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SAMENVATTING 

De Technische Hogeschool Eindhoven is sinds kort betrokken in 
een onderzoek programma op het gebied van Flexibe1e Automatisering 
en Industrie1e Robots In het kader van dit onderzoek programma 
wordt onder andere aandacht geschonken aan een vee1 gebruikte e1e
mentaire komponent van fIexibeIe automatiseringssystemen: de gelijk
stroom servomotor. Om een optimaal gedrag van een aangedreven sys
teem te garanderen is een adaptieve regeling van de servomotor een 
vereiste. De benodigde f1exibiliteit van de adaptieve regeling kan 
aIleen gerealiseerd worden door een digitaal regelsyteem. Een digi
taal regelsysteem biedt namelijk de mogelijkheid de regelparameters 
snel te veranderen, waardoor een optimale procesbeheersing bereikt 
kan worden. 
Er is daarom een digitale P.I.D.-regelaar ontworpen voor een micro
computer op basis van een Intel 8085 processor. Het ontwerp is 
zodanig, dat de ontwikkelde programmatuur universeel toepasbaar is, 
bijvoorbeeld naast regeling voor servomotoren kan ook gedacht worden 
aan regeling in de procesindustrie. 
Bij de toepassing voor de gelijkstroom servomotor kan de P.I.D.
regelaar dienst doen als snelheids- en/of positieregelaar. Voor 
beide gevallen wordt allereerst het gedrag van het analoge systeem 
afgeleid. De overgang naar de digitale regelaar wordt gemaakt via 
een beschrijving van de uiteindelijke opste11ing. Uitgaande van de 
werking van deze opstelling worden vervolgens modellen gemaakt voor 
de beschrijving van het digitale systeem. Deze modellen worden 
getoetst aan de hand van metingen, die, onder andere met behulp van 
een Fast Fourier Analyzer, aan het systeem verricht werden. Ook 
wordt een vergelijking gemaakt tussen de eigenschappen van het 
digitale systeem en een overeenkomstig analoog systeem. 
Het onderzoek leidde tenslotte tot een aantal konklusies en aan
bevelingen voor verder onderzoek, zowel op het gebied van de hard
ware als ook voor de ontwikkelde software. 
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1. INLEIDING 

1.1 ALGEMEEN 

Onder andere op de Technische Hogeschool Eindhoven is men 
sinds kort betrokken bij een onderzoek programma in het Kader van de 
Flexibele Automatisering en Industriele Robots. Oit onderzoek pro
gramma, kortweg FAIR genaamd, vindt zijn oorsprong in een toenemende 
noodzaak het produktieproces te automatiseren. Automatisering is 
noodzakelijk am de konkurrentiepositie van Nederland ten opzichte 
van andere landen te verbeteren. Door middel van het FAIR onder
zoekprogramma hoopt men de achterstand, die Nederland op het gebied 
van Fiexibele Automatisering en Industriele Robots heeft ten opzich
te van vooral Japan en de Verenigde Staten, te verkleinen en zo mo
gelijk op te heffen. 

Tegenwoordig praat men meestal niet zander meer over automa
tiseren. De nadruk wordt gelegd op flexibele automatisering. Hiermee 
bedoelt men, dat de automatisering zodanig dient te zijn, dat de 
producent snel en doelmatig kan inspringen op een veranderende vraag 
van de konsument. De mate waarin dit kan gebeuren hangt af van de 
ter beschikking staande produktiemiddelen. Effektief reageren op een 
veranderende marktvraag kan slechts dan, wanneer het fabrikage
proces een hoge mate van flexibiliteit bezit. De mate van flexibi
liteit kan beoordeeld worden door te letten op het aantal verschil
lende produkten, dat gefabriceerd kan worden; de mate waarin deze 
produkten van elkaar verschillen; de benodigde tijdsduur om het 
fabrikagesysteem am te stellen voor een nieuwe serie produkten en de 
mogelijkheid verschillende produktseries gelijktijdig te bewerken. 

Bij nadere bestudering van de opbouw van flexibele fabrikage 
systemen, blijken de meeste systemen gekenmerkt te worden door een 
modulaire opbouw. Een komponent, die bijvoorbeeld als module in een 
flexibel automatiseringssysteem dienst kan doen, is de robot. Voor 
deze komponent is in de laatste jaren een enorme belangstelling 
ontstaan. Daarom wordt er oak binnen het FAIR onderzoekprogramma 
veel aandacht aan industriele robots geschonken. 

1.2 VERANTWOOROING VAN DE OPDRACHT 

Mijn afstudeerprojekt is in feite oak ontstaan uit deze aan
dacht voor Industriele Robots. Het belangrijkste kenmerk van een 
robot is namelijk het aantal vrijheidsgraden. Het realiseren van een 
vrijheidsgraad gebeurt door een motor met een overbrenging. Deze 
motor kan elektrisch of hydraulisch zijn. De laatste jaren zijn 
gelijkstroommotoren en met name schijfankermotoren als actuator zeer 
in trek. Oit verslag behandelt een digitale besturing voor de ge
noemde schijfankermotoren. Oeze digitale besturing diende echter 
niet uitsluitend voor robots toepasbaar te zijn. Het ontwerp is 
daarom zo opgebouwd, dat de besturing als module bruikbaar is in 
velerlei toepassingen, bijvoorbeeld in de aandrijving van sledes 
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voor draaibanken of in aandrijvingen voor een X-Y-tafel voor bij
voorbeeld een freesbank. Deze universele toepasbaarheid is ken
merkend voor een flexibele systeemkomponent. 

De afstudeeropdracht luidde letterlijk als voIgt: 

- Het ontwerpen van een snelle P.I.D.-regelaar in assembleertaal 
in microprocessor uitvoering. Toepassing van deze P.I.D.
regelaar op snelheids- en positieregelkringen met D.C. motoren. 
Simulatie van de P.I.D.-regelaar in MICROSIM. 

- Toepassing van de P.I.D.-regelaar via een digitale motorbe
sturing op een positie-/snelheidsregelsysteem. 

- Het onderzoek naar het dynamisch gedrag 
/snelheidsregelsystemen bestaande uit een 
motor met een inkrementele tacho-kombinatie 
peid met een harmonic drive. 

van daze positie
P.I.D.-regelaar en 
al dan niet gekop-

Er is gekozen v~~r een motorbesturing met een digitale P.I.D.
regelaar vanwege de vereiste hoge flexibiliteit. Het gedrag van mo
toren wordt uiteraard bepaald door de belasting. Wanneer als voor
beeld weer de robot beschouwd wordt, dan is het duidelijk, dat de 
karakteristieke kenmerken van de belasting kunnen veranderen. De 
robot kan bijvoorbeeld gedurende zijn beweging in een bepaalde vrij
heidsgraad ook in een andere vrijheidsgraad bewegen (een arm strek
ken gedurende een roterende beweging van de romp van de robot). 
Hierdoor verandert bijvoorbeeld de massatraagheidsbelasting van de 
motor van de eerste vrijheidsgraad. Wil het systeem optimaal blijven 
funktioneren, dan zal een verandering van de parameters van de 
regelaar binnen het positie/snelheidsregelsysteem noodzakelijk zijn. 
Dit laatste is het grote voordeel van een digitale regelaar. Het 
adaptief veranderen van de regelparameters kan namelijk eenvoudig 
gebeuren, door een algoritme, dat uit de karakteristieke eigenschap
pen van de systeembelasting de optimale instelling van deze parame
ters berekent. Op deze manier kan op ieder moment een optimaal 
funktioneren van het systeem gerealiseerd worden. 

1.3 UITWERKING VAN DE OPDRACHT 

Het eerste onderdeel van de afstudeeropdracht bestond uit het 
ontwerpen van een snelle P.I.D.-regelaar in assembleertaal in micro
processor uitvoering. Hiertoe was het allereerst noodzakelijk in
gewerkt te raken in microcomputers in het algemeen en in het pro
grammeren van microcomputers in het bijzonder. In hoofdstuk 2, "DE 
MICROCOMPUTER EN MICROSIM"I wordt de gebruikte ~lektro ierktuigbouw 
Micro~omputer (EWMC) en de programmering van deze microcomputer kort 
besproken. 

Bij 
van een 

het ontwerpen van de P.I.D.-regelaar kon uitgegaan worden 
programma I geschreven door A.T. Bertens (WPT-rapport 0528 1 
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januari 1982, lit (1]). Bertens had een programma voar een digitale 
P.I.D.-regelaar geschreven, maar was niet toegekomen aan het testen 
van deze software. Het tweede deel van de apdracht kwam neer op het 
testen en eventueel verbeteren van dit programma. 

In hoofdstuk 3 wordt aliereerst de algemene theorie voor de 
P.I.D-regelaar besproken, waarna op de programmatuur van de software 
P.I.D.-regeiaar wordt ingegaan. Uitgebreide informatie over deze 
programmatuur vindt men in een bijlage bij dit afstudeerrappart. 
Deze bijlage (WPB-rapport 0044, lit. (2]) is bedoeld als gebruikers
handleiding voor de software P.I.D.-regelaar. 

In hoofdstuk 4 wordt besproken hoe de P.I.D.-regelaar gedu
rende de testfase werd toegepast in een snelheidsregelkring vaor een 
kleine gelijkstroommotor van een praktikumopstelling. Hierbij wordt 
aandacht besteed aan het meten van de snelheid van een motor en aan 
de software, die het mogelijk maakt het aanloopgedraq van de motor, 
met behulp van een tekenprogramma op de afdelingscomputer PR1ME, 
zichtbaar te maken. 

Na de testfase werd de P.I.D.-regelaar toegepast op de uitein
delijke opstelling met een MAVILOR schijfankermotor. Hoofdstuk 5 
beschrijft de opbouw van de hardware van de opstelling. Met name de 
pulsverwerking van de inkrementele pulsgever krijgt uitgebreid de 
aandacht. Verder komen in hoofdstuk 5 nag enkele software aspekten 
aan de orde, die te maken hebben met het realiseren van de 
snelheidsterugkoppeling. 

In een volgende fase werden metingen verricht aan de open Ius: 
versterker, motor en digitale tacho. Er wordt een model besproken, 
dat het gedrag van dit systeem beschrijft. Het model wordt dan 
getoetst door vergelijking van de resultaten met de meetresultaten. 
De metingen werden verricht met behulp van de HP Fast Fourier Ana
lyzer. Dit alles wOldt in hoofdstuk 6 beschreven. 

In hoofdstuk 7 wordt vervolgens beschreven hoe de snelheidste
rugkoppeling gemodelleerd kan worden. In dit hoofdstuk worden verder 
de voorspellingen over het gedrag van het systeem vergeleken met de 
metingen, die met de analyzer uitgevoerd werden. 

In hoofdstuk 8 wordt dan de positieterugkoppeling besproken. 
Hierbij komt de benodigde software aan de orde. Verder wordt het 
gedrag van de positieregeling met snelheidsterugkoppeling in de 
praktijk bekeken. 

tn hoofdstuk 9 worden konklusies getrokken en worden aanbeve
lingen gedaan voor eventueel verder onderzoek. 
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2. DE MICROCOMPUTER EN MICRostM 

2.1 INLEIDING 

In dit hoofdstuk zal de gebruikte microcomputer beschreven 
worden. Oak het programmeren van deze microcomputer wordt besproken. 
De beschrijving van de microcomputer zal beperkt blijven tot de 
globale opbouw en tot die komponenten, die voor het gebruik in het 
totale systeem het belangrijkste zullen zijn. Het beschrijven van de 
hardware zal gebeuren in paragraaf 2.2. In paragraaf 2.3 zal de 
software voor de gebruikte microcomputer aan de oIde komen. Deze 
bespreking zal hoofdzakelijk beperkt blijven tot het assembleer- en 
simuleer-programma MICROSIM, zoals dat op de PR1ME afdelingscomputer 
geimplementeerd is. 

2.2 PE MICROCOMPUTER: HARDWARE 

De gebruikte microcomputer is een zogenaamde Elektro
Werktuigbouw Microcomputer (EWMC). Deze EWMC is speciaal voer labo
ratorium toepassingen ontwikkeld door de afdelingen Elektrotechniek 
en Werktuigbouwkunde van de Technische Hogeschool Eindhoven. 
De EWMC is een single-board computer op basis van een INTEL 8085 
microprocessor. De belangrijkste onderdelen van de EWMC zijn: 

- De central processing unit: 
- De geheugens: 

- De parallelle t/O interfaces: 
- De seriele I/O interfaces: 
- De programmable interval timer: 
- De programmable interrupt controller: 
- De keyboard/display controller: 

8085AH 
EPROM, 2716/2732(4/8 kByte) 
RAM, 8185 (8x1 kByte) 
8255 (2x24 lijnen) 
8251 (2x1 lijn) 
8253 (3 timer/counters) 
8259 (8 interruptlijnen) 
8279 

De funkties van deze komponenten zullen hier kart worden besproken: 

De central processing unit: 
De central processing unit, een 8085 IC, is een 8-bit micropro

cessor. De 8085 bestaat uit een arithmetic and logic unit (ALU), een 
8-bit accumulator (A-register), zes a-bit hulpregisters (B,C,D,E,H 
en L), twee 16-bit registers (de stackpointer SP en de program coun
ter PC) en tenslotte vijf flag flip-flap's (carry, auxilIary carry, 
zero, sign en parity). De CPU heeft een drietal maskeerbare RESTART 
interrupt ingangen en een niet maskeerbare TRAP interrupt ingang. 
Verder heeft de 8085 een general purpose interrupt ingang INTR, die 
verbonden wordt met de INT uitgang van de interrupt controller. 
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Het qeheugen: 
De EWMC bevat acht 8185 IC's. Elk 8185 IC bevat 1k byte RAM 

qeheuqen (een byte is een 8-bit breed woord). RAM staat voor Random 
Access Memory. Verder bevat de EWMC 4 of 8kB EPROM (Erasable Pro
qrammable Read Only Memory) qeheuqen in de vorm van twee IC's: 2716 
ofwel 2732. In totaal is dus maximaal 16k geheugen aanwezig, waarvan 
de helft RAM en de helft EPROM. 

De parallelle I/O interface: 
De parallelle I/O interface wordt gevormd door twee program

mable peripheral interface (PPI) IC's, 8255. Elke 8255 kan 24 I/O 
lijnen aansturen. Deze lijnen kunnen individueel in twee groepen van 
12 geprogrammeerd worden. In mode 0, die hier meestal gebruikt 
wordt, kunnen de lijnen in sets van 4 en 8 als ingang ofwel als 
uitgang geprogrammeerd worden. De andere twee modes maken het 
gebruik van kommunikatie via handshake mogelijk. 

De seriele IIO interface: 
De seriele I/O interface wordt gevormd door twee programmable 

communication interface (PCI) IC's, 8251. Deze Universal Synchro
nous/Asynchronous Receiver/Transmitter (USART) regelt de omzetting 
van seriele data naar parallelle data of vice versa ten behoeve van 
de kommunikatie van de EWMC met de omgeving. Een USART IC wordt 
steeds gebruikt voor de kommunikatie met de PR1ME hostcomputer van 
de afdeling Werktuigbouwkunde, het andere USART IC wordt gebruikt 
voor de kommunikatie met een terminal. 

De programmable interval timef: 
De programmable interval timer, 8253 bestaat uit drie onafhan

kelijke 16-bit counters. Deze counters kunnen in verschillende modes 
geprogrammeerd worden. De 8253 wordt in het vervolg meestal in mode 
3 gebruikt. In deze mode fungeren de counters als square wave gene
rator. De counters genereren dan een blokgolf met een periodetijd, 
die gelijk is aan de clockfrekwentie (1.536 MHz) maal de geprogram
meerdeinhoud van het count register (maximaal 65535=OFFFFH). 

De programmable interrupt controller: 
De programmable interrupt controller (PIC), 8259 heeft acht 

interrupt ingangen en een INT uitgang. Het 8259 IC laat de aange
boden interrupts door ala ze gedemaskeerd zijn en bepaalt verder de 
prioriteit van de interrupts als er meerdere gelijktijdige inter
rupts binnenkomen. Het demaskeren en het zetten van de prioriteiten 
gebeurt via software. Wordt een interrupt erkend en doorgelaten naar 
de CPU, dan zet de interrupt controller na bevestiging van de CPU 
middels een INTA signaal een adres op de lijn, dat correspondeert 
met het nummer van de bewuste inganq. De programmateller sprinqt dan 
naar dit adres, waar een jump instruktie naar het begin van de 
interrupt service routine voor die interrupt dient te staan. 
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De keyboard/display controller: 
De keyboard display controller wordt niet gebruikt in de toe

passing voor de motorbesturing. Op de plaats van de keyboard/display 
controller is bij de gebruikte board een extra programmable interval 
timer, 8253, ingebouwd. Deze extra timer wordt in het vervolg steeds 
aangeduid met 8253-1. Deze 8253-1 wordt gebruikt voor de realisatie 
van de tijdsafhankelijke interrupts. De 8253-0, zoals de oorspronke
lijke interval timer in het vervolg genoemd zal worden, wordt steeds 
gebruikt voor de seriele kommunikatie en voor het single-steppen. 

De verbindingen tussen de genoemde komponenten onderling en 
tussen de overige komponenten van de EWMC worden gevormd door een 8-
bit brede data bus en een 16-bit brede address bus. Verder zijn er 
nag de nodige controle lijnen, zoals bijvoorbeeld de read/write- en 
de chip select- controle lijnen. 

Voor uitvoerige informatie over de komponenten van de EWMC kan 
men het beste de Component Data Catalog van Intel (lit. [3]) raad
plegen. Voor informatie over de opbouw en de werking van de EWMC 
wordt hier verwezen naar de literatuur (lit (4]). 
Ter verduidelijking van het voorgaande is in figuur 2.1 het schema 
van de EWMC afgebeeld. 



fD~ fROM 21i6 01"27'2 I RAM 1185 
,ll.t ~. 

,.-- ,,,"', 
J '- ,UT l.' 

I 
Ir- ",T •.• 
--- .U 1.1 

v--- tN'" .--

1282 
8085 LAJGI1 

I • CPU ~ . 

Ci 
Alt • L06IC ........ 

In WI 
I 
I I 

I i 

R/W I OATA JUS 8286 
DRII/[ L.C.J6 

---
BUS DRtvU 7 2 

IlIuvU 

L I 
I 

f I 
" DAr" I.,W t6 ))All. liN f £6 DA'" .,.. " ,"'1. ./101 

82~~-O 8255-1 I$.)~ -O.CJA.e .'I·t~t1 ...... .... . 
f-<"Nr !-oINT I l 

• • • • • I • , • !'-o"'" t-o .. ", 4-1"a""" '-+",. IN' 

9[l'~r~~J-~ 
............ aIIINr ........ aa. 'NJ 

flO~~T~l r . 

I J J I a: I I 3 I . I ~ I 

AI~O.I" au, A .. -of- A. 

AIt'''.u au' A, of- "'0 

nu ... j.- .Ill. IH'I" ... ,." ~ ... ' ••. It.T ..... • • 
t- .1'" ... ..... 

.. n.1 INTeIl .. _.,.fI .. :" 
M'UI#( 

"- "A'." 

• , 

IN' 

• 
.,£0 "f_ 

au:. 
ONTROl 

DA1,. 

I 1 
- -- !-res c 

~ 
ta DAlA .,101 1'1:5 DATA ~~IICS DAM R/w 

825)-0 8159 ..". C1l1l ~~G53-1 :rt'l ua i ciao I fit , .. , .... 

] 

1 I ~ 

tHr . .., tHl lifT .tiT 

. 



- 8 -

2.3 DE MICROCOMPUTER: SOFTWARE 

Ret programmeren van een microcomputer kan onder andere 
gebeuren in machinetaal. De 8085 microprocessor heeft een aantal 
instrukties ter beschikking. Zie hiervoor de instruktieset in 
bijlage 1. Het programmeren gebeurt dan door de instukties in 
binaire vorm in het geheugen te schrijven. Voor de eenvoud wordt dan 
het hexadecimale talstelsel gehanteerd. Het programmeren in machine
taal wordt aanzienlijk vereenvoudigd door een monitor programma, dat 
voor de EWMC ontwikkeld is (lit. [5]). oit monitor programma maakt 
het mogelijk programma's die in RAM geheugen staan, eenvoudig te 
veranderen (substitute en insert), op te starten (go) en stap voor 
stap te doorlopen: single steppen (next). Verder kent de monitor 
kommando's om een geheugenblok met een konstante te vullen (fill) en 
om de inhoud van geheugens zichtbaar te maken op de terminal 
(display). Ook is er een bibliotheek van standaard routines, die 
door een gebruikersprogramma aangeroepen kunnen worden. De monitor 
programmatuur is permanent in een van de beide EPROM's in de 
microcomputer aanwezig. Het werken met de monitor is gemakkelijk 
wanneer nieuwe programma's op hun werking getest moeten worden. 
Veranderingen kunnen dan namelijk snel aangebracht worden, waarna 
het gecorrigeerde programma direkt weer gerund kan worden. 

V~~r het aanmaken van nieuwe programma's is het werken in 
machinetaal minder gemakkelijk. Oaarom is er op de afdelingscomputer 
PR1ME het programma-pakket MICROSIM geimplementeerd. MICROSIM is een 
assembleer en simulatie programma voor microcomputers. Ret aanmaken 
van programma's met MICROSIM gebeurt in assembleertaal in plaats van 
in machinetaal. Ret omzetten van assembleertaal naar machinetaal en 
het laden van het programma in de microcomputer gebeurt rechtstreeks 
vanuit MICROSIM. Dit laden gebeurt met behulp van het read commando 
van de monitor, dat de binaire code, die door MICROSIM gegenereerd 
wordt in het geheugen van de microcomputer inleest. MICROSIM biedt 
verder de mogelijkheid om programma's in de hostcomputer te simu
leren in plaats van ze uit te laten voeren door de microcomputer. 
Oit vereenvoudigt het testen en debuggen van nieuw ontwikkelde 
programmatuur aanzienlijk. 

Het programmeren in assembleertaal werkt het gemakkelijkste, 
wanneer het programma uit modules opgebouwd wordt. Elke module heeft 
een bepaalde funktie en kan vanuit een hoofdprogramma aangeroepen 
worden. Binnen MICROSIM worden deze modules segmenten genoemd. 
Binnen een MICROSIM omgeving kan gebruik gemaakt worden van een 
aantal standaard segmenten, te weten STACK, IOSEG, LINK1, LINK2, 
LINK3 en LINK4. In de vier LINK segmenten worden de beginadressen 
van de bibliotheek routines gedefinieerd. Binnen het segment IOSEG 
worden de adressen in het RAM geheugen, via welke de timers, de in
terrupt controller, de parallel I/O poorten en de seriele I/O poor
ten worden toegesproken, gedefinieerd. Omdat deze adressen in de 
geraliseerde software regelmatig gebruikt zullen worden, worden ze 
hier opgesomd, waarbij de funktie wordt vermeld: 
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ADRES NAAM FUNKTIE 

4000H SERCHO seriepoort 0, naar terminal 
4010H SERCH1 seriepoort 1, naar PR1ME 
4020H PARCOO parallelpoort 00 
4021H PARCO 1 parallelpoort 01 
4022H PARC02 parallelpoort 02 
4023H PARCOC controlewoord voor poort 0 
4030H PARC10 parallelpoort 10 
4031H PARC11 parallelpoort 11 
4032H PARC12 parallelpoort 12 
4033H PARC1C controlewoord voor poort 
4040H INTCON interruptcontroller 
4041H INTCON+1 interrupt masker 
4050H TIMCNT 8253-0, timer/counter 0 
4051H TIMCNT+1 8253-0, timer/counter 1 
4052H TIMCNT+2 8253-0, timer/counter 2 
4053H TIMCNT+3 8253-0, controlewoord 
4060H TMCNT1 8253-1, timer/counter 0 
4061H TMCNT1+1 8253-1, timer/counter 1 
4062H TMCNT1+2 8253-1, timer/counter 2 
4063H TMCNT1+3 8253-1, controlewoord 

De adressen, die betrekking hebben op de extra programmable 
interval timer, de 8253-1, namelijk de adressen TMCNT1 en volgende, 
komen niet voor in het standaard IOSEG segment. Binnen het standaard 
IOSEG segment hebben de adressen 4060H en verder namelijk betrekking 
op de keyboard/display controller. In de vorige paragraaf werd 
echter vermeld, dat de keyboard/display controller niet gebruikt 
wordt in de motorbesturing en dat daarom op deze plaats een extra 
programmable interval timer is bijgebouwd. De gebruiker dient dus 
binnen het segment IOSEG de adresseringen met betrekking tot deze 
veranderinq in de hardware aan te passen. 

Binnen het segment STACK worden eveneens een aantal symbolische 
adressen qedefinieerd. Van belang voor de proqrammatuur zijn in het 
geval van de motorbesturinq vooral de onderstaande adressen: 

3FDOH TRAP spronqadres voor TRAP interrupt 
3FD4H INT55 sprongadres voor rst 5.5 interrupt 
30DSH INT65 sprongadres v~~r rst 6.5 interrupt 
3FDCH INT75 sprongadres voor rst 7.5 interrupt 
3FEOH lOAD sprongadres voor interrupt 0 
3FE4H I1AD sprongadres voor interrupt 1 
3FE8H 12AD sprongadres voor interrupt 2 
3FECH 13AD sprongadres voor interrupt 3 
lFFOH I4AO sprongadres voor interrupt 4 
3FF4H I5AO sprongadres voor interrupt 5 
3FF8H I6AO sprongadres voor interrupt 6 
3FFCH I7AD sprongadres voor interrupt 7 
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Tot zover de alqemene besprekinq van de microcomputer en van 
MICROSIM. V~~r diepgaandere informatie kan het beste de bestaande 
literatuur geraadpleegd worden (lit. [3],[4],[5],[6]). In de hoofd
stukken, waarin de ontwikkelde programmatuur besproken wordt zullen 
nog enkele software aspekten ter verduidelijking aan de orde komen. 
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3. DE P.I.D.-REGELAAR: THEORIE 

3.1 INLEIpING 

In dit hoofdstuk zal een korte inleiding over regelaars in het 
algemeen gehouden worden. Daarna voIgt een bespreking van de analage 
P.I.D.-regelaar. Hierbij zal het gedrag van de ana loge regelaar in 
een sneIheidsregeIIus aan de orde kamen. Daarna voIgt een beschou
wing over het gedrag in een positieregellus voor een motor met 
snelheidsterugkoppeling. Na deze inleiding over ana loge regelaars 
zal overgestapt worden naar de digitale P.I.D.-regelaar. Het 
toepassen van een digitale P.I.D.-regelaar biedt grote voordelen op 
het gebied van de flexibiliteit van het regelsysteem. De program
matuur is zodanig opgebouwd, dat de regelparameters snel veranderd 
kunnen worden, wanneer een verandering in de proceseigenschappen dit 
vereist. De programmatuur voor de digitale regelaar zal kort aan de 
orde komen en de meting en aan het gedrag van de digitale regelaar 
worden besproken. Het verschil tussen het gedrag van een systeem met 
digitale- respektievelijk analoge- P.I.D.-regelaar zal duidelijk 
worden uit de meting en in hoofdstuk 7. 

De doelstelling van een regelaar is het gedrag van een proces 
op zodanige wijze te beinvloeden, dat een bepaald gewenst resultaat 
bereikt wordt. De aard van het gewenste resultaat kan dan nog ver
schillend zijn. Als voorbeeld worden hier de volgende mogelijkheden 
genoemd: 

- konstant houden (regulateur- of stabiliseringssysteem) 
- met de tijd varieren (programmaregelaar) 
- varieren afhankelijk van een of meer andere gtootheden 

(volg- of servosysteem) 
- naar een optimum streven (optimaliserende regeling) 

Onder de term regelen wordt in het algemeen iets anders 
verstaan dan onder de term sturen. Het verschil is gelegen in het al 
dan nlet aanwezig Zl]n van terugkoppeling. Bij regelsystemen is 
altijd sprake van een terugkoppeling. Dit is bij stuursystemen niet 
het geval. In een regelsysteem is dus altijd een geslaten kring 
aanwezig, waarin de gemeten waarde van de geregelde grootheid 
vergeleken wordt met de ingestelde of gewenste waarde. Afhankelijk 
van het verschil tussen deze twee waarden, wordt de geregelde 
grootheid zodanig beinvloed, dat het verschil kleiner wordt. De 
funktie die een regelaar verricht is dus tweeledig. In eerste 
instantie bepaalt de regelaar het verschil tussen de gemeten en de 
ingestelde waarde. Dit gebeurt dan binnen de regelaar door het 
zogenaamde verschilorgaan. Daarna wordt via een bepaald regelal
gorithme uit het verschilsignaal een regelsignaal bepaald, dat dan 
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gebruikt wordt om in het te regelen proces in te grijpen. Dit 
laatste gebeurt in het eigenlijke regelorgaan. Een regelkring kan 
dus schematisch voorgesteld worden door figuur 3.1. 

REGe LAAR ,...------------1 
I I veRSCHIL I ORGAAN REGELORGAAN PROCES 

x I,! e .. Ie .. y .. 
I R I - P -
I j I 
I y I 
L _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ J 

fig. 3.1 Blokschema regelkring 

Uit hetvoorgaande is duidelijk dat een regelaar uit twee 
organen bestaat, namelijk het verschilorgaan en het eigenlijke 
regelorgaan. De taak van het regelorgaan is het bepalen van het 
uitgangssignaal c(t) uit het ingangssignaal e(t) volgens een bepaald 
regelalgorithme. In hetgeval van een P.I.D.-regelaar bestaat dit 
algorithme uit drie parallelle delen, namelijk het proportionele-, 
het integrerende- en bet differentierende deel. De relatie tussen 
het uitgangssignaal c(t) en het verschilsignaal e(t) luidt voor de 
drie regelakties afzonderlijk: 

proportioneel: c(t) = ke(t) (3.1) 

L 
t 

integrerend: c(t) = S e(t) dt T. 
~ t=O 

(3.2) 

differentierend: c(t) = Td 
g cLtl 

dt (3 . 3) 

De relatie tussen uitgang c(t) en ingang e(t) is dus voor een 
P.I.D.-regelaar opgebouwd uit de superpositie van deze drie regelak
ties: 
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c(t) 
t 

= ke(t) + 1-T. J e(T) dT + T d ~~t) 
1 T=Od 

waarin: 

k = proportionele konstante 
T.= integratietijd 

1 

Td= differentiatietijd 

De over gang naar het Laplacedomein via 

.. 
F(s) = J f(t)e-stdt 

t=O 

voor signalen f(t) met t>=O levert voor de P.I.D.-regelaar: 

1 
C(s) = k£(s) + sT. £(5) + sTd£(s) 

1 
_~ __ 1_ 

Rpid(s) - £(5) - k + sT. + sTd 
1 

(3.4) 

(3.5) 

(3.6) 

Het is nu de bedoeling deze P.I.D.-regelaar in microprocessor uit
voering toe te passen op snelheids- en positie-regelkringen met D.C. 
motoren. Aangezien de microcomputer een digitaal systeem is, dat 
slechts bewerkingen kan uitvoeren op getallen op diskrete momenten, 
zal bovenstaand algorithme omgezet dienen te worden in een diskreet 
regelalgorithme. Dit zal gebeuren bij de bespreking van de digitale 
P.I.D.-regelaar in paragraaf 3.3. In de nu volgende paragraaf 3.2 
zal het gedrag van een analoge P.I.D-regelaar geanalyseerd worden. 
In deze beschouwingen zal de analoge regelaar toegepast worden op 
achtereenvolgens een snelheidsregelkring en een positieregelkring 
met snelheidsterugkoppeling. In een later stadium kan het gedrag van 
de digitale P.I.D.-regelaar dan vergeleken worden met het gedrag van 
de analoge regelaar (hoofdstuk 7). 

3.2 DE ANALOGE P.I.D.-REGELAAR 

3.2.1 DE SNELHEIDSREG£LKRING 

In deze paragraaf zal de overdracht van een snelheidsregel
kring met een analoge P.I.D.-regelaar afgeleid worden. Hiertoe dient 
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echter allereerst de overdracht van de versterker-motor-tacho-kom
binatie bepaald te worden. 
De gebruikte motor is een gelijkstroommotor met ankersturing en 
permanente magneten in de stator. Het ontwikkelde koppel T is 
evenredig met de ankerstroom Ia volgens: 

T(s) = KIa(s) (3.7) 

De relatie tussen de ankerspanning Va en de ankerstroom Ia is: 

(3.8) 

Hierin is Ra de ankerweerstand, La de ankerinduktiviteit en Vt de 

geleverde tegen-EMK, die evenredig is met het motortoerental: 

Uit (3.8) en (3.9) voIgt voor de ankerstroom I : a 
Va(s} - Ktw{s) 

(R + L s) 
a a 

Uit (3.7) en (3.10) voIgt voor het opgewekte koppel T : m 

(3.9) 

(3.10) 

(3.11) 

Dit koppel Tm is gelijk aan het lastkoppel TI' dat bestaat uit een 

koppel ten gevolge van de massatraagheid J van de last en een koppel 
ten gevolge het te leveren vermogen aan de last (bijvoorbeeld om de 
wrijving te overwinnen): 

Tl = Jsw(s) + fw(s) (3.12) 

Gelijk stellen van (3.11) en (3.12) Ievert dan: 

Jsw(s) + fw(s) (3.13) 

Omschrijven van (3.13) levert de overdracht van de motor met de 
ankerspanning V als ingang en de hoeksnelheid w als uitgang: a 
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K (3.14) 

De ankerzelfinduktie is meestal verwaarloosbaar klein, zodat (3.14) 
benaderd kan worden door: 

M(s) = 

met Km en D volgens (3.16): 

K m = D = 

(3.15) 

(3.16) 

Het gedrag 
(3.15) en 
verandering 

van de motor wordt volledig beschreven door vergelijking 
(3.16). De responsie van de motor op een stapvormige 
VOin de ankerspanning Va kan als volgt bepaald worden: 

III(S) = _K-=m=-- Vo = KmVO (1 
Js + D 5 D s 

_1_) 

5 + !l 
J 

Teruggetransformeerd naar het tijddomein levert dit: 

K V ~ t 
lII(t) = ~ (1 - e ) 

D 

(3.17) 

(3.18) 

Na uitsterven van het overgangsverschijnsel bereikt de hoeksnelheid 
de eindwaarde: 

111(00) = lim lII(t) 
t ... oo 

= KmVO 
D 

(3.19) 

Na deze afleiding van de overdracht in het s-domein van de 
gelijkstroommotor, kan overgegaan worden tot het eigenlijke onder
werp van deze paragraaf, namelijk de toepassing van de analoge 
P.I.D.-regelaar in een snelheidsregelkring voor een gelijkstroom
motor. Schematisch ziet een snelheidsregelkring er als voIgt uit: 
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regel aar motor 

Vi + 8.., 
R 

Va 
M W 

-
~ V 

t 

tacho 

TS 

fig. 3.2 Snelheidsregelkring 

De terugkoppeling wordt gerealiseerd door een tachogenerator , 
waarvoor hier als overdracht gekozen wordt: 

De overdracht van deze snelheidsregelkring met als regelaar de 
algemene P.I.D.-regelaar luidt dan: 

H(s) 

(3.21) 

Wanneer in (3.21) T.: ~ en Td= a gekozen worden, volgt de overdracht 
. 1. 

van de kring met een zuivere P-regelaar: 

(3.22) 

De responsie van de gesloten kring op een stapvormige verandering 
Va 

van de ingangsspanning V. volgt door v.: -- te stellen: 
1. 1. S 
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111(5) 
kKmVO It ~ 1 1 

KKk) ::: ::: o (5 J 0 + K KE;k ~ o + 
S(S + m ) 1 + o k 5 + m E; 

J J 
(3.23) 

In het tijddomein Ievert dit: 

lII(t) ::: It ~ 
K K 0 (1 

1+~ 

o + K KEk 
_ ( m)t 

J (3.24) - e 

Na uitsterven van het overqanqsverschijnsel bereikt lII(t) niet de
zelfde eindwaarde, ala de responsie van de open Ius (zie verqelij
kinq (3.19», maar weI: 

= lim lII(t) ::: 
t ...... 

1 + 

k KmVO 

~O 
o 

(3.25) 

De proportionele reqelaar in een snelheidslus levert dUs altijd een 

eindwaarde ter qrootte ~ K maal de eindwaarde van de open 
1 +.JLik o 

Ius. Verqroten van de versterkinqsfaktor k verkleint de eindfout. 
Verqeleken met de niet teruqqekoppelde motor, komt de motor door de 
snelheidsteruqkoppelinq sneller op toeren. De tijdkonstante wordt 

door het teruqkoppelen een faktor 1 verkleind. Uit 
KmKE.. 

+ Ok 
verqelijkinq (3.22) volqt verder, dat het systeem niet instabiel kan 
worden, omdat de eniqe pool in het linkerhalfvlak liqt. 

Op dezelfde Manier kan het qedraq van de snelheidsreqelkrinq 
onderzocht worden voor aIle moqelijke andere kombinaties van P-, l
en O-aktie. 
Als tweede voorbeeld zal de P.I.-reqelaar in de snelheidsreqelkrinq 
doorqerekend worden. Het hoofddoel voor het toevoeqen van de in
teqrerende aktie kan bijvoorbeeld zijn, dat de eindwaarde van de 
snelheid exact bereikt dient te worden. Oat dit door de I-aktie 
qerealiseerd wordt, zal uit het nu volqende blijken. 
De overdracht van de qesioten krinq wordt voor de P.I.-regelaar: 
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k + _1_ ks + _1 
T.s K T. 

H . (s) 1 ....!! 1 = = Pl Js + Q + KE(k + 
1 J 

2 D+KmKEk ~ K T.s) + + s ( J )s J T. m 1 
1. 

(3.26) 

De responsie op een stapvormige verandering van het ingangssignaal 
V. is dan: 

1 

w(s) 
56 

+ J T. s 
1. 

(3.27) 

De eindwaarde, die wet) bereikt na het uitsterven van het over
gangsverschijnsel kan bepaald worden via het eindwaarde theorema: 

lim wet) = lim sw(s) (3.28) 
t-+eo s-+O 

Hieruit voIgt dus, dat met een P.I.-regelaar een eindwaarde bereikt 
wordt, die door de gesloten lus met P-regelaar bereikt wordt, wan
neer de proportionele faktor k - eo gekozen wordt. 

Vergelijking (3.26) heeft een nulpunt voor s = - k~. en twee polen, 
1 

die in het linkerhalfvlak liggen. Het systeem is dus stabiel. Er 
kunnen echter wel gedempte oscillaties voorkomen, namelijk als de 
discriminant van de noemer negatief wordt, dus al~ 

Aangezien J en D voor een bepaalde motor-last kombinatie konstant 
zijn, zal T. bij een bepaalde instelling van k groot genoeg moeten 

1. 

zijn om oscillaties te voorkomen. 

Tenslotte wordt nog kort de P.D.-regelaar 
k + Tds 

bekeken: 
k + Tds 

(3.30) 

1 I 
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De responsie op een stapvormiqe veranderinq van het inqangssignaal 
V. wordt dan: 

1 

w(s) (3.31) 

De eindwaarde na uitdempen van het overqangsverschijnsel: 

lim w(t) = 
t .... 

Er blijkt dus 
eindfout voor 

__ ...:k.:-_ Km V 0 
lim SW(5) = 0 
5"0 ~ 

1 + 0 k 

weer een eindfout 
de proportionele 

(3.32) 

k 
-~ en een pool S = 

d 
nul punt s = 

te ontstaan, die gelijk is aan de 
regelaar. Ret systeem heeft een 

J} + KmKEk 
- J + K K T' De pool is negatief 

m E d 
reeel, dUB het systeem is stabiel en er Zl)n geen oscillaties. Ret 
effekt van de D-aktie zal in de volgende paragraaf, bij de bespre
king van de analoge regelaar in de positieregelkring, duidelijker 
worden. 
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3.2.2. DE POSITIEREGELKRING 

In deze paragraaf zal het gedrag van een aantal kombinaties 
van P-, I- en D-regelaars in een positieregelkring met een gelijk
stroommotor besproken worden. Ret blokdiagram van de bedoelde posi
tieregelkring is afgebeeld in figuur 3.3. 

,6l +&e ... vi.tC':>I e..., va 
M 

w ... Ys 
,tJ 

'9 R.., +y;r- RGo,) 

,8 
vt 

T 

fig. 3.3 Positieregelkring 

De binnenlus in figuur 3.3. duidt aan, dat een motor met snelheids
terugkoppeling opgenomen is in de positieregelkring. Dit systeem is 
in de voorgaande paragraaf besproken. 
Bij de bespreking van de positieregelkring zal aangenomen worden, 
dat de snelheidsregelaar een proportionele regelaar is met verster
kingsfaktor p. Dan voIgt voor de overdracht tussen w en Vi: 

M(s) 
= !!Wi.L _ Km 

V.(s) - Js + (1+p)D 
~ 

= 

Rierbij is gebruik gemaakt van de afkorting: 

(3.33) 

De overdracht van de motor kan ook beschouwd worden tusBen de 
ingaande spanning en de hoekverdraaiing a van de uitgaande motoras: 

(3.34) 
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Wanneer voor de positiereqelaar Ra(S) weer de P.I.D.-reqelaar vol

qens vergelijkinq (3.6) gebruikt wordt, dan voIgt voor de overdracht 
van het totale systeem: 

H(s) .M!U = a.(s) = 
~ 

Re{S)Me(S) 

1+Re{s)Me(S) 

-L 
k + T.s + Tds 

= --------~~--------------- (3.35) 

Op analoqe Manier ala in de voorgaande paragraaf kan het gedrag van 
de positieregellu5 met de verschillende kombinaties van elementaire 
regelaktie5 onderzocht worden. V~~r de proportionele regelaar zal 
dit allereer5t uitvoerig gebeuren: 

(3.36) 

Het systeem heeft twee polen s1 en 52' waarvoor geldt: 

(3.37) 

Beide wortels hebben een negatief reeel deel, dUB ze ligqen in het 
linkerhalfvlak, wat duidt op onvoorwaardelijke stabiliteit. Er 
kunnen weI gedempte oscillatiea optreden, wanneer nameIijk de 
discriminant neqatief wordt. Overkritisch gedrag kan echter altijd 
bereikt worden door een jui5te keuze van de versterkingsfaktor k: 

(3.38) 

Het gedrag van het systeem kan onder meer beschreven worden door de 
responsie op een stapvormige veranderinq van het ingangssignaal te 

eO 
onderzoeken. Dit is mogelijk door in (3.36) e.: -- te stellen: 

~ s 

9(s) 
= 90 kKm 

5 Js2+ D s + kK 
t m 

(3.39) 
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Hierbij zijn 51 en s2 qeqeven door formule (3.37) 

Transformeren naar het tijddomein Levert dan: 

(3.40) 

Volqens het eindwaarde theorema qeldt voor de eindwaarde van 9: 

lim 9(t) = lim s8{s) = 90 t.... s ... O 
(3.41) 

Bij een proportionele reqelaar in een positiereqe1krinq is de 
eindfout bij de respon5ie op een stapvormiqe veranderinq van het 
ingang5signaal dus nul. De responsie op een rampvormige verandering 
van het ingan5siqnaal kan op identieke wijze afqeleid worden: 

9(s) 
= 90 kKm = 

52 Js2 + Dts + kKm 

(3.42) 

In het tijddomein: 

9(5) (3.43) 

De faktoren P en Q in (3.42) en (3.43) ZlJn omwille van de 
duide1ijkheid niet verder uitqewerkt. Verqelijkinq (3.43) be5chrijft 
de responsie van het systeem op het rampvormige ingangssignaal na 
uitsterven van het overgangsverschijnsel. Vergelijking (3.42) 
beschrijft de gehele responsie inclusief het overgangsverschijnsel. 
Uit (3.43) vo1gt dat de helling van de ramp exact gevolgd wordt. De 
werkelijke positie. blijft echter na uitsterven van de transient 
steeds een stuk achter. Dat is de positiefout 9 : a 

(3.44) 
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Bet lijkt alsof de responsie een dode tijd T achterblijft: 
a 

o 
T = -=.:t. 

a kK 
m 

(3.45) 

Biermee zijn enkele veel gebruikte kriteria ter beoordeling van het 
gedraq van het gereqelde systeem aan de or de gekomen. Analoge 
beschouwingen kunnen gehouden worden voor aIle andere kombinaties 
van elementaire regelakties. Bet zou echter te vet voeren dit 
uitvoerig te bespreken. Oaarom wordt hier verder volstaan met een 
samenvatting in de vorm van een tabel. Bierin worden voor elke 
mogelijke regelaar de resuitaten gegeven van het onderzoek naar de 
beoordelingskriteria voor systemen, zoals die in het voorqaande aan 
de orde zijn gekomen. 

type stabiel beperkt 
stabiel 

p ja nvt 

o ja nvt 

PO ja nvt 

I nee nee 

PI nee ja 

10 

PIO nee ja 

over
kritisch 
gedrag 

ja 

ja 

ja 

nee 

nee 

nee 

nee 

eindfout 
bij 
stap 

o 

°t90 
°t+Td 

o 

... 

o 

o 

eindfout 
bij 
ramp 

... 

... 

o 

o 

Biermee lijkt voorlopig voldoende gezegd over de analoge P.I.O.
reqelaar. Deze theoretische besprekinq was bedoeld als verheldering 
ten aanzien van de funktie en de werking van een P.I.O-regelaar in 
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een regelkring. Voor analoge systemen lijkt de konklusie gerecht
vaardigd, datI in het qeval van een positieregelkring, de PD-rege
laar het beste systeemgedrag realiseert. V~~r de snelheidsterugkop
peling binnen een positielus lijkt de P-aktie voldoende. Ret is in 
dat geval namelijk niet van belang of de motor de verlangde snelheid 
exact bereikt. WeI is van be lang , dat de motor zo snel mogelijk op 
toeren komt en dat wordt door een P-regelaar gerealiseerd. 

3.3 DE DIGITAtE P.I.D.-REGEtAAR 

3.3.1 Inleiding 

In de voorgaande paragraaf is als relatie tussen ingang en 
uitgang van een P.I.D.-regelaar vergelijkinq (3.4) opgevoerd: 

c(t) 
t 

= ke(t) + 1-T j e{T) dT + T d e(tl 
i T=O d dt 

(3.4) 

Een digitale P.I.D.-regelaar kan echter beschouwd worden als 
een diskreet element. De digitale P.I.D.-regelaar verwerkt namelijk 
op diskrete tijdstippen aangeboden informatie digitaal en geeft de 
bewerkte informatie slechta op diskrete tijdstippen af aan de rest 
van het systeem. Ret is daarom noodzakelijk vergelijking (3.4) te 
diskretiseren. 

c(nT) = ke(nT) + Ts ~ e{nT)+e{nT-T) + Td{ ( T) _ e(nT-T)} 
Ti k=1 2 Ts e n 

(3.46) 

Formule (3.46) vormt nu de basis voor het rekenprogramma van de 
digitale P.I.D.-regelaar. 

3.3.2. DE SOFTWARE 

Bij aanvang van de afstudeeropdracht kon gebruik gemaakt 
worden van de sofware voor een P.I.D.-regelaar, zoals die door A.T. 
Bertens ontworpen was (lit [1]). . 
Oe software was geschreven in assembleertaal voor een microcomputer 
op basis van een INTEt 8085 microprocessor. Bij het programmer en was 
gebruik gemaakt van het programma MICROSIM. 
Aangezien de door Bertens ontwikkelde software nog niet getest was, 
werd begonnen met het uitvoerig testen van de P.I.D.-regelaar. Oit 
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testen qebeurde direkt in de microcomputer met behulp van de moni
torproqrammatuur. Ook werd er met behulp van het MICROSIM programma 
getest op de afdelingscomputer PR1ME. 
Na uitvoerig testen en na verschillende ingrijpende veranderingen en 
korrekties in de bestaande software/ werd uiteindelijk een goed 
werkend programma gerealiseerd. 
Zoals in het inleidende hoofdstuk al werd aangeduid, is de digitale 
P.I.D.-regelaar een universeel bruikbare systeemkomponent. Er werd 
daarom besloten de software uitvoerig te bespreken in een apart 
rapport. Dit aparte rapport zou dan kunnen dienen als gebruikers
handleiding voor de ontwikkelde programmatuur. Het bewuste rapport, 
DE DIGITALE P.I.D.-REGELAAR/ WPB-0044 (lit. [2]), kan beschouwd 
worden als bijlaqe bij dit afstudeerverslaq. De software zal op deze 
plaats niet uitvoerig behandeld worden. Er wordt hier volstaan met 
het bespreken van de hoofdroutines REGEL, PROPOR, !NTEGR en DIFFER. 
Alvorens dit gebeurt worden eerst enkele benaminqen toeqelicht: 

PROP = proportionele konstante k 
INTT = integratietijd Ti 

DIFT = differentiatietijd Td 
S~T = sampletijd T s 
INTH,INTL = 2T. 

1 
HBY/LBY = inqanq voor REGEL 
RESH/RESL = resultaat van REGEL 

De routine REGEL is de overkoepelende routine, van waaruit de 
drie regelakties aangeroepen worden. De proportionele-, 
inteqrerende- en differentierende reqelakties kunnen opqevat worden 
als parallelle komponenten. Binnen de routine REGEL worden de 
resultaten van deze drie akties dan oak bij elkaar opqeteld, zodat 
uiteindelijk de uitganq van de regelaar voldoet aan vergelijking 
(3.46): 

c(nT) ke(nT) + 
Ts nr e(nT)+e(nT-T) Td 

= + --T {e{nT) - e(nT-T)} 
Ti k=1 2 5 

(3.46) 

Subroutine PROPOR berekent het proportionele deel van de regelaktie 
volgens de eerste term uit vergelijking (3.46): 

De proportionele faktor k dient bij aanroep van PROPOR in geheugen 
PROP.REGEL te staan (8 bit breed). 

Subroutine INTEGR berekent het integrerende deel van de regelaktie 
volgens de tweede term uit vergelijking (3.46): 
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T n 
e.(nT) = -A- [ e(nT)+e(nT-T) 

1 Ti k=1 2 

De integratietijd Ti dient bij aanroep van INTEGR in geheugen 

INTT.REGEL te staan (8 bit breed). De sampletijd Ts dient in geheu

gen SAMT.REGEL te staan (8 bit breed). 

Subroutine DIFFER berekent het differentierende deel van de regel
aktie volgens de derde term uit vergelijking (3.46): 

Td 
cd(nT) = ~(e(nT) - e{nT-T)} 

s 

De differentiatietijd Td dient bij aanroep van DIFFER in geheugen 

DIFT.REGEL te staan (8 bit breed). De sampletijd dient evenals bij 
de I-aktie in geheugen SAKT.REGEL te staan. 

De waarde voor e(nT) dient voordat REGEL aangeroepen wordt 
klaar te staan in qeheugen HBY.REGEL,LBY.REGEL. In totaliteit is 
e(nT) dus 16 bit breed. RBY bevat de most significant 8 bits en LBY 
de least significant 8 bits. Het resuitaat van de regelaktie staat 
na afloop van het programma REGEL in de geheugenparen 
RESH.REGEL, RESL. REGEL. nit resultaat dient voor iedere volgende keer 
dat REGEL aangeroepen wordt op 0 gezet te worden. 
REGEL wordt steeds na een bepaalde sampletijd aangeroepen voor een 
volgende berekeningsstap. Oe waarde voor Ts' die in geheugen 

SAMT.REGEL ingevuld wordt kan bijvoorbeeld in milliseconden uit
gedrukt worden. Dan dienen de waarden voor de integratietijd en de 
differentiatietijd eehter eveneens in milliseconden ingevoerd te 
worden. 

De routines REGEL, PROPOR, INTEGR en DIFFER maken gebruik van een 
aantal subroutines. V~~r deze subroutines en voor de samenhang 
tussen deze subroutines onderling wordt hier verwezen naar de 
bijlage: DE DIGITALE p.I.n.-REGELAAR, WPB 0044 (lit. [2]). De 
belangrijkste eiqenschappen van de digitale P.I.D.-regelaar zijn de 
snelheid en de nauwkeurigheid. De benodiqde rekentijd voor de 
parailelschakeling van de P-, 1- en de D-aktie bedraagt 4 ms. De 
berekeningen vinden plaats met 16 bit brede getallen. Afronden 
gebeurt op gehele getallen. De regelparameters dienen a15 8 bit 
getallen ingevoerd te worden. 
In principe zou de gebruiker van de programmatuur voor de P.I.D.
regelaar kunnen volstaan met hetqeen in het voorgaande over de 
software gezegd is. Vooral de geheugenplaatsen, die voor het 
aanroepen van het regelprogramma geinitialiseerd dienen te worden 
zijn voor de gebruiker van belang. Er wordt op deze plaats dan ook 
volstaan met het geven van de flowchart van de overkoepelende 
routine REGEL (fig. 3.4) 
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fig. 3.4. Flowchart van routine REGEL 
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3.3.3. METINGEN AAN DE REGELAAR 

Het debuggen van de programmatuur is gebeurd met behulp van 
het MICROSIM simulatie programma. Verder zijn er met behulp van de 
monitor van de EWMC testruns verricht, waarbij de ingang van de 
regelaar door software gesimuleerd werd. In de metingen, die in deze 
paragraaf aan de orde komen, wordt de ingang van de regelaar ver
zorgd door een hardware opstelling. Deze opstelling is schematisch 
in figuur 3.5 afgebeeld. 

e(~ 
EWMC OSCILLO 

FUNCTION .(nT) c(nT) cIt) scoop 
ADC REGEL DAC It 

GENERATOR 

1 

ett) 

fig.3.5 Meetopstel1ing voor P.I.D.-regelaar 

Als ingangssignaal voor de regelaar fungeert het uitgangssignaal van 
een blokspanningsgenerator. Omdat de digitale P.I.D.-regelaar een 
digitaal ingangssignaal vraagt, wordt het signaal e(t), de uitgang 
van de blokspanningsgenerator, allereerst gedigitaliseerd met behulp \ 
van een analoog digitaal converter (ADC). Het digitale 
uitgangssignaal van de ADC is nog steeds continu in de tijd 
aanweziq. Dit continue signaal wordt steeds na een vast 
tijdsinterval T in de microcomputer ingelezen. Na het inlezen in de 
EWMC is het siqnaal e(nT) dus in digitale vorm en op diskrete 
tijdstippen aanwezig. Het signaal e{nT) fungeert dan als ingang van 
de software P.I.D.-regelaar, die een uitgangssignaal c(nT) 
genereert. Dit uitganssignaal is eveneens digitaal en slechts 
aanwezig op diskrete tijdstippen. Om dit signaal analoog te kunnen 
meten met behulp van een oscilloscoop, wordt het eerst aan een 
digitaal analoog converter (DAC) aangeboden. Deze DAC levert dan een 
analoog signaal, dat kontinu in de tijd aanwezig is. De uitgang van 
de blokspanningsgenerator kan nu samen met de uitgang van de P.I.D.
regelaar op de oscilloscoop zichtbaar gemaakt worden. 

De resultaten van de boven beschreven metingen worden in de 
figuren 3.6 tot en met 3.11 afgebeeld. De metingen zijn allereerst 
verricht voor de proportionele-, de integrerende- en de differen
tierende aktie afzonderlijk. De ingestelde waarden voor de regel
parameters zijn bij de figuren vermeld. De sampletijd is voor alle 
metingen 4 ms. De bovenste kurve toont steeds de ingang van de 
regelaar 

JI 
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fig. 3.6. De proportionele aktie, k= 1 

fig. 3.7 De integrerende aktie, T.= 192 ms, T = 4 ms 
1 S 
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fig. 3.8. De differentierende aktie, Td= 4 ma, T5= 4 ma 

Ook zijn de 
doorgemeten. 
P.D.- en de 
3.11. 

parallelachakelinqen van de drie elementaire aktie5 
De resultaten worden voor respektievelijk de P.I-, de 
P.I.D.-regelaar afgebeeld in de figuren 3.9, 3.10 en 

fig. 3.9. De P.I.-regelaar 
p = 1, T.= 192 ma, T = 4 ms 

~ 5 
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fig. 3.10. De P.D.-regelaar 
p = 1, Td= 4 ms, T5= 4 ms 

fig. 3.11. De P.I.D.-regelaar 
p = 1, Ti= 69 ms, Td= 4 ms, Ts= 4 ms 
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4. DE P.I.D.-REGELAAR GETEST OP EEN PRAKTIKUMOPSTELLING 

4.1. INLEIDING 

In de testfase van de software werd de P.I.D.-regelaar toe
gepast op een praktikumopstelling. Dit was noodzakelijk, omdat de 
uiteindelijke opstelling in dit stadium nog niet voltooid was. Op de 
uiteindelijke opstelling wordt in het volgende hoofdstuk uitvoerig 
teruggekomen. Bij de bespreking van de toepassing van de P.1.D.
regelaar op de praktikumopstelling wordt aandacht besteed aan twee 
essentieel verschillende method en om de snelheid van een motor te 
meten. Verder wordt de uitwerking van een van deze beide method en 
bekeken en wordt de software besproken, die het mogelijk maakt het 
aanloopgedrag van de motor in een figuur zichtbaar te maken. 

4.2. DE fBAKTIKUMQPSTiLLING 

Ten behoeve van het praktikum microcomputers voor Werktuig
bouwkunde bestaat een opstelling, die is opgebouwd uit een EWMC, een 
DAC, een versterker, een gelijkstroommotor, een meetschijfje en een 
interface. De opstelling ziet er schematisch uit ala in figuur 4.1. 

De gelijkstroommotor is een kollektormotor, die werkt op een 
spanning tussen -10 V en +10 V. Het teken van de spanning is 
bepalend voor de draairichting van de motor. De motor wordt vanuit 
de microcomputer via een DAC en een versterker gestuurd. Het meet
schijfje telt 8 openingen, die gelijkmatig over de omtrek verdeeld 
z~Jn. Aan de omtrek van de schijf zijn twee vorkopnemers geplaatst, 
die elk bestaan uit een lichtbron aan de ene kant van de schijf en 
een lichtgevoelig element aan de andere kant van de schijf. De 
opstelling van de vorkopnemers is zodanig, dat de blokvormige sig
nalen, die door de lichtgevoelige elementen afgegeven worden, 90° 
ten opzichte van elkaar in fase verschoven zijn. In de interface 
wordt elk van de beide brokvormige signalen geinverteerd, waardoor 

in to.taal vier signalen ontstaan, genaamd A, S, A en B. Deze vier 
signal en worden via een parallelpoort aan de microcomputer aange
boden. Daar de periferie van de microcomputer memory-mapped is, 
wordt de data direkt vanaf deze poort in een geheugen gezet en weI 
In geheugen PARCO 1 (4021H). Tevens worden de vier blokvormige 

signalen A, B, A en B aangeboden aan de interrupt controller, 
respektievelijk als IR1, IR2. IR3 en IR4. De stuurspanning voor de 
motor wordt via geheugen PARCOO (4020H) aan de DAC aangeboden. 
Hierbij komt FFH overeen met maximale snelheid in positieve 
richting, 80H met stilstand en OOH met maximale snelheid In 
negatieve draairichting. 
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Output llAC 
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fig. 4.1 Schematische opbouw van de praktikumopstelling 

4.3. DE SQFTWARE 

uit de vier blokvormige signalen, die aan de microcomputer 
aangeboden worden kunnen de draairichting, de snelheid en de positie 
van de motor afgeleid worden. Bij het meten van de snelheid kunnen 
in principe twee mogelijke meetmethoden gehanteerd worden: 

a. Meet de tijd die verstrijkt gedurende een bepaald aantal omwen
telingen van de motor 

b. Meet het aantal omwentelingen, dat de motor gedurende een be
paalde meettijd maakt 
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Elk van beide methoden heeft voor- en nadelen. Bij de prak
tikumopstelling is gekozen voor methode a. Dit vanwege het feit, dat 
de meetschijf op de as van de motor slechts 8 openingen heeft. V~~r 
het onderzoeken van het gedraq van de motor, wanneer deze in een 
regelkring met een P.I.D.-regelaar is opgenomen, is onder meer het 
aanloopqedraq van de motor van belang. Om dit aanloopgedraq te meten 
is vooral een snelle meetmethode vereist. Bij meting met behulp van 
methode b. zou een lange meettijd nodiq zijn om nauwkeurige infor
matie over de snelheid te verkrijgen, waardoor de meting veel te 
traaq zou worden. Bij methode a. kan gedurende een fraktie van een 
omwenteling (bijvoorbeeld een opening, dus een zestiende omwente
ling) de verstreken tijd qemeten worden. Een nadeel van deze methode 
is, dat de tellerstand na het meetinterval omgekeerd evenredig is 
met de snelheid. Er zal dus nog een rekenkundige bewerking 
uitgevoerd moe ten woren om een getal te verkrijgen, dat evenredig is 
met de gemeten snelheid. Deze bewerking kost natuurlijk extra tijd, 
waardoor de meting weer iets trager wordt. De opzet was om de 
gemeten informatie over te sturen naar de afdeling5computer PR1ME. 
Ten behoeve van de aanloopregistratie moet de gemeten informatie 
gedurende het aanlopen in het geheugen van de microcomputer 
opgeslagen worden. 

Na deze algemene besprekinq over de twee principieel verschil
lende methoden om snelheid te meten, zal de uiteindelijke realisatie 
via methode a uitvoeriger besproken worden. 

Signaal A wordt aangeboden aan de gate-ingang van een timer/
counter, van een programmable interval timer, die in mode 5 
geprogrammeerd is. In deze mode fungeert de timer/counter als een 
down-counter, die begint te tellen als de gate ingang hoog gemaakt 
wordt. Bij de opgaande flank van het signaal A begint de timer dus 

vanaf de waarde FFFFH omlaag te tellen. Het geinverteerde signaal A 
wordt aan een interrupt ingang van de programmable interrupt con
troller, in dit geval aan ingang IR3, aangeboden. Bij een opgaande 

flank van A, dus bij een afgaande flank van signaal A, wordt een 
interrupt gegenereerd. In de bijbehorende interrupt service routine 
wordt dan de inhoud van de teller uitgelezen en in een geheugen 
opgeslagen. Op deze manier worden 256 metingen verricht, waarvoor 
dus 1/2 kbyte geheugen nodig is (de teller is 2 byte breed). Omdat 
de teller een down-counter is, die vanaf FFFFH omlaag telt, dient de 
gemeten tellerstand van FFFFH afgetrokken te worden, om het getelde 
aantal pulsen gedurende de meetperiode te verkrijgen. Oit komt 
echter overeen met het komlementeren van de gemeten tellerstand, wat 
via een enkele instruktie kan gebeuren. 

Met de volgende definities: 

f = clockfrekwentie van de timer/counter c 

AS = ~6 omwenteling = meetinterval 
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N = aantal qetelde pulsen gedurende het meetinterval 

volgt voor de gemeten hoeksnelheid in rad/sec: 

(4.1) 

Het uitlezen van de tellerstand en het wegschrijven van deze 
data in het geheuqen dient in een interrupt service routine te 
gebeuren. De bewuste routine heet tNT3, omdat interrupt ingang tR3 
gebruikt werd. Het omrekenen van de tellerstand naar een waarde voor 
het toerental, het bepalen van het verschil tussen het gewenste en 
het gemeten toerental, het aanroepen van de regelprocedure en het 
aansturen van de motor gebeurt vanuit een tweede interrupt service 
routine. Op deze routine wordt hier niet verder ingegaan. WeI wordt 
hier de aandacht gevestigd op een pobleem, dat te maken heeft met de V 
gekozen methode van snelheidsmetinq. De tellerstand zal voor een 
bepaald negatief toerental hetzelfde zijn als de teller stand voor 
een even groot, maar positief toerental. Het is dus noodzakelijk om 
een tweede meting te doen om de draairichting te bepalen. Deze 
meting bestaat dan uit het bekijken van bijvoorbeeld signaal B op 
het moment dat signaal A hoog wordt. Is signaal B dan hoog, dan 
draait de motor rechtsom, is B dan laag, dan draait de motor links-
om. Een tweede probleem doet zich voor wanneer de motor stilstaat. 
In dat geval funktioneert de meetmethode niet, omdat de teller niet 
gereset wordt en de interrupt niet binnenkomt. Dit probleem kan 
opgelost worden bijvoorbeeld door het maken van een derde interrupt 
service routine, die kijkt of de meetinterrupt langere tijd niet 
binnengekomen is. Een andere mogelijkheid is het over 5 tappen op 
meetmethode b. voor lagere toerentallen. 

Omdat het werken met de praktikumopstelling maar tijdelijk 
was, ZlJn bovenstaande problemen niet opgelost. Daarom wordt hier 
overgegaan op het bespreken van de registratie van het aanloopgedrag 
van de motor. Het verwerken van de meetgegevens over het aanlopen 
van de motor gebeurt niet real-time. Het was de bedoeling het aan
loopgedrag van de motor zichtbaar te maken met behulp van een plot
programma op de PR1ME computer. Hiervoor was het noodzakelijk de 
meetgegevens over te sturen naar de PR1ME en daar op te slaan. Ten 
behoeve van dit datatransport zijn twee routines voor de microcom
puter ontworpen, namelijk de routines ASCDAT en TPRIME. Deze routi
nes zullen nu achtereenvolgens besproken worden. 

Het verzenden van informatie van de microcomputer naar de 
PR1ME gebeurt via seriele kanalen. De informatie dient in ASCII code 
getransporteerd te worden. Er waren 256 metingen in het geheugen van 
de microcomputer opgeslagen. Elke meetwaarde is een 16 bit qetal, 
wat dus betekent dat het grootste qetal FFFFH=65535D is. ledere 
meting kan dug voorgesteld worden door een decimaal getal van 5 
cijfers. leder cijfer dient apart naar de PR1ME overgezonden te 
worden, dus ieder cijfer dient in ASCII code getransformeerd te 
worden. In ASCII code wordt ieder cijfer gerepresenteerd door een 8 
bit woord. Na elke meetwaarde dient verder een cariage return 
karakter en een line feed karakter overgezonden te woren. Hierdoor 
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worden de meetwaarden van elkaar gescheiden en kan de data op een 
nette manier in de PR1ME opgeslagen worden. De beschreven trans for
matie van de meetwaarden naar ASCII code en het tussenvoegen van de 
scheidingskarakters wordt door routine ASCDAT verzorgt. Deze routine 
transformeert elke meting dus in 7 byte r die in het geheugen van de 
microcomputer opgeslagen worden. In totaal is hiervoor dus 7 keer 
256 byte geheugen nodig, dus 1 3/4 kbyte. Samen met de geheugen
ruimte, waarin de tellerstanden bewaard waren is dus 2 1/4 kbyte 
geheugen nodig. 

Het eigenlijke oversturen van de data in ASCII code, zoals die 
door routine ASCDAT geproduceerd wordt, gebeurt door de routine 
TPRIME. Het oversturen gebeurt met behulp van het handshake prin
cipe, waardoor de volgende data pas overgestuurd wordt, als de USART 
het bericht gestuurd heeft dat de vorige data verzonden is. Voordat 
de routine TPRIME aangeroepen wordt, dient op PR1ME nivo de INPUT 
mode van de EDITOR geaktiveerd te zijn. Nadat de eigenlijke meet
gegevens overgestuurd z~Jn, stuurt de routine TPRIME het kommando 
FIL VELOC.DATA naar de PR1ME, waardoor een file met de naam 
VELOC.DATA gekreeerd wordt. In deze file bevinden zich dan de 256 
meetwaarden, netjes onder elkaar gerangschikt. De verwerking van 
deze data tot een grafiek gebeurt verder door standaard plotprogram
ma's op de PR1ME. Alvorens dit kan gebeuren, dienen echter weI de 
tijdstippen berekend te worden waarvoor de gemeten data geldt. De 
metingen werden namelijk niet met konstante tussenpozen verricht r 

omdat de snelheid van de motor uiteraard varieert tijdens het 
aanlopen. Het is echter mogelijk om via een iteratief proces de 
tijdstippen te berekenen, waarvoor de metingen geldig zijn. Hierop 
wordt in bijlage 2 dieper ingegaan. 
Tot slot van dit hoofdstuk worden de flowcharts en de listings van 
de routines ASCDAT en TPRIME afgebeeld. De werking van de routines 
zal duidelijk zijn na voorgaande bespreking en na bestudering van de 
flowcharts en de listings. 
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fig 4.2 Flowchart van routine ASCDAT 
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***.****************.*+****.*«* •• ***.****~4f~~ •••• 4 ••••••••••••• +4 •• ++ 
FUNC1ION ASCDAT 
INPUTS DATA IN TABLE STARTING AT :400H. 255 WORDS OF 

, OUTPUTS 

i CAL LS 
i DESTROYS 
, OEseR IPTION 

16 BIT LENGTH EACH 
DATA IN BCD ASCI I-CODE. STORED IN TABLE. STARTING 
AT 2600H 
HEXDEC. LINK3 
NOTHING 
ASCOAT GETS A 16 BIT WORD FI'IOl1 THF. TAgLE AI'40 
CONYERTS IT INTO A SCO CODE, AFIER WHICH IT IS 
CONYERTED IN'fO ASCII CODe: 
EACH WORD I SIN ASC IJ CODE :5 BY I E LONG AND 
AFTER EACH WORD AN ASCII CR rOO) AND LF (OA) IS INSERTED 
IN THIS WAY THE WHOLE TAPLE (255 TwO BYTE VALUiS) IS 
CONVERTED AND PLACED IN A WoW TABLF 
AT THE END OF THIS TABLE THI::. CW,RACTER OOH IS PLACED 

i *************************_** * ** .. * .. ***** ... t ........... ~ • ;>'l'~ ................... _ ............... * .. .. 

BEGIN: 

1N1T: 

LOOP: 

NREADY; 

TRAMlT: 

PVSH PSW 
PUSH H 
L.XI H.2400H 
SHL.D POINTER. INT3 
LXI H.2600H 
SHLD STOAM 
LXI H. PLACE. STACK 
SHLD FRADR 
LHL.D POINTE. INT3 
MYI A.OFEH 
CMP I. 
,JNZ NREADY 
MVI A,25H 
CMf' H 
,)Z READY 
MOV E,M 
INX H 
I'IOV I),M 
INX H 
SHLD POINTE. INT3 
MOV A.E 
CMA 
MOV L,A 
MOY A,I) 
eMA 
MOV H,A 
CALL HEXDEC.LINK3 

L.HL.D STOADR 
XCHQ 
LHLD FRADR 
MVI B.05H 
MOV A,M 
XCHQ 

• SAVE ACCV A~JO FLAOS 
• SAVE REQIST~RP~IR H.L 
• POINTER Is INITIA! IZED TO THE START OF 
; THE TABLE (:>':;'O':)H) Wi ;].RE THe: DATA IS STORED 
i STOADR IS n~ITIA{ IZEn TO THE STA~T OF THE 
; TABL.E WHERE THI- CONVERTED DATA WILL BE STORED 
; FRADR IS I1HTIA\..IZED TO THe: FIRST PLACE WHERE 
.HEXOEC PLACES TH~ ASCII CODE OF A DATA WORD 
I POINTER CO~, I AINS PLACE OF DATA TO BE CONVERTED 
,SEE IF LAST DATA WORD HAS SEEN CONvaRTED 

i IF NOT THErJ CO~JTINU~ 

I IF YES THE1J READY TO QUIT 
• PUT L. O. CC'JN1ER VALVE IN E 
; POINT TO !.'Ion PLACE IN TABLE 
i PUT H. O. CCi'J1Jl ER VALVE IN D 
; POINT TO :.:;. 'iT PLACE IN TABLE 
I SAVE PL.ACE OF 14EH DATA 
lCOMPL.EMENT DATA TO Be: CONVERTED 
i AND PUT Tn!- DATA IN REGISTER 
,I. fL.. O. BVTt::.) I.!~O m 
I REGISTER H (H. O. B~'n.) 

; DATA IN H. L: REAr,y TO CALL HEXDEC 
,HEleDEC IS ~ ROUTINE WHICH CONVERTS 
,A BINARY WIECER WIO A BCD 
I CODE AND CONVC:~TS THIS CODE 
; INTO AN ASCII STRINO IN 
; MEMORY CALI ~D PLACE. STACK 
; STOADR C01~ I AW3 STORAGE ADRESS 
; PUT STORACe. ADRESS H~ D. E 
,FRADR CONTAWS FROM-ADRESS 
; INITIALI ZE 8,'1 EN'jl1SER "S ,. OF ASC I I CODE 
; BYTE "S" OF ASCII CODE IN ACCU 
; H. L CONTAII·:S STOt;rIR. D. E CONTAWS FRAOF! 

fig- 4,3 Listing van routine ASCDAT 



5BOO 
5900 
6000 
6100 
6200 
6300 
e.400 
!!o500 
6600 
6700 
6900 
6900 
7000 
7100 
7200 
7300 
7400 
7500 
7bOO 
7700 
7900 
7900 
eooo 
9100 
9200 
8300 

110V 
OCR 
INX 
MVI 
CMP 
.JZ 
XCHG 
INX 
SHLD 
.IMP 

INSERT: MVI 
MOV 
INX 
MVI 
MeV 
INX 
SHl...D 
JMP 

READY: LHLD 
t'!VI 
MOV 
POP 
POP 
RET 

FRADR: OS 
STOADR: OS 

M,A 
B 
H 
A,OOH 
B 
INSERT 

H 
FRADR 
TRAM!T 
A.OOH 
M.A 
H 
A,OAH 
M.A 
H 
STOADR 
LOOP 
STOADP. 
A.OOH 
11. A 
H 
PSW 
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; STORE BYTE ,. Ii ,. OF Ase I I CODE 
J B GIVES NV,1"ER OF BnE TO STORE 
; POINT TO W" H STORACE ADRESS 

lSEE IF ALL 5 BYT~S ARE STORED 
• IF YES. TH~rJ INse;"T "CR" AND "LF" 
; H. L CONTAB·'S FkAM, D. E CONTAms STOAOR 
J POINT TO r.:; .. :<T FROM-A!'lRESS 
; SAVE CVRRe;r~ I FRO:-!-AORE5S 
; STORE NEXT BY TE 
; OOH IS ASC II cooe; FO;=< "CR" 
i STORE "CR" AFTER 5 BYTES 
; POINT TO t·; .. '(T STORAGE AORESS 
J OAM IS Aac I I CODe: FOR "LF" 
I STORE "LF" AFIER "CR" 
; POINT TO t·:;..:<T STORAGe; AORESS 
; SAVE CURREr~ I STORAQE AORESS 
; CONVERT HEn DATA WORD 
; POINT TO CU,,<REtJT STORAGE AORESS 
lOOH INDICATI::.S TH .. Er~u OF THE DATA BLOCK 
; STORE THE ErJD OF TABLE CHARACTER 
I RESTORE H. L 
• RESTORE FROCES~OR STATVS WORD 
i SACK TO CAl l...INC PRCGRAMM 

fig. 4.3 Listing van routine AS COAT 
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fig. 4.4 Flowchart van routine TPRIME 



100 
200 
300 
400 
500 
bOO 
700 
800 
900 

1000 
1100 
1200 
1300 
1400 
1500 
1600 
1700 
1800 
1900 
;>000 
2100 
2200 
2300 
2400 
2500 
2600 
2700 
2800 
2900 
3000 
3100 
3200 
-3300 
3400 
3500 
3600 
3700 
3800 
3900 
4000 
4100 
4200 
4300 
4400 
4500 
4600 
4700 

4800 
4900 
5000 
5100 

; FUNr:TlON 
; INPUTS 

; OUTPUTS 
; CAll S 
; DESTROVS 
; DESCRIPTION 
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TPRIME' 
A BI..OC.K t:F OAT A IN ASC II CODE, STC'RED IN MEMORY 
FROM 2COCH UP UN1 IL 26FBH IN THE E"'MC 
THE SAME OATA PLACED IN A FILF CALLFD VELOC. DATA 
NOTHJNG 
NOTHING 
TPRIME IS A ROUTINE, WHICH TKA!~5FEl'(S DATA FROM 
THE EWMC (MEMORY LOCATIOt~ 26COH-2CF8H) INTO A 
FILE IN THF PRIME COMPUTE~ 
THIS FILE IS CALLED VELOC. DATA 
THE OATA IN THE MEMORY OF THl' E:O'MC MUST BE IN 
ASCII COtE 
WHEN USINQ TPRIME, ONE MUST FIRST 00 TO THE 
EDITOR IN PRIMOS (COMMAND ED); TYPE <CR) TO 
ENTER THE INPUT MODE AND n'pE <ESC) TO GET 
INTO THE MONITOR OF THE E:1·~l'1C. 0:':. Y NOW TPRlt1E 
CAN BE STARTED 

; ************_**_*******_**iI******iI**** •• • -..... * ...... ****** .• **** .............. * 
BEGIN: 

GETCHA: 

GETSTA: 

FILCOI'!: 

eETCH: 

GETST: 

RETURN: 
POINT: 
STRING: 

LXI 
SHLD 
MOV 
CPI 
';Z 
STA 
INX 
SHLD 
LOA 
RRC 
.;NC 
,JMP 
LXI 
SHLD 
MOV 
CPI 
';Z 
STA 
INX 
SHLD 
LDA 
RRC 
';NC 
';1'11" 
RET 
OS 
DB 

H,2000H 
POINT 
A.M 
OOH 
FILeOI'! 
4010H 
H 
POINT 
4011H 

GETSTA 
GETCHA 
H,STRING 
POINT 
{Io"M 
OOH 
RETURN 
4010H 
H 
POINT 
4011H 

eETST 
GETCH 

2 

i POINT IS HHTIALIZED TO THE FIRST 1'iF.;MORY 
i PLACE OF T:;io Of.; T A BLOCK 
1 GET CHARACT~R TO ACCUMULATOR 
I SEE IF CHARACT~R IS OOH 
i IF YES. eI"!:. COM~!\NO TO FILE 
; PUT THE CW'.RACTEW W UAAT 
i POINT TO AMESS OF t.i~XT CHARACTER 
j SAVE CURREr~! POSITIO~~ OF POINT 
i OET UAAT STAnJS 
I GET FIRST BIT 
i IF FIRST BIT NOT 1. TH£N UART !XOT READY 
; IF CHARACTt:.~ TKAf~SMITTEO, OET NEXT ONE 
I POINT IS fI.IIT lAL t ZEU TO THE FIRST t'!EMORY 
J PLACE OF Ti ii- STRING WHICH f"ILES VELOC. DATA 
10ET CHARACT~R TO ACCUMULATOR 
; SEE IF CHARACTER IS OOH 
i READY TO RE I UKI~ If" Y~S 
1 PUT THE CW.RACTEH It~ UART 
;POINT TO AO~ESS OF NFXT CHARACTER 
I SAVE CURREr: I POSITION OF POINT 
IQET UART STATUS 
; GET FIRST BIT 
i IF FIRST BIT r,:OT 1, THEN UART NOT REAOY 
; IF CHARACTI::.Il TRA~~SMITTEl). GET NE'XT ONe: 

ODH, 'FIL VELOC.DATA',ODH,O 

I THIS STRI:-:C FLRST MI'."'-ES THE EDITOR 
I LEAVE INPUI t';ODE (B'I' <CR)}, THEN 
iTHE EDITOR IS LE~T, f"ILINO THE DATA 
I IN A FILE CALI ED ~'El LOC. DATA 

fig 4.5 Listing van routine TPRIME 
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5. DE UITEINDELIJKE OPSTELLING 

5.1 INLEIDING 

In hoofdstuk 4 is de praktikumopstelling, waarop de program
matuur getest werd, aan de orde gekomen. Deze tussenstap was nood
zakelijk, omdat de hardware voor de uiteindelijke opstelling pas in 
een later stadium van de afstudeerperiode tot stand is gekomen. Deze 
hardware is in hoofdzaak gebouwd door twee H.T.S. afstudeerders, die 
hierover een rapport geschreven hebben: "De opzet van een digitale 
motorbesturing, WPB-0026, mei 1983 (lit. [7]). In principe is de 
opbouw van de hardware volgens dit rapport uitgevoerd. Er zijn 
echter achteraf verschillende veranderingen en aanvullingen door
gevoerd, waardoor het noodzakelijk is de hardware hier toch nog te 
bespreken. In de laatste fase van de afstudeerperiode heeft een 
H.T.S.-stagiair een nieuw ontwerp voor de hardware gemaakt. Dit 
nieuwe ontwerp is in hoofdzaak gebaseerd op het samenvoegen van de 
verschillende hardware systeemdelen op een enkele printplaat. Dit 
nieuwe ontwerp wordt beschreven in het rapport "Elektrotechnische 
Werkzaamheden in een Werktuigbouwkundig laboratorium", november 1983 
(lit. [8]). Bij afronding van de afstudeeropdracht was de hardware 
nog opgebouwd volgens het oorspronkelijke ontwerp, waarbij de 
systeemdelen nog op afzonderlijke printen zijn aangebracht. Het is 
echter de bedoeling de opstelling in de toekomst om te bouwen naar 
het tweede ontwerp, waardoor een meer gestandaardiseerde opbouw 
mogelijk wordt. 

In dit hoofdstuk zullen de systeemdelen achtereenvolgens kort 
besproken worden. Allereerst wordt echter een overzicht gegeven van 
de integrale opstelling, opdat de onderlinge samenhang tussen de 
systeemdelen duidelijk wordt.In de laatste paragraaf wordt de 
software besproken, die de verschillende systeemdelen bestuurt. 

5.2. DE INTEGRALE OPSTELLING 

In de opbouw van de integrale opstelling kan een duidelijke 
scheiding tussen hardware en software aangebracht worden. Een goed 
funktioneren van het systeem is aIleen gewaarborgd door een kombi
natie van hardware en software. In deze paragraaf wordt aan de hand 
van een schema van de opstelling (figuur 5.1) de werking van het 
systeem globaal besproken. In paragraaf 5.3 komt de hardware aan de 
orde, terwiji de software voor de besturing van de hardware in para
graaf 5.4 besproken wordt. 
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In figuur 5.1 is de scheiding tussen hardware en software dui
delijk aangegeven. Alles wat namelijk binnen de EWMC gebeurt is 
software, alles wat buiten de EWMC gebeurt is hardware. Er zijn twee 
mogelijkheden bij het gebruik van het systeem. Op de eerste plaats 
kan het systeem gebruikt worden als snelheidsregelsysteem. Op de 
tweede plaats kan het systeem dienst doen als poaitie-/snelheidsre
gelsysteem . Seide mogelijkheden komen achtereenvolgens aan de orde. 

Wanneer het systeem fungeert als snelheidsregelaysteem, dan 
kan op verschillende manieren de gewenste waarde voor de hoeksnel
heid, in het vervolg het setpoint genoemd, ingevoerd worden. Dit 
setpoint kan allereerst rechtstreeks vanuit de monitor in het 
betreffende geheugen van de EWMC geschreven worden. In dat geval 
moet voor iedere verandering van het setpoint het programma 
onderbroken worden door een handmatige ingreep met behulp van de 
console-interrupt. Tijdens het testen van de programmatuur werd 
steeds deze mogelijkheid gebruikt. Oak kan het setpoint veranderd 
worden door het programma te onderbreken door een interrupt service 
routine. Ret gebruik van een interrupt service routine maakt het 
mogelijk het setpoint geprogrammeerd te veranderen, waarbij het 
onderbreken van het programma bijvoorbeeld periodiek in de tijd 
gebeurt. De derde methode, die gebruikt kan worden om het setpoint 
te veranderen, is ingebouwd ten behoeve van het verrichten van 
metingen aan het snelheidsregelsysteem. In dat geval is een analoge 
insteIIing van dit setpoint vereist. Wil men metingen verrichten, 
waarbij men het setpoint bijvoorbeeld sinu5vormig of blokvormig wil 
veranderen dan kan de uitgang van een funktiegenerator aan de ingang 
van het systeem aangesloten worden. De analoge setpoint-instelling 
wordt dan via een analoog-digitaal converter (ACC) naar het set
point-geheugen doorgestuurd. Op deze manier kan ook de overdracht in 
het frekwentiedomein met behulp van een Fast Fourier Analyzer (HP 
5420) gemeten worden, waarbij dan een witte ruissignaal aan de 
ingang van het systeem wordt aangeboden. 
Uit figuur 5.1 blijkt, dat ook een analoge tachogenerator aan de 
motor gekoppeld is. Deze analoge tacho doet aIleen dienst ala ver
gelijkingsmogelijkheid voor de overdracht van de digitale tacho. 
Deze laatste wordt namelijk steeds gebruikt, wanneer de terugkop
peling gerealiseerd wordt. Sij deze terugkoppeling wordt de inhoud 
van de snelheidsteller door middel van software vergeleken met de 
inhoud van het setpoint-geheugen. Het berekende verschil tussen 
gewenste en gemeten snelheid, de snelheidsafwijking, wordt door een 
digitale regelaar bewerkt en het uitgangssignaal van de regelaar 
wordt dan via een digitaal-analoog converter omgezet in een analoge 
stuurspanning voor de servoversterker van de motor. 

Wanneer het systeem fungeert ala positie-/snelheidsregelsys
teem, dan wordt het setpoint voor de snelheid berekend uit de geme
ten positieafwijking met behulp van een software positieregelaar. De 
snelheidsteruqkoppeling gebeurt dan op dezelfde wijze als bij het 
snelheidsregelsysteem. Het setpoint voor de positie kan ingevoerd 
worden door het onderbreken van het programma met behulp van de 
console-interrupt ot met behulp van een interrupt service routine. 
In het laatste geval kan een gewenst positieverloop geprogrammeerd 
worden. 
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5.3 DE HARDWARE 

De EWMC 
De gebruikte EWMC is aIleen verschillend van de standaard 

EWMC, doordat op de plaats van de keyboard/display controller een 
extra timer/counter I.C. is ingebouwd. Dit is aangegeven op het 
schematisch blokdiagram, zoals dat in hoofdstuk 2, figuur 2.1 is 
afgebeeld. In bijlage 3, waarin de belangrijkste schema's en de 
documentatie over de hardware gegeven wordt, is de manier waarop de 
extra timer/counter is ingebouwd, afgebeeld. Bijlage 3.2 geeft het 
schema van de parallelle I/O. In dit schema is aangegeven via welke 
poorten de verschillende data en de besturingssignalen de EWMC 
binnenkomen of verlaten (zie ook figuur 5.1). V~~r de overige 
schema's van de EWMe wordt verwezen naar de literatuur (lit. (4]). 

De versterker 
De gebruikte versterker is een op de THE gebouwde servover

sterker. De versterker werkt op een voedingsspanning van 24 V en kan 
maximaal 30 A stroom leveren. Het schema van de versterker is op
genomen in bijlage 3.3. 

De motor-tacho kombinatie 
De motor is een schijfanker-gelijkstroommotor MAVILOR MOSO met 

een nominaal vermogen van 150 W. Er is gekozen voor een schijfanker
motor vanwege de geringe massatraagheid en de daardoor goede aan
loopeigenschappen. Dit type gelijkstroommotor wordt tegenwoordig 
steeds meer toegepast in robots. 
De motor is als een geheel uitgevoerd met een analoge tacho-genera
tor ROLIVAM D-23. In principe is deze analoge tacho niet nodig, 
omdat een inkrementele pulsgever aan de motor bevestigd wordt. Omdat 
de kombinatie echter direkt beschikbaar was, is ze toch als een 
geheel gebruikt. De analoge tacho biedt dan tevens de mogelijkheid 
om het gedrag van de digitale tacho te vergelijken met dat van de 
analoge tacho. Om een belasting voor de motor te simuleren werd een 
messing schijf aan de motoras bevestigd. Hierdoor werd de totale 
massatraagheid van de kombinatie met een faktor vier vergroot. De 
technische gegevens van de motor staan bij de overige hardware 
gegevens in bijlage 3.4 vermeld. 

De pulsqeyer 
De gebruikte pulsgever is een foto-elektrische encoder, model 

68 van Leine & Linde AB. De meetschijf heeft een opgedampt raster, 
dat uit 400 inkrementen bestaat. De pulsgever Levert twee blokvor
mige signalen K1 en x2' die onderling 90 graden in fase verschoven 

zijn. De specifikaties van de pulsgever worden gegeven in bijlage 
3.5. 
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De pulsvormer 
In de pulsvormer worden de signalen K1 en K2 van de pulsgever 

allereerst geinverteerd. Hierna worden voor de signalen K1, K2, K1 

en K
2

, die respektievelijk 90 graden ten apzichte van elkaar in fase 

verschoven zijn, op elke neergaande flank pulsen gevormd. Per perio
de van een signaal worden dus vier pulsen gevormd, waardoor een 
oplossend vermogen van 1600 pulsen per omwenteling gerealiseerd 

wordt. De vier pulsen, die op de flanken van K
1

, K
2

, K1 en K2 

gemaakt worden, worden respektievelijk C, 0, A en B genoemd.Door 
vergelijkinq van deze puisen met de vier blokvormige signalen worden 
de twee siqnalen C en Cd qemaakt volqens de onderstaande up own 
logische verqelijkinqen: 

De kombinaties van signalen zoals ze in in formule voor CUP staan, 

komen aIleen voor bij pasitieve draairichting, de kombinaties voor 
Cdown haren bij neqatieve draairichting. De siqnalen zijn aktief 

laag. Zie vaor het schema van de pulsvormer hardware bijlage 3.6. 

De snelheidsteller en de positieteller 
Het meten van de snelheid gebeurt door gedurende een bepaalde 

tijd het aantal binnenkomende pulsen te tellen. De snelheidsteller 
is 8 bit breed en telt OPt wanneer et pulsen aan de ingang C up 
aangeboden worden en trekt af, wanneer er pulsen aan de ingang Cd own 
aangeboden worden. Wanneer de teller gereset wordt, krijgt hij de 
waarde OOH. Het resetten gebeurt door het aanbieden van een puIs aan 
de reset ingang. Aan het einde van de meettijd wordt de inhoud van 
de teller overgestuurd naar een latch door het aanbieden van een 
puls aan de load ingang. Tijdens het loaden wordt er door een caunt
disable signaal vaor gezorgd, dat er geen CuP en/of Cdown pulsen 

kunnen binnenkomen. Het genereren van de load-, reset- en count
disable pulsen wordt door software gerealiseerd (zie hiervoor 
paragraaf 5.4), De uitgang van de latch is rechtstreeks verbonden 
met een parallelle I/O poart van de EWMC. 

De positieteller is op analoge wijze gebouwd, maar is 16 bit 
breed in plaats van 8 bit. Van de reset mogelijkheid wordt bij de 
opzet van het systeem geen gebruik gemaakt. De uitgang van de 
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positieteller is eveneens rechtstreeks verbonden met een IIO poort 
van de EWMC. Het schema van de tellers is in bijlage 3.7 afgebeeld. 

De D.A.C. '5 en de A.D.C. '5 

Uit figuur 5.1 volgt, dat DAC1 gebruikt wordt om de motor 
vanuit de EWMC aan te sturen. Dit gebeurt door een 8 bit breed woord 
om te zetten in een spanning tussen -10 V en +10 V. Hierbij komt OOH 
overeen met -10 V, 80H met 0 V en FFH met +10 V. DAC2 wordt gebruikt 
voor meetdoeleinden. DAC2 verschilt alleen van DAC1, doordat bit 7 
van DAC2 geinverteerd wordt. Dit is noodzakelijk, omdat de snel
heidsteller in 2-complement notatie werkt (BOH komt overeen met 
maximale negatieve snelheid, OOH is stilstand en 7FH is maximale 
positieve snelheid). 

Voor de ADC geldt dezelfde omzetting als voor DAC1, echter dan 
uiteraard van analoog naar digitaal. De ADC wordt alleen gebruikt, 
wanneer het setpoint voor de hoeksnelheid analoog instelbaar moet 
ZlJn, bijvoorbeeld voor de meting van de overdracht van de snel
heidsregelkring met behulp van de Fast Fourier Analyzer. De ADC 

vraagt een blank&convert signaal, dat aangeeft wanneer de conversie 
moet beginnen. Dit signaal wordt door software gegenereerd. V~~r de 
schema's van de ADC en van de DAC's wordt verwezen naar bijlage 3.B. 

5.4 DE SOFTWARE VOOR DE TELLERS EN DE A.D.C. 

De systeemkomponenten, die software matig gerealiseerd ZlJn, 
zijn in figuur 5.1 binnen de EWMC aangegeven. Hierin kunnen al
lereerst de verschilorganen en de regelorganen voor de regelaars van 
de snelheidslus en de positielus onderscheiden worden. De software, 
die de funkties van deze organen verwezenlijkt, wordt besproken in 
de hoofdstukken 7 en B. 

Uit het voorgaande 
snelheidsteller voorzien 
reset en count-disable 

gedeelte van dit hoofdstuk volgt dat de 
moet worden van de controlesignalen load, 

en dat de ADC een controlesignaal 

blank&convert (NBENC) vraagt. Hierbij hoeft het laatste signaal 
alleen geprogrammeerd te worden voor de snelheidsregelkring met de 
analoge instelling van het setpoint voor de hoeksnelheid. In deze 
paragraaf wordt alleen besproken hoe de signalen geprogrammeerd 
worden voor de snelheids-regelkring. In dat geval kunnen de vier 
signalen door dezelfde interrupt service routine gegenereerd worden, 
waardoor er synchroon nieuwe waarden voor het snelheidssetpoint en 
voor de gemeten snelheid beschikbaar komen. De periodetijd van deze 
interrupt service routine wordt bepaald door de gewenste meettijd 
van de snelheidsteller. Deze meettijd dient zodanig gekozen te 
worden, dat bij maximaal toerental van de motor de snelheldsteller 
net niet volgeteld wordt. Wanneer B de breedte van de 
snelheidsteller lS (B=B), N het maximale toerental van de motor max 
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52 omw/s) en A het aantal inkrementen per omwenteling van de 

pulsgever (A=400), dan volgt voor de meettijd TM: 

B-1 _ 2 
TM- 4N A = 1540 ~s (5.1) 

max 

De signalen worden via poort 3 van de EWMC (8255-0, PORT C) naar de 
hardware gestuurd. Uit het schema van de parallelle I/O (bijlage 
3.2) volgt dat het NBENC, het load-, het reset- en het count disable 
signaal respektievelijk met de bitnummers 3, 4, 5 en 6 overeenkomen. 

Bit 6 komt overeen met B&C (NBENC), omdat zich op de bestaande print 

v66r de B&C ingang van de ADC nag een inverter bevond. Omdat B&C 
aktief hoog moet Zl.Jn, dient bit 6 bij opstarten van het systeem 
hoog gemaakt te worden, dat wil dus zeggen, dat dan 08H naar poort 3 
gestuurd dient te worden. De vier signalen worden afgebeeld in 
figuur 5.2. 

r , 

.... e f U 0 

LOAo __ nL.....------I!;...--.v ----'nL.....-_-----"-O 

I 

FlESET n t -- '--------IZJ.--.--~ 
o 

. 
COUNT IHSABLE '---_-IlL..----- o 

08 
poart 3 data: 08 00 48 58 48 88 48 08 l 08 00 48 58 48 88 48 

.. 32.5j./.$ • ,. .... 
.. ... 

fig 5.2 De controlesignalen voor de snelheidsteller en de ADC 

De pulsduur bedraagt voor de load, de reset en de NBENC pulsen 6.5 
~s, omdat het uitsturen van een puls gerealiseerd wordt door een MVI 
A,data en een STA address instruktie. De breedte van de count dis
able puls bedraagt dan 5x6.5~s=32.5~s. Wanneer NBENC v66r de count 
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disable puIs gedurende 6.5 ~s laag gemaakt wordt, dan kan direkt na 
de count disable puis de data van de ADC ingelezen worden in het 
snelheids-setpoint geheugen, want de conversietijd van de ADC 
bedraagt 25 ~s. 

De routine, die de besproken controle signalen verzorgt, wordt 
LATADC genoemd. V~~r het positieregelsysteem vervallen aIleen die 
instrukties, die het het signaal voor de ADC en het inlezen van het 
snelheids-setpoint realiseren. De periodetijd, waarmee die routine 
LATADC aangeroepen wordt bedraagt: 

(5.2) 

Deze tijd dient exact aangehouden te worden, daar anders de snel
heidsmeting foutief zal zijn. Oit impliceert dat de interrupt ser
vice routine LATADC de hoogste prioriteit dient te krijgen. De 
listing van de routine LATADC wordt gegeven in figuur 5.3 
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100 I ***"'10 .. **_*****_* __ *--..************_ ...... _**********_***** 
200 ; FUNCTION: LATADC 
300 I INPUTS: NONE 
400 I OUTPUTS. LOAD PULS. RESET PULS AND COUNT DISABLE (CNTOIS) PULS 
500 FOR THE LATCH AND NBENC PULa FOR THE ADC 
600 I NQEW. INITIA 
700 ; CALLS; NOTHING 
SOO j DESTROYS: NOTHING 
900 i DESCRIPTION: THIS PROcmNf gENERATES LOAD. RESET AND COUNT DISABLE PULSES 

1000 WHICH LOAD THE CONTENT OF 11* SPEEDCOUNTER INTO A LATCH 
1100 AND RESET 11£ COUNTER TO ZERO AFTER THE DATA HAS BEEN 
1200 LATCHED 
1300 IT ALSO GllENERA TES A NBENC PUI..SE FOR THE ADC 
1400 IT SAVES THE DATA OF THE ADC IN NQEW.INITIA 
1500 i**.*********_******_*.* .... *** ••• I •••••• _ .. * .. ~ ... ****_****_***_ 
1600 
1700 
1800 
1900 'LOA1)oat. NBENC-t. CNTDlSaol LOAD Eoo ~SH 
2000 I NBENC-l, CNTOIS-l p,\uaE Eoo 4SH 
2100 ; RESET-t. NBttr~C.l. CNTDIS-l RESET Eoo 6SH 
2200 I NBENC-l. cfnOIsaO eNTOIS Eoo OSH 
2300 I NBENCaO. CNTOlSaO NnENC Eoo OOH 
2400 l PROCESSOR STATUS WQfID QP DE STACK D~GIN: PUSH PSW 
2500 
2600 
2700 
2800 
2900 
::1000 
::3100 
3200 
3300 
3400 
3500 
3600 
3700 
3800 
3900 
4000 
4100 
4200 
4300 
4400 
4500 
4600 
4700 
4800 
4900 

PUSH 
PUSH 
PUSH 
MVI 
STA 
MVI 
STA 
MVI 
STA 
MVI 
STA 
MVI 
STA 
Mvr 
STA 
MVI 
STA 
LDA 
STA 
POP 
POP 
POP 
POP 
El 
RET 

8 
D 
H 
A.NDENt 
PARCO:!. lOSS 
A.PAUSE 
PARC02. lOSS 
A, LOAD 
PARC02. ICSEO 
A.PAUSE 
PARCO:!. lOSS 
A.RESET 
PARCO:!. ICISED 
A.PAUSE 
PARC02. 10SE0 
A,eNTOIS 
PARC02. lOSS 
PARCOl. rOSS 
NQEW.INITIA 
H 
0 
B 
psw 

I NBENC FULlS VOCR ADC OF 26. FODRT3 

'COUNT DISABLE St~~ HQOQ MAKEN 

I LOAD SI~ all' PIN 24 VAN PDORT 3 

,FODRT 3 KRI,JQT WEER DE WAIIRDE 48 

I RESET SIQN 
• COUNT DISA8LE SHIN Oil' POORT 3 EN 
I RESET SHm. QP P ttl 22 VAN POOfIT 3 

I NBENC SIQN 
I NOEW UIT ADC 
I SAVE NQEW 

lHERSTEL PROCESSOR STATUS WORD 

fig. 5.3 Listing van routine LATAOC 
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6. OVERDRACHT VAN HET NIET-TERUGGEKOPPELDE SYSTEEM 

6.1. INLEIDING 

In dit hoofdstuk komt het niet-teruggekoppelde systeem aan de 
orde. Hieronder wordt de kombinatie versterker-motor-tacho verstaan. 
Zoals reeds eerder vermeld, bevat het systeem een analoge tacho en 
een digitale tacho. Bij het realiseren van de terugkoppeling zal 
steeds de digitale tacho gebruikt worden. De verwachting is echter, 
dat de overdracht van de digitale tacho zal verschillen van de over
dracht van de analoge tacho. Daarom wordt eerst het gedrag van het 
systeem met analoge tacho onderzocht en daarna wordt pas het gedrag 
van het systeem met digitale tacho bekeken. Door het opstellen van 
modellen voor be ide gevallen, zal getracht worden de optredende ver
schillen te verklaren. 

6.2 VERSTERKER-MOTOR-ANALOGE TACHO 

De kombinatie versterker-motor-analoge tacho ziet er schema
tisch uit als in figuur 6.1. 

Vi 

fig. 6.1 Versterker-motor-analoge tacho 

De versterker blijkt over een breed frekwentiegebied (>25 kHz) een 
konstante versterkingsfaktor V te hebben: 

V(s) = V = 2.0 (6.1) 

De overdracht van de motor wordt beschreven door formules (3.15) en 
(3.16) : 

M(s) = (3.15) 
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(3.16) 

Voor de qebruikte motor MAVILOR MOSO volqen de numerieke waarden van 
de parameters uit de technische qeqevens, zoals die in bijlage 3.4 
qegeven zijn: 

Nm K = Kt = 0.055 ~ 

R = 0.9 Q a 

L = 40 10-6 H 
a 

f = 1. 53 10-5 Hm.§. 
rad 

10-4 kqm2 

V~~r de tacho voIgt uit dezelfde bijlaqe: 

-4 2 
J t = .3 10 kqm 

KE= 0.095 Vs 

De massatraaqheid van de pulsqever bedraaqt: 

-4 2 
J p= 0.009 10 kqm 

Ais massatraagheidsbelastinq is een messinq schijf aan de motoras 
bevestiqd. De massatraaqheid van deze schijf bedraaqt: 

Deze schijf is zodaniq qekozen, dat de massatraaqheid van de qehele 
kombinatie met een faktor 4 verqroot wordt. Ret totale massatraaq
heidsmoment bedraaqt dan: 

-4 2 
J = 3.04 10 kqm 

Met behulp van verqelijkinq (3.15) kan een verqelijkinq afgeleid 
worden, waaruit de statische versterking Kst van de totale kom-

binatie en de tijdconstante T direkt afgelezen kunnen worden: 

T = J. 
D 

(6.2) 

Invullen van de opgegeven waarden voor de parameters levert dan: 



Kst= 3.08 = 10.6 dB 

t = 89.9 ms 
1 

f = - = 1.77 Hz b 2n 
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(6.3) 

Kst ' T en de bandbreedte fb kunnen oak door metingen bepaald worden. 

Hiervoor ZlJn er twee mogelijkheden, ten eerste het meten van de 
overdracht van het systeem in het frekwentiedomein met behulp van de 
beschikbare HP Fast Fourier Analyzer. Hierbij wordt aan Vi de super-

positie van een qelijkspanninq en een witte ruissignaal opqedrongen. 
De gelijkspanninqskomponent wordt toeqevoeqd am de eventuele invloed 
van borsteloverqanqsweerstanden te elimineren. Bet witte ruis 5iq
naal wordt door de Fast Fourier Analyzer geleverd. De gebruikte 
optelschakelinq is in bijlage 3.9 qeqeven. De qrootte van het ge
lijkspanningssignaal en van het witte ruis signaal wordt steeds 
zodaniq qekozen, dat een qoede coherentie tussen inqanqs- en uit
gangssiqnaal wordt verkreqen. De gemeten overdracht van de verster
ker-motor-tacho kombinatie wordt door figuur 6.2 gegeven. 
Omdat de statische versterking Kst ' dus de amplitude van de over-

dracht voor w=O niet nauwkeurig te bepalen is voor het gekozen 
frekwentieqebied, is een extra metinq verricht, waarbij voor V. een 

1 

qelijkspanninq is genomen. De qemeten parameters voor verqelijkinq 
(6.2) worden door vergelijking (6.4) gegeven: 

Kst= 2.92 = 9.3 dB 
T = 115 ms 
fb= 1.38 Bz 

(6.4) 

Bij de tweede meetmethode wordt de responsie van het systeem bij 
stapvormiqe verandering van de inqanqsspanninq V. gemeten. Deze 

1 

stapvormiqe veranderinq kan bijvoorbeeld opqedronqen worden met 
behulp van een funktieqenerator. Het verloop van de uitganqsspanning 

a z .1 van de analoqe tacho, Vw' wordt te\amen met het verloop van de v 

inganqsspanning Vi door een oscilloscoop gereqistreerd. Deze regis

tratie is afgebeeld in figuur 6.3. 
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6.2 Bode-diagram voor versterker-motor-analoqe tacho 

fig. 6.3 Stapresponsie voor versterker-motor-analoge tacho 

sa.mm 

sa.mm 



- 55 -

Uit deze figuur kan met enige moeite afgelezen worden, dat de tijd
konstante ongeveer 120 ms bedraagt. Deze waarde komt redelijk goed 
overeen met de waarde, zoals die voIgt uit de meting met de analyzer 
(figuur 6.2 en formule 6.4). De exacte waarde voor Kst is Minder 

belangrijk, omdat de statische versterking van de kombinatie met de 
digitale tacho toch anders zal zijn. 
Het verschil tussen de berekende waarden voor de parameters volgens 
(6.3) en de gemeten waarden volgens (6.4) kan verklaard worden door 
het feit, dat de opgave van de motorgegevens over het algemeen niet 
voldoende nauwkeurig kan geschieden, bijvoorbeeld door spreiding in I 
deze eigenschappen ten gevolge van het produktieproces van de motor. 
Ook een eventuele demontage van de motor kan bijvoorbeeld een niet 
onaanzienlijke invloed hebben op de waarde van het magneetveld van 
de statormagneten. In het vervolg zal aangenomen worden, dat de 
parameters, zoals ze uit de metingen volgen juist zijn, dat wil 
zeggen dat vergelijking (6.4) gehanteerd wordt. 

6.3 VERSTERKER-MOTOR-DIGITALE TACHO 

6.3.1 MODELVORMING 

Ten behoeve van de flexibiliteit van het regelsysteem is 
gekozen voor toepassing van een digitale regeling en dus voor een 
digitale tacho. In de inleiding van dit hoofdstuk is het vermoeden 
geuit, dat het gedrag van een digitale tacho zal verschillen van het 
gedrag van een ana loge tacho. In de vorige paragraaf is het gedrag 
van het systeem versterker-motor-tacho onderzocht, bij gebruik van 
de analoge tacho. In deze paragraaf zal een model opgesteld worden, 
waarmee het gedrag van het systeem bij het gebruik van de digitale 
tacho beschreven kan worden. De modelvorming zal gebaseerd worden op 
een analyse van de wijze, waarop de snelheidsbepaling bij de digi
tale tacho gebeurt. Ter verduidelijking dient figuur 6.4. 
In daze figuur is een snelheidsverloop als funktie van de tijd 
geschetst. Op een tijdstip t 1, dat samenvalt met het laag worden van 

het load enable signaal (zie paragraaf 5.4) begint de snelheidstel
ler vanuit de nulstand te tellen. Na de meettijd T stopt de teller m 
met tellen, doordat het load enable signaal weer hoog wordt. Op dat 
tijdstip, t 2 , is het getelde aantal pulsen gedurende de meettijd TM 

bekend. Omdat TM klein is ten opzichte van de tijdconstante t van de 

motor, kan aangenomen worden, dat het getelde aantal pulsen in for
matie verschaft over de gemiddelde snelheid tussen t1 en t 2, of weI 

over de snelheid op tijdstip t 2- O.5TM. Deze informatie wordt echter 

pas op tijdstip t2 verkregen, waardoor een looptijd 0.5TM 
geintroduceerd wordt. Na tijdstip t2 wordt de tellerstand gedurende 



- 56 -

het volgende meetinterval TM door de latch va5tgehouden. Het gedrag 

van de latch komt dus overeen met het gedrag van een nulde orde 
houdcircuit. In formulevorm wordt het gedrag van een nulde or de 

---... GEMETEN 
.... -.,...--- VERI..OOP 

•• 

fig. 6.4 Snelheidsmeting met de digitale tacho 

houdcircuit gegeven door vergelijking (6.5): 

-5T STM -5T 
-sT -=...::.M 

M 
__ M 

2 2 
1 - e 2 e - e = e s 5 (6.5) 

Uit vergelijking (6.5) volgt, dat een nulde orde houdcircuit geken
Merkt kan worden door het introducer en van een looptijd ter grootte 
O.5TM. In totaal introduceert de snelheidsmeting met behulp van de 

digitale tacho dus een looptijd ter grootte TM. In de vorm van een 

blokschema kan de versterker-motor-digitale tacho kombinatie nu dus 
voorgesteld worden door figuur 6.5. Volgen5 deze figuur bestaat het 
systeem uit twee analoge systeemdelen, die van elkaar gescheiden 
worden door een sampler 51' Het is in eerste instantie niet mogelijk 

de overdracht van een dergelijk systeem volgens de continue systeem 
theorie te bepalen. Er zal een toevlucht gezocht moeten worden naar 
de theorie voor diskrete systemen. Bij de bepaling van de overdracht 
van het systeem volgens de diskrete systeemtheorie wordt verwezen 
naar het boek Digitale Regelsystemen van Ir. Verbruggen (lit. [9]). 
Allereerst zal echter geprobeerd worden toch een uitdrukking voor de 
overdracht van het systeem te vinden volgens de continue systeem
theorie door aan te nemen dat de overdracht van de digitale tacho 
gelijk is aan de overdracht van een analoge tacho in serie met een 
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fig. 6.5 Blokschema van versterker-motor-digitale tacho 

zuivere looptijd. De verwachting 
frekwenties goede resultaten zal 
voorgesteld worden door: 

is dat deze afleiding voor lage 
opleveren. De looptijd kan dan 

(G.6) 

Ten behoeve van de meting en wordt de digitale waarde voor wh met 

behulp van een DAC in een analoge spanning V omgezet. De totale 
W 

overdracht van de kombinatie versterker-motor-digitale tacho-DAC 
luidt dan volgens de continue beschrijving: 

-sT 
e M (6 .7) 

Er is geprobeerd de DAe zodanig af te regelen, dat bij een ingangs
spanning V. 10 V en -10 V respektievelijk een spanning 10 V en -10 V 

~ 

afgegeven wordt. In dat geval zou de totale versterking Kst= 1 zijn. 

In de praktijk is het moeilijk exact de waarde 1 af te regelen. 
Hierdoor gelden de parameters voor vergelijking (6.7): 

Kst= 0.95 

T := 115 IDS 

T
M
= 1.5 ms 

(6.8) 
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Bij de bepaling van de overdracht volgens de diskrete systeem
theorie wordt uitgegaan van de aignalen, zoals die in figuur 6.5 
gedefinieerd Zl)n. De versterker-motor kombinatie is een analoge 
komponent, waarvoor geldt: 

w(a) = V(S)M(s)Vi(a) (6.9) 

De hoekanelheid w wOldt bemonsterd door de sampler 51' met perio

detijd T
M

, gelijk aan de meettijd van de snelheidsteller. Op dit 

punt vindt tevens de analoog-digitaal omzetting plaats. V~~r de 
gesamplede hoeksnelheid geldt dan: 

* * * w (a) = {V(s)M(S)Vi(s») = VMV. (s) 
1 

(6.10) 

Tijdens de meting van de hoeksnelheid wordt een looptijd geintrodu
ceerd. Verder wordt de data dan door een nulde orde houdcircuit, in 
de vorm van een latch, gedurende de meettijd vastqehouden. Het 
aignaal na de looptijd en het houdcircuit wordt gegeven door: 

* wh{s) = w (s)TLCS)HO(S) 

-STM -sT 
* 2 1 - e M = w (s)e s 

(6.11) 

Het digitale signaal wh wordt tens lotte door een DAe met overdracht 

Kd(S) analoog qemaakt. V~~r de ana loge uitganq kan dan door kom

binatie van (6.10) en (6.11) afgeleid worden: 

(6.12) 

De overganq naar het z-domein ten behoeve van de diskrete systeem
beschrijving wordt mogelijk gemaakt door het introduceren van een 
fiktieve sampler S2 (zie figuur 6.5), die het siqnaal Vw(s) syn-

chroon met 51 bemonstert. Dit levert voor het gesamplede signaal 

* V (s) 
w 

* V (a) = 
w 

(6.13) 

De overganq naar de z-variabele geeft dan vervolgens: 

(6.14) 

Omdat het aysteem een looptijd bevat, die ongelijk is aan de 
sampletijd, is het nodiq de overgang met behulp van de gemodificeer
de z-tran1ormatie te maken: .; 
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(6.15) 

Uit vergelijkingen (6.14) en (6.15) voIgt dat het niet mogelijk is 
de uitgang expliciet in de ingang uit te drukken. Er geldt namelijk, 
dat: 

(6.16) 

1( 

Oat wil dus zeggen, dat VMV.(s) in deze vorm als een funktie van s 
~ 

naar het z-domein getransformeerd dient te worden. 
Het lijkt dus onmogelijk een expliciete, voor aIle ingangssignalen 
geldige, vergelijking voor de overdracht van het niet-teruggekop
pelde systeem te vinden. 
V~~r het onderzoek naar de invloed van terugkoppeling via een 
P.I.O.-regelaar is echter slechts een begrensd frekwentiegebied 
interessant. Aangezien de breekfrekwentie van het niet-teruggekop
peide systeem op fb= 1.38 Hz vastgesteld is, lijkt het gerechtvaar-

digd het onderzoek te beperken tot een frekwentieqebied tot 100 Hz. 
Bij de bespreking van de metingen in hoofdstuk 7 zal blijken, dat 
deze aanname geoorloofd is. 
Wanneer het witte-ruis signaal, waarmee het systeem bij de metingen 
met de Fast-Fourier-Analyzer (HP 5420A) wordt geexciteerd, bekeken 
wordt, dan blijkt dit signaal vaor het gekazen frekwentiegebied te 
bestaan uit stapvormige veranderingen. Zie figuur 6.6): 

INPT 1 fiAt 

-

MAG 

V--

as 
SEC 10.11100 '" 

fig. 6.6 Witte-ruis signaal (0<= f <= 100 Hz) 
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Dit heeft geleid tot een poging een expliciete formulering voor de 
gezochte overdracht te vinden, door alleen stapvormige ingangssig
nalen te beschouwen. Voor stapvormige signalen geldt in het 5-do
mein: 

v. (5) :: 1 (6.17) 
1 5 

Voor stapvormige ingangssignalen kan dan voor de hoeksnelheid uit 
vergelijking (6.9) afgeleid worden: 

W(s) = Vi(s)V(s)M(s) = S(1'5 + 1) 
(6.18) 

waarin: 

J 
l' = -

D 

Voor het gedeelte van het systeem na de sampler S1geldt: 

(6.19) 

Transformeren van vergelijking (6.18) naar het z -domein Levert: 
m 

VK 
V VM( ) = Z { 5} VKsZm{ls 1'} i z,m m 5(S1' + 1) m=.S = Sf + 1 = 

-m ::e 
VK (_1_ 

't' e 
-T } (6.20) :: 

s z - 1 
---.M 

T 
Z - e 

Transformeren naar het z -domein van het laatste deel van vergelijm 
king (6.19) levert: 

-5TM -sT
M 

:: Z {e 2 1 - e K} = 
m 5 d 

:: K 1 
d z (6.21) 

Substitutie van (6.20) en (6.21) in (6.15) levert voor de uitgang in 
het geval van stapvormige veranderingen van het ingangssignaal: 



v (z,m) 
w 

= VK K 1{_1_ 
s d Z Z - 1 
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-m ~ 
T e 
-T } 
---..M 

(6.22) 

T 
Z - e 

Er kan nu geprobeerd worden alsnog een expliciete formulering voor 
de overdracht van het systeem te vinden, door vergelijking (6.22) te 
delen door de Z -getransformeerde van een stap. De op deze wijze 

m 
afgeleide overdracht is dan aIleen geldig voor stapvormige ingangs
signalen V. : 

~ 

H(z,m) 

TM 
-m-

V (z,m) t ---1-= w = VI{ K 1{---1- - "..e--_-
T
-} 1 = 

V.(z,m) s dz z - 1 
~ M--

- z - 1 
T 

Z - e 

TM TM 
-or- -m-

= VI{ K (':'z~( ..:..1_-~e:..-_t--,,)----=.+--:::e,--_T _-....;e:..-T_ 
s d TM --

z(z - e t ) 

(6.23) 

Met behulp van een bilineaire transformatie is de over gang van het 
z -domein naar een nieuwe variabele w mogelijk. Deze variabele w is m 
als voIgt gedefinieerd: 

z - 1 w=-z + 1 
z = L.±....J! 

1 - w 

substitutie van (6.24) in (6.23) levert dan: 

_ (1 - w)(1 + Aw) 
H(w,m) - VKsKd(1 + w)(1 + Bw) 

met A en B volgens: 

TM _TM _TM 
-m-

1 2e T + T 
1 + t - e e A = B = 

_TM _TM 
T 

1 T - e - e 

(6.24) 

(6.25) 

(6.26) 

De instelling van de overdracht Kd van de DAC is zodanig, dat de 

statische versterking Kst= 0.95 wordt (zie ook vergelijking (6.8». 

Wanneer dus gedefinieerd wordt: 
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dan gaat (6.25) over in: 

(1 - w)( 1 + Aw) 
H(w,m) = Kst (l + w)(l + Bw) 

(6.27) 

(6.28) 

en dan gelden de numerieke waarden van de parameters als in ver
gelijking (6.8): 

T = 115 ms (6.8) 

Tevens geldt: 

m = .5 

Identiek als bij de over gang van het s-domein naar het frekwen
tiedomein door substitutie a = jw, wordt hier overgegaan op een 
nieuwe frekwentie door de substitutie: 

w = jw w 
(6.29) 

Dit levert dan vergelijking (6.30) ala overdracht van het niet 
teruggekoppelde systeem, afgeleid volgens de diskrete regeltheorie: 

(1 - jww)(1 + jAww) 
H(jww,m) = Kst (1 + jww){l + jBw

w
) (6.30) 

Bet interpreter en van vergelijking (6.30) wordt vergemakkelijkt door 
figuur 6.7: 

~ 1.57 2.09 

Is -;:; is I I I I 

0 iw. 1 1 1 3 
;Ws jWs ~s 4' Ws Ws 

"w 

o 0.58 1.73 - 1 o 

--01 ..... ~w 

fig 6.7 Verband tussen ww en w 
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figuur wordt het verband tussen ww en w aangegeven. Deze 

is overgenomen uit Digitale Regelsystemen (lit. (9]). Uit de 
voigt, dat de frekwentiekarakteristiek H(jw) voor frek-

w 
wenties 0 <= w <= ~ overeenkomt met de frekwentiekarakteristiek 

H(jww) voor 0 (= ww <= -. De amplitude van deze overdracht zal voor 

w 
toenemende ww vlak lopen, omdat voor H(j2 S

) een eindige waarde 

gevonden wordt. De fasekarakteristiek van H(jww) gaat voor ww~ -

naar 0° of naar een geheel aantal malen 180°. Overgang naar reele 
frekwenties w wordt gerealiseerd door het toepassen van de inverse 
bilineaire transformatie volgens: 

(6.31) 

Deze terugtransformatie wordt in de volgende paragraaf besproken. In 
die paragraaf worden de resultaten van de modelvorming vergeleken 
met de resultaten van de metingen. 
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6.3.2 TOETSING VAN HET MODEL AAN METINGEN 

In de vorige paragraaf z~Jn de formuleringen afgeleid v~~r de 
overdracht van het niet-teruggekoppelde systeem. V~~r het vergelij
ken van de resultaten van de modellering met de resultaten van de 
verrichte metingen wordt in deze paragraaf gebruik gemaakt van de 
Bode-diagrammen van de overdrachten. In de voorgaande paragraaf is 
een overdracht voor het systeem afgeleid door gebxuik te maken van 
de diskrete regeltheorie. Er werd een formule aigeleid voor de 
overdracht in het ~ -domein. Het Bode-diagram voor deze overdracht w 
is afgebeeld in figuur 6.8. 
Het berekenen en plotten van deze overdracht is gebeurd met behulp 
van de HP 9825 calculator en de HP 9872A plotter. Hiervoor is een 
programma toegepast, dat afgeleid is van een programma dat door HP 
is geschreven voor het toepassen van regressie analyses en het 
plotten van grafieken. Aan dit programma zijn een aantal subroutines 
toegevoegd, die de overdrachten uit dit en uit het volgende hoofd
stuk berekenen en plotten in de vorm van Bode-diagrammen. Het pro
gramma is afgebeeld in bijlage 4. 

Het bepalen van de overdracht van het niet-teruggekoppelde systeem 
in het re~le frekwentiedomein gebeurt door transformatie van ~w naar 

f volgens een formule, die afgeleid is uit vergelijking (6.31): 

voor (6.32) 

Door toepassen van deze formule op vergelijking (6.30) wordt een 
Bode-diagram afgeleid voor de frekwenties: 

fM 
o <= f <= ~ = = 333 Hz 

Dit Bode-diagram wordt gegeven in figuur 6.9. 
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FREta [Hz] 
10-02 10-01 10+00 10+01 

FFIEGI IHZ] 
10-oi iO+OO 10+01 

fig. 6.8 Bode-diagram voor H(jw ) 
w 

10+03 
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!'REIl [Hzl 
iO-oi iO+01 

FREa {Hzl 

... 
I ... 

f 
~ 

• 
1&1 

0 

III 

":0 
::I:j' 
a. 

! 
I 

fig. 6.9 Bode-diagram voor H(jw) 
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Evenals bij het systeem met analoge tacho, zijn er aan de 
kombinatie met digitale tacho metingen verricht met behulp van de 
analyzer. In figuur 6.10 zijn de gemeten Bode-diagrammen voor beide 
situaties a£gebeeid. 
Uit figuur 6.10 voIgt duidelijk, dat voor het afgebeelde frekwen
tiegebied (0 50 Hz), de amplitudo van de overdracht voor beide 
systemen op een konstante faktor na geIijk is. Oe beide systemen I 
verschillen aIleen voor wat de fasekarakteristiek betreft. Oe fase- . 
karakteristiek van het systeem met digitale tacho duidt op de aan
wezigheid van een inherente looptijd in het snelheidsmeetproces. Oit 
kwam in de modelvorming ook tot uiting. 
Oe resultaten van de modelvorming kunnen nu dan ook met de meetre
sultaten vergeleken worden. In figuur 6.11 zijn de Bode-diagrammen 
volgens de metingen en volgens de twee modellen afgebeeld voor de 
digitale tacho voor het frekwentiegebied van 0 tot 100 Hz. In dit 
frekwentiegebied is er geen verschil tussen de resultaten van het 
diskrete model en van het kontinue model. Verschillen tussen beide 

f 
modellen zullen pas optreden in de buurt van de frekwentie 2M (tie 

bladzijde 64). Oe beschrijving volgens het diskrete model levert 
namelijk slechts informatie tot deze frekwentie. 
Oe afwijking tussen metingen en model is het grootste voor lage 
frekwenties. Oit wordt veroorzaakt, doordat er met de analyzer niet 
tot frekwentie nul gemeten kan worden bij het gekozen meetbereik. 
Er worden over het gekozen frekwentiegebied van 0 tot 100 Hz 256 
metingen verricht, waardoor de metingen steeds ~ 0.39 Hz uit elkaar 
liggen. Het laagste meetpunt ligt dan echter bij 0.39 Hz. Ook zal de 
afwijking tussen model en metingen verklaard kunnen worden door de 
onnauwkeurigheid in de bepaling van de tijdkonstante T en van de 
looptijd TM. Uit deze figuur blijkt het gedrag van het niet teruq-

gekoppelde systeem met digitale tacho goed beschreven te kunnen 
worden door beide modellen. Oit geldt aIleen voor het beschouwde 
frekwentiegebied tot 100 Hz. In het voorgaande is echter al bear
gumenteerd, dat voor het onderzoek naar de invloed van de 
terugkoppeling op de snelheid met behuip van de digitale P.I.O
regelaar aIleen het frekwentiegebied tot 100 Hz interessant zal 
zijn. Oit zal in het volgende hoofdstuk nog nader aan de orde komen. 
Het lijkt mogelijk het gedrag van het niet-teruggekoppelde systeem 
via het continue model te beschrijven, omdat de verschillen tussen 
be ide modellen verwaarloosbaar zijn. In het volgende hoofdstukken 
zal de formule 6.7 dan ook gebruikt worden bij de afleiding van de 
overdracht van het teruggekoppelde systeem. 
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TRANS 

10.--1======-----------------------------1 
RIa 34 EXPAND 

LGMAG 
DB 

-40. 8S8 -'r--~ ................ --__T--......,-........ _,~r___--,.__--.,..--I 
488.82 • LG HZ 40.8S8 

1aL82-r-_______________________________________ __ 

a 

-1aL 88 -Ir----,----.---r-----r---....,.....-__ -.---.---__ --__._....J 

LG HZ 
fig. 6.10 Bode-diagram voor systeem met: 

1. Analoge tacho 
2. Digitale tacho 
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FREIl [HZ] 

FREIl (Hz1 
to+OO , , I to+01 

• , J 10+Oa 
! ! !! 

fig 6.11 Vergelijking tussen model en metingen 
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7. DE SNELHEIDSREGELKRING 

7.1 INLEIDING 

In hoofdstuk 6 is de overdracht van de kombinatie versterker
motor-digitale tacho bepaald. Ret bleek mogelijk het gedrag van deze 
kombinatie te beschrijven met behulp van een kontinu model, door aan 
te nemen, dat de snelheidsmeting een looptijd TM introduceert. Ook 

de beschrijving met de diskrete regeltheorie bleek resultaten te 
leveren, die corresponderen met de gemeten overdracht. Aangezien de 
beschrijving volgens het eerste model eenvoudiger is, zal dit model 
bij de afleiding van de overdracht van het teruggekoppelde systeem 
in dit hoofdstuk gehanteerd worden. Bij het teruggekoppelde systeem 
zal de bepaling van de snelheidsafwijking en het aanroepen van de 
snelheidsregelaar-programmatuur door een interrupt service routine 
gebeuren. Deze routine en de benodigde initialisatieroutine zullen 
in paragraaf 7.2 aan de orde komen. In paragraaf 7.3 zal een model 
voor de beschrijving van het gedrag van de snelheidsregelkring 
afgeleid worden. Dit model zal in paragraaf 7.4 vergeleken worden 
met de resultaten van de uitgevoerde metingen. 

1.2 DE SOFTWARE 

V~~r het realiseren van de snelheidsregelkring zlJn een drie
tal routines van belang, namelijk de routines LATADC, INITIA en 
ACTION. De routine LATADC is reeds in paragraaf 5.4 aan de orde 
gekomen. Deze routine verzorgt de controlesignalen voor het uitlezen 
van de snelheidsteller en voor de ADC, waarbij de laatste aIleen 
gebruikt wordt wanneer een analoge hoeksnelheids-setpoint-instelling 
wordt verlangd. 

De tweede routine, die voor de snelheidsregelkring van be lang 
is, is de routine INITIA. Deze routine verzorgt de initialisaties 
voor de timer/counter, de interruptcontroller, de ADC en de soft
ware .. De gebruikte timer/counter is de extra 8253-1. Van dit I.C. 
worden de timers 0 en 1 gebruikt, respektievelijk voor de realisatie 
van de interrupttijden voor de routines LATADC en ACTION. De perio
detijd voor de routine LATADC is Tp= 1512 ~s (zie vergelijking 5.2), 

de sampletijd voor de regelaktie, dus voor de routine ACTION be
draagt Ts= 4 ms. De beginadressen v~~r de routines LATADC en ACTION 

worden geschreven op de adressen IOAD+1 en I1AD+1, waardoor routine 
LATADC de hoogste prioriteit krijgt toegewezen. De interrupt con
troller wordt door de monitor namelijk zodanig geinitialiseerd, dat 
aan interrupt 0 de hoogste prioriteit wordt toegekend. Ret masker 
voor de interruptcontroller krijgt de waarde FCR, waardoor de inter
rupts 0 en 1 naar de CPU doorgelaten worden. 
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Het B&C (NBENC) signaal wordt hoog gemaakt, door 08H naar poort 3 te 
sturen (zie paragraaf 5.4). De initialisatie van de parallelle 1/0 
gebeurt in de WMonitor voor Motorbesturing" door de instrukties: 

~I A,82H ipoort A en C output, poort B input 
STA 4023H ;controle woord 8255-0 
MVI A,9BH ipoort A,B en C input 
STA 4033H ;controle woord 8255-1 
~I A,80H ;snelheid 0 
STA 4020H ;naar motor 

De -Monitor voor Motorbesturing- is een aangepaste praktikummonitor, 
zoals die voor het praktikum microcomputers van de afdeling W ge
bruikt wordt. Voor de listing van deze monitor wordt verwezen naar 
de dokumentatiemap van de opstelling, zoals die in het laboratorium 
aanwezig is. 

De routine INITIA verricht zoals gezegd tevens initialisaties 
voor de software, met name voor de REGEL-routine. Het betreft hier 
het op 0 initialiseren van een aantal geheugens en het berekenen van 
het produkt 2T., dat geschreven wordt op de geheugenplaatsen 

1 
INTH.REGEL,INTL.REGEL. Tenslotte bevat de routine INITIA een loop, 
waarin het programma blijft hangen om op interrupts te wachten. De 
listing van de routine INITIA is afgebeeld in figuur 7.1. 

De routine, die de snelheidsterugkoppeling verzorgt is de 
routine ACTION. De funktie van deze routine kan in een drietal 
deelfunkties gesplitst worden. 

Ais eerste bepaalt ACTION het verschil tussen de gewenste 
hoeksnelheid (het setpoint) en de gemeten hoeksnelheid. De gewenste 
hoeksnelheid bevindt zich in geheugen NGEW.INITIA in signed-mag
nitude notatie (80H is stilstand van de motor). Deze waarde dient 
omgezet te worden naar 1-complement notatie. De gemeten hoeksnelheid 
bevindt zich in geheugen PARC10.IOSEG, in 2-complement notatie. Ook 
deze waarde dient omgerekend te worden naar 1-complement notatie. 
Het verschil, dat door de routine SUBBEC berekend wordt, wordt in 
geheugen HBY.REGEL,LBY.REGEL opgeslagen. 

Als tweede funktie roept ACTION de routine REGEL aan, na eerst 
de geheugens RESH.REGEL en RESL.REGEL op 0 geinitialiseerd te 
hebben. Daarna controleert ACTION of het geheugen NOPID.REGEL de 
waarde 07H heeft. In dat geval heeft er namelijk geen regelaktie 
plaatsgevonden en is de terugkoppeling afwezig. Dan dient dus de 
gewenste snelheid rechtstreeks naar de motor gestuurd te worden. Was 
NOPID.REGEL ongelijk aan 07H, dan wordt het resultaat van REGEL naar 
de motor gestuurd. Dit kan echter niet rechtstreeks gebeuren, omdat 
dit resultaat 16 bit breed is, terwijl de aansturing van de motor 
een 8 bit breed woord vraagt. 



100 
200 
300 
400 
500 
600 
700 
BOO 
900 

1000 
1100 
1200 
1300 
1400 
1500 
1600 
1700 
laoo 
1900 
2000 
2100 
2200 
2300 
2400 
2500 
2600 
2700 
2800 
2900 
3000 
3100 
3200 
3300 
3400 
3500 
3600 
3700 
3800 
3900 
4000 
4100 
4200 
4300 
4400 
4500 
4600 
4700 
4800 
4900 
5000 
5100 
5200 
5300 
5400 
5500 
5600 
5700 
5800 
5900 
6000 
6100 
6200 

- 72 -

I ** ... * .. ******* .. ***** ...... * ...... ****** ** .. ********* .... 't< 'lI( .1>~ ... '* .. , .... , .. * .. * .. '* .... 
JFUNCTION: INITIA 
; INF'V1S: NONE 
; OU1PIJTS: NONE 
; CALLS: NOTHING 
;OESTROYS: A. HAND L REGISTERS 
; DESCRIPTION: INITIA IS A PROGRAM THAT ltHTIA! lIeS 

THE TIMERS. THE 110 PORTS ~l') THE 
INTERRUPT CONTROLLER 
INITIA INITIAL IlES THE PARAt·; ... TEIoIS 
FOR "REGEL" 

*** .. ****************« **** ..... ** *oft .... ******** .. *' ..... t ••• ** .......... ·i-* ........ .. 

BIT8: 
NEXT: 

LOOP: 

NGEW: 

ORG 
PI 
MVI 
STA 
LXI 
MOV 
STA 
MOV 
STA 
LXI 
MVI 
LXI 
MOV 
STA 
MOV 
STA 
!'IV I 
STA 
LXI 
SHl..'O 
LXI 
SHLP 
LXI 
MVI 
!'IV I 
STA 
STA 
STA 
STA 
STA 
STA 
STA 
LXI 
MOV 
RLC 
LXI 
,.JC 
MVI 
..IMP 
~lVI 

ANI 
STA 

El 

NOP 
.JMP 
OS 

2400H ;STARTAORES 

A.36H J COUNTER 0 '.'At~ 1253-1 IN MODE :3 
TMCNTl. IOSEQ+3 
H.2323'O ;PERIODETI.Ju 2~~3/1. 536££6*1512 uSEC 
A. L ,DAN I'IEETTI;!.i VAI~ 1512-33-147c;ouS("'127/54*1600) 
TMCNT1. IOSEG 
A.H 
TI'ICNT 1. IOSEG 
H.TMCNT1. IOSEQ+3;COUNTER 1 <9253-1). MODE 3 
1'1,761-1 
H.0144D 1 SAMPLET!,.}!) 014-1/1 53:'££0"411'5 
A. L ,LOAD LSB FIRST 
TMCNT 1. IOSEQ+ 1 
A. H ,THEN LOAI) liSB 
TMCNT1. lOSES+! 
A.OSH 
PARCOl:!. IOSEQ 
H. BEGIN. LATAI)C 
lOAD. STACK+! 

; NBENC BIT: iOCG W·."',EN 
; SPRONGAORES VCOR INTt.RRUPT 0 (TfI\"'2602uS) 

H.SEQIN.ACTION lSPRONQADRES vOOR INIERRUPT 
llAD. STACK+! 
H.INTCON.IOSEQ+l 
1'1. OFCH 'INT. 0 EN 1 1·;OETt:.N OEDEMA$KEERI) WORDEN 
A.OOH 
NOPIP.REGEL 
SOI'IHREQEL 
SOl'lL. REGEL 
STlH. REGEL 
ST'OH.REGEL 
STIL.REGEL 
STDL.REQEL 
H. INTT. REGEL 

H. INTti REGEL 
SITS 
1'1.0 
NEXT 
M.l 
OFEH 
INTL.REQEL 

LOOP 
1 

; INITIALIZE t~OPID TO 00 
;SOMH INITIA! IZEREN OP 0 
lSOML INITI~' IZEREN OP 0 

,MULTIPLY WIT WITH 2 

l INTH ., HO-BYTE OF 2.INTf 
; IF BIT7 WAS 1. THHJ BITS BECOMES 
; ELSE BITS OF 2.IfH i BECOMES 0 

'BITO OF Ir~11.. r-:V5T BE 0 
; INTL = LO-BYTE. OF 2.INTT 

fig. 7.1 Listing van routine INITIA 
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Het omzetten van de 16 bit uitgang van REGEL (1-complement notatie) 
naar de a bit aansturing voor de motor (signed magnitude notatie) 
gebeurt volgens figuur 7.2. 

-1270= 
FF80H 

FFH 

OOH 

8 bit 
SIGNED 
MAGNITUDE 

16 bit 
ONE 
COMPLEMENT 

1270= 
007FH 

fig. 7.2 Omzetting van 16 bit (1-compl.) naar a bit (sign. magn.) 

Het resultaat wordt volgens deze figuur afgekapt boven de maximale 
waarde voor a bit getallen. De sprong rond het nulpunt is aange
bracht vanwege de aanwezigheid van een dood gebied bij de motor. De 
waarden aSH en 7BH komen overeen met de laagste spanningen, waar de 
motor nog op reageert, respektievelijk ~ 0.4 V en ~ -0.4 V. 
Als laatste heeft ACTION de funktie om de motor aan te sturen. Dit 
gebeurt door het resultaat van de voorgaande bewerkingen op adres 
PARCOO.IOSEG (4020H) te schrijven. 
De werking van de routine ACTION wordt verduidelijkt door de figuren 
7.3 en 7.4, waarin de flowchart en de listing van ACTION staan 
afgebeeld. 
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GET NGEM 

GET NCaEW 

CONVERT NGEW 

TO 1-COMPL 

RES~ 

TOMOTO: 

RES 

TO MOTOR 

fig. 7.3 Flowchart van routine ACTION 
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i**********.**+**.********************.**4 •••• < •• ~*~.* •••• A ••••••••• 
J FUNCTION: ACTION 
JINPUTS: COUNTERVALUE FOR SPEED (pARelO) 
iOUTPUTS: CALCULATED SPEED IN PARCOO 
JCALLS: REGEL. SUBBEC AND CMPSD 
JDESTROYS: B.C.D.E.H AND L REGISTERS 
i DESCRIPTION: THIS PROGRAM CALCULATES THE ERROR SICNAL (Nil II IOI-f< II &;'1) 

AND STARTS THE REGEL PROCED'..io<E. TH;-. CALCULATED SPEED 
IS THEN SENT TO THE MOTOR 

i ***if ****** .. ******* * ** ... ***_** * *. *********-< ............. ~ ....... 'hHI"'*·~.oj ...................... ... 

BEGIN: PUSH 
PUSH 
PUSH 
PUSH 
EI 
LOA 
ANI 
..Jp 

NEG: SUI 
MVI 
..JMP 

pos: Milt 
CONT: MOV 

LOA 
SUI 
ANI 
.JP 

NEGA: SUI 
MVI 
..JMP 

POSt: I'IVI 
CONT1: /'IOV 

CALL 
LXI 
1101,1 
LXI 
1101,1 
LXI 
MVI 
LXI 
111,11 
CALL 
LXI 
MOV 
CPI 
!'IV I 
.JNZ 

NOLOOf' : lOA 
.JMP 

INLOOf': lOA 
MOV 
LDA 
ANI 
11011 

PSW 
B 
D 
H 

PAReIO. tOSEG 
OFFH 
POS 
OIM 
D,OFFH 
CONT 
D.OOH 
E.A 
NGEW. INITIA 
80H 
OFFH 
POSI 
OlH 
B.OFFH 
CONH 
B.OOH 
e.A 
BEQI. SUBSEe 
H.HBY.REGEL 
1'1.0 
H.LBY. REGEL 
M.E 
H.RESH.REOEL 
1'1.0 
H,RESL.REGEl. 
M.O 
BEG!. REGEL 
H. NOPID. REGEL 
A.I'I 
07H 
M.OOH 
INLOOP 
NGEW. INITIA 
TOI'IOTO 
RESL.REQEL 
e.A 
RESH.REGEL 
OFFH 
B.A 

iSAVE PROCE5S0~ STATuS WORD 

.OET DATA FNQM SPE~DCOUNrER 
I DETERMINE DIPECTION OF ROTATIO!J 
; IF I'I5B-o. THEIl POS 
i CHANQE FRO:1 2 CO:"il-'L. TO l-COI'IPL. 
• CALC. IS 16 BIT. SO MSBYTE MUST BE FF 

; CALC. IS 16 BIT. BO MSBYTE MUST BE 00 
; Ngem (1-CO~;I-'L) IN RECISTERS D. E 
i gET NQEW 
I CONVERT TO 2COMI-'L 
I DETERMINE BIcr. OF N':ie::~ 
; IF l'I5u=o, THE:J t~"e:w POS 
I CONVERT TO 1 CON"'L 
IH.O PART OF' N,::EW (l-COMPL) IN a 

i H. O. PART OF' r~CE~ (l-COMPL) IN B 
i L. O. PART OF' t~CEw (I-CeMPL) INC 
I CALCULATE E"'RCR"Nge..,-Ngel'l 
I ERROR IS H~I-'U I FOR REOEL 

I INITIALIZE l'1E'·;ORIES. I./HICH WILL 
• CONTAIN RESULT OF RECEL TO 0 

I START SOUROUT WE RECEL 
i NOPID SHO~';S I<':'TI'H' P. I ANO/OR DARE 0 

i IF BITS 2.1 AWl 0 ARF 1. THEN P. I A~lD DARE 0 
I SET NOPID TO ZERO AG~IN 
; IF NOT. THH. "RECEL" IS W THE LOOP 
I LOOP IS OPErJ. SO SENU NQEW TO MOTO~ 

i QET RESULT OF RE<;:EL 

i DETERMINE 1~i::.TH;.R RESULT IS POS OR 1.11£0 
i RESH. RESL IS MJW IN B. C 

fig. 7.4 Listing van routine ACTION 
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5800 ,JM RESNEQ i IF S-l THEU .:OFlRECTION IS NEG 
5900 oJNZ RESPOS I IF NOT ZERO. THEN POSITIVE 
6000 LDA RESL.REGEL 
6100 ANI OFFH I SEE IF L. O. BYIE IS 0 
6200 JNZ RESPOS I IF NOT. TifHJ POSITIvI:. 
0300 MVI A.SOH i IF ZERO. a'~H TO ~OTOR 
6400 JMP TOMOTO 
6500 RESPOS: LXI D.0080H ; IF 1'05. TH:-:J r.HEr.K IF CORR)+127 
6600 CALL BEGI.CMPBO 
6700 JNC MAXPOS i IF CARY-O. Tr ,FU CORR)+ 1 27 
6900 MOV A.C 
6900 CPI 06H ,SEE IF COPR<-5 
7000 .JNC ADDeo i IF NOT. 5<':ORR<==+127 
7100 MVI A.85H 
7200 ,JMP TOMaTO 
7300 MAXPOS: MVI A.OFFH i IF eORR)127. TtoIEU SEND FF TO MOTOR 
7400 .JMP TOMOTO 
7500 RESNEG: MeV A.C J CONVERT FRO:1 1-COMPl.. TO 2-COMPL. 
7600 ADI 01H I BY ADDING OlH 
7700 MOV C.A 
7800 MOV A,S 
7900 ACI OOH 
8000 MOV B,A I NOW BC COtllAIt.:S CORR IN 2-COMPL 
8100 .JC ADD80 I IF eV-l, THHJ BC WAS FFF'F ANO IS NO;'" 0000 (CORR=O) 
8200 LXI D,OFF81H 'CHECK IF CORR<-127 
8300 CALL BEQI.CMPSO 
8400 JC MAXNEG I IF CY-l, THHJ CORR(-127 
8500 MOV A.C 
8600 CPI OFBH I SEE IF O<CC~R<.-e 
8700 JC ADD80 I IF CY"1. -127<"<:ORR<-8 
8eoO MVI A.7BH i IF -'<-CORR<O. RESVl..T:-7BH 
8900 .JMP TOMaTO 
c;oOO MAXNEQ; MVI A.OOH , IF <:ORR<-127. TI !'" N SENO 00 TO HOTOR 
'100 .JMP TOMOTO 
9200 ADD80: MOV A.C • -127<-CORR<"+127. so AOD SOH 
'300 ADI SOH • TO RESL. TO SEND DATA TO MOTOR 
9400 TOMaTO: STA PARCOO. IOSIN 
9'00 POP H 
9000 POP D 
9700 POP B 
'800 POP PSW • RESTORE PROCESSOR STATUS WORD 
9900 RET 

fig. 7.4 Listing van routine ACTION 
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7.3 MODELVORMING 

In hoofdstuk 6 is voor het niet-teruggekoppelde systeem met 
digitale tacho vergelijking 6.7 afgeleid: 

(6.7) 

Het bijbehorende blokschema wordt gegeven in figuur 1.5 (vergelijk 
figuur 6.5): 

fig 7.5 Blokschema van het niet-teruggekoppelde systeem 

Het digitale signaal wh wordt door een DAC analoog gemaakt ten 

behoeve van de analoge hoeksnelheidsregistratie. Wanneer de terug
koppeling gerealiseerd wordt, dan gebeurt dat door wh te vergelijken 

met de gewenste hoeksnelheid wi' Daarom dient voor de overdrachtsbe

paling van het teruggekoppelde systeem de overdracht tussen wh en V. 
. ~ 

beschouwd te worden. Hiervoor wordt de volgende definitie ingevoerd: 

d 
~(s) = VMT (s) 

waarbij: 

Ten behoeve van de afleiding van de 
gelkring, waarin HM is opgenomen, 

digitale regelaar onderzocht. 

(7.1) 

(7.2) 

overdracht van de snelheidsre
wordt eerst de werking van de 
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Het verschilorqaan van de reqelaar bepaalt het verschil tU8sen 
de qewenste hoeksnelheid wi en de gemeten hoeksnelheid who 

wi en wh zijn kontinue siqnalen, echter weI in digitale vorm. Het 

verschilorgaan meet met intervallen gelijk aan de sampletijd Ts en 

kan daarom door fiquur 7.6.a voorgesteld worden: 

• <4lh 

Het is toegestaan 
door een sampler 
7.6.b. 

+ 

a. b. 

fiq. 7.6 Het verschilorqaan 

de beide samplers uit figuur 7.6.a te vervangen 
S achter het verschilorgaan. Dan ontstaat fiquur 

'* Het digitale verschilsignaal e bestaat slechts op de sampletijd-
w 

stippen. 
Rw' Het 

Dit verschilsiqnaal fungeert ala ingang voor de regelaar 
berekenen van het verschiisignaal en het bepalen van het 

'* korrektiesignaal c door de regelaar R vraagt een rekentijd van de w 
'* processor ter lenqte TR. Wanneer het korrektiesiqnaal c bepaald is, 

wordt het op de uitgangspoort gezet, waar het gedurende de sample
tijd geldig blijft. Het signaal, zoals dat op de poort staat is 
kontinu aanwezig en wordt Ch genoemd. Het verband tussen de signalen 

t '* 
ew' ew' c en ch voIgt ult figuur 7.7: 
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signals 
ew,e:' ,c· , en ./" I 1 .~-.. ~~. ·~~-t 

----,... 

to 

I 
I 
I 
I . . 

T , It , 

1 ----1 
I 
1 
I 

fig. 7.7 Signaalverwerking door de regelaar 

Bij het opstellen van het model voor de regelaar wordt uitgeqaan van 

een rekentijd 

TR geintrodu-

* * fiquur 7.7. Bet blijkt dat het berekenen van c uit e 
UI 

TR vraaqt. Bierdoor wordt dus een looptijd ter lengte 

'" ceerd. Verder komt het omzetten van c naar ch overeen met de 

werkinq van een nulde orde houdcircuit BO met een houdtijd Ts' Bet 

blokdiaqram van de reqelaar wordt dan: 

.. 
et.l 

De uitqanq 

omqezet in 

instantie 

Rio) 

eft 
R TR Ho 

ch 

fig. 7.8 Blokschema voor de snelheidsreqelaar 

van de reqelaar wordt dan via een DAC met overdracht Kd 

de inganq V. van de versterker. Bierbij wordt in eerste 
1 

verondersteld , dat in het lineaire gebied van fiquur 7.2 
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gewerkt wordt, met andere woorden, dat er geen verzadiging optreedt. 
Het teruggekoppelde systeem kan nu voorgesteld worden door figuur 
7.9. : 

Wi + 
S " e", ch DAC1: Vi (Jh DAC2: 

R~ HM Kd Kd 
Ts 

W
h 

fig. 7.9 Het teruggekoppelde systeem 

Bij de modelvorming zal getracht worden een beschrijving met behulp 
van de kontinue regeltheorie af te leiden. V~~r het signaal ch(s) 

voIgt uit figuur 7.8: 

00 -aT5 -sT 
_1 r ( . ) R ( ) "1,_" ----=.e--.e R = T ell. S + Jnw~ 5-

5 n=-oo - ~ 5 

-ST5 -sT 
~ ~ew(S)R(S)~1_-_s~e~--e R 

5 

(7.3) 

De vereenvoudiging in (7.3) is geoorloofd voor frekwenties kleiner 
f 

dan ~ = ~ = 125 Hz, (Ts= 4 ms). Als regelaar R wordt de digitale 
s 

P.I.D.-regelaar gebruikt, zoals die door vergelijking (3.46) wordt 
gegeven: 

c(nT) 
TnT 

= ke(nT) + ~ r e(nT) + e(nT-T) + d{ ( T) - e(nT-T)} 
Ti k=1 2 Ts e n 

(3.46) 

vd 
ti) 
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Een vergelijking voor de regelaar in het s-domein wordt afgeleid via 
de over gang naar het z-domein. Dit gebeurt vanuit de differentiever
gelijkingen voor de drie regelakties afzonderlijk: 

P-aktie: 

c(nT) = ke(nT) 

c(z) = ke(z) 

I-aktie: 

c(nT) 
TS n 

= ~ r {e(kT) + e(kT-T)} = 
i k=1 

(3.46.a) 

(7.4) 

T n-1 Ts 
= -2- r {e{kT) + e(kT-T)} + 2T.{e{nT) + e(nT-T)} = 

2Ti k=1 ~ 

c(z) 

c(z) 

D-aktie: 

T 
..JL = c(nT-T) + 2T. {e{nT) + e{nT-T)} 

1 

-1 ~ -1 = z c(z) + 2T. (1 + Z )e{z) 
1 

Td 
c{nT) = --{e(nT) - e{nT-T)} T 

c{z) 

5 

T 
= :d(1 - z-1)e{z) 

T s 

(3.46.b) 

(7 .5) 

(7.6) 

(3.46.c) 

(7 . 7) 

De over gang naar het s-domein levert dan achtereenvolgens voor de 
drie afzonderlijke regelakties: 

(7.8) 

T -5T5 = ..JL ..I..-+.l..-lie,,--_ 
2T. -sT (7 .9) 

1 5 - e 



-sT 
5) - e 
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(7.10) 

Door 5ubstitutie van (7.8), (7.9) en (7.10) in vergelijking (7.3) 

~ voigt voor de overdracht e (5): 
W 

= ...L 
2T. 

1. 

~1 = 2s ( 
T 

5 

-5T -sT -sT + e 5)(1 - e s) 
e -sT 

s (1 - e s) 

-sT -sTs -sT 
5)1 - e R = - e 5 e 

-sT 
5 2 -sTR T 

- e -1S (Tse ) e '" s 
T 

5 

(7.11) 

R = 

(7.12) 

-sT s 
-2- 2 -sTR ) e = 

(7.13) 

De overdracht tussen wh en ew kan dan bepaald worden door (7.11), 

(7.12) en (7.13) te vermenigvuldigen met KdHM (zie figuur 7.9). 

Wanneer deze overdracht Hol genoemd wordt, dan volgt dus met behulp 

van (7.1) en (7.2): 

(7.14) 

-sTs -sT 
+ e R 

5 e (7.15) 
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(7.16) 

De grootte van de rekentijd TR hangt af van de toegepaste regelak

tie. Zo zullen de I- en de D-aktie meer rekentijd vragen dan de P-
* aktie. Verder is TR nog afhankelijk van de grootte van de ingang e
w 

van de regelaar. TR zal echter steeds kleiner zijn dan de sampletijd 

Ts' Als benadering zal hier verder gerekend worden met de aanname: 

(7.17) 

Dan kunnen de vergelijkingen (7.14), (7.15) en (7.16) geschreven 
worden als: 

Ter 
tot: 

-seTs + TM) 

(Ho1}p= kKst
e 

TS + 1 

vereenvoudiging wordt vergelijking (7.19) eerst nog 

Ts 
TM) -sT -s(- + 

e 2 + e S 

{Holl I= Kst 2T. + 1 '" TS S 
~ 

T 
-s{~ + TM) 1 + (1 - sT + ... ) 2 

'" K 
e S 

'" st 2T. TS + 1 s 
~ 

T Ts s T
M

) T
M

) -5(- + -s(- + 
2 

I = K _1 
2 

... K e e 
at 2T. TS + 1 s at T. S(TS + 1} 

1 l. 

(7.18) 

(7.19) 

(7.20) 

omgewerkt 

(7.21) 
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De overdracht voor de open loop met de P.I.D.-regelaar is de super
positie van de formules (7.18), (7.21) en (7.20): 

T 3T 
-s (-li2 + T

M
, ~ 1- -s( 2 + TM, + :..,e _____ + Tdse ) 

T. s J. 

(7.22) 

De overdracht van de gesloten lus is af te leiden met behulp van 
figuur 7.9. oit levert de vergelijking: 

+ (Hol}PID 
(7.23) 

Substitueren van vergelijking (7.22) in vergelijking (7.23) levert 
dan een vergelijking voor de totale overdracht H(s) voor de P.I.D.
regelaar. Door substitutie van s=jw wordt de over gang naar het 
frekwentiedomein gemaakt waarvoor volgens Euler geldt: 

jwt . . e = cos wt + JS1n wt (7.25) 

Na enig rekenwerk kan dan een vergelijking voor de overdracht 
{H(jw)}PIO worden afgeleid, waarin, ten behoeve van het berekenen 

van Bode-diagrammen, de teller en de noemer zijn gesplitst in een 
reeel en een imaginair deel: 

. (Ap + AI + AD' + j(Bp + BI + Bo' 
{H(Jw)lpID= (1 + Ap + AI + AD) + j(WT + Bp + BI + BO' (7.26} 

waarbij de koefficienten Ap~ AI' AD, Bp, Br en BD gegeven worden 
door: 

A = Kst . Ts 
TM)} 

Kst Ts 
(7.28) --sJ.n{w(- + 'B = -wT.cos{w(~ + TM)} I wT. 2 ' I l l 

. 3Ts TM) } 
3T5 

TM)} (7.29) AD= KstTdw5ln{w(--2-- + 'B = KstTdwcos(w(~ + , D 

Met behulp van de vergelijkingen (7.26) tot en met (7.29) kan nu 
voor iedere mogelijke kombinatie van P-, I- en D-aktie de overdracht 
van het teruggekoppelde systeem berekend worden. Met behulp van het 
in paragraaf 6.3.2 besproken programma (zie ook bijlage 4), kunnen 
dan de Bode-diagrammen geplot worden. Dit wordt besproken in de 



- 85 -

volgende paragraaf, waar ook de vergelijking met de metingen aan de 
orde komt. 

7.4 TOETSING YAN HET MODEL AAN DE METINGEN 

Er zijn op twee manieren metingen verricht aan het teruggekop
pelde systeem met digitale P.I.O.-regelaar. Allereerst werd het 
aanloopgedrag van de motor met snelheidsterugkoppeling via verschil
lende regelakties bestudeerd aan de hand van opnames met behulp van 
een oscilloscoop. Hierbij werd het snelheidssetpoint via de ADe 
blokvormig veranderd met behulp van een funktie generator. De 
snelheid van de motor wordt via DAC2 geregistreerd op de oscillo
scoop. Figuur 7.10 toont het aanloopgedrag van de motor voor ver
schillende waarden van de proportionele konstante, te weten 1, 2, 4, 
8 en 12. Uit de figuur blijkt, dat opvoeren van deze k de regel
afwijking verkleint, waardoor de eindwaarde van de stapresonsie van 
de open lus beter benaderd wordt. Het aanloopgedrag van het niet
teruggekoppelde systeem is in figuur 7.10 eveneens geregistreerd. 
Tevens wordt de responsie sneller alB k opgevoerd wordt. Echter voor 
k=4, 8 en 12 blijkt de helling van de aanloopkarakteristiek in het 
startpunt niet meer te veranderen. Dit is het gevolg van het 
optreden van verzadiging in de regelaar. Hiervoor wOldt ook verwezen 
naar figuur 7.11. In deze figuur toont de onderste kurve het 
aanlopen van de motor, zoals gemeten met behulp van DAC2. De 
bovenste kurve geeft de uitgang van de regelaar, dus de 
stuuIspanning Vi voor de motor, gemeten met behulp van DAC1. De 

proportionele konstante bedraagt voor figuur 7.11 k=12. Er is 
duidelijk te zien, dat verzadiging optreedt in de regelaar, waardoor 
gedurende een bepaalde tijd de maximale spanning van +10 V voor ,j 
aanlopen en -10 V voor afremmen naar de motor gestuurd wordt. De V 
aanloopsnelheid kan dus niet vergroot worden door verder opvoeren 
van de proportionele faktor k. 
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fiq 7.10 Aanlopen van de teruqqekoppelde motor voor verschillende K 

fiq 7.11 Aanlopen voor k=12 met reqistratie van Vi 
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Op dezelfde Manier is het aanloopgedrag van de motor met 
integrerende regelaar geregistreerd. Dit levert fig. 7.12: 

fig. 7.12 Aanlopen van de motor bij integrerende regelaar. 
Ts= 4 ms, Ti= 40 ms 

De tweede Manier om het gedrag van de snelheidsregelkring te 
bepalen is het meten van de overdracht met behulp van de Fast 
Fourier Analyzer. De meetmethode is in de voorgaande hoofdstukken 
al aan de orde gekomen. Ex zijn allereerst metingen verricht voor 
verschillende waarden van de proportionele faktor k. Het gekozen 
frekwentiegebied loopt van 0 tot 100 Hz. Figuur 7.13 toont de 
resultaten van deze metingen. In deze figuur is eveneens de 
overdracht voor het niet-teruggekoppelde systeem geplot. Deze 
overdracht is reeds in hoofdstuk 6 aan de orde gekomen. Bij verhogen 
van de proportionele faktor k blijkt de amplitude van de overdracht 
naar 0 dB = 1 te naderen. Dit volgde ook al uit figuur 7.10. Verder 
neemt v~~r toenemende k de bandbreedte fB van het systeem toe. Dit 

komt overeen met het afnemen van de tijdkonstante T/ zoals dat uit 
figuur 7.10 volgde. Uit de fasekarakteristiek blijkt, dat bij 
toenemende k de fase langer bij 0° blijft, wat weer duidt op het 
toenemen van de bandbreedte fB' Boven 50 Hz blijkt de fasekarak-

teristiek volledig bepaald door de looptijden, die in het systeem 
aanwezig zijn. Deze looptijden zijn voor het teruggekoppelde systeem 
met proportionele aktie groter dan voor de open Ius, vanwege de 
rekentijd van het regelalgoritme. Figuur 7.14 toont vervolgens de 
resultaten van de modelberekeningen. Het model voor de gesloten Ius 
is in hoofdstuk 6 besproken. De figuren zijn geplot met behulp van 
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fig 7.14 Resultaten van het model voor verschillende waarden van k 
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het HP programma uit bijlage 4. Het model kan nu vergeleken worden 
met de metingen door figuur 7.13 te vergelijken met figuur 7.14. Er 
kan gekonkludeerd worden dat de kurven uit beide figuren zeer goed 
met elkaar overeenkomen. Dit wordt duidelijk aangetoond door figuur 
7.15, waarin voor k=2 de de kurven volgens de metingen en volgens 
het model op dezelfde schaal zijn afgebeeld. Tevens zijn in deze 
figuur de kurven voor het niet-teruggekoppelde systeem gegeven. De 
Kleine verschillen tussen meting en model veor het teruggekoppelde 
systeem ZlJn een direkt gevolg van de, eveneens geringe, verschil
len, die bij het niet-teruggekoppeide systeem aanwezig waren. 
optimaliseren van de waarden voor de tijdkonstante 1, de Iooptijd TM 

tengevolge van de snelheidsmeting en de looptijd TR tengevolge van 

de rekentijd, zou oak deze Kleine verschillen nog kunnen elimineren. 
Dit is hier echter niet gebeurd. Uit figuren 7.13 en 7.14 voIgt, dat 
de bandbreedte voor bijvoorbeeld k=12 volgens het model grater is 
dan volgens de metingen. Dit wordt veroorzaakt door de reeds 
besproken verzadiging in het systeem. Deze verzadiging is nameIijk 
in de modelvorming niet meegenomen. Bij de fasekarakteristiek valt 
op, dat de figuren voor de open Ius volgens model en volgens meting 
verschiIIen. Bij de metingen werd de overdracht van de open Ius 
echter bepaaid door in de software voor de gemeten snelheid NGEM 
steeds 0 in te vullen. Het berekenen van het verschil NGEW - NGEM = 
wi - wh levert dan dus steeds de gewenste snelheid NGEW aPr waardoor 

er geen terugkoppeling aanwezig is. De routine SUBBEe wordt echter 
iedere T = 4 ms aangeroepen, waardoor de reeds eerder besproken s 
looptijd van 4 ms ontstaat. Bij de modelvorming is aIleen de loop
tijd tengevolge van de snelheidsmeting (TM= 1.5 ms) meegenomen. De 

afwijking, die hierdoer ontstaat, zal in aIle figuren in deze para
graaf terugkomen. 

Vervolgens worden model en meting vergeleken voor het terug
gekoppeide systeem met P.I.-regelaar. Hierbij is een vaste waarde 
voor de proportionele faktor gekozen, namelijk k=1. De integratie
tijd Ti is de parameter bij de metingen aan de P.I.-regelaar. De 

resultaten zijn afgebeeid in figuur 7.16 voor de metingen en in 
figuur 7.17 voor het model. De integrerende aktie heeft op de eerste 
plaats een statische versterking van 0 dB = 1 tot gevolg. De 
snelheid bereikt door toevoegen van de I-aktie dus weI exact de 
gewenste waarde, in tegenstelling tot de responsie van het systeem 
met uitsluitend P-aktie. Verder blijkt voor afnemende integratietijd 
de bandbreedte toe te nemen en de versterking wordt zelfs groter dan 
1. De fase blijft langer bij 0° voor afnemende integratietijd. Het 
is duidelijk, dat bij kleine waarden voor T. opslingering kan 

1 

optreden, omdat voor bepaalde frekwenties de versterking groter dan 
is bij een fasedraaiing in de buurt van -180°. Uit d~ metingen 

voIgt geen vetschil tussen de overdracht vaer T.= 2 ms en T.= 5 MS. 
1 1 

Deze metingen dienen echter gewantrouwd te worden, omdat er voor 
afnemende Ti een steeds slechtere koherentie tussen ingangs- en 

uitgangssignaal was. Dit is een gevolq van het feit, dat de sample- .f 
tijd T voor het eerste geval grater is dan de integratietijd T. . V 

5 1 
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TRANS 8 fiAt 108 EXPAND 
2Lmm~ ________________________________________ ~ 

LGMAG 
DB 

open 

k= 1 
PARAMETER: 

-50. B8B -L.-....,.-:~.:.:;N . .:...TE:..G:..R.;,.A;.:.T..:IE..:T .... IJ_D_T.!.i _(m_'_) --"'"T"'---.,.---------r-----t 

PHASE 

k = 1 

PARAMETER: 

LGHZ 

-1~00 ~~~I_N_T-E-G-RA-TrIE-T-IJ-D--T~i--------~--~~~-~~~~-~~.!...--~ 

SS9. 00 1ft LG HZ 
fig. 7.16 Metingen voor P.I.-regelaar In snelheidsloo~ 

k = 1, Ti is variabel 

100. 00 



~1 

k = 1 
PARAMETER: 
INTEGRATIETIJD T; (ma I 

k = 1 
PARAMETER: 
INTEGRATIETIJD TI (mal 
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FREQ 'Hal 

fig. 7.17 Model voor P.I.-regelaar in snelheidsloop 
k = 1, Ti is variabel 
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Verder blijkt dus een zeer goede overeenkomst tussen model en 
metingen te bestaan. 

Tenslotte is ook de invloed van de differentierende aktie 
onderzacht. Er zijn metingen verricht vaor een P.D.-regelaar, waar
bij k ; 4 gekozen is en waarbij de dlfferentiatietijd Td als para-

meter fungeert. De differentierende aktie beinvloedt de overdracht 
van het systeem vaor hoge frekwenties, zoals uit de metingen blljkt: 
zie figuur 7.18. De statische versterking wordt niet beinvloedt door 
de differentierende aktie, zodat de regelfout tengevolge van de 
proportionele aktie aanwezig blijft. Er zullen ook oscillaties 
kunnen optreden, omdat v~~r hoge frekwenties een versterking van 
ongeveer 1 optreedt, bij een fasedraaiing in de buurt van -180°. 
Vergelijking van de metingen uit figuur 7.18 met de resultaten van 
het model, weergegeven in figuur 7.19 toont aan, dat ook hier weer 
het systeemgedrag goed beschreven kan worden door het in hoofdstuk 
6, via de kontinue systeemtheorie, afgeleide model. Ook de aanname l 

dat de beschouwingen in dit rapport beperkt kunnen blijven tot een 
frekwentiegebied tot 100 Hz blijkt gerechtvaardigd. Zelfs de invloed 
van de dlfferentlerende aktie blijkt in dit meetgebied nog onder
zocht te kunnen worden. 

Ter afsluiting van dit hoofdstuk dlent nog iets gezegd te 
worden over de verschillen tussen het snelheidsregelsysteem met 
analoge tacho, waarvoor de theorie in paragraaf 3.2.1 is afgeleid, 
en het snelheidsregelsysteem met digitale tacho, waarvoor de theorie 
in hoofdstukken 6 en 7 behandeld is. Het blijkt uit de, in dit 
hoofdstuk besproken, meetresultaten en uit de madelvorming, dat het 
digitale snelheidsregelsysteem in principe dezelfde eigenschappen 
bezit als het analoge systeem. De invloeden van de regelakties op de 
overdracht van het systeemblijken overeen te komen met de verwachte 
invloeden, zoals getracht is die in haofdstuk 3 te omschrijven. De 
opvallendste en belangrijkste eigenschap van het digitale systeem 
blijkt de introductie van looptijden te Zl]n. Deze looptijden 
ontstaan tengevolge van het bemonsteren van analoge signalen en het 
verwerken van de diskrete signalen met behulp van houdcircuits. Ook 
de rekentijden van digitale algorithmes blijken de oorzaak van 
looptijden te zijn. Deze looptijden hebben uiteraard alleen invioed 
ap de fasekarakteristiek van het systeem. Het zal duidelijk zijn, 
dat de geintraduceerde looptijden weI het eerder optreden van 
oscillaties tot gevolg kunnen hebben, daar de fase sneller in de 
buurt van -180° zal komen. 

1 
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TRANS R#t 8 EXPAND 
aL"~ __________________________________________ ~ 

k :4 
PARAMETER: 

OIFFERENTIATIETIJO Td {mal 

-sa. ....... .....,----r--------r---,-----------r----i 

LG HZ 

1~08~ __ --------------------------------_eT 

PHASE 

k :4 
PARAMETER: 

OIFFEREHTIATIETIJO Td (ma) 

-18L~~~-r-----r------------~----~--------~~¥~--~ 

500. BB III LG HZ 
fig. 7.18 Metingen veer P.D.-regelaar in snelheidsleop 

k = 4, Td is variabele 
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FREIl [H.l 

FR!1l I:H.l 

fig. 7.19 Model voor P.D.-regelaar in snelheidsloop 
k = 4, Td is variabele 
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8 HET POSITIE-/SNELHEIDSREGELSYSTEEM 

8.1 INLEIDING 

Uitgaande van het gedrag van de versterker-motor-tacho kom
binatie is in het vorige hoofdstuk het gedrag van het teruggekop
pelde systeem onderzocht. Dit snelheidsregelsysteem kan nu als deel 
van een positie-regelsysteem funktioneren. Het systeem dat zo 
ontstaat wordt verder steeds het positie-/5nelheidsregelsysteem 
genoemd. Ook voor de positieregeling wordt de digitale P.I.D.
regelaar gebruikt. In paragraaf 8.2 wordt de werking van het posi
tie-/snelheidsregelsysteem besproken. In paragraaf 8.3 komt de 
benodigde software uitvoerig aan de orde. In de laatste paragraaf 
wordt het gedrag van het gerealiseerde systeem besproken. 

8.2 DE SYSTEEHBESCHRIJVING 

Bij de bespreking van de hardware in hoofdstuk 5 is de 5yS
teemopbouw voor het positie-/snelheidsregelsysteem kort besproken 
aan de hand van figuur 5.1. Uit deze figuur blijkt, dat voor de 
positiebepaling een drietal komponenten van be lang is, namelijk de 
pulsgever (PG), de pulsvormer (PV) en de positieteller (PT). De 
positieteller is 16 bit breed (2 byte). Bij positieve draairichting 
telt deze teller de CUP pulsen op bij de tellerstand. Bij negatieve 

draairichting worden de Cd pulsen van de tellerstand afgetrokken. own 
In de gebruikte opstelling wordt geen absoluut nul punt gehanteerd, 
omdat het de bedoeling was dit achter een eventuele overbrenging te 
realiseren. Het bereik van de positieteller is: 

216 - 1 
B = 1600 omw = 40.96 omw 

Door de pulsgever worden namelijk 400 pulsen per omwenteling af
gegevenl terwijl met behulp van de pulsvormer een faktor 4 aan 
resolutie gewonnen wordt. De positioneernauwkeurigheid, die bij deze 
opstelling bereikt kan worden is dan ook: 

3600 
_ 0 

1600 - 0.225 

In hoofdstuk 7 is de overdracht voor de snelheidsregelkring 
met de digitale P.I.D.-regelaar bepaald. Hiervoor werden de formules 
(7.26) tot en met (7.29) afgeleid. Volgens formule (7.23) geldt deze 
overdracht echter tussen de signalen wh en Wi: 

(7.23) 
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uit figuur 5.1 voigt echter, dat de positie bepaaid wordt door de 
pulsen CUP en Cdown te sommeren en niet door het siqnaal wh te 

integreren. Daarom kan de overdracht van het positiesnelheidsregel
systeem niet zonder meer bepaald worden met behulp van de overdracht 
van het snelheidsregelsysteem, zoals in hoofdstuk 7 afgeleid. Om dit 
te verduidelijken wordt uit figuur 5.1 een hardware schema afgeleid, 
waaruit bovenstaande moeilijkheid duidelijk wordt. Dit schema is 
afgebeeld in figuur 8.1: 

PV 

ST 

fig. 8.1 Hardwareopbouw van positie-/snelheidsreqelsysteem 

In figuur 8.1 is aangegeven, wat in hoofdstuk 7 ala digitale tacho 

Td qedefinieerd is. Het blijkt dat de snelheidsteller (ST) in de 
terugkoppelweg voor de snelheid voorkomt en daarom, in tegenstelling 
tot de pulsgever en de pulsvormer, niet in de rechtdoorqaande keten 
voor de positie. De positieteller PT bevindt zich buiten het bIok, 
dat als digitale tacho gedefinieerd is. De kombinatie pulsgever
pulsvormer-positieteller kan beschouwd worden als een integrator, 
omdat de omzetting van hoeksnelheid w naar positie 8 overeehkomt met 
een integratie. Voor een theoretische beschouwing over de overdracht 
van het positie-/snelheidsregelsysteem kan figuur 8.1 nu het beste 
vereenvoudigd worden tot figuur 8.2: 

PT 
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fig. 8.2 Vereenvoudigd schema voor positie-/snelheidsregelsysteem 

Uitgaande van figuur 8.2 kan op analoge manier als bij de snel
heidsregelkring een theoretische beschouwing gehouden worden met als 
doel het bepalen van de overdracht van het positie-jsnelheidsregel
systeem in het frekwentiedomein. Dit zal hier niet gebeuren. 

In figuur 8.2 is de sampler S ingevoerd, omdat het bepalen van 
het verschil tussen de gewenste positie 6i en de gemeten positie a 
op diskrete tijdstippen gebeurt. Tussen deze tijdstippen is een 
tijdsduur Tg aanwezig, de sampletijd. Wanneer het positieverschil 

berekend is, wordt door de positieregelaar R6 de gewenste snelheid 

wi bepaald. Deze gewenste snelheid fungeert dan als ingang van het 

snelheidsregelsysteem. Binnen dit systeem wordt de motor aange
stuurd. Het snelheidsregelsysteem heeft tot doel de motor zo snel 
mogelijk op het gewenste toerental te Laten komen, opdat de gewenste 
positie zo snel mogelijk bereikt wordt. 

Ten behoeve van de synchronisatie van de positieregelaktie en 
de snelheidsregelaktie, worden beide door dezelfde interrupt service 
routine aangeroepen. Deze interrupt service routine verricht daarom 
eerst de positieregelaktie en direkt daarna de snelheidsregelaktie. 
Op deze manier worden ook prioriteitsproblemen, die zouden optreden 
bij het hanteren van twee afzonderlijke interrupt service routines, 
voorkomen. De gewenste snelheid w. fungeert direkt als ingang van de 

~ 

snelheidsregelkring, waardoor verder het ontstaan van looptijden tot 
een minimum beperkt wordt. Op de software die voor de realisatie van 
het beschreven systeem zorgt, wordt in de volgende paragraaf 
uitvoerig ingegaan. 
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8.3 DE SOFTWARE 

De software voor het positie-/snelheidsregelsysteem bestaat, 
naast de programmatuur v~~r de digitale P.I.D.-regelaar, uit vier 
routines, te wet en INITVX, LATCH, POSREG en VELREG. Deze vier routi
nes zullen achtereenvolgens in deze paragraaf aan de arde kamen. In 
de programmatuur wordt steeds de afspraak gehanteerd, dat aan de 
namen van de regelparameters voor de positieregelaar de letter X 
wordt toegevoegd. V~~r de snelheidsregelaar wordt de letter V 
toegevoegd. De geheugenplaatsen die geen extra toevoeging hebben 
fungeren als werkgeheugens voor de REGEL routine. 

De routine INITVX, die eenmalig aangeroepen wordt, dient voor 
het verrichten van de benodigde initialisaties, onder andere voor de 
timers en voor de interrupt controller. De routine INITVX is 
vergelijkbaar met de routine INITIA, zoals die in paragraaf 7.2 voor 
de snelheidsregelkring besproken is. Ret verschil is allereerst 
gelegen in een andere waarde, die voor de sampletijd Ts voor de 

routine POSREG geprogrammeerd wordt. Deze sampletijd dient nu 
zodanig gekozen te worden, dat de totale rekentijd voor de routine 
POSREG, die twee keer de software voor de digitale P.I.D.-regelaar 
aanroept, kleiner is dan T . Er is hier gekozen voor een sampletijd s 
Ts= 10 ms. Zoals gezegd, wordt bij het positie-

/snelheidsregelsysteem de software voor de digitale P.I.D.-regelaar 
twee keer aangeroepen. Vaor zowel de positieregelaar Ra ais voar de 

snelheidsregelaar R dienen een aantal geheugens binnen de routine w 
INITVX geinitialiseerd te worden. Verder dienen voor beide regelaars 
de integratietijden INTTX en INTTV met twee vermenigvuldigd te 
worden. De resultaten dienen respektievelijk in de geheugenparen 
INTHX.REGEL,INTLX.REGEL en INTHV.REGEL,INTLV.REGEL geschreven te 
worden. In de programmatuur wordt steeds de aispraak gehanteerd, dat 
aan de namen van de regelparameters voor de positieregelaar de 
letter X wordt toegevoegd. Vaor de snelheidsregelaar wordt de letter 
V toegevaegd. De geheugenplaatsen die geen extra taevoeging hebben 
fungeren als werkgeheugens v~~r de REGEL routine. Naast bovenstaande 
funkties fungeert de routine INITVX tenslotte als wachtlus, waarbin
nen het programma op interrupts blijft wachten. De listing van 
routine INITVX wordt gegeven door figuur 8.3. 



100 
200 
300 
400 
500 
600 
700 
800 
900 

1000 
1100 
1200 
1300 
1400 
1500 
1600 
1700 
1800 
1900 
2000 
2100 
2200 
2300 
2400 
2:')00 
2600 
2700 
2800 
2900 
3000 
3100 
3200 
3300 
3400 
3500 
3600 
3700 
3800 
3900 
4000 
4100 
4200 
4300 
4400 
4500 
4600 
4700 
4800 
4900 
:')000 
5100 
5200 
5300 
5400 
5300 
5600 
5700 
5800 
5900 
6000 
blOO 
6200 
6300 
6400 
6500 
6600 
6700 
6S00 
6900 
7000 
7100 
7200 
7300 
7400 
7500 
7600 
7700 
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FUNCTION: INlTVX 
NONE 
NONE 
NOTHINQ 

INPUTS: 
OUTPUTS: 

; CALLS: 
; DESTROYS: A, HAND L REQISTERS 
; DESCRIPTION: INlTVX IS A PROQI1AM THAT wr I lA! lIES 

THE TIMERS. THE 110 PORTS 1.'<11 THE 
INTERRUPT CONTROLLER 
INlTVX INITIALIZES THE PARA/ii-TERS 
FOR "REQEL" 

; ***-« ************"*** ...... ******* * ..... ********* ...... +-.< <,f .~. ':t*.".*"4,, ....... c:-. 

BITS: 
NEXT: 

BITSX' 
NEXTX: 

LOOP: 

ORG 24001-1 ; STARTADRES 
01 
I'IVI A.36H ; COUNTER 0 VIo'J 8253-1 IN MODE :3 
STA TMeNT!. IOSEQ+3 
LXI H.2323 IPERIODETl~u 2323/1. 536EE6-1512 uSEC 
MOV A. L ; DAN MEETTI·JlJ 'IAN 1!H2-33-1479uSC"127/54*1600) 
STA TMCNT1. IOSEQ 
1'I0V A.H 
STA TMeNT!. IOSEG 
LXI H.TMCNT1. IOSEQ+3iCOUNTER 1 (8253-1). MODE :3 
MVl M.76H 
LXI H.153600 ;SAMPLETI~D l'~60/1.5:3.EEo.10mS 
MOV A.L 
STA TMCNTI. IOSEg+l 
1'I0V A.H 
STA TMeNT!. IOSEQ+l 
L.XI H, BEGIN L.ATCH I SPRONGAORES \lOOR INfERRUPT 0 <Tm-1S12uS) 
SHLD lOAD.STACK+l 
L.XI H. BEQIN POSREQ I SPRCNQAORES VCOR INTERRUPT (T5 ..... tOmS) 
SHLD IIAD.STACK+l 
LXI H.INTCON.IOSEQ+l 
1'11,11 M.OFCH ; AL.LEEN INTEw~UPT 0 EN 1 DOORLATErJ 
MVI A/OOH 
STA NDPID. REQEL ; INITIALIZE r~O?IO TO 00 
STA SOI'IHX.POSREQ .SOMHX INITIAL.IZEREN 01" 0 
STA SOML.X.POSREQ ISOI'IL.X INIT!ALIZEREN 01" 0 
STA SOMHV. VELREQ ; SOMHV INITl.t;l..IZEr<EN OF 0 
STA SOMI..V. VEL.REO I SOI'lLV INITIALIZEREN 01' 0 
STA STIHV.VELREO ISTIHV INITIALIZE~EN 01" 0 
STA STIL.V. VELREQ ; STIL.V. 
STA STDHV.VELREQ ;BTDHV. 
STA STDLV. VEI..REQ ; STDLV. 
BTA STIHX. POSREQ ; STIHX. 
STA STILX. POSREQ ; STILX. 
5TA STDHX.POSREQ ;STDHX 
STA 5TOLX.POSREQ ; EN STDLX Al LErJ 01' 0 INITIAI.IZEREN 
LXI H. INTTV. VELREG J MULTIPLY IIJITY I.JITH 2 
/'IOV A.I"! 
RLC 
LXI H. INTHV. VELREQ I INTHV ,. He-BYTE OF 2*lNrTV 
..Ie BITS I IF BIT7 WAS 1. THi-N BITe aECOMES 
MVI M.O ; ELSE BITe OF' 2"'WITV BECC!11E:S 0 
~MP 

MVI 
ANI 
STA 
LX! 
MOV 
RLC 
LXI 
..IC 
1'11,11 
..IMP 
MVI 
ANI 
STA 
EI 

NOP 

NEXT 
M.1 
OFEH 
INTLV. VELREg 
H.INTTX.POSREG 
A.I'I 

H. INTHX. POSREG 
BIT9X 
1'1.0 
NEXTX 
M. 1 
OFEH 
INTLX. POSREQ 

..IMP LOOP 

; B ITO OF I1H L. \I MUST BE 0 
I INTLV = LC-BYIE OF' 2"'INTTV 
;MULTIPLY INITX WITH 2 

) INTHX ,. He-BY!E OF 2"'lNTTX 
; IF BIT7 WAS 1. Tll."J BIT a BECOME.S 
; ELSE B ITa OF 2. I N I 1:< BECOMES 0 

; BIT 0 OF WI L:< iiUST BE 0 
11NTLX ,. LC-BYlE OF 2*INITX 

NGEW: DS 1 
NGEW1: DS 2 

fig. 8.3 Listing van routine INITVX 



100 
200 
:300 
400 
500 
600 
700 
SOO 
900 

1000 
1100 
1200 
1300 
1400 
1500 
1600 
J700 
1800 
1900 
2000 
2100 
2200 
2300 
2400 
2500 
2600 
2700 
2900 
2900 
300Q 
:3.100 
3200 
3300 
:3400 
3500 
3600 
3700 
3800 
3900 
4000 
4100 
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,*** .. ***********************.********* ............ * .... *** ... **** •• 
; FUNCTION: LATCH 
; INPUTS: NONE 
,OUTPUTS. LOAD PULe. RESET PULS AND COUNT DISABLE (CNTDIS) PULS 

l CALLS: 
; DESTROYS: 
) DEseR 1FT ION: 

FOR Tt£ LATCH 
NOTHING 
NOTHING 
THIS PROQRm QENERATES LOAD. RESET AND COUNT DISABLE PULSES 
WHICH LOAD THE CONTENT OF THe SPEEOCOUNTER INTO ;II LATCH 
AND RESET THE COUNTER TO ZERO AFTER THE OATA HAS BEEN 
LATCHED 

;********* .. ************* ... * .... ******* ..... *~.********** .. * .. *** .. 

L.OAD 
PAUSE 
RF.SET 
eNrDIS 
SE'GIN: 

EOU 
EGU 
EGU 
EOU 
PUSH 
PUSH 
PUSH 
PUSH 
!'!VI 
STA 
I'1Vl" 
STA 
MVI 
srA 
MVI 
STA 
MVI 
STA 
MVI 
STA 
POP 
POP 
POP 
POP 
El 
RET 

SOH 
40H 
60H 
OoH 
PSW 
B 
D 
H 
A.PAUSE 
PARC02. IOSEO 
A. LOAD 
PARC02.IOSEO 
A.PAUSE 
PARCOli!. IOSEO 
A.RESET 
PARC02. IOSEO 
A.PAUSE 
PARCOli!. IOSEO 
A,CNTDIS 
PARCOli!. IOSEO 
H 
D 
B 
psw 

I COUNT DlSABLE-l,LOAD-1 
lCOUNT DISABLE-' 
IRESET-l.CCVNT DISABLE-1 
I ALLE SIQNA(..E'N I..AAO 
IPROCESSOR STATUS WORD OP DE STACK 

l COUNT DISABLE-1 

I LOAD-I. Cour~T DISABLE-1 

; COUNT DISABLE-1 

IRESET-l. COUNT DISABLE-1 
l LOAD DISABLE SIGN OP POORT 3 EN 
,COUNT DISABLE. 1 

i N...LE 810NAL.EN 0 

lHERSTEL. PROCESSOR STATUS WOR~ 

fig. 8.4 Listing van routine LATCH 
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De routine LATCH is aIleen verschillend van de, in paragraaf 
5.4 besproken, routine LATADC, door het ontbreken van die program
madelen t die op de ADC betrekking hadden. De routine LATCH wordt 
hier dan ook niet verder besproken. Voor de volledigheid is de 
listing van LATCH afgebeeid in figuur 8.4. 

De routine POSREG leest allereerst de waarden voor de gewenste 
snelheid 8. en voor de gemeten snelheid 8 in uit de geheugens 

1 

XGEW+1,XGEW respektievelijk PARC11.IOSEG,PARC12.IOSEG. Deze waarden 
worden getransformeerd naar 1-complement notatie en het verschil 
eB= Bi - B wordt berekend. Wanneer deze positieafwijking eO nul is 

(OOOOH of FFFFH vanwege de 1-complement notatie), dan wordt de motor 
direkt tot stilstand gebracht, door 80H naar PARCOO.IOSEG te sturen. 
Alvorens de regelaktie voor de positie wordt aangeroepen, dienen de 
parameters voor REGEL en de beginvoorwaarden voor de eventuele 
integrerende en differentierende akties in de werkgeheugens van 
REGEL opgeslagen te worden. Na het afhandelen van de regelroutine, 
dienen die waarden, die voor de volgende berekening van de positie
regelaar benodigd zijn, opgeslagen te worden in de juiste geheugens. 
De uitgang van REGEL is na afloop opgeslagen in de geheugens 
RESH.REGEL,RESL.REGEL. Dit resultaat is 16 bit breed, terwijl de 
gewenste waarde Wi slechts 8 bit breed is. Daarom dient een omzet-

ting van 16 bit naar 8 bit gerealiseerd te worden. Deze omzetting is 
weergegeven door figuur 8.5. 

~ R.f9. (dec.) 

-4096 '3000 

2~1 
001 

I 

3000 4096 

fig. 8.5 Omzetting van 16-bit regeluitgang naar 8-bit Wi 

8192 
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Op deze omzetting en op de grenzen voor het stapvormig afbouwen van 
de gewenste snelheid wordt in de volgende paragraaf uitvoerig inge
gaan. In deze paragraaf blijft de aandacht op de software gericht. 
Door deze omzetting is een 8 bit waarde vaor de gewenste hoeksnel
heid wi bepaald. Dit getal wordt in signed-magnitude notatie bewaard 

in het geheugen NGEW.INITVX. V~~r het aanroepen van de snelheidsre
gelkring wordt w. tevens omgerekend naar 1-complement notatie. Deze 

1 

waarde wordt opgeslagen in de geheugens NGEW1.INITVX+1,NGEW1.INITVX 
(high order byte, low order byte). Tot slot roept de routine POSREG 
de routine VERLREG aan voor de uitvoering van de snelheidsregelak
tie. Figuur 8.6 en 8.7 geven respektievelijk de flowchart en de 
listing van de routine POSREG. 



JUMP TO 

TOMOTOVE 

-105-

CONVERT XGEM 

TO 1-COMPI.. 

GET XGEW 

CONVERT XGEW 

TO 1-COMPL 

RESk:-r, 
o=JJ=1 CORR 

fig. 8.6 Flowchart van routine POSREG 



100 
200 
300 
400 
500 
600 
700 
900 
900 

1000 
1100 
1200 
1300 
1400 
1500 
1600 
1700' 
1900 
1900 
2000 
2100 
2200 
2300 
2400 
2500 
2600 
2700 
2900 
2900 
3000 
:3100 
3200 
3300 
3400 
3500 
3600 
3700 
3900 
3900 
4000 
4100 
4200 
4300 
4400 
4500 
4600 
4700 
4900 
4900 
5000 
5100 
5200 
5300 
5400 
5500 
5600 
5700 
5900 
5900 
6000 
6100 
6200 
6300 
6400 
6500 
6600 
6100 
6900 
6900 
1000 
7100 
7200 
1300 
1400 
1500 
1600 
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***** ... ***"******************* 4** ********* .... ....... *""": ............................... . 
FUNCTION: 
INPUTS: 
OUTPUTS: 

; CALLS: 
; DESTROYS: 
; DESCRIPTION: 

POSREQ 
COUNTE'RVALUE FOR POSITION (PARCll ANI) PARe12) 
DESIRED SPEED (NOEW. INITVX) 
CMPSO,SUSSEC AND REGEL 
ALL REGISTERS AND FLAGS 
POBREG CALCULATES THE POSITIOH:.RROFl 
(XGEW-XGEM). THIS ERROR BECC:"IES It.'i-'UT OF 
REGEL 
REQEL WILL THEN WORK UNTIL E"'ROR='O 

; *** ... +******* .. ******* ... *************.*****~ .. fo-C·(." " ..... -J(* .... *< .:(.** ............... ** 

BEGIN: PUSH 
PUSH 
PUSH 
PUSH 
EI 
LOA 
MeV 
RLC 
LOA 
MOV 
,JNC 

NEG: SUI 
MeV 
MeV 
SBI 
MeV 

QXCEW: LOA 
MeV 
LOA 
MOV 
RLC 
,JNC 

XQNEO: MOV 
SUI 
MOV 
MOV 
SSI 
MOV 

CONT: CALL 
MOV 
ANI 
,JNZ 
MOV 
ANI 
,JNZ 
..IMP 

CONT1: CMIII 
ANI 
,JNZ 
MOV 
CMA 
ANI 
JNZ 

ERZERO: MVI 
JMP 

eONT12: LXI 
MOV 
L.XI 
MOV 
LXI 
MVI 
LXI 
MVI 
LOA 
STA 
LOA 
STA 
LOA 
STA 
L.OA 
STA 
LOA 

PSW 
B 
o 
H 

PARCI2. lOSEC 
O.A 

PARCH. 105m 
E.A 
QXCEW 
01H 
E.A 
Ad) 
OOM 
O.A 
XQEW 
C.A 
XQEW+l 
B.A 

CONT 
A.C 
01H 
C.A 
A.S 
OOH 
B.A 
BEQI.SUBBEC 
A.D 
OFFH 
CONTI 
A,E 
OFFH 
COOTl2 
ERZERO 

OFFH 
CONT12 
A.E 

OFFH 
COOT12 
A.SOH 
TOMOTO.VEL.REG 
H.HSY.REGEL 
H.D 
H.LBY. REGEL 
M.E 
H.RE5H. REQEl.. 
M,O 
H.RESL.REQEl.. 
M.O 
PROPX 
PROP. REGEL 
lNTTX 
INTT.REGEL 
INTHX 
INTH. REQEt_ 
INTLX 
INTL.REQEL 
DIFTX 

; GET HO-BYTE OF POSITION 
; He-BYTE OF POSITION IN 0 
I DETERMINE SION OF ACTUAL POSITION 
ICET LD-BVTk OF POSITION 
; LO-BYTE OF POSlTIOt4 IN E 
I IF Maa-o. THEN POSITION POS OR ZERO 
; CHANGE FRO~ 2 CO~i-'L TO I-COMPL 
j BY SUBTRACT w·;;) 1 FROM NeG POSITIOt~5 

; NOW Xgel1l (1-CO:"IPL) IN DE 
I GET LO-BYTt. OF DESIREO POSITION 
I LO-BYTE·OF :(OE14 IN C 
j gET HO-BYTt. OF DESIRED POSITION 
j He-BYTE OF XOEL4 m B 
,DETERMINE SIeN OF XCE~ 
i IF MaB-O. TriEU :(OS:W POS OR ZERO 
; CHANOE FROM 2 ·CO!"i+-'L TO l-COMPL 
; BY SUBTRACTWG 1 FROM NltO XOEW-VALlJE 

; NOW XgIIIII (l-CO:"IFL) W BC 
; CALCULATE e:"'RO~.Xg.w-Xg.m 
; SEE IF ERROR-OOOCH 

I IF NOT COlJl !NUl:. 

; IF NOT COlli It,Ui:. 
I ERROR • OCOOH 
; SEE IF ERROR.FFF~H (IS ALSO 0) 

I ERROR NOT ZEP.O 

I ERROR NOT ZERO 
I IF YES. Ng.~ := 0 
; SEND SOH TO r';OTOR 
; START REGEl 5'J~F1C'.lTWE 

; INITIALIZE t'lEI';OR lES. WHICH I"ILL. 
; CONTAIN TM;" RESI";!.. TS OF REGEL 
j TO ZERO 

; INITIALIZe: PARAM~TRe:S OF REGEL. TO 
I VALUES FOR POSITION CONTROl-LER 

fig. 8.7 Listing van routine POSREG 



7700 
7800 
7900 
8000 
8100 
8200 
8300 
8400 
8500 
8600 
8700 
8800 
8900 
9000 
9100 
9200 
9300 
9400 
9500 
9600 
9700 
9800 
9900 

10000 
10100 
10200 
10300 
10400 
10'00 
10600 
10700 
10800 
10900 
11000 
11100 
11200 
11300 
11400 
11500 
11600 
11700 
11800 
11900 
12000 
12100 
12200 
12300 
12400 
12500 
12600 
12700 
12800 
12900 
13000 
13100-
13200 
13300 
13400 
13500 
13600 
13700 
13800 
13900 
14000 
14100 
14200 
14300 
14400 
14500 
14600 
14700 
14800 
14900 
15000 

STA 
LDA 
STA 
LDA 
STA 
LDA 
STA 
LDA 
STA 
LDA 
STA 
LDA 
STA 
LDA 
STA 
CALL 
LDA 
STA 
LDA 
STA 
LDA 
STA 
LDA 
STA 
LDA 
STA 
LDA 
STA 
LDA 
MOV 
LDA 
ANI 
MOV 
.JM 
MVI 
STA 
.JMP 

RESNEG: CMA 
MOV 
MOV 
CMA 
MOV 
MVI 
STA 

CONT2: LXI 
CALL 
.JC 
~1VI 

.JMP 
CONT3: LXI 

CALL 
.JC 
MVI 
JMP 

CONT4: LXI 
CALL 
JC 
MVI 
JMP 

CONT5: LXI 
CALL 
JC 
MVI 
JMP 

CONTo: LXI 
CALL 
JC 
MOV 
SUI 
MOV 
MOV 
SBI 
ANI 
RLC 
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OIFT.REGEL 
SOMHX 
SOMH.REGEL 
SOMLX 
SOML.REGEL 
SAMTX 
SAMT. REGEL 
STIHX 
STIH REGEL 
STILX 
STIL.REGEL 
STOHX 
STDH.REGEL 
STDLX 
STDL. REGEL 
BEGI.REGEL 
SOMH REGEL 
SOMHX 
SOl'lL. REGEL 
SOMLX 
STIH.REGEL 
STIHX 
STIL REGEL 
STILX 
STDH.REGEL 
STDHX 
STDL.REGEL 
STDLX 
RESL.REGEL 
C.A 
RESH.REGEL 
OFFH 
B.A 
RESNEG 
A.OOH 
MNEG 
CONT2 

B.A 
A.C 

C.A 
A.OIH 
MNEG 
D.8192D 
BEGI.CMPBD 
CONT3 
A.OFFH 
P05NEG 
0.4096 
BEGI. CMPBD 
CONT4 
A.OEOH 
POSNEG 
D.3000 
BEGI.CMPBD 
CONT5 
A.OCOH 
P05NEG 
D.1728 
BEGI. CMPBO 
CONT6 
A.OA2H 
P05NEG 
D.64 
BEGI.CMPBD 
CONT7 
A.C 
40H 
C.A 
A,B 
OOH 
3FH 

START SUBPC'JTWE RECE:L 
STORE ALL I.'ALV='S, WHICH (HLL 
BE NEEDED FOR T: it'- t~t::<T STEP OF THE 

• POSITION ':C~~TI.:OLLFR. IN Me:MORY 

• JUMP IF NE'~ATIVE 

.MNEG:aO IF POSITIVE 

• IF NEGATI','i:., FIRST COI~PLE1"le:NT RESli 

• MNEO: "'1. TO INlIICATE RESULT IS NEO. 

• NEXT COMPA!'!ISON IF <:8192 
• MAX. VELOCItY REGUIRED 

• NEXT COMPARISC~J IF <4096 
.3/4 OF MA:<. Ii;::LCCITY REQUIRED 

• NEXT COMPAR ISON IF <30eo 
.1/2 OF MA:<. VE:LC·:In· REGUIRED 

• NEXT COMPARISON IF <:1729 
.1/4 CF MAX. I,'c.LCCIn' REGUIRED 

• MINIMUM VEL.OCITY REGUIRED 
; LINEAR VELOCITY VARIATION REGUIRED 

32-6 
; Y = - ( X - 61 ) • 8 

1728-,:", 

fig. 8.7 Listing van routine POSREG 



15100 
15200 
15300 
15400 
15500 
15600 
15700 
15800 
15900 
16000 
16100 
16200 
16300 
16400 
16500 
16600 
16100 
16800 
16900 
17000 
17100 
17200 
11300 
17400 
17500 
17600 
17700 
17800 
17900 
18000 
IS100 
18200 
18300 
18400 
18500 
18600 
1S7oo 
ISS00 
18900 
19000 
1'100 
1'200 
19300 
19400 
19500 
19600 
19700 
19800 
19900 
20000 

CONT7: 

CONT8: 

PONE: 
POSNEG: 

NEXT: 

NEGA: 

1"061: 

READY: 
XGEW: 
PFlOPX: 
INTTX: 
INTHX: 
JNTlX: 
OIFTX: 
5AI'ITX: 
SOMHlC: 
SOMllC: 
STIHX: 
STIlX: 
STDIiX: 
STOLl(: 
"'NEG: 

RLC 
MOV 
MeV 
ANI 
FlLC 
FlLC 
ADD 
ADI 
JMF' 
LOA 
ANI 
JZ 
MVI 
JMF' 
MVI 
JMP 
ADI 
MeV 
LDA 
ANI 
MeV 

JZ 
CMA 
STA 
SUI 
ANI 
JP 
SUI 
STA 
"'VI 
6TA 
JMP 
STA 
MVI 
6TA 
JMP 
OS 
OS 
OS 
OS 
06 
OS 
OS 
OS 
DS 
OS 
OS 
D6 
DS 
DS 
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B,A 
A.C 
OCOH 

a 
OSH 
PONE 
MNEG 
OFFH 
CONTS 
A.78H 
NEXT 
A.8eH 
NEXT 
SOH 
a,A 
MNEQ 
OFFH 
A.B 
NEXT 

NGEW. IN ITVX 
SOH 
OFFH 
POSI 
01H 
NQEWI. INITVX 
A.OFFH 
NQEWI. INITVX+1 
READY 
NQEWI. INITVX 
A,OOH 
NQEW1. INITVX+l 
BEQIN.VELREQ 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

l SEE IF RES!'J;..T LJAS t~"CATIVE 

; IF YES. VElOCITY MIN. NEGATIVE 

l IF NOT. VEt OeITY MIN. POSITIVE 

; SAVE RESULT W B 

; SEE IF RESU;..T (JAS NFCATIVE 
l PUT RE6UL T SACK IN A 

; IF RESULT POS CON I INVE 
; IF RESULT t·H::. CO:'1PL;:'ME'NT DATA 

i HNEG IS J I'" RES') ... T IS NEG. 

fig. 8.7 Listing van routine POSREG 
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De routine VELREG verzorgt de snelheidsterugkoppeling binnen 
het positie-/snelheidsregelsysteem. VELREG komt in principe overeen 
met de routine ACTION, zoals die in pasragraaf 7.2 besproken is. Het 
verschil tussen beide routines beperkt zich tot een aantal onder
delen. Op de eerste plaats hoeft voor de routine VELREG de gewenste 
snelheid niet meer omgerekend te worden van signed-magnitude notatie 
naar 1-complement notatie, omdat voor VELREG deze waarde al klaar 
staat in geheugen NGEW+1.INITVX,NGEW.INITVX. Verder dienen voor 
VELREG de ingangsparameters voor de routine REGEL uit de betreffende 
geheugens opgehaald te worden en geschreven te worden in de cor
responderende werkgeheugens van REGEL. Na afloop van de regelproce
dure dienen de verschillende grootheden, die voor de volgende 
aanroep van de snelheidsregelaktie benodigd zijn, bewaard te worden 
op de juiste geheugenplaatsen. Verder is VELREG identiek aan de 
routine ACTION. Figuren 8.8 en 8.9 geven respektievelijk de flow
chart en de listing van de routine VELREG. 



NOLOOP: 
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INITIAI.IZE 
PARAMETERS 
FOR REGEL 

SAVINGS FOR 

NEXT REGEL 

TOMOTO: 

RES TO M010R 

fig 8.8 Flowchart van VELREG 



100 
200 
300 
400 
500 
600 
700 
900 
900 

1000 
1100 
1200 
1300 
1400 
1500 
1600 
1700 
1900 
1900 
2000 
2100 
2200 
2300 
2400 
2500 
2600 
2700 
2800 
2900 
3000 
3100 
3200 
3300 
3400 
3500 
3600 
3700 
3900 
3900 
4000 
4100 
4200 
4300 
4400 
4500 
4600 
4700 
4800 
4900 
5000 
5100 
5200 
5300 
5400 
5500 
5600 
5700 
5800 
5900 
6000 
6100 
6200 
6300 
6400 
6500 
6600 
6700 
6800 
6900 
7000 
7100 
7200 
7300 
7400 
7500 
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1 ** ...... ** ...... ** .. ******* .... ***** .. ************ .. t .'#; f. -=: .:: -,. ... 1-..... 't·t .... * .... " ... 
; FUNCTION: VELREG 
) INPUTS: COUNTE~VALUE FOR SPEED (PARCI0) 
iOUTPUTS: CALCULATED SPEED IN PARCOO 
lCALLS: REGEL, SUBBEC AND CMPBO 
• DESTROYS: S,C.D.E.H AND I.. REGISTERS 
iDESCRIPTION: THIS PROGRAM CALCULATES THE ERROR SIC~AL (Ngev-Ngen) 

AND STARTS THE REGEL PROCED~~E" TH~ CALCULATED SPEED 
IS THEN SENT TO THE MOTOR 

; ** .. ***************************** .. ****** .......... "0(. ~ ..... *.* ....................... . 

BEGIN: 

NEG: 

POS: 
CONT: 

LOA 
ANI 
.JP 
SUI 
I'IVt 
.JMP 
MVI 
MOV 
LXI 
MeV 
INX 
I'\OV 
CALL 
LXI 
MOV 
LXI 
MeV 
LXI 
MVI 
LXI 
MVI 
LOA 
STA 
LOA 
STA 
LOA 
STA 
LOA 
STA 
LOA 
STA 
LOA 
STA 
LOA 
STA 
LDA 
STA 
LOA 
STA 
LOA 
STA 
LDA 
STA 
LOA 
STA 
CALL 
LDA 
STA 
LOA 
STA 
LOA 

_STA 
LOA 
STA 
LOA 
aTA 
LOA 
aTA 
LXI 
MOV 
CPI 
MV! 

PARClO.IOSEQ 
OFFH 
POS 
OIH 
D.OFFH 
CONT 
O.OOH 
E,A 
H.I\IQEWl.INITVX 
e,M 
H 
a,M 
BEQI. SuBDEC 
H.HBY.REQ!:L 
M.O 
H.LDY.REGEL 
1'1, E 
H. RESH. REGa. 
M.O 
H.RESL.REGa. 
1'1,0 
PROPV 
PROP.REOEL 
INTHV 
INTH.REQEL 
tNTLV 
INTL.REQEL 
INTTY 
INTT.REGEL 
DIFTV 
DIFT.REGEL 
SAI'ITV 
SAMT.REGEL 
SOMHV 
SOI'IH.REQEL 
SOMLV 
SOML.REQEL 
STIHY 
STIH. REGEL 
STILV 
STlL. REeEL. 
STOHV 
STOH.REGEL 
STDLY 
STDL.REGEL 
BEQI.REGEL 
SOMH.REGEL 
SOMMV 
SOML.REGEL 
SOMLV 
STIH. REGEL 
STIHV 
STlL REGEL 
STILV 
STDH.REGEL 
STOHV 
SToL.REGEL 
STDLV 
H.NOPID.REQEL 
A,M 
07H 
M.OCH 

;QET DATA F~OM SPEp.OCOUNrER 
; DETERMINE OIRECTlON OF ROTATION 
; IF 1158-0. THEr.! DIITA POS Oi< ZERO 
,CHANGE FRO~ 2 COM~L. TO 1-COMFL. 
leALC. IS 16 SIT. SO MSDYTE MUST BE FF 

,CALC. IS 16 BIT. SO MSBYTE MUST BE 00 
; Ngem (l-CC!-;;.>L> I!~ REGISTERS O. E 
; NQEW IS W jlCS:~l+l, NOEWl (l-CCIl~"'L> 
; L.O-PART OF r4CEw XU C 
; POINT TO ":CEIH+1 
; HO-PART OF 14CE!~ IN S 
; CALCULATE EwROi<"Ngew-NgeA 
; ERROR IS H!;.our FOR REGEL 

; INITIALIZE MEhORIES, WHICH WILL 
; CONTAIN RESULTS OF REGEL TO 0 

i INITIALIZE P,l,RAj~;;'TEI'(S OF REGEL TO 
; VALVES FOR VELOCITY CONTROLLER 

START SUBROUTINE REeEL 
STORE ALL VALUeS. l4HICH t~ILL 
BE NEEDED FOR TH" NE':<T STEP CiF THE 

; VELOCITY ,:CNTOi..LE'I'(. IN MEMORY 

,NOFtI) SHOH! We.THER p, I ANO/OR I) ARE 0 

, IF BITS 2.1 ANn 0 A~E' 1, THE~~ P. I AI40 0 ARE 0 
i SET NOFIO TO ZERO AQ.t-.W 

fig 8.9 Listing van routine VELREG 



7600 
7700 
7800 
7900 
8000 
8100 
8200 
8300 
8400 
8500 
8600 
8700 
a800 
8900 
9000 
9100 
9200 
9300 
9400 
9500 
9600 
9700 
9800 
9900 

10000 
10100 
10200 
10300 
10400 
10500 
10600 
10700 
10800 
10900 
11000 
11100 
11200 
11:300 
11400 
11500 
11600 
11700 
11900 
11900 
li1:!OOO 
12100 
1i1:!200 
12300 
12400 
12500 
12600 
12700 
12S00 
12900 
13000 
13100 
13200 
1:3:300 
1:3400 
13500 
13600 
13700 

NOLOOP; 

INLOOF: 

RESPOS: 

MAXPOS; 

RESNEQ: 

MAXNEG; 

A0090: 

TOMOlO; 

PROPII: 
INTTII: 
INTHV: 
INTI.V: 
DIFTV: 
SAMTV: 
$OMHV. 
SOMLV: 
STIHV: 
BTlLV: 
STOH,): 
STDLV: 

.JNZ 
LOA 
-JMP 
LOA 
MOV 
LDA 
ANI 
MOV 
-.1M 
,JNZ 
LOA 
ANI 
JNZ 
MVI 
,JMP 
LXI 
CALL 
,JNC 
1'1011 
CPI 
..INC 
MVI 
JI'Ip 
1'1111 
JMP 
MOV 
ADI 
MOil 
MOV 
ACI 
MOV 
JC 
LXI 
CALL 
JC 
MOV 
CPI 
JC 
!'tV I 
JI'Ip 
MVI 
JI'IP 
1'1011 
ADI 
STA 
POP 
POP 
POP 
POP 
RET 
OS 
OS 
OS 
OS 
OS 
OS 
OS 
OS 
OS 
OS 
OS 
OS 

INLOOP 
NQEW, INITVX 
TOMOTO 
RESL.REGEL 
C.A 
RESH.REGEL 
OFFH 
B,A 
RESNEG 
RESPOS 
RESL.REQEL 
OFFH 
RESPOS 
A,80H 
TOMOTO 
.0,009011 
BEGI,CMPB.o 
MAXPOS 
A.C 
06101 
ADDSO 
A,89H 
TOMOTO 
A.OFFH 
TOHOTO 
A,C 
01H 
C.A 
A.S 
00101 
B.A 
ADDeo 
D.OFF81H 
BEQ!' CMPBO 
MAXNEQ 
A,C 
OFSH 
ADDeo 
A,77H 
TOMOTO 
A,OOH 
TOMaTO 
A,C 
SOH 
PARCOO, IOSEQ 
H 
o 
B 
PSW 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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I IF NOT, Tlil-r~ "RE!:;;:L" IS IN THe: LaO? 
I L.OOP IS oPe:t~, SO SENt! NQEW TO r10TCR 

I GET RESULT OF REO:::EL 

; DETERMINE V:.THH~ RES'JLT IS poa O~ W:;Q 
; RESH. RESL [S r~ol'/ IN B. C 
; IF S-l THE'_ CORRECTION IS NEQ 
I IF NOT ZERO. THE'~ POSITIVE 

; SEE IF L. 0, SY I E IS 0 
I IF NOT, r:.ii-t~ POSITIVe. 
J IF ZERO. 9;)1-{ TO i10TOR 

I IF pes, TtiH~ CHECK IF CORR:>+127 

j IF CY-O, T: iH4 CORR)+1:i17 
j SEE IF CORR< .. ~ 

j IF NOT. O:<CORR<~+1:i17 

I IF CORR<=O'H. RESUL.T:-8'H 

; IF CORR'>+1C!7. THI-N SEND FF TO f10TCR 

I CONVERT FRO,o{ l-CO:-lPl.. TO 2-COMPl., 
I BV ADDINQ .,lH 

i NOW BC CO/HAINS CORR IN 2-COMPL. 
I IF CY .. !, TI il-N Be WAS FFFF ANO IS NO., 0000 <CORR-O) 
i CHECK IF ';;ORR<-127 

; IF CV=1. THH: COR!I!<-127 

I SEE IF 0<':ORR<--9 
I IF CV=1. -1~7<.CORR<-9 
I IF -S<~CORR<O, R£SULT:-79H 

I IF CORR<-127. THi-N SEND 00 TO MOTOR 

,-127<-CORR<-+127. so ADO 90H 
I TO RESL. TO SErlD DATA TO MOTOR 

I RESTORE PROCESSOR STATUS wORD 

fig. 8.9 Listing van routine VELREG 
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8.4 DE POSITIE-/SNELHEIDSREGELKRING IN DE PRAKTIJK 

Omdat de realisering van de programmatuur voor het positiere
gelsysteem pas in een laat stadium van de afstudeerperiode heeft 
plaatsgevonden, is dit systeem niet zo uitvoerig getest en door
gemeten als het snelheidsregelsysteem op zich. Ook praktische pro
blemen waren hiervan de oorzaak. Het doormeten van de snelheidsre
gelkring met behulp van de Fast Fourier Analyzer was namelijk aIleen 
mogelijk door de ingang en de uitgang van dit systeem analoog te 
maken met behulp van respektievelijk een ADC en een DAC. Voor de 
positieregelkring is dat moeilijker, omdat de ingang en de uitgang 
16 bit breed zijn in plaats van 8 bit. Het testen en afstellen van 
de positieregelsoftware is dan ook op een primitieve wijze gebeurd, 
namelijk door visueel te optimaliseren naar twee kriteria: 

a. Geen overshoot. 
b. Zo snel mogelijk bereiken van de gewenste positie. 

Rekening houdende met deze twee kriteria is een instelling voor de 
omzetting van de 16 bit brede uitgang van de positieregelaar naar 
een 8 bit brede waarde voor de gewenste snelheid bereikt, zoals 
afgebeeld in figuur 8.5. Om de gewenste waarde voor de positie zo 
snel mogelijk te bereiken dient de snelheid zo laat mogelijk af
gebouwd te worden. De eis dat geen overshoot mag optreden impliceert 
echter, dat de snelheid niet te laat afgebouwd mag worden. Aangezien 
deze twee eisen tegenstrijdig zijn, zal er dus een optimale instel
ling van de afbouwgrenzen bestaan. Wanneer de positiefout groot is 
kan een hoge waarde voor de gewenste snelheid aangeboden worden. Het 
blijkt, dat, wanneer de spanning over de motor bij maximale snelheid 
nul gemaakt wordt, de motor ongeveer 5 omwentelingen nodig heeft om 
tot stilstand te komen. Wanneer de snelheid van de motor met behulp 
van de regelaar teruggekoppeld wordt, zullen er ongeveer 4e ae1ft h~ 
zoveel omwentelingen nodig z~)n. Om zeker te zijn, dat er geen 
overshoot zal optreden is de waarde van 5 omwentelingen hier verder 
aangehouden. Dit komt overeen met een positiefout Van 8000 pulsen. 
Deze waarde is aangehouden als grens voor het afbouwen vanaf 
maximale snelheid. Het afbouwen gebeurt in een aantal diskrete 
stapp~n tot een positiefout ongeveer gelijk aan 1 omwenteling. 
Beneden de laagste grens wordt de snelheid lineair afgebouwd 
volgens: 

W.= 
~ 

32 - 6 
1728 _ 64(e9- 64) + 8 = 

Hierbij is de keuze van de grenzen mede bepaald door de mogelijkheid 
om met zo weinig mogelijk rekentijd het lineair afbouwen te realise
ren. Bij bovenstaande formule kan namelijk gedeeld worden door een 
gehele macht van 2, wat door handig schuiven en optellen gereali
seerd kan worden (zie de listing van routine POSREG). 
Een andere moeilijkheid is het dode gebied van de motor. De motor 
reageert namelijk niet op ankerspanningen tussen ca. .5 V en +.5 V. 
Hierdoor kan het lineair afbouwen van de gewenste snelheid niet tot 
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positiefout nul doorgevoerd worden. Sij kleine positiefouten dient 
daarom de minimale spanning, waar de motor nog op reageert, uitge
stuurd te worden. Deze spanning is echter weer zo groot r dat de 
motor bij de gekozen sampletijd Ts= 10 ms bij de volgende samplename 

weer over de gewenste positie heengeschoten is. Hierdoor treedt een 
trilling rond de gewenste positie OPt met een uitwijking in de 
ordegrootte van enkele bits (1 bit=O.22So). Dit is.uiteraard niet 
toelaatbaar. De instelling van het afbouwalgoritme is nu zodanig, 
dat voor proportionele faktoren voar beide regelaars gelijk aan 1, 
de trilling snel uitdempt. Vergraten van de P-aktie voor een van 
beide regelaars, af toevoegen van I- en/of D-aktie verslechtert 
echter de systeemeigenschappen. De oplossing van dit probleem dient 
daarom in een andere richting gezocht te worden. In hoofdstuk 9, 
waarin konklusies en aanbevelingen.voor verder onderzoek aan de arde 
komen, wordt een mogelijke oplossing aangedragen. 
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9. KONKLUSIES EN AANBEVELINGEN VOOR VERDER ONDERZOEK 

9.1 INLEIDING 

In dit laatste hoofdstuk worden de eindkonklusies van de 
afstudeeropdracht besproken en worden aanbevelingen gedaan voor 
verder onderzoek. Hiertoe worden de verrichte werkzaamheden onder
verdeeld in twee onderwerpen. Ret werk in de eerste fase van de 
afstudeeropdracht had betrekking op de programmatuur van de digitale 
P.I.D.-regelaar. Met betrekking tot deze software kunnen een aantal 
konklusies getrokken worden. Deze konklusies komen in paragraaf 9.2 
aan de orde. Het tweede deel van de afstudeeropdracht had betrekking 
op de implementatie van de digitale P.I.D.-regelaar in snelheids- en 
positieregelkringen voor gelijkstroom servo-motoren. De konklusies 
en aanbevelingen, die hierop betrekking hebben komen in paragraaf 
9.3 aan de orde. 

9.2 DE SOFTWARE YOOR DE P.I.D.-REGELAAR 

Uit de metingen, die aan de regelaar als afzonderlijke kom
ponent verricht werden, blijkt, dat de regelaar goed werkt. Dit werd 
eveneens bewezen door de succesvolle implementatie van de software 
bij de positie-/snelheidsregelkring. Op dit moment wordteen aanvang 
gemaakt met de implementatie van de digitale P.I.D.-regelaar in ver
schillende andere toepassing. De verwachting is, dat ook daar de 
regelaar goed zal voldoen. De modulaire opbouw van de programmatuur 
maakt het mogelijk de regelaar op gemakkelijke wijze in te bouwen in 
hoofdprogramma's van de verschillende gebruikers. 
De software, zoals die door Bertens (lit. [1]) in eerste instantie 
ontworpen is, is gebaseerd op berekeningen in 1-complement notatie. 
Wanneer de regelaar gekoppeld wordt aan een proces, dan is aan deze 
notatie een klein ongemak verbonden. De meeste hardware komponenten 
werken namelijk volgens de 2-complement nota tie I bijvoorbeeld 
tellers en DAC's. Ook de zogenaamde signed-magnitude notatie komt 
veel voor. Deze laatste notatie is echter nauw verwant aan de 2-
complement notatie l want de overgang van signed magnitude naar 2-
complement gebeurt door aftrekken van 80H (voor 8 bit brede 
getallen). Wanneer data tussen de regelaar en de hardware uitgewis
seld wordt, dient dus steeds een omrekening van 1-complement naar 2-
complement (of signed-magnitude) of vice versa plaats te vinden. 
Een tweede nadeel, dat door het werken in 1-complement notatie 
geintroduceerd wordt, is het voorkomen van twee waarden voor 0, 
namelijk OOOOH (+0) en FFFFH (-0)1 wanneer over 16 bit getallen 
gesproken wordt. Als nu get est moet worden of een getal 0 is, dan 
moet getest worden of dat getal OOOOH of FFFFH is. oit is in 
principe geen bezwaar, echter het vraagt weI steeds enkele instruk
ties extra. Deze kleine nadelen kunnen ge~limineerd worden door het 
overstappen van 1-complement naar 2-complement notatie, wat op 
eenvoudige wijze kan gebeuren. 



- 116 -

Bij het gebruik van de software voar de P.I.D.-regelaar dient men 
zich te realiseren, dat de benodigde rekentijd voor de parallelscha
keling van de drie akties 4 ms bedraagt. Wanneer een snelle regeling 
vereist is, dus als de relevante tijdkonstante van het proces klein 
is, kan deze rekentijd te lang zijn. De rekentijd kan op de eerste 
plaats verkort worden door het inbouwen van een afzonderlijke 
rekenprocessor, die de zuiver rekenkundige bewerkingen snel en 
eventueel parallel aan de normale aktiviteiten van de hoofdprocessor 
kan uitvoeren. Dit vraagt echter zowel hardware- als software 
aanpassingen. Een tweede mogelijkheid is het overstappen naar een 
16-bit microprocessor, waardoar de programmatuur veel eenvoudiger ~f 
wordt en de rekentijd veel korter. De opbouw van de programmatuur, 
zoals die door de stroomdiagrammen gerepresenteerd wordt, kan dan in 
principe onveranderd blijven. Op het moment van verschijnen van dit 
rapport is men al druk bezig met het omschrijven van de program
matuur van de digitale P.I.D.-regelaar naar software voor een 16-bit 
microcomputer. Hier wordt er echter nogmaals op gewezen, dat in veel 
gevallen de huidige regelaar voor 8-bit microprocessor en zal vol
doen. 
Tenslotte kan nag een opmerking gemaakt worden over het funktioneren 
van de differentierende regelaar. In digitale systemen is er altijd 
sprake van zogenaamde kwantiseringsruis. Met name bij digitaal
analoog omzetting en tengevolge van afrondingen in rekensoftware kan 
een variatie op een signaal van plus of min een bit snel optreden. 
De differentierende aktie kan vaak een nogal stochastisch karakter 
krijgen tengevolge van deze kwantiseringsruis. In plaats van de 
gebruikte formule (3.46) voor de differentierende aktie: 

Td 
cd(nT) = r-{e(nT) - e(nT-T)} (3.46 ) 

s 

kan dan beter een formule gebruikt worden, waarin meer termen in de 
bepaling van de differentie worden meegenomen. Vergelijking (3.46) 
kan dan bijvoorbeeld vervangen worden door vergelijking (9.1): 

l cd(nT) = 6T {e(nT) + 3e{nT-T) - 3e(nT-2T) - e(nT-3T)} (9.1) 
s 

Deze verandering is eenvoudig in de software aan te brengen, indien 
gebleken is, dat de differentierende aktie slecht instelbaar is 
tengevolge van de invloed van kwantiseringsruis. Bij de differen
tiebepaling volgens (9.1) worden drie vorige tijdstippen meegenomen. 
Er zijn nog legio andere mogelijkheden te bedenken. Het voert echter 
te ver am hier op in te gaan. 

9.3 DE P.I.D.-REGELAAR IN HET POSITIE-/SNELHEIDSREGELSYSTEEM 

uit 
stuk 7) 
systeem 

de verrichtte metingen aan de snelheidsregelkring (hoofd
kan gekonkludeerd worden, dat de P.I.D.-regelaar in dit 

goed funktioneert. AIleen de differentierende aktie blijkt 
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niet goed instelbaar. Oit is waarschijnlijk het gevolg van de in 
paragraaf 9.2 besproken kwantiseringsruis. Ook de verbetering, die 
ingebouwd kan worden in de differentierende aktie is in paragraaf 
9.2 aangestipt. De sampletijd voor de snelheidsregelkring is Ts= 4 

ms. Binnen deze tijd kan de software voor de parallelschakeling van 
de proportionele-, de integrerende- en de differentierende regelaar 
afgehandeld worden. Het praces wordt gekarakteriseerd door de 
tijdkonstante van de schijfankermotoI, die, = 115 ms bedraagt, en 
door de looptijd, die door de snelheidsmeting geintroduceerd wordt 
en die Td = 1.5 ms bedraagt. In de literatuur (lit. [9]) wordt als 

vuistrege! voor de keuze van de sampletijd voor een dergelijke 
systeem aangeraden: 

(9.2) 

Met T 
5 

= 4 ms wordt ruim aan deze vuistreqel voldaan en het gedrag 

van het systeem is dan ook goed, dat wi! zeggen, dat het gedrag van 
een vergelijkbaar kontinu systeem benaderd wordt. Uit de verrichte 
metingen aan het snelheidsregelsysteem bleek verder, dat er ver
zadiging optreedt. oit is in principe niet te voorkomen, omdat ook 
de versterker boven een bepaalde ingangsspanninning maximaal uitge
stuurd wordt. Wanneer de proportionele regelaar beschouwd wordt, dan 
blijkt al verzadiging op te treden bij relatief lage waarden voor de 
proportionele konstante k. Het instelbereik voor k is dus maar klein 
Dit wordt veroorzaakt door het feit, dat, ondanks de 16-bit uitgang 
van de regelaar, toch al bij een waarde van deze uitgang gelijk aan 
de maximale waarde voor 8 bit getallen, de versterker zijn maximale 
ingangsspanning van plus of min 10 V aangeboden krijgt. Dit wordt 
voorgesteld door figuur 7.2. Deze omzetting van 16 bit naar 8 bit is 
noodzakelijk, omdat voor het aansturen van de motor een a-bit DAC 
gebruikt wordt. Toepassing van een 16-bit DAC zou bovenstaande 
omzettinq overbodig maken. De systeemeiqenschappen zullen hierdoor 
niet veranderen, aIleen het instelbereik van de reqelparameters zou 
groter worden. 

Over de positiereqelkring kan in principe hetzelfde gezegd 
worden. Door overstappen op een 16-bit DAC voor de aansturing van de 
motor 'zou de omzetting van de 16-bit uitgang van de de positierege
laar naar de a-bit waarde voor de gewenste snelheid kunnen vervallen 
(zie figuur 8.5). Hierdoor zouden ook de systeemeigenschappen 
verbeterd worden, omdat het stapvormig afbouwen van de gewenste 
snelheid als funktie van de uitgang van de positieregelaar dan niet 
meer nodig is. Oak de benodigde rekentijd zou verkort kunnen worden, 
omdat het uitvoeren van de bedoelde omzetting de nodige rekentijd 
vraagt. 

Uit hoofdstuk a voIgt, dat het positie-/snelheidsregelsysteem 
niet goed funktioneert. Bet probleem is gelegen in het niet snel tot 
stilstand komen van de motor bij nadering van de gewenste positie. 
Bet blijkt namelijk dat de motor een trilling rond dit punt 
uitvoert. Verder dient de snelheid van de motor zodanig vroeg 
afgebouwd te worden om overshoot te voorkomen, dat bij kleine 
positieafwijkingen de positioneersnelheid zeer laag wordt. Het 
systeem is voor kleine positieafwijkingen daardoor veel te traaq. 
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Verder wordt het probleem nog vergroot door het dade gebied van de 
motor. De oorzaak van het slecht funktioneren van het positieregel
systeem is gelegen in de grootte van de sampletijd: Ts= 10 ms. Deze 

waarde wordt in eerste instantie opgelegd door de totale rekentijd, 
die nodig is voor de positi~regelaar plus de snelheidsregelaar. In 
theorie wordt door T = 10 ms nag steeds voldaan aan de vuistregel . s 
uit vergelijking 9.2. In de praktijk blijkt deze waarde echter tach 
te groat. Wanneer het positieverschil bijvoorbeeld 1 bit bedraagt, 
dan wordt de minimale spanning, waarop de motor nog reageert als 
gewenste snelheid gevraagd. De snelheid, die de motor dan krijgt is 
echter toch nog zo groot, dat de motor bij de volgende samplename 
(na 10 ms) al over de gewenste positie heen geschoten is. De 
volgende eenvoudige berekening toont dit aan. De motor reageert pas 
op een spanning van ± 0.4 V. Oit komt overeen met 5 bit, omdat de 
OAC 0.08 V per bit levert. Het maximale toerental van de motor 

bedraagt 3000 o~w = 50 o~ Oe minimale snelheid bedraagt dus 
mln 5 

o 
~ = 0.41 °sw = ~. Gedurende de sampletijd Ts= 10 ms maakt de 

motor dan nog een hoekverdraaiing van 1.48°. Oit komt overeen met 
ongeveer 6 bit positieverschil. Oat wil dus zeggen, dat bij de 
volgende samplename de minimale snelheid in tegengestelde richting 
als nieuwe gewenste snelheid wordt gevraagd. Het optreden van de 
trilling is dUB verklaarbaar en wordt veroorzaakt door een te grote 
sampletijd tijdens het nauwkeurig positioneren. Verkleinen van de 
sampletijd is zonder meer niet mogelijk, omdat er dan niet genoeg 
rekentijd meer ter beschikking is. Er dient dus een andere manier 
gezocht te worden am voor kleine positieverschillen de samplefrek
wentie aanzienlijk te vergroten. Een mogelijke oplossing bestaat uit 
het hardwarematig realiseren van het verschilorgaan van de positie
regelaar. Hiertoe moet de 16-bit waarde voor de gemeten positie 
afgetrokken worden van de waarde voor de gewenste positie via een 
hardware schakeling. Tevens moet dan hardwarematig gekeken worden of 
het verschilsignaal 0 is. In dat geval moet de motor direkt stop 
gezet worden. Wanneer ~het verschil kleiner is dan een bepaalde 
grenswaarde kan een lage spanning aan de motor aangeboden worden. 
Wanneer het verschil groter is dan deze grenswaarde, dan kan het 
verschilsignaal als ingang van de software positie-/snelheidsre
gelaar dienen, waarvoor de sampletijd dan 10 ms zal blijven bedra
gen. Op deze manier zou bij het nauwkeurig positioneren van de motor 
een sampletijd gerealiseerd kunnen worden, die door de verwerkings
tijd van de hardware schakeling voor het positieverschilorgaan 
bepaald wordt. Te denken valt hierbij aan een sampletijd in de 
ordegrootte van bijvoorbeeld 100 ~s. Het omschakelen op de software 
regelaar voor positieverschillen groter dan de grenswaarde zou 
bijvoorbeeld kunnen gebeuren door het haag maken van een bepaald bit 
van een parallelpoort van de microcomputer. Binnen de interrupt 
service routine met sampletijd T = 10 ms dient dan allereerst 

5 

gekeken te worden 
interrupt service 
regelprogrammatuur 

of het bewuste bit haag is. Zo nee, dan wordt de 
routine direkt verlaten, zo ja, dan wordt de 
doorlopen. Bovenstaande veranderingen zullen 
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doorgevoerd moeten worden om de werking van het positieregelsysteem 
te verbeteren. 

In paragraaf 9.2 is reeds opgemerkt, dat verandering van de 
software van 1-complement notatie naar 2-complement notatie gewenst 
is. In dat geval is het raadzaam om voor de hardware over te stappen 
van signed-magnitude naar 2-complement notatie. Op deze manier is de 
interaktie tussen de hardware en de software veel eenvoudiger. 
Verder heeft deze laatste aanpassing het bijkomende voordeel, 'dat, 
bij opstarten of resetten van het systeem, de motor stil staat, en 
niet, zoals bij signed-magnitude werkwijze gebeurt, met volle 
snelheid begint te draaien (OOH is maximaal negatieve snelheid bij 
signed-magnitude notatie) 

Tenslotte nog een konklusie over de modellen, waarmee getracht 
is het digitale regelsysteem te beschrijven. uit de vergelijkingen 
tussen het afgeleide model volgens de diskrete regeltheorie en het 
model volgens de analoge theorie, blijken er voor het van be lang 
zijnde frekwentiegebied geen verschillen te bestaan (zie hoofdstuk 
6). Ook voor het teruggekoppelde systeem bleek een analoog model het 
systeemgedrag zeer goed te beschrijven (hoofdstuk 7). Als eindkon
klusie kan daarom gesteld worden, dat een systeem met signaalbemons
tering in een aantal gevallen zeer goed benaderd kan worden door een 
kontinu systeem. Deze benadering is dan gebaseerd op het verdiskon
teren van een sampler samen met een nulde orde houdschakeling in een 
looptijd ter grootte .ST. Verder worden er nag extra looptijden s 
geintroduceerd door de rekentijd van de processor of door ditale 
meting van analoge grootheden (bijvoorbeeld de hoeksnelheidsmeting). 
Op het benaderde systeem kunnen dan aIle analyse- en/of ontwerpme
thoden worden toegepast, die geldig zijn voor kontinue systemen. In 
veel gevallen wordt de systeembeschrijving hierdoor aanzienlijk 
vereenvoudigd. Met name is dat het geval bij de snelheidsregelkring 
met digitale P.I.D.-regelaar l waarvoor de beschrijving via de 
diskrete regeltheorie zeer moeilijk is tengevolge van het voorkomen 
van meerdere asynchrone samplers. 
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I05D} . 

(fbf. ,.. constant. OJ' h)gu..t/.nttun .... c eltpt8&$ion thai evaluates to 6 
CF '.I 105 Oec.mal 

111-1>1. de •• quanillV. (Second and Third by'" of 3-byte 
ADI byte C6 01 NUL 

iMtfuctiona). Doubl .. Add t RoIal" t ACI byte Cf OF lOW, HIGH no} 
ad. "" 1 &-blt addf8H tSocood and Third bytMOf 3-byte Instructions). SUI byte 06 E7 ",I. MOO. SHL. SHR 

720 OClal 

~ all flOIlO (C. Z. S. P. Aq aHeeled DAD{~ 09 RLC 07 Sill byte DE EF +, 1101l8} Binary 
.:.II aU nag& e)lCept CARRY affecled; (exception: INX and ocx 19 RRC OF ANI byt& 1E6 F7 NOT 001108 

all ••• no "I9S) 29 RAL 17 Xfli byte EE FF AND 'TEST'} 
t only CARRY affecled. SP 39 flAR IF 01'11 byt& F6 'A' 'B' ASCII 

CPI byte FE 
OR,XOR 

All mnemonics copyright Olntel COlporalion U116. 
to .... 
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SOFTWARE VOOR AANLOOPREGISTRATIE VAN PRAKTIKUMMOTOR 

Stel dat N. het gemeten aantal clockpulsen op tijdstip t=t. 
1. 1. 

is. De clockfrekwentie bedraagt f = 1.536 106 Hz. Het tijdsinterval c 
tussen twee pulsen bedraagt dan: 

1 
~t = 6 s. 

P 1.536 10 

De clockpuisen worden geteld gedurende 

meetschijfje (een opening). Dan voIgt 
tijdstip t.: 

1. 

w(t=t.) 'I 15Jfi,fjg3 W = 
16Ni~tp 

= aN. 1. 5 
1 

Voor de gemiddeide snelheid tussen t. 1 1-
en 

1 l' h ~omwente 1.ng van et 

voor de hoeksnelheid op 

t. 
1 

voIgt dan: 

w. 1 + W. = 1.- _ 1 
Wgem 2 

3 = 153611Q (-1-- + 1-) = 
16 N. 1 N. 

3 N. 1+ N. ..",..:I 
961Tl0 (1- 1) ~ 

N. ,N. 5 
1- 1 1- 1 

Omdat iedere t omwenteling gesampled wordt, geldt voor de tijd ~ti 
tussen twee samples: 

De aanloopkarakteristiek kan nu op de volgende wijze berekend 
worden: 

I N. ,N. 
1- 1 t.= t. , + --'---5 

1 1- 3.84 10 Ni - 1+ Ni 

W.= 
1. 

, .9211g5 

N. 
1. 

[5] 

Bovenstaand algorithme voor de bepaling van de aanloopkarakteristiek 
van de motor is de basis voor het FORTRAN programma PLOTM. De in
voergegevens voor dit programma staan in de file PLOT.I. Het runnen 
van PLOTM en het aanraepen van de routines voar het tekenen van de 
aanloopkarakteristiek (GRAF) gebeurt met behulp van de CPL file 
PLOT.CPL. De hier genoemde programmatuur is ap de volgende bladzijde 
gegeven. 
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PLOT M: 

c 

c 

C 

C 
C 

C 

BLOCK DATA 
COMMON In,IAMESI IN(20}, HELP(20) 
DATA IN I'PLOT'I'. I ',IS.' '1, 

&! HELP I'PLOT'I'. I ',lS*' 'I 
END 

SUBROUTINE FUNCT(X.V.NB.OK.GEG,IY) 
DIMENSION X(l).Y(l).G~G(l) 
REAL X.V 
LOGICAL all. 
REAL T(SOO).W(SOO).SAM{500) 

GOTO (50). IY 

50 CONrr~IUE 
NB=GE[~( 1) 
CALL LEES(SAM.NU) 
CALL R~UPON(T,W,3AM,ND) 
DO :2 ";"'1, NB 
X ( • .J)"'7 (,J) 
Y(,JI-:wh)} 

2 CON TI l\;UE 
0tI.=. T~UE. 
RETURN 
END 

SUB::!OUTINE LEES(X.NB) 
DIMENSION X( SOC} 

_INSERT SYSCOM:>A-.Il.EYS 

c 
c 
c 

C 

CALL OPEN.A(A.READ. 'V~L'.INTS(10).INTS(4» 
00 1 .Jo= 1. NB 
REAiHS,II)P 
xc,,}) .. ? 

1 CONTn'UE 
CALL CLOS·.A( INTS(41) 
RETttfiN 
END 

SUB~OUTINE RESPON(T.w.S.NB) 
DIMENSION T(ll.W(l'.S(I) 

PI-40*ATAN(1.0l 
T(II=O 
W(ll*C 
00 100 ,J"2.NB 
C=S(J) 
O"S(J-ll 
T(JI=T(J-l)+C .. o/(3.a4~5.(CrOl) 
W(Jl"'1. 92E5.PIIC 

100 CONT !~.UE 
RETV~N 

END 

PLOT.CPL: 

FTN PLOTM -64V -INTL -DEBUG 
Stdata SEQ 

VLOAO ItPLOT 
LO (J.l)GltAF 
LO B_PLuTI'! 
LX QINOT 
Ll COIN 
Ll VAPPU 
LI 
G 

St.nd 
DELETE B_ PLOTM 

PLOT. I : 

l'IOTORRESPr:::NSIE 
NB 

254 
HOEfoI.SNELHE !D 
TIJD 

o 
150 

82. 
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AM 
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It.~~ 
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A~'3 " ... 
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I .... ~ 

Ir~" 
In '''''' 

A~"" 
J.It lie( 

1 'Ai1 IN. 

r", t ,,' 
, 'J~ ..... u 

.11 
alT 0 

I 
PORT 

..J7' 
lIT 0 

I 

."-11' II'" 

..... -./.IIA4 

1 ... PARCOO 
4020 

AANSTURING VOOR 

MOTOR un: HAAR DAC1 

D 

PORT ~"'PARC02 
4022 

BLANK~ CON VERT (NBENC' 
LOAD UIT 

J 
tUT 7 

liTO 

I 
PORT 
I . 

1fT 7 

32 
III 0 

I 
PORT 
I 

IIT7 

."0 
I 

PORT 
I 

elT 7 
~ lIT 0 t"! 

I ~ 
PORT 

I 
en 1 

2 AI PARC01 
4021 

.... TA CAl NU 

'''''-t/' u ..... 
lila" -.,. alA .. 
IllATA ClIo", UA1 

It ... PARC10 
4030 

- RESET 
- COUNT DISABLE 

HGEW IN: 
VANAF ADC 

SNElHEIO IN: 
VANAF TELLER 

6:;~'~r~::;,:, T;~:" 
5."PARC11 }PO::TIE IN: 

4033 vANAF TELLER 

b1 

~All 000 PtH NUt18£RS fiG,! 

c 

B 
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TECHNISCHE, MOTOR'" DATEI 
-121 - 83.4 

Bei VenIoIlJW18 mit .......... GIeichatrom - GeschIoeMner Motor. Schulzart IP 54 
eowie ~von4O"C 

Nenndaten Einheit (Mo~ Mo81 Mo300 

Nenndrehzahl Ulman 6000 6000 3000 
Nennspannung ±5% V 40 24 54 
Nennatrom A 5 8.5 9 
NennAeistung I J W 150 150 400 

,..--' 
Wirtwngagrad '- 76 74 82 
Nenndrenmoment cmN 24 24 127 

1--
Max. StWatandutrom A 4.5 7 7.5 
Max Orenmoment2) cmN 250 250 1100 
Max. DretlzahJiI, U/min 10000 10000 8000 
Max. Leistung4) W 170 170 700 
EMK fUr 1000 Ulmin ±5" V 5,8 3,5 15.3 
Orehmoment pro Ampere ±5"1o cmN 5,5 3.3 14.5 
Reibmoment anN 1.6 1.6 3 
Dampfungsmoment pro 1000 U/min cmN 0,16 0.16 0.5 
An8ch1u8widenstand (bei 20'- C) a 0.9 0,4 0.8 

....Q!!hzahl-Dremoment-Konstante Ulmin/anN 30 35 4 
AnketinduklivitAt ~H 40 <100 120 
Tragheitsmoment gcm2 450 450 4500 
Mach. Zeitkonatante ma 13 16 16 
Therm. Zettkonst. Rotor-Gehause s 110 110 220 
Therm. Zettkonst.l) Geh6u&&-Umgebung s 1140 1140 2280 
Therm. Widerstand Rotor-Geh6use OC/W 1,3 1,3 0,6 
Therm. Widerat.') Gehluae4Jmgebung OC/W 0,6 0.6 0.3 
Radiale WeIAenbelastungtll kp 20 20 25 
AxiaIe Wehnbelaatung kp 15 15 20 
Masse kg 1,7 • 1,7 5 
Bemer1tungen 
1) AIr-ft, t an eine Aiu-KOhlflache von 3OOx3OOx10 3OOx3OOx10 r3OOx3OOx10 ' 
2) Fur ein S3-Zyklus von .... sec bei 1 lifo ED 0,6 0.6 2,5 

1-3) Iri1 Deuetbetrieb; kurzzeitige Orehzahl 12000 12000 10000 
i-~) 1m Oauert:letlieb bei Drehzahl . 9000 9000 7500 

51 AnQriffsPUnkt der Last an der haJben Lange der freien Welle 

GT9 
s.-....v. ...... 10'1 
$pwmUllQalOieranz (Sene) tl0~_ 
Slrom 6mA 
GrflnzstrOO!!tne:ml ___ SOmA 

-Iu,;..:.. ~ 
0befw8116nllfHlMung tu.r :;.0,4% ..... ~ 6000 Ulmin 
PoIzanl 4 ,-- ~.-" .. -_._-
~I 33 

l..iImo#ll6nzllhl ~~----"'-
Ankerwldenliancl 

~~~ T 
GoowK;1l1 0.49kp 

20 V to!;Jtionl 
I-fJO% __ 

3mA 
30mA 
:.2%~---

:.0,4% 
600C)Ulmm 
4 

~- ._" 

33 
33 

I*fII8I18I'll 
ca,255Ohm 
4(XIQC:m2-
0.49 kp 

ROUVAM 

7V 
±5'10 

TmA----

.31?~ __ 
~ 
::.0,4% 
aooo Ulmin 

2 .. _._,_. 
33 
33 ------ i-
ca. 150 Ohm 
300~--

0.3 kp 

TECHHISCHE DAl 
TACHOGENERA1 
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LEINE&LINDEAB lMODELp& 
IRtREM; TAL 

Eskilslunavagen 6 5-15200 51rangnas SwedtH1 
Telephone 0152·15540,15541 Telex 12937 ENCODER WITH 

MARKER PULSE 
Rugged pi1oUHlec:tric encoder for inc:Iuatriai apptications 
• Ugnt tlmmltlmg diOdes lor long hfe. PuSh·pull 

. photo· transistOr CirCUit has high nOlse-immunlly and 
high tolerance to temperature variations and component 
dQemg. 

• Marker pulse channel gives one pulse per revolutIOn 
IOf use as lero reference. 

• Smgle ",upply, 5-24 \I DC. No separate lamp supply 
requtred. 

• Complementary output signals permit use of 
(lillerentlal lines to give high Immunity to mterference 
on long Imes. 

• HOUSIng and connector are splaSh proal. Opllonal 
snaft seal makes entire encOder dust and spray prool 
accordIng to IP65 Classification 

• Three shaft/beanng options. L ;::: low torque, 
06 ;::: 6 mm Shaft, 10 ;::: 10 mm Shaft. 

• Auggell nousmg with 6 mm walls. Shock and Vibration 
proof electronics. plastiC diSC and grating, heavy duly 
Cannon MS connttctor. 

STANDARD PULSE RATES 
Tht! 101l0WIIIg rates Ipulses per rel/OlutlOn) are iivallable 
Wnt!ll u:.tlll \Niln a counter. a counl rale at 2 Of 4 lUnes In~ 
f,lulSe lal" "",n be obtatned 

DftyffJtJ£1 mch,mtl/ftC 
Bmaty Mmutes conVfln,OIi 

2!lOO 1000 ltiOO 1250 2048 2160 2540 
2000 900 800 750 1024 1440 1210 
1000 bOO 400 625 512 1080 635 
500 JOO 200 240 256 720 50!! 
250 100 100 128 360 254 
125 180 127 

SPECIAL MODELS 
For specI(d wders. oul manufaclunng lecnOlQue enables 
uS 10 oll .. r tast cJ8livery 01 non-standard pulse rates up 102540. 

ELECTRICAL SPECIFICATIONS 
Opto components 

SUj)ply Lufr"f11 V 
CUffent 91<1111 at no load 
lunldIl8Cllonallbld'ft!cIIOflai) 

Llghl emltltng diodes anO 
phOto transistors 
5 12-20 24 

max rnA \\51140 120/130 

5 
tiOJOO 
50 SlIlk cullenl min mA 10 

Lv"" Output level max v 
HII..lI'l out!)ut lel/el 

Output slgn"ls 
Pulse trequtlncy max 
ChaSSIS ;.;onneclOI 
Temp8falure range 

CONNECTION DIAGRAM 
A S,gnal I 
B Signal 1 

C Signal 2 
o Slgnal2 

E ... E von
F 0 VOII 
G s.gnalO 
H s.gnatO 

0.4 15 , 0.6 

Load dependent. see dala 
shtlflt 01 resp IC-clrcull 
Complementary (1, T, 2.2 0.0) 
50kHz 
MS 3102£ I!!-I P 

-20'C 10 -t60"C 

f't:,-ommtlnOtI(J Si:ftttln8d cabl8 !! ... O 5 mm 
\ ,onnector "Iralgnl 3100E-lii-1S, ngnl angle 310!lE'18-\S 

OUTPUT CIRCUIT OF ENCODER 
Supply current V 
le'Clrcull (actll/e ~II UP) 

ReSistance value kQ 

5-20\1011 

R 
.. E VoI_t - ..... -i 

5 
7404 

1,0 

Output 
Signal 

')()--~--o 

0\/011 

OUTPUT SIGNALS 

12-20 24 
H 118 see CIrC un 

diagram 
27 0.27 

24 \/oIt 

OUIPUI 
Signal 

Type Ii. blolfeclional encoders: Two 90' phased (Quadrature. 
square waves permll Clireclion·senl>lflg. Signal 2 comes belore 
signal 1 at clock,wlse rOlalion (St!en 'rom snall/wol. One Oopulse. 
Type B unldlrecllonal encoders: Single channlill Onlyadolng 
luncllon and one O-pulse. 

5 and 1211011 encoders have complementary signal". See 
output Signal diagram below (24 v and 48 V types nave no 
complementary signals). 

The O-pulse is synchronized wllh channell and 2 and IS hlgn 
once per revolution at the same time as ~hannelS i and 2 are high. 

SIGNAL SEQUENCE 
Clock-Wise rotallon, seen Irom snal! end. 

2 
2 

I 
I 
\ I 

0 H 
0 u 
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MeCHANICAL SPECIFICATIONS 
Anodized alumlntum 
Stainless steel 

- 129 -

case 
Shaft 
Bearings Permanently lubricated slainless sleel 

bearings 
Code disc Plastic disc with photographically 

generated pattern 
Sealing Dust and moisture prool. except shaft 

bearing. Optional shaft seal classifies 
encoder as IP65 

Shaft type 
diametermm 

L 06 10 
6 6 10 

Max shaft load 
radial max N 
axial max N 

Torque max Nm 
Moment 01 inertia 

mUkgm2 

Apmmax 
Bearing life h 
1Neightkg 

2 
2 
2-10'" 

6 -10.7 

6000 
50000 
03 

10 20 
10 10 
2 -tal 2'10.3 

6 -10.7 9-10 7 

12000 12000 
50000 50000 
0.3 0.3 

ALTERNATive MOUNTING METHODS 

CQ /. 

2 Three M3 terews through panel ~ 
Mounting Clamps (optionall 

3 Three M3:x 45 teraws from connector end of encoder 
(supplied) . 

o o-rlng MIl' (26.2:x3) when encoder Is used In dirty environ· 
ment (supplied) 

® Shaft MIll, opllonal 

MECHANICAL DIMENSIONS (millimeters) 

o 

co 57 

(stralllht connectorl 
M~31oet .14,-65 

-CH-
fi-0 ..... _.:.; CCO::.....;.4.;..1_--1 

L 
(41111'· connector) 
MS3108£ -14S-6S 

co 58 
-----~,--. 

5 

1'tA U U 1I.. J(.) 

INCREMENTAL 
ENCODER 

B3.5 

ACCURACY 
Electrical degrees are used as the unit ot measurement to 
specify the accuracy ollhe encoder. 360 electrical degrees 
defined as the mechanical shafl angle that corresponds to 
one signal cycle. (360 mechanical degrees divided by Ihe 
pulse rale of the encoder.' 

The dividing error specifies the largesl deViation trom Ih. 
nominal distance between two pulse edges from the same, 
from dltf8l'en! signal channels and conSists 01 mechanical 
angle and electroniC reproduction errors, The dividing error 
does nol increase when the encoder is turned Ihrough mOl. 
Ihan one complete turn. that is. the error is non-cumulative 

When measured at arbitrary edges of different channels 
Malt dividing error = ±50 fJ'ectrical degrees 

Channel separation specifies the distance between adlace. 
edges of ditferent channels: 

Channel !leparetion = 90±25 electrical degrees 

J \: I -l I r r ---

I 

; ---.- J 
".. _ 1_ - i L __ I _ J 

I L , ... 
Ghannel separation J6()' "I <1tlgr""~ ( t p .. l~ .. t 

ORDER NUMBERING SYSTEM 

Model no ~j~06IAJ5VI250 
Shalt Iype 
Unl or bidirectional 
Supply voltage 
Pulse rate _______ ~ 

3tappedM3 
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6 
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7 

a, 
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"6, '11, It 
1'/) (;DIVN. 

LOAD ; £ItIJfC 

'11, t¥ 

86 

Ale 4IC 
Yt. tWI'fC 

1 I 
i"lI ~""'3 CONN. Of> ,oN/AIr 

C 

PRINT 4 
TilLERs: 16 8ft J>O~'TI£ 
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0: "BODE DIAGRAMMEN 21 OKT 1983": 
1: "BERT CORDEWENER": 
2: dlal B,O,X[2~61,YC2561fN,X'C20]fV$r20],A(4,50J,B(1011.SC50J,H(SOl 
3: dim A$[10J,L$(601,S$[3J,Pt50J,Q[SOl 
4: dim Nt3l,T(6J,U[S],VC51 
5: dim CC3J 
6: dim I<,R,S,F 
7: deg;O}N1Tjsfg 14 
8: ".tg 0, sfg 1 - plot new I,V axis": 
9: "sfg 2 -area has been scaled": 
10: "sfg 3 - grid has been plotted", 
11, "5fg 4 - flt has been called": 
12: "5fg 9 - restart": 
13: 
14: "RESTART":sfg 0;5f\;l 1;Cf9 4;c:fg 9 
15: "BEGIN", 
16: gsb "INPUT" 
17; glib "CHOOSE HCjw]" 
16: gSb "OPTIONS" 
19: if flg9;gto "RESTART" 
20: gsb "AXES AND LABELS" 
21: if flgll;cfg l1;beep;dsp "LOG «=0) in data";wait 2000;gto "BEGIN" 
22: gsb "COttPUTE SPLINE Bct]" 
23: glib "PLOT AXES" 
24: if flg9;gto "RESTART" 
2S: glib "PLOT VALUES" 
26; sfg O;sfg l;cfg 4 
27: gto "BEGlN" 
28: 
29: "INPUT": 
30: ent "MEasurement or MOdel",A$ 
31: if cap<A$Cl.21)au HQ";jmp 4 
32: ent "file number".rl 
33: ldf rl.e,D,IC'l.Ye'l 
34: ret 
35: ent "NUMBER OF FREQUENCIES?",N 
36: ent "START FREQUENCV?".S 
37: ent "FACTOR FOR FREO. INTERVAL?",F 
38: ent "GAIN FACTOR'?".NC1J 
39: ent "INTEGRATION TlME?",NC21 
40: ent "DIFFERENTIATION TIME'1",N(3J 
41: ret 
42: 
43: "OPTIONS", 
44: ""lAslent "Amp,Phase,C<:Invert,Fit,Nxt,Run?".AS 
45: 1f AS[1.2J="II";sfg 9;ret 
46: if cap (ASC I,ll) "'''A''; gsb "AMPLITUDE" 
47: if cap CA$C1,11)."P";glib "PHASE" 
46: if cap(A$[1.lJ) .... C .. jgsb "CONVERT FREQ" 
49: if cap(A.Cl.1J) .... R .. ;gto "RUN" 
50: if capCAS(l.l])""F",ljJsb "FIT" 
51: if capCA$[1,lli="N";gsb "NEXT PLOT" 
52: if flg9;ret 
53: gto "OPTIONS" 
54: 
55: "CHOOSE H£Jw]": 
56: emt "measurements Cn/y)'1". AS 
57: if cap(A$Cl.ll) .... Y";5}rl;ret 
59, ent "open looll,analoog Cn/yJ?".A$ 
59: if capCA.rl.t J)""Y"; 1:l:rljret 
60: ent "open loop,diskr_t Cn/yJ?",A$ 
61: if capCA$Cl,1JJ="Y";2}rl,ret 
62: ent "closed loop,analoog model Cn/yJ?",AS 
63: if cap(ASL1,tJ)="V";4}rl;ret 
64: gto "CHOOSE Hl:jwl" 
65: 
66: "CONVERT FREQ": 
67: for 1=1 to 50 
6S: radjatn(2*{'X[IJJ/({*.0015J}X(Il 
69: next I 
70: deg;ret 
71: 
72: "AMPLITUDE": 
73: 1f rl=l;gto "AMP,open loop,a" 
74: if rl"Z;gta "AMP,open loop,d" 
75: if rl=4;gto "AMP,closed loop,analoog" 
76: if rl=5;gto "AMP, measurements" 
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77: 
78: "PHASE": 
79: if rl=t;.gto ·PHASE,open loop, .. " 
60: if rl=2;gto ~PHASE,open loop,d" 
81: if rl=4;gto "PHASE,closed loop,analcog" 
a2: if rl=:5;gt.o "PHASE,measurement.s" 
83: 
84: "AMP, open loop, .a": 
85: S/F)S 
86: for 1=1 t.o N 
a7: S*F}X[ I J}S 
ae: «2'{'XEIJ'.115)A2+1}A.S)U[lJ 
89: .95/U[lJ}Y[IJ 
90: next. I 
91: ret 
92: 
93: "AMP,open loop,d-: 
94: S/F}S 
9S: for 1=1 to N 
96: a.F} X (IJ}5 
97: (1+ (. OOc!o52HUI: Il) "2)". :nu[ 1J 
98: (1+(307',*X[l])"'2)".5)U[2J 
99: .95'U[11/U[21}YCIl 
100: next I 
101: ret 
102: 
103: "AMP. closed loop.analoog": 
104: .OO15)TClJ 
105: .004}H2J 
106: TCIJ+T[2l}TC3J 
107: T(11+.5'TC2l}Tt41 
108: T[lJ+l.5'TC21}TtSJ 
109: .l1S}T[61 
110: S/FlS;rad 
111: for 1-1 to N 
112: S.F>X [! DS 
113: .9S*Ntl1'cos(2.{.XtIJ*T[3J)}U[lJ 
114: -.95*sin(2*<*XtIl*Tt41)/(2*{.xtll*N[21}}Ut2J 
115: .95*Nt3J.2*(.X[IJ'sin(2*{.XtIJ.TtSl)}UC31 
116: -.95'N[11'sin(2'{'XtIJ*T[3J)}V(1J 
117: -.9S'cos(2*('XtIJ'Tt41)/(2*{'X[I1*N[2J)}Vt2J 
119: • 9StNt3J*2' {UC lU(:os; (2HUtI JHC::5J) )VC31 
119: U[11+U[2J+U(31}U[41 
120: VC11+V[21+V(31)VC4J 
121: U[41 A 2+VC41 A 2)U[Sl 
122: (1+U[4J)"'2+(2.<tX[Il*TC61+V[41)A2}V[SJ 
123: (UC::51/VtSJIA.::5}YCIJ 
124: next I 
125: degjret 
126: 
127: "AMP,measurements;": 
129: (XC U"2+Y(1]A2) "'.::5}YtlJ 
129: B>XtlJ;!50}N 
130: for ral to N-l 
131: (XC!5U 1"2+YCS' I )"'2) A. S}Yt 1 +11 
132: XCI1+5*D}XtI+l1 
133: next I 
134: ret 
135: 
13':': "PHASE,open lcop,a": 
137: S/F}S 
138: for 1=1 to N 
139; 5'F}X[lDS 
140: -.54'X[IJ-atn(.23'{'XCI1)}Y[Il 
141: next I 
142: ret 
143: 
144: ·PHASE,open loop.d": 
145: S/F}S 
146: for 1=1 to N 
147: S.FYXCIDS 
148: atnl-.99b7.2.<*XCIJ/ll+.00326*(2*{*X(I)AZ»}UtlJ 
149: atn (308. 6Ut)( (Ill (1-153.3* 12H *XC IJ) A2) ) }UC2J 
150: if 1-1S3.3*12'{'XCI)A2>0;U(21-190}U(2] 
lS1: UCll-U(2J-180}YtIl 
152: next. I 
153: ret 
154: 
155: "PHASE,closed loop,analoog"; 
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156: • 0015)T[ 1] 

157: .004}Tt2J 
156: TC1]+T[21}T[3J 
159: T(1)+.5'T[2])T[4J 
160: T(lJ+l.5*T[21}TC51 
161: .1l5)Tt61 
162: S/F}S 
163: for 1=1 to N 
164: S*F}XCI1}S;rad 
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165: .95iN(lJ*cos{TC3J*2*<.X[IJ)}UCll 
166: -.95/t2*{*XCIJ'N(Zl)*sint2'{*X[Il'T[41)}UC2J 
167: .95.NC31*2i{iXCIJisint2*{*XC!J*T[5J)}UC3J 
168: -.95*NC11'sin(2*{*XtIl'TC31)}VC11 
169: -.95/(2'{*XtIl*NC2J)*cos(2*{*X(I]*T(41)}VC21 
170: .95*N[3J.2*{*XtI]*C05(2.{*X[Il*TC51)}V[3] 
171: U(l)+U(2J+U[3J}Ut4) 
172: VtlJ+V[2]+V[3J}VC41;dEQ 
173: atnIVC4J/U(4J)}U(51 
174: if Ut4J{0;UC5J-180}Ut5J 
175: atnt(2*{*X[11*T[6l+V(4J>/(1+Ur4J»}V(51 
176: UCSJ-V[51}Y(IJ 
177: if I+U[41(0;Ytll-180iYCIJ 
178: nExt I 
179: ret 
180: 
181: "PHASE ..... asur_ents .. : 
182: atn(YCIJ/XtlJ}}YtlJ 
163: B}Xtl1;50)N 
194: for 1=1 to N-l 
185: atnlVtS*Il/XtS*ll)}YtI+ll 
166: if Xt5*IJ(O;YCI+IJ-180}YCI+IJ 
187: X(11+5*D}XtI+IJ 
le8: nExt 1 
189: ret 
190: 
191: "RUN": 
192: if not flg4;beep;dsp "first option IllUst be FIT";wait 2OO0;gto "OPTIONS" 

~ 193: ret 
194: 
195: "NEXT PLOT": 
1961 if not flg2;dsp "Axes not yet plotted";wait IS00;ret 
197: "Y")A$;ent "Plot again on same X axis (yln)?",A$ 
198: if A$C1,2J="II";sfg 9;ret 
199: cfg O;if cap(A$rt,1J)."Y";sfg 0 
200: "Y")A$;ent "Plot again on same Y axis (yln)?",A$ 
201: if A$Cl,2J="/I";sfg 9;ret 
202: cfg l;if cap(A$Cl,ll).nY";sfg 1 
203: ret 
204: 
Z05: "PREP AC*J": 
206: for 1=1 to N-l 
207: PC1+11-PCI1}H£IJ 
20a: next I 
209: for 1=1 to N-2 
210: HCIJ)AC1,Il 
211: 2*(HCIJ+HCI+IJI}A[2.IJ 
212: H[1+11}A[3,11 
213: «Q[I+21-Q[I+IJ)/HCI+IJ-(Q[I+IJ-Qrlll/H[lJ)*0}A(4,Il 
214: next I 
215:· ret 
216: 
217: "TRIDIAGONAL": 
219: At2,1]}D 
219: -A£3,lJ/D)AC2.11 
220: AC4,11/D)At3,lJ 
221: for J=2 to N-2 
222: Atl,JJ*ACZ,J-lJ+AC2,JJ}D 
223: -AC3.JJ/D)At2,Jl 
224: (AC4,Jl-A[1,JJ*At3.J-lJ)/D}AC3.JJ 
Z25: next J 
220: AC3,N-2J)AC4.N-ZJ 
227: for J=N-3 to 1 by -1 
228: A(2,JJ*A[4.J+ll+A[3,JJ}A[4.Jl 
229: next J 
230: for 1=1 to N-2 
231: A(4,IJ}S£1+l] 
232: next I 
233: .5*S(2l}SCIJ 
234: .S*SCN-1J)S[N] 
235: ret 
23b: 
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237: ·COMPUTE SPLINE aU]": 
238: glib "PREP AC*]" 
239: gsb "TRIDIAGONAL-
240: (P[NJ-P[l])/IOO}Sil}I 
241: for J=1 to 101 
242: PCIJ+S*(J-l)}T 
243: if T<P(lJ or T)PCI+l1;I+l}I;jmp 0 
244: P[h·ll-T}P 
245: T-P[IJ}Q 
246: SCIl/Hell/6}a 
247: S[I+IJ/H(lJ/b}C 
248: Q[I+IJ/HCI1-S[I+11*HCIJ/6}O 
249: Q[11/HCI1-SCIJlHCIJ/6}E 
250: B*P~3+C*QA3+D*Q+E*P}g[JJ 
251: next J 
252: ret 
253: 
254: "AXES AND LABELS": 
255: UN"lA$j if not fl(JlO;jmp 10 
256: r21}rl;r22}r2 
257: ent "Hanuall y set II lillli ts (n/y)?". A$ 
258: if A$Cl.2Js-II";sfg 9;ret 
2591 if ea.pCA$U,lJ)#"Y";jmp 3 
260: ent "Xmin?".rl 
261: ent ·Xmax?",r2 

262: 10)r3;snt "Nwntllilr of x dillS (0"'Logl?",r3 
263: if cap(A$[1.1J) .... V .. ;absCr3)}r3 
264: if r3=O;I}r4 
265: "N"}A$;if not flgl;j/IIP 10 
266: r31}r11;r32}r12 
267: ent "Manually set y limits (n/y)7"'.;:\. 
21:>8: if AS[1.2J."II";sfg 9;ret 
269: H cap(M.(l,l])#"Y";jmp 3 
270: ent "Ymin?",rl1 
2711 ent "Ymax?" .r12 
272: 10)r13;ent "Number o-f Y clivs (O=Log)?",r13 
273: H cap (A$£1, 1 J) .... V .. ; abs (r 13)}r 13 
2741 if r13=0;1}r14 
275: "LOA!) P&Q": 
270: if flgO;'LOG'(r3,minlr21,r1,r2»}rl/'LOG' (r3,maxlr22,rl,r2»}r2 
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277: if flgl/'LOG'lr13.minlr31,r11,r12»)r11;'LOG'tr13.max(r32.r11,r12»}r12. 
278: 'L.OG' (r3,r21)}r21;'LOS' (r3,r22)}r22 
279: if flg1t;ret 
280: for I~l to N 
281: 'LOG'(r3,XCIl)}PCIl 
262: 'LOG'(r13,YCI1)}Q[Il 
283: next I 
284: ret 
285: 
286: "LOG":if pl;ret p2 
287: if p2<=0;sfg 11;ret 1'2 
288: ret log (p2) 
289: 
2901 "INTERCEPT":if pl;ret -1e99 
291: ret 1e-99 
292: 
293: "PLOT AXES": 

"294: if flgO;0}r5 
295: if flg1;0}r15;min(BClJ,r11)}r11;max(BCIJ,r12)}r12 
291>: 
297: <aOT 
298: if not flgO;jlllp 12 
299: "O"}A$;O}P;ent "X tics down/up td!uJ?",A$ 
300: if A$[1.2J"'''II'';sfg 9;ret 
301: if cap(A$[1.11) .... U .. ;l}P 
302: 'INTERCEPT' (r13)}V; ent "Y intersection point? ... V 
303: • LOG' (r 13, V)}V 
304: cfg 13;ent "X label?".L$ 
305: if L$[1,2)."II";sfg .;ret 
306: if flg13;XS}L$ 
307: if not flg13;L$}X$ 
308: ell 'AXIS' (V,r3,r13.abs(P» 
309: pIt r2,r12,l 
310: if not flgl,jmp 12 
311: l}P; "L"}A$;ent "Y tics left/right O/r)?",A$ 
312: if A$[1,21-"//";5fg 9;ret 
313: if cap!A$[l,ll'="R-;O}P 
314: 'INTERCEPT' (r3)}V;ent ·x intersection point?",V 
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315: 'LOG' (r3,V)}V 
316: efg 13;ent "Y label7",LS 
317: if L$[l,2J="II";sfg 9;ret 
318: if flgI3;Y$)L$ 
319: if not flg13jLS}Y$ 
320: ell 'AXIS'tV,r3.r13.-abs(P+2» 
321: pIt r2,r12.1 
322: if not flg3; "N"<)A$;ent "Grid (nly}7",A$ 
323: if A$(1,2l="II";sfg 9;r6!t 
324: if cap(A$U.ll)."Y";ret 
325, sfg 3 
32b: ell 'GRIDX' (rl,r2,abs(r3) ,r4,,..11,rI2.0) 
327: cll 'GRIDY' (rl1,rI2 • .a.bs(rI3) ,rI4,rl,r2.1l 
328: pIt r2,,..12,1 
329: ,..et 
330: 
331: "GRIDX"': 
332: plt ,..1.rl1,l;plt rZ,rl1.2;plt r2.r12;plt rl,r12;plt rl,rl1 
333: "GRIDY":O}pI3 
334: "LINEAR"; if p3;pDX; (p3-l> '2)pl0; gto "LINES" 
335: "LOGRIl}"nnttpl)}X 
33b: :2'abs(int(p2}-int(pl»}pl0 
337: if p2-p1>5;gto "LINES" 
338: 1}p13 
339: 18'(-int(-p2)-int(pl»)pl0 
340: int(pl})X;X-l}p8 
341: 10}pll 
342: "LlNES":pS)Y;p6-p5}L 
343: for 1=1 to p10 
344: if lmod2jX+p4'(not pI3»X;if pl3;g5b "LOGS" 
345: if lmod2=O;Y+L}Y;-L)L 
346: if X<=pl or X>-p2;jmp 3 
347: if p7;plt Y,X,2-ImDd2;jmp :2 
348: pIt X.Y,2-ImDd2 
349: next I 
350: ret 
351: 
352: "LOGS": 
353: if p11(10;log(pl1)+p8}X;pl1+I}pl1;ret 
354: 2}pl1;p8+1}pS}X 
355: ret 
356: 
357: "PLOT VALUES": 
358: if flg3;cfg 3;pen;dsp ·Change pen";stp 
359: (r22-r21) 1100}S 
360: 10Ar5}r6;10~r15}rI6 

361: csiz .5 •• 5,17/22,0 
362: for 1-1 to N 
363: pIt P[Il/r6,QCIl/r16,1 
364: cplt -.3,-.3;lbl "X" 
365: next I 
3bb: if r30-0;for I-N to 1 by -1;plt PtIJ/r6,Q(IJ/rlb;next I;jmp b 
367: for 1-101 to 1 by -1 
3b8: r21+S'(I-1»X 
369: BrIny 
370: plt X/r6,Y/rlb 
371: next I 
372: plt r2,,..12,1 
373: ret 
374: 
375: "U****U,**LINEAR AXES*UUU****U": 
376: "AX IS": 
377: "AXIS tV, N1, N2, P, tA$)": 
378: tnt(p2)}p:2;int(p3)}p3 
379: if r3;c11 'SCALE' !r1,r2,p2,r4,rS) 
380: if r13;cll 'SCALE' (rll,,..12,p3,r14,r15) 
381: scI r1,r2,r11,rI2;5fg :2 
382: if p4>-O; cll ' XYAXIS' (r 1, ,..2, abs (r3) • r4. r5, r 11, ,..,12, r13. r 14, r 15, pI, p4) 
383: if p4(O;cll 'XYAXIS' (,..,1l,rI2,abs(r13),rI4,r15,rl,r2,r3.r4,r5,pl.p4) 
384: ret 
385: "XYAXlS": 
386: if p3;Jmp 3 
387: ell 'LOGAX' (pl,p2.p6.p7,pl1/10~pl0,p12) 
388: ret 
389: milx (min (pl., p7> , min (max (p6, p7) , pll/10r 'plO» )p20 
390: -ab5(p7-p6)/(60+18*!p12(O»)p21;if p12mod2;-p21}p21 
391: (p4*10mod4>O)+4}p:22 
392: p3*p22}p23 
393: (p2-pl)/p231p24 
394: (p12(0) *90}p:25 
395: csiz 1.5.1.1.17/22.p25 
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396: "PLOT TICS": 
397: UpO 
398: for 1=1 to p23 
399: p24*I+p1}p26 
400: p21/(1+(Imcdp22#O»}p27 
401: for J*O to 2 
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402: ell 'ANGWEPLOT'<p26,p20,p27*<Jmcd2),p25,pOI 
403: 2}pO 
404: next J 
405: next I 
406: if LS"'U!! ";pen;ret 
407: "LABELS": 
408: p4modl#O}p28;fxd p2B 
409: for I"'p3 to 0 by -1 
410: pl+I'p4}p30jabslp30)}p29 
411: if p29;-intllcglabs(p29»)12}p29 
412: ell 'ANGLEPLOT'(p30,p20,O,p25,1) 
413: eplt -1.3-p2S+p29, (.8+.6*lp21<O»*sgnlp21) 
414: Ibl p30 
415: next I 
416: if LS·"!",pen;ret 
417: len(LS)+3*lp5#O)}pO 
418: ell 'ANGLEPLOT' (pl+(p2-pl)/2,p20,O,p25,1) 
4191 eplt -pO/2.(1.b+.55'(p21(0»*sgn(p21) 
420; Ibl LS 
421: if p5-0jret 
422: ell 'EXPONENT' CpS) 
423: Ibl .. IE",S$ 
424: ret 
425: 
426: " •••••• * •• LOGAXIS(rl.r2.rl1.r12,V.P>.**.***.,,: 
427: " LOGAX ": 
4281 int(pl-1)}p13 
429: intlp2+1)}p14 
430; -abs(p4-p3)/(60+18'Cp6(O»}p15jif pbmod2;-p15}p15 
431: (pb(O)'90}plo 
432: esiz 1.S.1.7,17/22,p16 
433: "DRAW TIC MARKS·: 
434: m.x(min(p3,p4),min(max(p3,p4l,pS»}plO 
435: ell 'ANGLEPLOT'(pl.plO,O.p16,l) 
430: for I=p13 to p14 
437: OpO 
438: if pO>p2;gto "end axis" 
439: if pO(pl;jmp 4 
440: for J-O to 2 
441: ell 'ANGWEPLOT'CpO.pl0.Jmod2'plS,plo,2> 
442: ntlxt J 
443: for M-2 to 9 
444: I+log(M»pO 
445: if pO<pl;Jmp 5 
440; if pO>p2;gto "end axiS" 
447: for J-O to 2 
44B: ell 'ANGLEPLOT'(pO,plO.Jmod2*p15/2,p16,2) 
449: next J 
450: next M 
451: ne:lOt I 
452: "end axis": 
453: ell 'ANGLEPLOT' (p2,plO.O,p16,2) 
454: if L$"'''!!'';pen;ret 
455: "LABEL TIC MARKS WITH DIGITS": 
4561 fxd O; .... }S$ 
457: for I-p14 to p13 by -1 
458: if I(pl;gto "LLABELS" 
459: if I>p2;jmp 5 
460: ell 'ANGWEPLOT' II,p10,O,p16, 1) 

4611 eplt -2.25,!.5+.9*(p15(O».sgn(p15) 
402: lbl "lO·;eplt 0,.3 
403: ell 'EXPONENT' (Il 
464: Ibl S$ 
465: next I 
460; "LLABELS"; 
467: if L$="!";pen;ret 
468: len (L$l lpO 
469: ell 'ANGLEPLOT' Cpl+(p2-pll/2,plO,O,p16,l) 
470: eplt -pO/2,(1.6+.55*Cp15<O»'sgn(p15) 
471: Ibl L$ 
472: ret 
473; 
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474: "EXPONENT": 
475: fxd O;.tr(ab.(pl»}S$ 
47b: 1f abs (pl)( 10; "0"&'S$(2, 2J} S$[2, 3J 
477: "+")S$Cl.1J,if pl<O;"-")S$[l,l] 
478: ret 
479: 
480: "ANGLEPLO;", 
481: "ANGLEPLOT(Xo,Yo,Hgt,T.Pen)": 
462: if p4#T;p4)T;sin(T)}S;~os(T)}C 
483: plt plIC+p2'S-p3'S,pl'S+p2aC+p3*C,p5 
484: ret 
485: 
4t1b: "SCALE": 
487: "UU*UU** •. USCALE.unnna**nu" 
488: n. pl-AXMIN INPUT/OUTF-UT in 
489: ". pZ-AXMAX INPUT/OUTPUT a" 
490: "I p3-NUMBER OF DIVS INPUT ." 
491: "* p4=OX/OIV OUTPUT ." 
492: ". pS=EXP (p3ip4*10A p5) OUTPUT ." 
493: "i***.*****"************"*********" 
494: if p3=0 or pS#O;ret 
495: 1>p6 
496: if pl=p2;pl-l}p1'P2+1}p2 
497: "START", (p2-p1>/.b.(p3)}p4 
498: if p4>O,jmp 3 
499: -1}p6 
500: -p4}p4 
501: if p4<lO,jmp 4 
502: p4/1O}p4 
503: p5+DpS 
504: jmp -3 
505: if p4>-1,jmp 4 
506: p4UO}p4 
51)7: p5-Dp5 
508: JRlp -3 
509: if p3>O;gto -TEST" 
510: pl/10Ap5}p1'P2/10ApS}p2 
511: p4'p6}p4 
512: ret 
513: "TEST" I 
514: if p4<=1; 1>p4'9to "CONT" 
515: if p4<=1.5; l.S}p4;gto "CONT" 
516: if p4<=2j2)p4;gto "CONT" 
517: if p4<=2.:5;2.:5}p4;gtc "CaNT" 
518: if p4<=4;4}p4;gto "CONT" 
519: if p4<=5;5}p419tc "CONT" 
520: if p4<-8;B}p4;gtc "CONT" 
521: 1)p4;p5+1}p5 
522: "CONT":p4&p6}p7 
523: if po*(int(pl/10Ap5/p7)*p7+p3*p7»=p6*(p2/10~p5};jmp 6 
524: if p3>1;jmp 3 
525: -Dp3 
526: gto "START" 
527; p4+.1}p4 
528: gto "TEST" 
529: inttpl/10A p5/p7l&p7}p1 
530: pl+p3'p7}p2 
531: p7}p4 
532: ret 
~33: 

534: "FIT"; 
535: gto "SPLINE FIT" 
:53b: 
537: "SPLINE FIT": 
538: if N<3,beep;dsp "Insufficient data (N<3}":;wait 2000;ret 
539: gsb "FIND MINIMAX" 
540: for J=l to N;XeJl)X 
:541: for I=J+l to N 
542: if X=XtIJ;beep;dsp "X values equal in Spline fit";wait 2000;ret 
543: next l;next J 
544: Or301 ret 
54:5: 
5401 "FIND I'IIN/MAX":sfg 4 
547: XtlJir21}r22;YtlJ}r31}r32 
549: for 1=1 to N 
549: min(XCIJ,r21»r21;max(X[IJ,r22)}r22 
550: min(YtIl,r31)ir31;max(Y[lJ,r32)}r32 
551: next I 
552: ret 
*299:58 

B4. 


	Voorblad
	Voorwoord
	Samenvatting
	Inhoudsopgave
	Symbolenlijst
	Hoofdstuk 1
	Hoofdstuk 2
	Hoofdstuk 3
	Hoofdstuk 4
	Hoofdstuk 5
	Hoofdstuk 6
	Hoofdstuk 7
	Hoofdstuk 8
	Hoofdstuk 9
	Literatuurlijst
	Bijlagen

