding

Om de installatie te besturen is gekozen voor een kleine PLC, een Siemens

S5-100. De PLC bestaat uit een processor-unit, twee 8 kanaals digitale in

gangen (24V), twee 8 kanaals digitale uitgangen (24V) en een 2 kanaals analo

ge uitgang (2 x ~IOV). In het ontwerp van de PLC is geen rekening gehouden

met communicatie met de buitenwereld. De PLC wordt bediend met een program

mer. Het apparaat heeft een 24 Volt voeding nodig en gebruikt ongeveer I

Ampere.

6.2: De in- en uitgangen

De PLC heeft 16 digitale ingangen, bestaande uit twee modules met 8 ingangen.

De PLC ziet een ingang onder de 5 Volt als laag en boven 13 Volt als hoog.

Wanneer een ingang hoog is gaat een groen LEDje branden. Wanneer de 24 Volt

voeding uitvalt gaat een rood LEDje branden. De ingangen zijn niet galvanisch

gescheiden. Meer gegevens over deze modules is te vinden in [Sie88]. Het

typenummer van de modules is 6ES5 421-8MAI2.

De PLC heeft ook 16 digitale uitgangen, ook hier bestaande uit twee modules

met 8 uitgangen. De uitgangen geven bij een a als uitgangsspanning a Volt en

bij een I een spanning van 24 Volt. De uitgangsstroom die geleverd kan worden

is maximaal 0.5 Ampere, per uitgang. Het typenummer van de modules is 6ES5

441-8MAII Meer gegevens zijn ook nu terug te vinden in de manual [SIE88].

Er is een 2 kanaals analoge outputmodule aanwezig, type nummer 6ES5 470

8MAIL Deze module levert een spanning tussen plus en min 10 Volt. De impe

dantie van het te sturen device moet groter dan 3,3 len zijn.

De in- en uitgangsmodules worden op zogeheten bus-units gemonteerd. Deze bus

units worden naast elkaar op een montage-rail gezet rechts van de processor.

De bus-units worden met connectoren doorgelust en met de processor verbonden.

Ze zijn voorzien van schroefaansluitingen aan de onderzijde waarmee de in- en

uitgangen verbonden kunnen worden.
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6.3: De processor-unit

De processor is een CPUlOO, de kleinste processor-unit uit de serie S5 100

van Siemens. De processor heeft een 24 Volt voeding nodig. De communicatie

met de buitenwereld verloopt via een 15 polige konnektor op de voorzijde van

de processor-unit. Een programmeerapparaat is hierop aan te sluiten. Verder

zitten er twee schakelaars op de voorkant; een aan/uit schakelaar en een

run/stop schakelaar. Deze laatste zal het programma in de PLC laten runnen

(uiteraard) in de run-stand en stopt het programma (0 wonder) in de stop

stand. Er kan een batterij in de processor-unit geplaatst worden, waarmee het

programma bewaard blijft als de PLC uit staat. Tot slot is er een konnektor

aanwezig waarin een ROM-kaart met programma past.

6.4: De hardware voor de communicatie met de PLC

De gebruikte Siemens PLC CPUIOO wordt normaal geprogrammeerd met een speciaal

programmeerapparaat, dat met een 15 polige konnektor verbonden wordt met de

PLC. De PLC communiceert via een current loop met het programmeerapparaat. De

signalen die tussen het programmeerapparaat en de PLC lopen zijn nader bestu

deerd. Met behulp van een kleine schakeling worden deze current loop signalen

omgezet naar RS232-signalen zodat de programmering via de PC kan gaan:

....
.. .:~r

Co • ~,,~"....~·,.L-H__---1 +- -'
ro ..... -

r"_no

+-::-...
-..._-.....-----"-------'

=J=~ 1-::-
r

figuur 6.1: De schakeling voor omzetting tussen current loop en RS232.
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De current loop bestaat aan de zend-zijde (van de PLCl uit een stroombron die

aan en uit gezet kan worden. Het schakelingetje zet in de kring van die

stroombron de LED van een optocoupler. Zo zal de transistor in de optocoupler

(nr 1) geleiden wanneer de PLC de stroombron aan zet. Via een buffer/inverter

(transistor Tll wordt uit dit signaal een signaal gehaald, compatible met het

RS232 protocol. Wanneer de PC zendt stuurt hij de LED uit optocoupler 2 aan.

Hiermee wordt een stroombron bestaande uit de transistor van de optocoupler,

transistor T3 en de omliggende weerstanden aangestuurd en zo haalt de PLC

zijn informatie binnen. Het ontwerp van de schakeling is gebaseerd op een

schakeling in een bijlage bij de documentatie van een GRI 756 toetsenbord,

waarmee het toetsenbord geschikt wordt voor een current loop. Twee LEDs geven

aan of de verbindingen met de PLC en PC correct aangesloten zijn. Meer gege

vens over het RS232 protocol staan in bijlage 8, bIz 73.

Door het genoemde current loop signaal ook op de hierboven beschreven scha

keling te zetten kwam er een RS232 signaal beschikbaar en kon de communicatie

tussen de programmer en de PLC met behulp van een HP logic analyzer (type HP

16500Al "onderschept" worden. In bijlage 9. zijn de resultaten van de output

van deze analyzer te zien. De diverse funkties van de programmer zijn uitge

voerd en opgepikt door de analyzer. Na het regelnummer staat "transmit" als

het gezonden byte door de PC is gezonden en "recieve" als het byte uit de PLC

komt. Vervolgens geeft de "pin" aan, van welke pin in de RS232 connector het

signaal komt. De data is weergegeven in ASCII code, gevolgd door de bijbeho

rende hexadecimale waarde van de ASCII code. Bij de gerepresenteerde data is

het MSB gestriyt (ASCII 84h staat dus in de "data" kolom als 04h = <EDT>).
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6.S: Het protocol voor communicatie met de PLC

lnleiding

Na het onderscheppen werd de programmer door een PC gesimuleerd. Het RS232

protocol werkt met een snelheid van 9600 baud, even parity, 8 bits en 1 stop

bit. De interface van de PLC is vrij tijd-kritisch.

In de nu volgende tekst staan steeds de boodschappen van de PC in italic en

zijn de antwoorden van de PLC onderstreept. In de tekst voorkomende afkor

tingen:

PB = program block (een programma),

DB = data block (een hoeveelheid data),

FB = function block (een stukje programma dat een bepaalde funktie

verricht),

DB = organization block (een verzameling program blocks).

Details hierover zijn in de Siemens manual [SIE88) in hoofdstuk 6 te lezen.

Vaak wordt in een protocol de code "DLE" gebruikt om aan te geven dat een

control character dat na "DLE" uitgezonden wordt niet de funktie heeft maar

als data overgezonden wordt, dus wanneer er 06h wordt gezonden (=ASCII "ACK")

dan wordt er een acknowledge gegeven, maar als het de bedoeling is 06h als

data te zenden wordt er "DLE ACK" gezonden. "DLE" geeft dus aan dat het

komende byte niet als control code moet worden opgevat. Bij dit protocol van

Siemens wordt van dit principe gebruik gemaakt, maar dan precies andersom.

Hier betekent het overzenden van "ACK" dus de waarde 06h en "DLE ACK"

betekent acknowledge.
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De start van het protocol

Het protocol dat gevolgd moet worden begint altijd als voIgt: De PC zendt

ASCII code <STX> uit. De PLC antwoordt hierop met <OLE> <ACK>. Hierop zendt

de PC een code uit die aangeeft wat de PC wi!:

<ACK> geeft aan dat de PC een programma uit de PLC wi! laden

<ENQ> geeft aan dat de PC een programma in de PLC wi! laden

<DC4> geeft aan dat de PC de status van een module wi! laden

<ETX> geeft aan dat de PC een nieuwe status in de module wi! laden

<EOT> geeft aan dat de PC de PLC in de "stop" of "run" mode wi!

zetten

<ESC> geeft aan dat de PC een block (DB ,PB, FB, OB) wi! lezen

<SUB> geeft aan datablock wi! lezen

<DCl> geeft aan dat de PC een programma in de PLC wi! wissen

<HT> geeft aan dat de PC een program block (PB) wi! wissen

<BEL> geeft aan dat de PC het PLC geheugen wi! "compress"en

Bij de communicatie worden "vragen" bevestigd met <OLE> <ACK>. Na dit eerste

verzoek begint eigenlijk weer een nieuw stukje programma. Dit begint in aIle

gevallen gelijk en dient ter synchronisatie van de PC en PLC:

<STX>

<DLE> <ACK>

<SYN> <OLE> <ETX>

<DLE> <ACK>

Hierna zendt de PC aanvullende informatie uit, die per commando verschillend

is.

Afsluiting van het protocol

Iedere correcte sequentie wordt afgesloten met het volgende stukje:

<STX>

<DLE> <ACK>

<DC2> <OLE> ETX>

<DLE> <ACK>
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6.6: Het laden van een program block (PB) uit de PLC

Er voIgt nu een voorbeeId van het protocol, gebruikt om PB 1 uit te lezen.

In de PLC staat in PB 1 een klein programma dat aIleen de poorten Q3.1, Q3.0

en Q4.0 aan zet:

zender:

o PC:

1 PLC:

2 PLC:

3 PC:

4 PLC:

5 PC:

6 PC:

7 PLC:

8 PLC:

9 PLC:

10 PC;

11 PC:

12 PC:

13 PC:

14 PC:

15 PC:

16 PLC:

17 PLC:

18 PLC:

19 PC:

20 PC:

21 PLC:

22 PLC:

23 PLC:

24 PLC:

25 PLC:

26 PLC:

27 PLC:

28 PLC:

29 PLC:

ASCII

<STX>

<OLE>

<ACK>

<ACK>

<STX>

<DLE>

<ACE>

<SYN>

<OLE>

<ETX>

<DLE>

<ACK>

<EDT>

<SOH>

<DLE>

<EDT>

<OLE>

<ACK>

<STX>

<DLE>

<ACK>

<NUL>

12

12

Q

<SOH>

<NUL>

<NUL>

<NUL>

<NUL>

hex

02

10

06

06

02

10

06

16

10

03

10

06

04

01

10

04

10

06

02

10

06

00

70

70

44

01

80

00

00

00
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commentaar:

start protocol, zie § 6.5

ACK: PC wi! programma uit PLC

stukje voor synchronisatie

PC wi! een program block lezen

en weI nr 1, dus PB 1

afsluiting dit stukje

acknowledge

PLC begint met zenden

PC zegt OK

inleiding op programma

??



30 PLC:

31 PLC:

32 PLC:

33 PLC:

34 PLC:

35 PLC:

36 PLC:

37 PLC:

38 PLC:

39 PLC:

40 PLC:

41 PLC:

42 PC:

43 PC:

44 PLC:

45 PC:

46 PC:

47 PLC:

48 PLC:

49 PLC:

50 PC:

51 PC:

<NUL>

<HT>

Q

<ETX>

E
<ETX>

E
<EOT>

~

<NUL>

<DLE>

<ETX>

<DLE>

<ACK>

<STX>

<DLE>

<ACK>

<DC2>

<DLE>

<ETX>

<DLE>

<ACK>

00

09

Dl

83

DO

83

DO

84

65

00

10

03

10

06

02

10

06

12

10

03

10

06

lengte van het PH, in 2 bytes

totale lengte dus 9 bytes

eerste regel PH 1: set bit

van 03, totaal dus Set 03.1

idem Set 03.0

idem set 04.0

einde program block

einde overzenden

PC geeft acknowledge

einde protocol, zie § 6.5

Er kan in het protocol onderscheid gemaakt worden tussen het start deel

(regel 0 tim 10, een middenstuk (regels 12 tim 40 en een eindstuk

(vanaf 42). Opvallend is de enorme hoeveelheid informatie die wordt

uitgewisseld om de negen programmaregels (regels 32 tim 40 overgezonden te

krijgen.

6.7: Andere funkties bij de communicatie met de PLC

Het laden van een PH in de PLC

Het laden (Siemens: input funktie) gebeurt op analoge wijze. De start staat

weer beschreven in § 6.5. Het komplete protocol voor PH 1, dezelfde als in de

vorige paragraaf, staat in bijlage 9, bIz. 82. In de nummers 12 tim 19 geeft

de PC aan dat het om PH 1 gaat (nrs. 12 en 13) en dat de lengte van het block

9 is (nrs. 14 en 15). De PLC zendt hierop het eventueel in de PLC aanwezige
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PB terug (nrs. 23, 24 en 25). Hierna voigt een afsluiting zoals in 6.5 be

schreven staat. Nu wordt pas begonnen met de voorbereidingen voor het eigen

lijke overzenden van PB I (nrs. 40 tim 55). Na een terugmelding (56 - 63)

voigt dan eindelijk het programma (nrs. 64 tim 89). De reguliere afsluiting

van 6.5 beeindigd de communicatie.

Het opvragen en wijzigen van poortwaarden

Het is mogelijk de waarde van een poort (Siemens: status funktie) op te vra

gen tijdens het "runnen" van het programma. De listing van een deel van het

protocol staat in in bijlage 9, biz. 86. Er is een deel opgenomen omdat het

protocol cyclisch is. In de listing in de bijlage wordt steeds de waarde van

outputpoort Q3 opgevraagd. De waarde van de uitgangspoort staat in nr. 21. Er

is een steeds terugkerend stuk te herkennen, bestaande uit twee delen: nrs.

35 tim 42 en 43 tim 56, waarna het geheel weer van voren af aan begint. In de

listing is niet te zien hoe het protocol beeindigd wordt maar hier biedt de

listing van biz. 97 uitkomst.

Wanneer een waarde naar een poort geschreven wordt, scant het programma de

betreffende poort totdat er een nieuwe waarde weggezonden wordt. Na dit weg

zenden gaat het programma door met scannen, zoals hierboven wordt beschreven.

In de listing op biz. 92 wordt dit wijzigen van een poort beschreven

(Siemens: force funktie). Tot nr. 56 is dit deel geheel gelijk aan dat van de

hierboven beschreven funktie. Het programmeerapparaat geeft in nr. 60 aan dat

hij wi! stoppen met scannen. Na de afsluiting start het stukje protocol om de

wijziging door te geven (nrs.73 ev.). Vanaf nr. 100 gaat het scannen dan weer

verder.

Uit deze listing is de juiste afsluiting voor het scannen ook te halen en wei

het stukje van de nrs. 58 tim 72.

Het wissen van het PLC geheugen

Het wissen van het geheugen staat in de listing op biz. 99, van bijlage 9. Na

de standaardopening tot nr. 11. Na een klein stukje van nrs. 12 tim 15 wordt

het protocol op de standaardmanier afgesloten.
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De overige mogelijkheden

Er zijn meer mogelijkheden van communicatie (zoals in 6.4 staat vermeldl.

Aangezien deze niet gebruikt worden staan ze niet verder vermeld.

6.8: Het programmeren van de PLC

In Turbo-C is een aantal programma's geschreven waarmee de programmer gesimu

leerd wordt. Op deze wijze is het mogelijk de PLC te programmeren, een status

op te vragen of een bepaalde poort aan of uit te zetten. In de bijlagen 10 11

en 12 zijn de programma's te zien voor het "erase"n van de PLC, het program

meren en het bekijken van het in de PLC aanwezige programma. Wanneer de pro

gramma's naast de HP-listings van bijlage 10, bIz 114, 96 en 98 gehouden wor

den is te zien dat de PC hetzelfde doet als de programmer. Belangrijk is de

vertraging in de putch(char) procedure. De PLC werkt vrij tijd-kritisch en

heeft tijd nodig om de gezonden bytes te verwerken. Zonder die tijdvertraging

loopt het protocol al snel vast.

Zoals al in § 3.4 was vermeld wordt het programma in de PLC alleen voor de

beveiliging van de installatie gebruikt. Een listing van het programma staat

in bijlage 13, bIz 112. In deze listing is de code achter de regel de code

die in de pIc zit en de rest ter verduidelijking. De listing ziet er nu uit

als een uitvoer van een stukje assembly language. Het programma zoals daar

beschreven is een onderdeel van het C programma in bijlage 11, bIz. 118. Wan

neer het C programma naast de code uit de listing wordt gelegd valt op dat er

erg veel bytes rond het eigenlijke programma verstuurd worden zoals al in §

6.4 is opgemerkt.

De taal in het programma is "STEP 5", zoals ook in de PLC manual [SIE88] be

schreven staat in Hoofdstuk 6. De letter A staat voor AND, de R voor RESET,

de S voor SET, AN voor AND NOT, ON voor OR NOT. In regel 1 tim 4 staat dus:

als input S02D (S02 detektiel hoog is wordt de S02 klep dicht gezet, de blo

wer aan gezet en een alarm gegeven. Op deze wijze kan de PLC geprogrammeerd

worden.
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6.9: De PLC en Wizcon

De geprogrammeerde PLC zorgt dus zelfstandig voor de beveiliging. Via Wizcon

wordt de besturing verricht. Aangezien Wizcon niet over een geschikte driver

beschikt moest er zelf een geschreven worden. Volgens de Wizcon manual, ap

pendix G [WIZ 89] gaat dit in machinetaal. De programma's om een poortwaarde

te lezen of te veranderen waren al geschreven in Turbo-C. Dit was de reden om

te bekijken of het op een of andere manier niet mogelijk was deze programma's

in een driver voor Wizcon te plaatsen. Hiertoe is een resident programma in

Turbo Pascal geschreven. Dit programma ving de data die via de general pur

pose driver van Wizcon over de seriele lijn naar buiten werd gezonden op en

riep dan de in § 6.8 vermelde (vanuit C naar Pascal vertaalde) procedures op.

Om dit te laten werken moesten in DOS de interrupt-handlers van de seriele

communcicatie aangepast worden. Dit aanpassen is volgens DOS niet toegestaan

en wordt ook niet officieel gedokumenteerd. Na enige experimenten bleek het

programma te werken wanneer handmatig iets over de seriele poort naar buiten

werd gezonden. Wizcon bleek echter de interrupthandlers zelf ook weer aan te

passen zodat deze oplossing niet kon funktioneren.

Een tweede idee bleek ook niet succesvol. De funktie van het resident pro

gramma kan ook buiten de computer gerealiseerd worden en weI in de Capro. De

PC kon al met de Capro communiceren dus als de Capro met de PLC zou communi

ceren zou Wizcon via de Capro met de PLC kunnen communiceren. Bij een test

met een outputpoort bleek deze oplossing te funktioneren maar met aIle in- en

uitgangen bleek de Capro te traag te zijn en liep het programma vast. Zelfs

het gebruik van block-reading (zie ook § 4.2) leverde niet genoeg tijdwinst

op en liep het programma vast.

Ten slotte is er toch een driver in assembler geschreven. Dit werk is niet

zelf verricht maar door A.P.C. Holten. Met deze drivers en de kleine schake

ling, beschreven in § 6.4 is het mogelijk Wizcon te gebruiken voor de Siemens

PLC. Aangezien de communicatie met de PLC zeer traag verloopt (er is ongeveer

150 ms nodig om een poort te lezen) en bij het opvragen of veranderen van een

kanaal in een module de andere waarden ook overgezonden worden, wordt gebruik

gemaakt van block reading (zie § 4.2). Er wordt dus steeds een module (8

poorten) aangestuurd.
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In de driver moet een adres-formaat worden afgesproken. Met een bepaalde no

tatie van een adres weet de driver welke poort in de PLC bedoeld wordt. Voor

de Siemens PLC, die in het geval van de rookgasreiniger 16 inputs, 16 outputs

(allen digitaall en twee analoge outputs heeft, worden deze in de Siemens

literatuur aangeduid met resp 10.0 tim 10.7 en 11.0 tim 11.7 (de 16 digitale

ingangen), Q2.0 tim Q2.7 en Q3.0 tim Q3.7 (de 16 digitale uitgangen) en ch 0

en ch 1 (twee analoge kanalen). Het adres-formaat dat in Wizcon wordt ge

bruikt is voor digitale poorten identiek (dus ook 10.3 of Q 2.6) en voor de

analoge outputs Q4.0 en Q4.1 voor kanaal 0 en kanaal 1.
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Hoofdstuk 7: Het gebruik van het besturingsprogramma

7.1: Wizcon en de PLC

In § 6.9 is al vermeld dat de in- en uitgangen van de PLC gelezen worden in

blokken. Aangezien de flow-controller en de eindkontakten van de schuifklep

pen de enige ingangen zijn die aangesloten waren, zijn zij als enigen daad

werkelijk getest. In het Wizcon language programma is te zien in opdrachten

21 tim 28 (zie bijlage 4, bIz. 55) dat speciale poorten geset worden op het

moment dat een eindkontakt (nog) geen kontakt maakt. Deze poorten (GVlDOWN,

GVIUP, GV2DOWN en GV2UP) hebben verder geen betekenis voor de besturing maar

als ze hoog worden komt er naast de getekende klep op het scherm een pijl te

staan in de richting waarin de klep beweegt. Is het eindkontakt bereikt dan

verdwijnt de pijl van de tekening. De flow-controller is niet zichtbaar op

het scherm maar in opdracht 15 is te zien dat er een waarschuwing op het

scherm komt te staan wanneer de ventilator aan staat (poort = @BLW) en er

geen flow is (NOT (@BLW AND @BLW_ON)). Zowel de flow-controller als de eind

kontakten zijn getest en bleken goed te funktioneren.

Van de uitgangen zijn aIleen de schuifkleppen en de alarm-lamp getetst. Ook

deze bleken goed te funktioneren.

7.2: Wizcon en de Capro

Wizcon werd ook aan de Capro computer gehangen voor testdoeleinden. Vier

thermokoppels plus een meet-IC voor temperatuurmeting van de koude las werden

in de Capro omgerekend en naar Wizcon doorgestuurd (zie hoofdstuk 5). Tijdens

de test werd de kachel aangestoken en het temperatuurverloop bekeken. De tem

peraturen werden vergeleken met een thermometer, die op de diverse plaatsen

naast de thermokoppels werd geplaatst en het bleek dat de temperatuurmeting

goed funktioneerde.
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7.3: Wizcon met beide computers

Tot slot werd Wizcon geinstalleerd met de PLC en de Capro computer aangekop

peld. Ook nu bleek het geheel te funktioneren. Het gebruik van een muis voor

de besturing levert een probleem op. De communicatie van Wizcon met de PLC en

de Capro gaat via de seriele lijnen op interrupt basis. De muis werkt ook op

interrupt basis maar met een lagere prioriteit dan de communicatie. Het ge

volg is dat tijdens de communicatie de muis niet reageert op bewegingen en na

de communicatie opeens de beweging alsnog uitvoert. Aangezien de poortbestu

ring ook met het toetsenbord werkt en dit ook eenvoudig is lijkt dit niet

zo'n bezwaar. Aan de hand van de "Handleiding bedrijfsvoering rookgasreini

ger" moeten de medewerkers met de installatie kunnen werken [HEY90].
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Hoofdstuk 8: De metingen met de LeCroy osciloscoop

8.1: Inleiding

De LeCroy oscilloscoop, type 9400, is een geavanceerde digitale oscilloscoop

met geheugen. Het te meten signaal wordt in de scoop met een 8 bits analoog

digitaal omzetter in een waarde tussen 0 en 255 omgezet. Een beeld bestaat

uit maximaal 32000 samples. De scoop is voorzien van een IEEE-bus en een

RS232-connector waarmee hij op afstand bediend kan worden. In de gebruikte

configuratie wordt een PC via de IEEE-bus op de scoop aangesloten en kan de

PC met een Pascal programma de scoop besturen en uitlezen. Meer gegevens

over de scoop in de handleiding [LEC87].

8.2: Remote bediening van de oscilloscoop

De LeCroy scoop werkt in twee modes: de local en remote mode. In local mode

werkt de scoop zoals iedere "normale" scoop. In remote mode zijn de bedie

ningsschakelaars op de scoop niet aktief en kan de instelling alleen met com

mando's via de IEEE-bus of RS232-bus plaats vinden. Zo kan bijvoorbeeld de

tijdbasis opgevraagd worden met het commando "TO ?", waarna de scoop ant

woordt met "TO lE-03 S". De tijdbasis wordt op 2 ms/div gezet met het comman

do "TD 2E-03". De data van kanaal 1 wordt met het commando "RD C1.DA" opge

vraagd. De scoop zendt na dit commando "#A $$" uit met op de plaats van '$$'

het aantal bytes dat hij terugzendt en vervolgens de data waarden.

8.3: De Lecroy scoop met de monochromator

Bij de rookgasreiniger wordt gebruik gemaakt van een halve meter monochroma

tor, type 82-000 van Jarrel-Ash, om spectroscopische emissiemetingen aan de

corona-ontlading te doen. Het doel is de gemiddelde energie van de vrije
+

elektronen te berekenen. Dit gebeurt door de lijnintensiteit van Nz en Nz te

meten. De verhouding tussen deze twee lijnintensiteiten is een maat voor de

gemiddelde energie van de vrije elektronen. Deze vrije elektronen kunnen wa

ter dissocieren en de zo ontstane OH kan reageren met het SOz en NOx, zie

bijlage I, bIz. 47 en [RAM90].
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Er worden twee glasvezelkabels gebruikt die in een lichtdichte cylinder met

de coronadraad zijn gemonteerd. Twee foto-multipliers zorgen voor omzetting

van licht in spanning. Een glasvezelkabel geeft het licht door van de corona

onUading in de installatie naar een van de twee foto-multipliers. Het uit

gangssignaal wordt gebruikt als trigger-signaal. De andere glasvezelkabel zit

aan de ingang van de monochromator. De andere foto-multiplier zit aangesloten

op de uitgang van de monochromator. De uitgangsspanning van deze foto

multplier is recht evenredig met het aantal invallende fotonen van de golf

lengte waarop de monochromator is afgestemd en geeft de intensiteit van een

bepaalde golflengte weer. De monochromator is voorzien van een motor die aan

gesloten is op het mechanisme waarmee de golflengte in te stellen is. Er is

een tellertje ingebouwd waarop de golflengte af te lezen is. Door de motor

langzaam te laten draaien kan zo een plaatje worden gemaakt van (een deel

van) het golflengtespectrum. De scoop is aangesloten op de twee uitgangen van

de fotomultipliers.

8.4: De Lecroy scoop en de PC

Inleiding

De Lecroy scoop kan vanaf de PC bediend worden via een IEEE-bus, zoals al in

§ 8.2 vermeld is. Er is in turbo-pascal een programma geschreven om met de PC

automatisch te meten. De PC is voorzien van de nodige drivers om de IEEE

kaart aan te sturen, zodat op eenvoudige wijze de communicatie plaats kan

vinden.

De opzet van het meetprogramma

Het meetprogramma kan niet de monochromator bedienen dus moet er tijdens de

"run" nog het een en ander met de hand worden gedaan. Bij het opstarten moet

opgegeven worden in welk gebied gemeten wordt, d.w.z. er moet een start- en

stop-golflengte ingevoerd worden, evenals een naam voor de uitvoerfile. Wan

neer de gegevens korrekt zijn ingevoerd, kan de monochromator een stukje voor

de start-golflengte ingesteld worden, dit in verband met de hysterese van

motor plus tandwielen. De motor van de monochromator kan nu gestart worden.

Wanneer op het tellertje van de monochromator de start-golflengte verschijnt
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drukt men op de <ENTER> toets van de PC. Wanneer de stop-golflengte is be

reikt wordt nogmaals op <ENTER> gedrukt. Het programma schrijft hierna de

gemeten waarden weg met bijbehorende berekende golflengte. Dit gebeurt in een

formaat dat gelezen kan worden door het programma "graph", dat er een plaatje

van maakt.

8.5: Het programma "Lecroy2.pas"

In bijlage 14, bIz. 113 is de listing van het programma LeCroy2.pas te zien.

In dit programma wordt de IEEE-kaart in de procedure InitIeee; geinitiali

seerd. In de laatste twee regels wordt de IEEE bus voor de communicatie ge

initialiseerd. De preciese betekenis van de commando's is te lezen in de

manual van de scoop [LEC87]. Hierna worden de gegevens over het meetgebied en

de uitvoerfile gevraagd in de procedure InitText;.

De eigenlijke meting voigt in het hoofdprogramma. Op het beeldscherm staan de

ingevoerde gegevens van de meting en er wordt verzocht de monochromator in te

steIlen, te starten en op <ENTER> te drukken als de start-golflengte is be

reikt. Wanneer er een toets is ingedrukt verschijnt onderaan het beeldscherm

de boodschap "Taking data". Zolang als er niet nog eens <ENTER> is gedrukt

vraagt het programma in de procedure GetMax; steeds een deeI van de data uit

de scoop. Dit deel is vastgelegd in de constanten nsam en start ( in de lis

ting de waarden 40 en 10). Na de triggering treedt er een maximum op na onge

veer 20 a 30 samples. Vandaar dat in het gebied tussen de 10 en 50 wordt ge

meten. Alleen het maximum wordt bewaard. Tijdens de tests bleek dat de hoog

spanningspuls, waarop getriggerd wordt, storing veroorzaakt op de IEEE-bus.

Dit werd gemeten met de HP logic analyser, die ook al dienst had gedaan bij

het "onderscheppen" van de communicatie tussen de PLC en de programmer (zie

Hoofdstuk 6). Er kwam af en toe wat niet ter zake doende data voordat de

eigenlijke data over de bus werd verstuurd. In de goede data zaten geen ver

storingen dus werd deze storing software-matig eruit gefilterd door te wach

ten op het eerste karakter dat de scoop terugzendt, namelijk "#", zie § 8.2.

Bij de storingen hebben enkele control-lijnen in de IEEE-bus een andere waar

de dan bij het overzenden van data zodat niet per ongeluk een storing het

overzenden van "#" oplevert. AIle maxima worden opgeslagen in een array. Het

meten stopt door weer op <ENTER> te drukken of op het moment dat het array

vol is. Dit array is echter zo ruim, 60000 elementen dat deze situatie niet
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snel zal optreden.

Na de meting wordt ieder maximum weggeschreven met een berekende golflengte.

Deze golflengte wordt berekend uit de start- en stop-golflengte en het aantal

samples dat genomen is. De uitvoerfile bestaat uit een aantal regels met op

iedere regel de waarde van het maximum en de bijbehorende golflengte, ge

scheiden door een spatie. Dit formaat is geschikt voor het programma graph,

zie § 8.7, dat met dit formaat een grafiek kan maken met de maxima uitgezet

tegen de golflengte. Er wordt een kleine batch-file aangemaakt die dit plaat

je laat zien. Hierna wordt de scoop weer in local mode gezet en is het pro

gramma beeindigd.

8.6: Het programma "ResMean"

Bij de metingen met de monochromator wordt een groot aantal samples genomen

omdat het uitgangssignaal niet konstant is maar stochastisch. Een plaatje van

de uitvoer van de meting is te zien in bijlage 15, bIz. 118. Om een beter

beeld te krijgen van de meting is het programma ResMean geschreven dat de

gemeten waarden kan middelen. Een listing van het programma staat in bijlage

16, bIz. 119. Eerst worden de invoerfile en het aantal samples waarover ge

middeld wordt ingegeven. Hierna voIgt de invoer van de filenaam van de uit

voerfile. Het programma checkt of de opgegeven naam van de invoerfile bestaat

en stopt wanneer dat niet het geval is. Hierna wordt de invoerfile ingelezen

in de procedure ReadRes; en de maxima (uit het programma LeCroy2.pas) opge

slagen. Van de golflengten wordt aIleen de eerste en de laatste waarde ont

houden, plus het aantal samples. In de procedure AverageRes; wordt het gemid

delde van de waarden berekend. Stel dat er per 10 samples een gemiddelde be

rekend wordt dan worden steeds 10 samples ingelezen en het gemiddelde be

paald. Samen met de berekende gemiddelde golflengte wordt een regel beschre

yen in de uitvoerfile, waarna de volgende 10 samples genomen worden. Blijkt

dat de laatste regel in de invoerfile is bereikt dan zal van het restant sam

ples een gemiddelde waarde genomen worden die ook weggeschreven wordt. Het

programma sluit vervolgens de in- en uitvoerfile en geeft aan hoeveel regels

de uitvoerfile is. Deze uitvoerfile heeft dus hetzelfde formaat als de in

voerfile en kan als invoerfile voor het programma "graph" dienen.
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8.7: Het programma "graph"

Het programma graph.exe is een programma dat gebaseerd is op een programma

dat onder Unix op de Cadmus computer van de vakgroep draait. Het programma is

geheel herschreven door A.P.C. Holten en geschikt gemaakt voor de PC. Ais

invoer heeft het programma data nodig in de vorm "x y" dus een x-waarde, een

spatie en een y-waarde. Na het inlezen van de data tekent het programma een

grafiek met op de assen de minimale en maximale x- en y-waarde. Het programma

kent een aantal opties voor de kleuren en dikten van de grafieklijnen, de

schaal in x- en y-richting etc.
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Hoofdstuk 9: Resultaten, Conclusies en aanbevelingen

9.1: Resultaten

Het besturingssysteem en beveiligingssysteem werken zoals ze zijn gespecifi

ceerd. Helaas is de bouw van de installatie dermate langzaam gegaan dat aI

leen de schuifkleppen, de flow-controller en de thermo-koppels getest konden

worden. Er is een aanzet gegeven voor een meetschema. De rapporten die uit

Wizcon komen zijn voorzien van een tijd / datum aanduiding en een volgnummer.

Het programma voor de emissiemetingen met de LeCroy oscilloscoop heeft nog

niet zo'n voorziening omdat het graph programma, dat de uitvoer representeert

daar nog niet toe in staat is. Wanneer dit programma dit kan dienen uiteraard

de programma's LeCroy2.pas en ResMean.pas aangepast worden. Overigens zijn de

uitvoerfiles in DOS voorzien van een tijd / datum aanduiding.

9.2: Conclusies

Het principe van scheiding tussen besturing en beveiliging blijkt hier goed

te funktioneren. De besturing met Wizcon kan zelfs geheel uitvallen zonder

dat het beveiligingsprogramma daar iets van merkt. Ten aanzien van de

besturing is het goed dat deze niet in de PLC is ondergebracht, aangezien op

deze wijze het PLC programma zo klein mogelijk gehouden kan worden. Dit heeft

als voordeel dat er weinig mis kan gaan met het beveiligingsprogramma
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9.3: Aanbevelingen

De gehele bouw van de installatie zal nog een tijd in beslag nemen. Het lijkt

mij belangrijk om eventuele nieuwe apparatuur goed te toetsen op inpasbaar

heid in het bestaande systeem. Naar mijn idee is dit tot nu toe niet voldoen

de gebeurd. De Siemens PLC bleek niet aan Wizcon te koppelen te zijn en gaf

daarmee maanden werk, terwijl er in dezelfde klasse genoeg alternatieven te

koop zijn die weI rechtstreeks te koppelen zijn.

Bij het schrijven van nieuwe meetprogramma's is het aan te bevelen de stijl

van programmeren van de huidige programma's aan te houden en de mogelijkheid

van het meegeven van een volgnummer aan de uitvoer. De in hoofdstuk 3

behandelde ideeen omtrend het verhogen van de veiligheid zijn nog niet

uitgewerkt. Zo zou er een plan kunnen komen voor periodieke inspektie van de

onderdelen, bijvoorbeeld iedere maand aan de hand van een check-list.
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Bijlage 1: Het proces van rookgasreiniging

§ 1: Inleiding

Bij ontlading van hoogspanning kunnen vonken overslaan. Wanneer de hoogspan

ning niet kontinu aanwezig is maar gepulst is neemt de ontlading de vorm aan

van lange dunne ontladingskanalen, streamers genaamd. In de rookgasreiniger

wordt hiervan gebruik gemaakt. In de opstelIing bevindt zich een geaarde

cylinder met een draad in het midden waarop de hoogspanning staat:

figuur B1.1: De opstelIing van het hoogspanningsdeel

Het gas stroomt door de cylinder heen in axiale richting, de ontlading is

radiaal. Het proces heet plasmakatalytisch en de voorwaarden hiervoor zijn:

- Een hoge elektronentemperatuur: Te = 5 tot 15 eV.

In de streamer treden plaatselijk hoge E-velden op waardoor deze Te

waarden bereikt kunnen worden.

- Een groot effectief ontladingsvolume

Om het gas effektief te reinigen is het aantal streamers van belang en

hun lengte. Met behulp van de zogehete Schlierenfotografie kunnen deze

parameters worden vastgesteld.

- Een minimaal energieverbruik

Bij de toepassingen moet gedacht worden aan chemische bulk-processen

zoals rookgasreiniging in elektricteitscentrales. Daar is een gering

energieverbruik van belang. Wederom kan met Schlierenfotografie iets

gezegd worden over het energieverbruik.

47



§ 2: Gepulste corona-ontlading

Wanneer tussen twee elektroden een hoogspanning wordt aangebracht zal er na

verloop van tijd een doorslag optreden (mits de spanning hoog genoeg is).

Voordat deze doorslag plaatsvindt kunnen we diverse fasen onderscheiden:

1 Een vrije ladingdrager (meestal een elektron) wordt versneld in het

hoge veld tussen de positieve en negatieve elektrode.

2 Door botsingen met gasmoleculen onstaan meerdere elektron/ion paren,

dit heet "lawine"

3 De elektronen driften naar de positieve elektrode en laten een posi

tieve ruimtelading achter, dit heet de "kop"

4 Door foto-ionizatie ontstaan buiten de kop nieuwe elektronen en

lawines

5 De verplaatsing van de kop vindt plaats langs de veldlijnen en laat

een geioniseerd pad achter, dit heet een "kanaal"

Het geheel van deze vorm van corona wordt meestal steamer-ontlading genoemd.

Ais het kanaal de tweede elektrode bereikt kan er een doorslag optreden. Door

de puIs nu voldoende kort te maken wordt een doorslag vermeden. Een streamer

ontstaat in enkele tientallen nanoseconden terwijl een doorslag enkele micro

seconden nodig heeft. Twee toepassingsgebieden van deze streamers is het ma

ken van lading (bv. in fotokopieerapparaten) en het opwekken van chemische

reakties zoals het reinigen van rookgas. Hiertoe moet de spanning dus gepulst

worden (om doorslag te voorkomen). de vrijheden hierin zijn pulsstijgtijd,

herhalingsfrequentie en amplitudeverhouding met de gelijkspanning.
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§ 3: De elementaire chemische reakties

In het begin produceert de corona energierijke elektronen (ca 10 eV). Hierna

dissocieren de watermoleculen:

e + HzO ~ e + OH + H

De verbindingen in het rookgas worden geoxideerd:

SOz + 2 OH ~ HZS04

NOz + OH ~ HN03

Onder toevoeging van ammoniak ontstaan er zouten:

HZS04 + 2 NH3 ~ (NH4)2S04

HN03 + NH3 ~ NH4N03

Na verloop van tijd zullen de zouten neerslaan.

§ 4: Doelstelling

De doelstelling hier is het optimaliseren van het proces naar reinigingsper

centage en enregieverbruik. De volgende metingen zijn hiervoor noodzakelijk:

1 De percentages verontreinigingen, zonder en met corona

2 Eigenschappen van de corona, met name:

pulsamplitude en stijgtijd

herhalingsfrequentie

stroom en spanning tijdens de puIs

3 Eigenschappen van het plasma, met name:

elektronentemperatuur en -dichtheid

streamerlengte en dichtheid

dichtheid van de radicalen

De volgende meetprincipes zullen worden gebruikt:

1 massaspectrometrie, infrarood- en ultraviolet-absorptie

2 Snelle AID omzetting (2 nS)

<samenvatting van tekst die biJ demonstratie van het projekt gebruikt wordt)
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Bijlage 2: De procestekening van de rookgasreiniger
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Bijlage 3: De bedradingsschema's van de rookgasreiniger
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Bijlage 4: Lijst van Wizcon alarmen en Wizcon language opdrachten

§ 1: Wizcon Alarmen

Nununer Poort IF Waarde Alarmboodschap

1. @S02D = 1 PRINT$A"S02 leakage :xb"

2. @TOT_INT = 0 PRINT$A"interlocks not closed :xb"

3. @PRESLOW = 1 PRINT$A" Presure for gate valves too low:xb

4. @TC1 > 140 PRINT$e"Warning ! Temperature too high."
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§ 2: Lijsl van Vizcon commando's

lijst van WI2CON Commando's

No. Omschrijving Bij verand IF

#1 start instructie

IF $TEMPLATE=" INIT"

THEN RESET @GV1 ; RESET @TSTGV1_O

THEN RESET @TSTGV1_1 RESET @GV2

THEN RESET @TSTGV2_0 RESET @TSTGV2_1

THEN SET @INT_WI2 ; LOAD OI se lftest"

#2 self test: GV1 closed and detetection

IF @GV1SW_O AND $TEMPLATE = "SELFTEST"

IF AND NOT @GV1

THEN SET @TSTGV1_O

#3 self test: open GV1

IF $TEMPLATE="SELFTEST OI

IF AND @TSTGV1_O

THEN SET @GV1

#4 selftest: GV1 open and detection

IF $TEMPLATE="SELFTEST"

IF AND @GV1 AND @GV1SW_1

THEN SET @TSTGV1_1

#5 self test: GV2 closed and detection

IF $TEMPLATE=" SELFTEST 01

IF AND @TSTGV1_1

IF AND NOT @GV2

IF AND @GV2SW_O

THEN SET @TSTGV2_0

#6 selftest: open GV2

IF $TEMPLATE= OI SELFTEST OI

IF AND @TSTGV2_0

THEN SET @GV2
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#7 self test: GV2 open and detected

IF @GV2 AND @GV2SW_1

IF AND $TEMPLATE = " se lftest"

THEN SET @TSTGV2_1

#8 self test: ok: close @INT_WIZ to start

IF @TSTGV2_1

IF AND $TEMPLATE = " se lftest"

IF AND NOT @PRESLOW

THEN @RAPNO = 0;

THEN LOAD "rookgas"

#9 check interlocks

IF NOT @INTH1 OR NOT @INTH2 OR NOT

IF @INTS OR NOT @INTP OR NOT @INT_WI2

THEN RESET @TOT_INT

#10 total interlock setting

IF @INTH1 AND @INTH2 AND @INTP

IF AND @INTS AND @INT_WI2

THEN SET @TOT_INT

#11 + Thermocoupler 1 check

IF @TC1 > 200 OR @TC1 < 10

THEN PRINT$A"Warning! Check TC1 :xb"

#12 + Thermocoupler 2 check

IF @TC2 > 200 OR @TC2 <10

THEN PRINT$A"Warning! Check TC2 :xb"

#13 + Thermocoupler 3 check

IF @TC3 <10 OR @TC3 >200

THEN PRINT$A"Warning! Check TC3:xb"

#14 + Thermocoupler 4 check

IF @TC4 < 10 OR @TC4 > 200

THEN PRINT$A"Warning! Check TC4 :xb"
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#15 + Blower check

IF @BLW AND (NOT (@BLW_ON AND @BLW))

THEN PRINT$A"Warning! Blower not functio

THEN ning :xb"

#16 + Burner check 1

IF @NGV AND

IF «NOT @GV1) OR (NOT @GV2))

THEN PRINT$E$F"Warning! gate valves not

THEN open :xb";

THEN RESET @NGV

#17 + Burner Check 2

IF NOT @BLW AND @NGV

THEN PRINT$E$F"Warning! Blower is off.";

THEN RESET @NGV

#18 + S02 Valve on: check blower and gv1

IF @S02V AND

IF (NOT @BLW AND @GV1)

THEN PRINT$E$F"Warning! S02 Valve is ope

THEN n while blower is off";

THEN RESET @GV1; RESET@S02V

#19

IF $KEY = 20

THEN DEC @RAPNO

#20

IF $KEY =21

THEN INC @RAPNO

Rapport nummer update 1

rapport nummer update 2

#21 + Test GV1 moving down

IF (NOT @GV1) AND (NOT @GV1SW_O)

THEN SET @GV1DOWN

#22 + reset GV1down when GV1 ok

IF @GV1SW_0 OR @GV1

THEN RESET @GV1DOWN

58



#23 + Test gv1 moving up

IF @GV1 AND NOT @GV1SW_1

THEN SET @GV1UP

#24 + reset gv1up when gv1 open

IF @GVISW_1 OR (NOT @GV1)

THEN RESET @GV1UP

#25 + Test gv2 moving down

IF (NOT @GV2SW_O) AND (NOT @GV2)

THEN SET @GV2DOWN

#26 + reset gv2down when gv2 closed

IF @GV2SW_O OR @GV2

THEN RESET @GV2DOWN

#27 + reset gv2up when gv2 is open

IF @GV2SW_l OR NOT @GV2

THEN RESET @GV2UP

#28 + Test gv2 moving up

IF NOT @GV2SW_1 AND @GV2

THEN SET @GV2UP

#
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Bijlage 5: Datasheet thermokoppels

lHERMOCOAX· READY-lO-USE THERMOCOUPLES

THERMOCOAX Ready-to-Use thermocouples are
derived from THERMOCOAX mineral insulated thermo
electric cables specially developed for the nuclear
power industry. Hundreds of kilometres of THER
MOCOAX cables are used to ensure safe operation
of nuclear power stations throughout the world. Indus
trial users can thus take advantage of the high quality
standards demanded for nuclear instrumentation, at
reasonable cost.

DESCRIPTION :
The probe of THERMOCOAX Ready-to-Use thermo

couples has two thermoelectric conductors protected
by a metallic sheath, the insuJation between conduc
tors, and between conductors and sheath, being
highly compacted magnesium oxide powder. The
thermoelectric conductors are welded at one end to
form a hot junction. The sheath is closed by argon
arc welding, the hot junction remaining insulated from
the sheath.

The probe is extended by a flexible extension
cable having two conductors (With the same thermo
electric properties as the sensor) and a copper shielding
braid extending the protecting tube. The shielding braid
is insulated and protected by an outer plastic cover.

The hot junction and connections to the thermo
electric conductors are produced by electric welding
without the addition of any foreign constituents.

DESIGNATION :
Ready-to-Use thermocouples are specified as follows :

- first, by the thermocouple element material
TCA for Chromel-Alumel, with 18/8 Stain
less Steel sheath,
TCI for Chromel-Alumel, with Inconel
sheath,
TFA for Iron-Constantan, with 18/8 Stain
less Steel sheath,

- then, the outside diameter in 1/10 mm,

- then, the actual length of the thermo-
couple in cm.

- and the length of extension cable in m.

e.g. TCA 15/10/2, for a Chromel-Alumel thermo
couple, 18/8 Stainless Steel sheathed.
1.5 mm 0.0. 10 cm long, with extension
cable 2 m long.

STANDARD TYPES:

TCA 15/10/2 TCI 15/10/2 TFA 15/10/2
TCA 15/25/2 TCI 15/25/2 TFA 15/25/2
TCA 20/10/2 TCI 20/10/2 TFA 20/1012
TCA 20/25/2 TCI 20/25/2 TFA 20/2512
TCA 30/10/3 TCI 30/10/3 TFA 30/10/3
TCA 30/25/3 TCI 30/25/3 TFA 30/25/3
TCA 30/50/3 TCI 30/50/3 TFA 3O/SO/3

Non standard types can be made on request in
reasonable quantities.

IDENTIFICATION :

Chromel-Alumel Extension cable : White.
Chromel conductor : Red.
Alumel conductor : Blue.

Iron-Constantan Extension cable : Black.
Iron conductor : Yellow.
Constantan conductor: Black.

Code number is printed en connecting ferrule.

TECHNICAL DATA:

Maximum temperatures for industrial use

Chromel-Alumel : 1,OOO°C.
Iron-constantan 750°C.
Stainless steel

18/8 sheath : 900°C.
Inconel sheath : 1,000°C.
Extension cable 100°C.

The above temperatures are valid in air but have
to be modified for other environments.

For very short-term use, Chromel-Alumel thermo
couples can be used up to about 1,250°C.

60

Sensitivity
Chromel-Alumel : ISA calibration, about 41 micro

volts/oC.
Accuracy up to 300°C : ± 2.2°C.

above 300°C : ± 0.75 %.
Iron-constantan : About 55 microvolts/oC.

Loop resistance :
The loop resistance of the thermocouple can be

calculated by adding the resistance of the probe to
that of the extension cable. The values for those various
parts are listed below in Ohms/metre :

Probe Extension
1.5 mm 2.0mm 3.0 mm cable---

Chromel-Alumel 15 9 4 4.5
Iron-Constantan 11 6 2.6 3

Fixing on a wall.
The fixing on a wall of the Ready-to·Use thermo

couple can be achieved by means of :

- Either our easily demountable THERMOLOK sea/-
gland. made of Stainless Steel.

Code MG 30 for thermocouple dia, 3 mm
Code MG 20 for thermocouple dia. 2 mm
Code MG 15 for thermocou pie dla. 1.5 mm.

- Or our spring-loaded adapter. quick and convenient
to mount and demount: one part is crimped on the
thermocouple and the other screwed on the wall.

When measuring the temperature of a surface. the
spring also permits to ensure a good contact between
the hot junction and the point to be measured.

Code SF 15 bayonet fixing device for dia. 1,5 mm.
Code SF 20 bayonet fixing device for dia. 2 mm.

ADVANTAGES:

- THERMOCOAX industrial thermocouples are ready
for connection to the measuring instrument.

- High accuracy because only first quality thermo
electric conductors link the measuring point to the
measuring instrument. For this reason it is no
longer necessary to take account of possible errors
due to compensating cable.

- Perfectly watertight.
- The probe can be shaped by the user to suit all

requirements. the bending radius may be as small
as twice the diameter of the sheath.

- The probe can be brazed through a vessel wall or
on a surface.

- The thermocouple is completely insulated and
shielded.

- Not sensible to shock and vibration.
- Resistant to extreme pressures.
- Very short response time giving less overshoot

when used in simple on-off temperature control
systems.

- Electrical resistance between 10 and 13 Ohms (for
standard types) and thus compatible with galvano
meter instruments.

- Very long life due to high compaction of insulant
and corrosion resistant sheath.

• Trademark s. A. SODERN - FRANCE.
•• Trademark HOSKINS USA.

• •• Trademark International Nlc kel USA.



THEORY OF OPERATION

Integrated Circuit - Transformer Coupled
ISOLATION AMPLIFIER

I

In I 1l!'IIIC I, h' C'III.II I!ll.' 1II1l1l1 '1l!'II.d \ III1.ll!l: .lpplh'" .11

pin 1. SllIl'C Ihl' illlllli ;lIllllhl.' IIl1lflul lkllllidutllOI' ,.. ,.

fIIalchcd ,lIul I"UlhKl' uklllll.".d lIUIPUI \OIl,I~l". ,ttl"
\ IJh ..~e .. I fHn II • rl.'ll."'l'lIl·c,1 10 pili 17, Ihl.' IlUlpUI

l'lllUlIl,.nJ 1:'\ l.'llll.1111I Ihc \ Oh.ll!'l' .11 pili 10 CIdClClh nllil

pin 1. IIll' inplII l'1I1111111111) III lilt, lull pili ,>1;1l!'l' Plllplll

a 111 flh1It.:1 ,\. j, l.·nlllln Int ;1 ....1 Illlll~ l~.1111 hulkr Ihll ... Iii,'

IIUlpul \ Ilh.Il!C .. I JlIII I ~ l:qu,11-. 11Il." tUllpll1 dl·lIl11dlll."lIl

\'tllal!t.: ,ja' pill II I Ill.' t.:1Il1 Il.',ull 1"'1 ,In ""'.,lll'.1 11lllpill

\nha~l.' .. I pill IS t.:qu.li 11IIh,' 1111"11 \'lh,I!!I· .. 1 P"t J \\1111
UO l!ilh,llIll." nlllllolhHI "l.""n.1I Ihnll

Scv~'-';II alllplifil.'r alul pUWCI l'Onllcl'lloU \·'UI'IIIlHl~ all.'
possihk:

I hl." inpm ~Iagc muy hl: l'OImn:lc:d ill \";11 illU:,\

opcrallllllal amplilicr gain I.:'HJrlgllr'llu~lh

2, Th.: uilipul slagI' may hl' ullt.:rOlll'11 Oil g~lin, oahu,"c U11l1~

1 rhe inll'roally gencratcd i~lll,llcd vnh.lgl'~ wllll.:h
pll"uk PII\\('I 10 \, ,11ll1 \ 1lI.1~ Ill" lI\l.'llhl.ku ,lIl1l
eXlcrllal MIPllly \ 1_1I.lgn u\clf 1Il~IcOid

\'cr,.lllhl~ ,ulll 11"'1 IIHl."l" lI11it.'fll.·lhklll 1,,)I.Ill.'d !!llllllhh
,jllll'" '1lIIplc ,oIUllolI' III lkll1,IIJ(ltn~ ,tII.dll~ 'I1!!1l.r1

l"OlldIlIlHUIll! pluhkul"'l. ~cc IIll' 10:o.1.11I.IIIIHI .llId
0Pl'lillilll!' lu~tllldlllll' .lIhl '\ppht".llIilll' '>l'dltlll' I,ll

11l-11Iil,

UC:laib ul II.\." 1t,S~) d\."Mgn tile ~hu",n in l-"igure I The
L'.'ucrnOiI ("OIll)CCliml~ ~hllwn, place il in il~ sim(lIc~1 gain
ennfiguralinn . unily g•• in. noninvcning, Sever.. ' uthl'r
amplifier gain cnnl'iguralinns "mJ power isulation
cunfiguratinns all' pnssiblc Sec Inslallalion and
OpelalillA;: In:o.IIIIl'linn~ ami ApplicalilJOs sCl'lillns for
delails

bolaliun l)( h4'1 h ~ignal.ulli power is accmnpli~hcd wilh a
!.in~lc mini'llun: hUtlid If'II)~furnu:r wirh muhipk
"'imling\ A plIl~.: gencralor operating al approximatc:ly
1S01d11 pltlvidc) it two·parl vuhal;l' wavcform 10

Irau!.lullucr 11 nUl' l)iHI ullhe wa\"cfcum is rcctilicd by
tlllllk':'\ D. 111I1I1I!!h I), h_ 1111)\;,1..' IIll.' '\Illall'''' plm.:r III

Ih< illl'lIl and ""11'"1 ,tagn ( I V, -V anti V ~. V-). Th<
other part (If IIIC \\'a\"cltu 10 i~ modnlalell wilh inpul signal

IIIrnrm<llil)lI hy Ihe modul.lIor ofleratillJ; inln Ihe \\' ~

~inding nl thc tr'IO,lnrm.:r.

I hc IIhH.luloalcd 'I!!",jl' ',"·ouplt.·d h~ \\ lIuliul!" \\', .. ull \\'
In Iwo mah:hl.",lllcmIK.lul'thlr~- one in Ihe input sltlgc and
une in the OUt pili Sla!!c· which gtnt:rall: itlenlleal vuhagt:s
ill their mil pUis, pin!t IU ami II Ivohages idcntieal with
n:~pcct iOlhcir rcspcl'llvccnmmnn~.pins] and 17) In Ihe
Ilipul SlagI' the IIlI'UI .:amplifier A I, Iltt OIlhJultllOr and Ihe
inpUi dcmodulator arc cunnceled in a nc:gati\'e fcedhack.
Inop. rhi:. fCHl"l.""'I Ihc, tlllilj;C .11 pI1l6fl:1u,ncl'lc'" a\ ,h~lwn

Ii
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APPLICATIONS
• MEDICAL

Pall.nl monllorlng and dlagnoltlc
Inllrumenlallon

• INDUSTRIAL
Ground loop elimination and 011 ground
Ilgnal melluremenl

• NUCLEAR
Inpul/oulpullpower Ilohllon

l'lllUpkh:l~ Indcpl..'lHh:m i=IIIIIIH..h tlhICl"-ptlll "01.1

11011) In .HJdlllUlI. Ihl' .,ol,unl plmt..'1 l!clh:l.llnl h

il\.III.lhk' III 1)(1\\\:r l."\Il'rlial l'illlUII~ .11 ':lllu:r IIll'

i.1plIl ur IIIl1pUI I"hl." Ulh'UIUllllllnl tlJl ,tllIp' al Ihl'

inpUI.lllllllh: UlIlplIl.tlllly. ,I \~I,ll: \~llll'l~ Illllo,c,l·
loop l"l'Uhl!'UI,lIion, I .. 1111111.. h Ihl." Il"luih:lIJcnh 01

1II,ln~ ,hlh~rl'lll typc~ lit 1'111.111011 .lppla,.lllnU:"I

FEATURES
• INTERNAL ISOI ATEO POWER

• BOODV ISOLATION TfS TVOL TAGE

• 05"A MAX LEAKAGE AT IlOV, 60Hz

• aPORT ISOLATlON

• I 25dB REJECTION AT 80Hz

• " X Ix 025" CERAMIC PACKAGE

BURR-BROWN"

IE:lE:II

---------------------,i I I

J """ ·~I~ ~
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I I I
I "'"' - I . GUIPII' I

ISO au I AIII8 lSI

nL l-.:,:LL-'":~-nllLt_: ..._1E::-~J

I III 'f')(l .... I hI..' 1.. ,,1 .11111'11111..'1 10 JHH\hlt.: ~l ItH.11

I""II..... til IUIII"III)II hllih "'!!II.d .lIId pU\h:r hul.ll1ol1

III IlIlcgl,llnl "lh:UU ttlrnl I hh h:m.lIJ..ahlc ,ul·
\ ,lIh.. 1'1 Ill' III III .1Il.11,,!! '1!!lIitl JlIIlI"C':'lII1!! l·"pahllil~ 1\

,In"lIl11plhlh.:d h~ U\l' 01 .1 Il.I1Cflh:d lI1odlll;tliulI

h'l hnhllll' .tllll IIIl1l.1ll1lt.: h~ hi hlll;IH~llll ml'.

\ l"! ''loll 1111 ~ .lIItllll..'llollIl.llIl C .lll: Illlhl;lllthlig k .. 1un;,
pi 1IIl' "I"ll II I'" l',lp"hk llf ilpcr;llllI~ wnh Illtt:c

DESCRIPTION

I til:' pll"J ... I ':" ·1_t'll·,II, .... 10., 1"11,, ..... IIIIJ 111,,10:<1 ~1,lh'~ l'd":IlI~ 4otllJ 9/4 4111:1267 4 Ob2 ':;lOti IJlh!.:' ~""I(:IlI"'l)tllldHlfJ111.1.,..11)1.0 .1.",1.,. ..por,lhe

..u".... all( tI .\,,,1 's... ",.nre ot Cl,IIf'nlS Ihl'reon I he pr"du(.l lIlot,. ~bo b4: u'''4:r'''d ," (Jlh,H ,"o"n1"I:S fly w,e or n1UI4: "'h"ndhQflltl Clall"nll

C'H,c'.> ••on'III'q .,) HlP. ,Ill".,' IIIl~nl"It',J II S ..... h:"b
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UNITS

11,',1 1'1'

II OUTPuT DE MOO
12 y.

13 A2 NONINVERTING INPUr
14 A2 INVERTING INPUT
15 A2 OUrpUr
16 Vi
17 OUrpUT OEPAOO COM
18 NO PIN
19 P ~

20 P

ltV
2 UOOINPUT
3 INPuT OEMOD COM
4 -V

5 BALANCE
6 A, INVERTING INPUT
7 A, NONINVERllNG INPuT
8 BALANCE
8 AlourpUT

10 INPUT DEMOO

2 May be Improved wllh prOpel Shlell:1lng See PtJrlu,mance- Cur\les
3 May be Illmmed 10 lela

4 II C.ulpul SWing IS unipolar or 1/ lhe OUlp111 I!> n,]1 10adt!d spel..llicahun
!>Ime as If e.lelnal Sllpply ""ere used

5 Includes e"ecu 01 Al and A;> ,,1IfSel \lol1(:1ges and bidS (;llr/tmb II
recomm~ndea reslslors used

6 VersuslhesumotalleliernalclulenlSdlawnlromv. V IV·V 11:,lJ

7 Effects 01 AI and A2 bias CUllen IS dnd Ollsel cu"enl~ are lnClllded Ifl

Ollsel Voltlge speclflcahons

8 WIth rdspecl 10 lIP Cam, pm 3 lor A1 and ""'lh respl'f';1 IV o·p C,lm

,pin 11 'or A~ CMR lor AI and A:lI~ lOOdB In,ncal
Q In conhgulahon or Figure 3 Ripple Irequency apprO;Umalely 150U1l

Uelsurement bll'\(JwlOlh II IOMHl •

10 DecreaSe hnearly Irom 16VOC a18S' C 10 12VOC ttl 100 C
11 InSlantaneoUI peak currenl required from pms 19 and 20 al 1"'11' vn IS

lOOmA for Slow "Slng vall ages 50msec and JOOmA lur last flse~
SO.i'sec

12 loadcurrenllssumdrawnfrom.V -v V-,V· II~O

13 IsulltlOn ratings m ..y degrade II e_posed 10 125°C '01 mort! than 1000

hours or 90aC lor more Ihan 50 000 hours

PIN DES/GNAnONS

PINS Pin matellallnd plallng
composilion con'orm 10
melhOd 2IX)3 1Solderibiliry 01
Ull-STO-883 ellcepl
plragraph 3 2,

CASE CerlmlC;
MATING CONNECTOR NOne
WEIGHT 10 grams 035 01

NOTE
An Ic::euor; pari whICh prOllldes
bolh mlgnellc Ind electrosllhc
IhleldlOg IS IlIalllble
Orde, Numbe' lOOMS
Size 12·. I:r .06·
l elds In Irue
poSition wllhln
001-(025mm,
R II MMC I'
sealrng plane

-~-----J--
11_ -.I..

~ .--."- -- -----J
1---

JlrtTI r~-r

PARAMETER CONDITIONS

An e.lmple 01 the 'Ihngs lor 3-por1 c;onllnuoua 1S0lahon

~!V
~

ELECTRICAL (CONT)

MIN au.. """N ""'....

;-:~ :~;;-~~ ;;~
("- m~ -Ii; ~" -,";;-

~~ ~F -::- ~'Ii- .~
:-- ~~~~ - . ! ~~~-=-

Nonl:

I Raltngs 10 pa,enlhe!>1S and belween p. pin 20 ana OIP Com, pm 17
O'"er Isolation lallngs are between liP Com Ind OlP Com or tiP Com
a"dP

MECHANICAL

SPECIFICATIONS
ELECTRICAL

At0:'5"C. v!, -- .. 15"1 and 1SV bvtween Pi and P . unless otherWise nOled

CONOIT/ONS 315fAG. 8G. HG. JG. KG IPARAMETER

I MIN TYP MAX UNITS

'SOlAnON

Vollage
3500 110001 VOCRaled Conllnuou,PI DC
2000 .1001 V rm,Rale Conllnuousill, AC

aooo 13000, VOCTest l£n.eclll
A81ectlon Gl::: 10VIV

160 dBDC
125 dB6OH,. < ,oon In lIP Corn,l)

60Hz SkU In lIP Comi2)

'Of dB3656t1G
112 dB3656...G BG. JG. KG

60,63, pfCapacltancBI'1
10'2 110'21 nRel.,lance4"1

028 O. "Aleak_OC' CUHent '20V.60Hz

GAIN

Equallons See le_'
Accuracy 01 EQuallons

15 ..Inlhal13) 3656HG G....: l00V/V
10 ..3656AG. JG. KG
03 ..36568G
480 ppmJOC\/, Temperalure 3656HG

'20 ppml"C3656AG, JG
60 ppml"C36568G. KG

00211 .logkhfS I ..\/s Time
R,,+R,=Rs.,;J2M1INonhnNrtl'l

Edernel Supplies used at
!O 1S ..pins 12 and 16, 3656HG Unipolar or Bipolar Ou1put
~O 1 ..3656AG, JG. KG
!OO5 ..36568G

Inle/nal Supplies used lor Bipolar Ouipul Vollage
!"O 15 ..Output SlagI' SWing. Futlloldf41

OFFSET VOLTAGEI~1 RlI
mV+14 t 40/GIIlInllll'O), 36S6HG 15Vp between P. and P-

~12, ,20/G,'1 mV3656AG. JG
111 ~ ,10/G"1 mV36568G. KG

! 1200 t I l000/GI '/ ,..VJ<'CliS Temperature, 3656HG
! 150" 1750/GIII ~Vlac3656JG
±125 ~ (500/Glll ,..V/OC3656AG
:t110 .. I 350/G, 'I ,..VJOC3656KG
~'-15 .. 1350/G"1 ,..VJOC36S6BG

Supply between P .. Ind p-ili Supply Voltage
tl06 -I .3.5/G"1 mVIII3656HG
!IO 3 ~ .2 I/GIII mVIII3656AG. BG, JG, KG

!IO 1 1110/G,.j :!fO 2 t 120/G, II mV/mAliS Currenll6,

.!110. "oo/GI ".
"v

liS Time
" + fog khrs I

AMPLIfiER PARAME TERS Apply 10 Al Ind A.2

Bias Currentt 1)

100 nAIntllal
05 nAf'IICliS Tempe'8lure
02 nAIIIliS Supply
5 20 nAOftsel Currentl 1)

100 II 5 14"11 pFImpedance Common-mode
5 ,..V, p.pInput NOISe Vonage 'a :II: 0 05Hz 10 100Hz
5 ,..V, rmsIlt ~ 10Hz 10 10kHz

Inpul Voltage RlngeUl1 ,. VllOel' Ope' It ion Internal SUPply
Supply -5V Vhlernll Supply

'8 VWIthout Oemege Inleml,Supply
Supply VE.ternl' Supply

OUlput Curren I Vour·' !5V
mA!.15V Edernll Supply '5
mAInlernll Supply i25

Vour'- !.10V
mA! 15V ElIlernel Suppty !25

YOU,. - t2V, Vp., p.- 8 5V .. mAInternal Supply
150 4'0 "AQUltlSCtlnl Curren I

en
N



I

usell wilh any signal configuration.

ISOLATED POWER CONFIGURATIONS

., he Jtt56 i~ designed with isolalion hClween the input.lhe
OlJlput. and lhe power connections. Thc internally
gl..'llcrilled i....nhlll"( \ ulla gc.... "'Upphl·c.llll -\1 and A· 11101\ hI.'

O\'crridden with cKtcrnal vohages grealer lhan Ihe
intcrnal supply vollages. These IWO fealures of )6S6
provide a greal deal nf versatili,y in possihll..' Isolo.lion and
power supply hook-up.\. When c)llcrnal supplies are
applil..'d. Ihe.' rl:clIfying dioe.!l· ... f()1 through I>d.lre Il'\e..'I,1..'
hia.\cd and thc internal \ uhage..· "'ource, ale dl.'l.'OIlplrd
from the al1lplitil'r~ (SCl' I-igure I) . .\Julc th.lt wht.'n
e ... ll·rnal.\llpplie..· ... are IIwd. Ihl.:.\ mU... 1 nl·\t.'r hl.·lll\\e..'r Ih,1I1

the Inlernal ... t1ppl~ \Ollag..:

Three-Port
Thc power supply connections in Figure 2 show 'he 11111
lhree-porl isolalinn configuralion. rhe system h.. .\ Ihrcc
separate grounds wllh tin gal\'clOic connections hetween
th..:m. Thc I"() c'(lc..·rnal 0 47~ F «':;'1 pilcllor... al pin, 12 ;lnd

Itt filler Ihe rectified i... n!al":c.J \uhtlge :tllhe OUlput 'l<Ige..'
Fillering on Ihl.' inpul siage i\ pro\"lded hy illlc..'rn.1!
eapacit()f.\. In thi ... configurallon conrinuou.\ .... lIlallon
vnllilge raliogs arc: 3S(IOV he'""cn pio' I aor! 17; I SIKJ V
bctwecn pin....l and 19; I(I()()\' hl·IYol.·en PIII.\ 17 ,me.! It)

FIGURE 2. Power: Three-pori Isulalion;

Sillnal: Unily~gain Noninvening.

Two-Port - Blpoler Supply

Figure.l shows two-pon isolation whll'h uses an t:x.lcrnal
bipolar supply wilh its common connected 10 Ihe llUIPllt
slage grounll (pin 17) Onc of Ihc sllpplie< (eilher ~ or _
coutd Ix: used) provides power 10 the pulse general or
(pins 19 anll 201. The same sort of eonfiguriltinn is
pussible wilh the exlernal supplics eonnectelliothe inpu'
stage. With the (:nnneetion shown. fiheringal pins I:? and
Itt is IU)I required. In this configuration conhnuolls
ISolation milage ralmg is: JS(KIVDC between pins) and
17. nol appheal>le l>clween pins 17 anll 19. JSOOVIlC
hetwcen pins J anll 19

INSTALLATION AND
OPERATING INSTRUCTIONS
Ihe J656 I~ a \'ery \'l.·r~.ttilcdevice cap~lhlcof being used in
a vilriely of isolation and amplific3tior1 configurations.
Ihcre are several fundamental conSiderations that
delermine configuration and cnmpllnenl value
(ollslrainls:

CtJlI\ldnilllOI\ IllU'1 he ~i\l'n 10 Ihe load plan·J on the
rc,i'tancl' (pili 10 ,1I1l1 pin II, hy C\lcrnal circuitry,
llu..'ir OUIPlil re..· ... "lalH:c.: 1\ WOlll und a load ,-e\i~lor01
~Mn or greater is recommended to preVent a voltage
divider loading cHee. in ex.cess of S(~;"

1 I>e.'modulalor loadlllg~ ... hould oc d()~cly male..'hed ~o

lhclr oUlpm \-()It,,ge~ \\ ill he equal. (Unequal

dcmodulf.ltor oulPUt vollages will produce a gain
error) Al Ihe 2Mlllevel. a n"'lehing error of 5% ",ill
cause an allllilional gain errOr or 0.2S%.

j Voltage "'\\ln~'" al demodulator ompllh should he
Illnitl'd to SV fhe OUlpe.1I may he dl\lOried lfthi~ limit
.... e"H:eeded '1 hi... e..'nn\train ... the maXlnlUm allo"'cd
~"in\ of loe Inpul and ()UlpUI ... Iages Note that lhe
\ult<lge..· s"'ing\ al demodulatur OUIPUh arc te\tc..~c.I wilh
2MB Ie.l;:td for a minimum of SV.

l 1111al currellt drawn from the internal isolaled supplies
lIIusl I>c limilcll to less lhan :!:5mA per supply anll
limited to a 'otal of lOrnA. In other words. the
nlillhin<lllOn 01 l'\lnn;t! and 1I11l:fllall'UHenl Jri.IYon

lrum the internal circuitry which feedsthe+V. -V. V+
anll V- pins should I>c limited 10 5mA persupply (Iota I
current 10 tV. ~V, V I anll V- Iimitelllo IOmA). The
illlernal filler capacilors for lV arc O.OI~F. If more
Ihan 0.1 mA is drawn 10 provide isola led power for
nternal circuitry (sce Figure 121. alldilional
(OIpacilOrs arc rcquired to provide adequate fillering,
,\ minimum of O. I~ F ImA is recommenllell.

I Ihe inpul vollage at pin 7 (noninvertiog input 10 A, )

11111\1 not exceed Ihe vohagc at pin 4 (ncg::tlive supply
\\dlilgl..' fill AI in oiliel Itl prl'\ enl a pn... ,ihk IOl'lup
\:\lndition, A low leakage diode conneclcc.l between
PIII~ 7and 4. a~ shown in figure 2. can he used 10 limil
Ihi~ inpul vohage swing.

b Impedancc.s ,een hy each amplifier's t anll - inpul
laminals should he malched In minimilc off~et

\Ilhilges caused hy amplir.er inpul hias currents, Since
IhedemodUlator... ha\ca WOlfl ollipUI rl..'si.\lance. the
,lfnphficr InpUI nol l.·ofllU'c.:lcd 10 Ihe demodulator
~hllllid al,o \Cl..' IOOkfl.

I III «ternal filler capacitors shoulll be mountell as
dll'l..' to 1he respcc.:11ve supply pins as is possihle in order
1.1 prevent ex.cessive ripple vollagcs on the supplies or
.. I thl..' Ollipui. (Opllmum -,pacing i\ Ic\\ lhan O.S
(u.tIIl1l: e..·apOlCllor... rccomlnl..'udcd.)

'Oil I igll"es 2. I anll 4 arc IIsell 10 illuSlrate hoth
1.'llJI ':lnd puwcr conncc.:tinn configurations. In the
..Idllh ~h()wlI. the po"cr .IIU.I siglli,tI configurations arc
,'J,·prndcnt 'io thai any power cunti~urati()n could be

POWER AND SIGNAL
CONFIGURATIONS
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(Balal1l:": impl."dalln:~ ~ecu h~ Ih..: I .lIld - IIlpUb

of A. (0 rctlw.:c inpul oltsci cau.,cd h) hia:\
f.'lIrrenl) ,..It

Slep 6
-(T,-~ I +(R, R.I~ 20

RxIR. = 1.0
Rx = R.

1151

11
;

The reSlslance ~een by Ihe f- lnpullcrnunal of the OUlpul

stage amphfler A, (pm IJI" Ihe output re",'ance 100kll
of Ihe outpu, <lemodula'or. The resislance seen by 'he
- inpullermin,,' of A, (pin 14) should be malched '0 'he
re~islance seen hy Ihe + rnpul Inminal.

The resislancc secn by pin 14 i~ the parallel t.:omhination
of Rx and R•.

:. R, II R. = IIKJ.II
i.e.. (R, . Ih, (R x + Rd ~ IOOkll

i.e., R.:[1 + (R., R x)) ~ 100kll

Sle,,-~

Solving equalions (15) and (/6) R. ~ 200kll and
R, = 200kll.

S'e,,-~

The OUlpUl dt:nlOdulalor musl he loaded f.'qual 10 Ihe
InpUI dcmodul.. tnr

R. ~ R, t R,. =2MII

(Scc e4"a,ion (14) ah",·e III Slep 2)

Use Ihe resistor \ aluC's obtained in SICpS J, 4. Mand Y. and
conneel Ihe 3656 as ~hown m Figure .i,

So we will eakulale (j, for IOV oUlput an<l 125';< 01 Ihe
maximum input vohage,

OFFSET TRIMMING

Figurc ~ .,hu", ,all oplronal ,,'hel \ 011 l.' IrllIl ..:11.'1111 II I'
Impnrl~lnI Ihal R \ + R, 1(11

('ASE I: Input and HlilPUI :\ta!!c~ III Ill" golili. lhl'

01l1put pUI..:nliol11~ll'r (R:) onl} Inl'lIl Ptlll'l)
IlOnll.:lcr (M.) mil} hl.' di:\l.·onllu·ll·d I III

f.·xi.lmplc. ullll~ g'lIl1 f.'tlllid hf.' ohl,llnl'd h\

,e/lillgR" I( .. -~IIMII.I(. IlHIUI.R. II.
R, = HKIUI ..1I1l1 1(.

CASt 2: IlIpu' ,I"ge III Illgh g"lIl alld 01111'111 ,1.lg,· III

10\0\ g.lin. I""": InpUI pOi": 11 IIOml,.·1l' I f k.) 0111\

OUlpul PUIClillUlItCIl."r fR~) III"~ hl' d,~u)~

nl'i.:lcd. I'ur c'\'lmpk, G. -~ lOll could hl'
nhlainf.'d hy 't:lIing Ho. "- 2MB. Rli :..:: ~Mn

«lu",e<lI0 1"" 17. I( \ - ~OUI. R, ~ IIKI./!.
andR~:::A,

CAS/,]: When;\ i, n<ce"ar~' It> perlorm a ",o-"ag,·
prf.·CI~IOlllrlm(In malOlolin il \'er) ~milll ol""l"

t:hilllgf.· under f.·OIHhIHlIh 01 t:han!!lIl!! h:mpn

"lfnl' .lIId d'i1nglllg !!aln in .\. aud A.). "'l'
'I..:p I III .HIIII~llhl· Il1plll ~1.a!!t: and ~ll'P ~ 1111

the mnplll 'I;I~":. (,uhul1 f.'omllo,ilion rl·~I"'.

hlP,. .ne ,ll'(cp1ahk hUI pOIL'nliollh.·Il'r~ :\hould

:. V,n·, ~ (1.25 x O.I)fG,J(G:)
i.e.. 10V ~ 0.125 • 40, (j

:. G, ~ IO\' 5\' ~ 2V \' .

(Ill
(12)

t II( Ihe l"llrlf..'l11 input case:

\'''1 I ;o~ -I" RI . ('.'

R. = 1(,

R, lIlay be made I",ge, Ihan ~MII if desired. rhe 101'1'

("pjlt.:~hlr., ar~ used In. t:ompcmale fur che Input
l:apacllancC 01 AI and 10 msun: fr~4uency slabililY_

OUIPUI Siage.

Ihc 011 1pill stage I~ Ihe :\ame a~ shown III cqualion~ (5).
(h). and (7).

Illustrative Calculalions'
--~-- - ----._.~.__.
Ihe maximllm inpUI volla~e is IOOmV. II is desire<llo
41mplify the input ~ignal for maximum accuracy.
Noninvcrling utllplll 1:\ dL',\ircd.

IlIru~ ~I~~

Step I
- (;;,na, ~ 5V/Ma, Input Slgn,,1 ~ 5V, O.IV ~ 50V:V

Wi'h Ihe "bove gain of 50V; V, if Ihe inpu' eVer exeeeds
IOOmV, it would drive 'he OUlpU' '0 saluralion.
I ht:refore. il i~ good praclice to allow rea~onablc Inpul
U\'.:rr.. nge.

~u. 10 allow for 2S(;·; mpUi overrangc wilhou. ~alUralion
.llhe OUlpUl, s<l«1

(;, ~ 40V IV
G, ~ Ii (R,/R,j ~ 40

R,/R.\~.19 (131

S~,,!,-~

R. t R, forms a voh"ge divider with Ihe IOOkll outpul
,e"stance of lhe demodulator. To limit Ihe vohage
tli\lder loading effeci 10 no more chan S%. R" + R,
.hnuld be chosen 10 be at leasl 2MII. For mosl
'pplicalions,lhe 2MII should be sufficiently large for R,
t R,. ResiSiallces grealer Ihan 2M!! may help decrease
'he Imlding effccl. but would increase Ihe offsel vohage
duh

Ihe \'ohage divider wllh R, t R, ~ 2MII is 2MIII (2MII
I HKIHI) = 2/(2 + 0 I) ~ 95.2%. i.e. the percenlloading
.t ~ ~l;,;,

Chllnse R, + R, ~ 2MII (14)

~'~r ~
S,'I\'ing e4ualions (131 "n<l (14)

R, ~ 50kfl and R, ~ I'J5MII

~I'r ~
rhe resislances Seen hy Ihe + and - input terminals of lhe
oopu, amplifier A I should he clos<ly malehed in order '0
"unimi/e offset vollage due 10 bias CllrrenlS.

R. ,. R, II (R, I IIKIUII
~ 50.11 II (1.95MII flOOk/I)
Cc 49kll

t.!u'r~1 ~I~~

~I"P 5
-~'I-I - VIr>. M\\ (;1' (i:

4. dl>cu.sed in Step I, il is good praclice 10 provide 25%

ill

1(, (R, , IIHlkll)

R, I R, r IINIUI

1(, II (1(, I IIHlk1l1
Ie (I( ,I IIHI./I)

.-- ---
I(, I 1(, I 1I~IUI

fHi.t1anf.·e Ihe ill1pedatlf.'c~ seen hy Ih..: .. alld

R, '~ R, II (R, I IIK)kllI

101,,1 amphill" gain.

(i -- (jl '(i ""1 I \'1'

InflUI Slagf.·:
(;1 I 1 (1(. Md (S..:kl"l (i l III h..: It'" Ihan

5V/full sC<Alc V."'· In hlllli Ik:modlll.. 11I1 outplll

'n 5VI (21

1(, t R, 2MU (S..:!..:..:I It) lo•• lI IIlplil

Jl."mi.ICJulah~r \\lIh ,II ka:'ll ~M{h 0)

Nonlnvertlng With Geln
I he "'1~n'll palh pili 11\111 nl I Iglllt: ~ dl'lllOlhll.lll'" 1\\\1

.IJtlilhH1i.d g,llll lonll!!U1alhl'h. !!;1I11 III ,hi' 111111'111 ... I.ll:!(

.lIId 1l0nill\·l.'rlllli! !!.1I11 III till' IIlplll 'Ii.lfl' I hl·II)II.l\\ln~

..:qU<A(IO I1:\ aprl):

()Ulplil SW1!l.".

(i· - I f (R:\.; R .. )(Sdn:1 rallil tu t)htalll \'''1'
hl'l\\eell 5\' .lnd IOV hili ~(ak "uh "1' ,II .....
rn,pumum) (51

1(, II Rio ~- JUUlU ,Ui,ldlll:C ImpnLIIlt.."c, ~ecn

hy Ihe -+ and - illpUh 01 A~ 10 rcduce .:11"..:1.:1

&II hi~l:\ ..:uncut 011 Ihe tHilpUI 1)11""','0 If'll

R li -.- I( \ ~ M. (load Olllplil dClllodulalor

t:411i11 to IIIplil I.krnlldlllalOr) 111

""".,.1/ ~ ..u, ,.... ..;.,.r." iilt6d";.

nk' 'lgn...lJ p,lI11 (l"nltlJlll! l'lgllll.: 2 ~lhl\, ... llh: 't,)(.IIlI ....

:\llllpll'SI gaill .... onlll!lIralh1n 111111~ !-':IIU IhHlIll\l'lIll1!! I hl'

I\Hl I(JUkU l..:,i ...tnr, pro\ Idl' hablll.'l·d rl· ... I... l.llll·l· ... 10 thl

1Il\":rllll~ ,llId 1l01l111\l'lling IIlpllh llltl'l' .1111phlll'/' I hl:
Jiotk prl.'\t:llh latlh lip III l',IW Ilh' 1111'111 \lIlt,I!!": !-'nn

morl.' nl'g;HI\l' 1!1,111 Ih..: \ 1)11.1~l· ,It pill ~

Inverting Geln, Voltege or Current Input

I hI.: 'ignal pon lUll Ill' I-"iglll"i.: -& ",ho\\:\ I" 0 pos:\lhk

In\"i.~rling inpm ,Iil!-,e contigtlrallon,' f.·IUlcnl IUplil anti

\tlilage input-

'Inpm Swge:
I-nr lire voltage inpul l.:a~c:

(II =- -R. R, ISekcI ('I 10 hl.' k,:\ Ih.m

SV/fullscale V" '0 limit Ihe <lemodulalor
OUIPUI vollage 10 5V) (ij,

R, .::... 2MU (Sdl'c' 10 load the tlcmudula10r

with a' k,,,' ~MIII I~'

III; Ii R F .l Power: I WO-pOri. /)lIal SlIpply:
Sil:':nal: !'ommcrllng ('<'011.

Two-Port· Single Supply
h~lIh: -.1 tkrnon~1ralc~ tv. t,l-port Isnlation lI.'~mg •• ~In!!k'

pol.ully .\llppl} connl't,:h:d Itl Ihe output (omnmll (pill
171 fht: olha pularily 01" ,up pi)' fur A., i~ inlcrnall)
gena,lIed flllll' (hl.' tillcring .11 pili 12 .. I hl~ l~l)I~ltnl

pov.l.'r (unllgllr;lliol1 l.'ould he 1I~l:d at the lIlplll ,I ..age a,

v.l'1' anti eilher poh.llll)' of :"tupply could ~ l'llIplu)l'd 111
IIII~ l'nnlll:!lIraIIOII l."(lIlll1HIOlh i:-.olation \'oh.tgl.' ra'lUg h:

:15UOV tx:lwt,"cn PIn:'\ .\ and 17: J50UV hl.'lwccn pin:-. l allt!
19; nol arrlic'lhk h..:lwcI,:n flln~ 11 and Ilj

-----_.- ---------- ---------



APPLICATIONS

'5Voc;

II; Iz; 13;orZI

II ~~; 03;04 ; 1_

R, R,
G = I""/V,, = I +il; x(R~+ RX. 'R~

101 • ~ ±2.SmA

V, '" ±4V (compliance)
R, ~ 16kH

R, + R., ~ R, + R,;;, 2MlI

CURRENT OUTPUT .. LARGER UNIPOLAR
CURRENTS

A mure practical vcrsion ofthe currem OUlplit funcliun i!lo

shown in hgure 9. If Ihe cin:uil is powered from a ~Ourl'C

grealer Illan 15V a, shown, a Ih""-Ierminal regula .."
should be used '0 providc '5V for Ihe pulse genera .."
(pins 19 and 20). 1 he inpnl ,liI!,e is confIgured a, a Ullill'
gain huffer, ahhulIgh olhl'f conriguralions such as
curren' inpul could he u!lol'd ·1 he cirl:uil USc\ Ihe isolallOll
feature bel Ween the outptn stage and 1he primary power
supply ro genenarc (he output current configuraliun Ihat

can work inlo a grounded luad. Note that Ihc mupul
transiSIOr!lo can only drivc posilive currenl ;nlo the 10,uJ.
Bipolar current outpul would require a second Iransislor
and dual supply.

ISOLATED 4mA TO 20mA OUTPUT

Figure 10 shows. the circ~i·1 of an expanded version oflhe
isolaled eurre", our put funelion. II allo,," anI' inpul
vollag~ range ~o generale Ihe 4mA In 20mA output

eXCUfSIlln and IS also capahle of lero Suppressiun. The
"'po/ll" /Bainl i' adiu'led hy R, and Ihe ",ero" (4mA
ouipul for minimum iopul) is sel hy rhe 2/lIlHI pOI in the
OUI pUI slage. A IlIree'lerminal 5V reference is uscd 10

prnvidc a stahle 41llA operating pHin•. The referellce ;!\

III totll

.V

LI
0,

I3lI<II
01

·W

Ie-

IhC' value of R .. !\huuJd be iU large as praclicalto isulale
Ihe palie", from ground The re,isIO" R I and R. may he
~dcclcd by Ihcse elJualion~:

R, = (R, 21 (V., V, \II and R. = (V, \I' V,,) L

/-I0V ~ V" ~ +IOV and -IOV ~ VI" ~ +IOV)

.here V,. is the "Ulpul voltagc of A. and V,,, is Ihe
("mmon-mode \'ollage bet ween the in pUis I.A and R A
IDd Ihe inpul eommoo at pin 3 of the 3656.

Ibi!\' circuit has the added benefit of having higher
cllrnmon-mode rejrc.:llOn than Ihe circuil in Figure 6
/_pproxim"lely 10dli improvement).

Il/illR!' 7. IJriven Ri!'hl.' eg reG Amplifier.

patient is nol grounded. Instead,lhe righi-leg eleclrode i,
conneclcd to Ihe OUlpUI ur an auxiliary operational
.mplifier as 'hown in Figure 7. In Ihi, circuil, Ihe
wfflmon-mode vo!tage on the body is 'eoscd hl' Ihe Iwo
J\'craging rcsislor\ R, and R!, in\'(rfcd. amplified, and

led back III the right·lcg Ihrollgh resistor R•. This
negillivc reed hack drive!\' Ihe common-mode voltage 10 a
low value. The h"d)", di,plaeement current i" does not
tlow to ground. hUl rather to the output circuit of Al.
Ihi\ reduces Ihe pickup a, lar as the ECG amplifier is
l"onccrncd and effel·lively ground~ the patient.

II 0,
O'..A;-,t.---+-_--\

3.11
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·V

BIPOLAR CURRENT OUTPUT

Ih' Ihree-port eilp"hilily of Ihe 3656 Can be u.ed 10

IflJplcmenl OJ CUrrent output isolation ampliflc.:r funelion.
.",ally difficult to implemenl when grounded load, are
fn\t1fved. The cin.:uit is shown in hglll"e 8 .illld the
IlIlIm,ring c('ua.ioll.... apply:

LOW

-
11101"

141

\---1.---------=_1-~IVIIC

ECG AMPLIFIER

Allhough Ihe fC;lhll"l'!oo 01" the l'in:uit ~ho~ n in I igurr h i.1I t'

important ill patient monitoring .tpphl:&II1.UIl!\. 'h~~ 11,1;'1)'

ah,o he useful in other "IPl"licaciofl\ 'he m(llif nn..:ullry
t1SC\ an extnll•• '. '0'"' "'lJil·.~n·nl ('urn'ul or amp (O)'A:!I
I)'pe) rowen',' h) the isnlillcd rH)" ...·, of the inJllll !\l;'l1!l' In

(orlll CI high impcdann' im,trulTlcnlalion illllplihl'l" lIlpUI
(Hue Ihn'c-willo inplll). R, .1Ill! I{ .. gin: till.: inpUI ,tage
amplifier of the .'h56 a nllllin\l'r.ing g.lin 01 ((J "1I(!~1n

in\'erlin~ gain 01 -9. RI ulld R ~ give rhe l',I(It:rllal.tmp'I'ler
'f nnniuvcr.inl! !!ilin of I f J 9. I hl· inpuh an' applll'd III

the nllllin\"erlill~ inpuh III Ihl' Iwo .1I11plilin ... and lhr
l·omp"... ite inpllt ",t'lge ;lIuplifll'r ha ... .a gain 01 10.

I he .HOlon. 1\\'. l:arhllll re\i\hJr... and diodc' Il. - Il.
provide prnteellon lor Ihe inpill '1I1Iplitil'"(~ 110111 dc-
fihrill"lion pul>e,.

The OUlplll S1age in Figure 6 is configured to provide a
hamlpass filter wilh a gain of 227 (68MH' .lMII) The
high-pass section (/10511, eutoff) is formed hy Ihe I"r
capacitor ami JMIl resi\tor which arc con~cl"lC'~ In ~(~f1es

between the OUlpUI demodulator and Ihe Invcrtlng Input
of .he nU'pul siage amplifier. 1 he low-pil....... sct:lion
(IIX>lI, elllorf) i, formed hy Ihe 681\111 re,ishu and 22pF
capaeilor hKilled in the fecdhack loop of .he 01l1.pUI
stage. The diodes provide for lJllick recovc.ry nf the hlgh

pass filter to overvoltages at Ihe input. I he IIHlkll pol
and the IOOMlI resistor allow the outpUt volt"ge 10 be
Irimmed 10 cmnpcnsalc fHr increased n(fsci voUagt
caused hy unhalanel'd impedance, seen hy the ,"puts or
the oulpul !\Iag~ amplilier

In many m(hlL'rn cleL:lfCll·ardiographic !rIY\h:'ITI\.•he

OUlpU' S1age Irim fR, = R. =2flMlI, R, =
lOOk/!, R, = 0, R, = lookH, R. = -, R, and
R, connected);", low, A, low g"in Ad,U,1 R,
forOV ± I mV or desired settingat VUllI , pin IS

(:tIIOmV approximale total range).

Other drcuit component \'aluc~ c.tIl he u~cd

~ith \allll rC!olut".

31"

'"put'lagelrilll(R.,~R,~20lll,R, ~'R,,~

201\111, R, - lookll. R. =-, R,di",ollnl'eledj;
A, high. A, Inw gain. Adiu,t R, lor (IV iSmV
or desired seuing al VOl!l. pin IS.
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F1GlI R r 6. reG Amplifier.

NOIe:

FIGlIRE 5. Optional on",,'1 Voltage Trim.
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F-IGlJRF 12 Scril'" StHlfCl'.

hCI ~~l'O Ihe .lh5h illlt! ..l·U"UI\l" l'ompolll,..'nh 111.1\ Ihll ~I\l'

..uIIICICIlI al1cnuilllon h} Ihclt 10 thc,c i1PPlh':~lhlfl'"lh(

liM: nf~~l det."lfHm~gflctil.' ~llldd !'IUl'h ;'is the IJllrr~lIr41""II

I~MS IS.a mU\I, I hi!'! ,hield i~ npCl'Iillly dl'!'!I~l1cd IOf '''l'

",."h .'he .lh56 pdd...lgl' h P'O\ .tln ,11Iddlll~ ill iall
(IIrl·cIIOib. !'\olC Ihal Ihl' ol"l'I \ olla!:c ilppl';uinl! ill pill 1'1)
mil)" ch.angl· hy 4m\' III 12m\' .... Ilh lI!'!l' 01 Ihe ,hldd.
I~ow~\'el, Ihls l';,an he Irimnll"(1 (~cc Olhel I limUllllg
SCc.:CIIHl)

'OUI '-',,"F'I'I
'F; '1

lID II

Ihe Inll1~lt)nlll:1 l"l,tlpllll~ lI\l"d III Ihe .1hSh lor i,ol;llmn

m.l~c~ I hI.' .lfl5h .1 ,tlurl.·c 01 ell:l:lrllm"~lIdle radidllOll

unk\~ It "'" pi tlPl'r1~ ..hidded. Ph} "'l'aJ ..cp;,r.lI;nn

~Ign~licanl amou~1 of su.pply current, exira fillering for
the Input supply" reqUired ..s show" (2 • 0 47" r'l

ELECTROMAGNETIC RADIATION

l.llill

l

In :\IIU<lllHlI' "lieu: illS t.ksiH.:J to h.I\(" hl'lh'l 1)(' illpUI

alHpliril" cha ..al"kri~lin than I Ill' 3(,56 nOllllall~ PHwjlh:~

it i:'\ pn'Mhk In add ,I prcL'j,iol1 opl'WlIonal amplifier <I"
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Bijlage 7: Listing prograDIDa "New.e"

NEW.C a program to measure temperatures with pga module 5302

for WIZCON.

The program scans 'nch' channels when a string from wizcon is received.

It calculates the difference between 'chan' and channel 0, which gives

the reference temperature.

For protocol with PC in Wizcon see Wizcon manual page D-25

All things documented in "Afstudeerverslag V.C.W. van der Heyden, 215526

december 1990"

Author: Vincent van der Heyden

Date: september 1990

-/

#include <stdio.h>

#include <camac.h>

#include <modes.h>

#define Request Ox06 /- <ack> char to start a request -/

#define Reply Ox02 /- <stx> char to start a reply -/

#define End OxOd /- <cr> char to end a message -/

#define TC1_Address 1000 /- wizcon address for thermo couple 1 -/

#define nchan 5 /- number of channels -/

#define GV1_Address 100 /- wizcon addres of GV1 -/

unsigned long NN, -fOaO, -f16aO, value;

FILE -fp;

int wp, rp, Portbit, PortVal, Counter, bit;

int Trans_No = 21; /- transmission number

int Wiz_Address; /- wizcon gate address

int Gate1_Value, Gate2_Value, Gate3_Value, Gate4_Value;/- value of gates -/

int Block_length; /- number of blocks to be read -/

int Ref_Value, Gate_Value, data;

67



char c;

char Message[17];

float ref temp, temp;

onintrCsig)

int sig;

{

if (sig!=3) exit(l);

}

maine )

{

NN = mapslot(19);

pga_ini t ( ) ;

pga-8ains ();

fDaD = (camwrd-)(NN + FD + AD);

f16aD= (camwrd-)(NN + F16 + AD);

fp = fopen (" error", "w");

intercept(onintr);

while ((c=getchar()) != EOF && c!='q')

if (c == Request) Recieve_Message();

printf("done") ;

}

send(add,val)

int add, val;

{

-f16aD = val;

}

rec(add,val)

int add, -val;

{

register unsigned long w;

w = -fDaD;

fprintf (fp, "W=%x" ,w);

}

-val = w&Dxffffff; /- 24 switches to read -/
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Recieve_Message()

{

while «c=getchar())!=EOF && c!='q') switch(c) {

case 'R' : /- read request -/

scanf("%c%5d%3d",&Trans_No,&Wiz_Address,&Block_length);

fprintf(fp,

"R tno=%x, addr=%d, blklen=%d ", Trans_No,Wiz_Address,

Block_length) ;

Gate_Value = 0;

if (Wiz_Address -- GV1_Address)

{

pga_sample(O); ref temp = (data -3838)-0.1546;

pga_sample(l); temp = ref temp + «data-2048)-0.1113);

Gatel_Value = la-temp;

pga_sample(2); temp = ref temp + «data-2048)-0.1113);

Gate2_Value = la-temp;

pga_sample(3); temp = ref temp + «data-2048)-0.1113);

Gate3_Value = la-temp;

pga_sample(4); temp = ref temp + «data-2048)-O.1113);

Gate4_Value = la-temp;

printf("%c%08X%08X%08X%08X%c", Reply, Gatel_Value,

Gate2_Value, Gate3_Value, Gate4_Value, End);

}

}

case 'w'

}

else printf("%c%08X%c", Reply,Gate_Value,End);

break;

/- write request -/

scanf("%c%5d%8x",&Trans_No,&Wiz_Address,&Gate_Value);

value = Gate_Value - Wiz_Address;

fprintf(fp,

"W tno=%x, addr=%d, value=%d", Trans_No ,Wiz_Address ,

Gate_Value) ;

pr intf (" %cOK%c" ,Reply, End) ;

break;

/- init pga module, station no. in main prog -/
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{

camac_C() ; /- Camac dataway clear -/

camac(NN, F26, A1, 0) ; /- enable pga module -/

camac(NN, F9, A3, 0) ; /- reset scan and continuous flipflops -/

camac(NN, F24, A3, 0) ; /- disable auto mode -/

camac(NN, flO, A2, 0) ; /- clear MF and memory address -/

}

pga~ains()

#define nch 5

#define ref_gain Ox03

#define gain Ox00

{

/- load gain-factors in pga -/

/- when changing nch you also have to change

the length of the block read by Wizcon!

/- number of channels to be measured -/

/- gain factor for reference thermocouple AD590 -/

/- gain factor th: max temp = 230 degr. -/

/- chan 0 for ref measuring -/

int chan, tst~ain;

printf("pga~ains ");

camac(NN, F16, AD, (ref~ain«6));

qcamac(NN, F27, AD);

tst~ain = qcamac(NN, FO, AD) & Ox3ff;

if (tst~ain != (ref_gain«6))

{

printf("instellen kan 0 fout");

exit (1);

}

else printf("kanaal 0 ok ");

for (chan = 1; chan < nch; chan++)

{

camac(NN, F16, AD, (gain«6) + chan);

qcamac(NN, F27, AD);

tst~ain = qcamac(NN, FO, AD) & Ox3ff;

if (tst~ain != ((gain«6) + chan))

{

printf("instellen kan %d fout",chan);

exit (l) ;

}
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else printf ("kanaal %d ok ", chan);

}

}

#define W23

#define TMDOUT

Ox400000

100

/-camac dataway w23, no gain loading -

pga_sample(chan)

int chan;

{

int t;

data = chan + W23;

camac(NN, F16, AO, chan + W23); /- set channel in chan. register -/

for (t = 0; t < TMDOUT; t++)

if (camac(NN, F27, AO) >= 0) break;

if (t < TMDOUT) {

}

wiz

data = qcamac(NN, FO, AO);

data = (data»12)&OxOfff;

}

else

data = -1;

return(data) ;

/- wait for Q-response -/
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Bijlage 8: Gegevens over het RS232 protocol RS-232-C-standaarc

Alles over de
asvnchrone RS·232.C
seriele interface
H.J. c.onEN

In reclamefolders komen we veel de volgende kreet
tegen: "De aansluiting is overeenkomstig RS-232-C".
Daarbij wordt gesuggereerd dat het aansluiten van ap
paratuur volgens RS-232-C is gestandaardiseerd en zon
der problemen zal verlopen.
Oat de communicatie volgens de RS-232-C inderdaad is
gestandaardiseerd is correct, aileen blijkt de standaard
vrij uitgebreid te zijn en een degelijke kennis en ervaring
te vereisen. Omdat deze vorm van communicatie ook
bij personal- en hobbycomputers veelvuldig wordt toe
gepast is het zinvol de achtergronden van de RS-232-C
standaard en de mogeJijke problemen in de praktijk
samen te vatten. De RS-232-C-standaard is overigens
van Amerikaanse oorsprong, het Europese equivalent
heet CCITT V.24 en is vrijwel identiek.
In dit artikel worden achtergrond en praktisch gebruik
van de RS-232-C-interface met asynchrone communica
tie toegelicht.

Achtergrond van RS
232-C en V.24

We kunnen al vrij lang berichten
overbrengen via een elektrische
draadverbinding. De telegraaf is
in de vorige eeuw uitgevonden
en tot op heden in gebruik.
De huidige telecommunicatie
heeft nog steeds veel eigenschap
pen, die terug te voeren zijn op
de telegraaf: verbindingen over
lange afstanden worden tot
stand gebracht met een of twee
aders en de berichten worden in
digitale vorm overgebracht. Bij
de telegraaf wordt het morse
schrift gebruikt om communica
tie tussen zender en ontvanger te
onderhouden. Dat dit niet voor
een wijde verspreiding in aan
merking komt ligt voor de hand.

Een niet-digitale vorm van com
municatie is de eveneens in de
vorige eeuw, door Graham Bell,
uitgevonden telefoon.
Met de telefoon is een veel min
der omslachtige methode voor
communicatie tussen mensen tot
stand gekomen omdat aan beide
zijden wordt gewerkt met een
verstaanbaar geluidssignaal. De
telefoon is juist daarom de best
verspreide vorm van communi
catie geworden.
Sinds de sterke opkomst van
computers in allerlei vormen is
er echter een grote behoefte onto
staan aan communicatie tussen
dit soort apparatuur.
Helaas werkt de overal beschik·
bare telefoon met een analoog
geluidssignaal en we willen juist
transport van digitale gegevens.
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Om het telefoonnetwerk toch te
kunnen gebruiken voor data
communicatie is in de laborato·
ria van de Amerikaanse tele
foonmaatschappij Bell Laborato
ry de modem ontwikkeld. Modem
is een samentrekking van de
woorden modulator en demodu
lator. Digitale informatie wordt
gemoduleerd (in de vorm van
piepjesl aangehoden aan de tele
foon en aan de andere zijde weer
gedemoduleerd tot een digitaal
signaal. Op deze slimme manier
werd en wordt het telefoonnet
werk ook geschikt voor datacom
municatie. Indirect heeft het ook
geleid tot het ontstaan van de
RS-232-C-standaard. De mensen
van Bell Laboratory hebben deze
modems namelijk voorzien van
een connector waarop de nu in de
RS-232-C-standaard voorkomen
de signalen worden aangeboden.
De RS-232-C-standaard be
schrijft dus de interface tussen
modems (officieel Data Commu
nications Equipment of kortweg
DCE) en bijvoorbeeld terminals
<Data Terminal Equipment of
kortweg DTE).
De RS-232-C-standaard is ont
wikkeld door de Amerikaanse
organisatie EIA (Electronic In
dustries Association) en in vrij
weI gelijke vorm overgenomen
door de internationale vereni
ging van PI'T-bedrijven: CCITT
onder de naam V.24.

RS-232-C en V.24 nu

Verbindingen volgens de RS
232-C-standaard zijn op het mo
ment het meest in gebruik. Het
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Alb. 2 Defin ities van
spanningsniveaus bij RS -232 -C.

gen tussen +3 en -3 V zijn niet
toegestaan. De negatieve toe
stand wordt meestal MARK ge
noemd en de positieve toestand
SPACE. De vrij hoge spanningen
zijn gekozen om een goede sig
naal-ruisafstand te verkrijgen.
Ook het verschil tussen het ver
boden gebied en het toegestane
gebied van 3 tot 5 V geeft een
betrouwbare verbinding die re
delijk ongevoelig is voor bijvoor
beeld aard-potentiaalverschillen
en gei'nduceerde storing. Ge
bruik van afgeschermde kabeis
is daarom voor korte afstanden
(tot 15 meter volgens de stan
daard) niet nodig, maar kunnen
weI nodig zijn voor grotere af-

Tabell Same."lvatting van de elektrische eigenschappen mn een RS-232-C
verbinding.

Logische niveau van zender met belasting
van 3 tot 7 kQ:

Zenderuitgang onbelast:
Kortsluitstroom van zender:
Slew rate van zender
Ingangsimpedantie van ontvanger:
Open ontvanger:
Ontvanger> +3 V:
Ontvanger < -3 V:
+5tot +15 V
-5 tot -15 V
-3 tot -5 V en +3 tot +5 V
-3 tot +3 V

gebruik voorafgegaan door een
zogenoemd startbit en afgesloten
met een of twee stopbits. Afb. 1
geeft hiervan een indruk. Tussen
zender en ontvanger moeten na
tuurlijk goede afspraken bestaan
over de tijd dat een bit geldig op
de lijn te vinden is (de baudrate),
het aantal bits in een groepje en
het eventueel ter controle aan
wezige pariteitsbit. In principe is
een asynchrone verbinding niet
te verwezenlijken als zender en
ontvanger niet beide dezelfde af
spraken hanteren.

Elektrische
eigenschappen
De RS-232-C-standaard be
schrijft de functie en de elektri
sche eigenschappen van de sig
nalen die de verbinding tussen
twee apparaten vormen. De sig
nalen zijn alle digitaal van vorm.
De elektrische eigenschappen
van de zenders en ontvangers
voor een verbinding volgens RS
232-C zijn samengevat in afb. 2
en tabel 1. Kortweg zijn de vol
gende punten van belang. Een
spanning tussen - 5 en - 25 V
wordt gezien als logische een,
een spanning tussen +5 en
+25 V als Iogische nul. Spannin-

.synchrone
atacommunicatie
~ RS-232-C-standaard laat zo
~l synchroon als asynchroon
bruik van de verbinding toe.
de praktijk komen we vooma-
~lijk asynchroon gebruik te
n. Een kleine toelichting is op
n plaats. Voor zowel synchroon
i asynchroon gebruik van de
rbinding is het doeI het over
mgen van gegevens. Omdat
1 telefoonverbinding het niet
!laat om bits parallel te ver
~ren, is het transport gedwon
1 serieel. Bij elkaar behorende
s in een groepje (meestal een
:akter verpakt in 7 of 8 bits)
rden achtereenvolgens een be
tIde tijd op de zendlijn gezet.
t groepje wordt bij asynchroon

gebruik is echter weI beperkt tot
vrij korte verbindingen (onge
veer 15 meter bij 9600 baud) tus
;en de apparaten zonder tussen
{omst van modems en Iage snel
leden (tot 20000 bits per secon
Ie). We komen verbindingen vol
~ens RS-232-C tegen tussen com
IUters en computers, computers
!n randapparatuur zoals termi
tals en printers en natuurlijk
raditioneel toegepast tussen
erminals en modems en tussen
omputers en modems. Wat we
oornamelijk in de praktijk te
enkomen is een asynchroon ge
ruik van de verbinding. De
tandaard zelf legt geen beper
ingen aan wat de getranspor
~erde bits betekenen op karak
!rlengte, karakterset, syn
lroon o~ asynchroon enz., maar
at is weI een serieel datatran
>ort. We beperken ons in dit ar
kel tot die aspecten van de ver
ndingen volgens RS-232-C die
in belang zijn bij asynchroon
!bruik.

1. 1 Karaktersamenstelling bi} asynchrone transmissie.

MAil. l::Jr---
1

~ ,
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AIb.5 Gebruik van de IC's 1488 en
1489 als zender en ontvanger volgens
RC -232 -C tussen twee apparaten.

Bij de volgende beschrijving is
het nuttig tabel 2 te raadplegen.
Deze tabel bevat naast elkaar de
meest gebruikte naam voor een
signaal. de naam in de RS-232-C
standaard, de naam in de CCITI
V.24-standaard. de normale toe
stand (MARK/SPACE of CON
TRoL OFF/ON) en een korte be
schrijving. De tabel bevat aller
eerst de voor asynchroongebruik
benutte signalen. evenals de vol-

standen. In de praktijk kan tot
honderd :-' et . zonder veel pro
blemen worden overbrugd. de
standaard laat dit eigenlijk niet
toe.
De zender moet tegen kortslui
tingen zijn bestand. Als de ont
vanger op de zender is aangeslo
ten. moet de zender de spanning
tussen 5 en 15 V (posi tief of ne
gatieD weten te houden. De ont
vanger zal daartoe een belasting
tussen 3000 en 7000 Q vertonen.
am de signalen om te zetten van
RS-232-C-niveaus naar de in
computers gebruikte TIL-ni
veaus en omgekeerd en om aan
de eisen van RS-232-C te voldoen
zijn er IC's met verschillende ty
penummers te verkrijgen, zoals
de types 1488 en 1489. In afb. 3
en 4 zijn de aansluitingen ge
toond van deze IC's. In afb. 5 is
een voorbeeld van zender en ont
vanger gerealiseerd met deze
IC's.
Een voedingsspanning van +12
en -12 V is in de praktijk het
meest in gebruik en voldoet uit
stekend.

~488

QPporQot 1

lcaOli"1
RS· 232 - C-
1"'l1VPOI..I

1489

apparaat 2

TTL·

gende beschrijving. Vervolgens
worden aile in de standaard ge
noemde signalen ter referentie
genoemd. De massaverbindin
gen spreken voor zich. Er is een
altijd aanwezige signaalaarde en
een optionele chassisverbinding.
Bij V.24 ontbreekt de laatste
overigens. Tabel 2 toont bijvoor
beeld ook de betekenis van de
signalen op deze lijnen. Let ove
rigens in tabel 2 erop welk type
apparaat (DTE of DCE) de zen
der of de ontvanger van een sig
naal is.
De besturingslijnen leveren in
de praktijk de meeste problemen
op. Niet omdat ze niet goed zijn
gedefinieerd, maar omdat een
aantal optioneel zijn en soms ook
naar willekeur door de fabrikant
worden gehanteerd.
Hieronder voIgt een beschrijving
van de bij asynchroongebruik
van belang zijnde signalen.

Datalijnen, TxD, RxD
Er zijn twee datalijnen, die ge
lijktijdig transport in beide rich-

RS-232-C-lijnen Tabel2 Betekenis van de RS -232 -C lijnen en plaats in de connector.

Op de RS-232-C-connector ko
men we en groot aantal lijnen
tegen. De eerste grove indeling
is als voIgt: datasignaien, massa
verbindingen en b~sturings

lijnen.

Pen Naam EIA CCITT Bron Toestand en opmerkingen

Ill.NIIll.~1 1Q~h

DCE

DCE
DCE

106

75

SBB 119
DD 115

CB

SRxD
RC

CTS5

1 AA n.v.t. n.v.t. chassis-aarde,optioneel
2 TxD BA 103 DTE dataiijn, MARK in rust
3 RxD BB 104 DCE dataiijn, MARK in rust
4 RTS CA 105 DTE ON om zenden door DCE toe te

staan
ON om zender door DTE toe te
staan

6 DSR CC 107 DCE ON als DCE gereed staat
7 GND AB 102 n.v.t. signaalaarde
8 DCD CF 109 DCE draaggolfgedetecteerd als ON

~~ ~~~ ~~ !~~ ~~~ 9~~}~_~!_~$~!~~~_~~~~ _
12 SDCD SCF 122 DCE secundary draaggolf gedetecteerd
13 SCTS SCB 121 DCE secundary clear to send
14 STxD SBA 118 DTE secundary dataiijn
15 TC DB 114 DCE zenderklok of transmission

signal element timing
secundary datalijn
ontvangerklok of receiver
signal element timing

19 SRTS SCA 120 DTE secundary request to send
21 SQ CG 110 DCE signaalkwaiiteit
22 RI CE 125 DCE ringindicator (telefoonbell
23 CH 111 DTE datasnelheidselectie
23 CI 112 DCE datasnelheidselectie
24 (TCI DA 113 DTE zenderklok (extern) of transmitter

---------------------------------------~~g-~~~~~~~~~y-~~~~~-------------
9 n.v.t. DCE positieve testspanning

10 n.v.t. DCE negatieve testspanning

16
17

AIb.4 Betekenis
van de pennen van
hetlC 1489.
geschikt voor het
omzetten mn RS
232 -C -niveaus
naarTTL
niveaus.

Alb. 3 Betekenis
van de pennen van
hetlC 1488.
geschikt voor het
ornzetten t'an
TTL-niveaus
naar RS -232 -C
niveaus.
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Data Set Ready, DSR

Data Carrier Detect,
DCD

AIb.6 25 -polige D-connector zoals
die L'oor RS-232 -C 'L'erbindingen
wordt gebruikt.

Alb.8 Kabel L'oor RS-232-C met
aile besturingssignalen L'oor
bijvoorbeeld een modem.

AIb.7 Minimaal aantal aders in
een kabel voor RS-232-C.

r 1 -1 Cfl Q551s1

I
,z==-----z roo ~ ;;8 3 R.O I E

~ 3 I a; §8 4- -4 RTS E 3
.. s- -5 CTS !~
~ 0-
~ 6 - -6 oSR ;: ~

i 7 7 QNo g ~

8- -8 oeD
lzo- -20oTR

twee apparaten met speciale ka
bels aan bod komen. Allereerst
bespreken we de volgens de stan
daard mogelijke verbinding tus
sen een DCE en een DTE. Ver
bindingen tussen twee DTE's
zijn ook mogelijk met de hierna
beschreven "null-modem".
Een minimale RS-232-C-verbin
ding bestaat uit een kabel met
drie aders: signaal-aarde, TxD
en RxD. Afb. 7 geeft van een der
gelijke kabel een indruk. Deze
kabel is alleen bruikbaar als bei
de apparaten geen prijs stellen
op enige besturingslijnen.
De kabel die nodig is voor een
verbinding volgens RS-232·C
met een volledig benutten van de
besturingslijnen is in afb. 8 te
zien. Dit is een goed voorbeeld
van een verbinding tussen een
beeldscherm als DTE en een mo
dem als DCE.
Moeilijker wordt het als een van
de twee apparaten weI prijs stelt
op besturingslijnen en het ande
re apparaat deze niet aanbiedt
op de connector. Dit soort infor
matie behoort door de fabrikant
van de apparaten te worden ge
geven. In principe is het toch mo
gelijk in dit soort situaties een

Connector voor RS
232-C

Kabels voor RS-232-C

Data Terminal Ready,
DTR

Voor RS-232·C en V.24 (aanbe
veling V.28) wordt vrijwel altijd
een 25-pens connector gebruikt,
zoals in afb. 6 is te zien. Voor
ongeveer de helft van de pennen
is een internationaal geaccep
teerde bestemming (zie ook "Da
ta Communication-25 pin
DTE/DCE Interface connector
and Pin Assignment" (ISO/DIS
2110)).
Deze afspraak is in tabel 2 opge
nomen. Merk op dat al deze sig
nalen hierboven zijn besproken.
De resterende pennen hebben
geen vaste bestemming en vele
fabrikanten gebruiken deze pen
nen helaas naar willekeur. Zo
vinden we hier testpunten voor
de voeding, maar soms ook een
interface voor een 20mA-com
municatie. Ret beste is in een
dergelijk geval de documentatie
van het apparaat te bestuderen
en er in ieder geval voor te zor
gen dat alleen de gedefinieerde
pennen in de verbindingskabel
zijn opgenomen.
De connector wordt door vele fa
brikanten gefabriceerd, meestal
als equivalent van het type Can
non DP-25P en Cannon DP-25S
(mannetje en vrouwtjeJ.
Data Terminal Equipment (ter·
minals en computersJ zijn van
een mannetjesconnector voor
zien, Data Communication
Equipment I modems) van een
vrouwtjesconnector.

vangen. DCD wordt ook weI Re
cieved Line Signal Detector
genoemd.

DTR, afkomstig van de DTE,
geeft aan dat de DTE aanwezig
is als DTR in de toestand ON is.

Nu we weten welke signalen er
aanwezlg kunnen zijn op de
eveneens besproken connecto
ren, kan het verbinden van de
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DCD geeft in de toestand ON aan
voor een modem dat een accepta
bel draaggolfsignaal wordt ont-

DSR is atkomstig van de DCE en
geeft in de toestand ON aan dat
de DCE aanwezig is en in staat is
om te ontvangen.

tingen van gegevens toelaten.
TxD is atkomstig van de DTE
(bijvoorbeeld een beeldschermJ
en RxD van een DCE (bijvoor
beeld een modem).
Zoals in tabel 2 is aangegeven
spreken we bij de datalijnen over
de toestanden MARK en SPACE.
In rust is een datalijn in de
MARK·toestand, volgens tabel 1
is dit een negatieve spanning.

Clear to send, CTS
i

CTS, afkomstig van de DCE,
geeft in de toestand ON aan dat
de DTE mag zenden. Meestal, en
altijd bij half-duplex verbindin
gen, volgt CTS met enige vertra
gingRTS.
RTS en CTS zijn dynamische sig
nalen die vaak worden gebruikt
om een zogenoemde "handsha·
ke" tussen DTE en DCE tot stand
te brengen.

Request to sent, RTS

RTS, afkomstig van de DTE, is in
de toestand ON als de DCE mag
zenden. Bij half-duplex verbin
dingen geeft de toestand ON aan
dat de DCE mag zenden en de
DTE niet.
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AJO. 9 Kabel t'Oor RS-232-C
waarbij de DTE wei
besturmgssignaien vereist en de DCE
ze niet opwekt. DTR wordt daartoe
als bron gebruikt,

geschikte kabel te produceren,
maar weI ontbreekt dan de be
sturing waarvoor de besturings
signalen zijn bedoeld! De oplos
sing wordt in dit soort situaties
meestal gevonden door het appa
raat dat besturingssignalen ver
langt voor de mal te houden met
de besturingssignalen die het
zelf genereert. Daarvoor komen
bijvoorbeeld in aanmerking DTR
voor een DTE en DSR voor een
DCE. Deze statische signalen
zijn meestal in de CONTROL
ON-toestand als het apparaat
aan staat. Door deze signalen op
de connector door te verbinden
met besturingssignalen zoals
RTS, CTS of DCD is aan de wens
van het apparaat voldaan. Afb. 9
geeft een indruk van een kabel
voor een verbinding tussen een
DTE met behoefte aan bestu
ringslijnen en een DCE die geen
besturingssignalen afgeeft. Het
DTR-signaal wordt gebruikt om
CTS, DSR en DCD van hetzelfde
apparaat in de ON-toestand te
brengen.

AJO.l0 Kabel L'oorRS-232-C
waarbij de DCE besturingssignalen
L'ereist en de DTE ze niet opwekt.
DSR wordt daartoe ais bron gebruikt.

~ r1- -, C.nCS!lsl

~o I 2-------2 TIO !'i ~
- I j g ~H 1

3
3 R'D I" ..

'" c 4 - 1=4 RTS I ~ g
Hr- j---5 CiS ~~ ~
H I ~- c=~ ~~: l~f
~~la- -BOCO ,~~
.... ~ 1"",-

oE ZO- ZOOT" J:S~
•

BB~

Voor een DCE kan bijvoorbeeld
DSR worden gebruikt om RTS en
DTR in:e 'N-toestand te bren
gen. Afb. 10 geeft daar een in
druk van.

Null-modem

Volgens RS-232-C zijn de te ver·
binden apparaten verdeeld in
DTE- en DCE-types. Ais nu een
verbinding tussen twee DTE-ty
pes moet worden gelegd ontstaat
er een probleem. Zo is een termi
nal, maar ook een computer, een
DTE-type, Het probleem zit in de
betekenis van de pennen op de
connectoren: identiek voor beide
apparaten en dat beide connecto
ren van hetzelfde type (manne
tje) zijn.
De oplossing wordt dan gevon
den in een speciale kabel met de
op de oorsprong van RS-232-C
wijzende naam "null-modem".
De kabel moet dezelfde rol ver
vullen die in een verbinding van
terminal naar computer wordt
vervuld door de combinatie van
twee modems en een telefoonver
binding.
De null-modem wordt aan beide

I
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AJO.ll Null-modem voorRS-232
C met alle besturingssignalen,

AJO.12 Null-modem voorRS-232
C waarbij de DTE besturingssig
naien vereist die niet door de DCE
worden opgewekt.
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zijden voorzien van een 25-polige
connector (vrouwtje) en diverse
verbingen tussen pennen worden
omgewlsseld. Afb. 11 geeft een
indruk van een null-modem voor
een asynchrone verbinding met
alle besturingssignalen. In afb.
12 is een null-modem te zien zon
der besturingssignalen voor een
van de DTE's.

Praktische aan·
wijzingen
Helaas weet niet iedere fabri
kant goed om te gaan met de RS
232-C-standaard. Dat kan in de
praktijk ondanks de boven gege
yen beschrijving leiden tot een
schijnbaar onoplosbaar pro
bleem. Een tweede bron van pro
blemen kan onvolledige of toe
vallig op dat moment niet aan
wezige documentatie zijn. Dan
blijft niets anders over dan door
metingen te verrichten, vergelij
kingen met de RS-232-C-stan
daard en experimenten toch tot
een goede verbinding te komen.
Ais er documentatie aanwezig is,
dan begint elke verbinding na
tuurlijk met het nauwkeurig be
studeren van de beschrijvingen
voor beide apparaten. Een \.on
misbaar meetapparaat bij dit
soort zoekacties is een speciaal
voor RS-232-C-verbindingen ont
worpen testkastje, ook weI
"breakout box" genoemd. In
principe is een breakout box een
kabel met 25 aders met daaraan
verbonden de mogelijkheden om
experimenten met de verbinding
uit te voeren door naar wens
aders te verwisselen, te onder
breken en de signalen te meten.
Op deze manier kan worden uit
gezocht hoe de gewenste kabel er
uit moet zien.
Er is een ruime keuze aan kant
en klare breakout-kastjes. Ze
hebben alle gemeen dat er twee
25 polige D-connectoren aanzit
ten en de mogelijkheid om met
schakelaars of met draadbrug
gen verbindingen te leggen of
juist open te laten. De elektroni
ca die verder toegevoegd is geeft
minimaal de mogelijkheid om de
toestand van enige pennen te
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pl'n 7 van DeE

TROL ON-toestand vertegen
woordigt. Problemen die nog wei
kunnen optreden zijn verschillen
in baudrate, aantal bits per ka
rakter, verschillende karakter
sets (standaard ASCII. EDCDIC
of afgeleidenl en pariteitsbit. De
breakout box geeft met de zeven
LED's een uitstekend inzicht in
het dynamisch gedrag van de
verbinding. Let wei op met de
hier gepresenteerde eenvoudige
schakeling: aIleen positieve
spanningen boven ongeveer 3 V
worden zichtbaar gemaakt. ne
gatieve spanningen, massapo·
tentiaal en verboden spanningen
worden niet zichtbaar gemaakt.
In negen van de tien gevallen
voldoet deze schakeling echter
uitstekend.

DIP~SchaklPtaor
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Alb. 13 Principeschema van een eenvoudige breakout box voor RS -232 ·C.

is en er even geen nieuwe karak
ters mogen worden gestuurd.
Voor echter het juiste gedrag
van de besturingssignalen wordt
uitgezocht is het verstandig
eerst met een lage herhalings
snelheid gegevens over de lijn te
sturen. Aileen de datalijnen en
de signaalaarde behoeven daar·
bij te worden doorverbonden. Pas
als dit met succes is gerealiseerd
kan worden begonnen met de be
sturingssignalen en de eventuele
daarmee gerealiseerde handsha·
ke te bestuderen.

Versturen van gegevens met aI
leen datalijnen en open bestu
ringslijnen is bijna altijd moge
lijk omdat bij RS·232·C (zie tabel
1) een open ingang een CON·

controleren en bij de duurdere
exemplaren kan de meting van
de spanning op een pen zeer uit
gebreid zijn. Ook is soms de mo
gelijkheid aanwezig de overge
stuurde seriele gegevens zicht
baar te maken of met de break
out box zelfte injecteren.

Het is niet moeilijk zelf een een
voudige en goedkope breakout te
bouwen die prima geschikt is
voor asynchrone verbindingen
zoals die in gebruik zijn tussen
computers en beeldschermen,
computers en modems en compu
ters en printers. Daarbij is een
beperkt aantal signalen in ge
bruik (TxD en RxD, RTS en CTS,
DSR en DTR en DCO) zodat we
maar een beperkt aantal lijnen
behoeven te kunnen schakelen
~n meten. Afb. 13 geeft het prin
cipeschema van een goedkope,
maar goed bruikbare breakout
box. De LED's gaan branden als
op de pen een positieve spanning
aanwezig is. Voor RS-232-C bete
kent dit of SPACE voor de data
lijnen of CONTROL ON voor de
besturingslijnen.
Een meting begint door de break·
out box tussen de twee appara
ten aan te brengen met aile scha
kelaars open en geen draadver
bindingen. Eerst moet worden
uitgezocht (eventueel met een
voltmeter) welke pennen van
beide apparaten ingangen of uit
gangen zijn en wat de spanning
in rust is. In principe hebben
DTE-apparaten een mannetjes
connector en DCE-apparaten een
vrouwtjes connector, maar niet
iedere fabrikant houdt zich daar
aan. Vaak krijgen we zo oak al
een indruk van de aanwezige be
sturingssignalen. Als een appa
raat een aantal besturingssigna
len opwekt zal dat apparaat
waarschijnlijk oak besturings
signalen verwachten.
Als het apparaat bijvoorbeeld
RTS opwekt als DTE. dan zal
waarschijnlijk CTS voor dat ap
paraat in de ON-toestand moe
ten zijn om te werken. Vooral
printers werken vaak op deze
manier, met CTS wordt aangege
yen dat de printerbuffer bijna vol
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Literatuur
De volgende literatuur kan wor
den geraadpleegd om de officii:He
standaard te leren kennen en
ook andere vormen van datacom
municatie te bestuderen:
1. "Interface between Data Ter

minal Equipment en Data

Communications Equipment
employing serial data Inter
change", uitgegeven door
Electronic Industries Associa
tion.

2. "Application notes for EIA
standard RS-232-C", Industri
al Electronics Bulletin num
ber 9, uitgegeven door Elec-

tronic Industries Association.
3. "Technical Aspect". or Datl

Communication", ISBN 0
932376-18-5, second edition
geschreven door J. E. McNa·
mara, uitgegeven door Digi.
tal Press, Digital Equipmenl
Corporation.

Ie maakt servobesturing eenvoudiger

Alb. 1 MC33030 beuat aile besturingslogica en uoedingsschakelingen.
\.

gehouden om de schakelaar het slui
ten te beletten bij te hoge waarden.
Door het hoog oplopen van de stroom
bij het blokkeren van de motor zorgt
deze interne regeling ervoor dat de
schakelaar wordt uitgezet. Om gro
tere motoren te sturen, die ongeveer
1 A trekken, kan men op de uitgan
gen bestemd voor de motor een ex
tern netwerk aanbrengen dat in
staat is grote vermogens te schake
len. Het meest geschikt is ook hier
weer een H-schakelaar.

,----- - ---- ---- - -------- - --------------.,
J:'--{" \

r--~~--,--------!-1--- --- ------,
ftC l I I •

rig te volgen. De dode zone van de
detector ligt tussen de hoogste en
laagste otTsetspanning (gemiddeld
210 mY). Het signaal vanuit de de
tector stuurt eerst de stop-draailogi
ca en vervolgens de motoschakelaar
(H-type schakeling). De logica be
paalt of de motor moet draaien en in
welke richting. De draairichting
wordt in een flipflop vastgehouden
teneinde de juiste fasesturing voor
het stoppen te leveren.Voorts wordt
de spanning en de stroom in de gaten

Terwijl robotten zowel in de indus
triiHe als in de speelgoedsector
steeds meer terrein winnen worden
bij de ontwerpen ervoor steeds meer
en ingewikkeldere mechanische en
elektronische elementen gebruikt.
Waren voor de aandrijving van ser
vomotoren kortelings nog grote hoe
veelheden afzonderlijke onderdelen
nodig, nu vinden deze allen een geln
tegreerd plaatsje in een nieuwe chip
van Motorola, de MC33030.
Het IC dat door ontwerpers en bou
wers van servoschakelingen enthou
siast zal worden begroet. bevat een
chip die het werk van een tiental
IC's en een dozijn transistoren ver
richt. De MC33030, in een 16-pens
DIP-behuizing, bevat vele actieve
functies die het mogelijk maken een
compleet gesloten systeem voor on
der meer "robotics" en zonnevolgers
te realiseren met slechts een IC. Dit
IC bevat een foutversterker. een
vensterdetector, loop- en stoplogica
en een regelcircuit voor overspan
ning en overbelasting. De werking is
in het kort als voigt. Op de verster
kersingang komt informatie van de
motor, die is afgeleid van de feed
backschakeling van de motor. De
spanning aan de referentie-ingang is
afgeregeld op 2 V, uitwendig kan een
andere spanning worden ingesteld.
De feedbackingang van de detector
ligt op het knooppunt van twee weer
standen van 3 kQ, die worden gevoed
met een stroombron. Op die manier
wordt een otTsetspanning aan de in
gang van de beide comperatoren ge
legd. Deze spanning is ruwweg gelijk
aan het feedbackniveau en kan
schomIQelen tussen Vee en massa om
de ingangsveranderingen nauwkeu-
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Bijlage 9: Listings HP Logic analyzer

§ 1: De display funktie (lees programma uit PLC)

RS232 ST - State Listing Display

Label > TXIRX HP inverse assembler for RS232 CTS

0 TRANSMIT [2] <STX> 02

1 RECEIVE [3] <DLE> 10

2 RECEIVE [3] <ACK> 06

3 TRANSMIT [2] <ACK> 06

4 RECEIVE [3] <STX> 02

5 TRANSMIT [2] <DLE> 10

6 TRANSMIT [2] <ACK> 06

7 RECEIVE [3] <SYN> 16

8 RECEIVE [3] <DLE> 10

9 RECEIVE [3] <ETX> 03

10 TRANSMIT [2] <DLE> 10

11 TRANSMIT [2] <ACK> 06

12 TRANSMIT [2] <EDT> 04

13 TRANSMIT [2] <SOH> 01

14 TRANSMIT [2] <DLE> 10

15 TRANSMIT [2] <EDT> 04

16 RECEIVE [3] <DLE> 10

17 RECEIVE [3] <ACK> 06

18 RECEIVE [3] <STX> 02

19 TRANSMIT [2] <DLE> 10

20 TRANSMIT [2] <ACK> 06

21 RECEIVE [3] <NUL> 00

22 RECEIVE [3] p 70

23 RECEIVE [3] p 70

24 RECEIVE [3] D 44

25 RECEIVE [3] <SOH> 01

26 RECEIVE [3] <NUL> 80
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27 RECEIVE [3] <NUL> 00

28 RECEIVE [3] <NUL> 00

29 RECEIVE [3] <NUL> 00

30 RECEIVE [3] <NUL> 00

31 RECEIVE [3] <HT > 09

32 RECEIVE [3] Q D1

33 RECEIVE [3] <ETX> 83

34 RECEIVE [3] P DO

35 RECEIVE [3] <ETX> 83

36 RECEIVE [3] p DO

37 RECEIVE [3] <EDT> 84

38 RECEIVE [3] e 65

39 RECEIVE [3] <NUL> 00

40 RECEIVE [3] <DLE> 10

41 RECEIVE [3] <ETX> 03

42 TRANSMIT [2] <DLE> 10

43 TRANSMIT [2] <ACK> 06

44 RECEIVE [3] <STX> 02

45 TRANSMIT [2] <DLE> 10

46 TRANSMIT [2] <ACK> 06

47 RECEIVE [3] <DC2> 12

48 RECEIVE [3] <DLE> 10

49 RECEIVE [3 ] <ETX> 03

50 TRANSMIT [2] <DLE> 10

51 TRANSMIT [2] <ACK> 06
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§ 2: De input funktie (schrijf programma in PLC)

RS232 ST - State Listing Input

Label > TXIRX HP inverse assembler for RS232 CTS

0 TRANSMIT [2] <STX> 02

1 RECEIVE [3] <DLE> 10

2 RECEIVE [3] <ACK> 06

3 TRANSMIT [2] <ENQ> 05

4 RECEIVE [3] <STX> 02

5 TRANSMIT [2] <DLE> 10

6 TRANSMIT [2] <ACK> 06

7 RECEIVE [3] <SYN> 16

8 RECEIVE [3] <DLE> 10

9 RECEIVE [3] <ETX> 03

10 TRANSMIT [2] <DLE> 10

11 TRANSMIT [2] <ACK> 06

12 TRANSMIT [2] <EDT> 04

13 TRANSMIT [2] <SOH> 01

14 TRANSMIT [2] <NUL> 00

15 TRANSMIT [2] <HT > 09

16 TRANSMIT [2] <DLE> 10

17 TRANSMIT [2] <ETX> 03

18 RECEIVE [3] <DLE> 10

19 RECEIVE [3] <ACK> 06

20 RECEIVE [3] <STX> 02

21 TRANSMIT [2] <DLE> 10

22 TRANSMIT [2] <ACK> 06

23 RECEIVE [3] <ENQ> 05

24 RECEIVE [3] <DLE> 10

25 RECEIVE [3] <ETX> 03

26 TRANSMIT [2] <DLE> 10

27 TRANSMIT [2] <ACK> 06

28 RECEIVE [3] <STX> 02

29 TRANSMIT [2] <DLE> 10

30 TRANSMIT [2] <ACK> 06

31 RECEIVE [3] <DC2> 12
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32 RECEIVE [3] <DLE> 10

33 RECEIVE [3 ] <ETX> 03

34 TRANSMIT [2 ] <DLE> 10

35 TRANSMIT [2] <ACK> 06

36 TRANSMIT [2 ] <STX> 02

37 RECEIVE [3] <DLE> 10

38 RECEIVE [3] <ACK> 06

39 TRANSMIT [2 J <BS > 08

40 RECEIVE [3J <STX> 02

41 TRANSMIT [2J <DLE> 10

42 TRANSMIT [2J <ACK> 06

43 RECEIVE [3J <SYN> 16

44 RECEIVE [3J <DLE> 10

45 RECEIVE [3] <ETX> 03

46 TRANSMIT [2 ] <DLE> 10

47 TRANSMIT [2 ] <ACK> 06

48 TRANSMIT [2] <EDT> 04

49 TRANSMIT [2 ] <SOH> 01

50 TRANSMIT [2 ] <NUL> 00

51 TRANSMIT [2 ] <HT > 09

52 TRANSMIT [2 ] <DLE> 10

53 TRANSMIT [2 ] <ETX> 03

54 RECEIVE [3] <DLE> 10
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RS232 ST - State Listing Page

Label > TX/RX HP inverse assembler for RS232 CTS

55 RECEIVE [3] <ACK> 06

56 RECEIVE [3] <STX> 02

57 TRANSMIT [2] <DLE> 10

58 TRANSMIT [2] <ACK> 06

59 RECEIVE [3] <HT > 09

60 RECEIVE [3] <DLE> 10

61 RECEIVE [3] <ETX> 03

62 TRANSMIT [2] <DLE> 10

63 TRANSMIT [2] <ACK> 06

64 TRANSMIT [2] <STX> 02

65 RECEIVE [3] <DLE> 10

66 RECEIVE [3] <ACK> 06

67 TRANSMIT [2] <NUL> 00

68 TRANSMIT [2] p 70

69 TRANSMIT [2] P 70

70 TRANSMIT [2] <EaT> 04

71 TRANSMIT [2] <SOH> 01

72 TRANSMIT [2] <NUL> 80

73 TRANSMIT [2] <NUL> 00

74 TRANSMIT [2] <NUL> 00

75 TRANSMIT [2] <NUL> 00

76 TRANSMIT [2] <NUL> 00

77 TRANSMIT [2] <HT > 09

78 TRANSMIT [2] Q D1

79 TRANSMIT [2] <ETX> 83

80 TRANSMIT [2] P DO

81 TRANSMIT [2] <ETX> 83

82 TRANSMIT [2] P DO

83 TRANSMIT [2] <EaT> 84

84 TRANSMIT [2] e 65

85 TRANSMIT [2] <NUL> 00

86 TRANSMIT [2] <DLE> 10

87 TRANSMIT [2] <EaT> 04

88 RECEIVE [3] <DLE> 10
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89 RECEIVE [3] <ACK> 06

90 RECEIVE [3] <SIX> 02

91 TRANSMIT [2] <DLE> 10

92 TRANSMIT [2] <ACK> 06

93 RECEIVE [3] <DC2> 12

94 RECEIVE [3] <DLE> 10

95 RECEIVE [3] <EIX> 03

96 TRANSMIT [2] <DLE> 10

97 TRANSMIT [2] <ACK> 06
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§ 3: De slalus funklie

RS232 ST - State Listing :status poort 3 / 0000 0011

Label > TXlRX HP inverse assembler for RS232 CTS

0 TRANSMIT [2] <STX> 02

1 RECEIVE [3] <DLE> 10

2 RECEIVE [3] <ACK> 06

3 TRANSMIT [2] <DC4> 14

4 RECEIVE [3] <STX> 02

5 TRANSMIT [2] <DLE> 10

6 TRANSMIT [2] <ACK> 06

7 RECEIVE [3 ] <SYN> 16

8 RECEIVE [3] <DLE> 10

9 RECEIVE [3] <ETX> 03

10 TRANSMIT [2] <DLE> 10

11 TRANSMIT [2] <ACK> 06

12 TRANSMIT [2] <NUL> 00

13 TRANSMIT [2] <NUL> 00

14 TRANSMIT [2] <SOH> 01

15 TRANSMIT [2] <NUL> 00

16 TRANSMIT [2] <SOH> 01

17 TRANSMIT [2] <SOH> 01

18 TRANSMIT [2] <DLE> 10

19 TRANSMIT [2] 1 31

20 TRANSMIT [2] d E4

21 TRANSMIT [2] <ETX> 83

22 TRANSMIT [2] <DLE> 10

23 TRANSMIT [2] <EOT> 04

24 RECEIVE [3] <DLE> 10

25 RECEIVE [3] <ACK> 06

26 RECEIVE [3] <STX> 02

27 TRANSMIT [2] <DLE> 10

28 TRANSMIT [2] <ACK> 06

29 RECEIVE [3] <DLE> 10
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30 RECEIVE [3] <DLE> 10

31 RECEIVE [3] <DLE> 10

32 RECEIVE [3] <ETX> 03

33 TRANSMIT [2] <DLE> 10

34 TRANSMIT [2] <ACK> 06

35 TRANSMIT [2] <STX> 02

36 RECEIVE [3] <DLE> 10

37 RECEIVE [3] <ACK> 06

38 TRANSMIT [2] <NUL> 80

39 TRANSMIT [2] <DLE> 10

40 TRANSMIT [2] <ETX> 03

41 RECEIVE [3] <DLE> 10

42 RECEIVE [3] <ACK> 06

43 RECEIVE [3] <STX> 02

44 TRANSMIT [2] <DLE> 10

45 TRANSMIT [2] <ACK> 06

46 RECEIVE [3] <NUL> 00

47 RECEIVE [3] <DEL> FF

48 RECEIVE [3] <NUL> 00

49 RECEIVE [3] <SOH> 01

50 RECEIVE [3J <FF > 8C

51 RECEIVE [3] <ETX> 03

52 RECEIVE [3] <ETX> 03

53 RECEIVE [3] <DLE> 10

54 RECEIVE [3] <ETX> 03

RS232 ST - State Listing Page

Label > TX/RX HP inverse assembler for RS232 CTS

5S TRANSMIT [2] <DLE> 10

S6 TRANSMIT [2] <ACK> 06

S7 TRANSMIT [2] <STX> 02

S8 RECEIVE [3] <DLE> 10

S9 RECEIVE [3] <ACK> 06

60 TRANSMIT [2] <NUL> 80

61 TRANSMIT [2] <DLE> 10

62 TRANSMIT [2] <ETX> 03

63 RECEIVE [3] <DLE> 10
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64 RECEIVE [3] <ACK> 06

65 RECEIVE [3] <SIX> 02

66 TRANSMIT [2] <DLE> 10

67 TRANSMIT [2] <ACK> 06

68 RECEIVE [3] <NUL> 00

69 RECEIVE [3] <DEL> FF

70 RECEIVE [3] <NUL> 00

71 RECEIVE [3] <SOH> 01

72 RECEIVE [3] <FF > 8C

73 RECEIVE [3] <EIX> 03

74 RECEIVE [3] <EIX> 03

75 RECEIVE [3] <DLE> 10

76 RECEIVE [3] <EIX> 03

77 TRANSMIT [2] <DLE> 10

78 TRANSMIT [2] <ACK> 06

79 TRANSMIT [2] <SIX> 02

80 RECEIVE [3] <DLE> 10

81 RECEIVE [3] <ACK> 06

82 TRANSMIT [2] <NUL> 80

83 TRANSMIT [2] <DLE> 10

84 TRANSMIT [2] <EIX> 03

85 RECEIVE [3] <DLE> 10

86 RECEIVE [3] <ACK> 06

87 RECEIVE [3] <SIX> 02

88 IRANSMIT [2] <DLE> 10

89 TRANSMIT [2] <ACK> 06

90 RECEIVE [3] <NUL> 00

91 RECEIVE [3] <DEL> FF

92 RECEIVE [3] <NUL> 00

93 RECEIVE [3] <SOH> 01

94 RECEIVE [3] <FF > 8C

95 RECEIVE [3] <EIX> 03

96 RECEIVE [3] <EIX> 03

97 RECEIVE [3] <DLE> 10

98 RECEIVE [3] <EIX> 03

99 TRANSMIT [2] <DLE> 10

100 IRANSMIT [2] <ACK> 06

101 TRANSMIT [2] <SIX> 02

102 RECEIVE [3] <DLE> 10
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103 RECEIVE [3] <ACK> 06

104 TRANSMIT [2 ] <NUL> 80

105 TRANSMIT [2 ] <DLE> 10

106 TRANSMIT [2 ] <ETX> 03

107 RECEIVE [3] <DLE> 10

108 RECEIVE [3] <ACK> 06

109 RECEIVE [3] <STX> 02

RS232 ST - State Listing Page

Label > TX/RX HP inverse assembler for RS232 CTS

110 TRANSMIT [2 ] <DLE> 10

111 TRANSMIT [2 ] <ACK> 06

112 RECEIVE [3] <NUL> 00

113 RECEIVE [3] <DEL> FF

114 RECEIVE [3 ] <NUL> 00

115 RECEIVE [3 ] <SOH> 01

116 RECEIVE [3 ] <FF > 8C

117 RECEIVE [3 ] <ETX> 03

118 RECEIVE [3] <ETX> 03

119 RECEIVE [3 ] <DLE> 10

120 RECEIVE [3] <ETX> 03

121 TRANSMIT [2 ] <DLE> 10

122 TRANSMIT [2] <ACK> 06

123 TRANSMIT [2 ] <STX> 02

124 RECEIVE [3] <DLE> 10

125 RECEIVE [3 ] <ACK> 06

126 TRANSMIT [2] <NUL> 80

127 TRANSMIT [2] <DLE> 10

128 TRANSMIT [2] <ETX> 03

129 RECEIVE [3] <DLE> 10

130 RECEIVE [3] <ACK> 06

131 RECEIVE [3] <STX> 02

132 TRANSMIT [2] <DLE> 10

133 TRANSMIT [2 ] <ACK> 06

134 RECEIVE [3 ] <NUL> 00

135 RECEIVE [3] <DEL> FF

136 RECEIVE [3] <NUL> 00
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137 RECEIVE [3 ] <SOH> 01

138 RECEIVE [3 ] <FF > 8C

139 RECEIVE [3 ] <ETX> 03

140 RECEIVE [3] <ETX> 03

141 RECEIVE [3] <DLE> 10

142 RECEIVE [3] <ETX> 03

143 TRANSMIT [2] <DLE> 10

144 lRANSMIT [2] <ACK> 06

145 TRANSMIT [2] <STX> 02

146 RECEIVE [3] <DLE> 10

147 RECEIVE [3] <ACK> 06

148 TRANSMIT [2 ] <NUL> 80

149 TRANSMIT [2] <DLE> 10

150 TRANSMIT [2] <ETX> 03

151 RECEIVE [3] <DLE> 10

152 RECEIVE [3 ] <ACK> 06

153 RECEIVE [3] <STX> 02

154 TRANSMIT [2] <DLE> 10

155 TRANSMIT [2 ] <ACK> 06

156 RECEIVE [3] <NUL> 00

157 RECEIVE [3 ] <DEL> FF

158 RECEIVE [3 ] <NUL> 00

159 RECEIVE [3 ] <SOH> 01

160 RECEIVE [3 ] <FF > 8C

161 RECEIVE [3 ] <ETX> 03

162 RECEIVE [3 ] <ETX> 03

163 RECEIVE [3] <DLE> 10

164 RECEIVE [3] <ETX> 03

RS232 ST - State Listing Page

Label > TX/RX HP inverse assembler for RS232 CTS

165 TRANSMIT [2] <DLE> 10

166 TRANSMIT [2 ] <ACK> 06

167 TRANSMIT [2 ] <STX> 02

168 RECEIVE [3 ] <DLE> 10

169 RECEIVE [3] <ACK> 06

170 TRANSMIT [2 ] <NUL> 80
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171 TRANSMIT [2 ] <DLE> 10

172 TRANSMIT [2 ] <ETX> 03

173 RECEIVE [3 ] <DLE> 10

174 RECEIVE [3 ] <ACK> 06

175 RECEIVE [3 ] <STX> 02

176 TRANSMIT [2] <DLE> 10

177 TRANSMIT [2 ] <ACK> 06

178 RECEIVE [3 ] <NUL> 00

179 RECEIVE [3] <DEL> FF

180 RECEIVE [3] <NUL> 00

181 RECEIVE [3 ] <SOH> 01

182 RECEIVE [3 ] <FF > 8C

183 RECEIVE [3] <ETX> 03

184 RECEIVE [3 ] <ETX> 03

185 RECEIVE [3 ] <DLE> 10

186 RECEIVE [3 ] <ETX> 03

187 TRANSMIT [2 ] <DLE> 10

188 TRANSMIT [2 ] <ACK> 06

189 TRANSMIT [2 ] <STX> 02

190 RECEIVE [3 ] <DLE> 10

191 RECEIVE [3] <ACK> 06

192 TRANSMIT [2 ] <NUL> 80

193 TRANSMIT [2] <DLE> 10

194 TRANSMIT [2 ] <ETX> 03

195 RECEIVE [3 ] <DLE> 10

196 RECEIVE [3 ] <ACK> 06

197 RECEIVE [3] <STX> 02

198 TRANSMIT [2] <DLE> 10

199 TRANSMIT [2 ] <ACK> 06

200 RECEIVE [3] <NUL> 00

201 RECEIVE [3] <DEL> FF

202 RECEIVE [3] <NUL> 00

203 RECEIVE [3] <SOH> 01

204 RECEIVE [3] <FF > 8C

205 RECEIVE [3 ] <ETX> 03

206 RECEIVE [3] <ETX> 03

207 RECEIVE [3] <DLE> 10

208 RECEIVE [3] <ETX> 03
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§ 4: Forcing van een poort

RS232 ST - State Listing: Status forcing QB 3 03 ->FF

Label > TX/RX HP inverse assembler for RS232 CTS

Base > Symbol PIN DATA HEX RTS CTS DTR DSR CD Symbol

0 TRANSMIT [2] <DLE> 10

1 TRANSMIT [2] <ACK> 06

2 RECEIVE [3] <NUL> 00

3 RECEIVE [3] <DEL> FF

4 RECEIVE [3] <NUL> 00

5 RECEIVE [3] <SOH> 01

6 RECEIVE [3] <IT > 8C

7 RECEIVE [3] <ETX> 03

8 RECEIVE [3] <ETX> 03

9 RECEIVE [3] <DLE> 10

10 RECEIVE [3] <ETX> 03

11 TRANSMIT [2] <DLE> 10

12 TRANSMIT [2] <ACK> 06

13 TRANSMIT [2] <STX> 02

14 RECEIVE [3] <DLE> 10

15 RECEIVE [3] <ACK> 06

16 TRANSMIT [2] <NUL> 80

17 TRANSMIT [2] <DLE> 10

18 TRANSMIT [2] <ETX> 03

19 RECEIVE [3] <DLE> 10

20 RECEIVE [3] <ACK> 06

21 RECEIVE [3] <STX> 02

22 TRANSMIT [2] <DLE> 10

23 TRANSMIT [2] <ACK> 06

24 RECEIVE [3] <NUL> 00

25 RECEIVE [3] <DEL> FF

26 RECEIVE [3] <NUL> 00

27 RECEIVE [3] <SOH> 01

28 RECEIVE [3] <FF > 8C

29 RECEIVE [3] <ETX> 03
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30 RECEIVE [3] <ETX> 03

31 RECEIVE [3] <DLE> 10

32 RECEIVE [3] <ETX> 03

33 TRANSMIT [2] <DLE> 10

34 TRANSMIT [2] <ACK> 06

35 TRANSMIT [2 ] <STX> 02

36 RECEIVE [3 ] <DLE> 10

37 RECEIVE [3 ] <ACK> 06

38 TRANSMIT [2] <NUL> 80

39 TRANSMIT [2 ] <DLE> 10

40 TRANSMIT [2] <ETX> 03

41 RECEIVE [3 ] <DLE> 10

42 RECEIVE [3] <ACK> 06

43 RECEIVE [3] <STX> 02

44 TRANSMIT [2] <DLE> 10

45 TRANSMIT [2] <ACK> 06

46 RECEIVE [3] <NUL> 00

47 RECEIVE [3] <DEL> FF

48 RECEIVE [3] <NUL> 00

49 RECEIVE [3 ] <SOH> 01

50 RECEIVE [3] <FF > 8C

51 RECEIVE [3] <ETX> 03

52 RECEIVE [3] <ETX> 03

53 RECEIVE [3 ] <DLE> 10

54 RECEIVE [3] <ETX> 03
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RS232 ~-;T - State Listing Page

Label > TXlRX HP inverse assembler for RS232 CTS

Base > Symbol PIN DATA HEX RTS CTS DTR DSR CD Symbol

55 TRANSMIT [2 ] <DLE> 10

56 TRANSMIT [2] <ACK> 06

57 TRANSMIT [2] <STX> 02

58 RECEIVE [3 ] <DLE> 10

59 RECEIVE [3] <ACK> 06

60 TRANSMIT [2] <SOH> 81

61 TRANSMIT [2] <DLE> 10

62 TRANSMIT [2] <ETX> 03

63 RECEIVE [3] <DLE> 10

64 RECEIVE [3] <ACK> 06

65 RECEIVE [3] <STX> 02

66 TRANSMIT [2] <DLE> 10

67 TRANSMIT [2] <ACK> 06

68 RECEIVE [3 ] <DC1> 11

69 RECEIVE [3] <DLE> 10

70 RECEIVE [3 ] <ETX> 03

71 TRANSMIT [2] <DLE> 10

72 TRANSMIT [2] <ACK> 06

73 TRANSMIT [2 ] <STX> 02

74 RECEIVE [3] <DLE> 10

75 RECEIVE [3] <ACK> 06

76 TRANSMIT [2 ] <ETX> 03

77 RECEIVE [3] <STX> 02

78 TRANSMIT [2] <DLE> 10

79 TRANSMIT [2] <ACK> 06

80 RECEIVE [3] <SYN> 16

81 RECEIVE [3] <DLE> 10

82 RECEIVE [3] <ETX> 03

83 TRANSMIT [2 ] <DLE> 10

84 TRANSMIT [2 ] <ACK> 06

85 TRANSMIT [2 ] d E4

86 TRANSMIT [2 ] <ETX> 83

87 TRANSMIT [2 ] FC
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88 TRANSMIT [2 ] <DLE> 10

89 TRANSMIT [2] <EDT> 04

90 RECEIVE [3] <DLE> 10

91 RECEIVE [3] <ACK> 06

92 RECEIVE [3] <STX> 02

93 TRANSMIT [2] <DLE> 10

94 TRANSMIT [2 ] <ACK> 06

95 RECEIVE [3] <DC2> 12

96 RECEIVE [3] <DLE> 10

97 RECEIVE [3] <ETX> 03

98 TRANSMIT [2] <DLE> 10

99 TRANSMIT [2] <ACK> 06

100 TRANSMIT [2] <STX> 02

101 RECEIVE [3] <DLE> 10

102 RECEIVE [3 ] <ACK> 06

103 TRANSMIT [2 ] <DC4> 14

104 RECEIVE [3 ] <STX> 02

105 TRANSMIT [2] <DLE> 10

106 TRANSMIT [2] <ACK> 06

107 RECEIVE [3] <SYN> 16

108 RECEIVE [3] <DLE> 10

109 RECEIVE [3] <ETX> 03
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RS232 ST - State Listing Page

Label > TX/RX HP inverse assembler for RS232 CTS

Base > Symbol PIN DATA HEX RTS CTS DTR DSR CD Symbol

110 TRANSMIT [2 ] <DLE> 10

111 TRANSMIT [2] <ACK> 06

112 TRANSMIT [2] <NUL> 00

113 TRANSMIT [2] <NUL> 00

114 TRANSMIT [2 ] <SOH> 01

115 TRANSMIT [2 ] <NUL> 00

116 TRANSMIT [2] <SOH> 01

117 TRANSMIT [2 ] <SOH> 01

118 TRANSMIT [2 ] <DLE> 10

119 TRANSMIT [2 ] 1 31

120 TRANSMIT [2 ] d E4

121 TRANSMIT [2 ] <ETX> 83

122 TRANSMIT [2 ] <DLE> 10

123 TRANSMIT [2 ] <EOT> 04

124 RECEIVE [3] <DLE> 10

125 RECEIVE [3] <ACK> 06

126 RECEIVE [3] <STX> 02

127 TRANSMIT [2 ] <DLE> 10

128 TRANSMIT [2 ] <ACK> 06

129 RECEIVE [3] <DLE> 10

130 RECEIVE [3] <DLE> 10

131 RECEIVE [3] <DLE> 10

132 RECEIVE [3] <ETX> 03

133 TRANSMIT [2] <DLE> 10

134 TRANSMIT [2] <ACK> 06

135 TRANSMIT [2 ] <STX> 02

136 RECEIVE [3] <DLE> 10

137 RECEIVE [3] <ACK> 06

138 TRANSMIT [2 ] <NUL> 80

139 TRANSMIT [2 ] <DLE> 10

140 TRANSMIT [2 ] <ETX> 03

141 RECEIVE [3] <DLE> 10

142 RECEIVE [3 ] <ACK> 06
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143 RECEIVE [3] <STX> 02

144 TRANSMIT [2 ] <DLE> 10

145 TRANSMIT [2 ] <ACK> 06

146 RECEIVE [3] <NUL> 00

147 RECEIVE [3] <DEL> FF

148 RECEIVE [3] <NUL> 00

149 RECEIVE [3] <SOH> 01

150 RECEIVE [3] <FF > 8C

151 RECEIVE [3] <ETX> 03

152 RECEIVE [3] <DEL> FF

153 RECEIVE [3] <DLE> 10

154 RECEIVE [3] <ETX> 03

155 TRANSMIT [2 ] <DLE> 10

156 TRANSMIT [2] <ACK> 06

157 TRANSMIT [2 ] <STX> 02

158 RECEIVE [3] <DLE> 10

159 RECEIVE [3] <ACK> 06

160 TRANSMIT [2 ] <NUL> 80

161 TRANSMIT [2 ] <DLE> 10

162 TRANSMIT [2 ] <ETX> 03

163 RECEIVE [3] <DLE> 10

164 RECEIVE [3] <ACK> 06
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RS232 SI - State Listing Page

Label > IXIRX HP inverse assembler for RS232 CIS

Base > Symbol PIN DAIA HEX RIS CIS DTR DSR CD Symbol

165 RECEIVE [3] <SIX> 02

166 TRANSMIT [2] <DLE> 10

167 TRANSMIT [2] <ACK> 06

168 RECEIVE [3] <NUL> 00

169 RECEIVE [3] <DEL> FF

170 RECEIVE [3] <NUL> 00

171 RECEIVE [3] <SOH> 01

172 RECEIVE [3] <FF > 8C

173 RECEIVE [3] <EIX> 03

174 RECEIVE [3] <DEL> FF

175 RECEIVE [3] <DLE> 10

176 RECEIVE [3] <EIX> 03

177 TRANSMIT [2] <DLE> 10

178 TRANSMIT [2] <ACK> 06

179 TRANSMIT [2] <SIX> 02

180 RECEIVE [3] <DLE> 10

181 RECEIVE [3] <ACK> 06

182 TRANSMIT [2] <NUL> 80

183 TRANSMIT [2] <DLE> 10

184 TRANSMIT [2] <EIX> 03

185 RECEIVE [3] <DLE> 10

186 RECEIVE [3] <ACK> 06

187 RECEIVE [3] <SIX> 02

188 TRANSMIT [2] <DLE> 10

189 TRANSMII [2] <ACK> 06

190 RECEIVE [3] <NUL> 00

191 RECEIVE [3] <DEL> FF

192 RECEIVE [3] <NUL> 00

193 RECEIVE [3] <SOH> 01

194 RECEIVE [3] <FF > 8C

195 RECEIVE [3] <EIX> 03

196 RECEIVE [3] <DEL> FF

197 RECEIVE [3] <DLE> 10

198 RECEIVE [3] <EIX> 03
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§ 5: Erase PLC memory

RS232 SI - State Listing: erase PLC memory

Label > IXIRX HP inverse assembler for RS232 CIS

Base > Symbol PIN OAIA HEX RIS CIS OTR OSR CO Symbol

0 TRANSMIT [2 ] <SIX> 02

1 RECEIVE [3] <OLE> 10

2 RECEIVE [3 ] <ACK> 06

3 TRANSMIT [2 ] <OC1> 11

4 RECEIVE [3] <SIX> 02

5 TRANSMIT [2] <OLE> 10

6 TRANSMIT [2 ] <ACK> 06

7 RECEIVE [3] <SYN> 16

8 RECEIVE [3] <OLE> 10

9 RECEIVE [3] <EIX> 03

10 TRANSMIT [2] <OLE> 10

11 TRANSMIT [2 ] <ACK> 06

12 TRANSMIT [2 ] <OLE> 10

13 TRANSMIT [2 ] <EDT> 04

14 RECEIVE [3] <OLE> 10

15 RECEIVE [3 ] <ACK> 06

16 RECEIVE [3] <SIX> 02

17 TRANSMIT [2] <OLE> 10

18 TRANSMIT [2 ] <ACK> 06

19 RECEIVE [3] <OC2> 12

20 RECEIVE [3] <OLE> 10

21 RECEIVE [3] <EIX> 03

22 TRANSMIT [2 ] <OLE> 10

23 TRANSMIT [2] <ACK> 06
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Bijlage 10: Listing prograDJDa "PC_Erase.c

/ .

PLC memory erase

This program erases the memory of the CPU100, Siemens PLC

Communication via RS232 port COMl

MODE of COMl is set to 9600 baud, EVEN parity, 8 data bits and 1 stop bit

TUE, eg13

Vincent van der Heyden, 18-7-90
.......................................................................... /

#include <stdio.h>

#include <fcntl.h>

#include <bios.h>

#define settings (OxEO : Ox18 : Ox03 : OxOO)

/. RS232: 9600 baud, even parity, 8 bits, 1 stop bit ./

int i, c;

enum rs232

{

setprms, sndbyte, getbyte, getstat, /. prms defined in settings ./

COM1=O, COM2, COM3 /. coml: used ./

} ;

maine )

{

pr intf (" Siemens PLC CPU100 memory erase ");

printf("Are you sure to erase PLC memory 1");

c = getcharC);

if (( c ==' y') :: (c ==' Y' ) )

{

bioscom(setprms, settings, COM1);

Start_Protocol(Oxll);
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putch(OxlO) ;

putch(Ox04) ;

getch() ;

getch() ;

End_Protocol ( ) ;

}

}

putch(c)

int c;

{

int i;

bioscom(sndbyte,(char)c,COM1);

for 0=0; i<lOOO; i++) ;

}

getch( )

{

int i;

c = bioscom(getbyte,O,COM1);

for (i=O; i<lOOO; i++);

return(c) ;

}

Give_Ack( )

{

putch(OxlO) ;

putch (Ox06) ;

}

/. give acknowledge = <DLE> <ACK> ./

Start_Protocol (Code)

int Code;

{

putch(OxOZ);

getch();

getch() ;

putch(Code);

/. Standard start protocol ./
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getch() ;

Give_Ack () ;

getch() ;

getch() ;

getch() ;

Give_Ack () ;

}

End_Protocol ()

{

getch() ;

Give_Ack ( );

getch() ;

getch() ;

getch() ;

Give_Ack ( ) ;

}

/- Standard ending protocol -/
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Bijlage 11: Listing prograDIDa "PC_Prog. e"

/ .

PC_Prog: program for Siemens CPU100

This program used for gas cleaning project, £OT eg13 takes care of the

safety system.

Author: Vincent van der Heyden, 215526

Version 2; October 1990

......................................................................... /

#include <stdio.h>

#include <fcntl.h>

#include <bios.h>

#define settings (OxEO : Ox18 : Ox03 : OxOO)

/. RS232: 9600 baud, even parity, 8 bits, 1 stop bit ./

enum rs232

{

setprms, sndbyte, getbyte, getstat,

COM1=O, COM2, COM3

} ;

maine )

{

int i, c;

bioscom(setprms, settings, COM1);

/. Start_Protocol(Ox05);·/

Start_Input (OxOl, OxOO, Ox24);

End_Protocol();

}

putch(c)

int c;

103



{

int i;

for 0=0; i<1250; i++) ;

bioscom(sndbyte, (char)c,COM1);

/. printf("host:%02x", ((unsigned)c&Oxff));·/

}

getch( )

{

int i, c;

c = bioscom(getbyte,0,COM1);

/. printf ("pIc: %02x", ((unsigned )c&Oxff)); • /

for 0=0; i<lOOO; i++);

returnee) ;

}

/. give acknowledge = <DLE> <ACK> ./

putch(OxlO) ;

putch(Qx06) ;

}

start_Protocol (Code)

int Code;

{

putch (Ox02) ;

getch() ;

getch() ;

putch(Code) ;

getch() ;

Gi ve_Ack ( );

getch() ;

getch() ;

getch() ;

Gi ve_Ack ( ) ;

}

/. Standard start protocol ./
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End_Pro toco 1 ( )

{

getch() ;

Give_Ack () ;

getch() ;

getch() ;

getch() ;

Give_Ack () ;

}

/- Standard ending protocol -/

Start_Input (Code, UpLen, LoLen)

int Code, UpLen, LoLen;

{

/- putch(Qx04);

putch(Code) ;

put ch (UpLen) ;

putch (LoLen) ;

putch(OxlO) ;

putch(Ox03) ;

getch() ;

getch();

getch() ;

Give_Ack ( ) ;

getch() ;

getch();

getch() ;

Give_Ack ( ) ;

End_Protocol(); -/

Start_Protocol(Ox08); /- 47 -/

putch(Ox04) ;

putch(Code) ;

putch(UpLen) ;

putch(LoLen) ;

putch(OxlO) ;

putch(Ox03) ;

getch();

getch();

getch();

Give_Ack(); /- 58-/
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getch() ;

getch() ;

getch() ;

Give_Ack ( ) ;

putch(Ox02) ;

getch() ;

getch() ;

putch(OxOO) ;

putch(Ox70) ;

putch(Ox70) ;

putch(Ox04) ;

putch(Code) ;

putch (OxSO) ;

putch(OxOO); putch(OxOO); putch(OxOO);

putch(UpLen) ;

putch(LoLen); I- eigenlijk programma -I

I- 502 detection -I

putch(OXc7) ; putch(OxOO) ; I- if 502 detected -I

putch (OXfO) ; putch(OxS3) ; I- close 502 valve -I

putch(OXdl) ; putch (OxS2) ; I- set blower on -I

putch(Oxdl) ; putch(OxS3) ; I- set alarm on -I

putch (OxfS) ; putch (OxS2) ; I- reset trigger voltage -I

putch (Oxf7) ; putch(OxS2) ; I- reset natural gas valve -I

I- 502 detection and blower functioning -I

putch(OXc7) ; putch (OxOO) ; I- if 502 detected -I

putch (OxcO) ; putch (OxOO) j l- and blower is functioning -I

putch(Oxd3) j putch (OxS2) j I- open GVl -I

putch(OXd4) j putch (OxS2); I- open GV2 -I

I- 502 detected and blower NOT functioning -I

putch(OXc7)j putch(OxOO)j

putch(OXeO)j putch(OxOO)j

putch(OXf3); putch(OxS2)j

putch(Oxd4)j putch(OxS2)j

I- interlock interrupt -I

putch(OXeS)j putch(OxOl);

putch(OXe9)j putch(OxOl)j

putch(OXea)j putch(OxOl)j

putch(OXeb)j putch(OxOl)j

putch(OxfS)j putch(OxS2)j

I- if 502 detected -I

I- and blower not functioning -I

I- close GVl -I

I- open GV2 -I

I- if an interlock not closed -I

I- reset triggervoltage -I
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putch(Oxf6) j putch(Ox82) ; I- turn int_wiz off -I

putch(Oxdl) j putch(Ox83) ; I- set alarm -I

I- blower functioning test -I

putch(Oxcl) ; putch(Ox82) j I- i[ blower is on -I

putch (OXeO) ; putch(OxOO) j l- and no flow -I

putch(OXfO) ; putch(Ox83) j I- close 502 valve -I

putch (OXf7) ; putch(Ox82) j I- close natural gas valve -I

putch(OXdl) ; putch(Ox83) j I- set alarm -I

I- gate valve pressure test -I

putch(Oxc6) j putch(OxOO) j I- if pressure for valves low -I

putch(Oxf7) ; putch(Ox82) j I- close natural gas valve -I

putch (OXfO); putch (Ox83) j I- close 502 valve -I

putch(OXdl) j putch (Ox83) j I- set alarm -I

putch(Ox6S) j putch (OxOO) j

putch(OxlO) j putch(Ox04) j

getch() ;

getch() j

}

107



Bijlage 12: Listing prograDJna "PC_Display. c

/ .

PC_Display: Displays program PB 1 from Siemens PLC

The program is recieved by the serial port COM1:

To see the program information on a file, rewrite the "getch" procedure

and write the information recieved to a file; the variable "c" contains the

information needed. See listings from HP logic analyzer what information

contains the progam. For decoding the program see the Simens PLC manual

"List of operations"

The Siemens PLC protocol is time critical. When the protocol is not

functioning you might change the value of "i" in the "putch" and "getch"

procedures.

ruE, eg 13

Author: V.C.W. van der Heyden

Date: july 1990

......................................................................... /

#include <stdio.h>

#include <fcntl.h>

#include <bios.h>

#define settings (OxEO : Ox18 : Ox03 : OxOO)

/. RS232: 9600 baud, even parity, 8 bits, 1 stop bit ./

int c, P, Q, status, step = 0;

enum rs232

{

/. poort P, waarde Q ./

setprms, sndbyte, getbyte, getstat, /. prms defined in settings ./

COM1=O, COM2, COM3 /. com1: used ./

};
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main ( )

{

int cntr, i, d;

c = bioscom(setprms, settings, COM1);

Start_Protocol(Ox06);

putch(Ox04) ;

putch(OxOl) ;

putch (Oxl0) ;

putch(Ox04) ;

Get_Ack() ;

getch(Ox02) ;

Gi ve_Ack () ;

while(c !=Ox03) getch(OxOO);

Give_Ack(); /- 34 -/

End_Protocol ( ) ;

}

error ( )

{

int errstep;

errstep = step;

putch(Oxl0) ;

putch (OX15) ;

pr intf (" Error %x in protocol. ", c) ;

printf(" s tep = %d ", errstep);

printf("druk op een toets ");

while ((c = getchar()) != EOF && c != ");

exit (1);

}
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putch(c)

{

int i;

for 0=0; i<1500; i++) ;

bioscom(sndbyte, (char)c, COM1)

step++;

}

getch(check)

{

int i;

c = bioscom(getbyte, 0, COM1) & Oxff;

if (c != check && check != 0) error();

step++;

for (i=O; i<lOOO; i++);

return(c) ;

}

Give_Ack() /- give acknowledge = <DLE> <ACK> -/

{

putch(OxlO) ;

putch(Ox06) ;

}

Get_Ack() /- get acknowledge = <DLE> <ACK> -/

{

getch(OxlO);

getch(Ox06) ;

}

Start_Protocol (Code)

int Code;

{

putch(Ox02) ;

Get_Ack() ;

/- Standard start protocol -/
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putch (Code) ;

getch(Ox02) ;

Give_Ack ();

getch(Ox16) ;

getch(Ox10) ;

getch (OxOO) ;

Give_Ack ( );

}

End_Protocol() I- Standard ending protocol -I

{

getch(Ox02) ;

Give_Ack () ;

getch(OxOO); 1-12 10 03 -I

getch(OxOO) ;

getch (OxOO) ;

Give_Ack ( );

}
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Bijlage 13: Programma in de PLC ter beveiliging van de rookgasreiniger

Het programma staat in een "assembly listing":

; S02 detection

001: C7 00
002: FO 83
003: D1 82
004: D1 83
005: FS 82
006: F7 82

007: C7 00
008: CO 00
009: D3 82
010: D4 82

011: C7 00
012: EO 00
013: F3 82
014: D4 82

; interlock interrupt

A @S02D
R @S02V
S @BLW
S @ALARM
R @HVT
R @NGV

A @S02D
A @BLW_ON
S @GVl
S @GV2

A @S02D
AN @BLW_ON
R @GVl
S @GV2

if S02 detected
close S02 valve
set blower on
set alarm output
reset HV trigger voltage
close natural gas valve

if S02 detected
and blower is functioning
open GVl
open GV2

if S02 detected
and blower is NOT functioning
close GVl
open GV2

015:
016:
017:
018:
019:
020:
021:

E801
E9 01
EA 01
EB 01
FS 82
F682
D1 83

ON
ON
ON
ON
R
R
S

@INTHI
@INTH2
@INTP
@INTS
@HVT
@INT_WIZ ;
@ALARM

if switch INTHI interrupted
or switch INTH2 interrupted
or switch INTP interrupted
or switch INTS interrupted
reset triggervoltage
turn relay off
set alarm output

; check blower

022: Cl 82
023: EO 00
024: FO 83
025: F7 82
026: D1 83

A @BLW
AN @BLW_ON
R @S02V
R @NGV
S @ALARM

if blower output is on
and blower is not functioning
close S02 valve
and close natural gas valve
and set alarm output

; check pressure for gate valves

027:
028:
029:
030:

C6 00
F7 82
FO 83
D1 83

A
R
R
S

@PRESLOW;
@NGV
@S02V
@ALARM

if pressure for valves is low
close natural gas valve
close S02 valve
set alarm output

Bij de codering is gebruik gemaakt van de addressen in de poortlijst van
Wizcon.
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Bijlage 14: Listing programma "LeCroy2.pas"

PROGRAM LeCroyScope;

{ .

LeCroyScope: Reads the values of the Lecroy Scope via GPIB IEEE488

and determines the maximum of the peak given by the monochromator

that is connected to the LeCroy scope. The maximum is taken from a

specified part of the signal: after triggering the first 10 measure

points are ommitted. 50 points are read and the maximum of those points

is stored in a file. The program needs installed IEEE488 software.

TUE, egl3, Vincent van der Heyden

Oct. 1990

.........................................................................}

USES Crt, Dos, IeeelO;

CONST nsam = 40;

start = 2;

MaxSam = 60000;

{ number of samples}

{ first value to read }

{max # samples}

VAR IeeeLoc, IeeeOut, Ieeeln, BatchFile, OutFile : TEXT;

Default, FileName, Reading, ToString : STRING (255);

i, tlr : INTEGER;

r, RdKy CHAR;

Max: BYTE;

EndOfBlock BOOLEAN;

Counter : LONGINT;

SamVal : ARRAY[O..MaxSaml OF BYTE;

LowerBound, UpperBound : REAL;

Yr, Mt, Dy, Dw, Hr, Mn, Sc, Hs : WORD;

Comment : STRING;
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PROCEDURE InitIeeej {initializes communication via IEEE }

BEGIN

Assign (IeeeOut, 'LeCroy'); Rewrite (IeeeOut);

Assign (IeeeIn, 'LeCroy'); Reset (IeeeIn);

Assign(IeeeLoc, , IEEE'); ReWrite(IeeeLoc);

RawMode (IeeeOut)j

RawMode (IeeeIn);

IOCt1;

WriteLn(IeeeOut, ,cfmt A, byte; cbls -1');

WriteLn ( IeeeOut, 'scr rmj scr off');

END;

PROCEDURE InitText;

VAR Correct: BOOLEAN;

Answer: CHAR;

{ set output to LeCroy }

{ set input from LeCroy}

{ set output from PC }

{ set LeCroy mode }

BEGIN

REPEAT ClrScr; TextBackGround(Blue);

GotoXYO,5); TextColor(Yellow);

WriteLn( 'Measuring a part of a spectrum via a LeCroy scope');

NormVideo;

WriteLn; WriteLn('You can measure (a part of) the spectrum with

the monochromator connected');

WriteLn('to the LeCroy scope and this program. The program

requires some manual actions');

WriteLn('during the measurements. First you have to give some

settings.' );

WriteLn; Write('Give lower wavelength of the spectrum in ron: ');

ReadLn(LowerBound);

WriteLn; Write('Give upper wavelength of the spectrum in nm:');

ReadLn(UpperBound);

Default:='RESULT.DAT';

WriteLn; Write('Give the name of the outputfile <', Default, '>: ')

ReadLn(FileName); IF Length(FileName)=O THEN FileName:=Default;

ClrScr; TextBackGround(Blue);

GotoXYO,5); TextColor(Yellow);
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WriteLn(,Settings for measuring (a part of) a spectrum with the

LeCroy oscilloscope');

NormVideo;

WriteLn; WriteLn('Lower wavelength in nm: ',LowerBound:5:0;

WriteLn; WriteLn('Upper wavelength in nm: ',UpperBound:5:0;

WriteLn; WriteLn('Filename for output: ',FileName);

WriteLn; TextColor(White); WriteLn('Correct <Y/N> ?'); NormVideo;

REPEAT UNTIL KeyPressed; Answer:=ReadKey;

Correct:=(Answer='Y' )OR(Answer='y' )OR(Answer=' j' )OR(Answer=' J');

UNTIL Correct;

END;

PROCEDURE GetMax;

{ .

Get maximum of negative pulse thus the minimal value that is read.

Because of interference of the high voltage circuit the PC recieves some

information before the true information of the LeCroy. The procedure

starts reading the true information after reading 'i', which is the first

character sent by the scope.

............................................................................}

VAR Matje: BOOLEAN;

BEGIN

WriteLn IeeeOut, 'rd c2.da,1,· ,nsam,',' ,start);

i:=l; Max: =255; Matje:=FALSE;

REPEAT Read(IeeeIn, R);

IF 0>4) AND (Max>ORD(R)) AND Matje THEN Max:=ORD(R);

IF r='i' THEN Matje:=TRUE;

IF NOT Matje THEN i:=i-l;

i:=i+l; EndOfBlock .- 0=nsam+5) OR ((i>4) AND (R=CHR(lO»);

UNTIL EndOfBlock; i:=i-l;

END;

115



PROCEDURE Measure;

VAR Hlp: STRING;

BEGIN

ClrScr; TextBackGround(Blue); GotoXYO,5); TextColor(Yellow);

WriteLn('Measuring the monochromator'); NormVideo;

WriteLn; WriteLn('Turn back the wavelength of the monochromator and start

WriteLn('Press <ENTER> when wavelength is " LowerBound:5:1, , nm and

press again <ENTER>');

WriteLn('when wavelength is ',UpperBound:5:1,' nm.');

REPEAT UNTIL KeyPressed; RdKy:=ReadKey;

GetDate(Yr, Mt, Dy, Ow); GetTime(Hr, Mn, Sc, Hs);

Str(Dy, Hlp); Comment:=Hlp+' I'; StdMt, Hlp); Comment:=Comment+Hlp+' I';

Str(Yr, Hlp); Comment:=Comment + Hlp + ' ';

StdHr, Hlp); Comment:=Comment + Hlp + ':';

Str(Mn, Hlp); Comment:=Comment + Hlp;

TextBackGround(Red); GotoXY(I,20); TextColor(Yellow+Blink);

WriteLn('Taking data'); NormVideo;

REPEAT GetMax; SamVaHCounterl:=Max;

Counter: =Counter+1;

UNTIL KeyPressed OR (Counter>60000); Counter:=Counter - 1;

GotoXYO,20); WriteLn(' ');

FOR tlr:=O TO Counter DO WriteLn(OutFile, LowerBound +

(tlr/Counter·(UpperBound-LowerBound)),' " SamVal[tlr J);

END;

BEGIN { main}

InitIeee; InitText;

Counter: =0; Assign(OutFile, FileName);

ReWrite(OutFile);

Measure;

CLOSE(OutFile);

Assign(BatchFile, 'Result. bat');

ReWrite( BatchFile);

WriteLn(BatchFile, 'graph' ,FileName,' -w 2 -x ' ,LowerBound,' "

UpperBound{,' -L' ,Comment});

CLOSE(BatchFile);
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WriteLnOeeeOut, 'scr on; scr le');

WriteLnOeeeLoc, 'LOCAL'); CloseOeeeLoc);

WriteLn; WriteLn('The results are written in " FileName,

, formatted as follows:');

WriteLn('Wavelength <SPACE> Value');

WriteLn('You may type "RESULT" to see a graphic with the results');

WriteLn('(Plot Amplitude - Wavelength)');

IeeeComplete;

REPEAT UNTIL KeyPressed; RdKy: =ReadKey;

END.
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BiJlage 15: Uitvoer van LeCroy2.PAS en ResMean.PAS
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Bijlage 16: Listing progranJDa "ResMean.pas"

PROGRAM ResultMeanj

{ .

Program ResultMean: results of the mass-spectrometer measured with

the LeCroy oscilloscope and the PC via an IEEE bus (see program

LeCroy2. pas) . Default input is the file result.dat that is converted to

the file result.xxx with . xxx' the value with which the results are

averaged.

TUE, eg13

Author: Vincent van der Heyden

............................................................................ }

USES Crt, Dos;

CONST MaxSam = 60000;

VAR InFile, OutFile

InName, OutName

WaveLength :

NumLines, OutLines

Low, Up : REAL;

SamVal :

Average :

PROCEDURE ReadRes;

{ max # samples ->see program LECROY2.PAS! }

TEXT;

STRING;

REAL;

LONGINT;

ARRAY [0 .. MaxSamJ OF BYTE;

WORD;

VAR Ch:

Line, HlpStr

Voltage, tlr

Fault:

CHAR;

STRING;

BYTE;

INTEGER;
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BEGIN

Line: ='

ReadLn(Infile, Line); NumLines:=NumLines+1; tlr:=2;

REPEAT Ch:=Line[tlr]; tlr:=tlr+1; UNTIL Ch=' ';

HlpStr:=Copy(Line, 1, tlr-2); Val(HlpStr, WaveLength, Fault);

IF NumLines=l THEN Low:=WaveLength ELSE Up:=WaveLength;

HlpStr:=Copy(Line, tlr, tlr+3)+'

Voltage:=ORD(HlpStr[l])-ORD('O' );

IF HlpStr[2] IN ['0' .. '9'] THEN Voltage:=10-Voltage+(ORD(HlpStr[2])

ORD(' 0' ));

IF HlpStr[3] IN ['0' .. '9'] THEN Voltage:=10-Voltage+(ORD(HlpStr[3])

ORD('O' ));

SamVal[NumLines]:=Voltage;

END;

PROCEDURE AverageRes;

VAR Line, HlpStr

NwnOut, Rest

tlr, tlrZ :

HlpReal, Res, Base

ByteVal :

STRING;

LONGINT;

WORD;

REAL;

BYTE;

BEGIN

NwnOut:=TRUNC(NumLines/Average)-l;

Base:=Low+(Average-1)/(Z-(NumLines-1))-(Up-Low);

FOR tlr:=O TO NwnOut DO

BEGIN

HlpReal:=Base+(Average-tlr-(Up-Low)/(NumLines-1));

Str(HlpReal, Line);

Res:=O;

FOR tlrZ:=(tlr-Average+1) TO (tlr-Average+Average) DO

Res:=Res+(l/Average)-SamVal[tlrZ];

ByteVal:=Round(Res); Str(ByteVal, HlpStr); Line:=Line+' '+HlpStr;

WriteLn(OutFile, Line); OutLines:=OutLines+1;

END;

Rest:=(NwnOut+1)-Average;

IF Rest<>NumLines THEN
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BEGIN

Res:=Low+CRest/NumLines-CUp-Low));

HlpReal:=Up; Average:=NumLines-Rest;

HlpReal:=Res+O.S-CHlpReal-Res); StrCHlpReal, Line); Res:=O;

FOR tlr2:=CRest+l) TO NumLines DO Res:=Res+Cl/Average)-SamVal[tlr2];

ByteVal:=RoundCRes); StrCByteVal, HlpStr); Line:=Line+' '+HlpStr;

WriteLnCOutFile, Line); OutLines:=OutLines+l;

END;

END;

BEGIN

ClrScr; TextBackGroundCBlue); GotoXYC1,S); TextColorCYellow);

WriteLnC'Averaging the results of a mass spectrometer'); NormVideo;

WriteLn; WriteC'Give input file <Result.dat> : '); ReadLnCInName);

IF LengthClnName) = 0 THEN InName:='result.dat'; WriteLn;

WriteC'Give number of samples to be averaged: '); ReadLnCAverage);

WriteLn; WriteC'Give output file <result.' ,Average,'> : ');

ReadLnCOutName);

IF LengthCOutName) = 0 THEN

BEGIN

StrCAverage, OutName); OutName:='result'+' .'+OutName;

END;

AssignCInFile, InName);AssignCOutFile, OutName);NumLines:=O;OutLines:=O;

{$I-}

ReSetCInFile);

{I+}

IF IOResult<>O THEN BEGIN WriteLnC'Input file does not exist !' );Halt;END;

ReWriteCOutFile);

WHILE NOT EOFCInFile) DO ReadRes;

AverageRes;

CloseCInFile); CloseCoutFile);

WriteLn; WriteLnC'Averaging complete: input' ,NumLines, , lines, output'

Outlines,' lines.');

END.
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