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Samenvatting

In het kader van het onderzoek aan adaptieve regelingen is een self

tuning algorithme voor adaptieve toerental-regeling ontwikkeld.

Het te regelen proces, een thyristorgestuurde gelijkstroommotor waar

van de as-belasting gevarieerd kan worden, is beschreven. Een encoder

interface schakeling, welke de encoder-pulsen omzet in een (9 bits)

parallel toerentalsample, een klok schakeling welke op de samplemomen

ten een interruptpuIs naar de processor stuurt en een display

schakeling die het toerental in omw/min weergeeft, zijn ontworpen en

getest.

Het algorithme dat is geschreven in de real-time taal MicroPower/Pas

cal wordt uitgevoerd op een Falcon single board computer (SBC-ll/21).

Het algorithme is getest bij verschillende setpoint-waarden en met

wisselende motor-as belastingen.

Gebleken is dat met dit algorithme, wat eenvoudig te implementeren

is, een goede adaptieve regeling gerealiseerd kan worden.

Summary

In the framework of research on adaptive control, a self-tuning algo

rithm for adaptive motorspeed control is developed.

The process under control, a thyristor controlled DC-motor whose

shaft-load can be changed, is described.

An encoder-interface circuit to transpose the encoder pulses into a

(9 bits) parallel speedsample, a clock-circuit which sends, at the

samplemoments, an interrupt pulse to the processor and a circuit to

display the number of revolutions (rpm) of the motorshaft, are desig

ned and tested.

The algorithm is written in the real-time language MicroPower/Pascal

and executed on a Falcon single-board computer (SBC-11/21). Tests are

done with different setpoints and changing motorshaft-Ioads.

It has turned out that with this self-tuning algorithm, which is sim

ple to implement, good adaptive control can be realised.

Sprangers, A.P.A.M.

T.H.E. Vakgroep ER, 1984.
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systeem polynomen:
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belangrijke symbolen
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de

i -element van de parametervector

tijdargument op discrete tijdstippen

sampletijd
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proces ingangssignaal
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datavector
de
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Opmerking: ten behoeve van overzichtelijke formuleringen zijn de

argumenten in een aantal vergelijkingen achterwege gelaten.
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Inleiding

Adapteren betekent aanpassen. Een adapterend rege1systeem past zijn

regelkarakteristiek/strategie. aan de veranderingen in de dynamica

van het te rege1en proces en zijn omgeving, aan.

Ret woord adaptief wordt met betrekking tot regelsystemen a1 vanaf de

jaren '50 gebruikt. Bekend is een patent op:"an adaptive regulator"

van Caldwell (1950).

In het begin van de jaren '50 is er actief onderzoek gedaan op het ge

bied van de adaptieve regelsystemen. Dit werd gemotiveerd door de ont

wikkeling van automatische piloten voor geavanceerde vliegtuigen.

Spoedig bemerkte men dat een simpele terugkoppeling met een konstante

versterkingsfactor. welke voor eenvoudige systemen zeer goed kanwer

ken. niet meer voldoet als de dynamica zich wijzigt. Ret onderzoek ge

richt op adaptieve vluchtregelingen, werd in de begin jaren gekarakte

riseerd door veel enthousiasme. slechte middelen en het nog ontbreken

van theoretische kennis. De interesse naar onderzoek in dit gedeelte

van de regeltechniek nam na een aantal jaren sterk af ten gevolge van

het gebrek aan inzicht en een aantal mislukkingen bij proefvluchten.

In de jaren '60 werden belangrijke bijdragen aan de regeltheorie gele

verd voor de verdere ontwikkeling van adaptieve rege1systemen. In dit

verband zijn te noemen de introductie van toestandsbeschrijving en

stabiliteitsbeschouwingen en de vorderingen op het gebied van de sto

chastische regeltheorieen. Van groot be1ang voor de ontwikkeling van

de adaptieve regelingen waren. de introductie van het dynamisch pro

grammeren door Bellman en de theorie over "dual-contro1"van Fe1dbaum.

Rierdoor begon men het gedrag van adaptieve regelingen steeds beter

te begrijpen.

In de jaren '70 herleefde daardoor de belangste1ling voor dit soort

regelingen mede door belangrijke ontwikke1ingen op het gebied van de

systeem identificatie en parameterschattingstechnieken onder andere

door Astrom en Eykhoff. Fundamente1e bijdragen werden ook ge1everd

door Tsypkin (*) die aantoonde dat vee1 structuren van 1erende- en

(*) Tsypkin. Y.Z.; Adaptation and learning in automatic systems.

Academic Press. New York 1971.
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adaptieve regelingen beschreven kunnen worden met behulp van recursie

ve vergelijkingen volgens de stochastische beschrijvings methoden.

Bovenal maakte de revolutionaire ontwikkelingen in de micro-electroni

ca het mogelijk om adaptieve regelaars eenvoudig en steeds goedkoper

te implementeren. Opmerkelijk was het dat praktische toepassingen in

industri~le processen (buiten de onderzoek instellingen) deze ontwik

kelingen niet snel hebben gevolgd. In eerste instantie heeft het er

zelfs toegeleid dat de klassieke regeltheorie~n meer economisch wer

den getmplementeerd. Dit is waarschijnlijk te wijten aan de sterkte

van de conventionele PID-regelaar en de meestal sterk overgedimensio

neerde processen.

De verwachting is echter dat intelligentere strategie~n met meerdere

niveaus steeds meer toepassing zullen vinden waardoor de snelheid en

nauwkeurigheid van de regelingen zal toenemen.

Ret energie-bewuster denken vraagt om tenminste dezelfde produktspeci

ficaties bij lager energieverbruik en minder benodigde grondstoffen.

Een tweede misschien minder voor de handliggende reden is het drukken

van de voorraadkosten. Ret overdimensioneren van de installaties,

waardoor de maximale capaciteit ver boven de nominaal benodigde waar

de komt te liggen, verlaagt uiteindelijk de effici~ntie.

In dit rapport wordt de realisatie van een di~crete adaptieve toeren

tal-regeling beschreven die is gebaseerd op het "self-tuning" control

algorithme van Clarke en Gawthrop [1]. Dit algorithme, wat een uit

breiding is van de "self-tuning regulator" door toevoeging van een

hulpmodel, maakt setpoint-volging mogelijk evenals de keuze van een

andere kostenfunctie dan het minimaliseren van de variantie van het

uitgangssignaal.

De theorie van het self-tuning algorithme wordt beschreven in hoofd

stuk 1. Ret te regelen proces, hoofdstuk 2, bestaat ~it een thyristor

gestuurde gelijkstroommotor waarvan de belasting abrupt of kontinu ge

varieerd kan worden, waardoor de proces-parameters veranderen. De spe

ciaal ontworpen interfacing-electronica, welke de verbinding vormt

tussen een op de motor-as gemonteerde incrementele encoder en de pa

rallelle I/O-poort van een Falcon single board microprocessor, wordt

in hoofdstuk 3 beschreven. Ret software pakket, hoofdstuk 4 en 5, is
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geschreven in de real-time programmeertaal HicroPover/Pascal. In

hoofdstuk 6 worden een aantal experimenten besproken en hun relatie

tot het algorithDe, terwijl in hoofdstuk 7 enkele conclusies worden

getrokken en aanbevelingen worden gedaan voor verder onderzoek.

Gebleken is dat:

- het self-tuning algorithme zeer eenvoudig te implementeren is.

- het toegepaste self-tuning algorithme niet enkel voor processen met

konstante of langzaam veranderende parameters bruikbaar is, maar

ook zeer goed functioneert voor adaptieve regeling van processen

waarbij de parameters (binnen beperkte grenzen) abrupt vari~ren.
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1. Self-tuning control

1.1. Inleiding

Men kan regelingen volgens het self-tuning control principe [4] in de

twee volgende groepen verdelen:

- indirect self-tuning control

- direct self-tuning control.

Beide hebben het vermogen om. afhankelijk van zich wijzigende

proces-parameters. het beoogde proces volgens een bepaald criterium

optimaal te regelen.

De in dit verslag beschreven discrete motor toerental-regeling werkt

volgens het direct self-tuning principe.

1.2. Indirect self-tuning control

De optimale instelling van de regelaar is een functie van de pro

ces-parameters. Om adaptief te kunnen regelen moeten de veranderende

proces-parameters dus bekend zijn. Een parameterschatter schat deze

parameters uit de in- en uitgangssignalen van het proces; zie

fig .1.1.

w( t)

u( t)

Parameter

. sl:hatter

Proces
y(tl

fig.l.1 Indirect self-tuning control principe.
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De geschatte proces-parameters (verzameld in parametervector !(t)

worden dan gebruikt om, volgens een vooraf vastgesteld criterium, de

optimale regelaar-parameters te berekenen. De aldus berekende rege-
J\

laar-parameters zijn ondergebracht in de vector !(t).

1.3. Direct self-tuning control

Niet de proces-parameters maar de parameters van een prediktor ~(t)

worden geschat; zie fig. 1.2. Ret resultaat van de direct self-tuning

prediktor is de prediktie van een signaal-grootheid over de systeem

looptijd. De geschatte parametervector van deze self-tuning prediktor

!(t). wordt dan gebruikt om m.b.v. een vooraf vastgelegd criterium

de proces ingangsgrootheid te bepalen. Ret ingangssignaal T(t) van de

direct self-tuning prediktor wordt in een hulpmodel samengesteld. Dit

hulpmodel bevat ARMA-filters P,Q en R waardoor het mogelijk wordt om

verschillende regelstrategie~n toe te passen. Door deze ARMA-filters

geschikt te kiezen is het onder andere mogelijk niet-minimum fase

systemen adequaat te regelen, of om bijvoorbeeld beperkingen op te

leggen san het stuursignaal u(t).

u(t)

PrOC&6

Hulpmodel

't' (t)

+
+

y( t)

-&
q R

w (t)

Self-tuning
Regulator Regel- e( t

.,oor- 
u(t Bchrift

Self
tuning

Prediktor

f( t)

fig.1.2 Self-tuning prediktor met hulpmodel.
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-&De tijdvertraging q bij de filters Q en R, zijn getmplementeerd

om causaIe resultaten te verkrljgen.

In tabel 1.1 is voor enkele P,Q en R-filter configuraties het resulte

rende regel-effect gegeven.

Filter Functie

p Q R

1 0 0 Self-tuning regulator

1 0 1 Optlmale setpoint volger

tabel 1.1

Algemeen Is de procesvergelljking weer te geven a18:

Ay(t) • Bu(t-b) + Cn(t) (1.3-1)

Uit fig. 1.2 zien we dat tevens geldt:

f(t) • ~(t) - Rw(t-&) + Qu(t-b) (1.3-2)

ofvel f(t+b) • ~(t+&) + Qu(t) - Rw(t)

Omdat zowel Rw(t) als Qu(t) bekend zijn op tijdstlp t, zal ~(t+b) een

belangrljk.e rol gaan 8pelen. Neem a18 kostenfunctle, het mlolmalise

ren van de variantie van de toekomstige waarden van het hulpsignaal

f( t+b).

Dus

(1.3-3)

Ret over de proceslooptijd b, toekomstlge hulpsignaal f(t+b) Is

opgebouwd u1t:

a. een voorspelbaar deel r+(t+blt), dat te bepalen Is uit vroegere

en momentane in- en uitgangssignalen.

b. een onvoorspelbaar deel e(t+b) dat bestaat ult toekomstlge in- en

uitgangssignalen van tijdstip t+1 tot en met t+b.

+'f ( t+b It) ... If (t+b It) + e ( t+b) (1.3-4)
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+Als aangenomen wordt dat f (t+blt) en e(t+b) ongecorreleerd zijn;

dit is als net) witte ruis op het uitgangssignaal voorstelt (CaA) en

het in praktische toepassingen veel voorkomende filter P~1 wordt

gekozen.

Dan:

J ~ E [f2(t+blt)] ~

= E [f+2(t+blt)] + E [e2(t+b)] =
= E [f+2(t+blt)] +<1"2 (1.3-5)

Ret is duidelijk dat J minimaal te maken is door u(t) zo te kiezen
+dat f (t+b I t) = 0 wordt.

+f (t+blt) wordt bepaald door een prediktor. Echter de parameters

van deze prediktor, samengevat in de parametervector ~(t), zijn
+onbekend, en dus kan de optimale prediktie f (t+blt) niet berekend

worden. Daarom moeten de prediktor parameters geschat worden.

!(t) - [81 , 32 , ••• ,3
n
]' (1.3-6)

Doordat gebruik gemaakt wordt van geschatte prediktor-parameters in

plaats van de werkelijke parameters. moet de "optimale" prediktie van

het hulpsignaal vervangen worden door een benaderde prediktie:

(t (t+b I t)

optimale prediktie: y+(t+blt) f+(~(t),t+blt)

benaderde predik~ie: r+(t+blt) = f+(3(t).t+blt) (1.3-7)

Ret regelvoorschrift zal nu een u(t) moeten genereren zodanig dat
1\+f (t+blt) = 0 wordt.

Dus:

hulpsignaal is dan niet cr

1\+
Genereer een u(t) zodanig dat f (t+blt) = 0

dan is J. = E [e 2(t+b)] = ~ 2
m~n p p

De minimale variantie van het voorspelde

(1.3-8 )

(1.3-9 )

. '.'

maar (f" •
p

Om de prediktor parameters, !(t) te kunnen schatten moet een on-line

recursieve parameterschatter ge1mplementeerd worden.

De prediktor parametervector !(t) vormt een intern model. Dit model

levert een uitgangssignaalf. (t,t') dat getoetst wordt aan het hulp
m

signaal 1(t). Ret verschil signaal is e (t,t'). De te implementeren
m
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parameterschatter berekent daarop nieuwe prediktor parameters. zoda

nig dat volgens een criterium het verschil tussen ~(t) en f (t.t')
m

minimaal wordt.

Het algorithme wordt als voIgt samengevat:

Hernieuw na iedere stap van het algorithme de geschatte prediktor

parametervector !(t).
~+

Bereken de benaderde prediktie. r (t+blt).

Neem u(t) zodanig dat de benaderde prediktie gelijk aan nul wordt.
2daardoor wordt ~ geminimaliseerd.

p

1.3.1. De prediktor

Uitgaande van de systeemvergelijking:

Ay(t) • Bu(t-b) + Cn(t) + d

waarin b = de systeem looptijd

n • op het systeem inwerkende (niet meetbare) signalen en

witte ruis.

d a een konstante correctiefactor ten gevolge van

linearisaties en afrondingsfouten.

Py(t) ~ ~(t) (zie fig. 1.2) dan

PB PC P
~(t+&) = r- u(t) + r- n(t+b) + A d

(1.3.1-2)

De ruiscomponent is te splitsen in:

- een uit de vroegere en momentane signalen te herleiden deel. name-

lijk: n(t).n(t-l).n(t-2) ••••••.

- een niet te bepalen deel. n.l. voor die componenten met een

tijdargument dat groter is dan t. n(t+l).n(t+2) •••••••• n(t+b).

~C n(t+&) is een lineaire combinatie van de verschillende ruismon-

sters n(t+b).n(t+b-l) •••••• n(t+l) en van net). n(t-l) ••••••
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Splits daarom de ruis in twee componenten:

rC n(t+b) • En(t+b) + pFA n(t)
d

(1.3.1-3)

met: En( t+b)

F
P A n(t)

d

als toekomstige ruismonsters die op bet moment t

nog onbekend zijn.

momentane en voorafgaande ruismonsters die te

bepalen zijn.

De momentane en voorafgaande ruismonsters kunnen bepaald worden uit

de systeemvergelijking.

n(t)
A B 1• C y(t) - C u(t-b)- Cd

n(t-l) • A y(t-l) - ! u(t-l-b) - ~
C C C

n(t-2) • ! y(t-2) - ! u(t-2-b) - ~C C C

PC -&
Algemeen voIgt uit (1.3.1-3): ~ • E + q

Substitutie van (1.3.1-3) in (1.3.1-2) levert:

PH" F P
't'(t+b) = A u(t) + En(t+b) + PA n(t) + Ad·

d

(l.3 .1-4)

(1.3.1-5)

De beste voorspelling voor ~(t+b) is nu die waarbij aIle meet- en be

rekenbare grootbeden in de formule worden meegenomen.
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Toekomstige en onberekenbare grootheden wordt een waarde gelijk aan

hun verwachtingswaarde gegeven. Veronderstel daarbij dat de ver

wachtingswaarde van de toekomstige ruiscomponenten gelijk aan nul is,

dan is de beste voorspelling die onder deze aannamen gedaan kan

worden:

~ PB F P
't' (t+b It) - A u( t) + PAn( t) + id'

d

(1. 3.1-6)

(1.3.1-7)

Ret verschil tussen het voorspelde deel, de prediktie en de werkelij

ke waarde van ~(t+b) is dan gelijk aan het Diet meet- of berekenbare

deel, dus:

En(t+b) a 't'(t+b) - ~+(t+blt)

Uit (1.3.1-6) moet nog de ruiscomponent verwijderd worden, door in de

systeemvergelijking (1.3.1-2) de ruiscomponent expliciet te schrijven

en dan in (1.3.1-6) te substitueren:

q&C't'+(t) '"' B
PC -& F F F PC(- - q P A ) u(t) + P y(t) - (- - -)dA d d PdA A

PC -b F E (zie 1.3.1.-4)met -- q
__ a

A PdA

geeft dat:

C \fJ+(t+blt) '"' BE u(t)
F + Ed (1. 3.1-8)

+ P y(t)
d

Crei!er:

nieuw poI ynoom, G '"' BE '"' g + q
-1 + -2 + •••.••- een g1 q g20

- een nieuwe signaalgrootheid, J(t) a y(t)/P
d

- een nieuwe konstante, h = Ed

De vergelijking gaat dan over in:

Cf+(t+blt) '"' Gu(t) + FJ(t) + h.

Introduceer nu de prediktor-parametervector:

~( t ) = [go' g l' g2"" I f 0 ' f l' f 2 ' • • • I-cl' -c2 ' • • • Ih 1'
(1. 3 .1-9)

en de bijbehorende datavector:

~(t) = [u(t), u(t-1), ••. lu(t), U(t-1), ••• I'f+(t+&-1It) ••• \11'

(1. 3.1-10)
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Door Co op 1 te normeren kan de prediktorvergelijking in de explicie

te vectorvorm herschreven worden:

~+(t+blt) .. .!'(t).!(t) I
~-

(1.3.1-11)

De vectorvorm-notatie van reeds eerder afgeleide vergelijkingen wordt

dan:
+f (t+&lt) .. .!'(t)e(t) + Qu(t) - Rw(t)

e ( t+& ) .. 'f( t+&) - .!' ( t).!( t)

(1.3.1-12)

(1.3.1-13)

"+f (t+& I t)
e (t+&)

p

'fm(t,t')

e (t,t')
m

.. t'(t)!(t) + Qu(t) - Rw(t)

.. 'f(t+&) - !' (t).!(t)

.. t'(t'-&).!(t) + Qu(t'-&) - Rw(t'-b)

.. 'f(t') - !'(t'-b).!(t)

(1.3.1-14)

(1.3.1-15)

(1.3.1-16)

(1.3.1-17)

De benaderde prediktie wordt nu:
A~

'f (t+b I t) .. !' (t).!( t) (1.3.1-18)

Opmerking: !(t) is de geschatte parametervector en vormt dus een

benadering voor .!(t).

!(t) is een benadering van de datavector .!(t), deze bena

de ring bestaat daaruit dat t(t) componenten bevat van de
A+ -

benaderde prediktie'f (t+&lt).

1.3.2. De parameterschatter

.Om de parametervector van de prediktor te schatten, wordt een recur

sieve on-line kleinste kwadratenschatter getmplementeerd (Eykhoff

[5]). Ret is een snelle schatter volgens een eenvoudig principe en

biedt de mogelijkheid om a priori kennis omtrent de parameters op te

geven. Er kunnen overeenkomsten zijn tussen de parameters in bovenge

noemde vector en de procesparameters, maar opgemerkt zij dat de pro

cesparameters~ expliciet geschat worden.

Voer een "vergeetfactor" f in zodat de parameterschatting in afnemen

de mate door oude data wordt betnvloed.
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Ret te minimaliseren criterium voor de parameterschatter wordt dan:

t
cr 2 1 ~ f t-i

m .. t+l L....
i ..O

2
e (t,i)m (0,95< f s:1)

De expliciete vectornotatie (1.3.1-17) kan herschreven worden met in

dices i.p.v. tijdargumenten omdat aIleen op discrete tijdstippen me

tingen gedaan worden.

1 k

.. - L rk- i

k i ..O

noem:

dan:

2

2
cr~

1 k

.. k L. e*
i"O mi

(1.3.2-1)

Een deel-eIement e* ./rk-i' e
m

i
m

i
=

..Jr k- i ' (Wi - -&.... , .. )
I q ~i~k

neem:

(1.3.2-2)

t* =Jrk-i't
- i -i

(1.3.2-3)

De vector e' .. [e* ,e* , ••• ,e* ]
~ mO ~ ~

met e* .. e
~ mk

tor.

(i .. k) is het laatste element van de vec-
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't'*
-b

e* -q t* '3
m 0 - o-k

0

e =- e* =- 't'* - q-bt * '3 • 't'* - ~"K3 (1.3.2-4)
-~ .m1 1 - 1 -k - k -k

e* 't'*k q-b2* '3
~

- k -k

~ is een matrix van data-elementen waarvan de tijdargumenten met

de systeemlooptijd b verlaagd zijn.

Stel in bet criterium (1.3.2-1)

k

L e*m
i=-O i

• vk

dan geldt· v • e' e
• k - ~ ~

(1.3.2-5)

splits de parametervector op in parameters diegeschat moe ten worden

~ (e:estimated) en die welke niet gescbat beboeven de worden ~f

(f:fixed). Voor de identificatie van bet model kan bet noodzakelijk

zijn om een parameterwaarde vast te bouden. Bovendien boeven we para

meters waarvan we de waarde a priori kennen niet meer te schatten.

Duidt de datavector met overeenkomstige indices aan:

.!o' =- [e' : e' ] en x' • [x' : x' ]
-f ·-e - -f ·-e

Ret kosten criterium moet geminimaliseerd worden, bij verandering van

e-e
k

=- 2 (-Jr.Le )' • e=-O
k ~

(minimum) (1.3.2-6)
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ofweI:

(1.3.2-7)

stel: ~k = !*k -.G.f '!f
k k

en: Tk-
1 =[n' .n. ]e

k
e

k

(vector)

(matrix)

(1.3.2-8)

(1.3.2-9)

dan: (1.3.2-10)

en: (1.3.2-11)

Om de nieuwe parametervector 3 te bepalen moeten we beschik-
-ek+1

ken over nieuwe data: ~k+1. Rierdoor wardt de data-matrix met een

extra rij veriengd. De rijen die reeds bestonden moeten met een fac

tor vf;P vermenigvuIdigd worden, omdat ze een plaats naar het verieden

opschuiven.

(1.3.2-13)

( 1.3.. 2-12)

en

[
1f'S1.. ]- ··~b~;'<;···

q - e
k+1

[
vl'r*kl

= ••••~~:~. J
zk+1 = een scalaire waarde.

-1
T k+1 =LO.: n ]

e k+1.."'ek+1

(1.3.2-14)

Substitueer hier in de vergeIijking (1.3.2-12) en (1.3.2-13) en werk

dat uit, dan voIgt:

T -1 =/T -1 + q-2bt t'
k+1 k -ek+1 - ek+1

Ret resuitaat is een inverse matrix. Aangezien matrix-inversie veel

tijd c.q. geheugenruimte kost zoeken we naar een notatie zonder ma

trix-inversie. -Vermenigvuldig daartoe beide zijden aan de
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(1. 3. 2-15)

-b
dan Tk+l q t

-ek+l

noem: c(k+1 • [r +

1inkerf1ank met Tk+1 en aan de rechterf1ank met Tk • Na uitwerking

daarvan beide zijden aan de rechterf1ank vermenigvu1digen met
q-b i

-ek+1

T q-b i = T q-b t [f+ q-2b i , T i ]
k -ek+1 k+1 -ek+l - ek+1 k -ek+1

q-2b!, T t ]
~+1 k -ek+l

• _1_ T q-b i
or: k -ek+l

k+l

Vermenigvu1dig beide zijden aan de rechterf1ank met
-bq t' Tk en werk de verge1ijking verder uit

- ek +1

[T k
1

at
k+l

(T -b i ) ( -b i 1 T )]
k q -e q -e k

k+1 k+1 (1.3.2-16)

(1.3.2-17)

dan: Tk+1 = 1

f
. (1.3.2-18)

-b
en ~+1 • f+ q !1~+1 ~+1 (1. 3. 2-19)

Er is nog steeds geen uitdrukking voor dat dee1 van de

Definieer een nieuwe hu1pvector:

parametervector, dat geschat moet worden: e
-ek+1

(1.3.2-20)

en herschrijf (1.3.2-11),

!e
k

= Tk • ~

en e = Tk+1 ~+1
-ek+1

(1.3.2-21)

Substitueer de verge1ijking (1.3.2-12) en (1.3.2-13) in:

~+l=~ek+1 ~+1
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(1.3.2-22)

Substitueer (1.3.2-18) en(1.3.2-22) in (1.3.2-21)

(1.3.2-23)

waarbij zk+1 het laatste element van de vector ~+1 is:
-b

zk+1 - 't'k+l - q !' f 8 fk+l

en resulteert (1.3.2-23) in:

Ret deel tussen de haken is dan:

e :I ~ - -b i , 3
~+1 k+l q - k+1 -=It

1
3 -3 +~ e K..
-ek+1 -ek k+1 ~+1 ~+l

(1.3.2-24)

(1.3.2-24a)

(1.3.2-25 )

De schatting van de nieuwe parametervector verloopt als voIgt:

~+l
-b:- Tk q i

-ek+l

ex r -b:= + q i ~+lk+1 ~k+l

Tk+1
1

(T
k

1
~+l !'k+l)- : .. -~r k+l

(1. 3. 2-17)

(1. 3.2-19)

(1.3.2-18)

(1.3.2-24a)

e
-ek+l

+ 1
~

k+1 ~+1 (1. 3. 2-24)

Merk op: - dat in (1.3.2-24a) in het rechterlid zowel de gehele data

vector, als ook de gehele parametervector staat.

- alle datavectoren over de systeemlooptijd verschoven zijn:

!(t-b) •
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De recursieve parameterschatter vervult een sleutelfunctie binnen het

self-tuning algorithme. De parameterschatting kan echter tot nummerie

ke instabiliteit leiden, namelijk als Tk negatief-definiet wordt ten

gevolge van afrond fouten. Deze instabiliteit treedt vaak pas na dui

zenden iteraties Ope Ret algorithme kan robuust gemaakt worden, door

Tk te factoriseren en bij elke iteratie de factoren ieder afzonder

lijk te updaten. Een methode daartoe is de U/D-factorisatie methode

van Bierman [2]; T - unu' met daarin:

- U: een bovendriehoek matrix met enen op de diagonaal.

- D: een diagonaal matrix.

In Clarke and Gawthrop [1] is een Fortran-listing opgenomen van een

U-D factorisatie volgens Bierman voor een parameterschatter met expo

nenti~le vergeetfactor volgens de methode der kleinste kwadraten.

1.3.3. Ret regelvoorschrift

Ret regelvoorschrift dat de benaderde prediktie van f(t+6) gelijk aan

nul maakt, voIgt door (1.3.1-14), gelijk aan nul te stellen.

r+(t+6lt) • !'(t)!(t) + Qu(t) - Rw(t) ·'0 (1.3.3-1)

u(t) zit in !'(t)!(t) opgesloten, daarom wordt de laatste term

verder uitgeschreven.

!'(t)!(t) - u(t)e1(t) + 1

N
met f -~ ii(t) ei(t)

i""2

Uit (1.3.1-14) voIgt dan:

u(t) • (81 + Q) "" Rw(t) - !

(1.3.3-2)

(1.3.3-2a)

met Q

en de nieuwe hulpfunctie Z = 91 Qd + Qn (1.3.3-3)
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Qd(RW -!)
u(t) .. -----

z
(1.3.3-4 )

Dit is de expliciete vergelijking van het regelvoorschrift. De

prediktie kan dan geschreven worden als:

(1. 3. 3-5)

1.3.4. Karakteristiek van de gesloten regelkring

Door combinatie van de vergelijkingen:

~(t+o) - ~+(t+blt) .. En(t+o) (1.3.1-7)

Py( t) .. ~(t) (de fig. 1. 2)

Ay(t) .. Bu(t-b) + Cn(t) + d (1.3.1-1)
;r

't' (t+oOI t) ,. ~' .!. (1.3.1-11)
+f (t+blt) .. x'e + Qu(t) - Rw(t) .. 0 (1.3.3-1)

kunnen bet in- en uitgangssignaal van bet proces berekend worden:

RB QC + EB Q
y( t).. PB + QA w( t-o) + PB + QA n( t) + --PB~+----'-QA- d

RA F/Pd P
u( t) .. PB + QA w( t) - PB + QA n( t) - --PB"";;;"-'+----'-QA""" d

(1. 3.4-1)

(1. 3.4-2)

Aan deze vergelijkingen wordt voldaan nadat de parameterschatter naar

de juiste waarden is geconvergeerd.

Een speciaal geval ontstaat door voor de filters de waarden: P:1, Q50

en R:1 te kiezen, dan wordt:

y(t) .. w(t-b) + En(t)

en u(t) .. i w(t) - ~ n(t) - i d.

(1. 3. 4-4)

(1. 3.4-5)

Ret proces uitgangssignaal y(t) voIgt dan met een vertraging gelijk

aan de systeem 100ptijd (0) het setpointsignaal w(t), aIleen het niet

voorspelbare deel van de ruis, En(t), komt ook in het uitgangssig

naal. Tevens blijkt dat bet stuursignaal modes van polynoom B bevat.

De regeling zal instabiel worden als B wortels beeft die in de omge

ving van de eenneidscirkel liggen.
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liit het impliciete regelvoorschrift, vergeIijking (1.3.3-1) voIgt:

+
() Rw(t) - ~ (t+b)

u t = Q
(1. 3.4-6)

Daaruit bIijkt dat aan de stuurspanning u(t) beperkingen opgelegd

kunnen worden door Q ~ 0 te kiezen!

De keuze P ~ 1, R ~ 1 en Q $ 0 geeft:

B
yet) = B + QA wet-b) +

QC + EB Q_
B + QA net) + B + QA d.

(1. 3.4-7)

A
u(t) = B + QA wet) -

F
B + QA net) -

1 d.B + QA
(1. 3.4-8)

Dan bIijkt dat ten gevolge van de correctie term d, een extra offset

in het uitgangssignaal ontstaat. Ret volgen van het set-point is niet

meer "optimaal". Door geschikte keuze van Q is de stuurspanning te

beperken en de regeling stabiel te maken.

y(t)

I
I

I
: q+0 E n (t)

I IL ...f~\tik.t9!:.... __ J

r---------- -----
I
I
I
I

I q-6 B/A I

I + + IL e.r~e.s_ -.J
r --r""-;;;..;o:;.:::-~---,

\ I
I 1/0 I
I I
I I +0 'V.
I I - q I

I + I
I I

\J (t...;.)-tl_~ :

I R :

L ~~~:. J
voorschrift

n(tl

fig.1.3 Schema van de gesioten regeikring.
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1.3.5. Recapitulatie van het self-tuning algorithme

AIle bouwstenen voor het self-tuning algorithme zijn nu besproken. De

enige koppeling tussen enerzijds de parameterschatter en de prediktor

en anderzijds het regelvoorschrift, is de stuurspanning u(t).

In feite bestaat het algorithme uit een adaptieve prediktor voor het

ingangssignaal van de self-tuner ~(t). Dat geldt ook als een ander
Qd

regelvoorschrift dan u(t) .. Z (Rw(t) - 1 )

gebruikt wordt om u(t) te genereren.

Het complete algorithme ziet er als voIgt uit:

a. meet het procesuitgangssignaal y(t); plaats de waarde in het

shiftregister.

b. meet de set-pointwaarde w(t); plaats de waarde in het

shiftregister.

c. bepaal het hulpsignaal J (t); plaats de waarde in het

shiftregister.

d. bepaal het signaal ~(t) = P.y(t); plaats de waarde in het

shiftregister.

e. stel t.b.v. de parameterschatter de datavector. !(t-&) samen.

f. maak een nieuwe schatting van de parametervector !(t).

g. stel t.b.v. het regelvoorschrift de datavector !(t) samen.

N

h. bereken l' = L. xieii=2

i. genereer de stuurspanning u(t); plaats de waarde in het

shiftregister.
1\+

j. doe een voorspelling van de waarde van ~ (t+&lt);

plaats de waarde in het

shiftregister.

k. voer een schuifoperatie uit op de data in het shiftregister!!!
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2. Proces beschrijving

2.1. Inleiding

Ret te regelen proces (fig.2.1) bestaat uit:

thyristorstuureenheid [8].

gelijkstroommotor (merk Thrige, 220V, 12,5A, 3pk).

TAse-unit + wervelstroomkoppeling (W.K.) [9].

konstant belaste gelijkstroomgenerator (merk Thrige, 220V).

Ret ingangssignaal is de stuurspanning u(t). De te regelen grootheid,

het uitgangssignaal, is het toerental van de motor-as W . Ret doel
m

van de regeling is, dit.toerental onder aIle omstandigheden de set-

pointwaarde zo snel mogelijk te laten volgen, met minimale variantie

van het uitgangssignaal.

Als opnemer is een incrementele tweekanaals encoder geInstalleerd.

De gelijkstroommotor is een als shuntmotor geschakelde compoundmachi

nee De shuntwikkeling wordt via een eigen gelijkrichterschakeling op

de netspanning aangesloten. De motor heeft dus (evenals de genera

tor) een konstant ma~netisch veld ~.

t R S T

w(t) self-tuning Thyristor
TASC-

stuureenheid unit
controller

y(t)
100"";//36.n

T I I
a w

1-

A
encoder- generator
interface

B

besturing proces

fig. 2.1 Systeem opstelling.
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De wervelstroomkoppeling kan een instelbaar koppel van de motor- op

de generator-as overdragen. Ret kontinue instelbare koppel is evenre

dig met de stuurstroom I , en onafhankelijk van het toerental. Deze
w

stuurstroom wordt geleverd door de TAse-unit. De generator, kontinu

belast met een gloeilamp van lOOW parallel aan een weerstand van 36

ohm, dient enkel als belasting voor de motor. De motor kan d.m.v. de

wervelstroomkoppeling variabel belast worden, waardoor de

proces-parameters veranderen.

Een analoge regeling voor dit proces, is reeds eerder ontworpen door

Ravenzwaaij [6] en Gelsing [7].

2.2. De aanloop karakteristiek

Als de belasting van de motor verandert zal zijn toerental eveneens

veranderen. Om het toerental konstant te houden bij wisselende belas

ting en/of de motor zo snel mogelijk aan te laten lopen bij onbekende

belasting, moet adaptief geregeld worden. De aanloopkromme is bepaald

--~--. _~T
• uti VClLL.AST

DI __

iii SpUD J1I11LlA IT
It "'Ill

•

-I

-~ .-

• • • -...-... ...~_.
fig. 2.2 Responsie van het openloop systeem op een stapvormig

ingangssignaal.
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door op de ingang van het openloop systeem een stapfunctie te zetten

en dan het toerental verloop te registeren. (fig. 2.2). Uit deze

registratie blijkt dat het proces zich gedraagt als een eerste orde

proces met een ti jdkonstante rr.
Voor de tijdkonstante is gemeten;

-~ = 3,5 sec. vollast.
v

-~ = 23 sec. nullast.
n

Onder vollast en nullast wordt verstaan:

- vollast: de wervelstroomkoppelin~ is ingesteld op het maximaal over

te brengen koppel (TASC-unit stand 10; I = 2,1A). De he
w

laste generator is volledig met de motor-as gekoppeld.

- nullast: de wervelstroomkoppeling voert geen stroom (TASC-unit

stand 0; I = 0). Generator en motor zijn volledig ontkop
w

peld.

De met een generator belaste motor loopt blijkbaar sneller aan dan de

onbelaste motor. De verwachting was echter, dat in vollast t.o.v. nul

last:

- het traagheidsmoment J ongeveer zou verdubbelen, omdat twee maal

een identiek blikpakket moet worden rondgedraaid.

- de demping D eveneens nagenoeg zou verdubbelen.

- en dus: de tijdkonstante 'l= i/D gelijk zou blijven!

R

s

Thy2=)
ThyD

Ontsteek
voorwaar

den. lJ..
... u(t)

R

s

fig. 2.3 Thyristorstuureenheid met ankerstroom tegenkoppeling.
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Dat aan deze verwachting niet wordt voldaan is als voIgt te verkla

reno Om de vermogens-thyristoren (Bst H0590, 45A, 350V) tegen ontoe

laatbaar hoge stromen te beschermen, is in de thyristorstuureenheid

ankerstroom tegenkoppeling toegepast. (fig. 2.3).

De ankerstroom (i ) kan niet groot worden, ook niet bij aanlopen.
a

De spanning ui(t) ten gevolge van de ankerstroom tegenkoppeling

(u
i
= R i ) zal altijd kleiner moeten zijn dan de stuurspanningma

u(t), omdat anders de thyristorontsteking dooft (ontsteek hoek ~ is

evenredig met de ontsteekspanning u (t».
o

In nullast is de stuurspanning u(t) klein, ( u(t) = 0,75V geeft een

motortoerental van 1500 omw/min) daardoor wordt de ankerstroom be

perkt en zal het opgewekte electrische koppel T = k~i klein zijn.
e a

(k is een machine konstante). Ten gevolge van het beperkte aanloopkop-

pel, komt de motor slechts langzaam op toeren.

In vollast is de stuurspanning u(t) veel groter dan in nullast

( u(t) = 5,5V geeft een motortoerental van 1500 omw/min) de anker

stroom zal evenredig groter zijn en daarmee het opgewekte electrische

koppel T , waardoor de motor veel sneller op toeren zal komen.
e

Conclusie: de aanloopcurve wordt niet aIleen bepaald door de mechani-

sche tijdkonstante ~ = J/D, maar ook door de ankerstroom beperking
. m

in de thyristorstuureenheid, welke een niet-lineariteit in de regel-

kring introduceert.

Volgens een vuistregel (Verbruggen [10]), is het noodzakelijk dat de

sampletijd kleiner of gelijk genomen wordt dan het lila deel van de

meest significante tijdkonstante. De kleinste gemeten tijdkonstante

is in vollast, ~ = 3,5 sec. Voor de sampletijd (T) voIgt daaruit
v

T~0,35 sec. Omdat aan de stuureenheid bij setpoint- en belastingva-

riaties enige tijd een hogere stuurspanning (max.10V) kan worden aan

geboden verdient het aanbevelins om een kleinere sampletijd te nemen.

Neem voor de sampletijd, T = 0,2 sec.
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2.3. De encoder

Omdat een tachogeneratorsignaal vaak behept is met ruis, is op het

vrije motor-aseinde, als opnemer, een twee-kanaals encoder [11] geln

stalleerd. Bovendien veroorzaakt de thyristorstuureenheid flinke

stoorpulsen in het terugkoppelsignaal. Om de resolutie van de encoder

te bepalen is uitgegaan van het systeemgedrag zoals in Gelsing [7,

page 40] wordt weergegeven. Het oplossend vermogen van de analoge re

geling was, ten gevolge van ruis op het uitgangssignaal, 20 omw/min.

Om de inslingerverschijnselen voldoende nauwkeurig te kunnen observe

ren en de resultaten van de gediscretiseerde regeling met die van de

analoge te kunnen vergelijken is tenminste hetzelfde oplossend vermo

gen nodig.

De encoder geeft per omwenteling een~ aantal pulsen af. Tel gedu

rende een bepaalde meettijd T deze pulsen. De stuurspanning (die
m

door het regelalgorithme wordt bepaald) kan varieren tussen 0 en 10

volt. Ais de maximale stuurspanning wordt opgedrukt loopt de motor
2aan met een versnelling van 23 omw/sec • Bij bepaling van het motor-

toerental, door gedurende een vaste meettijd T het aantal encoder
m

pulsen te tellen, dient met twee onnauwkeurigheden rekening gehouden

te worden:

- n : t.g.v. vertragen c.q. versnellen. Omdat een gemiddelde waarde
v

over de meettijd bepaald wordt n = 11,5 T •
v -m

- nd : t.g.v. het discretiseren. Is g de ~~oder resolutie, dan is de

onnauwkeurigheid n
d

= 1/(gT
m
).

nv en n
d

zijn onafhankelijk van elkaar zodat voor de totale fout

geldt:

Ann + nd = 11, 5 T + 1I (gT ).v - m m

De invloed van T op beide effecten is tegengesteld zodat een
m

optimale T te bepalen is.
m

T = 1/i 11,5i.
mopt
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Eis dat D. n kleiner of gelijk is aan de helft van het oplossend

vermogen, dan voIgt dat g~1656 pulsen/omw moet zijn.

De prijs/prestatie verhouding van een twee-kanaals encoder is veel

guns tiger dan van een een-kanaals encoder. Tevens kan met een

twee-kanaals encoder de draaizin van de motor-as gedetecteerd worden.

De geInstalleerde twee-kanaals encoder heeft een resolutie van

g = 2 x 1000 = 2000 pulsen/omw. De optimale pulsreeks meettijd is

dan: T = 6,59 msec.
mopt.

Met deze waarden is het oplossend vermogen beter dan 18,2 omw/min.

Wordt echter een konstant toerental gemeten, dan heeft aIleen de

discretiseringsfout invloed en is het oplossend vermogen zelf beter

dan 9,22 omw/min.
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3. Encoder-interface

3.1. Inleiding

De encoder geeft aan zijn uitgang twee pulstreinen af, die

90o (elec.) t.o.v. elkaar verschoven zijn. Door deze twee signalen in

een "exclusieve-or" samen te stellen ontstaat een pulstrein met dub

bele frequentie: "Ret encoder signaal".

Ret algorithme moet binnen de sampletijd:

- nieuwe data innemen.

- een nieuwe waarde voor de stuurspanning berekenen.

- en eventuele data-opslag verzorgen.

Het algorithme wordt getmplementeerd op een Falcon SBC-ll/21 single

board computer [12], die is bedoeld om als "stand-alone" unit te wer

ken binnen een configuratie met LSI-II modules. De Falcon bevat o.a.

naast twee seri~le I/O lijnen, 24 parallelle I/O lijnen in 3 groepen

van 8 bits elk.

Omdat gebleken is dat de uitvoering van het algorithme veel tijd

vergt, zijn organisatorische handelingen zoveel mogelijk hard-ware

getmplementeerd in de encoder-interface fig. 3.1.

De encoder-interface is gebouwd om:

- elk sample tijdstip het algorithme te herstarten (klok-functie).

- elk sample tijdstip een toerental sample te genereren op de

parallelle I/O poort van de Falcon (counter-functie).

- een visuele indicatie van het toerental te geven (display-functie).

- de stuurspanning naar de thyristorstuureenheid te onderbreken als

het toerental een max. grens overschrijdt (veiligheids-functie).

Uitgangspunten voor de te bouwen encoder-interface zijn:

encoder resolutie is 2000 pulsen/omw (na "ex-or").

- max. toerental is 30 omw/sec.

- max. pulsfrequentie encoder signaal f 60 kHz.max
- meettijd encoder signaal T = 6,5 msec.m
- systeem bemonsteringstijd T = 200 msec.
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De speciaal gebouwde electronica bestaat uit:

- klok-circuit.

- encoder-counter.

display-counter + max. toerental beveiliging.

CHAN A

CHAN B

encoder counter encoder signaal
display-counter

fig.3.1 Encoder-interface.

3.2. Het klok-circuit

Om geen (reken-)tijd aan het bepalen van de sample tijdstippen te ver

liezen is een externe-klok getnstalleerd. Van een 1 MHz kristal is

door frequentiedeling een 20 kHz klok-signaal afgeleid voor de en

coder-counter en een 2 kHz klok-signaal voor de display-counter. De

Falcon ontvangt op ieder sample moment van de encoder-counter een

signalerings-puls. (print: ER 423; klok [bijlage 3])

3.3. De encoder-counter

De encoder-counter, fig.3.2, bestaat uit:

- "exclusieve-or" ingangspoort.

- een klok-pulsteller.

- een encoder-pulsteller + 9 bits outputpoort.
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CH-

set
binaire klok-puls"ex-or" encoder-puls reset teller
teller

It' "CH-B
1 1

"20 kHzA

;:1 I
latch Idis-- -- 1 1 1 able ,..--- --.,

I able I II I I

encoder: l klok
I
I

I I
I I parallel I/O poort L_____JL ____ .J

L_l
"signaal"

processor

fig.3.2 Encoder-counter.

De pulstreinen van de twee-kanaals encoder worden in de "ex-or" samen

gesteld tot "het encoder signaal". Ret encoder signaal is het ingangs

signaal voor zowel de (binaire) encoder-pulsteller als de B.C.D. dis

play-pulsteller (fig.3.3). De klok-pulsteller stuurt na 193,5 msec.

een set-signaal naar de encoder-pulsteller, welke dan de positiefgaan

de flanken van het encoder signaal telt. Op het moment dat de klok

pulsteller 200 msec. heeft geteld, worden klok- en encoder-puIsteller

gereset, wordt naar de latch een "disable" puIs gestuurd, (zodat de

inhoud van de 9 bits parallelle uitgangspoort niet meer verandert) en

wordt naar de processor een signalerings-puls gestuurd om te melden

dat een nieuw toerental sample klaar staat.

(print: ER 424; encoder-counter dubbelzijdig [bijlage 4]).

3.4. De display-counter

Om een visuele indruk van het motor-toerental mogelijk te maken is de

display-counter (fig.3.3) gebouwd. Deze is om de volgende redenen on

afhankelijk van de encoder-counter gebouwd:

- door zowel hardware (afgeleid van de display-counter) als software

(afgeleid van de encoder-counter) een maximale toerental beveili

ging te implementeren, wordt de kans dat door onvoorziene omstandig

heden het toerental gevaarlijk hoog oploopt verkleind.



36

- de encoder-counter telt binair, terwijl de display-pulsteller met

behulp van B.C.D.-counters is gebouwd, omdat slechts B.C.D.

7-segmenten decoder/latches voorhanden waren.

2 kHz

r--- --,
•
: klok
I
I IL .J

klok-puls
teller

set

reset

a.C.D.
display-puIs

teller

~;"""-r__...,.._---Ilatch
enable

analoge
output poort

thyr. stuur.

enco er signaal

fig.3.3 Display-counter.

De klok-pulsteller telt de pulsen van een 2 kHz klok-signaal en de

display-puIs teller de positleve flanken van het encoder signaal. Na

30 msec. wordt de inhoud van de display-pulsteller in vier 7-segmen

ten displays gezet en worden beide tellers gereset. Het display geeft

dan het motor-toerental in omw/mln weer.

Wordt de inhoud van de display-pulsteller groter dan 1740 dan wordt

de verbinding van het stuursignaal blijvend onderbroken. Voor noodge

vallen is er in voorzien dat deze verbinding ook handmatig kan wor

den onderbroken. "stop-knop". Bovendien is direct achter de ingangs

klemmen van de thyristorstuureenheid een dubbelpolige schakelaar

geplaatst in de verbindingen met de differentiele ingangsversterker.

De verbinding kan aIleen handmatig hersteld worden, door de "set"

knop in te drukken.

(print: ER 421; display-counter (dubbelzijdig) [Bijlage 5]).

(print: ER 420; 7-segmenten-display).

Aile zelf gebouwde electronica is in een aparte behulzing onderge

bracht. Zie bijlage 6 voor opstelling en aansluitschema encoder-inter

face en encoder.
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4. Software opzet van de discrete adaptieve toerental-regeling

4.1. Enkele facet ten van MicroPower/Pascal

De programma's zijn geschreven in de realtime programmeertaal

MicroPower/Pascal (M.P.P.) [15]. Een kenmerk van deze taal t.o.v.

standaard Pascal is, dat hardware registers vanuit de programmatuur

toegankelijk zijn. In M.P.P. is het mogelijk om aan het adres van een

register een naam van een variabele toe te kennen, daardoor kan de in

houd van dat register, per bit, of per groep van bits, gelezen c.q.

veranderd worden.

Bijvoorbeeld: Het control en status register adres van parallelle

I/O-poort_A is 1762068 • Door de variabele eSR (~ontrol and !tatus

Register) te declareren als: VAl eSR: [Ar (%0'116206')] IHTEGKR;

is het control and status register programmeerbaar gemaakt. Als de

configuratie "0000010002" betekent dat een op poort A gegeven

interrupt wordt gesignaleerd door de processor en de configuratie

"0000010012" dat deze interrupt niet gesignaleerd zal worden, dan

is de controle over poort A te programmeren door:

eSR:- %0'010'; (interrupt enable poort_A)

eSR:- %0'011'; (interrupt disable poort_A).

Op dezelfde wijze kan de inhoud van het control en status register

van het receiver- en transmitterbuffer gecontroleerd worden. Zodoende

kan men vaststellen of datatransport heeft plaatsgevonden resp. kan

plaatsvinden. Een ander voordeel van MicroPower/Pascal is dat met de

ze taal de programmeur in staat is om parallelle (concurrent) structu

ren toe te passen. Het applicatie programma kan daardoor in verschil

lende processen opgedeeld worden. De~e processen lijken parallel te

werken, maar in werkelijkheid wordt de cpu-tijd over de processen ver

deeld. Afhankelijk van status en prioriteit wordt de cpu aan een

proces toegewezen. De synchronisatie van de processen onderling ge

beurt m.b.v. het semaphore mechanisme: WAIT( semaphore) en

SIGNAL( semaphore ) • De communicatie van de processen met de buiten

wereld loopt via een z.g.n. CONNECT_SEMAPHORE ( semaphore, vector,

priority ) • Men kan zodoende een externe of hardware interrupt ver

binden aan een WAIT( semaphore) of een SIGNAL( semaphore ) •
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Een andere mogelijkheid is het conditionele semaphore mechanisme:

COHO_WAIT( semaphore) en COHO_SIGRAL( semaphore) • Door het semapho

re mechanisme wordt aangegeven of een proces (al dan niet onder een

bepaalde conditie), moet wachten totdat het een signaal heeft ontvan

gen waardoor het mag gaanlopen resp. signaleert het een ander proces

dat een bepaalde gebeurtenis heeft plaatsgevonden.

De programma's kunnen modulair opgebouwd worden, dat wil zeggen dat

ze uit stukken bestaan (modules) die afzonderlijk gecompileerd wor

den. Later worden in de "taskbuilder" deze modules samengevoegd tot

een grote taak.

Wordt een variabele, een procedure of een functie in meerdere modules

gebruikt, dan moet deze in een van de modules als [GLOBAL] gedecla

reerd worden. In de andere modules waarin zo'n global wordt gebruikt

c.q. aangeroepen moet deze als [EXTEKNAL] gedeclareerd zijn.

Variabelen die in meerdere modules worden gebruikt kunnen in een

OVERLAY-declaratie-file gedeclareerd worden. In het geheugen wordt

een apart deel gereserveerd waar deze variabelen worden weggezet.

Deze file wordt toegankelijk gemaakt voor de modules door de file er

m.b.v. het INCLUDE -mechanisme in op te nemen. In de kop van het modu

le moet opgegeven worden dat deze van het overlay-type is, door mid

del van het attribuut OVERI.Arn •

4.1.1. Ontwikkeling van programma's in MicroPower/Pascal.

De applicatie programma's in MicroPower/Pascal (V1.04) zljn ontwik

keld op een PDP-11/23 computersysteem, dat werkt onder het operating

system RT11-XM: dit is het HOST system. Het ontwikkelsysteem 11MDS-A

van Digital Equipment Corporation is- er op gericht dat men voor een

bepaalde applicatie niet aIle service routines van het operating sy

stem nodig heeft. Tijdens de ontwikkeling van een applicatie wordt

slechts dat deel van het operating system aan de programmacode toege

voegd, dat nodig is om dat programma uit te kunnen voeren. Bij iedere

applicatie wordt zo een voor die applicatie specifiek, sub-operating

system gevoegd: de KERNEL •
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Om een kernel te kunnen bouwen, moet vooraf de configuratie van de ap

plicatie bekend zijn. Opgegeven moet worden met welke processor ge

werkt gaat worden en van welke interfaces gebruik gemaakt gaat wor

den. Het systeem bepaalt eerst van welke operating system services ge

bruik gemaakt zal gaan worden en bouwt deze daama als set (de ker

nel) samen met het applicatie programma tot ~en taak (fig. 4.1).

MlCtoPo_' AIlllhCa1lOll
Pue:at

Compoler

p'OQf.....
UIII_

Procn... FIT-11
p,oc_ Pr_ Proceu......-P,oceou," -F~

lilnry

Debugger K......

Saur.. - TM98\- -
fig. 4.1 Constructie van een MicroPower/Pascal taak.

Het applicatie programma wordt uitgevoerd op een Falcon SBC-11/21

single board computer, die uitgebreid met een D/A-converter kaart

(AXV-11-C) en een geheugen kaart een stand-alone unit vormt: dit is

het TARGET system.

Bet host system dat tijdens de ontwikkeling van de programmatuur on

der het operating system RT11-XM werkt kan oak met een applicatie pro

gramma geladen worden. Wanneer op het host system, dat een 151--11/23

processor [13] bevat. een applicatieprogramma wordt uitgevoerd dan

staat dat programma nog slechts een deel (de kernel) van het opera

ting system RT11-XM ter beschikking.

4.2. Gebruikte computer systemen en hun functies

Bet self-tuning algorithme is in het programma DlASCO_TARGET

getmplementeerd wat wordt uitgevoerd op het target system
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(fig. 4.2). Dit systeem is via zijn parallelle I/O poort (ingangs

mode) met de encoder-interface en via een D/A-converter (uitgang) met

de thyristorstuureenheid verbonden. Op een seri~le line unit (slu-1)

van de Falcon is een terminal aanges1oten, waardoor de operator met

het programma kan communiceren. Ten behoeve van onderzoek is het vast

leggen van data gewenst, daartoe wordt tijdens de uitvoering van het

algorithme informatie· in arrays opgeslagen. Over een tweede seri~le

line unit (slu-2) kan daarvoor, na be~indiging van het algorithme,

data naar de host gezonden worden. Via deze line unit wordt ook net

applicatie programma vanaf het host system naar beneden geladen.

Host

11/23

firpt

SBC-11/21

encoder

interface

disk

proces

P.D.P.

11/60

plotter

fig. 4.2 Configuratie van gebruikte computersystemen.

Omdat het target system niet over disk-drives en printer facilitei

ten beschikt is het applicatie programma DlASCO_H05T ontwikkeld. Dit

programma wordt op het host system uitgevoerd. Ret host system, een

PDP-11/23 computer met een L51-11/23 processor, werkt wanneer het met

een applicatie programma geladen is eigenlijk als een target system,

omdat het niet meer over het standaard operating system RT11-XM be

schikt. Een seri~le line unit (slu-ch~) is met het target system
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verbonden om de informatie uit de arrays van bet programma

DIASCO-TARGET op een floppy-disk over te nemen. Aan bet bost system

is een terminal (Digital VT 100) gekoppeld om commando's in te kunnen

geven, een floppy-disk drive (Digital RX02) voor data ops1ag op

floppy en een printer (Digital LA 102-RA) om de gegevens uit te

kunnen printen.

De vakgroep (ER) bescbikt voorts over een PDP-11/60 computersysteem

dat onder bet operating system RSX-M werkt. Via dit computersysteem

kan m.b.v. bet plotprogramma GRAF01 (14] data uit een file op een

plotter uitgetekend worden. Om de door bet applicatie programma

DIASCO_HOST (RT11-XM) op een floppy opgeslagen files in bet programma

GRAF01 (RSX-M) te kunnen lezen, moeten deze files eerst d.m.v. de

utillity routine "¥LX" in een gescbikt format worden overgezet. Ret

commando RUN $FLX-DY1:*.DAT/RT/IM:16. -=cr~ zet aIle data-files in

bet juiste format op de scbijf. Daarna kan bet plotprogramma

aangeroepen worden door bet commando: GRA~r~.

4.3. Implementatie van bet self-tuning algoritbme

4.3.1. Discrete modelstructuur

Aan bet algoritbme moet de structuur van de parametervector en de

daarbij beborende datavector worden opgegeven. Daarom wordt van bet

analoge proces, dat zicb gedraagt als een laagdoorlaatfilter (zie

boofdstuk 2), een discreet model opgezet (fig. 4.3).

De overdracbtsfunctie van bet ana10ge proces is:

8(s) = K
s+~

(4.3.1-1)

(4.3.1-2)H (s)
o

waarin T

De stuurspanning u(t), in bet algoritbme gerepresenteerd door de

variabele UO[O] (- 1024__UO(0]~1024), wordt door een D/A-converter

gegenereerd. O=sku(t)~lOV. De D/A converter gedraagt zicb als een

nulde orde houdcircuit met overdrachtsfunctie:
-sT= k (1 - e )/s1

de sampletijd voorstelt.
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De encoder op de motor-as en de encoder-interface zetten samen bet mo

tor-toerental ~(rad/sec) om in een gemiddeld snelbeidssample Y[O]

(pulsen/6.5 msec). Bij gebruik van een encoder met resolutie g-2000

pulsen/omw is de overdracbtsfunctie op de sample momenten als een kon

stante k2 - 2,07 te bescbouwen. (k2 is normeringsfactor van rad/sec

naar pulsen/6,5 msec.).

Ho(S) u(tl H(SI , 'J(.

~
D/A-converter I-proces

encoder +
encoder-inter

-face

UHOl
self-tuning Y[O]
control algorithme

WS

fig. 4.3 Koppeling tussen a08loog proces en discrete regelaar.

De analoge overdracbtsfunctie van stuurfunctie UO[O] naar bet uit

gangssignaal Y[O] is weer te geven als:

[
-sT J1 - e

G(s) - k1 K k2 s(s +~)

Discretisering van deze functie geeft:

G(z
-l). -b B(z-l) -1

q -1· z
A(z )

(4.3.1-3)

(4.3.1-4)

Orde van de proces polynomen:

Voor de proces polynomen geldt dus orde(A)=l, orde(B)=O, orde(C)-l.

Om ruis ook op de uitgang te kunnen simuleren moet de orde van poly

noom C (in bet ruisfilter) minimaal gelijk genomen worden aan de orde

van polynoom A.
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Orde van de ARMA-filters:

Voor de filter polynomen wordt P-R-1 gekozen, om de optimale set

point volger mogelijk te maken. Echter om de stuurspanning u(t) te

kunnen beperken wordt voor het Q-filter een eerste orde polynoom geko

zen: orde(Q)-l.

Orde van de hulppolynomen:

De orde van de hulppolynomen is nu te bepalen:

orde(E) - b - 1 - 0

orde(F) - orde(P) + max. [orde(A) - 1, orde(C) - b) • 0

orde(G) - orde(E) + orde(B) • 0

Omdat in het algorithme aO-cO-l genormeerd zijn volgt uit de predik

tor vergelijking (1.3.1-4) dat: eO·l; go-eObO·bO; en fO·cl-a1

4.3.2. Implementatie van vectoren en matrices

De parametervector is gedeclareerd als een array van maximaal

Npar - 6 elementen van het type real: THETA [1 •• 6] • Als een parame

ter THETA [I] bestaat, wordt het overeenkomstige element in een array

van booleans EXISTS[I]:-TRUE anders PALSE • Als een bestaande parame

ter geschat moet worden, wordt het overeenkomstige element in een

boolean array ESTIM[I]:-TRUE , bestaat een parameter niet, of hoeft

hij niet geschat te worden (de parameter waarde kan a priori bekend

zijn) dan wordt ESTIK[I]:-PALSE •

De parametervector THETA [1 •• 6] - lbO' b1 , fO' f 1 , - cl ' d]'

De datavector 1s in het array X [1 •• 6] gelmplementeerd. In de parame

ter schattingsformules (1.3.2-17), (1.3.1-19) en (1.3.1-24a) staan de

datavectoren met een tijdargument (t-b), maar in de prediktor verge

lijking (1.3.1-18) en het regelvoorschrift (1.3.3-1) met een tijdargu

ment (t). Voor alle relevante signaalgrootheden zijn daarom shiftre

gisters gelmplementeerd, waarvan de data na iedere iterat1e van het

algor1thme een plaats teruggeschoven wordt. Verandert voor een bere

ken1ng het argument van de datavector, dan wordt deze datavector op

n1euw samengesteld met waarden uit de sh1ftregisters. De afbeeld1ng
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van signaalgrootheden in hun shiftregisters is als: X[-I]:- x(t-i)

met i - 0,1,2. Een uitzondering op deze regel vormt de voorspelde sig
A~

naalgrootheid ~ • Omdat deze steeds met een tijdargument (t+O-i)
~~

voorkomt wordt deze afgebeeld volgens: PSIPBED[-I]:- ~ [t+O-i] met

i - 0,1,2. Met Nsh - 2 wordt de diepte van de schuifregisters aangege-

ven.

AIleen de bovendriehoek van matrix U (uit de U-D-factorisatie) wordt

in het algorithme als een vector opgenomen. De waarden van de elemen

ten van de onderdriehoek (0) en van de diagonaal (1) worden niet opge

slagen. De matrix wordt kolom na kolom in de vector afgebeeld volgens

U[I + R[J]]:- Uij met i<j en R[l] - 0 en de wijzer:

R[JJ - R[J-1] + J-2.

Van de diagonaal matrix D worden de elementen afgebeeld in de vector

D[I] - Dii •

Dege~plementeerde kleinste kwadraten parameterschatter is een ver

taling van de in Pascal geImplementeerde schatter uit [3] en de For

tran routine van deze schatter in [1].

4.3.3. Externe signalen en hun representatie in het algorithme

De encoder-interface zet op elk sample-tijdstip een nieuw snelheids

sample (9 bit) op de parallelle I/O poorten A en B. Door de semapho

re ISR !BooD en het mechanisme CONNECT_SEKAPBOBE(vector:- %0'130',

priority:- %0'240',

DESC:-ISR~ooD);

wordt de processor gesignaleerd dat een nieuw snelheidssample klaar

staat. Van het sample staan de laagste(7) bits op poort A

(PORT_A.LOWBYTE) en de hoogste(2) bits op poort B (PORT_B.HIBYTE) •

Ret snelheidssample wordt binnengehaald en samengesteld in de variabe

le Y[O] door het statement: Y[0]:-PORT_A.LOWBYTE+128*PORr_B.BIBYTE;

De setpointwaarde wordt door de operator via het toetsenbord van de

target terminal gegeven, door op de prompt SETPOINT- een getal tussen

o en 1740 (omw/sec) gevolgd door een~r~in te brengen.

De ingegeven setpoint waarde wordt na normering toegekend aan de

globale variabele SETP. In procedure calculation wordt deze waarde
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overgenomen door variabele WS.

De stuurspanning voor de thyristorstuureenheid, wordt in het algo

rithme gerepresenteerd door de variabele 00[0] •

(- 1024~UO[0]=&1024). De normering en begrenzing wordt uitgevoerd

voor aansturing van de D/A-converter op de hulp variabele DACA • De

converter genereert een nieuwe stuurspanning door uitvoering van het

statement: DAC_A:-DACA; DAC_A is het als variabele gedefinieerde

ingangsregister van de AID-converter.

4.3.4. Toelichting bij de implementatie van het algorithme

Het self-tuning algorithme wordt feitelijk in het MODULE CALCULArE

(Bijlage [1]) uitgevoerd. Alle overige programmatuur dient voor:

- communicatie met het algorithme

- data opslag en transport

- weergeven/wijzigen van variabelen via scherm c.q. toetsenbord.

Alle globale variabelen zijn gedeclareerd in de OVERLAY declaration

file: 'DECTRG.PAS' • Vanuit het, parallel aan het hoofdprogramma wer

kende, proces DIASCO (DIscrete Adaptive Speed COntrol) wordt naar de

procedure CALCULATE gesprongen, in het gelijknamige module. Omdat in

het verleden problemen met stack-handelingen zijn opgetreden bij der

gelijke sprongen, wordt in procedure CALCULATE procedure CALCULATION

aangeroepen, die in hetzelfde module geprogrammeerd is. De body van

procedure CALCULATION begint op regel nr.165 van MODULE CALCULATE.

Het algorithme is opgezet voor de beperkte filter co~figuratie:

-1P-R-1, Q-Qn
aQO+Q1q (Qda1). Daardoor kunnen een aantal betrek-

kingen herschreven worden:

- het hulpsignaal 'Y(t) a Py(t) a y(t) (fig.1.2) (4.3.4-1)

- het afgeleide signaal ~(t) • y(t)/Pd a y(t)
"';+

- de datavector !'(t) a [u(t). u(t-1). y(t). y(t-1). ~ (t+b-1).1]

(4.3.4-2)

- formule (1.3.2-24a) van de parameterschatter
-&

em. :a Yk+1 - q i' k+1~
k+l -

(4.3.4-3)
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- het regelvoorschrift (1.3.3-4)

Rw(t) - 1 - Q1 u(t-1) (4.3.4-4)
u(t) • A

a1 + QO
Body van procedure CALCULATE: (tussen haakjes het (regelnummer»

(187-198) De encoder-interface geeft elke 0,2 sec een hardware inter

rupt via de semaphore ISR_ERCOD en het CONNECT_SEMAPHORE-mechanisme.

Uit metingen is gebleken dat (te)snel samplen tot een slechte rege

ling leidt omdat de opeenvolgende samples voor de parameterschatter

dan nauwelijks van elkaar verschillen en dus weinig informatie bevat

ten. Bij te snel samplen wordt tenslotte alleen nog de ruis op de sig

nalen geschat. De software sampletijd is daarom instelbaar gemaakt in

veelvouden (variabele IRTEBBDPTS ) van 0,2 sec. De software sample

tijd- INTERRDPTS x 0,2 sec. Op ieder software sample-moment wordt een

nieuwe iteratie van het algorithme gestart.(190) Na elke hardware in

terrupt staat echter een toerental sample op de parallelle I/O poort.

Ten behoeve van de software max. toerental beveiliging wordt elk

sample ingelezen. (193-194) Is de waarde van het sample groter dan

390 (1800 omw/min) dan wordt de stuurspanning nul gemaakt, het algo

rithme afgebroken en het proces DlASCO gestopt (RUB:-FALSE) •

(202) Als de operator een geldige setpointwaarde heeft ingegeven via

het toetsenbord, dan meldt het hoofdprogramma dit d.m.v. de

semaphore MAIN • Onder de conditie dat het hoofdprogramma een nieuwe

setpointwaarde meldt, wordt het gesignaleerd door statement: COND_

SIGNAL(DESC:-MAIN); dat deze nieuwe waarde door proces DIASCO wordt

overgenomen m.b.v. statement WS:-SETP; zodat de operator eventueel

een volgende waarde in kan geven. (204) Als de setpointwaarde wordt

overgenomen, wordt die waarde ook aan het offset corrigerende set

point W:-WS; gegeven en (205) de corrigerende term wordt nul gemaakt

INTCORR:-o; (fig. 4.4)

(209) Om de responsie op een stapfunctie te kunnen registreren,

zonder dat er geregeld wordt, is software switch MANUAL getmplemen

teerd. (b.v. het opnemen van de aanloopcurve).
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+

ws + W

kOFF
+

INTCORR-1- 1 - q

fig. 4.4 Offset correctie via setpointsignaal.

(218) Als SW.OFFCORR-TRUE dan vindt offset correctie van het uitgangs

signaal plaats, door een correctie term INTCORR (fig.4.4) aan het set

pointsignaal toe te voegen.

(225) Moeten parameters geschat worden SW.ESTIMATOR-TRUE dan worden

in (120) procedure UPDATE de Kalman gain factor en de U/D-factoren

volgens Bierman berekend. (128-136) Omdat aIle datavectoren met een

tijdargument (t-b) in de schattingsformules voorkomen, wordt eerst de

datavector vanuit de shiftregisters opgebouwd. (Voor implementatie

van procedure UPDATE zie [3]).

(229) Ret verschil tussen de werkelijke waarde en de voorspelde waar

de van het uitgangssignaal zie (4.3.4-3) wordt aangegeven door de va

riabele ERROR •

(235-242) Schat de nieuwe parameter waarden (1.3.2-24).

(245) Bereken voor het regelvoorschrift (4.3.4-4) de hulp variabele

GAMMA (J). (251) Bepaal de noemer van het regelvoorschrift. (252) Be

reken de nieuwe stuurspanning.

(257-262) Bepaal en begrens de hulp-variabele DACA voor aansturing

van de AID-converter. (263) Stuur de AID-converter aan DAC_A:-DACA;

zodat een nieuwe stuurspanning u(t) gegenereerd wordt.

(267) Doe een nieuwe voorspelling van het uitgangssignaal PSIPRED[O]

Procedure CALCULATION is dan afgewerkt en daarmee ook procedure

CALCULATE • In het proces DIASCO worden dan nog enige organisatori

sche handelingen verricht. Reeft het proces zichzelf niet gestopt

(COUNT~l) en is het door de operator niet gestopt (RUN-TRUE) , dan

worden de procedures opnieuw door het proces aangeroepen voor de vol

gende iteratie van het algorithme.

In het REPEAT--statement (187) wordt op hardware interrupts gewacht.
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5. Het programma pakket "DIASCO"

5.1. Inleiding

De naam "DrASCO" betekent: DIscrete .!daptive 2,.peed COntrol.

Er zijn twee applicatie programma's ontwikkeld:

- DrASCO TARGET: dat wordt geladen in het target system. Het bevat

het self-tuning algorithme. (listing zie bijlage 1)

- DrASCO HOST dat wordt geladen in het host system. Het dient om

gegevens uit de data-arrays van het target system

op achtergrond geheugen (floppy disk) op te slaan.

(listing zie bijlage 2)

Aile in de applicatie programma's gebruikte file-namen hebben de vol

gende structuur:

- de eerste 3 letters zijn karakteristiek voor de naam van het pro

gramma, het module of de procedure die ze bevat.

- de tweede 3 letters geven aan of het een file betreft van het appli

catie programma voor het host system (HST) of voor het target sy

stem (TRG).

- dan voIgt een • (punt).

- de laatste 3 letters geven de extensie of het type van de file aan.

Bijvoorbeeld:

- DIATRG.PAS: is de source-code-file (pascal) van het programma

DIASCO en is ontwikkeld voor het target system.

- TRAHST.OBJ: is de object-code-file van het module TRANSFER en is

ontwikkeld voor het host system.

Beide programma's zijn uitvoerig van commentaar voorzien in hun lis

tings, zodat met een globale bespreking wordt volstaan.

5.2. Ret applicatie programma DIASCO TARGET

Ret modulair opgebouwde programma is van het OVERLAY type. AIle

globale variabelen zijn in een aparte file 'DECTRG.PAS' gedeclareerd.

Door het INCLUDE-statement wordt deze file in aIle modules opgenomen.
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Ret programma bestaat uit:

PROGRAM DIASCO TARGET file: DIATRG.PAS

MODULE CALCULATE file: CALTRG.PAS

MODULE OPERATOR file: OPRTRG.PAS

MODULE TRANSFER file: TRATRG.PAS

Ret hoofdprogramma PROGRAM DIASCO TARGET is een proces met prioriteit

50. Binnen dit proces is een tweede belangrijk proces ge!mplemen

teerd DIASCO met prioriteit 200. Deze processen werken "parallel". In

proces DIASCO wordt de procedure CALCULAXE , die in het gelijknamige

module is geImplementeerd, aangeroepen. Ret self-tuning algorithme

is in deze procedure ge!mplementeerd, zoals beschreven in 4.3.

Nadat het programma in het target system is geladen start het automa

tisch op, initialiseert (procedure INITIAL ) de variabelen die onge

lijk aan nul en die true moeten worden. (opm: dit target system heeft

de eigenschap dat bij afschakelen van de spanning het geheugen wordt

schoongeveegd, daardoor is deze applicatie alleen uitvoerbaar op sy

stemen die oak deze eigenschap hebben). Na defini~ring van de parame

ter structuur via het toetsenbord, wordt de procedure OPERATOR aange

roepen (zie 5.3). Door midddel van procedure GETCOM('OPR'); worden

aan de variabele COM, commando's van 3 karakters toegekend. Wordt de

operator-mode verlaten dan is of COM-EXI en wordt het programma ge

stopt, of COM-RUN en wordt na het write-statement SETPOINT- het pa

rallelle proces DIASCO gestart. Omdat dit proces een hogere priori

teit heeft dan het hoofdprogramma zal dit eerst opstarten voordat het

Repeat-statement in het hoofdprogramma in uitvoering wordt genomen.

In DIASCO wordt het self-tuning algorithme uitgevoerd en worden orga

nisatorische taken verricht zoals data-opslag in arrays en eventueel

het bijhouden van het aantal iteraties.

Wacht het proces DIASCO op een hardware interrupt van de encoder-in

terface, dan wordt de cpu aan het hoofdprogramma toegekend waardoor

de operator via het toetsenbord een nieuw setpoint in kan geven.

Reeft de operator een geldig setpoint (afgesloten door ~cr» ingetypt

dan wordt t.g.v. de conditionele semaphore constructie gewacht

WAIT(DESC:-MAIN); totdat proces DIASCO een COND_SIGNAL(DESC:-MAIN)

heeft gegeven. Proces DIASCO zal daarna het nieuwe setpoint overne

men. Zolang het proces DIASCO niet is afgebroken RUN-TRUE wordt het
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self-tuning algorithme uitgevoerd en blijft de operator in staat om

nieuwe setpoints in te geven. Is RUN-FALSE geworden omdat of de ope

rator <esc~heeft ingetypt (regel 401) 3f het vooraf op te geven aan

tal iteraries is voltooid, COUNT-1 dan komt het hoofdprogramma ten ge

volge van het statement WAIT(DESC:-eONT)j in de "wait-active" toe

stand totdat proces DIASCO middels: SIGBAL(DESC:-eoNT)j signaleert

dat het wordt be~indigd.

Procedure DISPLAY wordt uitgevoerd, waardoor de inhoud van de

data-arrays bekekenkan worden. De procedure kan afgebroken worden

door <esc>aan te slaan. Daarna komt het programma opnieuw in de

operator-mode en reageert met de prompt; OPR- •

5.2.1. MODULE OPERATOR

Vanuit het hoofdprogramma DIASCO_TARGET wordt de procedure OPERATOR

aangeroepen. Ret proces komt daardoor in de operator-mode. Via het

toetsenbord kan de operator dan commando's ingeven als antwoord op de

prompt; OPR- •

De commando's zijn onder te verdelen in:

- commando's waardoor grootheden op het scherm worden weergegeven;

eerst de naam, daarachter hun waarde. De cursor blijft op dezelfde

regel staan. Door een~r:>in te geven blijft de waarde onveranderd

en wordt een volgende variabele op het scherm geschreven. De waarde

van de variabelen is te veranderen door achter de oude waarde een

nieuwe in te typen gevolgd door een<cr>. Commando's van dit type

zijn: REA,SWI,SAK,VEC,SHR en OFS • De operator-mode wordt niet ver

laten. Zie fig. 5.1. Nadat het commando is afgewerkt verschijnt op

het scherm opnieuw de prompt: OPR- •

- commando: TRA ; waardoor data transport naar het host system kan

plaatsvinden en procedure TRA in MODULE TRANSFER (zie 5.4) wordt

aangeroepen. De data-transfer verloopt geheel automatisch. Nadat

het is beeindigd verschijnt op het scherm de prompt: OPR- •

- commando: EX! ; na bevestiging wordt het programma gestopt. Ret pro

gramma is opnieuw op te starten door achtereenvolgens een ~BRK~

te geven en daarna de karakters "~" en "G" in te typen. Wordt het
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TARGET system program DIASCO-TARGET
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fig. 5.1 Organisatie binnen procedure operator.

commando EXI niet bevestigd dan wordt de operator-mode niet

verlaten en voIgt de prompt; OPR- •

- commando: RUN ;nadat een startwaarde voor het setpoint en de begin

waarde voor de stuurspanning zijn gegeven komt de vraag op het

scherm: RUN FOR COUNT? YIN?



GIVE NEW INTEGER. VALUE op GETINTEGER(I);

GIVE NEW REAL VALUE op GETREAL(R) •
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antwoorden met:

- "N" <cr>: de operator-mode wordt verlaten en het proces DIASCO

wordt voor onbepaalde tijd uitgevoerd. De boolean CNT:-FALSE.

Ret proces is te stoppen door op de vraag SETPOINT= , de toets

c:esc~ aan te slaan.

- "y" c:::::cr::>: de boolean CNT:-TR.OE; De variabele COUNT- (waarde} ver

schijnt op het scherm, waarna zijn waarde is te wijzigen. COUNT is

het aantal malen dat het self-tuning algorithme (procedure calcula

te) doorlopen moet worden. Ala COUNT~999 is dan worden de sample

waarden van de signalen setpoint W , speed Y[O] en stuurspanning

UO[O] van de laatste 999 iteraries in data-arrays opgeslagen.

Is COUNT<:999 dan wordt de data van aIle iteraties in arrays opge

slagen.

In de operator-mode worden aIle in te geven variabelen gecontroleerd

op het type (integer/real/boolean) en begrensd in hun waarde.

Ret inlezen van de variabelen geschiedt d.m.v. de procedures:

- GETINTEGER(I) :-32760<1:>32760,

GETREAL(R) :-32760~R~32760 (max. 6 cijfers achter de komma) ,

GETBOOLEAN(B) •

Wordt bij het ingeven van een nieuwe waarde een typefout gemaakt of

een letter-karakter aangeslagen, dan komen de procedures met een fout

melding, waarna opnieuw een waarde ingetypt kan worden. De foutmeldin

gen zijn:

*** INPUT ERROR.

- *** INPUT ERROR.

5.2.2. MODULE TRANSFER

In deze module is de procedure TRA opgenomen, welke vanuit de opera

tor-mode wordt aangeroepen. In communicatie met het programma op het

host system worden gegevens uit de data-arrays en andere belangrijke

variabelen naar het host system gezonden. Ret data transport gebeurt,

zonder tussenkomst van de operator, met een baudrate van 9,6 kB.

Nadat het commando: TRA is gegeven, verschijnt op het scherm de
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melding CHECK: BAUDRAIE HOST SYSTEK!(9.6 kB) • Heeft het host system

gemeld dat het klaar is voor data transport, door het overzenden van

een byte, dan voIgt de melding: ***DATA TRANSFER... • ••WORKING •

Als eerste variabele wordt de integer INDEX overgezonden, die de leng

te van de data-arrays aangeeft. In procedure TRANS_MIT voor integers

en TRANS REAL voor reals worden de variabelen eerst in 2 resp. 4

bytes gesplitst en dan byte na byte over de seri~le lijn verzonden.

Als de host een byte heeft ontvangen wordt deze teruggezonden om de

target te melden dat de byte ontvangen is. Daarna zendt het target sy

stem de volgende byte enz•• Is aIle data overgezonden dan geeft het

target system de melding: ***DAXA TRANSFER•••••••FINISHED • Terug in

de operator-mode wordt de prompt OPR- gegeven.

5.2.3. Opmerkingen bij het programma DIASCO TARGET

- Normeringsfactoren die in het programma voorkomen:

0,21667 -13/60: normering van omw/min naar aantal encoder

pulsen/6,5 msec.

4,61538 - 60/13: normering van # encoder pulsen/6,5 msec naar

omw/min.

- De modulen worden bij het bouwen van de taak op het host system

samengevoegd. De taak wordt gebouwd door de commando file

'BLDTRG.COM' aan te roepen: @BLDTRG <::cr> •

- De taak (file 'DIATRG.MIM' ) wordt in het target system geladen

door de commando file 'LOAD.COM' aan te roepen: @LOAD<cr:>. Op het

target system moet vervolgens worden ingetypt:

<cr:>

"DD" <cr:>.

Na + 1 min. is het programma geladen en meldt zich door op het scherm

te schrijven dat de semaphoren gecreeerd zijn.
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5.3. Het applicatie programma DIASCO HOST

Dit programma is opgebouwd uit een aantal files die d.m.v. het

INCLUDE -statement in de programma file 'DIAHST.PAS' worden opgeno

men.

Het host programma bestaat uit twee stukken:

- procedure TRANSFER file: TRARST.PAS

- procedure DISPLAY file: DISBST.PAS

Na opstarten vraagt het programma de datum in te geven, waarna deze

teruggeschreven wordt, DA7E:<:20-jan-84:>Y/N?

Wordt "N" ingetypt dan wordt opnieuw om de datum gevraagd.

Wordt "Y" ingetypt dan gaat het programma verder en zet op het

scherm:

Make your choice:

T: Data-transfer fra. TARGET to plot-file!

D: Display the plot-file

Q: Quit this program!

Your choice is?:

Wordt een hoofdletter T of D ingegeven dan wordt naar procedure

TRANSFER resp. procedure DISPLAY gesprongen, bij elke andere input

wordt na bevestiging uit het programma gegaan.

5.3.1. Procedure TRANSFER

Deze procedure kan alleen werken in communicatie met de procedure

TRA (module TRANSFER) van het target system en dient om de gegevens

uit de data-arrays van het target system via een seri~le lijn verbin

ding in files op floppy disk (DY1:) op te slaan. De procedure begint

met op het scherm te schrijven: GIVE THE FILE A NAME: <:naam •.:><:cr>.

Wordt na herhaling de naam bevestigd dan worden twee files aange

maakt, zo niet dan wordt opnieuw om de filename gevraagd. De files

die op de floppy (in slot DYA1) worden geopend zijn:

- naam.DAT: Een data-file welke aan de structuur van het plotprogram

ma GRAF01 [14] voldoet.
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- naam.TXT: Een text-file waarin de data zo wordt opgeslagen dat deze

later rechtstreeks op de printer kan worden afgedrukt.

De procedure NEW-PAGE zorgt er voor dat bij afdrukken van de text-fi

le op een nieuwe pagina wordt begonnen. Nadat de text-file van een pa

gina-kop is voorzien kan met het data transport begonnen worden, het

programma meldt daartoe op het scherm:

FILE I S AIlE OPENED I ***Working ••••••

Als eerste wordt de lengte van de data-arrays ( SET_SIZE ) opgevraagd

via de integer-functie COLLECT , welke begint met een byte

( XHIT(LB) ) naar de target te sturen om die te signaleren dat het

data transport kan beginnen.

COLLECT is een functie van het type integer welke 2 na elkaar ontvan

gen bytes samenstelt tot een integer waarde. NIET aIle overgezonden

data wordt in de twee geopende files opgeslagen. In de data-file

wordt aIleen die data opgeslagen die belangrijk is voor het maken v~n

een plot. In de text-file wordt weI aIle data opgeslagen, door middel

van statement WRlTE(PRNTSET,' •••• '), eerst in een buffer PRRTSET ,

dat zodra het vol is automatisch op flop wordt geschreven. Na drie

boolean waarden (l~true/Oafalse) en enkele kopregels in de text-file

te hebben geschreven, wordt (op regel 672) de lengte van de data-ar

rays in een informatie record voor de plot-file gezet:

INFO-BUF [l]:~ SET-SIZE; lengte arrays

INFO-BUF [2]:= 4 4 real getallen (~16 bytes~/record

INFO-BUF [3]:= 3 eerste record met plot-data ~ record No 3.

De overige plaatsen in het le informatie record worden met nullen ge

vuld en het record wordt naar de data-file geschreven. Zo wordt nog

een 2e informatie-record naar de data-file geschreven, waarna de in

houd van de data-arrays wordt overgezonden. Voor de data-file wordt

eerst het databuffer DAT_BUF gevuld, wat na telkens 30 samples/varia

bele en block op de floppy wordt weggeschreven:

PUT_DATA(DAT_BUF,480) ;

Voor de text-file wordt eerst een tijdelijke array TEMP_ARR[I,J]

koloms gewijze gevuld om een efficientere (en mooie) layout op de

printer te krijgen.
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Is een blad vol, 50 regels met 3 kolommen (van 6 variabelen), dan

wordt dit array rij na rij via de procedure PRINT TXT naar de text

file geschreven.

Is aIle data uit de data-arrays van de target overgezonden en opgesla

gen, dan wordt de data-file gesloten, de resterende over te zenden

data is niet van belang voor het maken vaneen plot.

(regel 745) Voor de text-file worden een aantal relevante grootheden

overgezonden, welke onderaan het laatste blad afgedrukt zullen

worden. Een aantal van deze variabelen zijn van het type real.

Door middel van de real-functie: REAL COLLECT worden 4 achter elkaar

ontvangen bytes tot een real getal samengesteld.

De te ontvangen data bestaat (per regel) uit: de startwaarde van een

parameter, dan zijn"eindwaarde en vervolgens nog een of twee real

of integer grootheden. Is aIle data overgezonden dan wordt een nieuwe

pagina voorgezet en de text-file wordt afgesloten. Op het scherm komt

de melding:

*** IBPO: Writing to, <naam> finished. ,tenslotte wordt de laat-

ste byte naar de target gezonden om te melden dat het data transport

door de host be~indigd is.

De layout van de laatste gegevens op de printerafdruk is:

ParaDleter THETA THETA
(number) (o.ld) (new)

1

2

3

ERllOR-

INTCORB.

FORGET-

SAHPlE TIME-

kFORG-

Het programma komt terug met de melding dat een nieuwe keuze gemaakt

kan worden: T,D of Q?

5.3.2. Procedure DISPLAY

Deze procedure schrijft de inhoud van de data-file op het scherm, in

5 kolommen, respectievelijk: sample-nummerj setpointj toerentalj het

verschil (toerental-setpoint); en de interne representatie van de

stuurspanning .'-
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Eerst moet de gewenste file-name worden ingegeven:<naamo:>of

~aam~.DAT • Nadat de file is geopend wordt proces ESCAPE gestart,

waardoor het mogelijk is om procedure DISPLAY vroegtijdig af te bre

ken.

Op de eerste regel wordt de array lengte weergegeven, daarna de kopre

gel: I ••• SETPOINT •••• SPEED DIn •••• VOLTAGE , waarna de sam

ple waarden in een lange kolom over het scherm "scrollen". Elke 20e

regel wordt opnieuw de kopregel tussengevoegd, zodat steeds op het

scherm zichtbaar blijft welke grootheid in welke kolom staat. Hetuit

lezen van de data-file kan tijdelijk gestopt worden door het commando

CTRL/S te geven. Herstart kan dan worden met het commando CTRL/Q.

De procedure eindigt met de melding:

***INFO: Display data-file: -=:naam:> f:l.n1shed.

Het programma komt daarna terug met de vraag welke keuze de operator

maakt T,D of Q?

5.3.3. Het bouwen en opstarten van de taak

Deze wordt gebouwd in de commando-file: 'FILBLD.CQH' door het comman

do @FILBLD -:cr:::> te geven.

De taak is op'twee manieren in het host system te laden:

- zorg dat aIleen het slot van de disk-drive gesloten is waarin zich

het applicatiefloppy bevindt. Geef dan eerst een <BRK> en type ver

volgens de startcode 173000G in.

- is de systeemflop in het slot DYAO geladen en de applicatieflop in

DYA1, dan is de applicatie op te starten door het commando BOOT/FO

DY1:-=cr~ in te typen

Als de taak geladen is, kan de applicatieflop uit het slot gehaald

worden. Stop een andere flop in DY1: zodat de data- en text-files

niet bij de applicatie-files geschreven worden.
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6. Metingen

De uit de experimenten verkregen data-files zijn op een plotter uitge

tekend (bijlage 7). In de rechter bovenhoek staat de filenaam waaron

der ze op floppy zijn weggezet. Ret nummer van de plot, waar in dit

hoofdstuk naar verwezen wordt, staat voor de filenaam.

De indeling is als voIgt:

- plot 1 en 2 met sampletijd T-o,2 sec.

- plot 3 tIm 6 met sampletijd T-o,6 sec.

- plot 7 tIm 10 met sampletijd T-o,8 sec.

De structuur van het gebruikte model in het algorithme is verkregen

door directe transformatie van de analoge naar de discrete over

drachtsfunctie. (zie hoofdstuk 4.3.1.) Dit levert een eenvoudig model

op, dat -weinig rekentijdvergt.

De systeem looptijd (b) is gelijk genomen aan de_(software) sample

tijd. Weliswaar introduceert de fase aansnijding in de stuureenheid

ook een looptijd, maar deze is te verwaarlozen ten opzichte van de

sampletijd (De gemiddelde looptijd ten gevolge van de fase aansnij

ding is volgens Last [16] gelijk aan ~ van de periodetijd van de net-
-1spanning). De structuur van de ARMA-filters is: PB1, Q=Q0+Q1Q

en R-1 (optimale setpointvolger).

De parametervector !(t) bestaat uit de parameters 31,3
3

,35 en

8
6

overeenkomstig de geschatte waarden van respectievelijk

bO' c 1-a1 ,-c1 en d. De bijbehorende datavector !(t) bevat de

resp. elementen UO[O], Y[O], PSIPRED[-1] en 1. W is het (eventueel ge

corrigeerde) setpoint.

Ret regelvoorschrift wordt dan:

W - Y[0]3 - PSIPRED[-1]3 -3 - Q UO[-1]
UO[O]:= 3 5 6 1

6 1 + QO

(6-1)

Ret eerste experiment is uitgevoerd met de volgende waarden:

sampletijd T=O,2 sec en Q=QO=Q1=O. Ret bedroevende resultaat is

weergegeven in plot 1.
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In fig. 1.3 is te zien dat a1s QaO wordt genomen, dat dan de verster

king van de rege1aar oneindig groot wordt en zodoende geen enke1e be

perking aan het stuursignaa1 wordt opge1egd. Vo1gens de exp1iciete

verge1ijking van het rege1voorschrift vg1.(6-1) fungeert dan de reci

proque van parameter 81 a1s versterkingsfactor. Wordt a1 klein dan

loopt het stuursignaa1 vaak tegen zijn begrenzing aan ten gevo1ge van

een grote versterking, zodat het algorithme niet meer goed func

tioneert (zie conc1usies).

De rege1ing kan verbeterd worden door de noemer in vg1.(6-1) te ver

groten. Dit kan op twee manieren:

- zorg dat 81 groter wordt

- maak Q¥O.
Vergroting van 81 is moge1ijk dOOT simpe1 de samp1etijd te vergro-

-TIt(
ten e -b -1-e1 0 (6-2)

(T OR samp1etijd, '(- systeem tijdkonstante)

Dit geeft a1 direct een merkbare verbetering (plots 3 en 7 voor T=O,6

resp. 0,8 sec) maar het systeem b1ijft zich, wanneer de motor weinig

be1ast is, osci11atorisch gedragen omdat parameter 81 klein b1ijft.

De tweede moge1ijkheid is om een Q factor in te voeren die onge1ijk

aan nul is, waardoor het stuursignaa1 eveneens wordt beperkt. (plot 2

met Q=O,04 en T=o,2 sec).

Natuur1ijk kunnen ook beide ingrepen tege1ijkertijd worden toegepast,

dus vergroting van de samp1etijd en een Q-factor onge1ijk aan nul

imp1ementeren. (plot 4 en plot 8 voor Q=O,04 en T-o,6 resp. T=O.8

sec).

Wat direct opva1t bij het imp1ementeren van een Q-factor is dat een

offsetterm op het uitgangssignaa1 optreedt. Deze offsetterm, die

recht evenredig is met d, met de Q-factor en met de waarde van UO[O],

wordt in vg1.(l.3.4-7) gerepresenteerd door de term:

Q-::--.>.........::-:-- d.
B + QA

(6-3)

In fig. 1.2 is te zien dat de stuurspanning via het Q-fi1ter wordt

teruggekoppe1d naar de ingang van de prediktor. Met P5R=1 en 0=1 is

dan de be trekking op te ste11en:
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r(t) ~ y(t) + Qu(t-1) - w(t-1)

f(t+1) • y(t+1) + Qu(t) - w(t)

De minimum variantie-regelaar berekent een stuurspanning zodanig dat
+

de voorspelde ingangsgrootbeid f (t+1It) gelijk aan nul wordt.

Als bet algoritbme naar de juiste waarden is geconvergeerd en de ge

middelde waarden voor de ruis gelijk aan nul is, dan zal voor de ge

middelde waarden ge~den: f+ ~ , - o.
Daarmee wordt y + Qu - w ~ 0 en dus y ~ w - Qu.

In bet algoritbme wordt u(t) in bet algemeen door een negatief getal

gerepresenteerd (UO[O]), zodat de offsetterm positief is. Bij toeren

tallen boven de 1500 omw/min kan de representant van de stuurspanning

in bet algorithme (UO[O]) positief worden, de offset op bet uitgangs

signaal wordt dan negatief.

Ook de grootte van de correctie term d (gescbatte parameter 8
6

) is

van invloed op de grootte van de offset. Zelfs indien in bet algo

ritbme de juiste modelstructuur zou zijn getmplementeerd en bet pro

ces geen niet-lineariteiten zou bevatten, dan kan nog een offsetterm

aanwezig zijn omdat de kleinste kwadratenscbatter, als de ruis op de

signalen gekleurd is, gekenmerkt wordt door een offset op zijn parame-

terse

De offset op bet uitgangssignaal geeft dus ook informatie over de

grootte van de correctie term d.

De relatie tussen de Q-waarde en de grootte van de offset komt tot ui

ting in plot 8 (Q-o,04) en plot 9 (Q-o,08).

In plot 9 is tevens te zien dat de grootte van Q ook invloed beeft op

de snelbeid van de regeling, omdat de stuurspanning er door wordt be

perkt.

Zowel uit vgl.(6-3) als uit fig. 1.2 blijkt, dat als voor Q een poly

noom genomen wordt waarvoor geldt: Q(l)=O, dat dan de offsetterm uit

bet uitgangssignaal verdwijnt, omdat de gemiddelde waarde van UO[O]

dan niet door bet Q-filter wordt veranderd. De eenvoudigste polynoom

die bieraan voldoet is Q=Q0+Q1 Q-1 met Q1--QO. Zie plot 5

(QO=-Q1=O,04 en T=O,6) en plot 10 (QO=-Q1zO,08 en T=O,8).

Een andere mogelijkheid om de offsetterm uit bet uitgangssignaal te

balen is door een correctie op de setpointwaarde aan te brengen.
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(fig.4.4) Aan de ingang van het hulpmodel wordt niet het gewenste set

point WS aangeboden, maar een, met een offsetterm, gecorrigeerd set

point W. Deze oplossing geeft een zeer goed resultaat, (plot 6

T=0,6).

Terugkomend op vergroting van de sampletijd zijn nog enige opmerkin

gen te mak.en:.

- de sampletijd vergroten heeft niet aIleen tot resultaat dat parame

ter 31 groter wordt, maar ook dat bij langzaam veranderende signa

len het verschil tussen de opeenvolgende samples van het uitgangs

signaal groter wordt, zodat niet op het minst significante, door ex

terne- en kwantiseringsruis bepaalde, bit geregeld hoeft te worden.

Echter de sampletijd mag niet te groot genomen worden, omdat de ho

gere frequenties in de signalen dan niet meer waargenomen worden.

Globaal kan voor de sampletijd het volgende aangegeven worden:

aan de ondergrens wordt T beperkt door:
e1 , de ruis op de parameterschattingen.
e2 , stabiliteitsproblemen, als Q-o, waardoor de versterkingsfactor

van de regelaar extreem groot kan worden.

aan de bovengrens wordt T beperkt omdat anders hogere frequenties

niet meer worden waargenomen.
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7. Conclusies en aanbevelingen

De hoge verwachtingen, na de theoretische beschouwing, aangaande de

sub-optimale toerental-regeling door implementatie van het self-tu

ning algorithme, worden in de experimenten volledig ingelost.

In plot 6 (T8Q,6 Q=O,04 en Koff-O,l) blijkt dat het toerental een set

point verandering binnen 1,8 sec. (3 samples x 0,6 sec) opvolgt, onge

acht de belasting aan de motor-as. Alleen na een abrupte belasting

verandering en de eerste daarop volgende setpoint verandering duurt

het 6 a 12 sec.(10 resp. 20 samples x 0,6 sec) voordat het setpoint

(binnen + 1% van het nominale toerental) wordt gevolgd. De weinig re

levante invloed van de parameterschattingen op het uiteindelijke re

sultaat, blijkt uit het feit dat reeds bij een tweede setpoint veran

dering een snelle setpointvolging plaatsvindt, terwijl de parameters

nauwelijks naar de juiste waarden zijn geconvergeerd.

Ret adaptief karakter blijkt uit de snelle aanpassing na een abrupte

belasting verandering aan de motor-as, mits de structuren van model

en filters goed gekozen zijn.

Ret algorithme ~erkt goed als de offset op het uitgangssignaal, ten

gevolge van de implementatie van een Q-factor ongelijk aan nul, door

een shunt-integrator die een correctie term aan het setpoint signaal

toevoegt, wordt gecorrigeerd. Minder goed werkt het algorithme als de

offset op het uitgangssignaal door middel van een Q-filter configura

tie in de vorm van een differentiator ge~limineerd wordt.

Aan de covariantie controle zijn geen experimenten gedaan. Omdat voor

een snelle adaptie is gekozen werd steeds de vergeetfactor op 0,99 ge

houden en de bovengrens (MAXCOV) voor de gemiddelde covariantie van

de vier geschatte parameters hoog (50). Deze bovengrens is tijdens de

experimenten nooit overschreden, van de gehouden experimenten was de

gemiddelde eindwaarde van de variantie zelfs altijd kleiner dan

Bij de uitgevoerde experimenten is de belasting steeds gevarieerd tus

sen vollast en halflast. Door het aanbrengen van een kleinere belas

ting op de motor-as daalt de gemiddelde stuurspanning tot beneden 1

volt (interne representatie UO[0]--819,29). Bij kleine veranderingen
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kan de stuurspanning dan gemakkelijk tegen zijn ondergrens aanlopen

(0 volt resp. UO[01=-1024), waardoor de door het regelvoorschrift be

rekende stuurfunctie niet meer wordt aangenomen, wat tot gevolg heeft

dat de kostenfunctie niet meer geminimaliseerd wordt.

Hoewel het algorithme eenvoudig is te implementeren vraagt het om een

grote hoeveelheid organisatie-software hoofdzakelijk voor data opslag

en data transport naar het host system.

Opgemerkt zij nog dat er g€en algemene regel aangaande sampletijd

te geven is. Wel kan aangegeven worden dat de sampletijd bepaald

wordt door de vuistregel (T~O,l x meest significante tijdkonstante)

in samenhang met het oplossend vermogen van de discrete signalen en

de waarden van de parameters (81).

Een aantal aanbevelingen voor een betere opzet van het applicatie pro

gramma zijn:

afgaande op het analoge proces is een sample-tijd van 0,2 sec. hard

ware getmplementeerd in de encoder-interface. Gezien de ervarin-

gen moet nu geconcludeerd worden dat deze waarde veel te laag geko

zen is. Door een grotere externe (instelbare) sampletijd krijgt het

algorithme meer rekentijd. WeI zal dit een ingrijpende wijziging in

de encoder-interface met zich meebrengen.

- prettig werkt de opzet van de operator-mode die in de vorm van keu

ze menu's is getmplementeerd; echter als een groot nadeel wordt er

varen dat tijdens uitvoering van het algorithme.geen wijzigingen in

coefficienten of veranderingen in software-schakelaarstanden aange

bracht kunnen worden.

Daartoe moet procedure OPERATOR uitgebreid worden met een setpoint

menu en mag deze procedure ten gevolge van het commando 'RUN' niet

verlaten worden maar moet in plaats daarvan het parallel werkende

proces 'DIASCO' starten.

Ook kan dan tijdens de uitvoering van het algorithme de data beke

ken worden, zonder dat het algorithme gestopt moet worden. Is het

algorithme gestopt dan wordt het proces, tot na het volgende 'RUN'

commando, met de waarde van de 1aatste berekende stuurfunctie aange

stuurd. De discontinulteit die hierdoor ontstaat omdat de oude

data in de shiftregisters niet met de werkelijke waarden overeen

stemt wordt daardoor opgeheven.
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- het is wenselijk om meer variabelen (waaronder de parameters), even

tueel in kortere data-arrays, op te slaan en naar de data-file op

het host system te zenden, om betere bestudering mogelijk te maken.

- aangezien met een drie a vier keer zo grote hardware sampletijd ge

werkt kan gaan worden, waardoor tijd beschikbaar komt voor data

transport, kan overwogen worden in een multi-processor configuratie

te gaan werken waarbij na iedere iteratie van het algorithme data

naar de host wordt gezonden.

- tenslotte zij nog opgemerkt dat het aanbeveling verdient om de

parameterschatting onder controle van het programma te laten

starten of stoppen.
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DII\SCD_TI\RGET
Fil,1 DECTRG.PI\S

16102125 20-Jan-8" Fridlv PI\SCI\L VOl.0" PI.e 1-3 DIASCO-TAROET 16102125 2O-Jln-8" Fridaw
Filel DKIDIATRG,PI\S

PASCAL VOl,O" Pai' 1-"

Ur,e Sourc. Une Source

(* END. Declaration-file 'DECTRG.PI\S' *)

{ Seaaphor. that siinals the aainproiraa }
{ if process Pll\SCo is finished. }

IF CREI\TE_BINl\RY_SEHI\PHORE(DESCI=CONT)
THEN WRITELN('. SEHAPHoRE 'CoNT' CORRECTLY CREI\TEP. ")1

{ Se~aphore that siinals the aainprosraa }
{ if process 'DIASCo' accept a new setp. }

IF CREI\TE_BINI\RY_SEHI\PHoRE(DESCI=HAIN)
THEN WRITELN( '. SEHAPHoRE 'HAIN' CORRECTLY CREI\1EP, ,') I

{ Sealhore that siinals the processor that}
{ a hardware interrupt froa the .ncoder_ }
{ interface is received. }

IF CREATE_BINARY_SEHl\PHORE(DESCI=ISR_ENCOP) THEN
BEGIN CoNNECT_SEHAPHORE (VECTORI=Xo'130',

PSI"Xo'2..0' ,
DESClzISR_ENCoP)f

WRITELN(" SEHI\PHoRE 'ISR_ENCoD' CORRECTLY CREI\TEP.")I

KFoRG I=O.OOOlf
PIGIT 1=[O,.9l1
ESTIHU l 1zTRUE f

PU II =50f

o "0.04[1-0(-1)] ')f

{pointer for U-aatriK. }

{ SET PORT AtB INPUT HOPE 1 }

R =1

IlAXCOV 1=10001
FORGET 1="INFoRGI
EXISTS[lll=TRUEI

001" 0.041
01:=-0.0"1

P =1

{ Initilliz. III variabl.s that should be }
{ diff.rent fraa zero or false. }
( MOTEl parlaeter 1 'Mists alwlvs, )

ENDf
IlRITELNf

END I
EHD
ElSE 8£GIH EXISTS[I] Ix FALSEI

ESTIH[ll 1= FALSEf
THETI\[llI=OID[I)I=OI

WRITE('Pl\RAHETER[',lll,'l EXISTS. Y/Nl ')1
REI\D(CH) I

EXlSTS[IlI"TRUEI
WRITE(' ESTIHAT THIS PARI\H. YIN 1 ')1
READ(CH) I .
IF CH"'Y' THEN
BE61H ESTIH[llI=TRUEI

DUll"501

IF CH"'Y' THEN
8EGIN

CSRI=%O'277'f
WRITELNfWRITElHf

EMDf

EHDf

FOR 111=2 TO HPar
DO R[llll=R[II-lltll-2f

( Built the paraa.t.r-v.ctor structur•• )
FOR 11=2 TO HPar DO
8E61N

lfRlTELHf
WRITELH(' SAHPLE TIH[ IS 0.6 SIC, ')1

"INFOR6 IzO.99f
KOFF I"O,OU
COUNT 1-9991
INTERRUPTSI-31

IIRIlElNf
WRIlELH( 'delO"1
IIRIlELHf

152 (55)
153 (56)
15.. (571
155 (58)
156 (59)
157 (60)
158 (6U
159 (62)
160 (63)
161 (6")
162 (65)
163 (66)
16.. (67)
165 (68)
166 (69)
167 (70)
168 (711
169 (72)
170 (73)
171 (7.. )
172 (75)
173 (76)
17.. (77)
175 (78)
176 (79)
177 (80)
178 (811
179 (82)
180 (83)
181 (84)
182 (85)
183 (86)
18.. (871
185 (88)
186 (89)
187 (90)
188 (911
189 (92)
190 (93)
191 (9.. )
192 (95)
193 (96)
194 (971
195 (98)
196 (99)
197 (l00)
198 (lOll
199 (102)
200 (103)

ISEHI\PUORE_DESCf

IDAT_l\RRI { resp, uO,speed,setpoint }
IDI\T-ARRf { l\dditional inforaltion }
ISHREGf {Shift-re.ister for rells }
ISFREGI {Shift-re•• for inte.er }

IINTVECf {Pointer in U-altriM }
IREI\LVEC I {ZHETl\zstlrt value THETI\ }
IBOOlVECI
IUVECf {U-altriK stored as vector }

(* HODUlE DPERI\TOR .)
n ItODULE CALCULI\TE *'

{ Initialization-proc,dure. }

{ U(t)= 0 volt Inalo. output.}

HI\IN,CoNT,ISR_ENCoD

DI\T_U,PI\T_Y,PI\T_W
INFolr INF02
UO,PSIPRED
Y

R
X,D,THETI\,ZHETI\
ESTlH,EXISTS
U

VI\R I,IIIINTEGERI

BEGIN PI\C_I\I=2048;
DI\CAI=20481
UO[0)1=-10241
WRITELNIWRITELNI
WRITELNIWRITELNI

PROCEDURE oPERI\ToR 1 EXTERNI\LI
PROCEDURE CALCULI\TEI EXTERNAL I

PROCEDURE INITII\LI

2 103 (82)
2 10.. (83)
2 105 (8.. )
2 106 (85)
2 107 (86)
2 108 (87)
2 109 (88)

2 110 (89)
2 111 (90)
2 112 (911 il
2 113 (92)
2 11.. (93)
2 115 (9.. )
2 116 (95)
2 117 (96)

118 (211
119 (22)
120 (23)
121 (2.. )
122 (25)
123 (26)
12.. (27)
125 (28)
126 (29)
127 (30)
128 (31)
129 (32)
130 (33)
131 (3.. )
132 (35)
133 (36)
13.. (37)
135 (38)
136 (39)
137 (..0)
138 (41)
139 (..2)
1..0 (43)

141 (.... )
1..2 (45)
1..3 (..6)
1.... (..71
1..5 (..8)
146 (49).
147 (50)
1..8 (511
1..9 (52)
150 (53)
151 (5.. )
152 (55)
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Line Source liM Source

END I

END'

WRITELN(' 'DIASCO' IS FINISHED. 'll

BEGIN

{ Siin.l the .ainProlra. th.t }
{ process DIASCO is finished. }

{ All calCUlations for the self-tuner I

in .oo:l~le CAlCULATE.}

{ Exit this process if count = I.}
IF COUNT=l THEN
BEGIN CSRI=XO'010'; {SET IN1RPT DIStlBL PORT A}

CSRI=XO'004'; {SET INTRPT DIStilL PORT I}

WRITELN;
WRITE I" * * RUN FINISHED.... ');
WRITELN(' BECAUSE COUNT = 1 .* * • 'I;
WRITELN;
RUNl=FAlSE'
WRITEI' RETURN 10 OPERATOR - KODE. ')

END
ELSE COUHTl=COUHT-l;

CAlCUlATE I

If CNT THEN { If run for count than put the data of }
BEGIN { th. last 999 sa.ples in d.ta-arr,~'s. }

IF ICOUNT<1000) THEN
BEOIN II=INDEX-COUNT;

DALU[IlI=ROUNDlUO[Ol) ;
DAT_YUlI=Y[Ol;
DAT_W[llI=ROUNDIWS);
INF01[Il/=ROUNDI1000*THETA[ll);
IMF02[lll=ROUHDll000tTHETtI[3])I

{ Shift the d.t. in the shiftrelisters backwaro:ls}
UO[-2ll-UO[-l]f
UO[-lll-UO[ OH
Y [-2ll-Y [-Il'
Y [-lll-Y [ Oll
PSIPRED[-2ll.pSIPRED[-ll'
PSIPRED[-1ll=PSIPRED[ Oll

END'
END'
IF (MOT CNTlOR(COUNT<>O) THEN
BEGIN

CSRI-XO'010" { SET INTERRPT DISABL. PORT A }
CSRI=%Q'004" { SET INTERRPT DISABL. PORT B}

SIOMALIDE6CI-CONT)I

250 (153)
251 (154)
252 (155)
253 (156)
254 <157>
255 (158)
256 (159)
257 (160)
258 <161>
259 (162)
260 (163)
261 (164)
262 (165)
263 (166)
264 <167>
265 (168)
266 (169)
267 (170)
268 <171>
269 (172)
270 (73)
271 (174)
272 (75)
273 U76l
274 (77)
275 (78)
276 <1791
277 (180)
278 U8ll
279 (82)
280 (83)
281 (184)
282 (185)
283 U86l
284 (187)
285 (88)
286 UB9)
287 (90)

288 1191>
289 (92)
290 (193)
291 (94)
292 (95)
293 (96)
294 <197>
295 (198)
296 (199)
297 (200)
29. 1201>
299 (202)

[PRIORITY(200),STACK_SIZEI600)l ,
PROCESS DIASCO;

{* * ** *** ** ** *** ** **** * ***}
{ This process includes the self-tuninl }
{ allorit~ which is build in the .odule called}
{CALCULATE. This process works concurrent }
{ with the .ainprolra., in which the operator }
{ can live new setpoint v.lue's for the self- }
{ tuninl allorith.. }{•••• *••••••••••••••• '••••}

VAR I IINTEGER;
BEGIN { Put the startinl value's in dat.-.rrav's. }

DAT_W[OllcROUNDIWS); { setpoint }
DAT_U[Oll=ROUNDlUO[O]); { volhi' }
INFOHOll=ROUND<1000UIlETA[l]);' { .do:lition. infol. }
IMF02[Oll=ROUNDII000.THETA{3l); {.ddition. inf02. }

CSRI=XO'Oll'; { SET INTERRPT ENABL.PORT A }
CSRl=%0'OO5'; { SET INTERRPT ENABL.PORT 8 }
WAITlDESCl=ISR_ENCOD); { Wait for encoo:ler int.rrupt~}

DALY£Ol1 =PORLA.1.0BYTEH28*PORLB.HIBYTEI { sPlld }
Yr01 :=DIlT- VfOI;

WHILE RUN DO

{ Valid co••ands of the o~erator to the proatl'OPRK' }

WRITELNI'EverY ti.e the prOlra. live the pro.tl' OPR - ' ')1
WRITELNI'You can live a three character co••and. ')1
WRITELNI' Valid co••ands arel 'I;
WRITELNI' 'EXI' exit the prolra•• 'll
WRITELNI' 'RUN' start the self-tuninl allorit~.');

WRITELNI' 'SAH' live the sallPle \i.e in secoMS.' 1I
WRITELNI' 'SWI' set software switches.' 1I
WRITELNI' 'REA' assiln realv.lue"s to variables.' 1I
WRITELNI' 'VEC' disp./chanle para••vlctor THETA.');
WRITEI.NI' 'SHR' displ, contents of shiftrelhten.' 1I
WRITELNI' 'ors' live an offset to the contr.volt. ')j

WRITELNI' 'TRA' transfer the data ural/us to the host' 1I
WRITELNI

END; 1* procedure 'INITIAL' *)

201 (104)
202 (105)
203 (106)
204 1107>
205 (108)
206 (109)
207 (110)
208 l11ll
209 (112) i,
210 (113) ,
211 (114)
212 (115)
213 (116)
214 (117)
215 (118)
216 (119)
217 (120)
218 (121)
219 (122)
220 (123)
221 (124)

'222 (125)
223 (126)
224 (127)
225 (128)
226 (129)
227 (130)
228 (131)
229 (132)
230 (133)
231 (134)
232 (135)
233 (136)
234 (137)
235 (138)
236 (139)
237 (140)
238 (141)
239 (142)
240 (143)
241 (144)
242 (145)
243 (146)
244 <147>
245 (148)
246 (149)
247 (150)
248 <15ll
249 (152)
250 (153)
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Line Source L1ne Source

ENDI

ENOl (. 'DISPLAY' .)

ENDI (. process 'DIASCO' .)

ENDI
ENDI

.. 00 WORK ING. ' II

{ Initialize so.e value's. }
{ Endllsi loop,vou can ONLY stop thl }
{ pro,ra. with the co..and EXI(TI. }

{ Operator lOde wou can five waur }
{ co..andi to the svste.. }
{ Set switches,chanlle value's,trani- }
{ fer or displavs data-arrav's. }

{ Concurrent process, The selt-tuner. }

8EGIN WAITIDESC/=KAINII {wait until}
{ proceSi DIASCO has aCCePted }

{ the new setpoint value. }
WRITE(' SETPOINT .. ')1

ENOl

{ Readi character bw character a ietp,value}

IF O_CHc-16 THEN { <cr> received}
BEGIN WRITELNI

&ETPl cINT.0.216671 { 13/60=0.21667 }
IF ICOUNT>20)'OR (NOT CNTI THEN

REAJ)ICH) I
O_CHI·ORD(CHI-ORDOI
IF I(O_CN IN DIGITI AND IINT<17411
THEN INTl=10.INTtO_CHI

OPERATOR I

(. The operator can llive setpoint .)
WRITEI' SETPOINTc ')1 {value's via the kevboard, }

DIA&COI

REPEAT

IF CIK-'EXI' THEN
BEGIN WRITEI' QUIT THIS PROGRAM.!! ARE YOU SURE YIN ?1 'II

READ(CH) I
IF CH"'Y'
THEN GOTO 100 { You exit the profra. now, }
ELSE GOTO 101 { Go back to the operator-lOde.}

ENDI

WRITELNI
WRITE( ' ..... "
IIllITELNI

BEGIN INITIALI
IIHILE TRUE DO
BEGIN

(. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .1
(. Bodw at .ainprollra. 'DIASCO-TARGET' .1

101

348 12511
349 (252)
350 (253)
351 (254)
3:12 (255)
3:13 (256)
354 12:171
3:1:1 (2:18)

356 12:19)
3:17 (260)
3:18 (2611
359 (262)
360 (263)
361 (264)
362 (26:1)
363 (266)
364 (2671
365 (268)
366 (269)
367 (270)
368 12711
369 (272)
370 (273)
371 (274)
372 (275)
373 (2761
374 (277)
375 (27B)
376 (279)
377 (280)
378 (2811
379 (282)
380 (283)
381 (284)
382 (m)

383 (296)
384 (287)
38:1 (288)
396 (2B9)
3S7 (290)
388 (291)
389 (292)
390 (293)
391 (294)
392 (29:1)
393 (296)
394 (297)
39:1 (298)
396 (299)
397 (JOO)

VOl.T.' IiSPEEDSEYP

{ Display so.e data on the }
{ screen at the tarset-tlr.inal.}

IF CH='Y' THEN
BEGIN ESCAPEI

WRITELNI
WRITELNI' I
1:=01

VAR IllNTEGERi

BEGIN ESCAPI=FALSEI
REPEAT READICH) UNTIL ORDICH)=271 {<eic> received}
ESCAP:=TRUE;

REPEAT WRITE II :4,' " DALWUlI4,' ")1
WRITELNIDAT_Y[ll:4,' ',IDAT_U[lltl024)1411
11=1t1

UNTIL II>=INDEXI OR ESCAPI

IF NOT ESCAP THEN
BEGIN WRITELNIWRITELNI

WRITEI' ** RETURN TO OPERATOR-HODE, I<ISC> ')1
WRITELNi
WHILE NOT ESCAP DO I

PROCEDURE DISPLAYi

BEGIN WRITELNIW~ITELNi

WRITELNI'E~ROR =', ERRORII0/S " COV =',COVII015)1
WRITELNI
WRITELNI'INTCOR=',INTCORR/I0:S,' FORGET=',FORGETI10IS)1
WRlTELNi
WRITE I' DISPLAY DATA-ARRAY"S YIN? ')IREADICH)I
WRITELNI

£PRIORITYliOOIl
PROCESS ESCAPE I{Process to escape out ot displaw routine. }

,

299 (202)
300 (203)
301 (204)
302 (205)
303 (206)
304 12071
305 (208)
306 (209)
307 (210)
30B (211 ~

309 (212)'
310 (213)
311 (214)
312 (215)
313 12161
314 12171
Jl5 121B)
316 (219)
317 (220)
318 (221)
319 (222)
320 (223)
321 (224)
322 (225)
323 (226)
324 (227)
325 122B)
326 (229)
327 (230)
32B 12311
329 (232)
330 (233)
331 (234)
332 (235)
333 (236)
334 (237)
335 123B)
336 (239)
337 (240)
338 12411
339 (242)
340 (243)
341 (244)
342 (245)
343 (2461
344 (247)
345 124B)
346 (249)
347 (250)
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line SINrce Line Source

END 1

BEGIN

IINClUDE 'DKIDECTRG.PAS'

If SW.ESTlIlATOR THEN
BEGIN < Build a new data-vector X(t-del). }

< Bodw of the self-tuner. }

< U~date the Kal.an sain factor,}
< the aatrix D and the .atrix U.}

ALPHA: =FORGET!
FOR JI=l TO N~ar DO
IF ESTIH[Jl THEN
BEGIN

RJI-R[Jll
FI-X[Jl;
FOR 11=1 TO J-1 [~

IF ESTIH[ll THEN FI=FtX[ll'U[[tRJl;
KJI-UII[Jll
KlJll=KJI
lASTALPHAI=ALPHA;
AlPHAI=AlPHAtF.KJi
D[Jll-D[JltlASTAlPHA/AlPHA/FORGET; <~date D}
PI--F/lASTALPHAI
FOR II-I TO J-1 DO
IF E6TIN[ll THEN

XUlI" 00[-1];
X[2ll- UO[-2];
X13ll= Y[-1];

X[4l:= Y [-2l;
X[:lll- PSIPRED[-:!li
X[6ll~ 11

'JAR RJ, J ,I :INTEGER;
lASTALPHA,F,KJ,PIREAL;

VAR AUX,AUX_ESTIH,AlPHA IREAl;
I,SEST,SAH_TIH IINTEGER;
K lREAlVEC;

PROCEDURE CALCUlATION;

PROCEDURE UPDATEI

[SYSTEH(HICROPOWERI,OVERLAIDl
ItODIl.E CALCUlATE 1 < filel 'DKICALTRG.PAS· }

(nNOlIST tl
(t.lIST *1 < Overlaid declaration-file. }

1 (11
2 (21
3 (31
4 (41
:I (:II

2 6 (11
2 7 (21
2 8 (31
2 9 (41
2 10 (~I

2 110 (10~1

III (61
112 m
113 (81
114 (91
115 (101
116 (111
117 1121
118 (13)
119 (14)
120 11~)

121 (16)
122 (17)
123 (18)
124 (19)
12~ (20)

126 (21)
127 (22)
128 (23)
129 (241
130 (2:1)

131 (261
132 (27)
133 (28)
134 (29)
135 (30)

136 (31)
137(12)
138 (33)
139 (34)
140 (3:1)
141 tJ6)
142 cm
143 (38)

144 (39)
145 (40)
146 (41 I
147 (421
148 (43)
149 (44)
150 (451
151 (46)
152 (47)

153 (48)

lilT: =0;
EIID;

WRITElNiWRITElNi
WAIT(DESC:=CONTli <Wait until DIASCO i, finished.}

IF 0_CH=-21 THEil RUN:=FALSE «esc) received}
UNTIL RUN=FAlSE;

DISPLAY; < Dis~law soae charactere,ttc value',.}
END;

END.

100: WRITElN;
WRITElM(' •••••••••• PROGRAM IS FINISHED•••••••••••• ')1
WRITElM(' •••••• GIVE A BREAK AND START AGAIN ••••••• ');
WRITElN;

397 (3001
398 (3011
399 (30:!1
400 (3031
401 (3041
402 (30~1

403 (3061
404 (3071
40~ (3081
406 (3~91

407 (3101
408 (3111
409 (3121
410 (3131
411 (3141
412 (31~1

413 (3161
414 (3171
41~ (3181
416 (3191
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LUle Source line

ENOl

1* Hotorspeed )= 1800 rPI. *)
1* Set contrl volt. U(t)=o *)
(* STOP the alSoritha. *)

ENDI
UNTIL ISAH_TIH)=INTERRUPTS) DR IRUN • FALSE)i

21BEGIN FORGET:=HINFORGtKFORG*ICDV-KAXCOV)1
IF FORGETH THEN FORGET:=ll< Chinie FORGET}

GMHA. }

< Offset correction to zero, }

< then Set the new value.

< Updite Killin iainfictor I }

< and the D and U litrices. }

< Cilculite the 'SELF-TUNER' eouetions. }

< Cilculate
GAMHAlaUO[-ll*THETA[2l

t Y[Ol*THETA[3l t Y[-ll*THETA[4l
,t PSIPRED[-1l*THETA[5l t THETA[6li

IF aW,ESTI"ATOR
THEM UPDATEI

ENDI
IF W<O THEN WI=OI

AUXI- THETA[lltQOI

IF SlI.ESTIKATOR THEN
< Eltilite the predictar Pirilaters.}

ERRDRI=Y[Ol-X[ll*THETA[ll
-X[2l*THETA[2l < Difference between}
-X[Jl*THETA[Jl < plint_output and }
-X[4l*THETA[4l < predicted output. }
-X[:ll*THETA[5l-THETA[6li

IF SW.OFFCORR THEN < Cilculate' offset con£'ction }
< in the letpoint siinill w.}

BEGIN INTCORR:=INTCDRRtKOFF*IWS-Y[Ol)1
WI=WStINTCORRi < Offset corrected setp.sisrl~l>

< Cilculate UOCOl ICDMTROLLAW) }

BEGIN
AUX_ESTIHI=ERROR/ALPHAI
FOR 11=1 TO'Npir DO
IF ESTIHUl
THEN THETAUll=THETAU]tIAUX-ESTlH * K[IllI

ENDI

END
ELSE
BEGIN

ENOl

THEN
BEGIN WSlaSETPIWI=WSI

INTCORRI=Ol

IF SW."ANUAL THEN < No control it ill,put i step - }
< siSnil on the D/A-converter. }

BEGIN DACAI-2048-ROUNDIWS*J.15)i
DAC_AI=DACAI
UO[Oll=1024-DACAi

202 (97)
203 (98)
204 (99)
205 (100)
206 11011
207 1102)
208 (103)
209 1104)
210 (105)
211 (106)
212 (107)
213 (08)
214 11091
215 (110)
216 11111
217 (112)
218 (113)
219 (114)
220 (115)
221 (116)
222 (117)
223 (118)
224 (119)
225 (120)
226 11211
227 (122)
228 (123)
229 (124)
230 (125)
231 (126)
232 11271
233 (128)
234 (129)
23:1 (130)
236 (131)
237 1132)
238 (133)
239 (134)
240 (135)
241 11]6)
242 (1371
243 (138)
244 (139)
245 (140)
246 11411
247 (142)
248 (143)
249 (144)
250 (145)
251 (146)

< Update K}
< Updite litrix-U }

BEGIN
AUX:=UCItRJltP*KCIli
KCIlI=KCIltUCItRJl*KJi
UU tRJl: =AUX;

END;

IF Y[Ol)=J90 THEN
BEGIN DAC_A:=2048;

RUN: =FALSE I
WRlTELNI
WRITELNI'HOTOR-SPEED EXCEEDS LIHIT, ')1

ENDi

< Get the plant lisnils. }
< EiCh 0.2sec in interrupt frol encoder-interfice. }
< SalPle-tile = • interrupts * 0.2 sec. }

ENDI
OTHERWISE

FORGET:=HINFORGi

COV:=IDClltDC2ltDCJltDC4ltD[5ltD[6l)/Nesti
IF COV>HAXCOV
THEN CASE SW.COVCDRR OF

II SU.ESTIHATOR:=FALSEI < stop estilitor. }

SIlH_TlH: =0;
REPEAT < Count interru~t pulses.}

SAH_TIH:=SAH_TIHtll
WAITIP£SC:=ISR_ENCODll < wiit for next interr. }
Y[Ol:=PORT_A.LOBYTEt128*PORT~B.HIBYTEI

IF RUN THEN
BEGIN

IF COND_SIGNALlDESCI=KAIN) < If new setpoint bv operitor,}

<* * * * * * * Bodv procedure CALCULATION * * * * * * * * * * *}
BEGIN

< Covariance corretcion. Nest=r,ulber at utinted Pirileterl }

ENDi 1* 'UPDATE' *)

153 (48)
154 (49)
155 (50)
156 15ll
157 (52)
158 15J)
159 (54)
160 (55)
161 (56)
162 (57) i
16J (58)
164 (59)
165 (60)
166 (61)

167 (62)
168 (63)
169 (64)
170 (65)
171 (66)
172 (67)
173 (68)
174 (69)
175 (70)
176 Oil
177 (72)
178 (73)
179 (74)
180 (75)
181 (76)
182 (77)
18J (78)
184 (79)
185 (80)
186 (8ll
187 (82)
188 (83)
189 (84)
190 (85)
191 (86)
.92 (87)
i9J (88)
194 (89)
195 (90)
i96 1911
197 (92)
198 (93)
199 (94)
200 (95)
201 (96)
202 (97)
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Line Source Une Source

[NDH 'IF - RUN - THEN ...... , ' }

END,

[GlOBAL1 PROCEDURE CALCULATE 1
BEGIN

CALCULATIONi
ENDi

IF (AUX(>O) THEN UOrOl:=(W-GAKKA-Ol.UO[-ll)/AUXI

}

}

{ Fill set with eleaents }

{ Transfer procedure

< Decl~ration file

<. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .}
[6L08AlJPROCEDURE OPERATOR I
VAR PCIINTEGERI <••••••••••• **•••••••}

< }
<This procedure is build to co.aunic~te}

<with the prolraa. It returns I proatl }
< 'OPR= ' then wou can live a three char}
<acter cGaaand to chanle value's,set }
<Iwitchel,or ,tart the alloriha. }
< If you live the coaaand 'TRA' data }
<will be transfered to the hostsllstea. }
< }
<. • • • • • • • • • • • • • • • • • • .}

REAIUCH) 1
IF Ct\-'-' THEH
IEGIN SI6NI-TRUEI READ(CH)i ENDi

BEGIN DIGITI-[O,,'ll
WRITE( 'c ',1110.' ')I

101 IN1IaG.
HEYVAL1=FALSEISIGN:=FALSEI

PROCEDURE TRAI EXTERNAL 1

LABEL 101
VAR DIO.INT :INTEGER I

SION,HEWVALIBOOLEANI

£NDI

PROCEDURE GETCQK(PROlIPTlSTRING3 )1
BEOIN <Reid 3 ch~r.coaaand liven bll the operator,}

WRITE(PRQKPT,'. ')IREADLN(COK)i

PROCEDURE GETINTE6ER(VAR IIINTEGER);
< Display value of inteier I.if new value}
< i, liven bll the operator then check }
< inteler-foraat and put it into I. }

[SYSTEK(KICROPOWER),OVERlAIDl
IIODIL£ OPERATORI < file: 'DK:OPRTRG.PAS' }

IINCLUDE 'DECTRO,PAS'

(..MOlIST .)
(.tlIST .)

1 (1)
2 (2)
3 (3)
4 (4)
5 (5)
6(6)
7(7)

2 8 (l)
2 '(2)
2 10 (3)
2 11 (4)
2 12 (5)
2 112 (105)

113 (8)
114 (9)
115 (10)
116 (11)
117 (12)
118 (13)
119 (14)
120 (15)
121 (16)
122 (17)
123 (18)
124 U')
125 (20)
126 (21)
127 (22)
128 (23)
129 (24)
130 (25)
131 (26)
132 (27)
133 (28)
134 (2')
135 (30)
136 (31)
137 (32)
138 (33)
139 lJ4)
140 (35)
141 (J6)

142 (37)
143 (J8)

144 (39)
145 (40)
146 (40
147 (42)
148 (43)
149 (44)
150 (45)
151 (46)
152 (47)
153 (48)

Procedure 'CALCULATION' }{

<Clip the control volt~le ~nd ~dd )
{ converter offset to v~riable DACA,}

IF UO[01(-1024
THEN BEGIN DACA:=20481 UO[Oll=-10241 END
ELSE
IF UO[0])1024
THEN JEGIN DACA:=OI UO[011=1024 END
ELSE DACA:=1024-ROUND(UO[01)i
DAC_A:=DACAi { Give value to D/A converter, }

{ Calculate a new predicted value.}
IF SW.PREDICTOR
THEN PSIPRED[01:=GAKKAtUO[01.THETA[111

ENDi
{ 'END' self-tuner. }

ENDi

251 (146)
252 (147)
2:53 (148)
254 (149)
255 (150)
256 (151)
257 (152)
258 (153)
259 (154)
260 (155)
261 (156)
262 (157)
263 (158)
264 (159)
265 (160)
266 (161)
267 (162)
268 (163)
26' (164)
270 (165)
271 (166)
272 (167)
273 (168)
274 (169)
275 (170)
276 (171)
277 (172)
278 (17J)
279 (174)
280 (175)
281 (176)
282 (177)
283 (178)
284 (179)
285 (180)



OPERATOR 12127145 20-Jan-84 Friday
Filel DKIOPRTRG.PAS

PASCAL VOl.04 Pase 3-2 OPEIlATOR 12127145 20-Jln-84 Frida"
Filel DKIOPRTRO,PAS

PASCAl V01.04 Pase 3-3

Line

153 (48)
154 (49)
155 (50)
156 (51)
157 (52)
158 (53)
159 (54)
160 (55)
161 (56)
162 (57)
163 (511,)
164 (59)
165 (60)
166 (61)
167 (62)
168 (63)
169 (64)
170 (65)
171 (66)
172 (67)
173 (68)
174 (69)
175 (70)
176 171)
177 (72)
178 (73)
179 (74)
180 (75)
181 (76)
182 (77)

183 (78)
184 (79)
18S (80)
186 (8ll
187 (82)
188 (83)
189 (84)
190 IBS)
191 (86)
192 (87)
193 (88)
194 (89)
195 (90)
196 19l1
197 (92)
198 (93)
199 (94)
200 (95)
201 (96)
202 (97)

Sll'Jrt:e

WHILE NOT EOLN DO
DEGIN

~IGI=ORDICH)-ORDOI

IF DIG Itl DIOIT THEN
BEGIN IIEWVAL\=TRUEi

IF INT<3275 THEN INTI=INTI10tDIGI
END
ELSE
BEGIN WRITELNI

WRITEI' IIII INPUT ERROR. ')1
WRITELNI' GIVE NEW INTEGER VALUE. ')1
GOTO 101

ENOl
READICHH

EII[II

IF NEWVAL THEN
BEGIN II=INTI IF SIGN THEN 1:=-11 ENOl

END; II procedure 'GET INTEGER' I)

PROCEDURE GETREALIVAR RIREAL)I
{ Display real value R.ir new value is }
{ siven by the operator • then chet:k }
{ real-tor.at and put it into R. }

LABEL 101

VAR I.DIG,INT,COUNTIINTEGERI
FRACTION,FRACTIREALI
SIGN.NEWVAL.DOT:DOOLEA"I

BEGIN DIGITI=[0 •• 9]1
WRITEI '= '.RIl015.' ') i

101 SIGNI=FALSEIDOT:=FALSEINEWVALI=FALSEI
INTI=OlfRACTIONI=OI

READICH) I
IF CH='-' THEN BEGIN SIGNI=TRUEI READICH)I ENOl

WHILE NOT EOlN DO
BEGIN

IF CH='.' THEN
BEGIN DOTI= TRUEI COUNTI=OI fRACTIDNI=OI
ENO
ELSE

Line

202 (97)
203 (98)
204 (99)
205 1100)
206 11011
207 (102)
208 (103)
209 1104)
210 111')
211 1106)
212 (107)
213 (108)
214 (109)
215 1110)
216 lUll
217 (112)
218 (113)

219 (114)
220 1115)
221 (116)
222 (117)
223 1118)
224 1119)
225 1120)
226 11211
227 1122)
228 1123)
229 1124)
230 1125)
231 1126)
232 1127)
233 1128)
234 1129)
235 1130)
236 lUll
237 (132)
238 1133)
239 1134)
240 1135)
241 (136)
242 1137)
243 (138)
244 1139)
245 (140)
246 11411
247 1142)
248 1143)
249 1144)
2~ 1145)

&aurt:e

BEOIN DIOI=ORDICH)-ORDOI
IF IDIG IN DIGIT) THEN
BEGIN NEWVAlI=TRUEI

IF DOT THEN
BEGIN COUNTI=COUHTtli

IF COUNT<;6 THEN
BEGIN FRACTI=DIGI

fOR 11=1 TO COUNT
DO FRACTI=FRACT/l01

END
ELSE FRACTI =0 i

FRACTION:=FRACTIONtFRACTI
END
ELSE
IF INT<=3275 THEN INTI=INT.10tDIGI

END
ELSE
BEGIN WRITELNI

WRITE I' IU. IIlf'UT ERROR, ' ) i
WRITELNI' GIVE I~W REAl VALUE. ')1
60TO 10i

ENOl
ENOl

READICH)I
ENDi II while .)

IF NEWVAL THEN
BEOIN RI-INTtfRACTIONI If SIG" THEN RI=-R; ENDi

ENDI II procedure 'GETREAl' .)

PROCEDURE GETBOOlEANIVAR BIBOOlEAN)i
{ Oispla" boalean.y leans TRUE. }
{ N leans FALSE. Then the aper- }
{ atar can chanse the value. }

VAl NEWVAlIBQOlEANI
CHAR_BICHARI

BEOIN If 8 THEN WRITE I , Y ')
ELSE WRITEI' N ')1

NEWVAlI-fAlSEi
MADICH)I
lIHlLE NOT EOLN DO
BEGIN CHAR_BI=CHI NEWVALI=TRUEI READICH)I ENDi



OPERATOR 12127145 20-Ji~-84 Frida~

File: DK:OPRTRG.PAS
PASCAL V01.04 Pale 3-4 OPERATOR 1212714:1 20-Jan-84 Frldav

FUll DKllIt'RTRG.PAS
PASCAL V01.04 Pise 3-5

Ur,e Source Lllll Sourci

IF NEWVAL THEN
~EGIN IF CHAR_~ ='Y' THEN ~:=~RUE

ELSE ~:=FALSE;

BEGIN WIUTE I' I THETA[ll 'II
WRITELNI' [IE Il ESTlIIATED ? 'I I
IIRITELNi
FOR 1:=1 TO N~ar DO
IF EXISTS[I1 THEN
BEGIN

BEGIN It t t t t t t Body ~rocedure 'VEC' t t t t t t t t)
DISPLAY;
WRITELN;
WRITEI'ALTER PARAIIETERISI YIN? ');
READICH);WRITELN;WRITELN;
IF CH='Y' THEN
FOR 1:=1 TO N~ar [~

[F EX[STS[Il THEN
BEGIN

WRITE('ALTER PARAH. [',[:1,'1: YIN? ')1
READICHli
IF CH=' Y' THEN
BEGIN WR[TEI' PARAH. VALUE <r>')1

GETREALITHETA[I1);
WRITEltli
WR[TEI' ESTIIIATED YIN? 'II
READCCHII
IF CH='Y' THEN

WRITEII:2,' ',THETA[11:101511
IF ESTIII[11 THEN
(lEGIN WRITEI' , ,D[11110151 I

WRITELN ( , YES' I I

{ Shift resister Dis~lav/Clear. }

{ Dis~lav co~te~ts of shift-resist,}

ENDi
IlRITELN(' SHIFTREGISTERS ARE CLEARED.' II
ERRORI=OiINTCORRI =0;

UO[-I1I=01 Y[-I1I=0;
PSIPRED[-I1I=0;

ENDi

BEGIN WRITEI' D[Il <r> ');
OETREAUD(11) I
ESTlII[111"TRUEI
FOR JI=l TO 1-1 DO U[REIltJ11=0;
FOR J:"Itl TO Npir DO U[R[JltI11=Oi

END
ELSE
BEGIN WRITELNI D[111=01 ESTlII[l]l=FALSE; EI/DI

IF CH"'Y' THEN
IE8IN FOR 11-0 TO Nih DO

BEGIN

ENDI
IlRITElNI

/lAXI-NaM
IlRITE('DISPLAY CONTENTS Of SHIFTREG. Give the depht.1 ')1
OETINTEGER(~)I

IF /lAX)N.h THEN HAXI"Nih;
IIRITELN(' I UO Y PSIPRED' )i
FOR 11"0 TO ,/lAX DO
BEGIN WRITEI-II2,UO[-I1112:4,' ');

WRITELN(YE-I114,PSIPRED[-11:14151;

Ne.tl=OI COVI=OI
FOR 11-1 TO Npar DO
IF ESTIII[Il THEN
BEGIN NI,tl=Nlittl;COVI=COVtD[Il; END;
COVI=COV/Nut;

END
ELSE IIRITELN I

EHDIIlRITEI.N;

WRITE(' CLEAR SHIFTREGISTER. YIN 1 ');READICH);
IIRITELNi

BEGIN

ENDi It Procedure 'VEC' t)

PROCEDURE SHRI
VAR I,/IAXIINTEOERI

300 (195)
J01 (196)
302 (197)
J03 (198)
J04 <19t)
J05 (200)
J06 12011
J07 (202)
J08 (203)
309 (204)
310 (205)
311 (206)
312 (207)
313 (208)
314 (209)
315 (210)
316 (211)
317 (212)
318 (213)
319 (214)
320 (215)
321 (216)
322 (217)
323 (218)
324 (219)
325 (220)
326 (2211
327 (222)
328 (223)
329 (224)
330 (225)
331 (2261
332 (227)
333 (2281
334 (229)
33:1 12JO)
336 (2311
337 (2321
338 (233)
339 (234)
340 (235)
341 (236)
342 (237)
343 (238)
344 (239)
345 (240)
346 (241)
347 (242)
348 (243)
349 (244)

NO' );

{ I~itialize the vector THETA,)
{ a~d the latrice. D and U. }

{ Dis~laY the ~ara.et. , D[Il }

END
ELSE WRITELNI'

VAR I,JIINTEGERi

END
END; It 'DISPLAY' tl

PROCEDURE VEC;

PROCEDURE DISPLAYi
VAR I: INTEGER;

251 (146)
252 (147)
253 (148)
254 (149)
255 (150)
256 11511
257 (152)
258 (153)
259 (154)
no (155) "
261 (156) ,
262 (157)
263 (158)
264 (159)
265 (160)
266 (161)
267 (162)
268 (163)
269 (164)
270 (165)
271 (166)
272 (67)
273 (168)
274 (69)
275 (70)
276 (71)
277 U721
278 U731
279 (74)
280 U751
281 U761
282 (77)
283 (78)
284 U791
285 (80)
286 (81)
287 (82)
288 (83)
289 (84)
290 (185)
291 US61
292 11871
293 (188)
294 <1891
295 (190)
296 11911
297 <1921
298 <1nl
299 (194)
300 119:1)
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PASCAL V01.04 fue J-7

Line Source Une

ENOl (t procedure 'REA' .1

{ filter coeff. and .iniau. and .aXl
{ IoU. Hai ts.

WRITE I ' OffSET-VOLTAGE:' Ii
QOLTAGEI=12048-QACAI/204.81
GETREAL(VOLTAGE)I
DACAI=2048-ROUNDI VOLTAGE.204. B) I

BEGIN SAHPLE_TIKE:=INTERRUPTS.0.21
WRITELN('SAMPlE_T1KE = ',SAHPLE_TIMEI4:2.'iec.')i
WRITE(' GIVE NEW SAHPLE TIME.1N SECONDS I 'II
GETREAL(6AHPlE_TIKE) I
INTERRUPT61 =ROUND(5'SAHPLE_TlHE II

{ INTERRUPTS is number of clock pulses.)
{ Each clockpulse aeans 0.2 sec. )

'Ii

I 00

: 01

{ Give an offiet control-Yoltage )
{ 0 <= ofhet yoltase <= 10 volts. )

{ Give the saaple-tiae in secondi. }
IREALI

BEGIN WRITE('COEff. 00 OF FILTER ON
GETREAL(OO) I
WRITE('COEff. 01 OF fiLTER ON
BETREAL(QI If

WRITE('6AIN OffS.CORR. IN SETPOINT:KOff ')1
BETREN..(KOfflf
IF KOFF>l THEN kOFfl~l'

WRITE('6TART VALUE INTEG.CORRECT. IINTCORR')I
GETREAL(INTCORR)I

WRITE('GAIN COVAR. CONTR. SECT. I KfORG 'II
GETREAl (KfORGlI
IIRITELNI
WRITE('HIN. VALUE fORG.fACTOR. lMINfORG')1
GETREAL(HINfORG)I
WRITE('HAX. AVER.COVAR. OF PARAM. :MAXCOV 'II
GETREALI HAXCOV),
fORGETI=HINfORGI
WRITELNI

VAR VOLTAGEIREALI

ENOl

PROCEDURE SAIII
VAR SAHPLE_TIHE

BEGIN REPEAT

PROCEDURE OFSI

398 (293)
399 (294)
400 (295)
401 (296)
402 (297)
403 (298)
404 (2991
405 (300)

40& (3011
407 (302)
408 (303)
409 (304)
410 (305)
411 (3061
412 (307)
413 (308)
414 (3091
415 mO)
41& (3111
417 (312)
418 (313)
419 (314)
420 (315)
421 (3161
422 (317)
423 (318)
424 (3191
425 (320)
42& 13211
427 (322)
428 (323)

·429 (324)
430 (325)
431 (3261
432 (327)
433 (328)
434 (3291
435 (330)
436 (3311
437 (332)
438 (333)
439 (334)
440 (335)
441 (3361
442 (337)
443 (338)
444 (3391
445 (340)
44& (3411
447 (342)

ENOl
If NOT SW.PREDICTOR THEN PS1PRED[011=01

WRITEl' CLEAR SHifT REGISTERS, YIN? 'II
READlCH) I
If CH='Y' THEN { Clear ihift-resister,}
8EGIN fOR 1:=0 TO Nsh DO

BEGIN UO[-131=01
Y [-IlI=Oi

PSIPRED[-Ill=OI
ERROR :=Oi

INTCORR I=Oj
ENDi
WRITELNi
WR1TELNl' SHlfTREG1STERS ARE CLEARED.')'

EN[11
WRITELNI

ENDI (. 'SHR' *'

DEG1N
lIITH SW DO
lIEG1N

WR1TE('COVCORR: I=STOP EST1M., 2=CHANGE fORG.')1
WRITELN(' ELSE: NO ACT1OtI'11
WR1TE(' SW:COVCORRECTION 'Ii
GETINTEGER(COVCDRRII
WRITEl' SW:OFFSET CORRECTION IN SETP01NT YIN? ')1
GETBOOLEANIOffCORRli
WRITE(' SlI:ESTIMATOR Y/NY')I
GETBOOLEANIEST1MATOR)i
WR1TE(' SlIlPREDICTOR Y/NY')i
GETBOOLEANIPREDICTORII
WR1TEl' SW1HANUAL Y/NY'II
GET BOOLEAN lHANUAL I I
WRITELNI
If SW.HANUAL THEN
BEGIN SlI.ESTIHATOR1=fALSEI

SlI.PRED1CTORI=fALSEI
SW.OffCORR:=fALSEI

PROCEDURE SWII {Set software switches.
SW.COVCORR I covariance correction}

ENOl
WRITELNI

ENOl I' procedure 'SWI' .1

PROCEDURE REAl {Aisi9n real value's to lain-factors ,)

J49 12441
J50 12451
J51 (246)
J52 12471
J5J 12481
J54 12491
J55 12501
J56 12511
J57 12521
J58 125JI
J59 12541
J60 12'51
J61 12561
J62 12571
J6J (258)
J64 (259)
J65 (260)
J66 12611
J67 12621
J68 126JI
J69 12641
J70 12651
J71 12661
J72 12671
J7J (2681
J74 (269)
J75 (270)
J76 (271)
J77 (272)
J78 (273)
J79 (274)
J80 (2751
J81 (276)
J82 (277)
J8J 12781
J84 (2791
J85 (280)
J86 12811
J87 (282)
J88 128JI
J89 (284)
J90 12851
J91 (286)
J92 (287)
J9J (288)
394 (2891
J95 (290)
J96 (291)
397 (292)
398 (293)
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PASCAL VOl.04 Pa•• 3-B OPERATOR 12127145 2O-Jan-84 Frlda...
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PASCAl VOl.04 Pa•• 3-9

Lin. Soure. Lin.

ENOl

{$ $ $ $ $ $ • *> Bod... proc.dur. 'OPERATOR' <* * * * * $ $ * •• *}

END' ($ Proc.dure 'OPERATOR' $)
,END. ($ HODlLE 'OPERATDR' *1

GETCOK('OPR'II {Put the proet 'OPR=' to the Icr••ro. }
{ Op.r.tor can liYe coaa.ndl. }
{ If co...rod is EXI(TI then STOP. }
{ If coaearod is RUN then Itart lelf-tun.r. }

{ Iroit. 10•• Yalue's.befor. }
{ startinl the 1.lf-tuner. }

6ETCOK( 'CPR' I I
ENOl
IF CDHa'RUN' THEN INIT.SETI

WHILE (COK <> 'EXI') AND ICOK <> 'RUN'I DO
BEDIN IF COII-'REA' THEN REAl {Assi.n real Yllue' 5 1

IF COK='SHR' THEN SHRI {Displaw shiftreiisters }
IF CQK"'VEC' THEN VECI {DiIPI. parae. Yector }
IF COlI-'SIII' THEN SInl (Set switches )
IF COH,,'SAK' THEN SAHI {Dlspl. saeple tiee }
IF COK='DfS' THEN OFSI {Displ. offs.t corotr.Yolt}
IF ICOKa'TRA'1 MID CHT THEN TRAI {Transf.r dlta }

JESIN

496 (J911
497 (J92)
498 (J9:I)
499 (J94)
500 (J951
501 (J96)
502 13971
50J (J98)
504 (J'19)
505 (400)

506 (4011
507 (402)
508 (40J)
509 (404)
510 (405)
lUI (406)
512 (4071
51J (408)
514 (409)
515 (410)
516 (4111
517 (412)
518 (413)
519 (414)
520 (4151
521 (4161
522 (4171
52J (418)
524 (4191
525 (420)
526 (4211
527 (4221
528 (42J)

ENOl

ENDI
INTl=OI
IIRITELNI

IIRITEI' * * * RUN FOR COUNT. YIN 1 'I' {Y, th.ro the .1.· }
GETBOOLEANICNTII { orlthe stops aft.r • eertlln nue-}
IF CNT THEN ( bet ICOUNT) of 1tlr.Wons. }

( N,then stop Illor. b... '<.sc)'. }
BEGIN WRITE I 'COUNT , IIGETINTEOERICOUNTI I

IF COUNT<l THEN COUNTI s ll
IF COUNT)"999 THEN IHDEXI=1000

ELSE INDEX:=ltCOUNTI
IIRITELNI
FOR 11=1 TO Np.r { Put the stlrt Y.lue of }
DO ZHETA[IJI"THETA[IJI {THETA[IJ in ZHETA[IJ. }

IIRITEI' CHANGE OFFSET VOlTAGE. Y/N1 ')1
READ(CHII
IF CHz'Y' THEN OFSI
IIIlITELNI
RUHlaTRUEI { St.rt of the I.lf-tunirol allorithe. }

GETINTEGE~ (I II
IISI=I*0.216671 { IJ/60=0.21667}
111=1151
INTCORR:=Oi '{ Set offs.t eorr. to lero. }

IIRITELNIII=~OUNDIIIS*4.615JBII

WRITEI' * * * THE STA~TING SEIPOINT VALUE ISI',II4)1
IIRITELNI
IIRITEI' CHANGE SETPOINT VALUE. YIN 1 'II READ(CH)I
IF CH='Y' THEN
BEGIN

UO[OJI=VOLTAGE*204.8-10241
DALAI=DACAI
IIRITELNI
IIRITEI'CHANGE OFFSET-VOLTAGE 1 YIN I'll
~EADICHIIIIRITELNi

UNTIL ICH='N') OR IORDICHI=-161i (ORD«cr» = -16 }
IIRITELNI

ENOl 1* Procedure 'QFS' *1

BEGIN { Ini t setpoirot yalu. }

PROCEDURE INIT.SETI { Initial lIe soe. y.lu.'s b.for. }
VAR J,IlINTEGERI { wou eak. a new stirt. }

447 13421
44B 13431
449 13441
450 13451
451 13461
452 13471
453 134BI
454 13491
455 13501
456 f3511
457 13521
45B 13531
459 13541
460 13551
461 13561
462 13571
463 13581
464 I'J5'11
465 IJ601
466 IJ611
467 IJ621
46B IJ6JI
469 IJ641
470 (3651
471 IJ66)
472 IJ671
47J IJ6BI
474 IJ691
475 IJ701
476 IJ711
477 IJ721
478 IJ731
479 IJ741
4BO 13751
4Bl IJ761
4B2 (J771
4BJ IJ7BI
4B4 IJ791
485 (JBOI
4B6 (JBlI
4B7 (3821
4BB (JBJI
4B9 13B4)
490 IJB5)
491 (386)
492 (3871
49J IW)
494 IJ891
495 (;1901
496 (3911
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Line Saurc. Line Sourl:e

ENDI

DECOD=0 •• 71

XINCLUDE 'DECTRG.F'AS'

CGLOBAL1PROCEDURE TRAI < Auxi 1. real variable )
< Due.v to store return bvte)

< Initialize SLU.2 )

< nothinll
< trans-lit low bvte )
< wait on return sianal )
< clear buffer in I duI.v)

< recvtintrpt dislb. )
< Set pro••baudr enable)
< B'101' " 9.6K )
< Set data baudrate )

END I

WHILE NOT.TCSR.T.RDY DO I
TDBR,T_DATlcLOWBI
WHILE NOT RCSR.R.DOH DO ;
DUltltYlaRDBR.R_DATI

I,A.J IlHTEGERI
CH ICHAllI
REAlIlUllBER1REAli
DUltltY IBYTE.RANGE I

ENDI

RDJRICAT(XQ'176542'),VOLATILE, < RECEIVER DATA BUFFER )
READONLYJ PACKED RECORD < REGISTER • )
R.DATI BYTE.RANGEI < RECVEIVED BYTE. )

VAR LOWB.HIGHlIBYTE_RANGEI
8UF.TRANS IXHBUF I
DUltltY IBYTE.RANGEI

BUF_TRANSIIUNSIGNEDI=TRANS_DATI < trans·.it buffer, )
LOWBI-8UF.TRilNS.LI < divide in low bvte. )
HIGHBI-8UF.TRANS.HI < and hillh bvte. )

RCSR,R_IEBI-FAlSEI
TCSR,TJPIEI-TRUEI
BMIGRATE I- 51
TCSR.T-P8SI-8M1DRATEI

ENDI '* init alu *)

UOlATILEJ PACKED RECORD < STATUS REGISTER SLU-2 )
R.IEBICPOS(6)J BOOLEAN; < RECV, IHTRRPT, EUABLE ~IT )
R.DONICPOS(7),READONlYJ BOOLEAN; < RECV. DONE BIT)

BE61N

PROCEDURE TRANS.KIT(TRAHS_DATIUHSIGNED)1
< Trans.it an INTEGER-for.,t fro. )
< the tarset to the hostsvst... )
< First VDU have to divide the )
< buffer into two bvtes. )

PROCEDURE IHIT.SLU_21
BE81M

153 (48)
154 (49)
155 (50)
156 (51)
157 (52)
151 ($3)
159 ($4)
160 (55)
161 (56)
162 (57)
163 (58)

164 (59)
165 (ItO)

166 (61)
167 (62)
168 (63)
169 (64)

170 (65)
171 (66)
172 (67)
173 (68)
174 (69)
175 (70)
176 (71)
177 (72)
178 (73)
179 (74)
180 (75)
181 (761
182 (77)
183 (78)
184 (79)
185 (80)
186 (81)
187 (82)
188 (83)
189 (84)
190 (85)
191 (86)
192 (87)
193 (88)
194 (89)
195 (90)
196 (91)
197 (92)
198 (93)
199 (94)
200 (95)
201 (96)

)< RECEIVER CONTROL AND

< Overllid declaration file. )

END;

RCSRICAT(XO'176540'),

TDBRICATlXO'176546'), < TRAHSHITTER DATA BUFFER )
VOLATILE1 PACKED RECORD < REGISTER SLU-2, ' )
T_DATI BYTE_RANGEl < NEXT BYTE TO BE 'TRANSHITTED)

<* *** * ** ** * ***** ** ** ** ** *)< )
< This procedure, reads dati fro. the tar'ets )
< dati Irrlv's and trans.its the data bvte )
< after bvte ,in cOllunication with the host- )
< iVite.,vi, SLU-2 to the host. )
< BAUDRATE = 9.6K • )
< )
<* **** * ** ** *** * ** ** *** ** *)

XHBUF=PACKED RECORD
LI BYTE_RANGEl < BYTE.RAGE =PACKED ARRAYC1 ••8J OF BIT,)
HI BYTE_RANGEl < THIS IS A PRE·DEFINED ARRAY·TYPE. )

END;

TCSRICAT(XO'176544'), < TRANSHITTER CONTROL AND )
VOLATILEl PACKED RECORD < STATUS REGISTER SLU-2. )

T.PBEICPOSll)l BOOLEAN I < ENAB. BAUDRATE BEL. )
T_PBSHPOS(3lt

BIT(3)1 DECOD; < BMIDRATE SEL. IF POS(I)"I.)
T_IEBICPOS(6)1 BOOLEAN I < INTRRPT.EHAB. IF POS(7)-I.)
LRDYICPOS(7),

READONlYJ BOOLEANI < 8OF. READY TO ACCEPT BYTE)

TYPE

VAR BAUDRATEIDECODI

CSYSTEHlHICROPOWER),OVERLAIDl
HODULE TRANSFER; < filet 'DKITRATRG.PAS' )

lUMOLlST *1
(ULIST *'

1 (11
2 (2)
3 (3)
4 (4)

5 (5)

2 6 (11
2 7 (2)
2 8(3)
2 9 (4)
2 10 (5) ~

2 110 (l05)
111 (6)
112 m
113 (8)
114 (9)
115 (10)
116 (Ill
117 (12)
118 (13)
119 (14)
120 (15)
121 (6)
122 (7)
123 (18)
124 (19)
125 (20)
126 (21)
127 (22)
128 (23)
129 (24)
130 (~)

131 (26)
132 (27)
13l (28)
134 (29)
135 (30)
136 (31)
137 (32)
138 (33)

139 (34)
140 (35)
141 (36)
142 (37)
143 (38)
144 (39)
145 (40)
146 (41)
147 (42)
148 (43)
149 (44)
150 (45)
151 (46)
152 (47)
153 (48)
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line Source lirw Bourel

END;

ENOl 1* Transreal .)

BEGIN

ENDi
21 BEGIN REALNUHBERI=INTCORRI

TRANS_REALI
ENOl

31 BEGIN REALNUHBERI=FORGET;
TRANS_REALI
REAlNUHBER:=kFOROI
TRANS_REALI

TRANS_HITIINf01[J]);
TRANS_HITIINF02[J])i

ENDI U for *)

ENIIf
61 BEGIN REALHOHBERI= 01i

\lRITELN('SET_SIZE~ '. INDEX:5 )1
IF SIl.OFFCORR <If iW...... is}
THEN TRANS_HIT(1) ELSE TRANS_HITIO);{true then trans-}
IF S\I.ESTIHATOR {ait 1 else O}
THEN TRANS_HITll) ELSE TRANS_HITIO)i
IF SIl.PREDICTOR
THEN TRANS_HIT(l) ELSE TRANS_HITIO)I

fOR JI-O TO INDEX-1 DO {Trans-.it the dati IrrlY's}
BEGIN AI~ROUND(DAT_\l[J]' 4.61538)j{ 60/13=4.61538 }

TRANS_HillA) I { SElF-OINT " •• }
AI3ROUNDIDAT_Y[J] * 4.61538)1
TRANS_HITIA) I {SPEED rf~. }
TRANS_HITIDAT_U[J]); { UO contr.volt }

{ -1024=0 volt }
{ additionll iofo.;
{ additiooll info.}

ENOl
41 BEGIN REAlNUHBERI=KOFFI

TRANS_RF.ALI
ENDi

5: BEGIN REALNUHBERI= 001
TRANS_REAl;
REALNUHBER:= COVI
TRANS_REAL;

WRITELNI
WRIlELH( 'TRAHSIIIl THE PIlRAHETER VALUE" S. ' ) ;
TRAMS_HIT( HP,r)1 {Transait the nuaber of p.raaeters.}
fOR I I-I TO NPir DO
BEGIN REAlHUHBERI= ZHETA[I]I {St.rt value of thet•• }

TRANS_REALI
REAlNUHBERI3THETA[I]; {Last value of theta.}
TRANS_REALI
CASE I OF

11 BEGIN REALNUHBERI=ERRORI
TRANS_REAL;
TRANS_HIT IINTERRUPTS) I

251 (146)
252 <1471
253 (48)
254 (49)
255 (150)
256 U511
257 (52)
258 (53)
259 (54)
260 (55)
261 (56)
262 U571
263 (58)

264 (59)
265 (60)
266 U611
267 (62)
268 (63)
269 (164)
270 (165)
271 (166)
272 (67)
273 (68)

274 (169)
275 (110)
276 U1U
211 (12)
218 (13)
219 (14)
280 (75)
281 (16)
282 (11)
283 (78)
284 (79)

285 (180)
286 U8U
281 (82)
288 (83)
289 (184)
290 (85)
291 (86)
292 (81)
293 (188)
294 (89)
295 (190)
296 U911
291 (92)
298 U9J)
299 (194)
300 (95)

{ trans-ait hish blltl }

{ Traosait I REAl-foraat to the }
{ hOitsllstea.first s'Plrlt, the }
{ real into I p.c~ed Irr'lI of }
{ 4 blltes. Then transfer bllt, }
{ after bllte. }

WHILE NOT TCSR.LRDY DO ;
TDBR.T_DAT:=HIGHBI
WHILE NOT RCSR.R_DON 110;
DUHHV : =RDBI< •R_.DAT 1

WRITELNi
\lRITEI ' ..*DATA TRANSFER ' )I
llRITELNI' • • • .1IORKING. ') I
WRITELN;

TRANS_HITIINDEX)I { Len••h of the dat,-arrIY's }

REALB:IREAlI=REALNUHBER; { Divide I rei1 in 4 blltes.}
FOR I :=1 TO 4 DO { Transait the 4 blltes. }
BEGIN WHILE NOT TCSR.T~RDY DO i

TDBR. LDAT:=REALB.RB[I]; <Transfer }
WHILE NOT RCSR.R_DON DO 1
DU""YI=RDBR.R_DAT; {Clelr buffer in duaall}

WHILE NOT RCSR.R_DON DOi {Wait.t silOll ho,tSllSt...}
DUHHYI=RDBR.R_DATi {Cle.r buffer into I duaay.}

VAR REALB IREALBUFi
I : INTEGER;

{------------------ Bodll procedure 'TRA' --------------------}
BEGIN WRITELN;

INIT _SLU_2i
WRITELNI'CHECK: BAUDRATE HOSTSYSTEH.I 19.6 KB) ')1

lYPE REALBUF=PACKED RECORD
R8/PACKED ARRAY [1 •• 4] OF BYTE_RANGEl
END;

PROCEDURE TRANS_REAl;

202 (97)
203 19B)
204 (99)
205 (100)
206 11011
207 (102)
20B (103)
209 (104)
210 (05)
211 (106)
212 U071 ';
213 UOB)
214 (09)
215 (110)
2U 11111
217 (112)
218 (113)
219 (114)
220 IUS)
221 (16)
222 (17)
223 IUB)
224 U19)
225 (20)
226 U211
227 (122)
22B (23)
229 (24)
230 (125)
231 (26)
232 U271
233 U2B)
234 (129)
235 (30)
236 (31)
237 (132)
23B (133)
239 (34)
240 (135)
241 (36)
242 (37)
243 UlB)
244 (39)
245 (140)
246 U411
247 (42)
248 (143)
249 (44)
250 (45)
251 I1U)
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Lir,e Source

300 (195)
301 (196)
302 (197)
303 (198)
304 (199)
30:1 (200)
306 (201)
307 (202)
308 (203)
309 (204) ,.
310 (205)'
311 (206)
J12 (207)
313 (208) ENDI
314 (209) END.
Jl:1 (210)

TRANS_REALI
REALhUHBERI=PSIPItED(OJI
TRANS_REALI

END I
ENOl

ENDI

WRITELNI
WRITE ('en DATATRANSFER.. 'l;
WRITELN( , , ••••• fINISHED. ') I
WRITELNI

(e ~rDCedure 'TRA' e)
Ie IDdule 'TRANSFER' e)

mns 18 fILE 'DKIBLDTRO.COH'.
1
1
I THIS BOfTWARE IS FURNISHED UNDER A LICENSE AND HAY BE USED OR COPIED
I ONLY IN ACCORDANCE WITH THE TERHS OF SUCH LICENSE.
I
I COPYRIDHT (c) 1982 BY DIGITAL EQUIPKENT CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.
1
I Install DEHON ~rD'r.. intD k.rnel lelDrv ilase file
I
I
R 1tER6E
DIATRO-DIATRB.CALTRO.OPRTRG.TRATRG//
SYIFKERN.STB.SYILIBNHD//
~C

R RfLlIC
DIATRO.DIATRG=DIATRG.SYIFKERN
~C

R HIB
DIATRG.DIATRB.HIB=DIATRG.SYIFKERH/B/S
SYIOOBOTF,BOT
~C

DEL/NOD DIATRG,HOB.OIATRB,PIH

&Q/NOQUER OK I

This fiIel 'DKILOAD.COH' contains the instruction set tor
dDwnline-IDadins the tarset ~rDsral.

INS XTI

LOAD XTI

R DLLIlfID
1
XTI~DK1DIATRO,"I"/E

I
ISt.rt dDwnline-IDadin. I tY~e • ILOAD <cr> •
I

00o
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line SO'Hce

(* file: 'DK:DIAHST.PAS' *)

RDBR:CAT(XO'176502'),

ttl.....
Lo.
I-'

~
CD

I\).

*)
*)

10-JUN-83

{setpaint }
( steed )
{ differencllJ
{vol lase }
:REAli

{ Predifin.d ...ariable. }
{ setpoinl,nlJaber af paraatters )

(* File specifcation, dale.
(* Samples I ...ariable.

TCSRI[AT(ZO'176504'1,
VOlATILE1PACKEil RECORD {xait conlrol rei. CH 0 ;
T_RIlYICPOS(7),BIT(II)lBOOlEANI (xail-blJffer read~)

{ 10 accept dala. }

TDBRICAT(ZO'176506'),
VOLATILE1PACKED RECORD {xail data-buff.r CH 0 }
T_DAT IBYTE_RANGE i { nexl b~te 10 tran'Lil }

ENDi

VOLATILE1PACKED RECORD {recv. data-buffer CH 0
R_DATICREADDNLY1BYTE_RANGEi { rec.... data

ENlli

ENDi

LBUf ,HBUfI BYTE_RANGE I
SETP,N,arIINTEGERI
X-AR :XIIIlUfI
CH ICHARi
SPEC,DATE:CH_ARi
SET_SIZE IINTEGERI
.THETA,R IREAl I
PRNTSET ITEXT; { text-file for prinler.}
PLOTSET IFILE Of CHARi { data-file for plotler,}
INfO_BUF IPACKED ARRAY[1 •• 81 OF INTEGER;
DATA_BUf :PACKEIl ARRAY[1 •• 30] Of RECORD

S,
r,
D,
U

EHDi

(* End of declarltion file 'DECHST.PAS'. *)

- if wou use th.s. exception handlint procedures, plels. inclUde in waur

XINCLUDE 'DYIEXC.PAS'
(UNOLIST U
(UUST *)
XINCLUDE 'DYIEXCREP.PAS'
(* USER LIBRARY. file I EXCREP.PAS

Line Source

2 54 (26)
2 55 (27)
2 56 (28)
2 57 (29)
2 511 (30)
2 59 (311
2 60 (32)
2 61 (33)

2 62 (34)
2 63 (35)
2 64 (36)
2 65 (37)
2 " (311)
2 67 (39)
2 68 (40)
2 " (41)
2 70 (42)
2 71 (43)
2 72 (44)
2 73 (45)
2 74 (46)
2 75 (47)
2 76 (48)
2 77 (49)
2 78 (50)
2 79 (51)
2 80 (52)
2 111 (53)
2 82 (54)
2 113 (55)
2 114 (561
2 115 (57)
2 86 (511)
2 87 (591
2 811 (60)
2 1I9 1611
2 90 1621
2 91 (631
2 92 (64)
2 93 1651

94 (211)
95 (291
96 (301

2 97 ClI
2 247 Cl511

2411 (31)
249 (32)

2 250 UI
2 251 (2)
2 252 m

{ 8 lower bits }
{ II hither bits}

BlIF =BYTE_RANGE i
XKBUF =PACKED RECORD

UBYTLRANGEi
HI BYTE_RANGE;

ENDi

BYT =0 .. 255i
CH_AR =PACKED ARRAY[1 •• 101 Of CHARi
BUF_AR =PACKED ARRAY[1 •• 5121 OF CHARI

VAR RCSRI[ATlZO'176500'),
VOLATILE1PACKED RECORD {Recv. control r.t. eH 0 }
R_IEBI[POS(6)]IIOOLEAlli {r.c.... into enable }
R_DON:CPOS(7),READONLY1BOOLEANI {r.c.... done )

ENDI

TYPE

[SYSTEK(KICROPOWER) ,PRIORITY(52) ,DATA_SPACE(5500),STACK_SIZE(2500)1
PROGRAM BIASCO_HOSTi

ZINCLUDE 'DECHST. PAS'
(* - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -*)
{ file with declarations to be used with }
{ the file DIAHST.PAS in protraa DIASCO_HOST.}
(t - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -*)

(*- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *)
(* *)
(* PROGRAK Otl THE liDST SYSTEK,THAT READS DATA *)
(* FROK THE RECEIVER-~UFFER CH O,AND PUT IT IN tl
(* fiLES ON A FLOPPY: *)
(* - DATA-FILE: <nal,e).DAT ,FOR PLOTS ON THE PDPl1160 tl
(* - AND TEXT-fiLE: <NAKE>.TXT ,TO PRINT THE DATA. *1
(* *)
(* THE PROCEDURE 'DISPLAY' DISPLAY'S THE PLOT-FILE'S *)
(* *)
It (includins the files: EXCREP.PAS) *)
(* EXC ,PAS) *)
(* DECHST .PAS) *)

(* TRAHST •PAS) *l
(* DISHST .PAS) tl
It (D'Jild with: @FlLBLD.COK) tl
(* *)
(*- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - *)

(1 )
2 (2)
3<3>
4 (41
5 (5)
6 (6)
7 (7)
8 (II)
9 (9)

10 <10:\
11 (11)
12 (12)
13 (13)
14 (141
15 (15)
16 (16)
17 (17)
III (111)
19 (19)
20 (20)
21 (211
22 (22)
23 (23)
24 (24)
25 (25)
26 (26)
27 (27)

28 (28)
29 (11
30 (2)
31 (3)
32 (41
JJ (51
34 (6)
35 (7)

36 (II)
37 (9)

38 (10)
39 (11)

40 (12)
41 Cl3)
42 Cl4)
43 (15)
44 (16)
45 (171
46 (18)
47 (19)
411 (20)
49 (211
50 (22)
51 (231
52 (241
53 (25)
54 (261
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line Source Line Source

REPEAT

ENDI

ENDi

application prosra. EXCREP,PAS os well as EXC.PAS.

}

}

SETPOINT SF'EE[I' I;
DIFF. VOLTAGE 'II

{ Procesti to esca"e fro" the
( displall proced~re.

\INTEGER I
II1lFO..REC I
IDAT/LRECI
IREC;
IFILE OF DATA.RECI

JoI
DUIl/1Y
DISREC
DISBUF
DATSET

SETP,SPEED,DIFFER,VOLTAGE:REALi
ESC lBOOlEAIl;

llRITE (' •
llRITELNI'

llRITELNI' the dah-fi Ie is oper,ed ar,d reset. 'I I

( the fi rst eleunt, an ir,teser, cor,tiir.s )
( SET.SIZE i ••• the n~.ber of s3.ples uf }
( one variable.

JI=OI
DISRECI=DATSET~I ( The first records contain infor- }
DUIl/1YIIRECI=DISREC[I]1 (.ation for the plot-proSraa. }
SET_BIZEI~DUKKY[I];

llRITELN('SET_SIZE=',SET.SIZE:41;

VAR

BEGIN FILE_N~I ( Give the na.e of the file 1I0U }

( want to displall.
QfEN1DATSET ,SPEC,

DEfAULT:='DYAI :tIOF'LOT ,[lAT',
BUFFERSIZE:=5121;

RESETlDATSET II
ESCAPE I

BEGIN ESCI=FAlSEI
REPEAT REA[I(CHI U1HIL ORD(CHI=2?; Ce.c: recebad.}
ESC:=TRUEI

ENDI

[PRIORITYClOOI]
PROCESS ESCAPEI

TYPE REC =~AY[I •• 4] OF REAL;
IHFO_REC~ARRAY[I ••8] OF INTEGER;
DATA.REC=ARRAY[I •• 32] OF REC;

2 J86 (241
2 387 (251
2 388 (261
2 3B9 (271
2 390 (28)

2 391 (29)

2 392 (30)
2 393 <311
2 394 (32)
2 395 (33)
2 396 (34 I
2 397 (35)
2 398 (36)
2 399 (37)
2 400 (381
2 401 (39)
2 402 (40)
2 403 (41)
2 404 (421
2 405 (43)
2 406 (44)
2 407 (451
2 408 (46)
2 409 (47)
2 410 (481
2 411 (491
2 412 (50)
2 413 (511
2 414 (52)

2 415 (53)
2 416 (54)
2 417 (55)

2 418 (561
2 419 (571
2 420 (58)
2 421 (59)
2 422 (60)
2 423 (611
2 424 (62)
2 425 (63)
2 426 (64)
2 427 (65)
2 428 (66)
2 429 (67)
2 430 (68)
2 431 (69)
2 432 (70)
2 433 (711
2 434 (72)

( Specif~ the current date.

{- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -}
{ }
{ PROCE[lURE ON THE HOST SYSTEK,THAT DISPLAYS THE DATA }
{ FRCH THE PLOT-FILES • }
( }
(- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - . - -}

WRITELN(' GIVE THE FILE A N~E :<n••e • > <CR) 'Ii
WRITE(' SPEC =: 'I iREADlIll SPEC I IWRITELNi
WRITE(' FILE.HAHE :',SPEC,' YIN? 'I;
REA[lICH) i URlTELtIi

UNTIL CH='Y';

WRITEI' GI~E THE PATE <dd-•••-III1> <cr> 'I;
REAPLN({lATEI;
WRHELNi WRITEI' l'ATE ',[lATE,' Y/tl1'l;
REA[lICH) iURITELlli

UNTIL (CH='Y') OR \ORPICH)=-161;

BEGIN REPEAT

%INCLUDE 'I'ISHST .PAS'

PROCEDURE DISPLAY;

PROCEDURE DATE_SPECi

PROCEDURE FILE_NAKE;
BEGIN

- the f'rocedures sive ir, error code and senerate • halt, after which 1I0U

have to sive a <break>.

(UNOLIST *I
IULIST *)

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

2 252 (3)
2 253 (4)
2 254 (5)
2 255 (61
2. 256 (7)

2 257 (81
2 258 (91
2 259 (10)
2 260 (Hi;)
2 346 (971
2 347 (98)
2 348 (99)

349 (331
350 1341
351 1351
352 (36)
353 1371
354 1391
355 1391
356 (40)
357 1411
358 1421
359 (431
360 1441
361 (45)
362 (46)

2 363 (1)

2 364 (2)

2 365 (3)
2 366 141
2 367 (51
2 368 161
2 369 m
2 370 181
2 371 (91
2 372 ClO)
2 373 lUI
2 374 (121
2 375 (131
2 376 (14)
2 377 (15)
2 378 (161
2 379 1171
2 380 (181
2 381 1(9)
2 382 (201
2 383 1211
2 384 1221
2 385 1231
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2 435 (73)
2 436 (74)
~ 437 (75)

438 (76)
2 439 (77)
2 440 (78)
2 441 (79)
2 442 (80)
2 443 (81)
2 444 (82)
2 445 (83)
2 446 (84)
2 447 (85)
2 448 (86)
2 449 (87)
;! 450 (88)

4:;1 (89)
2 452 (90)
2 453 (91)
2 454 (92)
2 455 (93)

456 (94)
457 (9:)

2 4:l6 (96)
2 4:)9 (97)
2 460 (98)
2 461 (99)
2 462 (100)

463 (101)
2 464 (102)
2 465 (103)
2 466 (104)
2 467 (105)
2 468 (106)
2 469 (107)
2 470 (108)
2 471 (109)

472 (46)
473 (47)
474 (48)

2 475 (1)

2 476 (2)
2 477 (3)
2 478 (4)
2 479 (5)
2 480 (6)
2 481 (7)
2 482 (8)
2 483 (9)

1:=3;
REF'EAT { Asslin the cor,ter.ts to the variables. }

DISBUF :=DISREC1I-J]1
SETP :=DISBUFll]1
SPEED :=DISBUFI2];
DIFFER :=DISBUFI3]1
VOLTAGl:=DISBUFI4];

WRITE (1-213,SETPI12:5,SPEED:1215)1
WRITELN(DIFFERI12:5,VOLTAGEII~15)1

IF /1 HOD 20)=0 THEN
BEGIN lIRITE (.. SETPOINT SPEEI") I

WRITELN(' DIFF. VOLTAGE');
EN[l1

IF (I( SELSlZEt2) )ANI'( (I HOI' 32)=0) THEIl
{ Take a new block fro. flopp~.

['EGIN
J:::JtJ2;
GET (lIATSEn I
[IISREC:=DATSET";

EN['I (. if *l
l:=ltll

UNTIL (I>SET_SIZE t2) OR ISC

CLOSE (lIATSET) ;
WRlTEltli

IIRITELN/' ••• INFO: Displa~ data-file:',SPEC,' finished.!')1

If IIOT ESC THEN
BEGltl IIRlTELN(' RETURN TO OPERATOR-IIOIIE. <esc)') I

WHILE IIOT ESC DO; U nothinll II
ENI'I •

ENDI /t Hoced'Jre 'DISPLAY' .)
(. Displa~ the data of the plop-file. .)

%INCLUDE 'TRAHST.PAS'
/.--------------------------------------------------------------.)

PROCEDURE TRANSFER I
{ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - }
{ Transfers data froll the tarset }.
{ data-arra~'s into data-file's on floppv. }
{ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - }

2 484 (10)
2 485 (11) VAR fill,C,H,Sl,Hl,INDEX :INTEGER I
2 486 (12) II, Y,D,V, I ,KOlOll,PAG :INTEGER I
2 487 (13) INTERRUPTS :INTEGER I
2 488 (14) HB,LB :BYTE-RANGE I
2 489 (15) TE"P_AR IARRAHl ..50rl .. 18] OF I1HEGERI
2 490 (16) { Te.porar~ arra~ to store data }
2 491 (17) { into the TEXT-file raie b~ pa3e.}
2 492 <1B)
2 493 (19) PROCEDURE NEW_PAGEl { Sends a for.-feed to the printer as }

2 494 (20) BEGIN { the te::t-file is IIrilter, til It. 1
2 495 (21) IIRITELNIPRNTSET)I
2 496 (22) PAGE IPRNTSET) I
2 497 (23) ENDf
2 498 (24)
2 499 (25)
2 500 (26)
2 501 (27) PROCEDURE X"ITIXCODEIBYTE_RAIlGE);
2 502 12B) { transQits a b~te to the FioLCON to 1
2 503 (29) { siinal the tariet that the ho.t }

2 504 (30) { is read~ to accept next b~te. } Ql

2 505 (31)
W

2 506 (32) BEGIN { wait until trar,sfer-'b'Jffer}
2 507 (33) YHILE I~T TCSR.T_RDY DOI{ is read~ to lransfer data.)
2 50B (34) TDBR.T_DATI=XCODEI { Transfer a nell b,te. )

2 509 (35) ENDI II x.it .)
2 510 (36)
2 511 (37)
2 512 (38)
2 513 (39) PROCEDURE PULIIATAIVAR buffer: WNSAFE,REAI'OIIL Yl BUf _I1RI
2 514 (40) b~te_co'Jr.t1 I1lTEGER) I
2 515 1411 { Collect the received data (one record)}
2 516 (42) { in a buffer ar,d P'Jt it or, a flOFP~.

2 517 (43) VAR I1II/TEGER;
2 51B (44)
2 519 (45) BEGIN
2 520 (46) fOR 11=1 TO b~te_count DO {b~te_count=' b~tes/retold}

2 521 (47) BEGIN
2 522 14B) PLOTSET":=buffer[I]1
2 523 (49) PUHPlOTSEll ;
2 524 (50) ENDI
2 525 1511 ENDI II put-data II
2 526 (52)
2 527 (53)
2 528 (54)
2 529 (55) fUNCTION COlLECTIINTEGERI { Collect two received b~tes and}
2 530 (56) { in an ir,teitl'-for.at. }-

2 531 (57) BEGIN
2 532 (58) LBI=OI
2 533 (59) X"ITILB) I { Send a b~te to siir,al the tar- }
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line Source LIn. Source

ENDI

ENDI I' collect .)

BEGIN

{ Heading of the first "ase.}
WRITEI PRHTSET,' FILE-HAHE= ',SPEC, ' , )1

FILE-NAllEi

{ O,.er, a plopt-file for the Hl"-"lott.er.}
{ filel <na"e).['AT ).

OPENlflOTSET,SPEC,
DEFAULTI='DYAIINOPLOT.DAT',
BUFFER6IZEI=512,
HISTORY:=NEW) i

REWRITEIPLOTSET)i

WRITEIPRNTSET, TEHP_AR[H,Kl :5,' ') i

{••••••••• ~rocedure-bod~ 'TRANSFER' f ••• t •••}
BEGIN

URITELNI
WRITEI' ....... INFOI ')i
WRITEI' PUT A FLOPPY IN DYll <cr> ')1
READLNI URITELHiWRITELNI

WRITELNI

ENDI
WRITELNI PRNTSETII
IF H=I THEN JI=J-6i
HI=Htli

UNTIL H>LI
ENDI I' ~rint_txt .)

OPENIPRNTSET,SPEC, {Ot'en a text-file for linerrinter,}
DEFAULTI='DYAl:HOPLOT.TXT', {filel ~na~e>.TXT.)

HISTORY:=NEWIi
REURITEIPRNTSET)I
NEU_PAGEI

EHDi

BEGIK PAGI=PAGtll
NEW_PAGEl
IlRITEIPRNTSET, 'FILE-HAIlE I '.SPEC,' 'Ii
WRITEIPRllTSET,'Hext suple n'JllIber =' dlU'EXl4 Ii
WRITEIPRNTSET,' fl2te ',I'ATE)i
WRITELNIPRNTSET,' PoBe : ',PAG:2/1
IlRITELNIPRNTSET)I

PROCEDURE PAGE_HEADINGi
{ New ~a.e-headins for prir,t-file. TXT }

2 582 (108)
2 583 (109)
2 584 (110)
2 585 11111
2 586 (112)
2 587 (113)
2 588 (114)
2 58'1 IllS)
2 590 (116)
2 591 (117)
2 592 (118)
2 593 (119)
2 594 (120)
2 595 11211
2 596 (122)
2 597 (123)
2 598 (124)
2 599 (125)
2 600 (126)
2 601 (127)
2 602 (128)
2 603 (129)
2 604 (130)
2 605 11311
2 606 (132)
2 607 (133)
2 608 (134)
2 60'1 (135)
2 610 (136)
2 611 (137)
2 612 (138)
2 613 (139)
2 614 (140)
2 615 11411
2 616 (142)
2 617 (143)
2 618 (144)
2 619 (145)
2 620 (146)
2 621 (147)
2 622 (148)
2 623 (149)
2 624 (150)
2 625 (51)
2 626 (152)
2 627 (153)
2 628 (154)
2 629 (155)
2 630 (156)
2 631 (157)

}{ LI coluln-Iensht

BEGIN IF J>6 THEN LI=50 ELSE Ll=li
HI=1I
REPEAT FOR KI=I TO J DO

I1EGIN IFIK=7)ORIK=13)
THEN WRITE IPRNTSET, ' , Ii

VAR

LB:=Oi
FOR 11=1 TO 4 DO { Receive the four b~tes. }
BEGIN XHITILIIl I { Si!lrIal the tarset. }

WHILE NOT RCSR.R_DON 1'0 j{ wait recv.dor,e .}
RBUF.RB[llI=RDBR.R_DATI {collect b~tes. }

ENDI
REALNUHIIREALBUFI=RBUFi {Put the b~tes in a real-}
REAL_COLLECTI=REALNUHi {foreat. }

WHILE NOT RCSR.R_DON DOI{ idea second b~te, }
HB:IBUFI=RDBR.R_DATI { sec, recv.b~te=hi.h-b~te }
SL:=ORDILB)iHLI=ORDIHBII
COLLECTl=IHL'2~~)tSLI {Put the tyO b~tes into }

{ an inte!ler-foraat. }

{ get that the host is read~ to }
{ accept data. }

WHILE NOT RCSR.R_DON DOI{ Yait until receive done }
L~::~UFI~RDBR.R_DATI { first recv.b~te=low-bwte}
X"ITIL~)I { signal tlrset,recv.done }

PROCEDURE PRINT_TXTII,JIINTEGER)I
{ P'Jt the data in print-filel<naae>. TXT }
{ II. rows, JI • coluans }

TYPE REAL~UF=PACKED RECORDi
RBlPACKED ARRAY[I •• 4l OF BYTE_RANGEl
ENDi

VAR RBUF IREALBUFi
REALNU"IREALi
I IINTEGER I

FUNCTION REAL_COLLECTIREALi { Collect four received b~tes, }
{ and ~ut thea in a real-foreat}

2 533 (59)
2 534 (60)
2 535 (61)
2 536 (62)
2 537 (63)
2 538 (64)
2 539 (65)
2 540 (66)
2 541 (67)
2 542 168)
2 543 169)
2 544 (70)
2 545 1711
2 546 (12)

2 547 (73)
2 548 (74)
2 549 (75)
2 550 (76)
2 551 (77)
2 552 (78)
2 553 (79)
2 554 (80)
2 555 (81)
2 556 (82)
2 557 (83)
2 558 (84)
2 559 (85)
2 ~O (86)
2 561 (87)
2 562 (88)
2 563 (89)
2 ~4 (90)
2 565 1911
2 566 (92)
2 567 (93)
2 568 (94)
2 569 (95)
2 570 (96)
2 571 (97)
2 572 (98)
2 573 (99)
2 574 (100)
2 575 (1011
2 576 (102)
2 577 (103)
2 578 (104)
2 579 (105)
2 580 (106)
2 581 (107)
2 582 (108)



DIASCO.HOST
Filel TRAHST.PAS

IJ:241J5 20-Jin-B4 Friday PASCAL V01.04 Pale 1·IJ IlIASCo..HOST
FUel TRAHST •PAS

lJ12413:5 20·Jan-84 FridiY PASCAL V01.04 Pale 1-14

Line Source Line Source

WRITELNI' co.pleet Grific record 1. ')1

SET_SIZE I =COLLECT I { Collect the nuaber of saaples/virlible>

{ HostsYste. is ready to accept diti froa the tarlet .>

ENDI
WRITELNIPRNTSET)I

co
I.J1

}

}

}

{ Store in t••P. data
{ arraY.collu.n after
{ collulln.

{ Fill data buffers

{ xvar }
{ .inrecord }
{ .ixrecord )
{ rest are zero's}

TEHP.ARCI.KOLOKll=Wi
TEnP-ARCI.KOLOK+ll1=Yi
TEKP.ARCI.KOLOK+2ll=DI
TEnP_ARCI.KOlOK+Jll=VI
TEnP.ARCI.K~OK+4l:=Ci

TEnP.ARCI.KOLOK+:ill=H;

DATA.BUFCfilll.Sl=WI
DATA.BUFCfilll.Pl=YI
DATA.BUFCfilll.Dl=DI
DATA.BUFCfilll.UI=VI

IF INDEX=SET.SIZE { If pale is full then }
THEN PRINT.TXTII.KOLOK+5) {then store in the }
ELSE IF I-50 { file row after row.}

THEN IF KOlOK=IJ THEN
BEGIN PRINT.TXTI50.KOLOK+5);

PAGE-HEADING;
Il=lIKOLOKl=ll

WAITELN('collect and fill plot-file.')1

END
ELSE BEGIN KOlOK:=KOLOK+61 11=11 END

ELSE 11-1+11

WAITELN(' CoaPleet Grific record 2. ')1

II-II
filII-II
KOLOIIl-1I
PAGI=OI
FOR INDEX:-l TO SET.SIZE DO
IEGIN

WI=COLLECTI { collect setpoint value )
YI=COLLECH { collect speed vil'Je }
Pl-Y·WI { cilculate difter.value J
VI=COLlECTI { collect control voltale }
CI=COLLECTI { collect additional Infol. )
HI-COLLECTi { collect additional inf02. J

INFO.BUFUl:-OI
INFO.BUFC211-01
INFO.BUFUl:-OI
FOR INDEX:-4 TO 8 DO
INFO.BUFC INDEXl 1=01
PUT.DATA(INFO.BUF.16) I

2 680 (206)
2 681 (207)
2 682 (208)
2 68J (209)
2 684 (210)
2 68:5 (2W
2 686 (212)
2 687 (213)
2 688 (214)
2 689 (21:5)
2 690 (216)
2 691 (217)
2 692 (218)
2 693 (219)
2 694 (220)
2 695 (2211
2 696 (222)
2 697 (22J)
2 698 (224)
2 699 (22:i)
2 700 (226)
2 701 (227)
2 702 (228)
2 70J (2291 .
2 704 (2JO)
2 70:i 12J1I
2 706 12J2)
2 707 (2JJ)
2 708 (2J4)
2 709 (2J:i)
2 710 12J6)
2 711 (237)
2 712 (238)
2 713 (2J9)
2 714 (240)
2 71:i 12411
2 716 (242)
2 717 (243)
2 718 (244)
2 719 (24:5)
2 720 (246)
2 721 (247)
2 722 (248)
2 72J (249)
2 724 (2:50)
2 72:5 12:511
2 726 (2:52)
2 727 (2:5J)
2 728 (2:54)

DATE I'.DATE)I
PAGE: 0') I

**** Workinl ••• ')1

{ nUliber of ,lot'oints >
{ recordlenlth }
{ startrecord >
{ Fill the next places >
{ with zero's. )

WRITELNI' FILE"S ARE OPENED.!')I

WRITELNI
WRITELNI'
WRITELNI

ENDI
WRITELNIPRNTSET)I
FOR Il=1 TO J DO
BEGIN IIRITE(PRNTSET.' rPIi. rp.. rp•• ') I

WRITE(PRNTSET,' ')1

INFO_JUFClll=SET.SIZEI
INFO_BUn2l 1=4 I
INFO_BUf[Jll=31
FOR INDEX::4 TO B DO
INFO.BUFCINDEX1I=01
PUT_DATAl INFO.BUF .16) I

WRITELNI PRNTSET)I
WRITEI PRNTSET,'The nUliber of saaples isl')1
WRITE I PRNTSET.SELSIZE:4.' ')j

I: =COLLECTi
IF 1=1 THEN WRITEIPRNTSET.'OFFSET.CORRI ON. ')

ELSE WRITEIPRNTSET,'OFFSET.CORRIOFF. ')1
Il=COLLECTI
IF 1=1 THEN Wl!ITEIPRNTSET.'ESTIKATOR: ON. ')

ELSE WRITEIPRNTSET.'ESTIKATORI OFF. ')1
I I=COLLECT I
IF 1=1 THEN WRITELNIPRNTSET.'PREDICTOR: ON.')

ELSE WRITELNIPRNTSET.'PREDICTORI OFF. ')1

WR(TELNI PRNTSET)I
FOR Il=1 TO J DO
BEGIN WRITEIPRNTSET.'Setp. Speed Diff. ')1

WRITElPRNTSET.' UO Ir,fol Inf02 ' )I

WI! HE (f'RNTSET •'
WRITELNI PRNTSET.'

2 6Jl l1:i7)
2 6J2 l1:iB)
2 6JJ (159)
2 6J4 (160)
2 6J5 11611
2 616 (162)
2 6J7 116J)
2 6JB (164)
2 639 116:5)
2 640 11.66)
2 641 lim
2 642 (168)
2 64J (169)
2 644 (170)
2 645 11711
2 646 (172)
2 647 117J)
2 648 (174)
2 649 117:i)
2 650 (176)
2 6:il (177)
2 652 (178)
2 65J (179)
2 6:i4 (180)
2 65:i 11811
2 6:i6 (182)
2 6:i7 118J)
2 6:i11 (184)
2 6:i9 118:i)
2 660 (186)
2 661 1187)
2 662 (188)
2 66J (189)
2 664 1190)
2 66:i 11911
2 666 (192)
2 667 119J)
2 668 (194)
2 669 119:i)
2 670 (196)
2 671 (197)
2 672 1198)
2 67J (199)
2 674 (200)
2 67:i (2011
2 676 (202)
2 677 120J)
2 678 (204)
2 679 (20:i)



DIASCO_HOST
Filel TRAHST.PAS

13124135 20-Jan-84 Frida¥ PASCAL VOl.04 Pile 1-15 DIAllCD-IIOBT
Fllel TRAHST,PAB

13124135 20-Jln-84 Fridaw PASCAL VOl.04 Pa.e 1-16

Line Source Lint Bourc:e

ENDi
2: PEGIN RI=REAL_COLLECTI

WRITELN(PRNTSET,'INTCORR=',RI121511

ENOl
FOR filll=«SET_SIZE HOD 30)tl) TO 30 DO
BEGIN

DATA_9UF[filll.SI=01
DATA_9UF[filll.PI=01
DATA_~UF[filll.DI=OI

DATA_BUF[filll,UI=OI

Writinl to ',SPEC,'finished.'); 00
0\

{ send the last b~te to silnal the tarlet that}
{ host has finished writin. to plot-file. }

WRITELN( PRNTSET)I
NEW_PAOEI
CLOSE(PRNTSETII

lIRlTELN;
WRITELN(· •••• INFO:
lIRlTELNI

ENOl
OTHERWISE YRITELN(PRNTSETII
ENDI

WRITE (PRNTSET,' 00 =',RI1215Ii
RI=REAL_COlLECTI

WRITELN(PRNTSET,' KEANVAL. COV.=',RI12ISII
ENOl

61 JEGIN RlcREAL_COLLECTI
lIRITE IPRtITSET,' 01 a',R112151i

RI-REAL_COLLECTi
WRITELNIPRNTSET,' PSIPRED•• ·,RI1215)i

(t Tran.fer data fraa tar.et to host. t)

ENOl

BEGIN INITI <Swstel-procedure ,lives co••ent to runti.e errors. }
WRITELNllIRITELNI
DATE-SPECI
REPEAT lIRITELNIWRITELNI

lIRlTELN( '"ake woor choisel')'
lIRITELN(' TIData-transfer fro. TA~~ET to plot-file l'li
WRITELN(' DIDis~la¥ the ,10t-file.I·)"
lIRlTELN(' OIOuit this p.'osralll.! '11
WRITEI'Your chaise is ? : ')'
READ(CHII
CASE CH OF

'T' ITRANSFERi { Run ~rocedure transfer, }
{ file:TRAHST.PAS )

'0' IDISPLAYl { Run Hoced'Jre dlS~I~~, }
{ filelDISHST,PAS }

OTHERWISE lIRITELNI
WRITE('OUIT THIS PROGRAK' Are ~ou sure,then press'O"j;
READ(CH) IlIRlTELN I

DIll I
UNTIL CH-'Q'I

ENOl (t trln.f.r .)

2 778 (304)
2 n9 (305)
2 780 (306)
2 781 (3071
2 782 (308)
2 783 (309)
2 784 (310)
2 785 (311)
2 786 (312)
2 787 (313)
2 788 (314)
2 789 (315)
2 790 (316)
2 791 (317)
2 792 (318)
2 793 (319)
2 794 (320)
2 795 (3211
2 796 (322)
2 797 (323)
2 798 (324)
2 799 (325)
2 BOO (326)
2 BOl (327)
2 802 (328)
2 B03 (329)
2 804 (330)

805 (48)
80A (49)
807 (50)
BOB (511
809 (52)
810 (531
811 (54)
812 (55)
813 (56)
814 (57)
815 (58)
816 (59)
817 (60)
818 (61)
819 (62)
820 (63)
821 (64)
822 (65)
823 (66)

824 (67)
825 (68)

826 (69)
827 (70)

{ Put last databwtes in the file}

{ Collect the nu.ber of Plra.eters}
{ Print the title. }

THETAUl THETAUl '11
(old) (new) .) I

{ Write other value's to the tNt-file}CASE I OF

IF fill=30 THEN BEGIN {Put the data on a floppw,}
PUT_DATA(~TA_BUF,480)1

fi11I=11
END

ELSE filll=filltli

END I

ENDi
31 9EGIN RI=REAL_COLLECTI

WRITE (PRNTSET,'FORGET c',RI1215)1
RlaREAL_COLLECTI
WRITELN(PRNTSET,' ~FORGa',RI1215)1

II 9EGIN RI=REAL_COLLECTI
YRlTE(PRNTSET,'ERRDR =',RI12IS,' '11'
INTERRUPTS I=COLLECT I
RI=INTERRUPTS/51
WRlTELNlPRNTSET,' SAItPLE-TlItE=' ,R112:511

ENOl
41 PEGIN RI=REAL_COLLECTI

lIRlTELNIPRNTSET, •KOFF -a' ,R11215) I
ENOl

51 BEGIN RI=REAL_COlLECTI

Npar I=COLLECT I
URITELN(PRNTSETII
WRITELN(PRNTSET,'PARAHETER
YRITELN(PRNTSET, , Inu.berl
WRITELNIPRNTSETII
FdR 11=1 TO Npir DO { Yrite the value in the tNt-file.}
BEGIN YRITEIPRNTSET,' ',1:2,' ')1

THETA: =REAL_COLLECT I { Start value THETA, }
YRITEIPRNTSET,THETAI12IS,' ')1
THETAI =REAL_COLLECT I { End value of THETA.}
YRITE(F~NTSET,THETAI12:5,' 'II

PUT_DATA(DATA_BUF,480Ii
CLOSEIPLOTSET II

-------------------
2 729 12551
2 730 12561
2 731 (2571
2 732 (2581
2 733 (2591
2 734 (2601
2 735 (2611
2 736 (2621
2 737 (263)
2 738 ('264)
2 739 (265)
2 740 (2661
2 741 (267)
2 742 (268)
2 743 (269)
2 744 (2701
2 745 (2711
2 746 (272)
2 747 (2731
2 748 (274)
2 749 (275)
2 750 (2761
2 751 (277)
2 752 (2781
2 753 (2791
2 754 (280)
2 755 (2811
2 756 (282)
2 757 (2831
2 758 (284)
2 759 12851
2 760 (2861
2 761 (2871
2 762 (288)
2 763 (2891
2 764 (2901
2 765 (2911
2 766 (292)
2 767 (2931
2 768 (294)
2 769 12951
2 770 (296)
2 771 (2971
2 772 (2981
2 773 (299)
2 774 (3001
2 775 (3011
2 776 (302)
2 777 (303)
2 778 (304)



Line SOIJrce

DIASCO_HOST 13:24:35 20-Jan-84 Fridav
File: [~:DIAHST.PAS

827 (70'
828 (711
32'1 (72)
830 (73)

831 (74)
832 (75)
833 (76)
834 (77)

END.

PASCAL VOl.04 P,•• 1-17

WRITElNiWRITElN(' ••••••••••• 'END OF THE PROGRAK' •••••••••••••• ')1
WRITElNi~RITElNj

I
I Thil il • coaalnd 'ill I 'DKIFILBLD,COK' to build the apPlic.tion
I 'or UIe holtl\llt.., Giv. UIe co.,ndl IFIlBlD <cr).
I
ITHIS SOfTWARE IS FURNISHED UNDEa A LICENSE AND KAY 8E USED OR COPIED

DNt.Y IN ACCORDANCE IIITH THE TERKS Of SUCH LICENSE.

COPYRIGHT (c) 1982 BY DIGiTAL EOUIPKENT CORPORATION. All RIGHTS RESERVED.

NOTEI APplicationl with DSP probablw will reouire lore than
16K wordl 0' ..aorw in the con'i.uration 'ile unless
IP.ci.llw OPtiliz.d,

Now add the .pplic,tion to the ila•• with kernel, drivers. and DSP
Firlt...r.. it with the Fil. SWlt.. librarv, FSlIB and the
...prOPriit. OTS

lIEaBE
DIAHBT-DIAHST,FSLIB,SYILIBNHD.SYIHkERN.STB
~C

I Reloc.te it 'or the kernel KIK 'ile
a IlELOC
DIAH5T-DIAHBT.RTDSP
~C

I Inlt.ll it into the ,wlt.l. u,in. KIK 'il. with DSP
a KIB
DIIIHST,DIAHST-DIAHST,RTDSP/S/8
SYIDYBOTU.BOT
~C

DIAHST,DIAHSTzDIAHST/C/IINHD

Ther. ~.r. no line' with errors dialnosed.

Coapilation reQuired 442 seconds.
Averale cOIPil.tion speed was 113 lines/ein.

Options Selected

Ranle Checkinl
Nil Pointer Checkinl
Stack Ov.r'lo~ Check inS
K.th Checkinll
Inde~ Checkinl
No S~eci.l Instructions
OU .code

DEL/NOQUER DIAHST.(KOB,PIK'
SQ/IlOOUER OKI

R COPYB
DIAHST
~C
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8Gemeten waarde 2 kHz: 2.000,03 Hz

20 kHz:20.000,3 Hz

T.L.L. compatible

2 kHz

Gedetailleerd schema van het klokcircuit (Print ER 423).

Locmos/c-mos compatible

20 kHz

tIl....
G.
l-'
PI

~
w.
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Gedetailleerd schema encoder-counter (print ER 424).
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Gedetailleerd schema display-counter (print ER 421).
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Bijlage 5.
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Max. toerental beveiliging (print ER 421).
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channel A
Vcc
GND
channel B
N.C.

1
2-7-9
3-4-5-6

8
10

flatcable connector encoder

--~ ~..'

Aansluiting
5 pol. din plug.

'"18

1./. c:.'-'

4I.nc;,oOcR

r- ---------1
I i i

I
I
I I~ED~-(••• • -1>

I
i
I
I
I
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I
I
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I
I
I
I

I
I
I
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I
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Encoder-aansluiting.

flatcable naar
target

ER. "'11-
.A.. ......

.....
If)

I

>
L X

> >. :J
L[) () £ 0
+ t-

(12. .. .1)

", ~ to,,"

;--11
L :I

GAo "',t~

~~d=&~i~:" ,~~ .n

Opstelling encoder-interface.

Bedrading: +5v
-ov
ch.A
ch.B.
l.e.d.

2 kHz
20 kHz

rood
zwart
geel
oranje
rood/wit
paars
grijs

encod.
thyr.
r. dr. 1
r.dr.2
w.dr.
uo/r.dr.
aux

blauw
wit(dik)
geel
zwart
wit(dun)
grijs
grijs

Opmer'king: 5v voedingsspanning: 4, 8v ~ Vcc ~ 5, 2v.
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Grafieken van de metingen.
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