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VOORWOORD

Het voor U liggende verslag vormt de afronding van het afstudeerwerk
verricht door At Reijnen in het kader van zijn studie tot werktuigbouw
kundig ingenieur aan de Technische Hogeschool Eindhoven.

De opdracht bestand uit twee hoofdbestanddelen.
Het esrste gedeelte. verricht in samenwerking met Mike Dingemans, bestond
uit een vooronderzoek waarin onderzoek is gedaan naar een nieuw
besturingskoncept voor de ASEA-robot met behulp van een driedimensionale
krachten- en momentensensor.
Uit dit onderzoek bleek dat de toepassingsmogelijkheden talrijk en zeer
interessant waren. De prijs van een 3D-sensor lag echter zo hoog dat het
nuttig leek te proberen deze zelf te ontwikkelen.
Hieruit bestond dan ook het tweede gedeelte en de afronding van de opdracht.
"Het onderzoek. ontwerp en de realisatie van een 3D krachten- en momenten-

sensor voor hybrid control toepassingen bij de ASEA Irb 6/2 robot."

Alhoewel de verrichte werkzaamheden slechts een eerste aanzet zijn tot
hopelijk een breed onderzoek naar de mogelijkheden van krachtterugkoppeling
bij industriele robots, heb ik deze periode als ontzettend leerzaam ervaren.
Het heeft mij een indikatie gegeven van de grote mogelijkheden die er liggen
voor de kombinatie elektrotechniek-werktuigbouwkunde.

Allereerst wil ik dan ook mijn kollega Mike Dingem~ns bedanken voor de
prettige en vooral opbouwende samenwerking.
Verder dank ik mijn afstudeerhoogleraar Prof.Dr.lr. A.C.H. van der Wolf en
mijn begeleider Ir. P.C. Mulders.
Tenslotte gaat mijn dank uit naar Rob van de Berg voor het mechanisch
gedeelte van de sensor en Ing. H.W.A.M. van Raay voor hat elektrotechnische
gedeelte ervan.

Juli 1986,
At Reijnen.
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SAHENVATTING

Op de Technische Hogeschool Eindhoven wordt in de vakgroep Produktie
technologie en Automatisering (WPAl onder meer onderzoek verricht op het
gebied van Flexibele Automatisering en Industriele Robots (FAIRl.
Bionen dit onderzoek houdt de projektgroep Aandrijvingen en Besturingen zich
o.a. bezig met verbeterde "teach-technieken".
Bij een aantal robottoepassingen is het wenselijk dat het uiteinde van de
robotarm een bepaalde baanpositionering uitvoert, welke vooraf is geleerd.
Met behulp van een krachten/momentensensor wordt met het uiteinde van de
robotarm een bepaalde baan doorlopen, waarbij positie en sensorsignalen
geregistreerd worden. Na resetting kan de robot deze taak dan herhalen (Zie
Deel I: WPA 0.3121.
De in dit verslag behandelde opdracht omvat - binnen dit kader·- het
onderzoek, het ontwerp en de realisatie (mechanisch en elektrotechnischl van
een 3D krachten- en momentensensor voor hybrid control toepassingen bij de
ASEA Irb 6/2 robot.

Na een algemene inleiding in de krachtsensorprobiematiek vOlgt de
beschrijving van een sensor die zich kenmerkt door zijn strukturele opbouw,
waarin het elektrisch gedeelte nagenoeg onafhankelijk is van de gewenste
mechanische dimensies.

De sensor is gebaseerd op de zogenaamde "Matrix-methode".
Oit betekent dat de krachtkomponenten niet rechtstreeks te bepalen zlJn,
maar berekent dienen te worden uit de ingangssignalen. Deze ingangssignalen
worden verkregen uit rekstrookjes opgenomen in brugschakelingen. Door een
stuk elektronika worden ze een voor een afgetast en omgezet in een 12-bits
digitale waarde en door een mikrokomputersysteem worden ze omgerekend naar
de krachten en de momenten.

Het ontwerp is mechanisch en elektrotechnisch nagenoeg geheel gerealiseerd
en het rekenprogramma is getest.
Het gehele programma en de te volgen ijkingsprocedure worden uitvoerig
beschreven.
Tenslotte worden er aanbevelingen gedaan tot voltooiing van dit en tot
verder onderzoek en er worden konklusies getrokken met betrekking tot de
sensor en de mogelijkheden van robottoepassing.

I



SUMMARY

At the Eindhoven University of Technology research on Flexible Automation
and Industrial Robots (FAIR) is one of the activities of the tradegroup
"Productiontechnology and Automation" (WPA).
Within this research the projectgroup "Drives and Control" is among other
things bUsy with improved "teaching".
In some robot applications it is desirable that the Tool Center Point (TCP)
of the robot executes a certain path. that he has learned before.
With the help of a force/torque-sensor the TCP is being moved along a
certain trajectorie, while the position and sensorsignals are being
recorded. After resetting the robot can repeat this task (See Part I: WPA
0.312).
This report treats - within this framework - the research. the design and
the realisation (mechanical and electrical) of a 3D force/torque-sensor for
hybrid control applications especially for a ASEA Irb 6/2 robot.

After a general introduction in force sensor problems a sensor is described
which is characterized by its structural design. The electrical part is
almost independent of the desired mechanical dimensions.

The sensor is based on the so-called "Matrix-method".
This means that force components cannot be directly determined, ~hey have to
be calculated from the inputsignals. These signals are produced ·by strain
gauges being incorporated in Wheatstone-bridges. By several electrical
components they are converted one by one into a 12-bit digital value and a
microcomputersystem calculates the forces and torques.

The design is mechanically and electrically nearly entirely realized and the
computing program is tested.
The whole program and the gauging procedure are described in detail.
Finally recommendations are given to complete this work and to further
research and conclusions are drawn with respect to the sensor and the
possibilities of robot applications.

I I
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HOOFDSTUK 1:

1.1 Algeme.n.

INLEIDING

Problemen waarbij het nodig blijkt meerdere komponenten van een kracht of
een moment te meten zijn o.a. te vinden bij:

- aerodynamische experimenten in windtunnels;
- in de biomechanica;
- snijkrachtmetingen aan verspanende machines;
- meting van reaktiekrachten in raketmotoren;
- de laatste tijd bij de besturing van industriele robots.

In het volgende gedeelte zal na enige paragrafen over meerkomponentenmeting
een zes-komponentenopnemer beschreven worden, waarvan het uiteindelijke doel
is om geimplementeerd te worden in een robotbesturing.
De opnemer moet informatie geven over de op het hulpgereedschap of op het
werkstuk uitgeoefende krachten en momenten. Deze ontstaan bij aktief kontakt
tussen de robot en zijn omgeving.

De op een lichaam uitgeoefende krachten en momenten kunnen in een bepaalde
oorsprong ieder in drie komponenten gesplitst worden.
In een kartesisch koordinatensysteem zijn dit de komponenten Fx.Fy.Fz.Mx,My
en Hz (Figuur 1.1).

z

x

Elastisch

lichaam.

Figuur 1.1: Komponenten van een kracht-momentenvektor.
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Voor de simultane meting van meerdere van deze komponenten komen piezo
elektrische, piezoresistieva an rekstrookopnemers in aanmerking vanwege de
mogelijkheden tot kompakte bouw en de grote meetbereiken van enkele Newtons
tot enkele Meganewtons.
Ze werken volgens een gemeenschappelijk meetprincipe, waarbij elastische
vervormingen van het meetlichaam. die ontstaan door de optredende
meetkrachten. in elektrische grootheden zoals ladings- of weerstands
veranderingen worden omgezet.
Onafhankelijk van de praktische uitvoering van de opnemer zijn hier enige
algemene regels uit op te stellen voor de konstruktie van een meer
komponentenopnemer.
Hierbij wordt er van uitgegaan dat de spanningstoestand. die een kracht
momentenvektor in een elastisch lichaam veroorzaakt. in N verschillende
punten en in verscheidene richtingen te meten is IFiguur 1.1l.
Onder de voorwaarde van lineaire, elastische vervormingen kunnen de
invloeden. die elke komponent van de vektor op het meetsignaal Ui uitoefent.
gesommeerd worden.
Hat verband tussen de krachtkomponenten en het meetsignaal wordt dan ook
beschreven door een lineair stelsel van vergelijkingen ofwel in onderstaande
matrixvorm. De koefficienten van deze zogenaamde vervormingsmatrix geven aan
hoe groot de invloed van de betreffende krachtkomponent op de meetopnemer
is.

U1 a 11 a 16 Fx

U2 a 21 a 26 Fy

Fz
:

Mx

My

UN an' an6 Mz

In matrixvorm: IU:A*K

Voor de bepaling van de kracht/momenten-komponenten moet dit stelsel naar K
opgelost worden. Het resultaat hiervan is dan van de vorm:
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Deze inverse matrix . meestal aangeduid met de letter C. wordt de
stijfheidsmatrix genoemd. Het stelsel kan aIleen opgelost worden wanneer in
dit stelsel minstens zes onafhankelijke vergelijkingen voorhanden zijn.
Dit betekent dus dat er altijd minstens zes opnemers benodigd zijn.

Ieder meetsignaal Ui bestaat uit zes termen: De invloeden van de zes kracht
momentenkomponenten. De maximale waarde van Ui wordt praktisch gegeven door
de grens van lineaire elastische vervorming. Hoe meer koefficienten aij in
een rij van matrix A van nul verschillen. uit des te meer termen Uij bestaat
de som Ui en des te kleiner wordt het deel van het elastische vervormings
gebied dat voor een enkele komponent van de krachtvektor ter beschikking
staat.
De genoemde termen U~j worden gevormd door het produkt van de kracht
komponenten en de koefficienten aij (Figuur 1.2).

u.
1,

max1
.,-lU i6

::>

..... U i5
~

~

c:
.~ U i4
(/)

-I..l

~ Ui3
:L

~Ui (Meetfou t)

/

F
x

Fy Fz Mx M
Y

M L)F
z

Max. kracht/momenten-komponenten

Figuur 1.2: Opbouw van een meetsignaal.
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Het feit dat ieder meetsignaal Ui wordt samengesteid uit termen uij veriangt
bijzondere aandacht voor de mogelijke meetfouten. Ieder meetsignaal is
immers behept met een meetfout. Zo'n meetfout werkt des te sterker op de
nauwkeurigheid van de meting van een krachtkomponent door, naarmate het
Iineariteitsbereik Ui,max van deze komponent minder benut wordt.
Voor de bepaling van dit verband wordt een benuttingsgraad e ij van het
Iineariteitsbereik Ui,max door de betreffende komponent j gedefinieerd.

Benuttingsgraad: e· . =1J

U· .
~J

6
I: U· .

~J

j=l

=
u· .
~J

Voor de relatieve meetfout van het meetsignaal neemt men:

5 i ,max

Hieruit voIgt dan voor de relatieve meetfout f ij van de komponent j:

6.5 i 6.S· f·
~ ~

f· . = = =
~J

s· . e· . * 5 i ,max e· .
~J 1J 1J

Conclusie:
De relatieve meetfout van de meting van een krachtkomponent neemt toe bij
dalende benuttingsgraad. Voor de konstruktie van een meerkomponentenopnemer
voIgt hieruit:

1. In iedere rij van matrix A moeten zoveel mogelijk koefficienten gelijk
zijn aan nul (In het ideale geval is er slechts een niet gelijk aan nul).
In dat geval is er sprake van een hoge benuttingsgraad van het
lineariteitsbereik door de afzonderlijke krachtkomponenten. Hen kan ook
spreken van een grote mate van ontkoppeling.
Bovendien wordt de signaalverwerking eenvoudiger omdat dan ook in de
stijfheidsmatrix IA- 1) veel nullen voorkomen.

2. In het geval dat er meerdere koefficienten in een rij ongelijk ZlJn aan
nul, iets wat bijna onvermijdelijk is, dan kunnen deze termen het beste
dezelfde waarde hebben omdat dan de meetfouten van de afzonderlijke
komponenten ook even groot zijn.
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Deze richtlijnen moeten bij de konstruktie van een meerkomponentenopnemer in
overeenstemming worden gebracht met de overige randvoorwaarden zoals:
toelaatbaar volume en gewicht van de opnemer, meetbereik, stijfheid,
eigenfrequentie, beveiliging tegen overbelasting en de produktiekosten.

1.2 WerkingsprinciDes.

Zoals in het algemene gedeelte vermeld is komen voor de simultane meting van
meerdere komponenten rekstrook-, piezo-elektrische en piezoresistieve
opnemers in aanmerking. In deze paragraaf worden ze kort beschreven en de
voor- en nadelen worden aangegeven.

Het piezo-effektis al meer dan 200 jaar bekend en is omstreeks 1880 door de
gebroers Curie nauwkeurig onderzocht. Pas de laatste 20 jaar heeft het
omvangrijke toepassing gevonden in de meettechniek.

Het woord "piezo" betekent "duwen" en het effekt wordt aangetoond door het
ontstaan van een stroom of een spanning wanneer een kracht wordt aangebracht
op daarvoor geeigend materiaal.
De naam is ietwat misleidend omdat fysisch gezien de geometrische vervorming
als gevolg van die kracht de oorzaak van het effekt is.
Deze zorgt aan de randen van het materiaal voor een grotere oppervlakte
ladingsdichtheid: strikt genomen is het een verplaatsing-ladingomzetter.
Het effekt vindt niet plaats in materialen met een symmetrischeladings
verdeling, aIleen bij kristallen van een bepaald type.
Het meest bekende materiaal is quartz, waarbij het van nature optreedt.
Het kan oak kunstmatig opgewekt worden in ferro-elektrische materialen (bv.
PbZ) door ze te verhitten in een sterk elektrisch veld.

Met behulp van dit direkte piezo-elektrische effekt kunnen krachten en
drukken gemeten worden. Het reciproke effekt, waarbij onder invloed van
spanning vervorming optreedt, kan gebruikt worden als trillingsbron.

Voor een smalle schijf quartz, als getoond in figuur 1.3, geldt:

q = d * f met: q = ladingsdichtheid (Cl

d = "d-koefficient" [C/N)

f = aangebrachte kracht (N).
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Een betere vergelijking, die meer zegt over het wezenlijke fysische proces,
luidt:

met: q = ladingsdichtheid [C]
K = konstante [C/m]

6t = deformatie em].

Hierin is:

Kt = 9 * E * C met: E =
C =
9 =

elasticiteitsmodulus [N/m2 ]
kapaciteit [F)
ug-koefficient U [Vm/N].

f

Gemetalliseerd

oppervlak.

f

Figuur t.3: Quartz-schijf.

Een simpel elektrisch equivalent voor een piezo-elektrisch instrument wordt
getoond in figuur t.4.

Figuur t.4 a gaat uit van een stroombron en is praktisch minder bruikbaar.
Figuur 1.4 b, de 2gn. "Thevenin"-equivalent. kan ook gebruikt worden en gaat
uit van een spanningsbron.
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Kx

(a)

c

C

r-----t1---0

K-x
C

(b)

Figuur 1.4: Elektrisch equivalent van een piezo-elektrisch instrument.

Het meest kenmerkende aan dit circuit is de in serie geplaatste capaciteit.
Praktisch is het dan ook niet mogelijk om m.b.v. gelijkstroom te meten.

Samenvattend zijn de voor- en nadelen van piezo-elektrische krachtopnemers:

ygQ!g~!~~: - zeer geschikt voor metingen in meerdere richtingen;
niet temperatuurgevoeligi

- groot meetbereiki
- zeer stijve konstruktie mogelijk.

- aIleen dynamische metingen mogelijk vanwege het Iadingsverlies;
- aIleen drukmetingen mogelijk. tenzij het element onder

voorspanning wordt aangebrachti
- slechte nulpuntsstabiliteit.

Rekstroken worden gedefinieerd als omvormers van meetgrootheden die de
mechanische grootheid "rek" omzetten in de elektrische grootheid
·weerstandsverandering". Ze maken gebruik van de verandering in weerstand
van een geschikt materiaal. wanneer dit onder een bepaalde spanning wordt
gebracht, om de verplaatsing of de rek te m~ten.

De meest simpele vorm is een cylinder onderworpen aan een kracht f zoals
getoond in figuur 1.5.
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f

Oppervlakte A

Lengte 1

soort. weer stand f

..
f

Figuur 1.5: Principe van een rekstrookje.

Voor de tota1e weerstand R = Q1/A ge1dt na logaritmisch differentieren:

6R

R
=

1

l)A

A

+

Q

( 1 )

Voor een cylinder ge1dt: A = ...
oA

A

=. ( 2 )

Het verband tussen de verandering in diameter en de verandering in lengte
wordt gegeven door de konstante van Poisson:

v =
01/1

( 3 )

Voor een homogeen materiaa1 is deze gelijk aan v = 0.5.

Uit (1), (2). en (3) voIgt:

flR

R
=

01

I

+

2vo1

I

+

og

Q
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Gedefinieerd wordt nu een zogenaamde rekstrookfaktor GF (Gauge Faktor) a1s
het quotient van de re1atieve weerstandsverandering en de re1atieve
1engteverandering:

GF =
5R/R

51/1
= + 2v •

51/1

De tweede term wordt volledig veroorzaakt door geometrische veranderingen,
terwij1 de 1aatste bekend staat als de piezo-resistieve term.
Het piezo-resistieve effekt is de zuivere verandering van de soortelijke
weerstand als gevolg van de aangebrachte rek; deze is nihil in meta1en maar
kan groot zijn in sommige halfgeleiders. Oaarom zijn er twee aparte typen
rekstroken: meta1lische types, met een GF van ongeveer 2 (immers v ~ 0.5),
en ha1fgeleidertypes met een GF van ongeveer 100. Helaas hebben laatst
genoemde een zeer hoge temperatuurskoefficient waardoor er speciale
temperatuurskompensatietechnieken gebruikt moeten worden.

Samenvattend zijn de voor- en nadelen van rekstrookopnemers:

YQQrQ~!~D: - grote overdraagbaarheid van de meetwaarden;
- gering bouwvolume, 1aag gewicht;
- makke1ijke bruikbaarheidi
- moge1ijkheid tot statisch en dynamisch meteo;
- geen verschuiving bij mogelijke tri11~ngen;

- hoog op1ossend vermogen;
- groot meetbereik;
- groot temperatuurbereik;
- buitengewoon goed aanpassingsvermogen om aan de verscheidenste

meetopgaven en randvoorwaarden ta voldoen door een ruime
sortaring types.

Q~g~!~Q: thermische afhankelijkheid (Deze is weI kompenseerbaar, zie
appendix A).

1.3 Uitvoeringsvormen.

Om tot meting van drie onafhankelijke krachtrichtingen te komen dient men
speciale konstrukties toe te passen am de krachten te ontkoppelen. In dit
varband zijn ar dria mogelijkheden:

1. Aaneenschakeling van meerdere eenkomponentsopnemers.
2. Een opnemer waarbij dirakt gemeten wordt.
3. Een opnemer waarbij indirekt gemeten wordt.
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Omdat er sprake is van nagenoeg statische metingen en omdat een goede
nulpuntsstabiliteit een primaire vereiste is, worden in het volgende
gedeelte niet meer de piezo-elektrische opnemers meegenomen. De keuze zal in
hoofdstuk 2 verder toegelicht worden.

Ter illustratie is in figuur 1.6 een uitvoering te zien van een 30 piezo
elektrische opnemer.

x

z

y

Figuur 1.6: 30 piezo-elektrische opnemer.

Oeze bestaat uit een drietal quartz-schijven, in verschillende orientaties
"gesneden". AIle schijven zijn met tussenlagen van elektrodemateriaal over
elkaar geschoven en worden daardoor mechanisch in serie belast. Wordt er op
het instrument een kracht aangebracht dan vindt in iedere schijf een
ladingsverschuiving plaats. representatief voor de betreffende krachts
komponent.

In dit geval wordt iedere richting van een driedimensionale kracht door een
aparte eendimensionale opnemer gemeten.
Om ervoor te zorgen dat iedere krachtskomponent slechts een van de minstens
drie opnemers belast kan men gebruik maken van lagers of veren.
Figuur 1.7 toont een konstruktie met kogellagers.
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Kracht-

Kogel

lagers.

Figuur 1.7: Konstruktie met kogellagers.

Aangenomen wordt dat er geen uitwendige momenten aangebracht worden.
Om een ideale scheiding in de verschillende richtingen te verkrijgen dienen
dit wrijvingsloze lagers te zijn. Nadeel van zo'n opnemer is dan ook dat
deze konstruktief moeilijk uitvoerbaar is voor de drie krachtrichtingen en
bovendien erg volumineus wordt.
Figuur 1.8 toont een tweedimensionale variant uitgevoerd met veren, de
zogenaamde ontkoppelstangen.
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Figuur 1.8: Konstruktie met ontkoppelstangen.

Wederom wordt er van uitgegaan dat er geen uitwendige momenten worden
aangebracht.
De scheiding is ideaal wanneer de veran geen hysterese vertonen.
Het nadeel van zo'n uitvoering is de zeer slappe konstruktie. Verder kan de
scheefstelling meetfouten introduceren.

In dit geval wordt maar een opnemer gebruikt die voor de drie kracht
richtingen volledig ontkoppeld is.
In figuur 1.9 is een voorbeeld te zien waarbij de ontkoppeling geometrisch
plaatsvindt.
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Figuur 1.9: Geometrisch ontkoppelde konstruktie.

De opnemer is geometrisch zo gekonstrueerd dat de rekstroken alleen door de
betreffende krachtkomponenten belast worden.
Voordeel van deze konstruktie is de extreem vlakke bouw.
De rekstrookjes moeten op enige afstand van de krachtsinleiding geplaatst
worden omdat dan de kracht voldoende verdeeld is over de gehele doorsnede en
er dus sprake is van homogene rek (principe van Saint-Venantl.
Een ander voorbeeld is te zien in figuur 1.10. De ontkoppeling wordt hier
verkregen door de speciale orienta tie van de rekstroken.
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Figuur 1.10: Ontkoppeling door speciale rekstrookorientatie.

De rekstroken registreren alleen de bijbehorende krachtkomponent.
Zowel bij figuur 1.9 als figuur 1.10 ontstaan er meetafwijkingen als gevolg
van de zogenaamde dwarsgevoeligheid van de konstruktie; een kracht in een
bepaa1de richting zal door de dwarskontraktie van de konstruktie een signaal
geven in de daarop loodrechte richtingen.
Eenzelfda negatieve effakt wardt verkregen bij hat niet nauwkeurig p1akken
van de rekstroken. Oak dan za1 een kracht in de ene richting invloed
uitoefenen op de beida andere.

Figuur 1.11 toont een praktische uitvoering van dit principe waarmee a1
veelvuldig experimenten in laboratoria worden uitgevoerd.
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Figuur 1.11: Sensor ontwikkeld aan de KU te Leuven.

Deze is ontwikkeld aan de Katholieke Universiteit te Leuven en wordt daar
gebruikt in robotopstellingen in het kader van een groot onderzoeksprogramma
na.r sensorterugkoppeling.
Het apparaat is mechanisch volledig ontkoppeld. Oit is mogelijk ~eworden

door de konstruktie te voorzien van 32 rekstroken {16 paar).
Figuur 1.12 toont een schema van de signaalverwerking.
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SENSOR CONTROLLER
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OUTPUT

"""------- ADDRESS
SELECT

READ
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L... RESET

CONTROL LOGIC
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.. +15V

r;::===::t========================= OV
-15V

Figuur 1.12: Signaalverwerking.

De signalen uit de bruggen worden voorversterkt. gemultiplexed. versterkt,
omgezet in een 12-bits digitale waarde en in een stuk RAM weggeschreven, dat
op elk moment uitgelezen kan worden.
Dit alies vindt plaats in een cyclustijd van 300 ~s.

Bij de tot nu toe besproken methode om ruimtelijke krachten te meten werd
ieder signaal van een rekstrokenpaar uiteindelijk slechts door een komponent
van de kracht belnvloed. De invloed van deze komponent op de andere signalen
werd de dwarsgevoeligheid genoemd. Deze dwarsgevoeligheid kan verminderd
worden door een goede opnemergeometrie en korrekt plaatsen van de
rekstrookjes.
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Een geheel andere benadering voor de bepaling van de krachtskomponenten is
de berekening ervan uit aIle signalen.
Deze werkwijze staat bekend onder de naam wHATRIX-methode".
Er wordt uitgegaan van de situatie zoals afgebeeld in figuur 1.13.
Verder wordt aangenomen dat er geen uitwendige momenten ingeleid worden.

z

f

x

/
rek
strookje

..CI' ... t:J

...

Figuur 1.13: Principe van de matrix-methode.

Een krachtskomponent Fj zorgt voor signaal in aIle rekstroken $1 tIm $3'
Voor het verband tussen de rekstrooksignalen en de krachtskomponenten is het
volgende stelsel van vergelijkingen op te stellen:

S 1 =

=

=

+

+

+

+

+

+

In matrixvorm: I S = A * F

- 17 -



$ l A
'1

A
'3

F31

met: S = $2 A = A21 F = F2

$3 A31 A33 F3

Is er sprake van volledige ontkoppeling zoals beschreven onder punt 2 dan
zal alleen de hoofddiagonaal ongelijk zijn aan nul (ideale krachtsensor).

De bepaling van de koefficienten van matrix A gebeurt door ijking. Men
brengt in een bepaalde volgorde nauwkeurig gedefinieerde ijkrachten aan en
meet daarbij de optredende rekstrooksignalen.

Matrix A wordt de yeryormingsmatrix genoemd. In feite gaat de interesse meer
uit naar het omgekeerde verband tussen de kracht en de rekstrooksignalen.
Hiertoe moet A gelnverteerd worden en onstaat aldus de zogenaamde
stijfheidsmatrix c.

F = C * s I A- 1 )(Met: C =

Wanneer deze relatie immers bekend is kan men uit elk willekeurig patroon
van rekstrooksignalen de verschillende krachtkomponenten bepalen.

Het grote voordeel van deze methode is dat men zich een zekere mate van
vrijheid kan veroorloven ten aanzien van het ontwerp en ten aanzien van de
nauwkeurigheid van de rekstrookplaatsing.
Nadeel is echter de hogere kosten doordat de benodigde signaalverwerkings
apparatuur aanzienlijk komplexer is.

Ter illustratie is in figuur 1.14 een door TNO ontwikkelde sensor afgebeeld.
In dit geval worden rekken gemeten die veroorzaakt worden door afschuif
spanningen.
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Figuur 1.14: Sensor ontwikkeld door TNO.
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HOOFDSTUK 2:

2.1 Algeme.n.

KEUZEBEPALING

Het uiteindelijke doel waarvoor de sensor ontworpen is. is de implementatie
ervan in een robotsysteem. Oit betekent dat de sensor zijn funktie
uiteindelijk zal gaan vervullen, gemonteerd tussen het hulpgereedschap en de
pols van de robot, even afgezien van het gebruik als joy-stick.
Dit, samen met het feit dat de opnemer in het kader van de robotbesturing
meer als wsensorw dan als wmeetinstrument W dienst zal doen, leidt tot een
aantal specifieke eisen die we aan de driedimensionale sensor stellen.

In het algemeen moet de sensor voldoen aan de volgende eisen:

- eenvoudige mechanische opbouw;
- statische metingen;
- redelijke onnauwkeurigheid;
- grote richtingsselektiviteit;
- grote gevoeligheid;
- goede nulpuntsstabiliteit;
- kompakte bouw, laag gewicht;
- redelijk stijf;
- redelijke prijs;
- zeer snelle uitgifte van gegevens (cyclustijd < 10 ms). <

De sensor moet in staat zijn krachten te meten tot een bereik van 250 (N] en
momenten tot een bereik van 10 (Nm).

2.2 W.rkingsprinciD•.

Yanwege het geringe beschikbare bouwvolume. maar vooral vanwege de
noodzakelijkheid tot statische metingen is gekozen voor een rekstrook
opnemer. Bovendien zijn de prijzen laag en is de sortering ruim genoeg om
aan aIle meetopgaven en randvoorwaarden te voldoen.
Dit maakt het mogelijk om met weinig kosten te experimenteren met het
mechanisch gedeelte wanneer de eerste opzet niet goed genoe9 blijkt te z~Jn

om aan de eisen en randvoorwaarden te voldoen of wanneer die anders gesteld
zouden worden.
Belangrijk is ook bij de implementatie in een rObotsysteem de goede
nulpuntsstabiliteit van de rekstrookjes. het grote meetbereik en hun
trillingsongevoeligheid.
Yerder zijn het de makkelijke bruikbaarheid en de reeds aanwezige kennis op
de TH die ten voordele van rekstrookjes spreken.
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Het nadeel van thermische afhankelijkheid is te elimineren door
temperatuurskompensatie toe te passen. Dit zal in hoofdstuk 4 uitgebreid
beschreven worden.

2.3 Uityo.ringsyorm.

De mogelijkheid om drie eenkomponentsopnemers aaneen te schakelen vervalt
omdat deze in dit verband (kompakte bouwl onmogelijk praktisch te realiseren
is.
Van beide andere mogelijkheden wordt gekozen voor de methode waarbij
indirekt gemeten wordt. Een konstruktie gebaseerd op de matrix-methode geeft
een grote ontwerpvrijheid zodat het mogelijk is kompakt te konstrueren.
De eisen aan de nauwkeurigheid van de rekstrookplaatsing kunnen dan ook
soepeler worden.
De mate van dwarsgevoeligheid en daarmee de richtingsselektiviteit zijn
software-matig te bepalen. Deze zijn bij de matrix-methode afhankelijk van
de nauwkeurigheid van de stijfheidsmatrix en van de kwaliteit van de
hardware.

De belangrijkste reden om voor de matrixmethode te kiezen vormt in feite het
vooropgestelde doel van de opnemer.
Wordt deze namelijk gelmplementeerd in een robotbesturing dan zullen er hoge
eisen gesteld moeten worden aan de beschikbaarheid. de verwerkbaarheid en de
handelbaarheid van de data. Inherent aan deze eis is het nadeel de hogere
kosten; bij een opnemer gebaseerd op de matrix-methode komen de ~osten voor
de signaa1verwerkingsapparatuur nu eenmaal hoger t~ 1iggen vanwege het
onontbeerlijke rekentuig: Een analoge rekenschakeling dan wel een mikro
processor.
In het kader van de robotbesturing moet dan vooral gedacht worden aan het
laatstgenoemde. de mikroprocessor. De data is kontinu aanwezig in het
geheugen van de processor. kan indien noodzakelijk allerlei bewerkingen
ondergaan (zoals gewichtskompensatie of koordinatentransformatiel. en kan
naar believen door een interface op de systeembus gezet worden.

2.4 Signaalverwerking.

Zoals beschreven in voorgaande paragrafen is uiteindelijk gekozen voor een
rekstrookopnemer. gebaseerd op de matrix-methode.
A1s uitgangssignaal levert de opnemer na de bruggen (zie hoofdstuk 4)
spanningen in de orde van enkele millivolts.
Deze signalen moe ten eerst enkele bewerkingen ondergaan vooraleer ze als
krachten en momenten uitgevoerd kunnen worden.
Hiervoor zijn twee alternatieven.
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De signa1en kunnen zuiver ana100g verwerkt en bewerkt worden. Figuur 2.1
geeft een afbeelding van dit alternatief.

---------~K2

____ u ~ M2

-----------~ K3
-----....-'.-...--- -------------- - --------

~----------------------,,
,-

'",,, ---------------- -- - - ---
" ",1____-',/ ,41'~

",
----'-'---------- ------ ---- ---- -- - -- -------

----.....
"------., " ...., ...

", ......... ,
, ..._------- ---------------... ... ... ... ...,---------------------- ---

sensor

.
Figuur 2.1: Ana10ge uitvoering van de signaalverwerking.

De signalen. afkomstig van de rekstrookjes. worden na de temperatuurs
kompensatie (R) paarsgewijs ieder apart versterkt (K).
Uit deze signalen worden met behulp van een ana10ge rekenschakeling de
krachten en de momenten berekend.
Tenslotte is er voor iedere uitgangskomponent een specifieke offset
kompensatieschakeling (0). Door voorspanningen of nu11asten kunnen namelijk
ook spanningen gegenereerd worden die gekompenseerd moeten worden.

De optredende ana10ge signalen kunnen ook omgezet worden in een digitale
code om de bewerkbaarheid en de verwerkbaarheid te vergroten.
Figuur 2.2 toont de globale struktuur van dit alternatief.
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Figuur 2.2: Digitale uitvoering van de signaalverw~rking.

Bij deze uitvoering kunnen we volstaan met een instrumentele versterker.
De werking van het geheel is als voIgt:
De acht signalen afkomstig van de rekstrookbruggen worden door een low-level
multiplexer een voor een afgetast. Door een meetversterker worden ze op
voidoende hoog niveau gebracht om door een Analoog Digitaal Convertor (ADC)
omgezet te worden in een digitale waarde waarna ze aan een mikroprocessor
toegevoerd worden. Deze berekent dan de krachten en de momenten.
De dataoverdracht kan hierna zowel serieel als parallel plaatsvinden.
De versterker bezit een aparte ingang voor de offsetkompensatie. De
betreffende offsetwaarde wordt per rekstrookpaar door de mikroprocessor
gegenereerd. door een Digitaal Analoog Convertor (DAC) omgezet in een
analoge waarde en wordt tegelijk met de multiplexer geschakeld.

Omdat het uiteindelijke doel van de sensor de implementatie in een robot
besturing is, is het erg belangrijk dat de data makkelijk verwerkbaar is en
is het bijna vanzelfsprekend dat gekozen wordt voor de digitale oplossing.
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In principe toont figuur 2.2 dan ook de globale struktuur van de totale
sensor. Oe verschillende onderdelen zullen in de volgende hoofdstukken aan
de orde komen.
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HOOFDSTUK 3:

3.1 Algeme.n.

HECHANISCHE KONSTRUKTIE

In principe bestaat de sensor uit twee hoofdbestandelen.
Een basis. die op de robotarm gemonteerd kan worden. en een afdekdeel
waaraan het hulpgereedschap bevestigd kan worden.
Beide chassis-delen worden door koppelstaafjes met elkaar verbonden.
Om ervoor te zorgen dat de positie van het afdekdeel ten opzichte van de
basis statisch bepaald is zijn minstens zes staafjes nodig.
Het gebruik van meerdere staafjes kan voordelen bieden in verband met de
stijfheid en de symmetrische opbouw van de sensor.

Het kernprobleem bij de konstruktie van de betreffende sensor is het
verkrijgen van de meest gunstige orientatie van de koppelstaafjes. Deze moet
zo zijn dat het volume van de sensor klein. de mechanische opbouw eenvoudig
en de benuttingsgraad (zie paragraaf 1.11 hoog is.

3.2 Uitvoering.

In bijlage I zijn ontwerptekeningen toegevoegd van de uiteindelijke
konstruktie. Bijlage 1.4 is een koppelplaatje dat gebruikt wordt om de
sensor op de ASEA Irb 6/2-robot te monteren.
Figuur 3.1 toont het principe van de mechanische opbouw.

Het mechanische gedeelte bestaat uit een basisring die met vier spaken aan
een kern is verbonden. Deze kern is op zijn beurt weer met vier spij1en aan
een bovenliggende ring verbonden. Op elke spaak en spijl bevinden zieh twee
rekstroken dieht bij de kern die samen in een zogenaamde halve brug
schakeling een signaal verzorgen (zie hoofdstuk 4).
Treden immers tussen de twee ringen krachten of momenten op dan zorgen deze
a1 naar ge1ang hun richting voor e1astische vervormingen in de spa ken of de
spijlen. De optredende relatieve elastische vervormingen veroorzaken
weerstandsveranderingen in de rekstroken en verzorgen aldus de aeht
elektrisehe signalen die een maat vormen voor de bela sting van de sensor.
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Figuur 3.1: Mechanische opbouw.

In principe was het voldoende geweest om drie spaken en drie spijlen te
gebruiken (rotatiesymmetrisch). Er is echter gekozen voor de acht koppel
staafjes omdat de mechanische opbouw net 20 eenvoudig is. De vervormings
matrix A (zie paragraaf 1.1) kent in dit geval echter hoogstens drie termen
per rij, terwijl in het andere geval er wel vijf termen in een rij ongelijk
aan nul zijn.
Met andere woorden bij acht koppelstaafjes wordt een veel grotere
benuttingsgraad verkregen (eveneens paragraaf 1.1).
Nadeel is echter dat er ook meer rekstroken nodig zijn zodat de kosten
verhoogd worden.

Of schoon staal een lagere uitzettingskoefficient heeft, is toch gekozen voor
aluminium omdat het veel lichter is, geen korrosie vertoont en omdat het
makkelijk verspaanbaar is. Rekstroken zijn immers ook speciaal voor
aluminium te krijgen.
Verder is de mechanische konstruktie uit een stuk gemaakt om niet
lineariteiten als gevolg van hysterese of wrijving bij schroefbout- of
lijmverbindingen te vermijden.
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3.3 Rekberekeningen.

Voordat de rekken bepaald kunnen worden. moet eerst het vervormingsgedrag
van de sensor onder invloed van de verschillende belastingen bekend zijn.
Figuur 3.2 toont de belangrijkste belastingsgevallen.

Normaalkracht

Tangentiaalkracht

Tangentiaal moment

'-P

T
I

Normaal moment

Figuur 3.2: Kenmerkende belastingsgevallen.

In de figuur is te zien dat er onder invloed van een normaalkracht, een
tangentiaalkracht en een normaal moment sprake is van bUlging in vier
staafjes.
Onder invloed van een tangentiaal moment torderen twee staafjes en twee
andere verbuigen.

De staafjes hebben de volgende geometrie (Figuur 3.3):
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Figuur 3.3: Geometrie van de staafjes.

Verder wordt uitgegaan van onderstaande vervormingssituatie (Figuur 3.41:

/!r
FA=O. FB=F

B~A
f l w(~ ~

1

1"
MA=I F1 <

~
3 [ 2 3 ] FI'1/f. i. x w(X) = 1~ily 3(:f) -2 (f) f= 12E1,

1 1
Ma= -I F1

I ~MB I

1

MA~

I I

Figuur 3.4: Vervormingssituatie.

De rekken worden bepaald bij de maximale belastingen:

Fmax =

=

250 [N]

10 [Nm]
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Achtereenvolgens bekijken we de volgende situaties:

a. Krachten
b. Momenten

Er geldt de Wet van Hooke: a = £ * E ( 1 )

Verder geldt: a =
M * u

I

M * u

( 2 )

Uit (1) en (2) volgt: £ =
E * I

met: M = buigend moment om de hartlijn [Nmm]
u = afstand hartlijn - buitenste 1aag [mm]
E = elasticiteitsmodulus [N/mm2 ]
I = kwadratisch oppervlaktemoment [mm4 ]

Uit figuur 3.4 konkluderen we: = 1/2 * F * 1

Verder ge1dt voor plaats waar de rek gemeten wordt dat er 0.8 * Mmax
optreedt (Het midden van de rekstrook bevindt zich 8 mm uit het midden van
hat staafje van 20 mm).
De kracht wordt gelijkmatig verdeeld over de vier staafjes.
Oat wil dus zeggen: F = 0.25 Fmax '

Er is gewerkt met de volgende formule:

0.5 * 0.25 * Fmax * 1 * 0.8 * u

=
E * I

met: Fmax
1
u

=
=
=

250 (N]

20 (mm]
2 [mm]
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E
I

::

::

70000 (N/mm2]
1/12 'It (4)4 (mm4 ]

Ous: = 670 (~rek] I

i.
22,5"

Een wringend moment van 10 (Nm]
op een straal van 20.5 (mm] komt
overeen met een kracht per staaf
van 122 (N], en we verkrijgen
dezelfde belastingssituatie als
de vorige.

Analoog geldt nu :1L.._t_m_a_)(__::__1_3_0_8__(_~_r_e_k_]_

ii. Een tangentiaal buigend moment van 10 [Nm] op een straal van 22.5
(mm] komt overeen met een kracht per staaf van 110 (N].
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Twee spaken worden op buiging belast, de andere twee op torsie.
Oit zal indirekt in het weerstandsmoment verwerkt worden via het
kwadratisch oppervlaktemoment. Hiervoor wordt het gemiddelde van
buiging en torsie genomen, namelijk:

I :ll

Ibuiging +

2

Itorsie
=

1/12 * b4 +

2

0.141 * b4

Dus: I ~ 0.112 * b4

In feite is de belastingstoestand een tussenvorm van de hiervoor
gebruikte en de onderstaande:

fl "-. ex I w(x)
, i
! It>--x_

F t----........;.k
~ Ft

3 [ x (X)3]w(x) = -- 2-3-+-6EIy ,t

.
Omdat de inklemming tamelijk ver (22.5 [mm)) van de hartlijn
verwijderd is en de spaakjes tamelijk kort zijn, wordt aangenomen dat
de belastingstoestand, zoals gebruikt bij de vorige situaties,
bepalend is.

Analoog geldt nu: I £max = 1580 [~rek) I

Opmerking:

In werkelijkheid is het voorgaande het uiteindelijke resultaat van een
iteratieproces van krachten, rekbepaling en geometrie.
AIleen het eindresultaat, gebaseerd op de werkelijke geometrie, is hier
voorgerekend.
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HOOFDSTUK 4:

4.1 Algem••n.

REKSTROOKJES

Het principe van rekstrookjes is zeer simpel; het zijn weerstanden waarvan
slechts de relatieve weerstandsverandering (AR/R) gemeten hoeft te worden.
Deze relatieve weerstandsverandering is proportioneel met de te bepalen
relatieve lengteverandering (AI/I).
Voor het verband tussen deze varia belen kunnen we de volgende dimensieloze
relatie opstellen:

Al

R
= k *

I
(lie paragraaf 1.2)

De konstante in de relatie, de zogenaamde Hk-faktor H of HGauge-faktor H

(§1.2), is voor de rekstroken afzonderlijk konstant te noemen binnen het
normale temperatuurs- en vervormingsbereik.
De faktor heeft voor de meest gebruikte metalen de volgende waarden:

Konstantaan:
NikkelChroom:
Platina:

k = 1,8

k = 2,1
k = 3,5

2,2
2,4
3,9

Dit betekent dat een relatieve lengteverandering van 1 ~rek bij een 120 [Q]
strookje met een k-faktor van 2 een relatieve weerstandsverandering ten
gevolge heeft van:

R
= = 0,00002

met een absolute waarde van AR = 0,00024 [Q].

Voor het nauwkeurig meten van zulke kleine weerstandsvariaties wordt er
gebruik gemaakt van de brugschakeling van Wheatstone. Met behulp hiervan
worden de weerstandsvariaties proportioneel omgezet in spanningen.
Er zijn ook andere methoden, maar vanwege de eenvoudige opbouw en de vele
gebruiksmogelijkheden worden bij rekstrookmetingen vrijwel uitsluitend
Wheatstone-bruggen verwerkt.
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4.2 Wheatstone-brug.

Figuur 4.1 toont een schema van de betreffende brug.

A

c o

B

Figuur 4.1: Wheatstone-brug.

De brug bestaat uit vier weerstanden R1 tot en met R4. De voeding wordt
verzorgd door UE en UA is de te meten uitgangsspanning.
In de praktijk worden de weerstanden R1- R2, R3- R4 of aIle vier aan elkaar
gelijk gemaakt om een symmetrische opbouw van de brug te verkrijgen.

Door allerlei onnauwkeurigheden en mechanische voorspanningen wordt meestal
al voar de meting een signaal UA afgegeven, dus zonder belasting. Dit kan
gekompenseerd worden door een hulpbrug of een variabele weerstand.
In dit geval wordt er van uitgegaan dat de brug in uitgangstoestanct
afgeregeld is ap nul.
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Dus:

= =

=

R,
met: UAC = * UE

R, + R2

R4
* UE

R3 + R4

Gaat men er van uit dat aIle weerstanden in uitgangstoestand gelijk z~Jn aan
R en noemt men de verdere weerstandsveranderingen als gevolg van rek en
temperatuursverandering AR, dan kan de volgende algemene vergelijkingvoor
het meetsignaal UA opgesteld worden:

AR, AR 3 AR 2 M 4 M, 11 AR 3 M 2 11 AR 4
- + - - +

R R R R R2 R2

UA = UE 11

4 + 2(AR, + AR 2 + M 3 + M 4) + M,AR 3 + AR,AR 4 + AR 2M 3 + AR 2AR 4
<

R R R R R2 R2 R2 R2

Wanneer men de hogere orde termen verwaarloost en met
R

= k * e;.~ ,

geldt:

met:

t·
1

=

=
=
=

4

brugvoedingsspanning
k-faktor (gevoeligheid rekstrook)
rek van de betreffende rekstrook.
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Afhankelijk van het aantal rekstroken zijn er een aantal schakelingen
mogelijk:

A: Kwartbrug IFiguur 4.21:

Figuur 4.2: Kwartbrugschakeling.

Er wordt gewerkt met een aktief rekstrookje IR,l.
De brug wordt met vaste of variabele weerstanden gekompleteerd.

Er geldt: =
": • k • E I

Qe~~r~!Q9: In dit geval is er geen temperatuurskompensatie, tenzij voor
R, een speciaal temperatuurgekompenseerd strookje wordt
genomen.
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B: Halve brug IFiguur 4.3):

Figuur 4.3: Halve brugschakeling.

In het algemeen worden meerdere rekstrookjes in een brug opgenomen. De
voornaamste reden hiervoor is de mogelijkheid voor temperatuurs
kompensatie: Zie appendix A.
In het geval van de halve brug gebruikt men twee strookjes.
Oeze worden zo aangesloten dat weerstandsvariaties als gevolg van de
varierende temperatuur geen invloed hebben op de uitgangsspanning UA.
Deze UA is maximaal wanneer de weerstandsvariaties als gevolg van
mechanische bela sting gelijk in grootte en tegengesteld van teken zijn.

I
UE2 * k * ~ IIn dit geval geldt: __U_A = ~~.

c: Volle brug IFiguur 4.4):
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u

Figuur 4.4: Volle brugschakeling.

In de volle brugschakeling worden vier rekstrookjes gebruikt.
In dit geval is er ook weer temperatuurskompensatie.
De maximale uitgangsspanning wordt verkregen wanneer de weerstands
variaties als gevolg van de mechanische bela sting gelijk en tegengesteld
van teken zijn.

Er geldt dan: = "E • k • £ I

De bruggen kunnen gevoed worden met gelijk- of wisselspanning.
Bij gelijkspanningsvoeding is de opstelling in het algemeen eenvoudiger
omdat men bij wisselspanning veel voorzorgen moet nemen om storende
kapacitieve en induktieve invloeden te vermijden. Bij gelijkspanningsvoeding
kunnen de bruggen zonder problemen gemeenschappelijk gevoed worden.

4.3 Foutenbronnen.

Door allerlei oorzaken kunnen er foutieve signalen ontstaan.
Als belangrijkste zijn te noemen:

Onder invloed van temperatuursveranderingen treden weerstandsvariaties
op, waardoor nUlpuntsverschuiving of spanningsdriften aan de output
kunnen ontstaan.
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Deze temperatuursinvloeden kunnen voor een groot gedeelte gekompenseerd
worden door toepassing van halve of volle brugschakelingen.
(Zie appendix A).

Verder kan de brug ook in onbalans raken ten gevolge van
onnauwkeurigheden in de afzonderlijke rekstrookweerstanden.

Varierende kabelweerstand als gevolg van temperatuurvariaties en
varierende overgangsweerstanden van kontakten zijn hinderlijk.
Vooral in de brug kunnen deze aanleiding geven tot grote fouten in
verband met de nauwkeurigheid van de weerstandsmeting.
Het is dus zaak de strookjes met vaste temperatuurstabiele weerstanden
te kompleteren tot een volle brug en deze vervolgens in zijn geheel te
schakelen.

In het voorgaande is aangenomen dat de Uk-faktor" een konstante is.
In werkelijkheid is dit niet zoo Het verband tussen de specifieke
weerstands- en lengteverandering is niet rechtlijnig. De afwijking van de
rechte is de lineariteitsafwijking (Figuur 4.5) .

.1R/R i

Meet

gebied.

l---.-,,,L----i Lineari tei ts
afwijking.

1:::.1/1

Figuur 4.5: lineariteitsafwijking.
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Deze afwijking is afhankelijk van de rek E en moet dus steeds worden
aangegeven voor een bepaald gebied. Gewoonlijk neemt men hiervoor van min
tot plus 1000 [~rek].

Oorzaak van niet-lineariteit ligt in het feit dat de weerstandsvariatie
als gevolg van de verandering in soortelijke weerstand van de draad niet
precies evenredig is met de rek E.

Heestal is echter het andere effekt. weerstandsvariatie door
vormverandering, bij draadmaterialen sterk overheersend zodat de
rekstrookjes buitengewoon kleine lineariteitsafwijkingen vertonen van
enkele tienden mikrorekken.

e. ~ry!g_~D_D~~~~r~~!!:

Vooral bij statische rekmetingen speelt kruip een belangrijke rol.
Hieronder verstaat men de afname van de rek in de meetdraad ten opzichte
van de rek in het basismateriaal.
De meetdraad wordt immers via de drager en de lijm op het basismateriaal
"gespannen N

• Bij aanhoudende belasting zal de spanning verminderen
doordat de lijm en het dragermateriaal toegeeft of kruipt.
aij gebruik van zeer goede lijmsoorten en dragers is het effekt te
beperken tot uiterst kleine waarden.

Onder hysteresis verstaat men het effekt dat een materiaal na deformatie
als gevolg van belasting niet meer zijn oorspronkelijke vorm aanneemt.
Hysteresis en kruip houden verband met elkaar wanneer men bedenkt dat
zowel het rekstrookje als het basismateriaal onderhevig zijn aan deze
effekten.
Zo is het zelfs mogelijk dat de kruip van het strookje en de ~ysteresis

van het basismateriaal elkaar kompenseren.

Fabrikanten geven meestal een maximum op voor de toelaatbare
stroomsterkte door de meetdraad. Als gevolg van deze stroom zal het
geheel opgewarmd worden waardoor de kruip toe zal nemen.

Bij aanhoudende wisselbelasting neemt de hysteresis toe en zal
uiteindelijk breuk optreden.

Rekstrookjes zijn gevoelig voor vocht. Door opname zwelt het
dragermateriaal en hierdoor ontstaat rek in de meetdraad.
Dit kan voorkomen worden door speciale afdekmiddelen zoals siliconenwas.
kunstharsen of rubbers.
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4.4 K.uzebepaling.

Voor deze toepassing komen normale draadstrookjes of foliestrookjes in
aanmerking omdat er sprake is van normale rekmetingen bij omgevings
temperatuur (Figuur 4.61.

)

~

\
Spanningskoncentratie

Figuur 4.6: a. Oraadstrookje

Aansluitelektroden

Puntlas

Metaalfolie

b. Foliestrookje

Bij draadstrookjes bestaat het rooster uit gewikkelde draden en bij
foliestrookjes uit een geetst metaalfolie-patroon.
Dit rooster is bevestigd op een kunststofdrager. de basis.
De funktie hiervan is drieledig:

1. Voor de handelbaarheid van het rekstrookj~ tijdens de bevestiging.
2. Het voorziet het rooster van een kant en klaar oppervlak voor de

lijmbevestiging op het werkstuk.
3. Het zorgt voor de elektrische isola tie tussen het rooster en het

testobjekt.

Foliestrookjes hebben duidelijke voordelen ten opzichte van draadstrookjes.
Op de eerste plaats zijn er bij foliestrookjes geen spanningskoncentraties
dankzij de afwezigheid van lasverbindingen. Hierdoor hebben ze een langere
levensduur.
Verder kunnen ze ook een grotere stroomsterkte verdragen, omdat het warmte
afgevend oppervlak van het rooster groter en de isolerende laag dunner is.
In verband met de beperkte inbouwruimte, is feitelijk het belangrijkste
voordeel dat deze strookjes zeer klein en dun gemaakt kunnen worden.

Uit het zeer grote assortiment types en merken wordt gekozen voor een
foliestrookje van de Japanse firma TML (Tokyo Sokki Kenkyujo Co.l.
In bijlage II zijn de verdere specificaties van het gekozen type rekstrookje
toegevoegd.
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HOOFDSTUK 5:

5.1 AIg.m••n.

ElEKTRONISCH GEDEElTE

In paragraaf 2.4 is onder alternatief B de globale struktuur beschreven van
de signaalverwerking.
De signalen van de rekstroken worden door Wheatstone-bruggen omgezet in
spanningen, door een low-level multiplexer een voor een afgetast. dan door
een instrumentele versterker op een hoger niveau gebracht en door een ADe
omgezet in een 12-bits digitale waarde.
De versterker bezit een aparte ingang waar het offsetsignaal bijgemengd
wordt. Dit signaal is afkomstig van de mikroprocessor en wordt door een DAC
omgezet in een analoge waarde.

In de uiteindelijke uitvoering is de basisstruktuur gelijk gebleven, met
dien verstande dat de rekstrooksignalen nu in twee fasen versterkt worden.
De eerste fase vindt plaats op de sensor zelf. Hier worden de bruggen zo
kompakt mogelijk gekompleteerd, waarna de uitgangssignalen alvast
voorversterkt worden.
Deze voorversterking vermindert de invloed van storingen op het signaal.
veroorzaakt door kapaciteiten en weerstanden van lange aansluitdraden.
De tweede fase is de eigenlijke versterking en vindt plaats in de
verwerkingseenheid buiten de sensor.
Hier worden ze op voldoende hoog niveau gebracht om aan de ADC eQ de mikro
komputer toegevoerd te kunnen worden.

Bijlage III toont het elektrisch schema van de signaalverwerkingseenheid.
Het geheel bestaat uit 5 hoofdkomponenten die achtereenvolgens in de
volgende paragrafen behandeld zUllen worden:

- De brugschakelingen
- De voorversterkers (INA-l01 AM)
- De signaalverwerkingseenheid (SOM-85G KG)
- De instrumentele versterker (3629 AM)
- De digitaal-analoog konvertor (OAC aO-CBI-V)

Het gedeelte aangeduid met LM 747 0 is een schakeling die een waarschuwings
signaal geeft wanneer de uitgangsspanning van de instrumentele versterker
boven + 10 of onder -10 [V] ,komt te liggen.

5.2 Brugschakelingen.

Figuur 5.1 toont het schakelschema van de acht rekstrookbruggen.
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Ref

Figuur 5.1: Schakelschema rekstrookbruggen.

De rekstrookparen afzonderlijk vormen halve bruggen. Bij aIle acht halve
brugschakelingen wordt de brug gekompleteerd tot een volledige Wheatstone
brug door hetzelfde paar referentieweerstanden.
In dit geval is gekozen voor weer twee exakt dezelfde rekstrookjes als in de
brugschakelingen zelf. Deze zijn zo op de sensor bevestigd dat ze mechanisch
niet vervormd worden. De weerstand ervan is dus alleen
temperatuursafhankelijk en wel in dezelfde mate als alle andere weerstanden
in de brug.
Alle bruggen zijn dan ook volledig temperatuurgekompenseerd.
(lie appendix A).

De verschillende draden die de rekstroken verbinden tot bruggen zijn
allemaal precies even lang gemaakt en zo kort mogelijk gehouden om invloeden
van kabelweerstanden in de brug te vermijden.
(lie paragraaf 4.3).

- 42 -



5.3 De vooryersterkers (INA-101 AM).

Bijlage IV.a geeft een overzicht van de specifikaties van de gekozen
vers.terker.
Zoals vermeld worden ze gebruikt om het uitgangssignaal van de bru9gen
alvast voor te versterken om de invloed van storingen veroorzaakt door
kabelweerstand en -kapaciteit te verminderen.
Figuur 5.2 toont een schakelschema van de gebruikte toepassing.

V

TAAIlSDUCfA A}'~~A
DASEIlSDA ~ ...- -

L
~ AUISTA~

BAIDIE E2

Ii- /8

~'_. J

Figuur 5.2: Schakelschema voorversterkers.

De versterking van het geheel wordt bepaald met be~ulp van de, in de figuur
aangegeven, formule.
Deze versterking wordt ingesteld door de keuze van de weerstand Rg .

Voor de maximale uitgangsspanning van de bruggen geldt:
(Zie paragraaf 4.2; halve brugschakeling)

=
2

=
=
=

5 (V]
1500 (~rek]

2.14 (-]

Dus: = 8 (mV]

De volgende komponent vraagt ~ 1 (V]
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Dus moet gelden voor de versterking: I K = 125 [-] I

Substitueert men dit in de in figuur 5.2 gebruikte formule:

125 = 1 +

40

= 323 [2] I

Deze acht voorversterkers moeten samen met de brugkompletering op de sensor
gemonteerd worden.
Voorgesteld wordt om de printplaat onder de sensor te monteren; Dus tussen
de onderzijde van de sensor IBijlage I.2} en de koppelplaat IBijlage I.4}.
De printplaat moet dan bevestigd worden in een soort draagring IFiguur 5.3}.

85
I'-

..----11_ Printplaat.
I
:

i

I II - :

I~ ¢ 100

--I

Figuur 5.3: Printplaatbevestiging.

5.4 De signaalverwerkingsunit (SOH-856 KG).

Bijlage IV.b geeft een overzicht van de specifikaties van de unit.
Het betreft een gelntegreerde schakeling waarin analoge signalen worden
gemultiplexed en omgezet in digitale waarden.
Figuur 5.4 toont een funktieschema van de SOM.
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Figuur 5.4: Funktieschema signaa1verwerkingsunit.

De ingangssignalen, minimaal 0 tot .50 [mV] en maximaal -5 tot .5 (V].
worden eerst gemultiplexed. Deze multiplexer kan of acht dUbbele<of zestien
enkele signalen schakelen. In dit geval dus acht verschilsignalen.
Hierna passeren de signalen eerst een Sample en Hold-circuit alvorens ze aan
de ADC toegevoegd worden.
Deze zorgt voor de uitvoer in 12-bits, two-komplements waarden.
Verder zorgt een delay-timer ervoor dat de verschillende komponenten een
bepaalde ·settling-tijd" krijgen alvorens de konversie start.

In bijlage III is te zien dat verscheidene pinnen van de unit doorverbonden
zijn. Dit is gedaan om de werking te versoepelen.
Wanneer het geschikte 8-bits kanaal op de 1ijnen AO' A1 en A2 (19 tim 21)
aanwezig is. moet de niet-STROBE 1ijn (48) 1aag gemaakt worden.
Hierdoor wordt de delay-timer gestart. Is deze aktie beeindigd zorgt de
DELAY-OUT (45), gekoppeld aan de LOAD (23) I ervoor dat het signaal
doorstroomt tot het S/H-blok.
De DELAY-OUT is ook doorverbonden met de niet-TRIG (46). Wanneer deze lijn
1aag wordt start de konversie.
De S/H-CONTROL 1ijn (66) is verbonden met de niet-BUSY (24) zodat de S/H in
HOLD-mode is gedurende de konversie.
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Wordt deze niet-BUSY hoog dan is de konversie gereed en kunnen de waarden in
twee runs uitge1ezen worden door het al of niet zetten van de LSB Iijn (53).

5.5 0, instrum,nt,l. y.rst.rk,r (3629 AM).

Bijlage IV.c geeft een overzicht van de specifikaties van de versterker.
De versterker vorrnt een tussenstap in de vorige eenheid.
De signa1en uit de multiplexer (lijn 2 en 78) worden eerst door deze
versterker op voldoende hoog niveau gebracht en dan pas toegevoerd aan het
S/H-circuit (Iijn 68).
Figuur 5.5 toont een schakelschema van de gebruikte toepassing.

Figuur 5.5: Schakelschema instrumentele versterker.

Bij de ingangssignalen. afkomstig van de bruggen. wordt via ingang 7 de
offsetspanning Nbijgemengd N.
Omdat dit als voorwaarde gold kon niet worden gekozen voor de si9naa1
verwerkingsunit met ingebouwde versterker. Bij deze versterker kon geen
andere ingang bijgemengd worden.
Pin 8 en 9 zijn in voor deze toepassing aan elkaar verbonden omdat stroom
versterking (Npower-boosting") niet nodig was.
Tussen pin 4 en 5 is een goedkoop 1-s1ags potmetertje gemonteerd om de
offset zo laag mogelijk uit te nullen.
De versterking wordt bepaaid met behuip van de in de figuur aangegeven
formule. Ingesteld wordt deze door de keuze van weerstand Rg .
Gekozen is voor een vaste weerstand (2k) in kombinatie met een regelbare
weerstand (5k) om zodoende ook de versterking te kunnen varieren.
De versterking is dus minimaal 7,86 en maximaal 15.
De S/H vraagt een spanning tussen -10 en +10 [V] als ingangsspanning.
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Na de versterker is daarom een schakeling geplaatst om door middel van
ledjes aan te geven of deze grenzen overschreden worden (LM 747 D).

5.6 D' Oigitaal-Analoog Convertor (OAC aO-CSI-V).

Bijlage IV.d geeft een overzicht van de specifikaties van de OAC.
De OAC zet 12-bits waarden, gegenereerd door de mikrokomputer, om in analoge
spanningen die toegevoerd worden aan de referentie-ingang van de versterker.
Met andere woorden de DAC zorgt ervoor dat de juiste offsetspanningen bij
het versterkte signaal gemengd worden.

5.7 Konklusi•.

Konkluderend kan gesteld worden dat voor wat betreft de elektronika van de
sensor het ~ 150 [~sec] duurt vooraleer de data beschikbaar is voor de
mikrokomputer. De bandbreedte van de elektronika is dus ongeveer 1 [kHz].

Krachten in de orde van !:. 250 [ N] worden uitgevoerd met een resolutie van
0.12 [N/bit] .
Momenten in de orde van !:. 10 [Nm] worden uitgevoerd met een resolutie van
4.9 [Nmm] .
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HOOFDSTUK 6:

6.1 Alg,ro,.n.

KOHPUTERIHPLEHENTATIE

In de vorige hoofdstukken is er gekonstateerd dat de rekstrook-signalen niet
rechtstreeks als krachten en momenten uitleesbaar zijn, wanneer er gebruik
gemaakt wordt van de matrix-methode.
Het was nodig deze eerst te digitali$eren en ze via de stijfheidsmatrix om
te rekenen naar de gewenste krachtkomponenten.

Naast een stuk elektronika zoals beschreven in hoofdstuk 5 is er dus ook nog
rekentuig benodigd. in dit geval een mikrokomputer.
Bij de bepaling hiervan moet allereerst een keuze gemaakt worden tussen een
groot of een klein systeem.
De sensor zal immers zijn uiteindelijke funktie moeten gaan vervullen in een
gekompliceerd robotsysteem.
In dit verband doen zich twee alternatieven voor:

1. De sensor-software draait samen met regel- en stuurprogramma's voor de
robot en de signaalterugkoppeling op een groot systeem.

2. De sensor-software draait op een kleine komputer die op een lager niveau
gaat werken dan andere "master-systemen".

Waarschijnlijk is het uberhaupt verstandiger om te kiezen voor hat tweede
alternatief vanwege het overzicht en de beheersbaa~heid.

Ais eerste aanzet ligt het duidelijk voor de hand om hiervoor te kiezen.
Wil men in dit kader iets bereiken dan moet men gestruktureerd te werk gaan
en dus allereerst proberen een sensorsysteem draaiende te krijgen.
Bovendien kan dan gebruik gemaakt worden van de, op de TH aanwezige. EWMC
opstellingen zoals die gebruikt worden voor het praktikum Besturings
technologie.

Inherent aan sensorsignaalterugkoppeling zijn tijdkritische problemen.
Het is daarom zaak het programma zo snel mogelijk te maken en dus in in
assembly te programmeren. Hogere talen gebruiken vaak meer instrukties dan
strikt nodig is, en werken met machinetaal gaat erg moeizaam en is
bovendien sterk gevoelig voor fouten.
In de volgende paragrafen zal de hard- en software van de gebruikte
opstelling nader worden toegelicht.

6.2 Hardwar,.

De gebruikte mikrokomputer is opgebouwd rond een INTEL 8085 mikroprocessor
als CPU (Central Processing Unit).
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Daze mikrokomputer is weer aangesloten op de afdelingskomputer (PRIME) en
met behulp van een terminal kan met de mikro en de PRIME gekommuniceerd
worden.
De gebruikte komputer is "memory-mapped" d.w.z. de in- en uitgangen worden
als geheugenplaatsen gezien en kunnen ook dezelfde bewerkingen ondergaan.
Het geheugen bestaat uit 4K ROM en lK RAM 116-bits adressen).
De adressering van het geheel is als voIgt:

OOOOH OFFFH ROM
3COOH 3FFFH RAM, waarvan
3FOOH 3FFFH Stack
4000H 4011H Serie in- en uitgangen
4020H 4033H Parallel in- en uitgangen
40ltOH 4061H Interrupt- en keyboardcontroller en timer

De beide serie-poorten worden gebruikt om via de terminal met de mikro te
kunnen kommuniceren en om de verbinding met de PRIME te leggen.
De parallel-poorten moeten extern gedefinieerd worden.
De mikro bevat twee PPI's (Programmable Pheripheral Interface) van het type
INTEL 8255 A. Met deze twee hebben we de beschikking over vier 8-bits en
vier 4-bits in- of uitgangen.
We leggen deze poorten vast als in- of uitgang door de invoering van een
kodewoord voor de PPI. De adressering hiervan is als voIgt:

4023H
4033H

Kodewoord PPI 1
Kodewoord PPI 2

Figuur 6.1 laat zien hoe de poorten gedefinieerd zijn en waaraan ze
gekoppeld zijn.
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I4023H: I PPIL...---------i
KODEWOORD: 10010011

4033 H:

KODEWOORD:

PPI 2

10000000

0-

SDM
7

} ADC
IN2

4021H -
0

7~ STROBE

INUIT ~

LSBI~
~~

4022 H 3r-
BUSY~

~

o~

71--

UiT2 I--
f-
f-

4031 H l-
I-

01- DAC

7_

UiT 3 -
/-

~-

4032 H 3--- < SDM
0-

MUX

IN 1

4020H
VRU

7f-

UiT 1 f-
I--
f-

4030 H f-
f-

01--

VRiJ

Figuur 6.1: Definitie van de poorten.

Ingang INt en uitgang UITt (beide 8-bit) ZlJn vrij gelaten om in een later
stadium mogelijk andere randapparatuur te koppelen.
Voor uitgang UIT3 moeten programmatechnisch speciale maatregelen getroffen
worden om hiervan specifiek bepaalde lijnen aan te spreken zonder de andere
te belnvloeden. Dit wordt gedaan door naast de uitgang in een uschaduwwoord u

de toestand hiervan bij te houden en hiermee te manipuleren alvorens de
gewenste situatie uitgestuurd wordt.

De verdere hoofdbestandelen van het systeem zijn een Interruptcontroller
(INTEL 8259) waarmee acht interrupts kunnen worden afgehandeld, een
Programmable intervaltimer (INTEL 8253) die een aantal tijdsfunkties kan
uitoefenen en een Keyboardcontroller (INTEL 8279).
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6.3 Software.

De reeds aanwezige software bestaat uit twee hoofdbestanddelen:

- Microsim
- Monitor

Assembler + simulatieprogramma.
Programma voor de konversatie met de PRIME,
het zoe ken van fouten en het manipuleren met geheugens.

Microsim bevat ook software, speciaal geschreven voor het praktikum
Besturingstechnologie, die ook hier gebruikt zal worden.
Het betreft enkele rekenroutines voor het bewerken van 16-bits, two
komplements getallen en enkele routines om gemakkelijk tekst en data van en
naar het beeldscherm te schrijven.
Deze routines zijn gedefinieerd in de Microsim-segmenten ALGOR en LINK1 tot
en met LINK4 (N.B. Microsim-files heten "segmenten").

Maar het belangrijkste is natuurlijk het schrijven van een gebruikers'
programma, dat in een stuk RAM beginnende bij JCOOH zal komen te staan.

6.4 Qntwikkelde Drogrammatuur.

Het programma moet ervoor zorgen dat offsetwaarden worden uitgestuurd,
rekstrookwaarden worden ingelezen, omgerekend worden naar de juiste krachten
en momenten en tenslotte in een stukje RAM worden weggeschreven.
De data uit dit stuk geheugen kan later, wanneer de sensor gelmplementeerd
is in een robotbesturing. door een parallelle of e~n seriele interface op de
systeembus worden gezet.
In eerste instantie is een programma geschreven dat de inhoud van dit
geheugenblok uitleest en naar de terminal stuurt.

Gekozen is voor een programma op interruptbasis.
Het hoofdprogramma bestaat uit een wacht1us waarin net z01ang gewacht wordt
totdat men een sein geeft dat men een meting zichtbaar wil maken op het
beeldscherm of dat men wi1 stoppen met het programma.
In de tussentijd worden door de timer in een ze1f aan te geven frequentie
interrupts gegenereerd.
Een interrupt start de interruptserviceroutine waarin achtereenvolgens:

- offsetwaarden worden uitgestuurd;
- de elektronika wordt gestart en gekontroleerd;
- rekstrookwaarden worden inge1ezen;
- deze omgerekend worden naar de juiste krachtkomponenten;
- en weggeschreven worden naar een geheugenblok.
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Het komt er dus in feite op neer dat zeer frekwent. bijna voortdurend
waarden worden ingelezen en omgerekend en alleen wanneer men dit wil worden
deze op het scherm zichtbaar gemaakt.
In een robotsysteem zal wellicht sprake zijn van eenzelfde situatie.
De sensor meet en registreert bijna voortdurend de signalen terwijl de data
met een veel hogere sampletijd uitgelezen wordt en verwerkt in de
robotbesturing.

De globale struktuur van het hoofdprogramma en de. in de tussentijd steeds
doorlopen, interruptserviceroutine wordt weergegeven in figuur 6.2 a en b.

BEGIN

BEGIN

INIT.

INIT.

OFFSET UIT

HOOFDPR.

REKKEN IN

STOPPEN
OMREKENEN

BEELD
ROUTINE

Figuur 6.2: a. Struktuur hoofdprogramma.
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De opzet lijkt eenvoudig. Er moet echter bijzondere aandacht besteed worden
aan de synchronisatie van het geheel en aan de manipulatie met 12- en 16
bits getallen; De elektronische hardware verwerkt 12-bits waaarden terwijl
de software-routines 16-bits waarden als in- en uitvoer kennen.
De moeilijkheden hiervan zijn voor het grootste gedeelte te ondervangen door
een goed doordachte koppeling tussen de elektronische hardware en de in- en
uitgangen van de mikrokomputer. Wanneer dit goed gebeurd is kan de omzetting
van en naar 12-bits getallen tegelijk met het lezen of het schrijven van in
en uitgangen plaatsvinden.

Het uiteindelijke programma maakt gebruik van de in paragraaf 6.3 beschreven
software en bestaat verder uit zes nieuwe segmenten:

1. HOOFO
2. DATA
3. INIT
4. REKEN
5. BfELD
6. DEFIO

Hoofdprogramma + interruptserviceroutine.
Data van de verschillende segmenten.
Initialiseren van de timer.
Matrixvermenigvuldiging.
Beeldschermroutine.
Definitie in- en uitgangen.

Bijlage V geeft een listing van de genoemde segmenten.
Voor de benodigde data (16-bit) worden er vier geheugenblokken gereserveerd
die we zullen aanspreken met behulp van vier pointers:

2100H - 210FH
2200H - 220FH
2300H - 236FH
2000H - 200BH

POINT 1 ~

POINT 2 ~

POINT 3 ~

POINT 4 ~

8 offsetwaarden
8 rekstrookwaarden
48 matrixelementen
6 krachtkomponenten

Wanneer het programma gestart wordt I moet eerst een gewenste sampletijd
ingetypt worden.
De reden hiervoor is tweeledig:
Op de eerste plaats is het nu mogelijk de frequentie van de samples aan te
passen aan de externe omstandigheden.
Een andere reden is dat nag niet precies bekend is hoe snel de elektronika
werkelijk is en hoe snel het programma kan zijn. zodat het kiezen van de
snelst mogelijke sampletijd mogelijk iteratief zal moeten gebeuren.
De hele ontwikkeling van de sensor verkeert op het moment van schrijven in
de fase dat gewacht wordt op de elektronische komponenten en gwerkt wordt
aan de reeds ontworpen printplaten.
Het programma kan pas getest worden wanneer de elektronika gebouwd en
volledig doorgemeten is.
De routines die vooraf getest kunnen worden zijn de rekenroutine en de
beeldschermroutine. Hiervoor is geschreven het segment SENSOR dat in feite
een koppeling is van de segmenten REKEN en BEElD.
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In bijlage VI is een listing toegevoegd. SENSOR maakt gebruik van hetzelfde
DATA-segment. Door nu op monitorniveau waarden in te voeren.voor de
rekstrooksignalen en de matrixelementen kan de werking gesimuleerd worden
(Door het runnen van de execute-file COMPIL).
De uitvoer bestaat dan uit drie krachten en drie momenten die netjes naar
het beeldscherm geschreven worden.

In de huidige opzet van het programma moeten eenmalig voor de start van het
segment HOOFD op monitor niveau de blokken voor de offsetwaarden en de
matrixelementen gevuld worden. In een later stadium, wanneer het programma
zijn werking bevestigd heeft en wanneer de matrix bekend is, kan men denken
aan een hulpprogramma waarin dit in de initialisatie automatisch gebeurt.
Het vullen van de geheugenplaatsen met matrixelementen spreekt voor zich.
Het invullen van het offsetblok kan als voIgt gebeuren:

- sensor in onbelaste toestand brengeni
- uitlezen van de rekstrookwaarden 116-bit: 2200H - 220FH)i
- inverteren hiervani
- wegschrijven naar het offsetblok (16-bit: 2100H - 210FH).

Dit kan zonder verdere problemen omdat via de hardware ervoor gezorgd is dat
de 12-bits rekstrookwaarden bij de ingang worden omgezet in een 16-bits
waarde en de offsetwaarden bij de uitgang vice versa.
Bij deze procedure worden de 12 bits neergezet op de 12 meest signifikante
bits van het 16-bits getal. In feite worden ze dus 16 keer 20 groot gemaakt.
Oit alies om moeilijkhaden met het tekenbit te vermijden.
De matrixvermenigvuldiging wordt doorgevoerd met 16-bits getallen, dus de
matrixwaarden moeten ook 16 keer vergroot ingevoerd worden.
De resulterende krachten en momenten worden in het programma eerst 16 keer
verkleind alvorens ze uitgeschrevan worden naar hat baeldscherm.

- 54 -



HOOFD5TUK 7:

7.1 Inl,iding.

IJKINGSPROCEDURE

Zoals beschreven in paragraaf 1.3 onder alternatief 3 moet een sensor,
gebaseerd op de matrix-methode, voor de ingebruikneming eerst geijkt worden.
In een bepaalde volgorde worden nauwkeurig gedefinieerde ijkkrachten
aangebracht en de daarbij optredende rekstrooksignalen worden gemeten.
Op deze manier kunnen de koefficienten van de vervormingsmatrix bepaald
worden.

5 = A * F I

We z1Jn echter gelnteresseerd in het omgekeerde verband tussen de kracht en
de rekstrooksignalen.
Hiertoe dient matrix A nog gelnverteerd te worden om aldus de gewenste
stijfheidsmatrix C te verkrijgen.

F = C * S I

7.2 Praktisch, uityo,ring.

(Met: C = A- 1 I

Er is sprake van acht rekstrooksignalen die sen maat vormen voor drie
krachten en drie momenten. Ous:

51

52 A11 A16 F 1

53 F2

54 F3
=

S5 M1

56 MZ

S7 A61 ' . A66 M3

Sa
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De 48 elementen moeten door het aanbrengen van gewichten bepaald worden.
In dit kader zijn er twee alternatieven:

1. Men doet slechts zes verschillende metingen.
Men brengt de krachtkomponenten achtereenvolgens aan.
Bij meting van de rekstrooksignalen wordt dan bij iedere 1 kolom van
matrix A gevuld.
Opmerking: Het aanbrengen van een komponent kan men natuurlijk meerde~e

malen herhalen en een gemiddelde waarde van de rekstrook
signalen bepalen.

2. Men doet meerdere verschillende metingen, waarbij dus niet aan aIle
vergelijkingen voldaan kan worden. Daarna lost men het stelsel van
vergelijkingen zb op dat zo goed mogelijk aan aIle acht vergelijkingen
voldaan wordt (bv. de methode van Gauss).

Aanbrengen van de ijkkrachten.

Voor het aanbrengen van de verschillende krachten en momenten wordt
voorgesteld de sensor op de koppelplaat te monteren en het geheel aan de
vaste wereld te bevestigen.
Verder moet dan een hulpgereedschap gemaakt worden dat op de bovenring van
de sensor (bijlage 1.3) gemonteerd kan worden.
Dit hulpgereedschap moet 20 ontworpen worden dat gemakkelijk de gewenste
krachten en momenten hierop aangebracht kunnen worden.

Het genereren van de krachtkomponenten kan natuurlijk met behulp van
gewichten. Een andere mogelijkheid is echter de ASEA-robot hiervoor te
gebruiken. In de opstelling gebruikt en beschreven door Mike Dingemans (Zie
deel Ii WPA 0.312) wordt namelijk gebruik gemaakt van een drukdoos.
Wordt de sensor op een tafel gemonteerd dan kan men met behulp van de robot
en de drukdoos goed definieerbare ruimtelijke krachten aanbrengen op de
sensor.

7.3 InversebeDaling.

De bedoeling is dat men uit elk willekeurig patroon van rekstrooksignalen de
krachtkomponenten kan bepalen. Matrix A moet daarom geinverteerd worden om
het gewenste verband te verkrijgen:

F • C • s I
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Er wordt uitgegaan van de relatie: S = A * F

Met F = krachtenmatrix
S = rekstrookmatrix
A = vervormingsmatrix

(6 * 1)

(8 * 1)

(8 * 6)

De inversabepaling is niet zo eenvoudig als het op hat eerste gezicht lijkt.
Matrix A bestaat namelijk uit acht rijen en zes kolommen. In principe
bestaan van zo'n matrix meerdere inverse, de zogenaamde g,g,n,raliseerde
inversen.
In dit geval bepalen we die inverse van matrix A waarbij, met behulp van de
methode van de kleinste kwadraten. de fout in het rekstrooksignaal
geminimaliseerd wordt.
De signalen S bevatten immers een meetfout die we £ zullen noemen:

Dus: A * F = S + €

Met: S = meetwaarden;
A = gegeven parameters;
F = onbekende parameters;
£ = korrektie die het systeem konsistent maakt .

..

Oit wordt geminimaliseerd voor:

Dus voor iedere dF:

Resulterend krijgen we als benadering voor F:
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Voor de inverse van vervormingsmatrix A, de stijfheidsmatrix C, kan dus
geschreven worden:

Deze inverse wordt de transnormal. inv.rs. genoemd

7.4 Konklusi•.

Via een kalibratieproces moeten allereerst de elementen van vervormings
matrix A bepaald worden.
In de beschreven uitvoering betekent dit dat de volgende akties ondernomen
moeten worden:

1. Offsetwaarden bepalen (= rekstrookwaarden bij nUllast).
2. Offsetblok vullen (geheugenplaatsen 2100H - 210FH).
3. Krachtkomponent aanbrengen.
4. Rekstrookwaarden uitlezen (geheugenplaatsen 2200H - 220FH).

N.B. De 12 meest signifikante bits zijn bepalend voor de waarde!
5. Matrixelementen bepalen.
6. Herhaling stap 3, 4 en 5 totdat de matrix gevuld is.

Wanneer men de elementen van de vervormingsmatrix kent dan kan men met
behulp van de volgende formule de elementen van de.gewenste stijfheids
matrix bepalen.

De elementen van deze matrix moeten tenslotte nog ingevoerd worden op de
geheugenplaatsen 2300H tot en met 236FH.
Ze moeten weI 16 keer vergroot ingevoerd worden omdat het rekenprogramma
werkt met 16-bits getallen (lie paragraaf 6.4).

Kijken we naar de belastingsgevallen dan kunnen we een voorspelling doen
voor matrix C (Figuur 7.1).
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Normaalkracht Tangentiaal moment

Tangentiaalkracht Normaal moment

Figuur 7.1: Kenmerkende belastingsgevallen.

Neemt men naast de belastingsgevallen ook de positie en orienta tie van de
rekstrookjes in ogenschouw dan kan men konstateren.dat:

- Een normaalkracht een signaal verzorgt in 4 spaken.
- Een tangentiaaIkracht een signaal verzofgt in 2 spijIen.
- Een normaal moment een signaal verzorgt in 4 spijlen.
- Een tangentiaal moment een signaal verzorgt in 2 spaken.

De verwachting van matrix C is dan als voIgt:
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51

F1 +a 0 -a 0 +a 0 -a 0 5Z

FZ 0 0 0 +P 0 0 0 -~ 53

F3 0 +P 0 0 0 -~ 0 0 54
= *

M1 0 -"( 0 +"( 0 -"( 0 +"( 55

MZ 0 0 +0 0 0 0 -0 0 56

M3 +0 0 0 0 -0 0 0 0 57

5a

Met: 0 :t nul

De afwisselend negatieve en positieve waarden komen voort uit het feit dat
de rekstrookparing ook steeds verwisseld is.
Dit om de tot ale fout ten gevolge van mechanische of elektrische onnauw
keurigheden te minimaliseren.
De andere komponenten zijn zeer klein en ongeveer gelijk aan nul als de
mechanische ontkoppeling groat genoe9 is.
In dat geval kan deze waarden beter verwaarlozen en gelijk stellen aan nul
omdat dit minder fouten met zich mee zal brengen dan het rekenen met de zeer
kleine waarden.
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HOOFDSTUK 8: KONKLUSIES EN AANBEVElINGEN

- Als de sensor in de hand van de robot gemonteerd wordt, tussen pols en
hulpgereedschap. dan moet er rekening gehouden worden met het feit dat,
wanneer het gewicht van dit gereedschap niet verwaarloosbaar is, de sensor
extra offsetsignalen te verwerken krijgt.
Bovendien worden deze signalen belnvloed door de orienta tie van de pols.
Deze gegenereerde offsetsignalen dienen bij elke orienta tie gekompenseerd
te worden.
Waarschijnlijk is de beste oplossing hiervoor dit extern dus buiten de
sensor om te laten gebeuren. De sensor als eenheidsblok heeft als uitvoer
krachten en momenten in een stuk RAM. Deze signalen moeten dan, voordat ze
aan de robotbesturing worden toegevoegd eerst gekompenseerd worden voor de
offsetwaarden van het hulpgereedschap. De betreffende waarden kunnen
bepaald worden door de signalen, veroorzaakt door de zwaartekracht. te
vermenigvuldigen met de orientatiematrix van de pols van de robot.

- De hybrid teach-techniek is gebaseerd op het feit dat de robot alleen die
krachten en momenten op zijn omgeving uitoefent die door de operator zijn
ingeleerd (Zie Deel I: WPA 0.312).
Het is duidelijk dat het probleem kan optreden dat in figuur 8.1 is
aangeduid.

Figuur 8.1: Gegenereerde foutmomenten.
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Als het meetpunt van de sensor niet samenvalt met het gereedschapscentrum
zullen reaktiemomenten optreden als gevolg van de reaktiekrachten. Deze
zullen ervoor zorgen dat de robothand zal gaan roteren tenzij ze tegen
gekoppeld worden. Mogelijke oplossingen zijn:

a. Tijdens teachen handmatig korrigeren door de onstane momenten tegen te
koppelen met door de operator zelf te gegenereren momenten.

b. Wanneer men niet in opgedragen momenten geinteresseerd is (bijvoorbeeld
bij ontbramen) dan kan afgezien worden van momententerugkoppeling door
aIleen de krachten door te sturen naar de robotbesturing.

c. Is men weI gelnteresseerd in momententerugkoppeling dan kan men het
foutsignaal (lb ) berekenen uit:

I ~ · i • L I
Waarbij de vektor L van het aangrijppunt van de kracht tot het
sensorcentrum bekend is in handkoordinaten.
De berekende waarden kan men dan op dezelfde manier als het gewicht van
het gereedschap korrigeren.

- In vele gevallen bedraagt het gewicht van het hulpgeredschap meer dan 50t
van de maximale belasting. De sensor moet stijf genoeg zijn om'deze
gewichten en de krachten ontstaan door de versnelling hiervan :op te
vangen.
Aan de andere kant moet hij gevoelig genoeg zijn om de gewenste krachts
veranderingen te kunnen meten.
Er zal dus altijd een kompromis gevonden moeten worden tussen stijfheid en
gevoeligheid.
Wanneer mocht blijken dat de huidige sensor gevoelig genoeg is en
eigenlijk minder gevoelig mag zijn dan kan men deze beter niet op de robot
monteren, maar voor teach-doeleinden gebruiken. Voor de hybrid-technieken,
zoals beschreven door Mike Oingemans, zijn immers twee sensoren benodigd.
Een als "teach-sensorY en een als "meetsensor".
De sensor moet hiervoor dan geintegreerd worden in een holle plastic cup
die past in de menselijke hand (Figuur 8.2).
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Figuur 8.2: Sensorbal t.b.v. teach-doeleinden.

- Omdat er tussen de robot en zijn omgeving, in de beschreven toepassingen
(Oeel Il, sprake is van aktief kontakt is het voor de meetsensor het beste
deze zover over te dimensioneren dat nag net aan de gevoeligheidseisen
wordt voldaan.
Bovendien is h~t verstandig de sensor te voorzien van een mechanische
beveiliging tegen overbelasting. De ASEA-robot kent weliswaar een
software-beveiliging die bij een bela sting van meer dan 6 [kg) een
noodstop aktiveert. maar door de mechanis~he traagheid kan bij een
onverwachte botsing toch onherstelbare schade aangericht worden aan de
sensor.
Zo'n mechanische beveiliging kan bestaan uit een konstruktie met een
omhullende ring waarbij de toegestane speling verder wordt gelimiteerd
door een paspen (Figuur 8.3l.
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...--_- Speling.

"-----1- Klempassing.

Paspen. _----,

Figuur 8.3: Mechanische beveiliging tegen overbelasting.

De enige plaatsen waar speling aanwezig dient te zijn liggen rondom de
paspen en tussen de boven- en de beveiligingsring.
Voor de speling moet iets minder dan 0.1 (mm] worden aangehouden. omdat
de doorbuiging bij maximale belasting (= Fmax13/12EIyl 0.06 (mm] bedraagt.

De mechanische beveiliging is nog niet gerealiseerd omdat eerst de
situatie nogmaals bekeken moet worden wanneer de elektronika gereed is en
de bedrading weggewerkt. Anderzijds is er ook nog de in het vorige punt
genoemde mogelijkheid om van deze sensor een teach-sensor te maken.

- Naast de mechanische beveiliging is het ook verstandig om ook een zekere
kompliantie in te bouwen. vooral bij een proces als kontourvolgen onder
krachtkontrole. Doordat de encoders van de robot over een beperkte
nauwkeurigheid beschikken kunnen er krachtfluktuaties ontstaan zoals
aangegeven in figuur 8.4.
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Figuur 8.4: Krachtfluktuaties als gevolg van encoderonnauwkeurigheid.

Deze fluktuaties zijn grater bij vergrate kantaktstijfheid.
Bij voorkeur dient deze kompliantie dan niet in de sensor ingebouwd te
worden vanwege de grate vervormingen.

- Gekazen is voar Japanse TML strookjes vanwege de lage kosten en de snelle
levertijden. Wanneer de gevoeligheid en de nauwkeurigheid van deze
strookjes tegen blijkt te vallen moet er gekozen worden voor de speciale.
veel duurdere. precisiestroakjes zoals die geleverd worden door de firma's
Hottinger en Micro Measurements.
Wordt de gevoeligheid van de rekstrookjes vergroot. dan kan men de sensor
stijver uitvoeren en wordt de natuurlijke eigenfrequentie niet al te zeer
verlaagd. zelfs niet wanneer de sensor gekoppeld is aan een zwaar
gereedschap.
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- In testfase zal bijzondere aandacht geschonken moeten worden aan de print
plaat met de voorversterkers die op de sensor gemonteerd is (Zie figuur
5.3). Dit in verband met de warmteontwikkeling.
Zo'n stuk elektronika straalt warmte af die nadelig kan zijn voor de
nauwkeurigheid van de rekstrookjes en de Wheatstone-bruggen.
Om dit effekt te verminderen kan tussen de onderkant van de sensor en de
printplaat een warmte-isolerende laag aangebracht worden.

- Het grote voordeel van de huidige opzet is de flexibiliteit van de
elektronika.
Bij de keuze van een ander meetbereik hoeft, naast natuurlijk het
mechanische gedeelte, aIleen de printplaat van de voorversterkers
aangepast te worden. De basisstruktuur kan gelijk blijven, aIleen de
versterkingsfaktor zal anders ingesteld moeten worden en de grootte zal
aangepast moeten worden aan de veranderde geometrie.
De andere printplaat is universeel voor aIle meetbereiken!

- Wanneer de sensor gelmplementeerd wordt in een robotbesturing zal naast
de huidige elektronika ook nog een interface nodig zijn voor de data
overdracht van het stuk RAM naar de robotbesturing.
Vanwege de tijdkritische situaties bij krachtterugkoppeling moet hiervoor
ofweI een seriele interface met een zeer hoge Baud-rate gebruikt worden,
maar beter is een snelle parallelle interface te kiezen.
De gebruikte EWMC-opstelling heeft nog twee poorten van de PPI~s (a-bitl
hiervoor tot zijn beschikking (Zie figuur x.xl ..
eij de dataoverdracht kan men software-matig een soort keuzeschakelaar
inbouwen om het gewenste werkingprincipe in te kunnen stellen. Men kan
bijvoorbeeld aIleen gelnteresseerd zijn in de krachten.

In de opstellingen beschreven in deel I is sprake van een sensorsysteem
waarin het krachtsignaal vcortdurend afgetast wordt en in een bepaaide
cyclustijd van 10 tot 60 msec aan de robotbesturing wordt toegevoerd.
De huidige opzet op interruptbasis voidoet aan deze beschrijving.
De minimale sampletijd, ofweI de bandbreedte van de sensor, moet nog
bepaald worden als de elektronika en het programma hun werking hebben
bevestigd. Streven hierbij is geweest een sampletijd van 5 (ms] en dus een
bandbreedte van 200 [Hz] te halen voor het sensorsysteem.
Dan pas kan ook het voorloopprogramma geschreven worden om automatisch
de offsetwaarden en de matrixelementen te genereren (Zie paragraaf 7.41.

- 66 -



De eindkonklusie is dat er een eerste aanzet gegeven is tot de realisatie
van een sensorsysteem voor hybrid control toepassingen speciaal voor de ASEA
Irb 6/2 robot.
De sensor kenmerkt zich door zijn strukturele opbouw, waarin de elektronika
geschikt is voor elk meetbereik. Met de mechanische opbouw kan dus ge
experimenteerd worden om de juiste stijfheid en gevoeligheid te verkrijgen.
Wanneer de huidige sensor erg gevoelig is, kan overwogen worden om deze als
sensorbal uit te voeren en een andere, overgedimensioneerde sensor te maken
voor de toepassing tussen de pols van de robot en het hulpgereedschap.
Wil men immers hybrid control toepassingen realiseren zoals beschreven in
Deel I (WPA 0.312), dan zijn toch twee sensoren benodigd.
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APPENDIX A: R,kstrookg.yo.ligheid voor d. temDeratuUr.

De weerstand van een rekstrook verandert bij varierende temperatuur.
Dit is een gevolg van twee effekten:

1. Weerstandsvariatie door volumeverandering en verandering in soortelijke
weerstand.

2. De uitzettingskoefficienten van draad (Ad) en basismateriaal (A b ) zijn
niet gelijk. Hierdoor worden rekken geintroduceerd.

~~_1: Stel uitzettingskoefficient Ad = Ab ·
De weerstandsvariatie wordt dan aIleen bepaald door de temperatuurs
koefficient van de meetdraad (at).

Dan geldt: d: = at,draad dT

Dan geldt: ~ = k Q{

Met ·. ~ = (~ - ~ ) dT~ Ab Ad

Totaal:

Gedefinieerd wordt nu de temperatuurskoefficient van het rekstrookje (at)
als de relatieve weerstandsverandering per graad Celsius.

Dus: at.strookje =

Meestal geeft de fabrikant at bij staal (Ab = 11 * 10- 6 [oC- 1]).

A.1



* Autokompensatie: Zorg dat geldt: -at,draad = k (Ab - Ad)

(Speciale materialen)

* Kompensatie met halve brugschakeling (of hele):

Bij spanningsvariatie:

R, = R + 6R

R2 = R - 6R

U 6R

U V = - *
2 R

Qij temperatuurvariatie:

v = 0
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Bijlag8 II:

Merk: TML

Sp.cificati.s van d. g.kozen rekstroken.

Firma: Tokyo Sokki Kenkyujo Co. I Ltd.
Japan

Leverancier: P.J. Feteris b.v.
Den Haag

~: FLA - 2 - 23 (voorzien van aansluitdradenl

.,
,

Folie: Koper - Nikkel

Basis: Epoxy

Temperatuurbereik: -30 tot +80 (oCl

Rekgrens: 3 7.

Levensduur: 10 * 105

Maximale stroomsterkte: 25 (mA]

Roosterlengte: 2 (mm]

Roosterbreedte: 1.5 (mm]

Afmetingen basis: 6.5 X 3.5 (mm]

Nominale weerstand: 120.!.. 0.3 [Q)

C.2



Kompensatie: Temperatuurgekompenseerd voor Aluminium.
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Afdekmi ddel: W-1 (vochtbescherming)
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Bijlage IV: SPECIFIKATIES ElEKTRONIKA
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Bijlage IV.a: Specifikaties voorversterkers (INA 101 AM).

"PUT
SAil
lEI

1IoIl.
lEI

oIl1PUT

Merk: Burr-Brown

.D.£..I:llt: I NA 10 1 AM

21111l

llall

OUTPIIT

Spanningsdrift: 0,25 (~V/oC]

8iasstroomsterkte: 15 (nA]

Offsetspanning: 25 [~V]

Lineariteitsafwiiking: 0,002 [7.]

Reiektiefaktor: 106 [dB] bij 60 [Hz]

Ingangsimpedantie: 10 10 [Q]

Settlingtijd: 50 [~sec]
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Bijlage IV.b: Specifikaties signaalyerwerkingsunit (SDH-856 KG).

Input Serill
Dill

SIIIUI
Ind

Cenl,al

! ;
=

~j ~ Dlgllil
!! Outpull

~
13
'".. '"

~ Enablls

Merk: Burr-Brown

~: SOM-85G KG

Resolutie: 12-bit

Nauwkeurigheid: 0,0024 (7.]

Sampletijd: 40 (~sec]

Konversietijd S!H: 10 [~secl

SIIIIbt Clack
Rail Alii.

Clack ---
Out a,fmnci

Oulpuls

Konversietijd ADC: 25 [~sec]

Linear i t eit s a fw i j kin gAD C: 0 . 01 [ 7. ]

Delay: 15 [~secl
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Bijlage IV.c: Specifikaties instrumentale versterker (3629 AM).

·Oction3t
o(r~et

Tf1m

Merk: Burr-Brown

~: 3629 AM

Spanningsdrift: 0, 75 (~V/oC]

Reiektiefaktor: 90 [dB] bij 60 [Hz)

Offsetspanning: 50 [~V]

Biasstroomsterkte: 20 [nA]

Nauwkeurigheid: 1/2 bit LSB bij 12-bit systeem

Lineariteitsafwijking: 0,002 (1.]

Ingangsimpedantie: 10 10 (Q]

Settlingtijd: 40 [~sec]
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Bijlage IV.d: Specifikaties OAC (QAC aO-CBI-V).

VOLTAGE MODEL

+vs

10kll

1J-....,...'N'.~10t:tr~l

-vs

lOW
M-::M----(: .)--o';~'I'v--< 10

lOOk!!

+vs

-vs

Merk: Burr-Brown

~: OAC 80-CBI-V

Lineariteitsafwijking: ~O.012 [1.]

Konversietijd: 3 [~sec]

(~1/2 LSB)

Nauwkeurigheid (1 LSB): 2,44 [mY] bij ~10 [V]
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Bijlage V: LISTING VAN HET PROGRAMMA

F. 1



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

;*.**.***********~****~~****K*****.*****·.*.******.***

; * *; * SEGMEN T HOOFO *

;
; NA EEN I NI TI ALI SAT! E lJOLGT HET HOOFDPROGHAMMA.
; 0 I TIS EEN WACHTLUS 1>J••AR I N GEI~ACHT ~~OHDT TOTDA T MEN DE
; MEETRESUL TATEN NAAf< HET SCHERM WI L STUREN OF TO T MEN WI L S TOPPEN.
; IN DE TUSSENTIJO ~JORDT MET EEtl ZELF AAN TE GEVEN SAMPLETIJD DE
; DE I NTERRUPTSERV ICE ROUT I tiE DOORLOF Et I.
;DElE ROUTINE STLJURT DE OFFSETWAARDEtl UIr, LEEST DAN DE JUISTE
;RH.STRom<WAARDEN IN, UVH DE MATRIXVERMENIGI/ULDIGING PLAATS
;I/INDEN EN SCHRIJFT DE RESLJLTATEN ERVAN NAAR HET GEHEUGENBLOK
;2000H TIM 200ftH.
; DE 8 OFFSETWAARDEN <16-BIT) MOETEN STAAN OP DE GEHEUGENF'LAATSEN
12100H TIM 210FH.
;DE 48 MATRIXWAARDEN (16-8ITI MOETEN STAAtI OP DE GEHEUGENPLAATSEN
12300H TIM 236FH.
'DE B REI<STROOVWAARDEN (16- '" IT) ~JORDEN GEPLAA TST OP DE GEHEUGEN
IPLAATSEN 2200H TIM 220FH.
;DE RESULTERENDE ~~RACHTEN EN MOMENTEN (16--BITl WORDEN GElET OP DE
;GEHEUGENPLAATSEN 2000H TIM 200BH.
I
I

"
II-

July 7, 1986 4:02 PM

;HAAL KARAKTER BINNEN
;INDIEN MEN WIL METEN
;OUS JA HEEFT GETYPT.
IGA DAN NAAR DE BEELDSCHERMROUTINE
;INDIEN MEN NIET MEER WIL
IMETEN. GA DAN TERUG
INAAR DE MONITOR
;ANDERS NAAR INPUT

;MAAK DE STROBELIJN L~AG

;VIA DE NIET-STROBE LIJN

;INITIALISEER DE MULTIPLEXER
; OP DE WAARDE -"1.
; IDEM HET SCHADUI~WOORD

;STUUR EERSTE 8 BITS
;NAAR UIT2
ISELEVTEER VIA HET
IHET SCHADUWWOORD
;DE LAATSTE 4 BITS
;VAN DE VOLGENDE
IGEHEUGENPLAATS, AANGEGEVEN
IDOOR REG. L !
'lET DEZE DAN OP
; DE U IlGANG.

INTERRUPTSERV ICEROUT INE

GETCH. LIN~:2
A, .J"
C
IBEELD.BEELD
A,'N'
C
INPUT
7

A, 1010(1)006
INUIT.OEFIO

A, 11100000B
UIT3. OEF IO
WOORD.DATA

A,M
UlT2. DEFIO
WOORD.DATA
1111000013
B,A
H
A,M
OFH
B
UIT3.DEFlO

INITIALISATIE POI1~ERS

OFFSET UITSTUREN NAAR DE DAC -----

INITIALISATIE STROBE-LIJN -----

INITIAL1SEREN MULTIPLEXER -----

t<:ANAAL MULTIPLEXER 'j<IElEN -----

*
Il-

MVI
STA

*********.** ••*****~**.****.************
* *

MOV
STA
LOA
ANI
MOl,'
INX
Mal,'
ANI
ORA
STA

CALL
MVI
CMP
Cl
MVI
CMP
JNl
RST

MVI
STA
STA

(USEMFO>BESTUR>DIR>NR.SJORS

INPUT:

LXI H,20FEH ; IN! TIALISEER DE OFFSETF"O INTER
SHLD POINT 1. DATA lOP DE WAARDE -2
L.XI H,2200H ; I NIT I ALI SEER DE REVSTROOKPOINTER
SHLD POINT2.DATA lOP DE WAARDE 0

VERHOOG F'OINTI

BEGIN: LHLO POINT!. DATA ;VERHOOG DE OFFSETPOINTER
INX H ;MET DE WAARDE 2
INX H
SHLD POINTI.DATA

;
INTO:

PAGE 2

5800
5900
6000
6100
6200
6300
6400

! 6500
66('(1
6700
6800
6900
7000
7100
7200

I n:oo
7400
7500
7600
7700
7800
7900
8000
8100
8200
8300
8400
8500
8600
8700
8800
8900
:'000
"1100
9.'200
9300
9400
9500
9600
9700
9800
9900

10000
10100
10200
10300
10400
10500
10600
10700
10800
10900
11000
11100
11200
11300

July 7, 1986 4:02 PM

;MAAV INTERRUPTS MOGELIJI<
lHAAL ADRES VRAAG OP
IlET TEXT OP SCHERM

I MAN· HIT ERRUPTS ONMOGELI J~:

IHAAL ADRES SAMPLETI,JD OP
;ZET TEXT OP DEELDSCHERM
;HAAL GETAL BINNEN
; tl I EUWE REGEL
;LEGE REGEL
;SERVICEROLJTINE IN H EN L
; INITIALISEREN TIMER

; STAR TF'LAATS

'lET COOEWOORD VOOR DE
; EERSTE PF'I.
;lET COOEWOORD VOOR DE
; TWEEDE PP I.

H, VRAAG. DATA
TEXT. L INV4

A,10010011fl
4U:'3H
A,100(100008
40.33H

H, SAMPL'O.OATA
TEXT.LIN~:4

INTIN.ALGOR
CROUT. L I NI.2
CROUT. L INI<2
H,INTO
BEGIN.INIT

INITIALISATIE 110

INITIALISATIE

MVI
STA
MVI
STA

ORG 3COOH

***.*.**.*****~*********.**~.*** ••**
* ** HOOFDPROGRAMMA *
* ***.*••••••***•• ********* ••••• *****.*

DI
LXI
CALL
CALL
CALL
CALL
LXI
CALL

El
LXI
CALL

(USEMFD:BESTUR>DIR>NR.SJORS

;
I,,,
I
HOOFDI

PAGE

100
200
300
400
500
600
700
800
900

1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
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
::1400
::1500
S600
5700



PAGE 3 <USEMFD>BESTUR>DIR>NR.SJORS July 7, 1986 4:02 PM PAGE 4 <USEMFD:'BESTUR>DIR>NR. SJORS July 7, 1986 4:02 PM

VERRICHT EEN METING -----

ALLE METINGEN VERRICHT -----

;********************************
1* *
; * SEGMENT IN IT *
; * *
;****.***************.~***********

I
lPROGRAMMA VOOR HET INITIALISEREN VAN DE TIMER.
;HET SERVICEROUTINE ADRES MOET IN REG.F'AAR H EN L STAAN.
;DE GEWENSTE SAMPLETIJD MOET IN REG.F'AAR B EN C STAAN.

;INTERRUPTROUTINE OP DE STACK
ICODEWOORD IN REG.A
;COOEWOORD IN TIMERADRES
; HAAL MAS~:ER OF'
lZET MASKER VOOR BIT 0
;IET MASKER WEe
,VERM.VULO.FAKTOR IN 0 EN E
lDEELTAL IS 1536 * SAMPLETIJC
;ADRES TIMER IN H EN L
I LSB IN TIMER
aMSB IN TIMER

3FEIH
A,36H
4053H
4041H
OFEH
4041H
0,1536
MULTER. ALGOR
H,4050H
M,C
M,B

;
BEGIN: SHLD

MVI
STA
LOA
ANI
STA
LXI
CALL
LXI
MOV
MOV
RET

100
200
300
400
500
600
700
800
900

1000
1100
120<)
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400

;SELEKTEER DE EERSTE
;4 BITS VIA HET SCHADUW
;WOORD.

;KIES HET VOLGENDE VANAAL
;ZET NIEUWE WOGRD WEB
I STUUR NI EUloIE I<ANAAL UI T

;I<IJ~: OF ER 8 METINGEN
IVERRICHT ZIJN ?

;NEE, BEGIN DAN OPNIEUN

lLEES HET MSB IN
lEN lET HET WEG IN HET GEHEUGEN
;VERHOOG DE POINTER
IPAK NU HET LSB

; INITIALISEER OPNIEUI~ HET
It-1ULTIPLEXERKANAAL

;NIET-STROBE SIGNAAL LAAG MAKEN
; DUS DE METING STARTEN
lWACHT TOT DE CONVERSIE
lGEREED IS •.••.
IGA DAN VERDER
lANDERS TERUG
aZET DE REKSTROOKPOINTER
aMAAK HET LSB-SIGNAAL LAAG
; DUS SELEKTEER HET MSB

;LEES HET LSB ('I-BIT) IN
;lET OP DE ANDERE 4 PLAATSEN 0
ISCHUIF HET LSB-BLOK
14 PLAATSEN NAAR LINKS
; EN MAA~:: DUS VAN EEN
112- EEN 16-BITS GETAL
alET DIT WEe IN HET GEHEUGEN
;VERHooe F'OINT2 •

.INITIALISEER OPNIEUW
'DE OFFSETPOINTER
rGA DAN VERDER MET REKENEN
IMAAK INTERRUPTS WEER MOGELIJK
'GA TERUG NAAR HET HOOFDPROGRAMMA I

OFH
B,A
UIT3.DEFIO
11110000B
B
A
WOORD.DATA
UIT3. DEFIO

A,OH
INUIT. DEF IO
INUIT.DEFIO
00000100B
VERDER
TEST
POINT2. DATA
I NU IT • DEF 10
11011111B
INUIT.DEFIO
IN2.DEFIO
M,A
H
INUIT. DEFIO
00 1OOOOOB
INUIT. DEF 10
IN2.DEFlO
000011118

M,A
H
POINT2. DATA
A,L
10H
BEGIN

WOORD.DATA
OFH
B,A
A, 11100000B
B
WOORD.DATA
UIT3.DEFIO

.H,20FEH
POINT 1. DATA
IREKEN.REKEN

ANI
MOV
LOA
ANI
ORA
INR
STA
STA

LOA
ANI
MOV
MVI
ORA
SfA
STA
LXI
SHLD
CALL
EI
RET

MVI
STA

TEST: LOA
ANI
JNI
JMP

VERDER: LHLD
LOA
ANI
STA
LOA
MOV
INX
LOA
aRI
STA
LOA
ANI
RLC
RLC
RLC
RLC
MOV
INX
SHLD
MOV
CPI
JNZ

11500
11600
11700
11800
11900
12000
12100
12200
12300
12400
12500
12600
12700
12800
12900
13000
13100
13200
13300
13400
13500
13600
13700
1:3800
13900
14000
14100
14200
14300
14400
14500
14600
14700
14800
14900
15000
15100
15200
15300
15400
15500
15600
15700
15800
15900
16000
16100
16200
16300
16400
16:500
16600
16700
16800



;
;HET PROGRAMMA '1DERT DE MATRIXVERMENIGVULDIGING un F = C * U.
;DE 48 MATRIXWAAROEN (16-8IT) MOETEN INOEVOERD WORDEN OP DE
IGEHEUGENPLAATSEN 2300H TIN 236FH.
I DE 8 REVSTRom'WAARDEN (16--8 IT) MOETEN STAAN 01' DE
;GEHEUGENPLAATSEN 2200H TIM 220FH.
; DE 6 RESUL TERENDE I<RACHTEN EN MOMENTEN (16-·8 IT) KaMEN TE STAAN
lOP DE GEHEUGENPLAATSEN 2000H TIM 200BH.

; ----- IN IT IAL I SATI E PARAMETERS -----
;
IREKEN: LXI H,OH ;MAAK SaM 0

SHLD SaM. DATA

j----- I NIT I ALI SA TI E POINTERS

LXI H,21FEH ;MAAt: POINT2 GELIJK AAN -2
SHLD POINT2.DATA
LXI H,2300H 'NAAK F'OINT3 GELIJt: AAN 0
SHLD POINT3.DATA
LXI H, lFFEH ; MAA~: POINT4 GELIJK AAN -2
SHLD POINH.DATA

j----- INLEZEN MATRIXWAARDE,
BEGIN: LHLD F'OINT3.DATA ;ZET POINT3

MOV B,M ;ZET MA TR I XWAARDE IN Et,C
INX H
NOV C,M

LHLD POINT2.DATA ;VERHOOG POINT2 MET 2
INX H
INX H
SHLD POINT2.DATA

;----- BEREKENEN VAN EEN RIJ

MOV D.M ;ZET REKSTROOKWAARDE IN REGISTER DE
INX H
MOV E,M
CALL MULTER. ALGOR ;BEREKEN EEN TERM EN ZET DIE IN BC
LXI H,SOH.DATA ;ZET DE SOM IN REGISTER DE
MOV D,M
INX H
NOV E,M
CALL ADDER.ALBOR ,TEL DE TERN BIJ DE SOM OP
LXI H,SOH.DATA ISLA DE NIEUWE SOM OF'
NOV N,B
INX H

MOV M.C

PAGE 6

1----- WEGSCHRIJVEN VAN :::EN OUTPUTKOMPONENT

July 7, 1986 4:02 PM

;48 WAARDEN GEHAD ?

;n JK OF DE B WAARDEN
;VAN 1 RIJ AL VERWERI<T ZIJN

;ZO JA, GA DAN NAAR RIJUIT

;EN OOK POINT3

;EN WEER TERUG OM OPNIEUW TE METE

;INITIALISEER POINT2 OPNIEUW

; VERHOOG F'OINT3

;MAAK DE SOM WEER 0

;NEE, DAN TERUG NAAR HET BEGIN
;JA, INITIALISEER DAN OPNIEUW POI

;SCHRIJF DE SOH VAN EEN RIJ WEG

;VERHOOG F'OINT4

POINT2.DATA
A,L
OEH
RIJUIT

POIN14. DATA
H
H
POINT4. DATA
M,B
H
M,C
H,OH
SOM.DATA
H,21FEH
POINT2.DATA
TERUG

POINT3.DATA
H
H
POINT3.DATA
A,L
60H
BEGIN
H,lFFEH
POINT4. DATA
H,2300H
POINT3.DATA

; ----- KIJI< OF EEN RI,} AL VERMENIGVULOIGD IS -----

; ----- ~~t.w OF DE HELE MATRI X ~LAAR IS

LHLD
MOV
CPI
JZ

LHLD
INX
INX
SHLD
MOV
INX
MOV
LXI
SHLD
LXI
SHLD
JMP

LHLD
INX
INX
SHLD
MOV
CPI
JNZ
LXI
SHLD
LXI
SHLD
RET

<USEMFD>BESTUR)DIR:NR.SJORS

TERUG:

,
RIJUlT:

5800
:5900
6000
6100
6200
6300
6400
6500
6600
670('
6800
691)0
7000
7100
7200
7300
7400
7500
7600
7700
7800
7900
8000
8100
8200
8300
8400
8500
8600
8700
8800
8900
9000
9100
9200
9300
9400

July 7, 1986 4:02 PM<USEMFD:'BESTUR>DIR:>NR. SJORS

;****.****.***~.************.****~***
;.. ..
;* SEGMENT REVEN ..
;.. ..
;*.****.**~*~*******.'****.~***.***.***
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100
200
300
4(1)
500
600
700
800
900

1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500

:rr 2600
2700

.J::- 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
~400

5500
5600
5700
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1----- 3-0E HULPPROGRAMMAATJE

j----- I-STE HULPPROGRAMMAATJE -----

;----- 2-DE HULPPROGRAMMAATJE -----

100
200
300
400
500
600
700
800
900

1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
290<)
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
3800
3900
4000
4100
4200
4300
4400
4500
4600
4700
4800
4900
5000
:1100
3200
5300
5400
5500
3600
3700

;**************************************
;* •
;* SEGMENT BEELD *
;* •
;***************************************
;
;
;HET PROGRAMMA SCHRIJFT DE RESULTERENDE ~RACHTEN EN MOMENTEN
;NAAR HET BEELDSCHERM VAN DE TERMINAL.
IDE BENODIGDE b WAARDEN lIb-BIT> STAAN OF' DE GEHEUGENPLAATSEN
;2000H TIM 200BH.
;ZE WORDEN EERST OMGEZET NAAR DE JUISTE 12-BITS WAARDEN EN
;DAN NAAR DE TERMINAL GESTUURD.

1----- SCHRIJVEN NAAR HET BEELOSCHERM -----

IBEELD: 01 ;GEEN INTERRUPTS TIJDENS SCHRIJVEN
CALL CROUT. LI NK2 ;LEGE REGEL
LXI H,MESl.DATA 'TI TEL
CALL TEXT .LINK4
CALL CROUT. LIN~~2 'LEGE REGEL
CALL CROlJT.LINK2

LXI H,2000H ;INITIALISATIE POINT4
CALL HULPI IFI IN BC EN VERHOOG POINT4
LXI H,MES2.DATA I "F 1 = "
CALL HULP2 ,TEVST EN GEVRAAGDE WAARDEI

NAAR HET SCHERM
LHLD F'OINT4.0ATA
CALL HULPI ;F2 IN BC EN VERHOOG POINT4
LXI H,t1ES3.0ATA '''F2 = "
CALL HULP2

LHLD POINT4.DATA
CALL HULPI IF3 IN BC EN VERHOOG POINT~

LXI H,MES4.DATA ; "F3 = "
CALL HULP2

UILD POINT4.DATA
CALL HULPI IMI IN BC EN VERHOOG POINT4
LXI H,MES5.0ATA , "Ml = "
CALL HULP3

LHLO POINT4.DATA
CALL HULPI ;M2 IN BC EN VERHOOG POINT4
LXI H,MES6.DATA ,uM2 := "
CALL HULP3

LHLO f'OINT4.DATA
CALL HULPI 1M3 IN Be EN VERHOOG POINT4
LXI H,MES7.DATA J "M3 .. "
CALL HULP3

LXI H,lFFEH J INITIALISEER F'OINT4 OPNIEUW
. SULO POINT4.DATA

. !:

5800
5900
6000
6100
6200
6300
6400
6500
6600
6700
6800
6900
7000
7100
7200
7300
7400
7500
7600
7700
7800
7900
8000
8100
8200
8300
8400
8'500
8600
8700
8800
8900
9000

I
HULPI :

I
HULP2:

;
HULP3:

EI
RET

MOV
INX
MOV
INX
SHLO
RET

CALL
MVI
CALL
CALL
LXI
CALL
CALL
RET

CALL
MVI
CALL
CALL
LXI
CALL
CALL
RET

B,M
H
C,M
H
POINT4.0ATA

TEXT. LINK4
E,04H
DEEL2N.ALGOR
INTOUT.ALGOR
H,MES8.DATA
TEXT.LINK4
CROUT. L I N~~2

TEXT. LIN/(4
E,04H
DEEL2N.ALGOR
INTOUr. ALGOR
H,MES9.DATA
TEXT. LlN~:4
CROUT. LlN~~2

JINTERRUPTS ZIJN NU WEER GEOORLOOF;
jTERUG NAAR HET HOOFDPROGRAMMA

j ZET DE GE\'RAAGDE OUTPUn:OMPONENT

lEN VERHOOG POINT4 MET 1

jTERUG NAAR BEELD

jSTUURT TEKST EN WAAROE,
INA EERST ODOR 4 GEDEELD
;TE HEBBEN,
'NAAR HET BEELDSCHERM
,AANGEVEN VAN NEWTON

,TERUG NAAR BEELD

'IDEM ALS HULP2

jNU AANGEVEN [NMJ

'''. ):~....
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.2600 MES:': DB ' F I ,0

2700 ~lES3: DB !tF2 ,0

2800 MES4: DB 'F3 > ,0

2900 MES5: DB 'MI > ,0

3000 MES6: DB 'M2 '"
, ,0

* *
~" •• ~~~**.~.**4.*••*.**.*.**~.*.*****.***

;
;DIT SEGMENT BEVAT ALLE VARIABELEN EN ALLE STRINGS DIE IN DE
;VERSCIHU.ENDE PROGRAMMA'S GEBRUIVT I~ORDEN.

July 7, 1986 4:27 F't

[N)' ,0

CNMJ',O

J. M3 == ",0DB

DB

DB

segment DEfIO

MES9:

MES7:

MES8:

DS

INUIT:
os

os

DS 16

DS 16

<USEMFD>BESTUR>DIR>NR.S,JORS

INI :
DS

IN2:

UIT1 :

UIT3:
OS

CODEW2:
OS 13

INTCON:
OS 16

TIMCNT:
OS 16

KEYCON:
OS 16

UIT2:

OS
CODEWI :

DS 13

BERCH 1 :

ORG 4000H
SERCHO:

PAGE

100
200
300
400
500
600
700
800
900

1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

3300

3100

3200
*
*

'1~ILT U FEN ~lETItlG VERRICHTEN (J/N)? '.0

'GEREGISlREERDE KRACHTEN EN MOMENTEN: ',0

'SAMPLE TIJO IN mS, ',0

DATA-SEGMENT

DB

Vn{\AG, [1Ft

~lES' ,

WOUPD: OS
SOM: OS 2
POINT1: DS 2
POINT2: DS 2
POINT3: OS 2
POINT4: OS 2

SAI1r'LE: DB

l'

*

250(1

2"fH)

10(1
200
300
400
500
6('0
700
80t)
900

1000
1100
1200
1·3(1(1
14('0
1501)
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300



Bijlage VI: LISTING VAN HET TESTPROGRAMMA

G.1
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1----- BEREKENEN VAN EEN RIJ

,----- INITIALISATIE POINTERS

1----- INLEZEN MATRJXWAARDE

;----- INITIALISATIE PARAMETERS -----

lZO JA, GA DAN NAAR RIJUIT

IMAAK DE SOM WEER 0

;INITIALISEER POINT2 OPNIEUW

148 WAARDEN GEHAD ?

;GEEN INTERRUPTS TIJDENS SCHRIJVEI
;LEGE REGEL
ITITEL

;LEGE REGEL

;KIJK OF DE 8 WAARDEN
;VAN 1 RIJ AL VERWERKT ZIJN

;VERHooe POINT3

;NEE, DAN TERUG NAAR HET BEGIN
;JA, INITIALISEER DAN OPNIEUW POI!

;SCHRIJF DE SOM VAN EEN RIJ WEB

IVERHooe POINT4

; EN OOK POINT3

;EN GA DAN NAAR HET UITLOOPGEDEEL
;PROEF:TERUG NAAR MONITOR

CROUT .LINK2
H,MESl.DATA
TEXT.LINK4
CROUT. LINK2
CROLJT.LINK2

POINT2.DATA
A,L
OEH
RIJUIf

POINT3. DATA
H
H
POINT3. DATA
A,L
60H
BEGIN
H,1FFEH
POINT4.DATA
H,2300H
POINT3. DATA
IBEELD
7

POINT4.DATA
H
H
POINT4.DATA
M,B
H
M,C
H,OH
SOM.DATA
H,21FEH
POINT2.DATA
TERue

;----- KIJK OF DE HELE MATRIX KLAAR IS

1----- WEGSCHRIJVEN VAN EEN OUTPUTKONPONENT

1----- SCHRIJVEN NAAR HET BEELDSCHERM -----

INX H
MOV M,C

; ----- K1.11< OF EEN RIJ AL VERMENIGVULDIGD IS -----

LHLD
MOV
CPI
JZ

01
CALL
LXI
CALL
CALL
CALL

LHLD
INX
INX
SHLD
MOV
INX
MOV
LXI
SHLD
LXI
SHLD
JMP

LHLD
INX
INX
SHL.D
MOV
CPI
JNZ
LXI
SHLD
LXI
SHLD
CALL
RST

;
IBEELD:

;
TERUG:

I
RIJUIT:

5800
5900
6000
6100
6200
6300
6400
6500
6600
6700
6800
6900
7000
71(1)
7200
7300
7400
7500
7600
7700
7800
7900
8000
8100
8200
8300
8400
8:500
8600
8700
8800
8900
9000
9100
9200
9300
9400
9500
9600
9700
9800
9900

10000
10100
10200
10300
10400
10500
10600
10700
10800
10900
11000
11100
11200
11300
11400

ITEL DE TERM BIJ DE SOM OP
ISLA DE NIEUWE SaM OP

;VERHOOG POINT2 MET 2

;BEREI<EN EEN TERM EN ZET DIE IN Be
;ZET DE SOM IN REGISTER DE

;ZET REKSTROOKWAARDE IN REGISTER DE

IMAAK POINT4 GELIJV AAN -2

IMAAK POINT3 GELIJK AAN I)

;MAAK POINT2 GELIJK AAN -2

;STARTADRES

;MAAK SOM 0

;ZET POINT3
;ZET MATRIXWAAROE IN B,C

D,M
H
E,M
MULTER. ALGOR
H,SOM.DATA
D,M
H
E,N
ADDER. ALGOR
H,SOM.DATA
M,B

POlNT2.DATA
H
H
POINT2. DATA

H,OH
SOM.DATA

H,21FEH
POINT2.DATA
H,2300H
POINT3. DATA
H,IFFEH
POINT4.DATA

3COOH

POINT3.DATA
£I,M
H
C,M

MOV
INX
MOV
CALL
LXI
MOV
INX
MOV
CALL
LXI
MOV

ORG

LHLD
INX
INX
SHLD

LXI
SHLD
LXI
SHLD
LXI
SHLD

l
IREI(EN: LX I

SHLD

I
BEGIN: LHLD

MOV
INX
MOV

1****_************·***_-*******4*.***
1* *
1* SEGMENT SENSOR *
1* *
I*******·*****···****~*·*****·******

1
;
IDIT PROGRAMMA IS EEN TESTPROGRAMMA VOOR DE REI<ENROUTINE "REI:EN".
1OP GEHEUGENF'LAATSEN 2300H f 111 236FH MrJETEN DE 48 MATR I XWAI\RDEN
;INGEVOERD WORDEN (16-BlT).
; OP GEHEUGENPLAATSEN 2200H TIM 220FH MOETEN DE 8 REVSTROOl<-
;WAARDEN INGEVOERD WORDEN (16-BIT)
,OP GEHEUGENPLAATSEN 20001-1 T/ M 200BH fc:ot'lEN DE 6 RESUL TERENDE
;KRACI-ITEN EN MOMENfEN TE STAAN.
I
I

100
200
300
400
500
600
700
800
900

1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3400
3:500
3600
3700
3800
3900
4000
4100
4200
4300
4400
4500
4600
4700
4800
4900
5000
5100
5200
5300
~400

:5:500
:5600
5700 .
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1----- I-STE HULPPROGRAMMAATJE -----

1----- 2-DE HULPPROGRAMMAATJE -----

LXI H,2000H
CALL HULPI
LXI H,MES2.0ATA
CALL HULP2

LHLD POINT'l.DATA
CALL HULPI
LXI H,ME53.DATA
CALL HULP2

LHLD POINT4.DATA
CALL HULPI
LXI H,MES4.DATA
CALL HULP2

LHLD POINT'!. DATA
CALL HULPI
LXI H,HES5.DATA
CALL HULP3

LHLD POINT4. DATA
CALL HULPI
LXI H,HES6.DATA
CALL HULP3

LHLD POINT4.DATA
CALL HULPI
LXI H,NES7.DATA
CALL HULP3

LXI H,IFFEH
SHLD POINT4.DATA

EI
RET

;NU AANGEVEN [NMl

;IDEM ALB HULP2TEXT. LIN~:4
INTOUT.ALGOR
H,MES9.DATA
TEXT.LINK4
CROUT.LINK2

3-0E HULPF'ROGRAMMAATJE;-----

CALL
CALL
LXI
CALL
CALL
RET

;
HULP3:

17200
17300
17400
17500
17600
lT700
17800
17900
18000

;"F:? :-= II

; IIF.3 : tt

I F2 IN BC EN VERHOOG POINT'!

lEN VERHooe POINT4 MET 1

,TERUG NAAR BEELD

1M3 IN Be EN VERHOOG POINT4
.ttM3 c II

1M2 IN BC EN VERHOOG POINT4

IlET DE GEVRAAGDE OUTPUTKOMPONENT IN Be

,TERUB ~AAR BEELD

IINITIALISEER POINT'! OPNIEUW

;"H2 = If

IINITIALISATIE POINT4
IFI IN BC EN VERHOOG POINT'!
j"Fl "= II

; TH:ST EN GEVRAAGDE WAARDE NAAR HET SCHERM

; F3 IN Be EN VERHOOG POINT'!

IMI IN BC EN VERHOOG POINT4
,uM1 = II

; INTERRUPTS ZIJN NU WEER GEOORLOOFD
ITERUG NAAR HET HOOFDPROGRAMMA

'STUURT TEVST EN WAARDE
INAAR HET BEELDSCHERM
IAANGEVEN VAN NEWTON

B,M
H
C,M
H
POINT4.0ATA

TEXT. LlNK4 .
INTOUT.ALGOR

,H,MES8.DATA
TEXT .LINK4
CROUT. LlNK2

MOV
INX

MOV
INX
SHLD
RET

CALL
CALL
LXI
CALL

, CALL
, RET

I
HULP2:

,
HULPI :

11 :500
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
15100
15200
1:5300
15400
15500
15600
1:5700
1:5800
1:5900
16000
16100
16200
16300
16400
16500
16600
16700
16800
16900

·17000
17100

:; .
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* ** DATA-SEGMENT *

, 01T SEGMEN r BEVAT ALLE 'JAR J ABELEN EN ALLE STR I NGS 0 I E IN DE
; VERSCHILLENDE PROGRAMMA" S GEBHUWT I~ORDEN.

WGORO: OS
SOM: DS 2
POINTl: OS 2
POINT2: DS 2
POINT3: OS 2
POINT4: OS 2

July 3. 1986 3121 PM

[NM)'.O

[N)' ,0

, M3 =: JO, 0

DB

DB

DB

MES7:

MES8:

MES9:

<USEMFO>BESTUR>DIR.}NR. SJ<JRS

3100

3300

3200

PAGE 6

*

July :3. 1986 3:21 PM

'SAMPLE TIJO IN mS: ',0

'WILT U EEN METING VERRICHTEN (J/Nl? ',0VRAAG: DB

SAMPLE: DB

(USEMFO.>BESTUR>Olf<>NR. SJORS

*

PAGE 5

100
200
300
400
SOO
600
700
800
90<)

1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300

(i')

~

2400

2500 MESI : DB 'GEREG I STREERDE KR/\CHTEN EN MOMENTEN: ',0

2600 t1ES2: DB 'Fl ,0

2700 MES3: DB 'F2 , ,0

2800 MES41 DB 'F3 , ,0

2900 MES5: DB ' Nt
, ,0

3000 t1ES6: DB 'M2 = , ,0
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