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Inleiding

Een steeds terugkerend probleem in de regeltechniek is de implementatie van een
regelaar. Wanneer er een regelaar wordt ontworpen, moet dat idee nog weI
daadwerkelijk worden gerealiseerd in hard- en software. In het geval van complexe
regeltaken blijken er dan, nadat de regelaarhardware en software is gebouwd, al of
niet subtiele verschillen te bestaan tussen de realisatie en de specificatie.
Zelfs als de realisatie correct is, is het vaak nodig om minstens de coefficienten, maar
vaak ook de structuur van de regelaar aan te passen op grond van voortschrijdend
inzicht. Dat betekent weer veel extra prograrnmeerwerk en wellicht zelfs
aanpassingen aan de hardware.
Een manier om dit probleem te ornzeilen is door gebruik te maken van zogenaamde
Rapid-Prototyping tools. Binnen de Matlab/Simulink omgeving bestaat daarvoor de
Real-Time Workshop (RTW). In het kort gezegd biedt de RTW de mogelijkheid om
een in Simulink beschikbaar blokschema om te zetten naar (meestal) C-code. Deze
code wordt op de een of andere wijze gekoppeld aan de beschikbare I/O hardware,
gecompileerd, en op het doelplatform gezet.
Tot nu toe werd binnen CCM voor Rapid-Prototyping doeleinden meestal de
dSPACE-omgeving aangewend. Dit is een zeer professioneel doelplatform dat
beschikt over SIMULINK-blokken waarrnee vrijwel aIle hardware van dSPACE kan
worden aangesproken. Daamaast is er ook de mogelijkheid om signalen te loggen en
te plotten, en zelfs online parameters aanpassen is een optie. De mogelijkheden van
dSPACE zijn ideaal voor Rapid-Prototyping, maar de prijs van een dSPACE-systeem
liegt er dan ook niet om
Bij CCM wordt nu sinds enige tijd onderzoek gedaan naar een nieuw flexibel
doelplatform waarrnee een ontwikkelde regelaar relatief goedkoop kan worden
gei·mplementeerd. Tijdens deze opdracht is hiervoor een PC/104 embedded PC
gebruikt, die in een compacte en solide behuizing geplaatst is, waardoor dit als een
geheel voor verschillende toepassingen makkelijk ingezet kan worden. Het systeem
heet de SAXCS ~mart And fleXible Control .solution).
Met dit onderzoek wordt nagegaan bij welke soort toepassingen de SAXCS zoal
ingezet kan gaan worden. Hiervoor worden 2 totaal verschillende regeltechnische
problemen opgelost met behulp van de SAXCS en MatlablRTW. Als eerste wordt een
demo-opstelling van CCM behandeld, KOBALT genaamd (Kennis Onderzoek Bal
Aansturing Langs Toestandschatting). Dit is een systeem met een niet-standaard
regelaar, hierbij is het dus vooral de vraag of de rekenkracht van de SAXCS volstaat
voor dergelijke problemen.
Als tweede wordt getracht een besturing te ontwerpen voor een 2-assige CNC
bestuurde plasmasnijder. Onder de besturing valt dan niet aIleen de servo-regelaar,
maar ook de inputs/outputs van de machine, een user-interface en het ophalen en
compileren van de CNC-code. Dit is bedoeld als vervanging voor een defecte
besturing van een bestaande plasmasnijder. Daarom zal in dit geval ook de hardware
van de besturing opnieuw moeten worden ontworpen. Er moet dan gedacht worden
aan bijvoorbeeld versterkers, voedingen, opto-couplers en relais. Bij dit onderzoek is
het dan vooral de uitdaging om met een zeer smal budget toch een regelaar te
ontwerpen die geschikt is voor industriele toepassingen. Daamaast toont het de
flexibiliteit van een dergelijk systeem.
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Doelstelling

Ontwerp en implementeer regelaars voor 2 totaal verschillende regeltechnische
problemen met behulp van MatlablRTW en SAXCS. Hierbij gaat het om een niet
standaard regelaar (KOBALT) en een industriele regelaar met een zeer smal budget
(CNC bestuurde plasmasnijder). In het eerste geval is de hardware voor de besturing
al voor handen, in het tweede geval zal dit echter nog ontworpen moeten worden.
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1. Matlab/Real Time Workshop

1.1 Rapid-Prototyping met Matlab/RTW
Rapid-Prototyping is een nogal ruim begrip, het kan namelijk op vele verschillende
manieren worden toegepast bij tal van applicaties. Het is een techniek die, samen met
de alsmaar groeiende rekenkracht van computers, meer en meer wordt toegepast
tijdens het ontwerpen van nieuwe systemen. In het algemeen houdt Rapid-Prototyping
in dat tijdens het ontwerp van een nieuw product, zeer snel en goedkoop prototypes
van of in de ontworpen hardware kunnen worden geproduceerd. Deze prototypes
kunnen dan worden geevalueerd, het ontwerp wordt al dan niet aangepast, een nieuw
prototype wordt geproduceerd en het proces herhaald zichzelf tot de gewenste
oplossing bereikt is. Op deze manier kunnen er in de ontwerpfase (waarin vaak de
meeste fouten gemaakt kunnen worden) al snel worden gezien wat er zoal aan het
ontwerp moet veranderen aan de hand van de geproduceerde prototypes. Hiermee
wordt voorkomen dat er al te snel producten op de markt worden gebracht, waarvan
dan later pas de mankementen aan het licht komen. Op dat punt is het namelijk al veel
moeilijker en zeker duurder om deze fouten te achterhalen en te corrigeren. Met
Rapid-Prototyping kunnen dus betrouwbaardere producten worden verkregen,
waardoor men achteraf voor minder verassingen komt te staan (ook in financieel
opzicht).
In dit onderzoek wordt als Rapid-Prototyping tool de Real Time Workshop (verder
RTW genoemd) binnen Matlab gebruikt, zie ook [5] voor meer informatie over RTW.
Hier ligt de nadruk er ook duidelijk op om RTW als tool te gebruiken en niet zozeer
om aIle mogelijkheden van RTW in kaart te brengen. In het kort gezegd biedt de
RTW de mogelijkheid om een in Simulink beschikbaar blokschema om te zetten naar
(meestal) C-code. Deze code wordt op de een of andere wijze gekoppeld aan de
beschikbare I/O hardware, in dit geval dus aan de SAXCS, gecompileerd, en op het
doelplatform (MS-DOS) gezet. Er kan dus een regelaar in SIMULINK worden
gemaakt, hier wordt dan met behulp van de RTW een executable van gemaakt die op
de SAXCS kan draaien. Het maken van zo'n executable duurt ongeveer een minuut en
kan vervolgens ook direct getest worden op de SAXCS. Zo komen eventuele fouten in
het model aan het licht, deze kunnen dan verholpen worden in SIMULINK, het model
wordt opnieuw gecompileerd en getest. Net zolang tot het gewenste resultaat bereikt
is. Een groot voordeel is dat vrijwel aIle functies uit SIMULINK, inclusief StateFlow,
hiervoor aangewend kunnen worden, waardoor de opties vrijwel onbeperkt zijn voor
de ontwerper. Mochten er nou toch nog functies zijn die niet standaard in SIMULINK
aanwezig zijn, wat bijvoorbeeld het geval is bij device drivers van de hardware van de
SAXCS, dan kunnen hiervoor S-functies geschreven worden. Deze S-funties en de
mogelijkheden van SIMULINK en StateFlow komen in de volgende paragrafen aan
bod.

1.2 SIMULlNKlStateFlow
SIMULINK is onderdeel van Matlab waarmee door middel van blokschema's
wiskundige en fysische systemen kunnen worden gemodelleerd. Vervolgens kunnen
deze dan geanalyseerd en gesimuleerd worden in SIMULINK. In SIMULINK zijn
zeer veel functies, waaronder ook veel niet-lineaire, opgenomen in een bibliotheek.
Met deze standaard functieblokken kunnen veel continue-tijds systemen worden
gemodelleerd. Ook kunnen er zelf blokken worden toegevoegd, in de vorm van
zogenaamde S-functies, deze worden in de volgende paragraaf behandeld.
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In SIMULINK is een extra design tool aanwezig voor het modelleren en simuleren
van discrete tijd systemen, die event-driven zijn, StateFlow. StateFlow is eigenlijk een
vorm van grafisch programmeren, er kunnen blokken worden gedefinieerd waarin
bepaalde acties binnen StateFlow of naar SIMULINK toe genomen kunnen worden.
Onder bepaalde voorwaarden enlof door gebeurtenissen (events) in StateFlow of
SIMULINK kan er van het ene blok naar het andere worden overgegaan. Daamaast
kunnen de blokken sequentieel worden doorlopen en/of kunnen er processen parallel
lopen aan elkaar. Deze manier van "programmeren" is er overzichtelijk en makkelijk
aan te leren, daamaast is StateFlow ook erg geschikt om een soort supervisory
controller te maken in combinatie met een SIMULINK model. Dit is dan een discrete
event controller die op basis van gebeurtenissen elders in het systeem beslissingen
maakt over welke acties waar en wanneer plaatsvinden. Daarvan wordt bij het
ontwerp van de regelaars in dit onderzoek dan ook dankbaar gebruik gemaakt. Nog
een extra voordeel van StateFlow is dat door de overzichtelijkheid van dit grafisch
programmeren gemakkelijk kennis en ideeen kunnen worden overgedragen aan
anderen.

1.3 S-functies
In de voorgaande teksten werd al meerdere malen gerefereerd naar zogenaamde
S-functies. Deze S-functies zijn in feite een beschrijving van een SIMULINK-blok in
een computertaal. Ze kunnen geschreven worden in MATLAB, C, C++, Ada of
Fortran, bij CCM wordt voomamelijk gebruik gemaakt van S-functies gebaseerd op
C-code. S-functies gebruiken een speciale syntax die ze in staat stelt om te
comrnuniceren met de equation solvers van SIMULINK, op een soortgelijke manier
als de ingebouwde blokken van SIMULINK dat doen. Dit geeft de gebruiker de
mogelijkheid om zijn eigen SIMULINK-blokken te creeren. Dit kan gebruikt worden
om eigen algoritmes in te voeren, of om eigen stuurprogramma's te schrijven
waarmee interactie met hardwarecomponenten gerealiseerd kan worden. Beide
mogelijkheden zijn gebruikt tijdens dit onderzoek, echter weI als tool. De
daadwerkelijke gebruikte S-functies zijn door andere mensen binnen CCM
ontwikkeld. Onder deze S-functies vallen onder andere zelfgeschreven Setpoint
generatoren om gecontroleerde bewegingen van de servomotoren te realiseren (wordt
gebruikt bij beide testopstellingen) en een scriptcompiler die CNC-code om kan zetten
in machinecomrnando's en setpoints (alleen bij de plasmasnijder van belang).
Daamaast zijn er voor alle onderdelen in de SAXCS, die in het volgende hoofdstuk
beschreven zal worden, stuurprogramma's geschreven waarmee alle ingangen en
uitgangen van de SAXCS beschikbaar zijn in een SIMULINK-model als SIMULINK
blokken. Met deze tools bij de hand kunnen alle functies van de SAXCS worden
benut in SIMULINK en kan er in combinatie met Matlab/RTW begonnen worden met
Rapid-Prototyping zodra de probleemomschrijving bekend is. Berst zal de SAXCS
verder worden toegelicht, waama er twee toepassingen van de SAXCS in combinatie
met SIMULINK en Matlab/RTW worden behandeld.
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2. SAXCS, Smart And fleXible Control Solution

2.1 SAXCS, op PCll04 gebaseerde embedded PC
De SAXCS, in de voorgaande tekst al vaker genoemd, is een door CCM
samengestelde compacte embedded PC gebaseerd op PC/104 bouwvorm in een solide
behuizing. De SAXCS is ontwikkeld om een oplossing te bieden voor de steeds vaker
voorkomende vraag naar niet-standaard regelaars (Smart), die met behulp van Rapid
Prototyping goedkoop en snel ontwikkeld en getest kunnen worden (fleXible). De
SAXCS werd in eerste instantie ontworpen voor het KOBALT-project, wat verderop
wordt behandeld. Meer informatie hierover is te vinden in het afstudeerverslag van
H.C.J.Roes en R.Liebregts [1]. Er is voor een embedded PC opgebouwd uit PC/104
modules gekozen vanwege de grote varieteit en de lage kosten van de afzonderlijke
modules. De PC/104 dankt zijn naam aan de manier waarop de PC is opgebouwd en
de manier van interfaces tussen de modules onderling. Hieronder is links schematisch
een voorbeeld van een PC/104 embedded PC weergegeven (gebaseerd op de
SAXCS). Rechts is een bestaande PC/104 weergegeven, waarin de modulaire opbouw
goed te zien is.

Outside
PCI104

--- -I r--------
Cl104 ITCP/IP, RS232, VGA, elb IPCl104 Extemal

Main board I ~ 1Communications
E---l I I

I I

Y
I I

?ClnVAr.
PC/1 04 Power supply

I
I
I I

~~
I I

I I
Amplifier IPC/104 I

£ DAC I I
Amplifter I

I I

I I

Y I I
PCl104 Incremental I
Encoder

I I I encoders

I I

I : IPCl104 Inputs

E---l DigilaJ 110 : I
I Oulputs I

--- J l- _______

.-
Ip
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

L

Figuur 2.1 Links: Schematisch overzicht PC1104, Rechts: Bouwvorm PCI104

De PC/104 is in feite een stapelbare miniatuur PC met als basis, net als bij normale
PC's, een moederbord die voorzien is van alle gangbare in- en uitgangen (zoals
toetsenbord, muis, VGA, RS-232, UTP, IDE, etc.). Hierop kunnen vervolgens naar
eigen inzicht modules opgestapeld worden, zoals een voeding, DAC-kaart, I10-kaart,
Encoder-kaart, ADC-kaart, seriele interfacekaart, etc. De modules communiceren met
elkaar via een gezamenlijke interface die 104 pinnen heeft, dit wordt de PC/104 bus
genoemd (vandaar ook de naam). In de volgende paragraaf wordt in meer detail
ingegaan op de modules van de SAXCS en hun mogelijkheden.
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2.2 Opbouw SAXCS
De SAXCS is in eerste instantie bedoeld om ingezet te worden bij regeltechnische
problemen waarbij servomotoren worden gebruikt. Daarnaast moet het mogelijk zijn
om diverse digitale in- en uitgangen te verwerken, zodat bijvoorbeeld sensoren
kunnen worden gebruikt en discrete actuatoren aangestuurd kunnen worden. De
SAXCS beschikt daarom naast het moederbord en de voeding (essentieel) ook over
een encoder-kaart, een DAC-kaart en een digitale IIO-kaart. Er zal nu in het kort
worden een overzicht worden gegeven van de in de SAXCS aanwezige modules en
hun mogelijkheden, daarna zal de uiteindelijke lay-out van de SAXCS behandeld
worden.

2.2.1 Onderdelen in de SAXCS en hun eigenschappen

EmCore-i413DVL
De EmCore-i413 DVL is het moederbord van de SAXCS. Het is gebaseerd op een 32
bit x86 compatible microprocessor (Pentium 133). Dit moederbord beschikt verder
over 32 Mb on-board geheugen en alle aansluitingen die een gewone PC ook bezit,
zoals toetsenbord, muis, VGA, seriele poorten, netwerkaansluiting etc. Als extra optie
kan er een FlashDisk in worden gezet, dit is opslagmedium dat gebruikt kan worden
als harde schijf, maar waarin geen bewegende onderdelen zitten. Dit maakt het zeer
geschikt voor bijvoorbeeld zware toepassingen (industriele omgeving) of wanneer de
opstelling vaak verplaatst en vervoerd wordt (demo-opstelling).

Parvus Power Distribution III
Elk apparaat heeft natuurlijk een voeding nodig, zo ook de SAXCS. Hiervoor is de
Power Distribution III van Parvus gekozen. Dit is een gelijkstroomvoeding met een
ingangsspanning van 24 VDC die maximaal 7 Ampere kan leveren op de 5 VDC
uitgangsspanning. Dit is ruim voldoende gebleken om aile kaarten van de SAXCS van
stroom te voorzien.

AXI0415
De AXI0415 is een 12-bits Digital-Analog Converter (DAC) en wordt gebruikt om de
ingangssignalen voor de versterkers van de motor(en) te sturen. Deze kaart heeft 2
analoge uitgangen, bij de KOBALT-opstelling worden hiermee 2 fases van een
borstelloze AC-motor aangestuurd en bij de plasmasnijder worden hiermee 2 DC
motoren aangestuurd. Elke D/A uitgang kan individueel geconfigureerd worden met
de keuze uit een van de volgende bereiken (zie tabel hieronder):

Van (V) tot (V)

0 10
0 5
-2.5 2.5
-5 5
-10 10

Tabe/2.1: mogelijke bereiken uitgangen AX10415

Bij beide toepassingen in dit onderzoek is op basis van de keuze van de versterkers
gekozen voor een bereik van -10 tot +10 Volt.
De AX10415 zet digitale stuursignalen om in analoge signalen naar de versterker(s).
Bij een digitale ingang van -10 wordt een uitgang van -10 Volt geleverd, een ingang
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van 10 levert een uitgang van 10 Volt op en daartussen kunnen stapjes genomen
worden van 20/(2 12

):::: 0.0049 Volt (12 bits resolutie).

PIA-3124
De PIA3124 is een 24-bit digitale I/O module met 24 digitale in- en/of uitgangen.
Deze in- en uitgangen zijn verdeeld in 3 groepen van 8 signalen. Deze groepen
kunnen onafuankelijk als in- of uitgang worden geconfigureerd. Wanneer een groep
als ingang gedefinieerd wordt, geeft deze een digitale 0 door zolang de ingang onder
een bepaalde drempelwaarde blijft (0.8 Volt max.) en een 1 wdra de ingang boven
een bepaalde drempelwaarde komt (2.0 Volt min.). Zodra een groep als uitgang is
gedefinieerd, levert deze 0.5 Volt max. als er een digitale 0 uitgestuurd moet worden
en 2.0 Volt min. Als er een digitale 1 uitgestuurd moet worden.

4130
Omdat er bij beide toepassingen gebruik wordt gemaakt van incrementele encoder, is
de SAXCS voorzien van een kwadratuur encoder-kaart, de 4130. De 4130 beschikt
over vier 32bits up/down counters die bij elke voorbijkomende flank van een
encodersignaal een increment erbij tellen of eraf halen. Hierdoor wordt de resolutie
van de gebruikte encoder(s) met een factor vier vermenigvuldigd, vandaar dat dit een
kwadratuur counter genoemd word. De encoder informatie zal gebruikt gaan worden
voor de positieterugkoppeling van de servo-regelingen.

2.2.2 Lay-out van de SAXCS

In de figuur hieronder is de SAXCS weergegeven zoals deze uiteindelijk gerealiseerd
is, met daarbij alle mogelijke aansluitingen aangegeven. Binnenin zitten de hiervoor
beschreven PC/104 modules. Deze zijn ingebouwd een solide en compacte stalen
behuizing die op een DIN-rail gemonteerd kan worden (zie figuur). Aan de achterkant
van de SAXCS kunnen alle benodigde connectoren worden aangesloten. Op deze
manier kan de SAXCS makkelijk en snel worden ingezet voor diverse toepassingen.

Digitale VO

Analoge uitgangen (DAC)

Beeldscherm (VGA)

Toetsenbord

DIN-rail montageplaten

Figuur 2.2 SAXCS met aile mogelijke aansluitingen
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Optionele Analoge ingang

Encoderingangen

Seriele poort (RS-232)

Voeding (24VDC)

TU/e
10



2.3 Gebruik in combinatie met RTW
In het vorige hoofdstuk werd al uitgelegd hoe er, met behulp van S-functies,
stuurprogramma's kunnen worden geschreven waardoor de hardware van de target (in
dit geval de SAXCS) als SIMULINK-blokken te gebruiken is. AIle in- en/of
uitgangen van de aanwezige hardware in de SAXCS zijn op deze manier direct in
SIMULINK beschikbaar. Er kan zo een complete regelaar worden ontworpen in
SIMULINK, compleet met aIle hardware die daarin moet worden aangestuurd. De
regelaar wordt dan met de RTW gecompileerd voor het doelplatfonn, waarna deze als
executable daarop gedraaid kan worden. Het doelplatform van de SAXCS is MS
DOS, dit is gekozen omdat er binnen CCM al veel ervaring is met MS-DOS en omdat
het een ingebouwde target is van de RTW (kostenbesparing). De door de RTW
gecreeerde executable wordt via een netwerkverbinding op de SAXCS gezet, waarna
deze getest kan worden en de Rapid-Prototyping procedure kan beginnen.
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3. Toepassingen van Matlab/RTW en SAXCS

3.1 Inleiding
De SAXCS werd in eerste instantie ontworpen om regelaars te implementeren voor
systemen met servomotoren. Verder kunnen er diverse discrete ingangen worden
gemeten (om bijvoorbeeld sensoren of drukknoppen te kunnen gebruiken), en
daamaast kunnen er discrete uitgangen worden geconfigureerd (om bijvoorbeeld
hulpapparatuur aan/uit te schakelen). Aangezien servomotoren nog altijd de meest
gebruikte actuatoren zijn in veel regeltechnische toepassingen, zijn hiervoor ook zeer
vee1 standaard regelaars op de markt verkrijgbaar. Met "standaard" worden hier dan
klassieke regelaars als de P-, PD- en PID-regelaar bedoeld. Deze regelaars zijn
uitgebreid beschreven in de literatuur en er zijn ook vele kant-en-klare oplossingen
voor verkrijgbaar. Wanneer er echter gebruik gemaakt wil worden van meer
geavanceerdere regelaars of afwijkende regelstrategieen, dan is dit niet meer zo
vanzelfsprekend. Vaak kan er dan met behulp van kostbare apparatuur zoals
dSPACE hiervoor een oplossing gevonden worden. Maar de ontworpen regelaar moet
natuurlijk ook nog gei"mplementeerd worden en daarvoor is het vaak nogal overbodig
om een dSPACE opstelling in te zetten, aangezien die meer bedoeld is voor
onderzoeksdoeleinden. De SAXCS zou hiervoor een uitkomt moeten gaan bieden.
Nadat er met dSPACE een goed ingestelde regelaar is verkregen, kan deze met behulp
van de SAXCS en RTW snel en relatief goedkoop worden gei"mplementeerd. Om de
bruikbaarheid en veelzijdigheid van de SAXCS nu te testen, zal deze worden gebruikt
voor de implementatie van 2 zeer verschillende regelproblemen.
Ten eerste wordt met de SAXCS een regelaar gei"mplementeerd voor KOBALT, dit is
een demonstratieopstelling van CCM met een niet-standaard regelaar. Behalve de
regelaar zelf was het hierbij ook belangrijk om te kijken of er met StateFlow een
initialisatieprocedure gemaakt kon worden om het systeem stand-alone te laten
draaien (voor op beurzen). Om verder nog kosten te besparen en tevens om de
rekenkracht van de SAXCS extra te testen wordt de commutatievector voor het
draaiveld van de gebruikte motor in het SIMULINK-model berekend. Dit zal echter
vrij beknopt worden beschreven, maar is toch essentieel voor het goed functioneren
van de opstelling.
Ten tweede wordt de SAXCS ingezet om een totale regeling van een CNC-bestuurde
plasmasnijder te vervangen. Dit is gedaan om te verifieren of de SAXCS ingezet kan
worden in een industriele omgeving, om zo een altematief te bieden voor de vaak dure
en niet-flexibele toegewijde regelaars die voor dit soort toepassingen in het algemeen
worden gebruikt. In de volgende paragrafen zuBen beide systemen, hun regelaars, de
implementatie hiervan en de verkregen resultaten worden beschreven
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3.2 KOBALT

3.2.1 Introductie KOSAlT

Ret eerste systeem waarbij de SAXCS gebruikt wordt voor het implementeren van
een regelaar is KOBALT. Dit staat voor Kennisgroep Onderzoek Bal Aansturing
Langs Ioestandschatting. De KOBALT-opstelling is een demonstratie opstelling van
CCM die op beUl"Zen wordt gebruikt en uiteindelijk ook in de ontvangsthal van CCM
zal komen te staan. De opstelling is hieronder weergegeven.

Stootdempers en
eindsensoren

Borstelloze synchrone
AC servomotor

Figuur 3.1 De KOBALT-opstelling

De KOBALT-opstelling bestaat uit een stalen goot met daarop een stalen bal, zoals in
de figUUf te zien is. De goot kan draaien om het middelpunt, dit gebeurt door middel
van een borstelloze synchrone AC servomotor waaraan het middelpunt van de goot is
bevestigd. Met deze motor kan de hoek van de goot dus geregeld worden. Verder is
KOBALT uitgerust met twee stootdempers die bedoeld zijn om de goot op te vangen
als er iets mis mocht gaan en om de goot op te laten rusten zodra de regeling uit staat.
Op die manier zijn er dus twee mogelijke uitgangsposities zodra het systeem wordt
opgestart, dit is noodzakelijk omdat er gebruik wordt gemaakt van incrementele
encoders die hun positie-informatie verliezen bij stroomuitval. Met behulp van
inductieve nabijheidsensoren, die bij de stootdempers zijn bevestigd kan dan bij
opstarten worden nagegaan in welke stand de goot zich bevindt.
De grootste uitdaging was echter om de bal op de goot te kunnen positioneren zonder
gebruik te maken van een positiemeetsysteem voor de bal op de goot. De positie van
de bal wordt daarentegen geschat door gebruik te maken van het feit dat het koppel
dat de motor moet leveren om waterpas te blijven staan afhankelijk is van de positie
van de bal. En dit koppel is weer evenredig met de stroom die de motor nodig heeft.
Dit is dus duidelijk een regelaar die alles behalve standaard is, en daarom een goede
testcase om het Rapid-Prototyping concept wat al eerder beschreven werd op toe te
passen. Allereerst zal het concept en het idee achter de regelaar van KOBALT
globaal worden toegelicht. Deze regelaar is daama met dSPACE getuned en wordt
uiteindelijk gei"mplementeerd met de SAXCS. De eisen aan de werking van het totale
systeem, die gesteld worden aan KOBALT om het systeem autonoom te laten werken
komen daarna aan bod. En tot slot wordt in de laatste paragraaf behandeld hoe deze
regeling uiteindelijk gei"mplementeerd is, samen met de daarmee behaalde resultaten.

13

~ Centre fOT Concepts
'.i~' in Mechatronics TU/e



Buitenlus met

feed forward

3.2.2 Ontwerp Regelaar KOSAlT

Het positioneren van de relatief zware bal op de goot zonder gebruik te maken van
een positiemeetsysteem voor de bal, vereist een aparte regelstrategie. Met standaard
PD- of PID-regelaars is dit namelijk niet meer stabiel te krijgen. Er is daarom gebruik
gemaakt van een zogenaamde cascaderegeling. Dit houdt in dat er een regellus binnen
een andere regellus zit, hoe dit bij KOBALT gedaan is, staat hieronder in een
blokschema weergegeven.

--------------: ~ Schatting Balpositie

I
I PstnESrrtr
I E1

~QQl(Vlll)L _

I ~ ~--..BII~fl8I)I K :
Ki

~ HrQIl(A'i)

l+ I ~K 7+ ~MxlBI----@-----/ r BalCMN/i,uator~

K 1+~ Kl1 I Binnenlus I m;jjng I
___________~ _ J _

Figuur 3.2: Blokdiagram van cascaderegelaar KOBAL Tmet feed forward.

In de figuur zijn de binnen- en buitenlus van de regelaar aangegeven. De binnenlus is
bij KOBALT gebruikt om de hoek van de goot stabiel te regelen met een PID
regelaar, deze is ook als eerste getuned. Daarna pas wordt de regelaar van de
balpositie (buitenlus) getuned. Hiervoor is een PD-regelaar toegepast, waarbij de
terugkoppeling van de balpositie dus niet gemeten is, maar gebaseerd is op een
schatting van de toestand van het systeem. Deze schatting wordt gedaan op grond van
het door de PID-regelaar bepaalde koppel dat de motor moet leveren om de goot
waterpas te houden. Dit koppel is namelijk direct om te rekenen naar een schatting
van de positie van de bal door gebruik te maken van de volgende relatie:

1
X[m] =--·T IN ·mJ

g·m

Immers:
T=F·x

F=m·g

~g
I
o
I.

1? x

m

t
Figuur 3.3 Krachtenevenwicht

De waarde van de integrator wordt gebruikt als ingang voor de schatting van de
actuele balpositie en deze wordt als terugkoppeling gebruikt voor de buitenlus.
Gebruikmakend van deze cascaderegeling is met behulp van dSPACE een stabiele
regelaar voor KOBALT ontworpen. Om echter betere prestaties te behalen op het
gebied van nauwkeurigheid en snelheid van het positioneren van de bal is er nog
gebruik gemaakt van feed forward (ook te zien in figuur 3.2). Met feed forward wordt
de kennis van opgegeven setpoint gebruikt om het systeem nog beter aan te sturen.
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In de figuur hieronder is de gewenste positie van de bal in het verloop van de tijd
weergegeven. Dit is gedaan met een 3e orde setpointgenerator.

[m) •
0,4

positie
bal

0 1,5

t [sec

-0,4

2.13[m/sl.

snelheid 1,06
bal

0

[m/sI\2] • 2,84

versnelling
bal

0

2,84

[rad] •

hoek
goot

0

[rad/secA2] •

[radlsec] •
hoek

snelheid
goot

hoek
versnelling

goot

Figuur 3.4 Gewenste bewegingsprofielen van bal en goot

Vit de figuur is op te maken dat de versnelling van de bal gerelateerd is aan de hoek
van de goot. Deze informatie kan gebruikt worden voor de feed forward, die hier uit
twee delen bestaat overigens. Het eerste deel van de feed forward is de hoek die de
goot moet maken. Deze wordt bij het optelpunt na de balregeling opgeteld. Het
tweede deeI van de feed forward is het koppel dat de motor moet leveren. Deze wordt
aan het einde van de hoekregeling opgeteld (zie figUUf 3.2). Er zal nu verder worden
gegaan met de uitleg van de werking van KOBALT als stand-alone opstelling (om als
demo-opstelling te kunnen fungeren).
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3.2.3 Voorgestelde werking KOSAlT

In deze paragraaf zal in woorden de werking van de KOBALT-opstelling worden
uitgelegd, waarbij deze stand-alone zou moeten kunnen opereren. Dit houdt in dat
zodra de opstelling opgestart wordt, deze zichzelf automatisch initialiseert en zonder
verdere interventie klaar is voor gebruik. Om dit te kunnen realiseren is gebruik
gemaakt van StateFlow om een supervisor controller te maken. In de volgende
paragraaf wordt getoond hoe dit geheel in SIMULINKIStateFlow is gerealiseerd.
Zodra de executable wordt gestart zal er gedetecteerd worden of een van beide
eindsensoren actief is. Indien beide niet actief zijn, staat de opstelling niet in een
rustpositie en is er dus iets niet in orde. Ais dit het geval is worden alle systemen
uitgeschakeld en zal de KOBALT-opstelling niks meer doen tot deze in een
rustpositie wordt gezet en opnieuw opgestart word. Wanneer er weI een van de
sensoren actief is, is bekend in welke stand de goot staat. De gootregeling (binnenlus)
wordt nu geactiveerd, eerst zal de PD-actie worden ingeschakeld en vervolgens
geleidelijk de I-actie, dit om eventuele instabiliteit met opstarten te voorkomen. Zodra
dit voltooid is, wordt de goot waterpas gezet. Meteen daarna zal de balregeling
worden geactiveerd en zal de bal naar het midden van de goot gaan. Zodra de bal tot
stilstand is gekomen, gaat deze naar een eerste positie op de goot. Daarna kunnen
handmatig, met behulp van een toetsenbord, nieuwe posities worden ingegeven. De
bal kan 9 posities innemen: de middenpositie, 4 rechts en 4 links (steeds 10 em uit
elkaar). De posities worden opgegeven door een getal tussen --4 en 4 in te vullen, de
negatieve getallen zijn posities op de linkerflank van de goot, de positieve liggen op
de rechterflank. Deze posities staan hieronder schematisch weergegeven.
Als er een nieuwe positie wordt
opgegeven, zal de bal hier pas
naar toe rollen als deze 5
seconden binnen een marge van
± 5mm van zijn vorige positie
heeft gelegen. Zo wordt steeds Figuur 3.5 Mogelijke posities van bal op goot

goed gedefinieerd een positie
ingenomen en gaat de bal dan pas weer naar een nieuwe positie. Mocht er nou iets mis
gaan tijdens bedrijf of de goot wordt te hevig verstoord van buitenaf, dan werken de
eindsensoren als limit-switches. Zodra deze in normaal bedrijf actief worden, zal alles
worden uitgeschakeld en moet het systeem opnieuw worden opgestart. In de volgende
paragraaf wordt uitgelegd hoe dit alles in SIMULINKIStateFlow gerealiseerd is.

3.2.4 Implementatie

Zoals in de inleiding al werd vermeldt is bij de implementatie van KOBALT uit het
oogpunt van kostenbesparing en het testen van de rekenkracht van de SAXCS de
commutatievector van het draaiveld van de motor berekend in het SIMULINK-model.
Dit wordt normaal gesproken vaak in de hardware van bijvoorbeeld de versterker
gedaan. Deze commutatievector is weI erg belangrijk voor het goed functioneren van
een synchrone AC-motor. Het maximaal door de motor geleverde koppel is hier
narnelijk direct van afhankelijk en aangezien de schatting van balpositie weer wordt
afgeleid van het koppel is het belang deze commutatievector weI in te zien.
Er zal nu in het kort worden uitgelegd wat commutatie precies inhoud. Dit is echter
geen uitgebreide beschrijving, hiervoor wordt verwezen naar meer gespecialiseerde
literatuur over dit onderwerp.
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Bij een synchrone AC-motor wordt de rotor aangedreven door een draaistroomveld in
de stator. In dit geval bestaat de rotor uit permanente magneten en deze heeft 4
poolparen. Onder belasting voIgt de rotor het in de stator opgewekte draaiende
magnetische veld. Echter, door de belasting zal de rotor gaan naijlen op de stator. Het
maximaal te leveren koppel van de motor is atbankelijk van de hoek waarmee de rotor
op de stator naijlt, deze hoek wordt de poolradhoek genoemd. Het koppel van een
synchrone AC-motor is maximaal als de poolradhoek 90 graden bedraagt (pi/2
radialen). Door een constante stroom op het statorveld te zetten, kan de motor in 4
voorkeuzeposities gaan staan (vanwege de 4 poolparen). Als de goot nu in een
eindpositie wordt bevestigd terwijl het veld aetief is, weet je vanaf dat moment de
positie van het draaiveld. Door nu pi/2 radialen faseaehterstand op te geven in de
commutatievector zal het maximale koppel bereikt worden. De eommutatieveetor in
de andere eindstand zal hierna berekend moeten worden. Dit kan door te meten wat de
hoek is die gemaakt word tussen beide eindposities. Dit is net iets meer dan pi/2 bij de
KOBALT-opstelling, hierdoor is de eommutatievector voor de linker- en rechter
eindpositie verschillend. Het versehil in radialen dat gemaakt word, moet
vermenigvuldigd worden met het aantal poolparen (4) en dan opgeteld worden bij de
poolradhoek om te eompenseren voor dit versehil. Door de Rapid-Prototyping aanpak
kunnen deze waarden echter gemakkelijk worden aangepast (als de goot bijvoorbeeld
opnieuw op de motor wordt gemonteerd).
Er zal nu een besehrijving volgen van het SIMULINK gebruikte model voor de
KOBALT-opstelling. Om een globaal beeld te krijgen van de regeling voor KOBALT
in SIMULINK en StateFlow, zal eerst een overzieht van de verschillende
eomponenten in de regeling worden gegeven. Vervolgens zullen een aantal
eomponenten, met name het StateFlow Diagram, nader worden toegelieht. Hieronder
is het uiteindelijke SIMULINK-model weergegeven, met daarin de verschillende
componenten, deze zijn allen genummerd en per onderdeel is op de volgende pagina
een korte omschrijving gegeven.
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Figuur 3.6 SIMULINK/StateF/ow besturing voor KOBAL T
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1. StateFlow Event Controller: Dit is de hoofdcontroller van het systeem, op basis
van gebeurtenissen van binnen- en buitenaf wordt hier bepaalt welke acties in
welke volgorde genomen moet worden.

2. Controller: Hierin zijn de regeling van de goot en bal, compleet met feed forward.
Ook is hierin de setpointgenerator opgenomen. Deze zijn voor een groot deel
overgenomen uit de al bestaande regeling van KOBALT (die in dSPACE al was
gebruikt om de regelaar te tunen).

3. Commutatie: Hierin wordt de al eerder beschreven commutatievector van het
draaiveld van de motor berekend. Op basis van een opgegeven setpoint en een
gemeten poolradhoek worden hier de gewenste stromen naar de motor berekend.

4. S-functie die de communicatie met de DAC van de PC/l04 verzorgt, deze heeft
twee stromen als ingangen. Deze 2 stromen (fasen) worden door de DAC naar de
versterker gestuurd, de derde ingangsstroom (fase) voor de motor wordt in de
versterker berekend.

5. S-functie die de communicatie met het IJO-bord van de PC/104 verzorgt. In dit
geval kan hiermee de versterker aan/uit worden gezet en komen de signalen van
de eindsensoren het model in (hoog/laag).

6. S-functie die de communicatie met het Encoder-bord van de PC/l04 verzorgt, hier
komt de hoek van de motor ( en daarmee dus ook van de goot) in radialen uit.

7. S-functie voor de user-interface, hiermee kunnen niet alleen gegevens op de
monitor worden weergegeven, maar ook gegevens worden ingegeven via het
toetsenbord. In dit geval worden de hoek van de goot (in radialen) en de geschatte
balpositie (in meters) weergegeven op de monitor en kan een nieuwe positie van
de bal worden opgegeven met het toetsenbord.

8. Hiermee worden de ingegeven posities van het toetsenbord gequantiseerd (in
stappen van 0.1 m) en gelimiteerd. Dit wordt gedaan omdat er ook grotere waarden
dan ±4 kunnen worden ingevoerd en de regeling de bal hier anders ook naar toe
zou willen brengen. De bal zou dan van de goot afrollen.

9. Hiermee wordt gekeken of er een nieuwe positie is ingegeven. Zolang dit niet het
geval is, blijft de bal op zijn huidige positie, wordt echter een nieuwe positie
ingegeven, dan zal de bal hier naartoe bewegen.

10. Input Values: Hier worden gemeten waarden ingevuld die nodig zijn voor de
correcte werking van de KOBALT-opstelling. Deze moeten aIleen worden
aangepast als de goot gemonteerd word (commutatievector) of wanneer de goot
niet waterpas staat bij een ingestelde hoek van nul radialen.

StateFlow Diagram
Om de voorgestelde werking van KOBALT, compleet met initialisatieprocedure met
een SIMULINK-model te kunnen realiseren, was het nodig om gebruik van
StateFlow. Hiermee kunnen discrete gebeurtenissen omgezet worden in acties in het
model (grafisch programmeren). In StateFlow kunnen verschillende processen parallel
draaien, binnen deze processen kunnen dan sequentieel acties plaatsvinden onder
bepaalde voorwaarden. Het programmeren in StateFlow gebeurt zoals eerder gezegd
grafisch, dat wil zeggen dat je blokjes hebt waarin bepaalde acties kunnen worden
opgenomen. Deze acties kunnen dan uitgevoerd worden zodra het blokje actief wordt,
tijdens dat het blokje actief is of bij het verlaten van het blokje. De overgang van een
blokje naar een ander gaat met behulp van pijlen. Aan deze pijlen kunnen bepaalde
voorwaarden worden meegegeven. Dit houdt in dat zo'n pijl pas actief wordt zodra
deze voorwaarde (event) waar wordt. Pas op dat moment zal ook pas de overgang van
het ene blokje naar het andere plaatsvinden. Deze voorwaarden en acties kunnen
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intern gebruikt worden, dus binnen het StateFlow diagram. Maar ze kunnen oak
volgen uit gebeurtenissen en waarden van "buitenaf', vanuit SIMULINK dus. Oak
kan er vanuit StateFlow data naar SIMULINK worden gestuurd, door deze interactie
kan er dus bijvoorbeeld op basis van sensorinformatie van de eindsensoren besloten
worden welke richting de motor op moet draaien. StateFlow schakelt vervolgens de
regeling in en geeft het juiste setpoint op. Hoe dit precies gaat zal nu verder, met
behulp van iIIustraties van het StateFlow diagram worden uitgelegd. Het StateFlow
diagram bestaat uit 3 parallelle processen, de eerste bevat de initialisatie-procedure en
het normale bedrijf, de tweede verhoogd geleidelijk de I-actie in het begin en het
derde proces bewaakt de limit-switches. Aileen het eerste (en meest belangrijke
proces) zal hier nader worden toegelicht, de andere 2 zijn voor de volledigheid te
vinden in bijlage A

Initialisatie-procedure
Het hoofdproces bestaat feitelijk uit twee delen, allereerst wordt de initialisatie
procedure doorlopen. Hierbij wordt de goat waterpas gezet en de bal naar het nulpunt
geregeld. Vervolgens begint het normale bedrijf, waarbij via het toetsenbord nieuwe
posities van de bal kunnen worden opgegeven. Nu zal eerst de initialisatie worden
toegelicht. Hieronder staat de initialisatie-procedure in StateFlow weergeven.

clock(RightSensorPresenl]

clockILeftSemlorPresent--D&R,ghtSe080rPresent=Oj

In"lallsatlon

cloc~eflSensorPresentl

gutterJeftl
entry:
CommutationOut:c1:
EncOtrsetz-EncOfsetleft;
SetpAngle=EncOftsel;
Ang18ControlActive=1
Enable-'_Jlc1ion:

clock[lnc_I>=1fllJ)

NoJnput_signaV

f-------------~~I~r~ControlAclive=O;
EnaAmp=O;

gutter_right!
entry:
CommutationOut=O;
EncOfser=·EncOff'serRighf;
SetpAnllle=EncOfl"set;
AIlgleConlrolAcrMl=l ;
Enable_Littlon;

Clock(lncJ>=1(JD1

clockIS.'pAngl'<=OJ

Increase_S8'poinf_le1V
entry:
SotpAngl.=S.'pAngl.;() 1ll1;

Incrtn'_nlpoint_rightl
enlry.
Se,pAngle=S.'pAslgh>l).1ll1 ;

clockISetpAslgl">01

BaIUnnJe1lV
entry:
BallControlActive=1 ;

clockISetpAngl·'=OlIS'tpAngl,=Oj

Ba!Un1_rightf
entry:
BIlIIIConlroJ.Actw=1 ;

End_lnlil
entry:trm8+-'; clockltime<3OOJ1

Clock(tim8>=3Jl)Hllm8~)

Fig. 3.7 Initialisatie-procedure van KOBAL T in StateF/ow

Bij de start van het proces staat alles uit, dat wil zeggen, de versterker en de goot- en
balregeling zijn inactief. Het proces begint bij het pijltje met het bolletje (bovenaan)
en gaat van hieruit naar start_init, bij het ingaan van dit blok wordt de versterker
aangezet (EnaAmp=l wordt naar het VO-bord gestuurd). Vervolgens kijkt dit proces
of een van de twee eindsensoren actief is (LeftSensorPresent of RightSensorPresent).
Dit zijn echter continue waarde van buitenaf (0 of 1), dit is vaor StateFlow geen
event. Daarom is een exteme klok gebruikt (clock), waardoor StateFlow op
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gediscretiseerde tijdstippen de waarden van de sensoren uitleest. Hierdoor ziet
StateFlow het dus weI als een event en zal dus doorgaan als de waarde hoog (=1)
wordt. Dit is dus niet meer dan een true, maar dit wordt vaker toegepast, vandaar dat
het hier vermeld wordt. Ais geen van beide sensoren actief zijn (zie rechts van
starCinit), dan moet er iets mis zijn met het systeem. Normaal gesproken zou deze
namelijk altijd in een van zijn uiterste posities terecht moeten komen. Ais dit het geval
is wordt zowel de regeling als de versterker uitgeschakeld en houdt het proces op. Het
systeem moet dan nagekeken worden en opnieuw worden gestart.
Zodra er weI een van beide sensoren actief is, zal de initialisatie beginnen. Dit is voor
links- en rechtsom dezelfde procedure, aIleen de draairiehting is verschillend, daarom
zal hier aileen rechtsom verder worden toegelicht. Bij het ingaan van de initialisatie
procedure (gutter_right in dit geval) wordt eerst de poolradhoek voor de
commutatievector goed ingesteld, zodat de motor met zijn optimale koppel zal
werken. Deze poolradhoek moet nauwkeurig bepaalt worden tijdens het monteren van
de goot. De commutatieveetor is rechtsom anders dan wanneer er linksom gedraaid
wordt, dit komt door de verschillende beginposities. De verschillende
commutatievectoren worden met behulp van een switch gekozen, vandaar de waarde
o of 1. Aangezien de eneoderkaart bij opstarten een reset krijgt, begint deze altijd op
O. Maar de waarde 0 van de encoder zou overeen moeten komen met de middenpositie
van de goot, als deze dus horizontaal staat. Daarom wordt aan het encoder signaal een
offset (EneOffset) meegegeven die overeen komt met de hoek van de eindsensor tot
de horizontale positie. Deze offset wordt gemeten met behulp van een waterpas. Deze
zelfde waarde wordt vervolgens ook gebruikt als setpoint voor de gootregeling
(SetpAngle). Nu het setpoint gelijk is gesteld aan de huidige positie, wordt de
gootregeling ingeschakeld (AngleControIAetive), dit gaat ook met een switch. Eerst
zijn aileen de P- en D-actie actief, vervolgens wordt langzaam (1000 stappen in 1
seeonde) de I-actie opgehoogd (EnabIe_Caction). Dit activeert een parallel Iopend
proces, zodra de I-actie zijn ingestelde waarde bereikt heeft, wordt het volgende biok
geactiveerd. In dit biok (Increase_setpoinCright) wordt het setpoint van de
gootregeling geIeideIijk naar 0 gebracht: de goot draait naar zijn horizontale positie
(waterpas). De bal blijft hierbij in de hoek liggen. Zodra de goot zijn horizontale
positie heeft bereikt, wordt de balregeling ingeschakeld (BalControIActive), dit gaat
weer met behulp van een switch. De initiele waarde voor de balpositie staat in
StateFlow ingesteld op nul, waardoor de bal dus naar het midden van de goot wordt
geregeld. Er wordt nu 15 seconde gewacht om zeker te zijn dat de bal zeker stilligt in
het midden van de goot. Vervolgens gaat StateFlow door naar het volgende blok van
normaal bedrijf, de initialisatie is hiermee voltooid.
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Normaal Bedriif
Nadat de initialisatie-procedure volledig is doorlopen, kan de KOBALT-opstelling in
normaal bedrijf gaan werken. Er kunnen dan via het toetsenbord nieuwe waarden voor
de positie van de bal worden opgegeven, die door de regelaar dan zo snel mogeIijk
worden bereikt. Het StateFlow-Diagram van het normale bedrijf is een Ius en bIijft
dus eindeloos doorgaan tot het programma gestopt word. Hieronder staat het diagram
afgebeeld en zal nu verder worden toegelicht.

clock[time:=3IJXlHtim!Rl}

normal_operation

clock[time:=10Hlime=O}

StartNormalOperationl
entry:
posBall_Ref=BaIiPosManual;

~--., time++; clock[time<101

StartMovementl
entry:
StartMove=l,

c1ock(time>=10Hlime=O}
NewPosilion21
entry:
StartMo-.e=O;
posBall_Ref=BaIiPosManual;
lime++;

c1ock[time<lO]

clock(Sett1ed==1&NewPos== 1]

StartMovemenl2l
entry:
SlartMove=l,

clockiSettled== 1&NewPos== 1]

clock[lime<10]

NewPositionl
entry:
StartMove=O;
posBall_Ref=BaIiPosManual;
time++;

clock[time>=10Htim!Rl}

Figuur 3.8 StateFlow diagram van normaal bedrijf KOBAL T

Het normale bedrijf begint bij StartNormalOperation, hier wordt een nieuwe
referentiewaarde opgegeven voor de balpositie. Deze referentiepositie wordt als
nieuwe eindpositie naar een 3e orde setpointgenerator gestuurd. De gebruikte
setpointgenerator heeft steeds een begin- en eindpositie nodig, hiermee wordt het
gewenste traject berekend en zodra StartMove actief wordt, zal de bal dit traject gaan
volgen. Bij StartNormalOperation is de beginpositie standaard 0, als gevolg van de
initialisatie, en de eindpositie standaard 1, dit is de startwaarde van de input van het
toetsenbord. Deze is 1 gekozen omdat de setpointgenerator initieel een nieuwe waarde
nodig heeft die verschilt van de startpositie voordat het StartMove-commando wordt
gegeven. Dit is het gevolg van een aantal delays die noodzakelijkerwijs in de
setpointgenerator aanwezig zijn. Door deze delays is het ook nodig om steeds een
aantal tijdstappen te wachten tussen het ingeven van een nieuwe eindpositie (oude
eindpositie zal dan als startpositie voor het volgende traject dienen) en het geven van
het StartMove-commando. Nadat deze (overigens zeer korte tijd) verstreken is, gaat
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StateFlow van StartNormalOperation naar het volgende blok: StartMovement. Hier
wordt alleen het StartMove-commando gegeven aan de setpointgenerator. Vervolgens
wordt er gewacht tot de bal stil op zijn nieuwe positie ligt (minimaal 5 seconde op ±
5mm van de gewenste positie) en er een nieuwe positie wordt ingegeven via het
toetsenbord. Dit wordt uitgedrukt met de voorwaarde (zie figUUf 3.8)
clock[Settled==l&NewPos==l], Settled is een signaal afkomstig van de
setpointgenerator en NewPos wordt 1 zodra een nieuwe positie wordt ingegeven die
verschilt van de vorige. Zodra aan beide voorwaarden is voldaan, gaat StateFlow naar
het blok NewPosition. Hier wordt eerst StartMove gedeactiveerd, daarna wordt de
nieuwe eindpositie opgegeven. De oude eindpositie is nu de nieuwe beginpositie
geworden, dit wordt in de setpoint generator gedaan. Nu wordt weer een aantal
tijdstappen gewacht in verband met de delays in de setpointgenerator, daarna gaat
StateFlow verder naar StartMovement2, die identiek is aan StartMove. Daama naar
NewPosition2, identiek aan NewPosition, dit blijft vervolgens doorgaan tot het
programma gestopt wordt (of als om een af andere reden de eindsensoren actief
mochten worden door onverwachte bewegingen en/of verstoringen van de goot).

3.2.5 Resultaten

De in de vorige paragrafen beschreven regelaar voor KOBALT, is met succes
gei"mplementeerd met de SAXCS. Het gebruik van StateFlow is hierbij erg nuttig
gebleken voor het maken van een supervisor controller voor dergelijke systemen.
Hiermee kan een zeer overzichtelijke en duidelijke controller gemaakt worden, die
daarna ook goed overdraagbaar is naar derden. Dit is een groot voordeel ten opzichte
van bijvoorbeeld C-code, waarbij dit aIleen voor ingewijden te begrijpen is. Met deze
regelaar is gebleken dat de rekenkracht van de SAXCS, zelfs met een niet-standaard
regelaar compleet met een discrete event controller en een zelf berekende
commutatievector ruim voldoende is gebleken. En toch nog met een sample
frequentie van 1 kHz! De SAXCS kan dus goed worden gebruikt om regelaars te
implementeren voor tal van mechatronische systemen met een niet al te hoge
bandbreedte « 40Hz). Ook het toepassen van een complexe regelaar is hierbij
geoorloofd. In de volgende paragrafen zal de SAXCS worden gebruikt om een
regelaar in een industriele omgeving te implementeren.

22

~ Centre fOT Concepts
'i~" in Mechatronics TU/e



3.3 Vulcan 1800, CNC-bestuurde Plasmasnijder

3.3.1 Introductie Vulcan 1800

Ret tweede systeem waarop de SAXCS getest is, is de Vulcan 1800. Dit is een 2
assige plasmasnijder die mbv. CNC-besturing platen metaal in de gewenste vorm kan
snijden. Ret gaat hier om een oude plasmasnijder (1989) waarvan de besturing defect
is geraakt. Hieronder is een foto de plasmasnijder met de huidige onderdelen
weergegeven. De servomotoren
zijn nog in tact en mechanisch is
de machine ook nog helemaal in
orde. Aangezien een nieuwe
regelaar van hetzelfde type zeer
prijzig is, werd er gezocht naar
een relatief goedkoop maar toch
flexibel nieuw systeem. Hiervoor
zal de SAXCS worden gebruikt
om te zien of deze geschikt is
voor dergelijke industriele
regelaars. Deze zijn nu vaak, net
als in dit geval, dedicated en
totaal niet toegankelijk voor
eventuele latere aanpassingen
en/of reparaties, met de SAXCS
kan men echter geheel naar eigen Figuur 3.9 Vulcan 1800 plasmasnijder

inzicht de besturing maken en
eventueel zelfs nog uitbreiden met extra functies als dit nodig mocht zijn.
Om een vervangende besturing te kunnen ontwerpen, zal eerst een globaal beeld
gemaakt moeten worden van de huidige werking en aansluitingen van de
plasmasnijder. Daaruit zal in grove lijnen de lay-out van de te ontwerpen besturing
volgen en de functies die deze minimaal moet kunnen vervullen. Ais dit bekend is, zal
eerst de mechanica en de dynamica van de machine worden geanalyseerd en
gemodelleerd. Daama zal een keuze worden gemaakt voor de regelaar van de
servomotoren. Om de juiste keuze te kunnen maken zal de totale machinedynamica
(elektrisch en mechanisch) gemodelleerd en gesimuleerd worden in 20-SIM. Dit is
een pakket dat binnen CCM veel gebruikt wordt voor het modelleren van dynarnische
systemen. Een groot voordeel van het pakket ten opzicht van bijvoorbeeld Matlab en
SIMULINK is dat er een uitgebreide bibliotheek van standaardonderdelen bestaat,
zowel mechanisch als elektrisch van aard. Door de koppeling van elektrische en
mechanische componenten is dit pakket erg geschikt voor het grafisch modelleren van
mechatronische systemen. Met het hiermee verkregen model kunnen simulaties
worden gedaan waaruit voIgt welke spanningen, stromen en vermogens er verwacht
kunnen worden om de plasmasnijder aan te sturen. Aan de hand van deze informatie
kan een weloverwogen keuze worden gemaakt voor de versterkers en voedingen voor
de plasmasnijder. Ais blijkt dat de benodigde versterkers en voedingen voldoende
ruim binnen het beoogde budget blijven, zal de besturing verder worden uitgewerkt in
SIMULINK en StateFlow en deze wordt dan gei'mplementeerd met behulp van
MatlablRTW en de SAXCS.
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3.3.2 Analyse huidige besturing Vulcan 1800

Voordat een nieuwe besturing kan worden ontworden, is het belangrijk om eerst een
globaal beeld te hebben van de functies die deze besturing zal moeten kunnen
vervullen. Het zal er op neer komen dat de nieuwe besturing dezelfde functies moet
kunnen vervullen als de vorige besturing. Hoe deze besturing wordt gerealiseerd en
welke onderdelen daar zoal voor nodig zijn, komt pas aan de orde nadat de machine
en de besturing grondig zijn geanalyseerd en gesimuleerd.
De vorige besturing is opgebouwd uit een controller-unit en een versterker-unit (zie
ook figuur 3.9). De machine wordt aangedreven door twee DC servomotoren, die
beide beschikken over een incrementele encoder (positieterugkoppeling) en een
tachometer (snelheidsterugkoppeling). Verder heeft de machine nog een aantal extra
in- en uitgangen, hieronder vallen de aansturing van de plasmabron en de
hoogteregeling van de plasmakop. De versterker-unit vorrnt de referentiesignalen die
van de control-unit komen om in stromen om de servomotoren aan te sturen. De
tachometersignalen worden ook hier verwerkt. De control-unit regelt de afhandeling
van aIle andere signalen. Hieronder vallen aIle in- en uitgangen van en naar de
machine, de encodersignalen en de referentiesignalen (naar de versterker-unit).
Daarnaast is de control-unit in staat am via een seriele poort (RS-232) CNC
bestanden te downloaden die afkomstig zijn van een PC in een controlekarner. Deze
bestanden zijn geschreven in het zogenaarnde ESSI-forrnaat en bevatten de inforrnatie
voor het automatisch snijden van complete werkstukken. AIle functies van de
plasmasnijder kunnen worden aangesproken met behulp van een user interface die
ook in de control-unit zit. Deze bestaat uit een set knoppen, een numeriek toetsenbord
en een LCD-scherrn.
In het nieuwe ontwerp zal de besturing worden vervangen door de SAXCS. Er zullen
weer twee units kamen, een versterker-unit om weer de servomotoren van de
benodigde stroom te voorzien en een control-unit om alle hiervoor beschreven
functies te vervullen en alle signalen te verwerken. Deze control-unit zal dus ook in
staat moeten zijn om de CNC-bestanden te downloaden en om te zetten naar
coordinaten en machinefuncties. En het geheel moet bediend kunnen worden met een
zo simpel maar compleet mogelijke user interface. In de figuur hieronder staat
weergegeven hoe deze nieuwe besturing er globaal uit gaat zien.

ExtemePC I User Interface I
(Controle Kamer)

A~

--------------
Met ESSI Vulcan
geprogrammeerde
CNC werkstukken

------------------------------ ----- - - ---I
Ir , I

I

.... 'Silmalen sensoren
PlasmabronSAXCS ..... ,,,

, Actuatoraansturinll
I ""PC/l04 I

Doelplatform met I

RTW executable ... Controller ... : Signalen encoders.. ....., Tafel
van SIMULINK : Actuatoraansturing (X-en Y-as)Imodel ' ,

~ Versterkers I ,""
I-------------------------------------------, --------------- _.

Figuur 3.10 Schematische weergave besturing Vulcan 1800 met de SAXCS
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3.3.3 Analyse en modellering van mechanische eigenschappen Vulcan 1800

Voor een goede analyse van de mechanische en dynamische eigenschappen van een
dergelijke machine, is het van belang om inzicht te krijgen in de aandrijflijn van beide
assen. De massa's, veerstijfheden, wrijvingen en overbrengverhoudingen zullen
berekend of geschat moeten worden voordat een model gemaakt kan worden. Het
hiermee gemodelleerde mechanische model zal gekoppeld worden aan het model van
de servomotoren, wat in de volgende paragraaf wordt behandeld, om de simulaties uit
te kunnen voeren.
Hieronder staat een schematische weergave van de machine, hierin zijn de sledes
assen en de afmetingen van de machine duidelijk weergegeven. De Y-as is de
hoofdas, de X-as is op de Y-as bevestigd. Dit is ook in de figuur te zien. De
plasmabrander is vervolgens weer aan
de X-as gemonteerd. De massa's van
beide sledes zijn aan de hand van
datasheets van sommige onderdelen
deels bekend. Maar van de meeste
onderdelen en van het frame zelf was
weinig bekend. Hiervoor zijn daarom
zo precies mogelijke schattingen en
berekeningen gedaan op grond van het
volume van de sledes en het gebruikte
materiaal. Ook voor bijvoorbeeld de
massa van de plasmakop en de Figuur 3.11 Schematische weergave assen
actuator hiervan zijn zo precies
mogelijke schattingen gedaan die gebruikt zullen worden in de modellering van de
machine. De totale massa van de X-slede, die bestaat uit de plasmakop en een
aandrijflijn, is geschat op 50 kg. De totale massa van de Y-slede, waar behalve een
aandrijflijn ook de X-slede, de control-unit en de versterker-unit op zijn bevestigd, is
geschat op 200 kg. Het is dus een behoorlijk zware en logge machine. De sledes
worden, zoals al eerder werd vermeldt,
aangedreven door servomotoren. Deze
servomotoren drijven uiteraard niet
direct de sledes aan, maar hier zitten
overbrengingen tussen. Dit is onder
andere nodig om de roterende
beweging van de motoren om te zetten
in een translerende beweging van de
sledes. Daamaast zal er een
overbrengverhouding in de aandrijflijn
moeten zitten om met niet al te grote
motoren toch deze zware sledes aan te
kunnen drijven. In de figuur hiemaast
is een aandrijflijn van de Vulcan 1800
weergegeven. Zoals te zien is in de
figuur drijft de servomotor een
riemoverbrenging aan, die op zijn
beurt weer een rondsel (tandwiel)
aandrijft dat aangrijpt op een vaste
tandheugel. De tandheugel loopt langs
de totale lengte van beide assen en de Figuur 3.12 Aandrijflijn van de Vulcan 1800
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gehele slede met daarop de aandrijflijn rijdt hier langs. De overbrengverhouding van
de riemoverbrenging is 1:3. De straal van het rondsel 12.7mm. Met de volgende
fonnule en de overbrengverhouding van de riemoverbrenging kan dan de totale
overbrengverhouding van de aandrijflijn bepaald worden. Voor een rondsel met
tandheugel geldt: x = r ·8, hierin is x de verplaatsing langs de tandheugel, r de straal
van het rondsel en 8 de hoekverdraaiing van het rondsel. Samen met de
overbrengverhouding van 1:3 van de riemoverbrenging wordt de totale

overbrengverhouding dus: x =0.0127 ·8 =0.004233·8, ofwei 1:236.24. Dit houdt in
3

dat voor het verplaatsen van een slede over 1 meter, de servomotor exact 236.24
radialen moet draaien. Deze overbrenging zal in het model als star worden
verondersteld, behalve de riem. Deze wordt gemodelleerd als een veer-demper met
een zeer hoge veerstijfheid en een geringe demping. Zoals al eerder werd aangegeven,
zal de plasmasnijder worden gemodelleerd in 20-SIM. 20-SIM heeft zeer veel
voorgeprogrammeerde componenten voor het modelleren van mechanische en
elektrische systemen. Gebruik makend van deze componenten kon vrij eenvoudig een
model voor het mechanische deel (de sledes met overbrengingen) worden gemaakt.
Hieronder staat het hiennee gecreeerde model voor een van de sledes (beide sledes
worden hetzelfde gemodelleerd, met als enige verschil de massa van de slede en de
wrijvingskracht). In deze figuur is het model van de X-slede gegeven.

p

.I--------j m f---.."."r,,.,..

Jm7
"_Slidw_X

p_high~H '":",,,
so_ BoIt_X l TIII"&',-X RPG_ Gear_X so_ SIidw_X

T_ T,."n,-X

Figuur 3.13 20-Sim model van mechanische deel aandrijflijn

In de figuur zijn te onderscheiden van links naar rechts:
p_high, de koppeling met het elektrische gedeelte (volgende paragraaf)
SD_BeICX, de veerstijfheid en demping van de riem
J_Transm_X, de massatraagheid van de riemoverbrenging
T_Transm_X, de overbrengverhouding van de riemoverbrenging
RPG_Gear_X, model voor de tandheugel en het rondsel
SD_Slider_X, veerstijfheid en demping van de tandheugel en het rondsel. Deze
wordt slechts gebruikt om numerieke problemen te voorkomen in 20-SIM en
wordt daarom zeer hoog gekozen om zo toch een star geheel na te bootsen.
M_SlidecX, de massa van de slede zelf
p, positiemeting van de massa, nodig voor metingen in het model
FcSlidecX en FN_X, wrijvingsmodel (coulombse en viskeuze wrijving)

Er is een compleet model van de sledes gemaakt met de in 20-SIM aanwezige
componenten. Nu zal het elektrische deel van de aandrijving worden gemodelleerd,
waarna deze tot een totaal model worden samengevoegd waar de simulaties mee
kunnen worden uitgevoerd
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3.3.4 Analyse en modellering van elektrische eigenschappen Vulcan 1800

Op dezelfde manier als in de vorige paragraaf met de mechanische componenten van
de plasmasnijder is gedaan, zal in deze paragraaf met behulp van standaard
componenten in 20-SIM de elektrische aandrijving worden gemodelleerd. De
aandrijving bestaat uit twee gelijkstroom borstelmotoren met perrnanente magneten.
Beide motoren zijn uitgerust met zowel een tachometer als een encoder, voor
respectievelijk snelheids- en positieterugkoppeling. AIle gegevens van de motor zijn
bekend van datasheets en deze kunnen simpelweg worden ingevuld in een model voor
gelijkstroommotoren in 20-SIM. Daamaast worden de massatraagheid van de motor
en een geregelde stroombron toegevoegd. Deze laatste zal later door de regellus
aangestuurd kunnen worden. Verder worden er nag enkele sensoren in het model
verwerkt die straks in de regellus of voor metingen gebruikt kunnen worden. Het
model van de elektrische aandrijving staat hieronder weergegeven.

x +

omega ..

p

phi---------------------------{p

Figuur 3.14 20-SIM model van elektrische deel aandrijflijn

In deze figuur zijn te onderscheiden van links naar rechts:
phi (output van PS_Motor_X), positiemeting van motor, nodig voor de regeling
(volgende paragraaf)
omega (output van VS_MotocX), snelheidsmeting van de motor, ook nodig voor
de regeling
MCS_AmplifierX, regelbare stroombron, model voor ideale versterker
CSen_MotocX, stroommeter, nodig om optredende stromen te bepalen.
VSen_MotocX, spanningsmeter, nodig om optredende spanningen te bepalen
Product van CSen_MotocX en VSen_MotocX, hierrnee wordt het verrnogen
bepaald
G_MotocX, referentiepunt van de stroomkring
DCM_MotocX, model voor gelijkstroommotor
CMotocX, massatraagheid van de motor
p, koppeling met het mechanische gedeelte

Door nu de parameters voor de motorconstanten, verkregen uit in de datasheets van de
motoren, in te vuIlen, is oak dit model klaar voor simulatie. In de volgende paragraaf
zullen beide systemen samengevoegd worden, zodat een compleet model van de
machine ontstaat. Met behulp van dit model zal een regelaar worden ontworpen en
uitspraken worden gedaan over de benodigde eisen aan versterkers en voeding.
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3.3.5 Ontwerp servo-regelaar

Nu zowel het mechanische als het elektrische gedeelte van de machine zijn
gemodelleerd, kunnen deze aan elkaar worden gekoppeld en kan er begonnen worden
met de simulaties. Als eerste zal er met behulp van linearisatie technieken in 20-SIM
de frequentieresponsie van het systeem worden bepaald. Gebruik makend van de
bode-diagrarnmen die volgen uit de frequentieresponsie kan een regelaar worden
ontworpen. Aangezien de servomotoren beide beschikken over een tachometer en een
encoder, ligt het voor de hand om zowel de snelheid als de positie terug te koppelen.
Op die manier zou een cascade regeling met een snelheidslus (binnenlus en een
positielus (buitenlus) ontworpen kunnen worden. Er zou ook gekozen kunnen worden
voor alleen een positieregeling met bijvoorbeeld een P(I)D-regelaar. Maar aangezien
er versterkers verkrijgbaar zijn met een on-board snelheidslus en deze ook beter
kunnen omgaan met bijvoorbeeld spelingen in de aandrijving (die wellicht een rol zou
kunnen gaan spelen wanneer de machine verslijt), is er uiteindelijk gekozen voor de
cascaderegeling. Er zal in eerste instantie gestreefd worden naar een bandbreedte van
30 Hz. Het model dat hiervoor gebruikt wordt, staat hieronder weergegeven.

Figuur 3.15 20-SIM model van complete aandrijflijn met cascaderegelaar

De eerder uitgewerkte modellen voor het elektrische en mechanische gedeelte van de
machine zijn nu in submodellen opgenomen om het overzicht te bewaren. Allereerst
wordt de snelheidslus (binnenlus) getuned, daarvoor wordt de terugkoppeling van de
positielus uitgeschakeld. Vervolgens wordt het model gelineariseerd met als input de
output van de snelheidsgain en als output juist de input van de snelheidsgain
(G_Paction_Xamplifier in figuur 3.15). Het bode-diagram van deze overdracht ziet er
voor de X-slede als voIgt uit:

0001 UDl ot 10
'_(Ho)

100 IlIII IlDlD Il111110
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0001 01 10 100 1010 IlDlD IlIIIIIO

Figuur 3.16 Open loop responsie snelheidslus
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De open loop responsie van de Y-slede is vergelijkbaar met die van de X-slede, zij het
wei dat de antiresonantie-/resonantiepiek, t.g.v. de afkoppeling van de massa van de
slede via de elastische riemoverbrenging, ongeveer 40 Hz lager ligt. De regelaars van
de beide assen zullen daarom op dezelfde manier getuned worden, aIleen zUIlen er
natuurlijk verschillende waarden voor de parameters uitkomen. De manier van tunen
zal nu ter illustratie aIleen verder worden uitgewerkt voor de X-slede.
Door nu op voldoende afstand van de antiresonantie te kijken naar de amplitude, in dit
geval bijvoorbeeld bij ongeveer 40 Hz, kan de gain van de snelheidslus worden
bepaald. De amplitude bij 40 Hz is ongeveer -15.5 dB (zie figuur 3.16), er zal
geprobeerd worden dit te compenseren met een juist gekozen snelheidsgain.
Uitgaande van de definitie van decibel wordt de gain van de snelheidslus:
201og(G )=155dB=:}G =10(155/20) =6

vel' yel •

Nu de gain van de snelheidslus bepaald is, kan de gain voor de positielus (buitenlus)
op soortgelijke wijze worden bepaald. Maar hiervoor wordt uiteraard de
positieterugkoppeling weer ingeschakeld. Het model wordt weer gelineariseerd, maar
nu met input de output van de positiegain en als output de input van de positiegain
(G_Paction_Xpos in figuur 3.15). Het bode-diagram ziet er als voIgt uit:
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Figuur 3. 17 Open loop responsie positielus

In het bode-diagram is goed te zien hoe de differentiele aetie van de snelheidslus de
antiresonantie en resonantie heeft onderdrukt. Nu zal de gain van de positielus nog
moeten worden bepaald om de gewenste bandbreedte te kunnen halen. Bij een
frequentie van 30 Hz is de gain nu -47.45 dB. Deze zal worden gecompenseerd door
de gain van de positielus. Deze wordt weer bepaald met behulp van de definitie van
decibel. De gain wordt op deze manier gelijk aan: G pos = 10(47.45/20) = 235 . Met deze

beide gains ziet de open-loop overdracht van het systeem er uit lOals op de volgende
pagina is weergegeven (Figuur 3.18). Hierin is te zien dat de gewenste bandbreedte
van 30 Hz net gehaald kan worden met deze regelaar en deze regelaarinstellingen.
Voor de Y-slede is een vergelijkbaar resultaat behaald, hierbij is aIleen de
antiresonantie 40 Hz lager al te zien, maar de gewenste bandbreedte kan er toch nog
mee gehaald worden.
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Figuur 3.18 Open loop responsie Cascade regelaar

Om nu de volgfout te reduceren, zal er eventueel nog snelheids feed forward worden
toegepast op de regeling. Hier zou voor gekozen kunnen worden als de gewenste
machinenauwkeurigheid (0.1 mrn) niet gehaald zou worden met de huidige regelaar.
Of feed forward ook daadwerkelijk zal worden gebruikt, zal dus pas blijken tijdens
implementatie. Maar het is in het model vrij makkelijk toe te voegen, en zal dus weI al
worden getest tijdens de simulaties. Het 20-SIM model komt er dan uit te zien als in
figuur 3.19 is weergegeven. Daarbij is ook een compensatiefactor opgenomen die
overeenkomt met de totale overbrengverhouding van het mechanische gedeelte
(G_Comp_X in de figuur). Dit is gedaan om ervoor te zorgen dat het setpoint dat
wordt ingegeven wordt gevolgd door de slede. Dit is nodig omdat er over de motor
wordt teruggekoppeid en dat zonder deze compensatiefactor de motor het setpoint
voIgt en de slede dan dus amper beweegt Nadat ook de feed forward parameters zijn
getuned, is het systeem klaar om simulaties mee uit te voeren. Hierbij zal gekeken
worden welke stromen, spanningen en vermogens nodig zijn voor het volgen van
verschillende setpoints.

+ +

+
'-----------------------~ )4------{ p

Figuur 3.19 20-SIM model van cascade regeling met snelheids feed forward
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Figuur 3.20 Bewegingsprofiel setpointgenerator

3.3.6 Simulaties

Het model is nu compleet en kan gesimuleerd worden. Allereerst zal gekeken worden
naar de stromen, spanningen en vermogens die nodig zijn bij snijsnelheden en de
huidige versnellingen. Dit is bij een snelheid van beide assen van maximaal 0.168 m/s
en een maximale versnelling van 0.3 m/s2 (deze waarden zijn verkregen uit de
specificaties van de vorige besturing).
Daarna wordt gekeken welke spanningen, stromen en vermogens nodig zijn bij
maximale snelheden van de motoren en hogere versnellingen. Dit wordt gedaan met
het oog op het positioneren van de plasmabrander als deze niet aan het snijden is
(tussen twee verschillende werkstukken verplaatsen of naar nieuwe beginpositie
gaan). Vooral de laatst genoemde simulaties zullen bepalend zijn voor de gestelde
eisen aan versterkers en voedingen. Berst dus de simulaties bij een gangbare
snijsnelheid. Om een kleine marge te hebben worden deze waarden iets hoger
gekozen dan normaal. Dit houdt in een maximale snelheid van 0.2 m/s en een
maximale versnelling van 0.5 m/s2

. Omdat hier gekeken wordt naar het gedrag van de
machine tijdens snijdbewerkingen wordt een bewe in s rofiel 0 e even met
constante snelheid, dit zorg voor Modified Sine Constant Velocrty

het beste snijdresultaat. In 20-SIM 1 2 .---------j 8

heet dit bewegingsprofiel: 0.5 1

"Modified Sine with Constant ; ~ 0 0
-0.5 -1

Velocity". Dit profiel ziet er uit
zoals hiemaast is weergegeven.
Hierin staat het verloop van lOwel
de verplaatsing, de snelheid en de
versnelling aangegeven. Voor zowel de X- als de Y-slede zijn simulaties uitgevoerd
met het hierboven gegeven bewegingsprofiel De maximaal optredende stromen (bij
maximale versnelling), maximale spanningen (bij maximale snelheid) en maximale

... d b I h' dvermogens zlJn 10 eta e leron er weergegeven.
X-slede Y-slede

Umax (bij vmax=O.2 m/s) 11.3 V 11.3 V
imax (bij amax=O.5m/sz) 2.55 A 3.8 A
Pmax (bij amax en vmax) IS W 37W

Tabel 3. 1 Maximale spanningen, stromen en vermogens bij snijsnelheden en -versnellingen

Dit zijn allemaal vrij lage waarden, de keuze van de versterkers en voedingen zal
voomamelijk afhangen van de stromen en spanningen die nodig zijn als de machine
zijn maximale snelheden en versnellingen bereikt. Volgens de gegevens van motoren
kunnen er, op grond van de maximaal haalbare toerentallen, geen hogere snelheden
worden bereikt dan 1.68 m/s van de Y-slede en 1.06 m/s van de X-slede. De
maximale versnelling wordt nu ingesteld op 1 m/s2

, de hiervoor maximaal benodigde
. . d b I h' dstromen, spannmgen en vermogens staan 10 eta e leron er weergegeven.

X-slede Y-slede
Umax (bii vmax=1 m/s voor X en 1.67m/s voor Y) 60V 91 V
imax (bij amax=l m/s~ ,X en Y) 5.1 A 7.9A
Pmax (bii amax en vmax) 260W 350W

Tabel 3.2 Maximale spanningen, stromen en vermogens bij maximale snelheden en versnellingen

Met behulp van deze resultaten kunnen keuzes worden gemaakt voor de benodigde
versterkers en voedingen. Vervolgens zal een ontwerp worden gemaakt voor de indeling en
architectuur van de totale besturing (hardware). Daarna wordt de besturing zeit ontworpen
(software).
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3.3.7 Hardware antwerp besturing Vulcan 1800

Keuze versterkers en voeding
Met de resultaten die met behulp van de simulaties zijn verkregen kan een goede
keuze voor de versterkers en voeding van de servomotoren worden gemaakt. Er moet
natuurlijk weI rekening mee worden gehouden dat de simulaties slechts een zo goed
mogelijke schatting zijn van de werkelijkheid. De benodigde stromen en spanningen
(en daarmee ook vermogens) in de werkelijke machine zullen hoogstwaarschijnlijk
wat hoger uitvallen. Dit kan bijvoorbeeld komen door imperfecties aan de machine en
extra (in het model niet meegenomen) wrijvingen en/of spelingen. Deze zullen ook
alleen maar erger worden naarmate de machine ouder wordt en meer verslijt of
vervuild raakt door gebruik.
De versterkers zullen daarom ruim overgedimensioneerd worden, waarbij
voomamelijk ervoor gezorgd wordt dat de nominale stroom die de versterker kan
leveren tweemaal zo hoog is als de gesimuleerde piekstromen (5.1 en 7.9 A). Ret is
namelijk vooral de benodigde stroom die snel stijgt naarmate er meer wrijving
ontstaat. De benodigde spanning stijgt ook wei enigszins, maar blijft relatief veel
constanter. Deze wordt echter ook voldoende hoog gekozen om de gewenste
snelheden te kunnen halen. Op basis van het bovenstaande zijn twee dezelfde
versterkers gekozen met een snelheidsregeling ingebouwd. Deze versterkers kunnen
een maximale spanning van 96 Volt leveren, een continue stroom van 15 Ampere en
een piekstroom van 30 Ampere. Dit is dus ruim voldoende voor beide assen. Nu de
keuze van de versterkers gemaakt is, kan gekeken worden naar een geschikte voeding
voor de versterkers. Zoals blijkt uit tabel 3.2 moet deze voeding behoorlijke
vermogens kunnen leveren, dit zou zeker het geval zijn als beide assen tegelijk voluit
versnellen. Daarom wordt ervoor gekozen om bij de maximale versnellingen en
snelheden de assen om de beurt te laten bewegen. Dus bijvoorbeeld eerst de X-slede
met maximaal vermogen naar zijn gewenste positie laten bewegen en vervolgens pas
de Y-slede. Hierdoor kan een goedkopere voeding volstaan. En tijdens
snijbewegingen kan dan uiteraard wei gewoon met beide assen tegelijk gewerkt
worden, omdat de benodigde vermogens hier bijna 10 maal kleiner zijn. Met deze
veronderstellingen wordt er gekozen voor een voeding van die 2 maal 49.4 Volt
( :;; 96V) kan leveren met een continu vermogen van 2 maal 5 Ampere. De voeding
heeft hiermee een maximaal vermogen van 500 Watt. Dit zou ruim voldoende moeten
zijn om de beide versterkers te voeden. Toch zal er in de kast ruimte worden gelaten
voor een eventuele tweede voeding van hetzelfde type, voor het geval dat deze toch
onvoldoende vermogen blijkt te hebben.

Opbouw en indeling hardware besturing
De hoofdonderdelen van de hardware van de besturing zijn nu bekend en blijken
binnen het beoogde budget te vallen. Er zal daarom begonnen met het ontwerp van de
benodigde hardware voor de besturing. Onder de hoofdonderdelen vallen uiteraard de
SAXCS voor de regeling en de versterkers en voeding voor het kunnen aansturen van
de motoren. In de besturing zullen echter nog een behoorlijk aantal hulpapparaten en
onderdelen nodig zijn om deze daadwerkelijk op de machine aan te kunnen sluiten en
de besturing ook te bedienen. Hieronder kan gedacht worden aan bijvoorbeeld relais
en opto-couplers die signalen van en naar de machine gescheiden houden van de
signalen van de SAXCS. Verder zijn er natuurlijk ook voedingen nodig voor de
SAXCS en de user interface. Deze user interface bestaat ook weer uit een aantal
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onderdelen en vervolgens zijn er nog allerlei kleine benodigdheden als een noodstop,
weerstanden, klemmenstroken en dergelijke. Dit alles zal worden ingebouwd in twee
metalen kasten, een voor de versterkers en de voeding daarvoor en een kast waarin
zowel de SAXCS, de user interface, de voedingen en aIle randapparatuur in worden
gezet. Dit was in de vorige besturing ook op deze manier gedaan. Op deze manier is
er ook een duidelijke scheiding tussen de kast waar de daadwerkelijke besturing zit,
waar aIleen maar stuursignalen in voorkomen (lage spanningen en kleine stromen) en
de kast waarin de vermogenselektronica zit (hoge spanningen en grote stromen). Dit is
dus naast de extra overzichtelijkheid ook een stuk veiliger voor operators en
onderhoudsmonteurs. In de figuur hieronder is schematisch de globale opbouw van de
besturing gegeven. Hierin zijn de motoren met hun encoder- en tachometersignalen en
de beide kasten met hun in- en uitgangen weergegeven.

Seriele verbinding
met PC controle
kamer.

Actuatoren en
sensoren Vulcan 1800

Netspanning vanuit
de Versterkerkast

Referentiesignalen
en encodersignalen

Servomotor Y-as

Stuursignalen,
tachometersignalen
en encodersignalen

Servomotor X-as

Figuur 3.21 Globale opbouw besturing Vulcan 1800

In de figuur is te zien dat de netspanning bij de versterkerkast via een noodstop, die
tevens hoofdschakelaar is, binnenkomt. In de versterkerkast wordt deze doorgelust
naar de controIlerkast, zo kan met een knop het gehele systeem aan of uit worden
gezet. Verder staan aIle signalen grofweg weergegeven.
De meer gedetaiIleerde ontwerpen voor de indeling van de versterker- en
controllerkast staan weergegeven in respectievelijk Bijlage B en C. Hierin staan de
belangrijkste onderdelen en hun indeling in aangegeven, alsmede een overzicht van de
aansluitingen aan de kasten. Dan is er natuurlijk ook nog de user interface. Deze zal
uit een LCD-scherm, een keypad en 4 losse knoppen gaan bestaan. Ret ontwerp
hiervoor is te vinden in Bijlage D Aan de hand van deze ontwerpen zullen eerst
gedetailleerde aansluit- en bedradingschema's voor aIle elektronica worden gemaakt.
Met behulp van deze schema's en de ontwerpen kunnen de kasten en de user interface
worden geassembleerd. Ret resultaat hiervan is, samen met de ontwerpschetsen in
Bijlage B tot en met D terug te vinden. Met deze hardware zou de plasmasnijder weer
aangestuurd kunnen worden. Maar er zal dan eerst nog een besturing voor het geheel
moeten worden gemaakt met SIMULINK en StateFlow die aIle functies van de
Vulcan 1800 op de juiste manier en op de juiste tijd uitvoert. Deze besturing zal in de
volgende paragraaf worden toegelicht.
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3.3.8 Software ontwerp besturing Vulcan 1800

De besturing van de Vulcan 1800 wordt in software ontworpen. De besturing zal
uiteindelijk alle functies moeten kunnen vervullen waar bij de oude besturing ook
gebruik van werd gemaakt. Maar voordat de besturing ontworpen kan worden, zal
eerst heel duidelijk geformuleerd moeten worden wat deze precies moet kunnen en in
welke volgorde processen worden uitgevoerd. Hiertoe is gekeken naar de manier
waarop de machine tot voor kort werd bediend en welke functies de operators zoal
gebruikte. Aan de hand hiervan is vervolgens in grove lijnen de structuur van de
besturing uitgewerkt. Maar om een machine goed te kunnen gebruiken is uiteraard
ook een duidelijke en overzichtelijke user interface nodig. Er is gekozen voor een zo
simpel mogelijke, maar toch complete oplossing. De ontworpen user interface is
weergegeven in bijlage D, deze bestaat uit een LCD-scherm, een toetsenpaneel en 4
pijltjestoetsen. Op het LCD-scherm zal onder andere belangrijke informatie af te lezen
zijn over de status van de machine en er zullen keuzeopties op verschijnen om de
verschillende functies van de besturing te selecteren. De gevraagde invoer op het
LCD-scherm kan met het toetsenpaneel worden ingevuld. Verder kan met behulp van
de aparte pijltjestoetsen, de machine naar elke willekeurige positie worden bewogen
(als deze niet met een bewerking bezig is), dit is voomamelijk bedoeld om de machine
naar de beginpositie (relatieve nulpunt) te sturen. Ook kan met de pijltjestoetsen de
plasmakop omhoog en omlaag worden bewogen.
Hieronder staat nu in woorden beschreven hoe de machine in principe zal moeten
gaan werken. Hiervan is een flowchart gemaakt om het geheel te verduidelijken, deze
toont ook de bijbehorende menukeuzes die op het LCD-scherm zullen verschijnen. De
flowchart is te vinden in bijlage E.

Voorgestelde werking besturing Vulcan 1800
Na het aanzetten van machine en besturing (dit gaat tegelijkertijd met de
noodstop/hoofdschakelaar) zal er na een welkomstekst op het scherm komen te staan
dat de machine in zijn beginpositie moet worden gezet. Dit is nodig omdat er met
incrementele encoders worden gewerkt die hun positie-informatie verliezen zodra de
stroom eraf is geweest. Hiervoor kan gekozen worden voor 1. handmatig (op de plek
duwen) of 2. Jog-mode (met de pijltjestoetsen de machine naar de beginpositie
sturen). Zodra de machine goed staat, kan dit worden aangegeven met het toetsenbord.
De encoders worden op nul gezet en gaat de besturing verder. Er kan dan gekozen
worden om een andere beginpositie te kiezen (om de plasmabranden om welke reden
dan ook op een andere positie te laten beginnen bijvoorbeeld) of er kan gekozen
worden voor het downloaden van een opdracht. Als er voor downloaden wordt
gekozen, zal er om een part-numrner gevraagd worden. Deze kan worden ingevoerd
en als het part-numrner overeen komt met een part-numrner op de server, (in de
controlekamer) wordt deze gedownload. Vervolgens zal er gevraagd worden de
snijsnelheid in mm/min op te geven. Wanneer de snijsnelheid is ingevoerd, wordt er
om bevestiging gevraagd of de snijdbewerking kan beginnen. Zodra dit bevestigd is,
zal de machine de opdracht uit gaan voeren. Tijdens de opdracht kan de snijsnelheid
nog worden aangepast met '+' en '-' op het toetsenbord of de opdracht kan worden
afgebroken met 'C/CE' als iets mis gaat. Zodra de opdracht voltooid is en de machine
weer op zijn beginpositie is aangekomen, kan de volgende opdracht uitgevoerd gaan
worden. Dit blijft zo doorgaan op dezelfde manier als hierboven staat beschreven.
De hierboven beschreven besturing werd gerealiseerd in SIMULINK en StateFlow,
het uiteindelijke resultaat (SIMULINK-model) en de daadwerkelijke implementatie
hiervan op de plasmasnijder worden in de komende twee paragrafen beschreven.
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3.3.9 Implementatie besturing Vulcan 1800 in SIMULlNKlStateFlow

De besturing van de Vulcan 1800 wordt net als de KOBALT-opstelling weer
gerealiseerd in SIMULINK en StateFlow. In deze paragraaf zal de besturing globaal
worden toegelicht zodat duidelijk wordt hoe de hiervoor beschreven werking van de
besturing samen met de servo-regelaar in SIMULINKIStateFlow is gerealiseerd.
Allereerst voIgt nu een overzicht van complete SIMULINK model met daarin aIle
subsystemen genummerd weergegeven.

~uo

I9trtCnb~

I••
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...--_--,3

7
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Figuur 3.22 SIMULlNKlStateF/ow besturing voor Vulcan 1800

Er is hierbij goed te zien dat het model qua opbouw weinig verschilt van de besturing
voor KOBALT. Dit komt doordat in beide gevallen van dezelfde subsystemen (S
functies) voor de kaarten van de SAXCS gebruik gemaakt kon worden. De in- en
uitgangen van deze S-functies worden vervolgens gestuurd door de servo-regelaar en
de StateFlow controller. Deze twee subsystemen zijn dan ook voor beide systemen
zeer verschillend. De servo-regelaars werden al eerder behandeld, de StateFlow
controller wordt verderop nader toegelicht. Maar eerst voIgt een toelichting per
subsysteem van het SIMULINK model in figuur 3.22.
1. StateFlow Event Controller: Dit is net als bij KOBALT de hoofdcontroller van het

systeem, op basis van gebeurtenissen van binnen- en buitenaf wordt hier bepaalt
welke acties in welke volgorde genomen moet worden. Deze StateFlow controller
wordt verderop in meer detail toegelicht.

2. Servo-regelaar van de X-slede: De regelaar voor de X-slede, deze bestaat uit een
P-regelaar met feed forward (de eerder besproken snelheidsregeling is ingebouwd
in de versterker en gaat dus buiten deze regeling om).

3. Servo-regelaar van de Y-slede: De regelaar voor de Y-slede, deze bestaat evenals
de regelaar voor de X-as uit een P-regelaar met feed forward.

4. SerCom: Ben combinatie van zelfgeschreven S-functies die essentieel zijn voor
het tiberhaupt kunnen functioneren van de besturing. Hierin zitten onder andere S
functies om via een seriele poort CNC-bestanden te downloaden, het LCD-scherm
aan te sturen en het toetsenbord uit te lezen (ook serieeI). Daarnaast is er een S
functie aanwezig die de informatie in deze CNC-bestanden (in zgn. ESSI-formaat)
omzet naar setpoints en machinefuncties.
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5. S-functie die de communicatie met het Encoder-bord van de PC/l04 verzorgt, hier
komen de hoekverplaatsingen van de motoren in radialen uit.

6. S-functie die de communicatie met de DAC van de PC/l04 verzorgt, deze zet de
door de servo-regelaars berekende setpoints om in een analoog stuursignaal voor
de versterkers.

7. S-functie die de communicatie met het I/O-bord van de PC/104 verzorgt. In dit
geval kunnen hiermee de versterkers, relais en optocouplers aanluit worden gezet
en komen de signalen van de druktoetsen (Jog-mode) en een opto-coupler het
model binnen.

StateFlow Diagram
De StateFlow controller in het hiervoor beschreven SIMULINK model is gebruikt om
de gewenste werking van de plasmasnijder te bewerkstelligen. Net als bij de
KOBALT-opstelling zorgt de StateFlow controller ervoor dat de juiste acties op het
juiste tijdstip worden uitgevoerd. Voor de besturing van een complete machine moet
er echter aanzienlijk meer processen in de gaten worden gehouden en aangestuurd
worden. Daardoor is het StateFlow Diagram in dit geval een stuk complexer dan bij
KOBALT, echter nog steeds zeer overzichtelijk en goed overdraagbaar. Het diagram
zal niet tot in detail worden beschreven, maar er zal globaal worden aangegeven hoe
de eerder beschreven werking van de besturing is gerealiseerd in StateFlow. Het
complete StateFlow diagram voor de besturing van de Vulcan 1800 is in de figuur
hieronder weergegeven. Dit diagram is slechts weergegeven om een globaal beeld te
krijgen van structuur van de besturing. Zoals in de figuur te zien is, bestaat het

Figuur 3.23 StateFlow Diagram voor besturing Vulcan 1800

diagram uit 5 parallel werkende deelprocessen, deze zijn allen genummerd in de
figuur. Elk van deze parallelle processen verzorgt een of meerdere specifieke taken
die zijn beschreven in de gewenste werking van de besturing. Meer gedetailleerde
figuren van de verschillende processen staan weergegeven in bijlagen F.l tot en met
F.3. De functies en de werking van elk proces zal nu in grote lijnen worden toegelicht
op de volgende pagina.
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Functies en werking van afzonderlijke StateFlow deelprocessen
De nummers van de hieronder beschreven deelprocessen refereren aan de nummers in
figuur 3.23. Er wordt eerst globaal de functie van elk deelproces beschreven, waama
de interactie tussen de verschillende deelprocessen en daarrnee dan ook de werking
van het geheel wordt toegelicht.

Deelproces 1, Userinterface: Een meer gedetaiIleerd figuur van dit proces is te
vinden in Bijlage F.1. Dit proces is in feite het hoofdproces van het StateFlow
diagram. Het proces regelt namelijk het menu dat op de userinterface wordt
weergegeven. De inhoud en structuur van dit menu werden al eerder besproken bij
de gewenste werking van de besturing in paragraaf 3.3.8. Het proces userinterface
heeft daarom ook vrijwel dezelfde structuur als de flowchart van het menu in
Bijlage E. In dit menu wordt dus het menu van de besturing doorlopen, dit houdt
in dat dit proces steeds een bepaalde menukeuze op het scherm laat zien. Elk
blokje in het proces staat voor een unieke melding op het LCD-schenn, en
tegelijkertijd sturen deze de andere parallelle deelprocessen in de juiste volgorde
aan. Afuankelijk van de melding op het schenn verwacht het proces een bepaalde
invoer via toetsenbord terug. De keuze die via het toetsenbord wordt gegeven
bepaald vervolgens welke menukeuze er voIgt. De verwachte toetsenbordinvoeren
zijn weer terug te vinden in bijlage E.
Deelproces 2, Compiler: Een meer gedetaiIleerd figuur van dit proces is te vinden
in Bijlage F.2. Dit deelproces bestaat zelf uit twee deelprocessen. Het
communiceert met de S-functie in het SIMULINK-model die de CNC-bestanden
compileert naar setpoints en machinefuncties. Het eerste deelproces in het proces
Compiler zorgt ervoor dat de CNC-bestanden daadwerkelijk regel voor regel
worden gecompileerd door de compiler en houdt hierbij ook rekening met de
juiste volgorde van afhandelen van de machinefuncties. Het tweede proces stelt de
operator in staat om tijdens het snijden van een werkstuk de snijsnelheid aan te
passen. Dit gebeurt weer door de juiste commando's te geven naar de S-functie in
SIMULINK.
Deelproces 3, Jog-mode_Control: Een meer gedetaiIleerd figuur van dit proces is
te vinden in Bijlage F.3. Dit deelproces is bedoeld om de machine te kunnen
besturen in de zogenaamde Jog-mode, wat inhoudt dat de plasmakop met de
pijltjestoetsen naar zijn beginpositie kan worden bewogen. Het proces houdt de 4
pijltjestoetsen in de gaten en verhoogt vervolgens het setpoint van de X- of Y-as
incrementeel in de juiste richting zodra er een van de knoppen wordt ingedrukt.
Om te voorkomen dat hierdoor oneindig hoge versnellingen ontstaan, is er in het
SIMULINK model een low-pass filter opgenomen met een kantelfrequentie van
0.5 Hz. Hierdoor ontstaat een mooie vloeiende beweging ondanks de incrementele
verhoging van het setpoint.
Deelproces 4: Serial Communication: Een meer gedetaiIleerd figuur van dit proces
is ook te vinden in Bijlage F.3. Dit proces regelt de communicatie met de
computer in de controlekamer via de seriele poort van de SAXCS. Het zorgt
ervoor dat de juiste CNC-bestanden kunnen worden gedownload om vervolgens
gecompileerd te worden via deelproces 2.
Deelproees 5: Torch Height Control: Ook van dit proces is een meer gedetaiIleerd
figuur te vinden in Bijlage F.3. Hiennee kan de plasmakop omhoog en omlaag
worden bewogen met behulp van de pijltjestoetsen. Dit kan aIleen wanneer er niet
in Jog-mode wordt gewerkt en er geen snijdbewerking bezig is. Deelproces 1
regelt wanneer de andere deelproeessen aetief worden. De interactie tussen de
deelproeessen en dus de totale werking van de besturing wordt nu beschreven.
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lnteractie tussen de deelprocessen
Hier wordt de totale werking van de besturing in StateFlow beschreven, deze werking
is gebaseerd op de gewenste werking die eerder al werd besproken. Het zal blijken dat
met deze StateFlow controller het mogelijk is gebleken om alle gewenste functies te
kunnen vervullen in combinatie met de andere blokken in het SIMULINK model.
Zoals gezegd is deelproces 1, de Userinterface, het hoofdproces van het StateFlow
diagram. Zodra het model ook wordt gestart, begint StateFlow bovenaan in de
Userinterface. AIle andere deelprocessen zijn op dat moment niet actief, ze wachten
op een commando (event) van de userinterface. Eerst zal er een aantal seconden de
welkomstekst in beeld zijn. Vervolgens kan er gekozen worden hoe de beginpositie
ingesteld gaat worden. Dit kan handmatig of met de Jog-mode. In het eerste geval
blijft de servo-regeling uit en worden de encoders op nul gezet zodra de machine op
de juiste plek is geduwd en er op enter wordt gedrukt (toetsenbord). In het tweede
geval wordt deelproces 3, Jog-mode, geactiveerd. De machine kan daarmee met de
pijltjestoetsen op de goede plek gezet worden en weer worden de encoders op nul
gezet zodra er op enter wordt gedrukt. De Jog-mode wordt dan gedeactiveerd en
deelproces 1 gaat naar het volgende blok. Er kan nu gekozen worden voor het homing
menu of voor het downloaden van een bestand. In het eerste geval keert men terug
naar de hiervoor beschreven opties, in het tweede geval wordt er op het LCD-scherm
om een part-nummer gevraagd. Zodra een part-nummer is ingegeven wordt
deelproces 4, Serial Communication, geactiveerd. Deze kijkt of het bestand bestaat en
download het als dat mogelijk is. De status van het download proces komt vervolgens
terug bij deelproces 1. Ais het downloaden om welke reden dan ook mislukt is, wordt
dit op het LCD-scherm weergegeven, waarna het downloaden opnieuw geprobeerd
kan worden. Ais een bestand succesvol is gedownload, dan wordt deelproces 4
gedeactiveerd en gaat deelproces 1 weer een blok verder. Er wordt dan op het LCD
scherm gevraagd om de gewenste snijsnelheid in mm/min op te geven. Zodra dit is
ingetoetst, wordt er gevraagd of de opdracht gestart mag worden. Ais er op C/CE
wordt gedrukt, keert men terug naar het "hoofdmenu" (downloaden of beginpositie
instellen). Zodra er op enter wordt gedrukt begint een snijdopdracht. Hiervoor wordt
deelproces 2 geactiveerd, deze compileert de opdracht en houdt rekening met een
aantal machinefuncties zoals een delay voor het omlaag bewegen van de plasmakop
en een signaal van de plasmabron dat aangeeft of de plasmavlamboog weI of niet op
het werkstuk is overgebracht. Daarnaast kan tijdens het snijden de snijsnelheid
worden aangepast, dit gebeurt ook in deelproces 2. Ais het programma helemaal is
afgedraaid komt er te staan dat de opdracht succesvol is afgehandeld. Ais er dan op
enter wordt gedrukt, zal deelproces 2 gedeactiveerd worden en komt men terug in het
"hoofdmenu", het proces kan dan weer herhaalt worden. Ais er nou iets mis mocht
gaan tijdens de opdracht, kan deze afgebroken worden door op C/CE te drukken. Ais
dit gebeurt, wordt deelproces 2 ook onmiddellijk gedeactiveerd en komt men in het
menu terecht om de beginpositie opnieuw in te stellen. De half afgemaakte plaat moet
dan worden verwijderd en er kan opnieuw begonnen worden. Tijdens het doorlopen
van de verschillende menu's kan de plasmakop handmatig omhoog en omlaag worden
bewogen met de pijltjestoetsen omhoog en omlaag. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn
om te kijken of de kop goed op zijn beginpositie staat. Hiervoor is deelproces 5
geactiveerd, deze wordt alleen gedeactiveerd als er in Jog-mode wordt gewerkt en
wanneer een opdracht wordt uitgevoerd.
Zoals blijkt uit deze globale toelichting van het StateFlow diagram zijn alle gewenste
functies van de besturing aanwezig. De besturing is vervolgens getest op de
plasmasnijder. De resultaten hiervan worden gegeven in de volgende paragraaf.
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3.3.10 Resultaten

In de paragrafen hiervoor is beschreven hoe de besturing voor de Vulcan 1800
plasmasnijder zowel in hardware (controIlerkast en versterkerkast) als in software
(SIMULINKfStateFlow model) werd ontworpen en gerealiseerd. Nadat deze beide
zover klaar waren, moest de besturing uiteraard nog daadwerkelijk op de
plasmasnijder worden gei'nstalleerd en getest. Om dit ter plaatse te kunnen doen, was
er de behoefte aan mogelijkheden om alle machinefuncties afzonderlijke te kunnen
testen, aIle in- en uitgangen van en naar de machine met name. Dit is nodig om te
testen of aIle connectoren van de controllerkast ook aan de juiste connectoren van de
machine waren bevestigd. Daamaast waren er mogelijkheden nodig om de
regelparameters te kunnen tunen, in dit geval dus voor de P-regelaar en de eventuele
feed forward. Als laatste moest het ook mogelijk zijn om eventuele aanpassingen in
het SIMULINKfStateFlow model en/of de hierbij gebruikte S-functies (C-code) door
te voeren en op de SAXCS te zetten.
Om dit alles uit te kunnen voeren, werden er met SIMULINK en Matlab/RTW
testprogramma's gemaakt om de verschillende machinefuncties te testen en om de
regelaar te tunen. Om deze programma's te kunnen gebruiken was het nodig om aan
de SAXCS een monitor en een toetsenbord aan te sluiten om gewenste waarden af te
kunnen lezen of in te kunnen geven. Daamaast werd de SAXCS via een netwerkkabel
met een laptop verbonden waar Matlab/RTW en SIMULINKfStateFlow op stonden.
Op de laptop konden dan nog kleine aanpassingen in het SIMULINKfStateFlow
model worden gemaakt als er nog bepaalde functies ontbraken of niet helemaal juist
werkten. Deze konden vervolgens met Matlab/RTW worden gecompileerd en via de
netwerkverbinding naar de SAXCS worden gekopieerd om getest te worden. Dit is
dus weer een mooi voorbeeld van de flexibiliteit van het systeem.
Tijdens de implementatie zijn als eerste de servo-regelaars voor de X- en Y-slede
getuned. Helaas heeft de SAXCS niet zulke uitgebreide meetmogelijkheden als
bijvoorbeeld een dSPACE-systeem in combinatie met Siglab. Daardoor was het met
deze opstelling niet mogelijk om frequentieresponsies te meten. Er is daarom besloten
om de regelaar op experimentele wijze te tunen. Eerst is de snelheidslus getuned, dit
is gedaan door met een testprogramma op de SAXCS een zeer kleine blokgolf op te
geven naar een van de versterkers. Vervolgens konden potmeters op de versterker
geleidelijk worden versteld totdat een acceptabele responsie werd waargenomen. Dit
proces is voor de andere versterker herhaalt om beide snelheidslussen afzonderlijk te
tunen. Daama is de P-actie van de regelaar getuned, dit is op soortgelijke wijze
gegaan. Hierbij konden echter de waarden worden ingesteld via het toetsenbord ipv.
met potmeters. Nadat op deze wijze de regelaars voor de X- en Y-slede waren getuned
is weer met een testprogramma op de SAXCS gekeken of aIle machinefuncties
werkten. Hierbij waren met name de aansturing van de plasmakop van belang, dus het
op en neer bewegen en het aan/uit zetten van de plasmakop. Toen dit ook bleek te
werken is er begonnen met het testen van de al eerder beschreven totale besturing van
de plasmasnijder. Daarvoor zijn wat zelfgeschreven testvormen (in ESSI formaat),
zoals vierkanten, cirkels en dergelijke uitgesneden. Aan de hand van het gedrag van
de machine (timingsaspecten bijvoorbeeld) en gemeten afwijkingen aan de vormen
zijn er nog enkele aanpassingen aan de besturing en de S-functies doorgevoerd.
Daamaast zijn nog enkele waarden in de besturing wat fijner afgesteld. Uiteindelijk
vertoonde de plasmasnijder na 1 dag testen al het gewenste gedrag. Hierbij is dus
gebleken dat de flexibele combinatie van Matlab/RTW en de SAXCS zeer bruikbaar
kan zijn voor het implementeren van een industriele regelaar.
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Conclusies
Tijdens dit onderzoek zijn twee totaal verschillende regelaars met de combinatie van
MatlablRTW en de SAXCS gei"mplementeerd. Bij de KOBALT-opstelling werd een
niet-standaard regelaar ge"implementeerd, bovendien moest deze opstelling autonoom
kunnen werken om bijvoorbeeld op beurzen te kunnen draaien. Vervolgens is met
diezelfde SAXCS de complete besturing van een industriele CNC-bestuurde
plasmasnijder ge"implementeerd. In beide gevallen werd de regelaar gemaakt in
SIMULINKfStateFlow, vervolgens met MatlablRTW gecompileerd naar een
executable die dan uiteindelijk op de SAXCS gedraaid kan worden. Zo kan direct
gekeken worden of het systeem op de gewenste manier reageert. Ais dit niet zo is, of
er moeten parameters in het model getuned worden, kan dit gemakkelijk worden
aangepast in de software en vervolgens op dezelfde manier weer worden getest. Deze
manier van Rapid-Prototyping is in beide gevallen zeer effectief gebleken.

Voor een complexe regelaar als die van KOBALT kan eerst de regelaar met dSPACE
worden getuned en daama op de SAXCS worden ge"implementeerd. Bij een meer
standaard regelaar met lagere bandbreedte is het gebleken dat het met de SAXCS
mogelijk is om op experimentele wijze een regelaar te tunen, ondanks de beperkte
meetmogelijkheden ten opzichte van een systeem met dSPACE en Siglab.

£en groot voordeel van het gebruik van MatlablRTW voor het ontwikkelen van een
regelaar is het feit dat aile mogelijkheden van SIMULINK, inclusief StateFlow en
eigengemaakte S-functies beschikbaar zijn in het model. Met StateFlow kunnen
complexe maar toch zeer duidelijke en naar anderen goed overdraagbare discrete tijd
controllers gemaakt worden. En met S-functies kunnen zelfgemaakte SIMULINK
blokken worden opgenomen, voor bijvoorbeeld communicatie met hardware
componenten (kaarten van de SAXCS), of voor zeer specifieke functies van een
systeem te vervullen. Hierbij zijn setpointgeneratoren en bijvoorbeeld de ESSI
compiler voor de plasmasnijder een goed voorbeeld.

Met dSPACE, MatlablRTW en de SAXCS ter beschikking zijn de mogelijkheden
voor het ontwerpen en implementeren van regelaars dus bijna onbeperkt, mits de
rekenkracht van de SAXCS niet wordt overschreden.
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Aanbevelingen
Ondanks de succesvolle implementaties van de regelaars met de combinatie van
Matlab/RTW en de SAXCS, zijn er toch een aantal punten waar men in de toekomst
nog extra aandacht aan zou kunnen schenken. De hieronderstaande aanbevelingen zijn
vooral bedoeld om het gebruikersgemak en de veelzijdigheid van de SAXCS ten
goede te komen.
De SAXCS heeft nu nog als operating system MS-DOS, dit is gekozen omdat dit al
een ingebouwde target is in Matlab/RTW en omdat er al veel kennis van MS-DOS bij
CCM in huis was. Voor dit onderzoek is MS-DOS goed genoeg gebleken voor de
gewenste toepassingen, maar het gebruikersgemak en de interactie met de PC waar
Matlab/RTW op staat zijn niet ideaal. Het zou bijvoorbeeld erg handig kunnen zijn
om de parameters van een regelaar op de SAXCS on-line aan te kunnen passen via de
PC waar Matlab/RTW op staat. Nu moest er steeds een monitor en een toetsenbord op
de SAXCS worden aangesloten. Vervolgens moesten er testprogramma's worden
geschreven om de regelparameters te tunen. Deze moesten dan worden ingevuld in het
definitieve model, daama compileren en via een netwerkverbinding op de SAXCS
zetten. Een elegantere oplossing zou zijn om zonder toetsenbord en monitor bestanden
op de SAXCS te kunnen zetten en aan te passen en deze dan on-line te tunen met de
PC waar Matlab/RTW op staat. Dit is met MS-DOS niet mogelijk, daarom zou er
gedacht kunnen worden aan bijvoorbeeld Real-Time versies van Linux of Windows
als doelplatform voor de SAXCS.
Daamaast zou het handig zijn om te kijken naar de mogelijkheden voor doen van
metingen en signaalverwerking met de SAXCS. Misschien is het met een combinatie
van de SAXCS met een Siglab systeem wellicht mogelijk om ook frequentierespons
metingen te verrichten aan de te implementeren systemen. Hiervoor geldt weI weer
dat er daarvoor eerst een betere en meer interactieve user-interface met de PC waar
Matlab/RTW op staat moet komen voordat dit tiberhaupt mogelijk zou zijn. Hierdoor
zou het gebruik van dSPACE systemen in sommige gevallen achterwege kunnen
blijven.
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Bijlage A

Overige StateFlow diagrammen van KOBAL T

Increase_1_action/

start_increase_1I
entry:lnc_I=O;

Enable_Laction

Increase_l/
entry:lnc_I++;

Disable_Laction

clock[lnc_I<1000]{lnc_I++}

Figuur A. 1 StateFlow diagram voor verhogen I-aetie gootregeling

lImlt_switchl

Delay!
entry:time++

4' ,

clock[time<2000)

clock[time>=2000){time=O}

Enable_Limit_Switch!

c1ock[LeftSensorPresent)

Stop_AliI
entry:
AngleControlActive=O
BaIIControIActive=O;
Disable_Laction;

c1ock[RightSensorPresent]

.....

Figuur A.2 StateFlow diagram voor bewaken van de eindsensoren
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Bijlage B

Ontwerp en uitvoering Versterkerkast
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Figuur B. 1 Ontwerp fay-out Versterkerkast
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Figuur B.2 Gerealiseerde fay-out Versterkerkast

Figuur B.3 Versterkerkast
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Bijlage C

Ontwerp en uitvoering Controllerkast
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Figuur C.l Ontwerp lay-out Controllerkast

Figuur C.2 Gerealiseerde lay-out Controllerkast
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Bijlage 0

Ontwerp en uitvoering User Interface

LCD
vulcan 1800

W 1 3 +

EJ B 4 6

rn 7 9 ~

~

Figuur D.1 Ontwerp User Interface

Figuur D.2 Gerealiseerde User Interface
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Bijlage E

Flow-chart User Interface Vulcan 1800

Vulcan 1800
Controller by CCM

5 seconde in beeld

Stel Beginpositie in
1=Handm.2=Jogmode

[2]
[1]/[2]

1= Naar Beginpos
2= Nieuwe Beginpos

Stel Beginpositie in
<ent> indien gereed

[2]

<ent>

[partnummer]. [ent]

[2]

Oownloaden....
Oownloaden mislukt!

(OLFail} Opnieuw? 1=ja,2=nee

(OLsuc6}

in beeld tijdens downloaden

rent)

2 seconde in beeld

[Snijsnelheid). [ent]

Oownloaden
voltooid ...

in beeld tijdens opdracht

Opdracht voltooid
<ent>= doorgaan

Oruk + / - voor
snelheidsaanpassing
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Bijlage F.1

StateFlow Deelproces "Userinterface" Vulcan 1800

U9erlnteriace

clockltimo<=200Ktimo++}

clocklKyb n1'l'I0j=onIrHRstNcs=lj

JogModeJ
enlry:;RsINcs=O.
JogMode=1;LCDdsply=2
CmplrCmmnd=O.
od:JogMode=D;

clockIKybrdnlrylOj=clrHOLFai}

DownloadSucceededi
Bnlry:lCOdsply=8;
Bxit:CtSpd=Kybrdnpt;

EndHomongSoql
~-----, entry'lCDdsply=3;

SS ~nk=O;TUD on;
ex~:RstNcs=O; -

clock(KybrdnlrylO)=onlr)

StartHomingSoql
enl'l':TUD_on;
lCDdsply=l ;
RSINcs=l;
CmplrCmmnd=4;

ClocklKybrdn 1=11

clocklKybr -21

PartFnshd

clock[KybrdntrylOl=Bnlrl
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Bijlage F.2

StateFlow Deelproces "Compiler" Vulcan 1800

Compiler ,,- -''--____

Compilalion]ailedO,EoPI
entry: SlrtCntrt=O;
CmplrCmmnd=D;
SS link=O;RstNcs=l;
LJ:nlncrs=O;

SlrtPrt ManAbon

c1ock[CmplrSls>C CmplrStsFnshd]

CompilingMainl
entry:StrtCntrt=l ;TUD_off;

Compiling

clockltime<50l{time++)

c1ock[CmplrSts<= CmplrStsFnshdl

clock[CTS==1 ]
Compilation_Finished!
enlry:

I------~ L_Lnlncrs++;

clock[CmplrSts==C_CmplrStsFnshd&&TUo-~l]

Compilation]inished21
entry:

1----<>1 L_Lnlncrs++;

Slart_Compilation!
enlry:
LnSlct=L lolncrs;
CmplrCmmnd=l ;

c1ockICmplrSts= CmplrStsFnshd&&1UD=D)

clock[CmplrSts<= CmplrStsFnshdl

.,,, clockICmplrSts=C_CmplrStsFnshd8.&IGN==O]

Start_Compilalion21
entry:
loSlct=L lolncrs;
CmplrCmmnd=l ;

,

,,

c1ockltime<10] clock Ilme<10j
------------------.---.-.-----------------------------._.---------------------"''''''''

,/ Modify-CutSpeed

c1ock(Kybrdntry[OJ=--95KC1Spd=CtSpd!1.1 )

,,,,,

,

,,

clock[KybrdntryIDj=43I{CtSpd=CtSpd"1.1) :

Increese!
entry:CmplrCmmnd=2;
lime++; LCDdsply=O;

Decrease!
entry:CmplrCmmnd=3;
time++; LCDdsply=O;

,

,
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Bijlage F.3

Overige StateFlow Deelprocessen Vulcan 1800

clocl<lJogMode==O)

JogModeOffl
enllySlrtCrm=O;
Xjog=O;
YjOg=O;

clocI<lJogMode==lj

l' .

clocI<lJogMode==1&&-ArrwR!tlt)

clocl<l-ArrwRghtJ

clocI<lJogMode==l&&A1MRghQ

clock(-AnwOwnJ

clocI<lJogMode==l&&-Ar~j

clock!JogMode= 1&&A

dock(JogMode==1&&Anv.UII

NogMode

clocI<lJogMode==l&&-A"""-ffJ

clock(JogMode== 1&&-ArrwDwn)

Figuur F.3.1 StateFlow Deelproces "JogMode_Control"

SerralCommunication
'.
3·

PartOKl
enlry:Dlsuc6;

ChackParti
enlry:
FINmbraKybrdnpt;
SS_link=l;

IlnkSts(O)-11I1lnkSts(O)-20)

.loc~LnkSls[O]·-e LnkSlsFnshd]

......

~ricaling

!cIoclqLnkSls(O)..SIILnkStS[OJ-7I1lnkSls[O)-1

Figuur F.3.2 StateFlow Deelproces "SeriaICommunication"

TorchHelghtControl

Figuur F.3.3 StateFlow Deelproces "TorchHeightControl"
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