
 

Ontwerp van een besturing voor een lascel-manipulator

Citation for published version (APA):
vd Haterd, A. W. J. M. (1987). Ontwerp van een besturing voor een lascel-manipulator. (TH Eindhoven. Afd.
Werktuigbouwkunde, Vakgroep Produktietechnologie : WPB; Vol. WPA0394). Technische Universiteit
Eindhoven.

Document status and date:
Gepubliceerd: 01/01/1987

Document Version:
Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record

Please check the document version of this publication:

• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can be
important differences between the submitted version and the official published version of record. People
interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication, or visit the
DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above, please
follow below link for the End User Agreement:
www.tue.nl/taverne

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:
openaccess@tue.nl
providing details and we will investigate your claim.

Download date: 24. May. 2023

https://research.tue.nl/nl/publications/6ec7cc62-a85f-4aec-bda4-83f16091c481


TECHNI5CHE UNIVERSITEIT
EINDHOVEN

AFDELING WERKTUIGBOUWKUNDE
YAKGROEP WPA

ONTWERP VAN EEN BESTURING YOOR
EEN LASCEL-MANIPULATOR.

A.W.J.M. VAN DE HATERD

Il-VERSLAG.
RAPPORTNUMMER: 01.~LI

Begeleider: Ir. H. SMit



-1-

Inleiding

In de vakgroep WPA wordi (werd) in hei kader van het VF-projeci FAIR
een onderzoek gedaan naar de inrichting van een lascel voor het
robotlassen van COMpressoren (GRASSO, RC-9 serie. De lascel bestaat
naast een lasrobot Met lasgenerator uit een werkstukManipulator. Het
geheel wordt gestuurd door een supervisor: een MicroCOMputer type 3f0
van Intel. De lascel krijgt de inforMatie betreffende de te lassen
naden uit een superMini (VAX 750). Op de laatste is een CAD/CAE pakkei:
(GE/SDRC IDEAS) geiMpleMenteerd waarMee de COMpressor kan worden
ontworpen.
laken waar nog de nodige aandacht aan Moet worden besi:eed zijn de
coordinatie, cOMMunicatie en besturing van de verschillende onderdelen
van de lascel. Deze zaken zullen in di i ver'slag worden behandeld Met
betrekking tot de werkstukManipulaior, welke reeds ontworpen is door
een collegastudent Janus B05.
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De opdracht en hett ei5enpakket.

QpdrachtoMschrijving

De Manipulator bezit twee vrijheidsgraden naMelijk twee rotaties. Een
as (de x-as) wordt aangedreven door een stappenMotor. De tweede as
(Z-d5) kent 4 posities, elk 90 graden ten opzichte van elkaar
ver'6choven.
De werkstukMdnipulator dient het product toegankelijk op te stellen
voor de robot en tevens de Mogelijkheid te bezitten de lasvoeg in een
horizontaal vlak te houden.
De supervisor is sen MicrOCOMputer type 310 van Intel. Het streven is
de besturing van de werkstukManipulator zoveel Mogelijk lokale
Lntelligentie te verschaffen.

Opdf"~lchtarl:

1. 5tel een functicnele specificatie op van de sturing van de
BSMotoren van de Manipulator, Hierbij client betrokken te zijn:
5. COMMunicatie tU5sen de supervisor en de Manipulator.
b. Tr'dllt',fof"l'Iler'en van de dc.~td die Vi:HJ de super'visor kOMi; in

geschikte inforMatie voor de Motor5turing.
c. Motoren5turing.
d. Calibratie procedures.
e, Hdlidbedieni. ng van de Manipul atar'.
f, Foutefldetectie en -afhandeling.

Maak een antwerp dat aan bovenstdande specificatie voldoet.

Voer hat antwerp ult voorzover de tijd dat toelaat.
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.Analyse opdracht

Een systeeM5chets geeft het volgende beeld:

..~ ------- ---- --1

VV4.X

Het 15 zaak een besturing ie antwerpen voar de Manipulator op basis
van: - Het Manipulator-ontwerp van Janus B05.

- De supervisor Intel 310.
- Het op de COMpressor betrokken lasproces.

Daarblj Moet sen keuze worden geMaakt voor de wijze waarop de
cOMMunicatie tU5sen de supervisor en de Manipulator plaats Moet
'linden, Tijdsaspecten, aflf'd en hoeveelheid van de over' ts zenden data,
synchronisatie, protocols en de gekozen hardware van de Manipulatorbe
sturing zijn dan de bepalende factoren. Er is een afhankelijkheid van
de InforMatiestroMen tussen de supervisor en respectievelijk de
Manipulator-, lasgenerator- en robotbesturing, zowel inhoudelijk als
voor wat betreft de tijdsaspecten. Oientengevolge zal de keuze van de
wijze van COMMuniceren tU5sen de supervisor en Manipulatorbesturing,
sterk bepalend zijn voor de overige cOMMunicatie binnen de lascel.
Oak zal het antwerp van de besturing het functioneren van het
M8chani5che deel van de Manipulator Moeten waarborgen. Oit wordt in
het verslag Manipulator-control genoeMd.
Er kunnen twee functies binnen de Manipulatorbesturing onderscheiden
\'!(}f' den; I. COI'1MUn i cat i e en

Z, control.
Deze functies stellen eisen aan elkaar en Moeten door de besturing

worden gecoordineerd.

.~
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.1: i 5enpak ket

OpMel'king: Wanneer "(.IB)" achier een eis staat is deze overgenoMen van
.Janus 805"

Eisen M.b"t. de iMpleMentatie van de Manipulator-besturing:
1. 8esturing Moet geent zijn op het Manipulator-ontwerp van J. 805.

Z. 8esturing Moet geent zijn op de MicrocOMputer Intel 310.
3. De cOMMunicatie tU55en de lascelcoMponenten Moet betrouwbaar zijn.
4. De afstand tU5sen de supervisor en de Manipulatorbesturing Moet 50

[Metcw] kunnen bedragen.
5, Ean toevoeging van een lassensor (v.w.b. de posiiie) Moet zover

als Mogelijk betrokken worden op het ontwerp van de besturing.

Eisen M.b.t. de functionele kant van de Manipulator-besturing:
6. De besturing Moet zoveel Mogelijk lokale intelligentie bevatten.
7. De supervisor dient naast het geven van COMMando's ook status

inforMatie VBn de MBnipulator te ontvangen.
8 Fouten Moeten worden gedetecteerd en zo Mogelijk gecorrigeerd.
Y. De Manipulator Moet zowel door de supervi50r alsook Met een

handpaneel kunnen worden aangestuurd.
10, De Manipulator Moet tijdens het lassen saMenwerken Met de

Idsgenerator en de robot (JB).

Elsen M.b.t. de techni5che kant van de Manipulatorbesturing:
1 I Een willekeurig ts las5en naad Moet in horizontale positie kunnen

worden gebracht (J81.
12. 6eeist wordt: een MaxiMaal toerental bij rotatie van de x-as van

10 [oMw./Min.l en een MaxiMale versnelling van de x-as van 0 tot
10 [OMw./Min.] binnen 1 [seconde] (.18).

LL De MaidMaal toer;,)Bstane positiefout bedraagt 0,1 (MML bij een
straal van 190 [I'll'll (J8>-

14. Er Moeten lassnelheden tU55en de 4 en 10 (MM/s] bereikt kunnsn
,.!orden.

15. De posities van de z-as I"toeten alle in een redelijke tijd worden
bereikt. Richtlijn! 70 [5J.

113. De MaSSd van het I.Jerkstuk Moet 150 [kg] kunnen bedragen (JBI.
17, Er Moet rekening worden gehouden Met een tijd5con5tant~ van het

lasproces VBn 0.5 (5] (J8).

fot slot dient het antwerp vanzelfsprekend kostenvriendelijk te zijn.
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HPOFDSTUK Z De functionele specifiqaties.

8ij het opstellen van de functionele specificaties zal uiteindelijk
aan het eisenpakket Moeten worden voldaan. lo Mogelijk worden in dit
hoofdstuk reeds ontwerpkeuzes geMaakt. Ter bepaling van de functionele
specificaties zal de volgende indeling aangehouden worden:
if Aandr'ijving.
;I, COMMunicatie.
* Calibratie en indexering.
• Handbediening.
if TransforMatie data supervisor-Manipulatorbesturing.
* Foutdetectie en -afhandeling.

Er Moeten twes assen worden aangedreven, de z- en x-as. lie figuur I.
De bewegingen zijn fliet afhankelijk van elkaar.

COhPRt<;;SoR.
r-------=~--------_+

X-flS

f\ S -t p~ It·, U P£. ~C 1-1 tIS
n~ ,..'1 ~\..tLPrToQ

De gewenste p05itiBs van de z-a5 worden bereikt door het aansturen van
een rel"IIYJotor en een nastelMechanif:iMe. Het nastelMechanisMe verzorgt de
exacts posit.ionering en ftxatie van de z-as (zie ver"slag J. 805). Het
Baflsturen van de reMMotor en het in-/uitschakelen van de bekrachtiging
van het nastelMechanisMe geschiedt aan de hand van:

a) een COMMando van de supervisor of het handpaneel en
bl gegevens verkregen van een aantal tactisch geplaatste sensoren.

OM de sensorconfiguratie te bepalen Moeten de relevante
constructiedelen van en rond de z-as worden bekeken. lie hiervoor
figuur Z. Voor de (constructie-)details wordt verwezen naar het
ver"slag van ,J. Bos en bij lage II. Wanneer de z-as van posHie Moet
veranderen zullen de volgende procedures Moeien worden afgehandeld:
1. Start beweging: - Het wegneMen van de bekrachtiging van het

nastelMechanisMe en de reM.
- De Motor bekrachtigen.
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Z. Stop beweging: - Een sensorsignaal Moet worden doorgegeven aan de
besturing.

- Het wegneMen van de bekrachtiging van de Motor.
- De reM bekrachtigen.
- Wachten tot de tafel stilstaat.
- Het wegneMen van de bekrachtiging van de reM.
- Het nastelMechnisMe bekrachtigen.

Sol \-\ '" t'\ ~T1S(.H BOVE N 

Y'-\ AN ~'(.HT T F\ f EL-

CN"()S"f\NKE l\~\( "'t~\l;; 0
Uii figuur Z blijkt dat het nsstelMechanisMe dan pas Mag worden
bekrachtigd, wanneer hat binnen het positioneergebied ligt van de
tafel. D1t heeft als consequentie dat er niet Mag worden gereMd ter
positioner1ng van de tafel als het nastelMechanisMe niet binnen het
posit1oneergebied van de tafel 11gt. Het positioneergebied dat bij het
bekrachtigde nastelMBchanisMe ligt, heet de positie van de tafel. De
posit1e kan zijn: A, B, C, 0 of onbepaald.
Zaals verMeld zijn er sensoren nodig die aangeven wanneer er Moet
worden gestart Met het afreMMen van de tafel. Ten gevolge van de
zojuist genoeMde beperking v.w.b. de reMactie Moeten deze sensoren
binnen het positioneergebied worden bekrachtigd. OM de reMactie niet
te verplichten onnodig sterk te zijn, is het verstandig de sensoren te
laten bekrachtigen aan de randen van hat posit1oneergebied.
Er zijn nog twee sensoren nodig d1e Moeten fungeren als
eind,schakelaai-s ter bescher'Ming van het "ontoegankelijke" gebied.

~sm()NEEP.. 
)E ~'E C Ev~t-(

ALs fl,C,C

OM een sensorconfiguratie saMen te stellen 1'1Oet aan de volgende zaken,
voortgevloeid uit hat eisenpakket, worden voldaan:
I. Zo weinig Moge11jk 1/0 gebruik van de Manipulator-control.
L. De "posit1oneer-sensoren" Moeten aan de randen van het positioneer'

gabied worden bekrachtigd.
3. De "eindschakelaar'-sensor'en" Moeten hat ontoegankelijke gebied

bescherMen.
4. Aan de hand van de senserconfigurat1e Moet de positie van de tafel

kunnen worden bepaald.

ad 1. Spreekt voer zich.
ad Z. lie oak figuur Z. Het positioneergebied bij de posities B en C
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i5 tweezijdig te benaderen en te verlaten, dat van de posiiies A
en 0 slechts eenzijdig.

ad 3. Het ontoegankelijke gebied kan van twee kanten worden betreden,
naMelijk vanaf positie A en D. De eindschakelaar-sensoren Mogen
niet in het p05itioneergebied worden bekrachtigd (zie figuur 3).
De twee sensoren hoeven 51echts een signaal ie genereren dat de
betreding van het "ontoegankelijke" gebied aangeeft.

ad 4. De tafel kan vier posities inneMen: A, B, C of D. Wanneer ervan
uitgegaan wordt dat de signalen van de positioneer-sensoren
opeenvolgend in de tijd worden geregi5treerd, zijn er Maar twee
signalen (51,6Z) nodig OM de positie te bepalen (zie figuur 3).
Met deze twee sinalen zijn naMelijk vier cOMbinaties te vorMen,
te weten 51; 52; 51,62; 52,51. Bij de calibratie van de z-a5 kan
Met deze configuratie een probleeM ontstaan wanneer de tafel op
positie B of C staat. Het tijds aspect is dan naMelijk afwezig.
De oplossing is eenvoudig: verplaats de tafel naar een andere
positie, welke vervolgens kan worden bepaald.

~t. <'\~1"\ c;("t--\f\~€LAAQ..> ('S.eNX:>f.eM)

ALLE" v'A1.T I'\~N OS A~RQE

P.s. O"'()~ 8~cl(~
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F\~~~E

ER \~ nAA(. iEN
{)c l.E~""~reL.()E

"" A~it YJe'E" \.-,

~(:)~\Tlc~ ~T'A4~

'"< \E: C;>\;>\~ '" .A
'"' t;)\~LPo~'t 0

"'\f\'S.TElt\EGH~ 

'" \~t"\E

Voor de aansturing van de reM, Motor en na5telMechanisMe zijn er vier
I/O-signalen nodig, te weten: 1) ReM aan/uit.

Z) Motor aan/uit.
3) Draairichting Motor +/-.
4) Na5telMechanisMe in/uit.

5~~gDggy§1: Voor wat betreft I/O-gebruik zijn er saMengevat in totaal
zeker 3 ingang5signalen nodig voor de Manipulator-besturing, naMelijk
ten bate van de positiebepaling en eindschakelaarsfunctie voor de
tafel. Oaarnaast zijn er 4 uitgangssignalen nodig voor de aansturing
van de reM, Motor en het nastelMechanisMe. Mochten er overigens bij de
Manipulator-besturing voldoende ingangen zijn dan kan altijd een extra
51gnaal ter positiebepaling worden toegevoegd waarMee een absolute
positiebepaling Mogelijk wordt.

De x-as IJordt aangedreven door een 5tappenMotor. lie het verslag van
J. 805 voor het waarOM van die keuze en voor het Merk en type van de
stappenMotor. De stappenMotor Moet worden aangestuurd door een
stappenMotorbesturing (afgekort tot 5Mb), Deze sMb wordt op zijn beurt
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weer aangestuurd door de Manipulator-control. Voor het probleeM van de
keuze van een 5Mb bestaan verschillende principe-oplos5ingen. De
oplo5singen die hier worden aangedragen gelden voor situaties waarbij
snelheidssturing noodzakelijk is (zeals in dit geval). De
verschillende oplossingen zijn weergegeven in figuur 4 en worden
vervolgens toegelicht en getoetst op geschiktheid.

h'EET

ELEMENT

neET
.~===l

cLE"NfHI

f\\ ~ .. 1

1'1AN I {ULAn
SM~

6E5TU~n-t" FRE"~.

r:~') 4.1..

n"NlpULA A~~ I ~11~
~srUQ.lN.~

S, "1'\""t\L>

fld f iguur" 4" 1;
De Manipulator-control genereert zelf de frequentie (=snelheid) en
richting waarMee de stappenMotor Moet draaien. De sMb hoeft slechts de
gegenereerde pulsen OM te zetten in hoog verMogen poolsignalen voor de
stappenMotor. Hat MeeteleMent in de fiquur is enkel noodzakelijk voor
calibratie van de x-as en eventueel voor enkele positie-controles
tijdens het in bedrijf zijn van de Motor.

Ad f it:;]uUl' 4 .. 2:
De Manipulator-control genereert een analoog signaal waarvan de
grootte overeenkoMt Met een bepaalde snelheid. De sMb Moet dit analoge
signaal OMvor~en tot de frequentie waar~ee de stappenMotor Moet
draaien en vervolgens tot de bijbehorende poolsignalen voor de
stappenMotor. Daar de Manipulator-control ~Q~! weten welke positie de
stappenMotor qaat inneMen en dit t.g.v. de analoge aansturing niet
zeke!' kan weten, is een MeetsysteeM ~et voldoende oplossend verMogen
OM een stap te Meten een noodzaak. Zulk een MeetsysteeM is snel vrij
duur. De Meetsignalen Moeten of door de sMb worden verwerkt of door de
Manipulator-control. Het laatste is erg lastig oMdat dit veel en goed
getiMede processorcapaciteit vraagt. Wanneer de 5Mb het verwerken van
de Meetsignalen op zich zou neMen betekent dit dat de positie geregeld
via een parallel of serieel datatransport naar de Manipulator-control
Moet worden doorgeseind. Dit vraagt of vee1 I/O of veel processor
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capaciteit. en een goede synchronisatie. iets dat altijd Moeilijk is.

Ad figuur 4.3:
De Manipulator-control biedt de sMb positie- en/of snelheidsinforMatie
in digitale vorM aan. De sMb vertaalt dit weer in de goede richting en
frequent ie, en bekracht.igt vervolgens op de jUiste Manier de polen van
de stappenMotor. Het op de Markt vinden van een dergelijke 5Mb. Met
aansluitende specificat.ies v.w.b. de Manipulatorcontrol. is erg
Moeilijk en zo'n sMb zal duur zijn. Voor zelfbouw gelden dezelfde
nadelen: Moeilijk en duur.

~gDgIY§!~l De oplossing van figuur 4.1 is te prefereren boven de
andere. Deze is het goedkoopst en eenvoudigst te realiseren. De
positie-controle (indexering) wordt behandeld in de yolgende
paragraaf. Het benodigde aantal in- en uigangssignalen bij de
Manipulator-besturing wordt bepaald na het kiezen van de 5Mb.

OpMerking betreffende het nastelMechanisMe:
Het aandrijvende eleMent van het nastelMechanisMe Moet een
ITanslenmde be~Jeging bet.Jerkstell igen (Zie verslag J. B05). Daar de
lascel geen pneuMatische eleMenten bevat is het verstandig deze voor
de hand liggende keuze van het aandrijvende eleMent niet. ie doen. Een
electrisch aandrijvend eleMent is hier beter op zijn plaats.

Hat gegeven dat er cOMMunicatie Moet plaat.svinden tussen de supervisor
en de Manipulator'besturing vraagt OM beantt.JOording van de volgende
purrten:

1) De afstand supervisor-Manipulatorbesturing.
Z) De relaties tussen de cOMMunicatie supervisor (--) Manipulatorbestu-

ring en de cOMMunicatie supervisor {--} overige lascelcoMponenten.
j) De aard van het datatransport te wet en parallel of serieel.
4) De gevraagde betrOUlJbaarheid van de COMIYfUnicat ie.
5) De grootte en aard van de datastroMen tUBssn de supervisor en de

Manipulatorbesturing.
6) De gevraagde snelheid van de cOMMunicatie.
7) De cOMMunicatiBMogelijkheden van de supervisor.
8) De relatie tussen het Manipulator-control-deel en het Manipulator

cOMMunicatie-deel.

Uitwerking van de bovenstaande punten:

1) De afstand tussen de supervisor en de Manipulator Moet ongeveer
50[ Ml kunnen bedragen. Daar de Manipulator'-besturing het beste bij
de Manipulator kan worden geplaatst vanwege de besturing van de
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Manipulator-COMponenten, Moet de afstand van de Manipulator
besturing tot de supervisor eveneens S0 [Ml kunnen zijn.

Z) De overige lascelcoMponenten bevinden zich op ongeveer dezelfde
afstand van de supervisor als de Manipulaior(besiuring). De
inforMatiestroMen tussen de supervisor en de lascelcoMponenten
zullen dezelfde orde van grootte hebben (Misschien is die M.b.t. de
robot groter) en hebben een tijdsafhankelijk karakter t.o.v.
elkaar, en t.o.v. de absolute tijd. Voor de Manipulator is vooral
de coordinatie Met de lasrobot van belang, oMdat zij saMen de
positie van het laspunt in de ruiMte t.o.v. de COMpressor bepalen.
Daze coordinatie wordt zoals verMeld door de supervisor verzorgd.
Hat functioneren van de lascel Mag niet in het gedrang kOMen door
cOMMunicatieprobleMen. Oit Moet ten aanzien van een te kiezen
COMMunicatie-configuratie perManent in het oog worden gehouden.
Bijvoorbeeld het (quasi-)tegelijkertijd opstarten en stoppen van de
Manipulator, robot en lasgenerator is een gebeuren dat zonder Meer
Moet kunnen worden gereallseerd.

31 Gezien de afstand die Moet worden overbrugd is het toepassen van
serleel datatransport vrijwel noodzakelijk. Het betrouwbaar Maken
var! parallel datatransport onder deze oMstandigheden is erg duur en
vraagt veel I/O capaciteit.

4) De Mate van betrouwbaarheid die wordt geeist is haag. Wanneer er
iet5 Mi5gaat is het werkstuk al snel onbruikbaar, terwijl
verscheldene la5celcoMpanenten oak beschadigd kunnen worden. Deze
hage eisen betekenen dat er een goed protocol Moet worden gebruikt
~.b.t. de serlele cOMMunicatie.

5) A:lvor'ens de aard en grootte van de datastroMerl llit ·te werken J Moet
worden opgeMerkt dat deze afhankelijk zijn van de gebruikte soft
en hardware, de Mate van lokale int811igentie van de
~anipulator-besturing, de eventuele aanwezigheid van een lasssensQr
(hier wordt afwBzigheid verondersteld) en de Mate van veiligheid
van de cOMMunicatie. Ook is nog niet exact bekend wanneer en welke
lnforMatie tBsaMen Moet worden verstuurd of ontvangen. Vandaar dat
de aangegeven dataspecificaties globale schattingen zijn.

6 bits
~~?LQi.ip_COMMunicatieprotocol-data

Data van de supervisor naar de Manipulatorbesturing:
Positie x-as 16 bits
Pos i tie z - as 4 bit 6

TaesteMMing/opdracht tot:- handbediening
cal i br'at i e
info-terugkoppeling
noodstop

Toiat:d; 106 bits=±14 bytes

Data van de Manipulatorbesturing naar
T08standsMeidingen
Aanvraag handbediening/calibratie
rerugkoppeling posities
COMMunicatieprotocol-data

de supervisor':
1Z bits
Z bits
20 bits
80 bit5

114 bit,s=±15 bytes



-11-

NogMaals: dit zijn schattingen.
6) De snelheid van de cOMMunicatie Moet hoog zijn. Oit kOMt voort uit

het feit dat vanuit de supervisor drie in de tijd afhankelijke
lascelcoMponenten Moeten worden gecoordineerd. Hoe sneller de
cOMMunicatie, des te sneller kan de supervisor opdrachten sturen en
voar heM nuttige inforMatie ontvangen. Oaarnaast hebben aIle
processoren van de lascelcoMponenten baat bij een snelle
cOMMunicatie. oMdat er dan Meer tijd resteert OM overige taken te
verrichten. Anderzijds Moet ervoor worden gewaakt dat de hoge
GOMMunicatie-snelheid niet tijdens het datatransport gll~

processorcapaciteit opslokt.
Hichtwaarde: 100 [kBaudl '= ± lZ [bytes/Msl.

7) De cOMMunicatie-Mogelijkheden van de MicrOCOMputer Intel 310. De
eisen die aan de 310, Met de daaraan verbonden apparatuur. gesteld
worden zijn saMengevat:
-Seriele COMMunicatie Met de Manipulator, robot en lasgenerator.
-Afstanden 50 [Ml.
-Snelheid Min. ±t00 [kBaudl.
-Verirouwenswekkende cOMMunicatieprotocols.
-Redelijk gehandhaafde processorcapaciteiten voar andere dan

cOMMunicatie-taken.
OM aan deze eisen te voldoen is geen sinecure en sterk afhankelijk
van hat aan de 310 aangesloien systeeM. Er kan van worden uitgegaan
dat het zelf ontwikkelen van hard- en software, die saMen Moet
werken Met de 310, een buitengewoon iijdrovende en kostbare
aangelegenheid is. Eigenlijk is het slechts verantwoord een op de
Markt aanwezig systeeM te zoeken, dat het Mogelijk Maakt te voldoen
aan bovenstaande eisen en dat standaard cOMpatibel is Met de Intel
3H3<

8) De relatie tU5sen het Manipulator-control- en het Manipulator
cOMMunicatie-deel bestaat hieruit dat de eraan verbonden taken door
een processor Moeten worden afgehandeld. De lassnelheidssturing
ldor'clt gecool'dineer'd en geinitieer'd door' de super'visor en ui.teim:le
lijk, via het cOMMunicatie-deel, uitgevoerd door de Manipulator
control. Dit alles geldt ook voor de overige lascelcoMponenten.

In het volgende hoofdstuk zullen de keuzes worden geMaakt t.a.v. de
COMMunicatie, en getoetst worden aan bovenstaande punten.

De noodzakelijke procedures die in deze paragraaf zullen worden
beschouwd zijn: -Calibratie z-as.

-Calibratie x-as.
-Indexering x-as.

Hat l~alibreren Moet door de operator van de Manipulator via de hand
bed:lening bij de Manipulator-besturing IJorden aangevraagd. Vervolgens
l'loet een aanvraa£.~ door de Manipulator-besturing bij de superVisor
worden gedaan. Vanuii de superVisor Mag enkel toesteMMing tot
calibratie worden gegeven als de robot op voldoende afstand van de
Manipulator stilstaat. De operator Moet uiteindelijk, bijvDorbeeld Met
(een) laMpje(s). worden geMeld wanneer een aanvraag is gehonoreerd en
oak wanneer de calibratie is geslaagd.
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Calibratie z-a5: Bij het opstarten van de Manipulator kan de besturing
oiet altijd weten welke positie de tafel inneeMt. Het caIibreren van
de z-as houdt in dat de tafel in een andere positie gebracht Moet
worden zodanig dat de besturing altijd uit kan vinden wat de nieuwe
positie is. Hiertoe Moet de operator van de Manipulator, naast een
calibratie-coMMando, de richting opgeven in welke de t.afel Moet gaan
draaien, zodanig dat de tafel in ieder geval niet. in het
"ontoegankelijke" gebied draait. De besturing zorgt er dan zelf voor
dat de tafel in een nieuwe posit.ie kOMt en kan daarbij M.b.v. de
sensorsignalen de waarde van de nieUl,Je positie bepalen. De besturing
Moet overigens weI blijven controleren of de tafel niet. in het.
"ontoegankel ij ke" gebied ·terecht kOMt..

~alibratie x-as: De calibrat.ie van de x-as houdt. in dat. de Manipulator
besturing de positie van het werkst.uk t.o.v. de aarde Moet. kennen.
Daartoe wordt het werkst.uk (c.q. de cOMpressor) allereerst t..o.v. ZlJn
1'0t.a+ie-a5, de x-as, gepositioneerd en gefixeerd. lie ook verslag J.
B05, bIz. 6 en fig. 5.

(ot1PRe-5.So't
IN H.\ALPo'ITIE

Nadal de ondersteuni.ngspennen Meggehaald z ij n k an de COMpressor Met de
hefbooM in de nulstand worden gebracht. De COMpressor Moet (eventueel
Met de handbediening) eerst redelijk dicht bij het nulpunt zijn
gebracht. Tijdens het gebruik van de hefboo~ OM de COMpressor exact in
de nulpositie te brengen, Mogen de stappenMotor en de x-as-reM niet
bekrachtigd zijn. De bekrachtigingen Mogen MeggenoMen worden als de
positie van de hefbooM draaiingen van de COMpressor, c.q. de x-as,
(vrijMel) niet. MBer toestaat. Oit Moet Middels een sensor, die de
"goede stand" van de hefbooM aangeeft., !'Jorden gewaarborgd.
De stappenMotor Moet dan weer bekrachtigd worden, wanneer de besturing
ervan op de hoogte Mordt gest.eld dat de nulpositie is bereikt. Het.
wegneMen van de bekrachtigingen en het de besturing op de hoogie
stellen van het bereiken van de nulpositie, kan Met een drukknop
worden gerealiseerd. De eerste druk op de knop kan dan betekenen dat
de bekraGhtiging l.JOrdt !'JeggenoMen,. MHo de hefbooM goed staat. De
tweede druk op de knop betekent dan dat de nulpositie bereikt is en
dat dientengevolge de stappenMotor MederoM kan worden bekrachtigd en
daarMee de x-as is gecalibreerd.

ID9stlSJ~r.iI!g_6..'='9§.; Deze indexering dient ter controle van de werkelijke
positie van de stappenMotor t.o.v. de opgegeven posit.ie. Een scheMa
van de x-as aandrijving staat afgebeeid in fig. 6. Allereerst Moet
worden bekeken waar sensoren voor die positie-cont.roies kunnen worden
geplaatst. Bij as 1 (de x-as zeIf) kOMt een stap van de stappenMotor



-13-

~PPEM

t1oToR..

ongeveer overeen Met O,07 [MMJ op aen
st.raal van 190 [MMJ. Oit. is voor aen
norMale sensor een erg Moeilijk te
det.eeteren afstand. Bij as 3 kOMt een
st.ap overeen Met. 0,Z4 [MMJ op een
straal van 15 [MMJ. Oit. is een goed
te deteeteren afst.and. Const.ruet.ief
gezien eehter is het. zeer MoeiIijk
bij de stappenMot.oras sensoren te
plaatsen. Oaarbij speelt de kieine en
niet kunst.Matig te vergrot.en st.raal
een roI, evenals het gebrek aan
geschikte bevest.igingspunt.en voor de
sensoren. Nu blijft deteetie op as Z
over en dit blijki een reele
MogeIijkheid t.e zijn. Een stap kOMi
ap een straal van 160 [l"IMJ overeen
Met 0,41 [MM]. Oit is een goed te
det.ecteren afstand, daarnaast zijn
sensoren eenvoudig te bevestigen bij
het. grot.e tandwiel op as Z. Door de
overbrenging houdt een controlepunt
bij as Z in dat er per oMwenteling
van de x-as zeven Maal een contrale
kan plaatsvinden. Oit. kOMi overeen

Met een contrale per rotatie van ± 51' van de x-as. Wanneer de
COMpressor wordt bekeken (zie figuur 13) valt op dat de laspunten
ongeveer 60' t.o.v. elkaar verschoven zijn. Bij het plaatsen van twee
sensoren bij as Z, kan er OM de ± 25' een positie-controle
plaatsvinden. Oit betekent dat er ook vaak tijdens het lassen
gecontroleerd zal worden. Een extra voordeel van het plaatsen van twee
sensoren is de Mogelijkheid OM ie controleren of de
p05itie-controle-signalen weI in jui5te volgorde zijn gedetecteerd en
daBrMee of er niet ooit een signaal teveel of te weinig is
doorgekoMen.
De cont.roles zullen waarschijnlijk door de Manipulator-besturing op
basis van interrupts Moeten worden afgehandeld. Bij het kiezen van de
besturing dient hierMee rekening te worden gehouden. De cont.role
procedures zullen in het volgende hoofdstuk worden uitgewerkt.

)(.-1\5
=AS 1

OpMer'k ing:
Aandrijving van de x-as geschiedt via twee overbrengingen. De over
brenging tU5sen as 1 en as Z is gerealiseerd M.b.v. twee tandwielen
Met 14 resp. 99 tanden. Oit levert aen overbrengingsverhouding op van
7,07. Wanneer in plaats van 99, 98 tanden worden genoMen ontstaat een
overbrengingsverhaudingen van 7. Oit is ter controle van de positie
van de x-as rekenteehnisch veel geMakkelijker, Maar constructief
gezien iets slechter. Oeze Maatregel zal echter vrijwel geen invloed
hebben op de prestaties van de Manipulator en wordt daaroM aanbevolen.

l?S!!!1~D9~yg.1':_

Calibratie z-as: Een ingangssignaal is nodig bij de besturing
beireffende de aanvraag voor de calibratie van de 2-as. Twee
I.litgangsignalen veer de besturing OM het honoreren van de aanvraag en
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OM het slagen van de calibratie aan te geven (zie handbediening).
Calibratie x-as: Drie ingangssignalen zijn nodig bij de besturing. Een
yoor de aanvraag van de calibratie (zie handbediening). Een vaar het
wegneMen van de bekrachtigingen en voar hat Melden van de geldigheid
van de nulpositie (calibratiel. Daarnaast een OM de juistheid van de
stand van de hefbaoM aan te geven. Twee extra uitgangssignalen zijn
nodig Met dezelfde functies als bij de calibratie van de z-a5 (zie oak
ham:lbediening) ,
Indexering x-as: Twee ingangssignalen zijn nodig bij de besturing,
waarschijnlijk gekoppeld aan een interrupt ter contrale van de
bereikte positie van de x-as.

!_ Handbediening.

De functies die handbediend gerealiseerd Maeten worden hebben
betrekking op de aandrljvingen en de calibratie daarvan. Voordat de
"handfuncties" kunnen IoJorden gebr'uikt zal door de operaior van de
Manipulator een aanvraag bij de Manipulator-besturing worden
inqediend. Deze vr'aagt op zijn bellrt t.oest.eIVJMing voor handbediening
aan de sllper'visor. Het is nuttitol de operator' te Melden IoJanneer de
aanvraag is gehonoreerd. Een Melding aan de operaior wordt als voIgt
aangegeven: eM).
VIa de handbediening Moeten de volgende functies worden gerealiseerd:
X-as aandrijving: - Richtirg +/-.

- Of'aai/st op.
- Versnellen ja/neen .
.- ReM i3aniuiL
- Aanvraag calibratie wel/niet.
- TOBsteMMing calibratie Melding.eM)
- Calibratie geslaagd Melding.(M)

Z-as aandrijving: Richting +/-.
- Motor' aan/ul. t.
- ReM aan/uit,
- NastelMechanisMe aan/uii:.
- Verplaats naar volgende positie. (coMbinatie Met

i-ichting)

Handbediening:

- AanVr'aaf,1 calibratie 1,1811niet.
- ToesteMMing calibratie Melding.(M)
- Calibratie geslaa~_~d l"leldin~I.(l'l)

- Aanvraag handbediening wel/niet.
- ToesteMMing handbediening Melding.(M)

Er Moeten dus 17 fllnctie5 worden doorgegeven naar of vanaf de
Manipulator-besturing over de IO-poorien. Oit is van invloed op de
keuze van de Manipulaior-besillring. De verwerking van de handbediening
door de besturing kOMt in het volgende hoofdstuk aan de orde.

De foutendeiectie is te beschouwen voor de Manipulaior-coMMunicatie en
-conir'ol.
Voer wat beireft de cOMMllnicatie Moet de foutendetectie in het te
gebrlliken cOMMllnicatie-protocol zijn geiMpleMenteerd. Welke
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Mogelijkheden hiervoor worden geboden of kunnen worden gecreeerd is
dus pas duidelijk na de keuze van de Manipulator-besturing. Zie
volgende hoofdstuk.

Voor het control-deel ZlJn er drie types fouten te detecteren:
1 I Signaalniveau: Een signaal iMpliceert een fouttoestand van het

systeeM. Voorbeelden: noodstop- en eindschakelaars.
Zl COMMando-niveau: Het COMMando waarnaar een procedure werkt wordt

gecont.roleerd op zijn waarde en onjuist bevonden. Een voorbeeld is
het Moeten verdraaien van de z-as wat zou betekenen dat de tafel in
het "ontoegankelijke" gebied kOML (VoorkoMen van fouten).

J) Procedure-niveau: Het afchecken van de toestand van het 5ysteeM.
Hat kan gebeuren dat er een onjuiste procedure-afhandeling plaatsge
vanden heeft. Bijvoorbeeld bij de positie-controle van de x-as kan
aen onjui5te volgorde van bekrachtiging van de sensoren worden
opgel"lerkt.

ad 1). Een signaal van de noodstop- of eindschakelaars Moet tot gevoIg
hebben dat de bekrachtigingen van de aandrijvingen worden weggenoMen
en Liat de ['<,:n ...cn onMiddellijk tJorden bekrachtigd. Verder Moet de
supervisor van het gebeurde op de hoogte worden gesteld.
OpMerking: J. 805 heeft in zijn antwerp geen reM vear de x-as
opgenoMen. Deze is Bchter strikt noodzakelijk ten eersie voer de
vBlligheid en ten tweede voar het plaatsen van aan COMpressor eD de

ad Z) en ]), Deze varMen van foutendetectie en de afhandeling zijn
verwerkt in de opzet van de control-procedures en worden in de
volgende hoofdstukken iMpliciet behandeld bij het ontwerpen en
u i t w~r'k en van de procedur'es.

! Ic8n§.£Qr.~g:u~_gg.t~L§'YQ~Cyj§.QC__S.=-.:.:..LJ:!g[!iQylgiQCQ~§.iYLi[!g-,-.
Op bladzijde 10 staat de inforMatie beschreven die Moet worden
ultgewisseld. De dataverwerking geschiedt aan de hand van het forMaat
van de over te zenden infarMatie. Oit forMaat Moet nag worden
ontworpen. Dit gebeurt in hoofdstuk 4.
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tLOOFDSTLJK 3 Opbou!'j Ma!Jl.fl.ulator-bestuf'inq.

Hoofdkeuzes t.a.v. de hardware.
In deze paragraaf zullen aan de hand van de functionele specificaties
de belangrijkste ontbrekende hardware-eleMenten M.b.t. de
Manipulator-besturing worden gekozen. Deze eleMenten zijn:

1) Besturingshardware, cOMMunicatie en control.
Z) De stappenMotorbesturlng.

Zoals verMeld op bladzijde 11, punt 7, is het noodzakelijk te zoeken
naar producten die cOMpatibel zijn Met de Intel 310 en die voldoen aan
de gestelde eisen. Nu blijkt Intel een product te leveren dat
waarschijnlijk aan de functionele specificaties en de eisen kan
voldoen. Dit product heet het Distributed Control Modules-systeeM
oftewel het DCM-systeeM. Het systeeM biedt paralelle cOMMunicatie
Mogelijkheden naar de Intel 310 toe en tegelijkertijd is seriele
cOMMunicatie op basis van de half-duplex BITBUS (Zie bijlage V) tussen
de COMponent en van het DCM-systeeM Mogelijk. AIle cOMMunicatie gaat
via (een) Master Modulels) van het DCM-systeeM.
Ddarnaast is er sprake van Distributed Control wat zoveel inhoudt als
hat gebruik van verschillende real-tiMB besturingen cp Meerdere
plaatsen, welke kunnen worden gecoordineerd.
Voor een uitgebreidere beschrijving van het DCM-systeeM wordt verwezen
·,aar het vervolg van dit hoofdstuk en naar de Guide to using the
Distributed Control Modules en nBar hat DIstributed Control Databook.
Alternatieven voar een dusdanlg cOMpleet systeeM voor de beoogde
toepassing, als hat DCM-systeeM. zijn er voorzover Mij bekend niet.
ligen ontwikkeling zou ontzettend veel geld en tijd kosten. In het
vervolg van het hoofdstlJk zal blj.jken da't het OCM-systeeM
daadwerkalijk ken voldoen aan de gestelde eisen.

.~
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foetsing cOMMunicatie-faeiliteiten van een Control Module uit het
DCM-systeeM (Zie bIz. 9. en verder).
1) De afstand van de Control Modules tot de supervisor Met een Master

Control r10dule Mag bij een baudrate van 375' K, 300 [1"1] bedragen.
jl De Master Control Module kan bij bovenstaande baudrate Met op z'n

Minst 28 Control Modules COMMuniceren. Ook de COMMunicatie van de
Master Met de supervisor i5 dusdanig snal dat er waarschijnlijk
gaen eoordinatie-probleMen zullen optreden.

J) De BITBUS-coMMunicatie tussen de Modules is zoals reeds opgeMerkt
;;;erieel,

4) De BITBLJS werkt vol gens een subset het SOLC-protocol van IBM dat in
de praktijk zeer betrouwbaar gebleken is. Er Mag van worden
uitgegaan dat de Mechanische en elektrische specificaties behorende
bij de Intel-BITBLJS oak in erde zijn.

5) Niet ter zake doenda.
6) lie 1).
7) Het DCM-systeeM is eenvoudig te

koppelen aan de Intel 310. De
hoofdbouwsteen van de Modules is
een Intel 8044, welke opgebouwd
is Met aen 805' pr'oeessor en een
Serial Interface Unit. Oit
resulteert in een laag gebruik
van processorcapaciteit tijdens
de cOMMunicatie. Zie figuur 7.
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8) De Manipulator-besturing dient te worden gesynchroniseerd Met de
supervisor. De supervisor Moet naMelijk de bewegingen van de robot
Met die van de Manipulator coordineren, evenals de acties van de
lasgenerator Met genoeMde bewegingen. Dit betekent dat de
supervisor de lasgenerator-, Manipulator- en robotbesturing elk een
van elkaar afhankelijke synchronisatie-opdracht Moet gaven. Oit kan
op twee Manieren worden opgelost:
a. Een ingang van de drie besturingen aansluiten op een uitgang van
de supervisor, die een synchronisaiie-signaal kan genereren geldig
voor elke besturing.
b. De supervisor verstuurt boodschappen naar de besturingen Met op
elkaar afgesteMde tijdsinforMatie waarMee de verschillende
besturingen de synchronisatie kunnen laten geschieden.

Een probleeM dat ook de aandacht Moet krijgen bij het gebruik van
verschillende besturingen, die in de tijd gecoordineerd Moeten
worden en niet Met dezelfde kiok werken, is: het verI open van de
klokfrequentie bij elk van de besiuringen. Wanneer de besturingen
van de robot, Manipulator en lasgenerator allen Met een Control
Module uit het DCM-systeeM zijn opgebouwd, zal er slechts eenMaal
in de 24 uur een synchronisatie, t.g.v. het verloop van de klok
frequentie, Moeten plaatsvinden. Dit is Mij verzekerd door een
deskundige die er bil aantekende dat de tiMers en processoren van
de Control Modules dan weI aIle hun kloksignalen zouden Moeten
ontvangen van kristallen uit eenzelfde product ie-batch. Oit is
eenvoudig realiseerbaar,

OMdat er niet vaak synchronisatie hoeft plaats te vinden en oMdat
bij oplossing b, geen extra signaallijn Moet worden aangelegd wordt
voor deze oplossing gekozen. Wanneer het systeeM uiteindelijk
gesynchroniseerd is, kunnen de cOMponenten van elkaars Messt
belangrijke tijds-aspecten op de hoagte zijn. Hierdoor is het
Mogelijk control en cOMMunicatie op elkaar af te steMMen.

Conclu5ie: Tot nu toe lijkt het DCM-systeeM ruiMschoots te valdoen.

J)e stappenr'lOtorbestur:.in!J.LsMb).

Gazien de eigenschappen van het DCM-systeeM en specifiek die van een
Control Module Moet het Mogelijk zijn een 5Mb volgens de oplossing uit
figuur 4.1 ie kiezen, Een Control Module bezit naMelijk twee
prograMMeerbare tiMers, waarMee het Mogelijk is een frequentie te
genereren voor de 5Mb. Dan blijft als hoofdfunctie voor de 5Mb over:
het oMzetten van een door de Manipulator-control aangeboden frequentie
en richting in aandrijfsignalen voor de stappenMotor. De oMzetting
Moet geschieden voor de door J. Bas gekozen stappenMotor, de Phytron
lSH 125.200.15. De sMb SMD 15, eveneens van Phytron, kan de zojuist
beschreven hoofdfunctie priMa vervullen. De frequentie-koppel-kroMMe
voor de cOMbinatie van de gekozen 6Mb en de stappenMotor is zelfs
bater dan de kroMMe op grond waarvan J. Bas de stappenMotor heeft
gekozen. Oaarnaast geeft deze 5Mb aan wanneer er iets fout is gegaan
bij de 5Mb en is het Mogelijk via de 5Mb de bekrachtiging van de
stappenMotor geheel weg te neMen. Oit laat5te is handig bij het
calibreren van de x-as.
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De hardware (lascel en Manipulator).

De oniworpen hardware-configuratie staat afgebeeld in figuur 8.
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een MicroCOMputer c.q. de supervisor (Intel)
een proces50rkaart van de supervisor (Intel)
de BITBUS-Controller MultiModule (Intel)
de ReMote Controller (Intel)
een stappenMotor-besturing (Phytron)

De i5BC 86/30 bezli standaard de Mogelijkheid tot parallelle
cOMMunicatie via een zogenaaMde iSBX-connector. Aldus kan de iSBX 344
op eenvoudige wijze aan de iSBC 86/30 gekoppeld worden. De iSBX 344
fungeert als ~g§i§C voor wat betreft de cOMMunicatie over de BITBUS.
Via de iSBX 344 cOMMuniceert de supervisor Met de ReMote Controllers,
de iReB 44/10 '5. Elke iReB 44/10 is een slave voor wat betreft de
cOMMunicatie over de BITBUS. Een ReMote Controller verzorgt binnen dit
ontwerp de be5turing van de Manipulator.
Oak de besturingen van de lasgenerator en de robot kunnen -ia de
BITBUS COMMuniceren Met de supervisor. Deze cOMMunicatie en (eventueel
een deel van) de zojuist gen08Mde besturingen kunnen onder andere door
een iHeB 44/10 \'JDr'den vei'zorgd.
De COMMunicatie tussen de iSBX 344 en de supervisor zal niet aan een
nadera beschouwing worden onderworpen, oMdat van deze geen (weinig)
probleMen te verwachten zijn. Oit vanwege het feit dat deze cOMMuni
eatie direct vanuit de iSBC 86/30 op een standaard-wijze verwezenlijkt
kan worden. Voor de besturing van de Manipulator zijn verder van
belang de l"Iogel ij kheden van de AITBUS (ondersteund dool' de "Mastel''',
iS8X 344) en van de daaraan gekoppelde iRCB 44/10. OaaroM zullen
hieronder de belangrijkste specificaties van de iRCS 44/10 en de
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BITBUS worden opgesoMd.

BIlBUS:
- Ean cOMMunicatienetwerk, per Master tot 250 knooppunten.
- Half-duplex seriele datatransMissie. Synchroon: MaxiMaal

2,4 MBaud, tot 30 [1"1] afstand. Asynchroon: MaxiMaal 375
kBaud, tot 300 [1"1] afstand of MBxiMaal 6Z,5 kBaud, tot 1Z00
[1"1] afstand.

- Electrische spcificaties vol gens de RS 485 standaard.
Data Link Protocol. Volgens dit protocol wordt de inforMatie
over de BITBUS gestuurd. HierMee worden onder andere de
adressen van de slaves en een controle van de cOMMunicatie
aangereikt. oit protocol is een subset van hei bekende
SDLC-protocol van IBM.

- Message protocol. oit protocol oM5chrijft hoe de inforMatie,
of wei de COMMando's en terugMeldingen, tUBsen de Master en
de slaves opgebouwd (Moeien) zijn. HierMee worden onder
andere de relaties tUBsen de cOMMando's en de terugMeldingen
aangereikt.

iRCf3 44/10:
- Intel 8044 = 8051-procBssor + Serial Interface Unit.

24 prograMMeerbare I/O-lijnen.
Volledige BITBUS ondersteuning Met interne interruptbron.
fwee tiMers Met interne interruptbronnen.
Twee te gebruiken ext erne interruptbronnen.
i5BX-extsnsian bus. Aansluitbaar ziJn iSBX
MultiModule-kaarten zoals voar: parallelle 1/0, seriele 1/0,
BITBUS expansion, analogs input, analogs output, etc ..
lRMX 51 Executive firMware. Deze Executive verzorgt het
boadschappen verkeer tussen tasks, zowel op als tussen
verschillende processoren van het DCM-systeeM. Oaarnaast is
deze Executive ertce in staat taskManagBMsnt (tot 8 tasks)
en interrupthandling te verzorgen voor de 8044-processor.

80venstaande gegevens dragen ertoe bij de Mogelijkheden van het
DCM-systeeM globaal te onderkennen. Voor uitgebreidere inforMatie over
hat OCM-systeeM en daarMee over BITBUS, de iReB 44/10, iSBX 344, de
8044 en de iRMX 51 Executive, wordt hierbij verwezen naar de Guide to
Using the Distributed Control Modules en naar het Distributed Modules
Databook. Wanneer noodzakelijk voar het begrip zal bij de beschrijving
van de Manipulator-besturing aanvullende inforMatle over het
DCM-sysieeM worden verstrekt. Het onderwerp, betreffende het
oCM-systeeM, van de nu volgende paragraaf is derMate belangrijk dat
dit Meteen wordt uitgewerkt.

De Manipulator-besturing Moet een aantal zaken (quasi-) tegelijkertijd
besturen. Deze zaken betreffen hetgeen reeds uitgeschreven is in het
vorige hoofdstuk: cOMMunicatie, aandrijvingen, calibratie,
foutendetectie en -afhandeling, handbediening en transforMatie van
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data. Het besturen van deze zaken door de Manipulator-besturing c.q.
de iRCB 44/10 kan worden gerealiseerd Met gebruikMaking van de
faciliteiten die de Executive biedt. Deze is ontworpen voor de
ontwikkeling en iMpleMentatie van real-tiMe besturingen en bezit
hierioe de volgende insirUMenten:- Task-Managel'1eni.

- Interrupt-handling.
- Boodschappen-handling.

Running T••k Ex.cut•• RQWAIT

Runn.... T..k Ex.cute. RQWAIT 0' RQDELETE J
RUDY 1....._----::,-------,,-_---:-__-:-0--:----=--:---;-__--\1 RUNNING

Event Occur. A• ....,. w/A....p Tuk wi
H....' PrIotlty Then Running TUk.

het volgende inhouden voor de iRMX

Ev.nt Occu,. A• ....,.
w/A....pT••kw!
Low., PrIotlty
Then Running

,..._ ....._T_·...--,I- E...::v._n_t o_c_cu_,_.A_._ao_c_,W_I_A_._I._.P_T_._.k_W_I il JH....' P,lorlty Then Running T••k

I ASLEEP I

I

"finde ttjdsinter'val", hJaar'bij de tijd bijgehouden is
aan de hand van de systeM-clock,

2) "Message", ofte~lel €len boodschap. Deze boodschap voor
een bepaalde task kan afkoMstig zijn van een task die
beheerd wordt door dezelfde processor of van een task
die beheerd wordt door een andere processor uit hat
DCM-systeeM. De boodschap kan een COMMando of een
terugMelding zijn,

3) Interrupts: -externe interrupt 0.
-externe interrupt I.
·-tiMer 1. (16-bit, 1 [MHz])
-Serial Interface Unit interrupt.

De interrupts kunnen aIle worden geMaskeerd.

Er kan zich overigens slachts
een task in de running-toBstand
bevinden op elk willekeurig
MOMent. In de flguur staat
afgebeeld hoe de task~ van de
ene toestand in de andere
terecht kunnen kOMen, De figuur
geeft aan dat cen aantal
overgBngen in de tocstand van
cen task geschieden ten gevolge
van de zogenaaMde "events".
Daze events (gebeurtenissen) kunnen
1:.11 Executive:

1 )

Ig§k.J.:\g.ogg~!!l'!;!D.:t:.. Per DCM-knooppunt is de iRMX 51 Executive in staat OM

.!Lig§K.§ (quasi-) tegelijkertijd te verlJerken. Aan elke -task is een
bepaalde prioriteit toe ie kennen, Met waardes varierend van 1 tot en
Met 4, De hoogste prioriteit krijgen de tasks Met Maarde 4, de laagste
prioriteit vanzelfsprekend die Met de waarcle 1. Elk van de tasks kan
2ich in een van de volgende toestanden bevinden: lie figuur 9.
- Ready.

Runninl;.).
- Asleep.

De tweede situatie waardoor een task in een andere toestand terecht
kan kOMen vindt plaats wanneer cen task die in de running-toestand is
z ichzcl f ui t die running·-toestand haal t. Di t gebeurt door de "sY5tel'1
calls" RQOELETE of RQWAIT, Bij de systeM-call RQOELETE Mordt de
aangegeven task uit het gehele systeeM verMijdert. Wanneer de task in
de running-toestand zichzelf verMijdert, krijgt een andere task de
Mogelijkheid in de running-toestand te kOMen. Wanneer een andere task
verwijdert wordt kan deze zich natuurlijk n1et in een andere toestand
begeven en blijft op dat MOMent de toestand van alle Dverige tasks
hetzelfde als vaorheen. Wanneer de task in de running-toestand een
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RQWAIT systeM-call plaatst begeeft hij zichzelf in de asleep-toestand
en krijgt een andere task de Mogelijkheid zich in de running-toestand
te begeven. Overigens Moet een task bij het plaatsen van een RQWAIT
5ysteM-call opgeven ten gevolge van welk(e) event(s) hij van de
asleep- in de ready- en uiteindelijk running-toestand wil kOMen.

Een task kan dU5 in een running-toestand geraken wanneer deze task de
systeM-call RQWAIT heeft geplaatst, het bijbehorende event heeft
plaatsgevonden en deze task op dat MOMent de hoogste prioriteit heeft
van aIle tasks in de ready-toestand. 10 kan bijvoorbeeld een boodschap
worden verstuurd van task X naar task Y. Oaartoe Moet task X een
systeMcall RQWAIT geplaatst hebben Met de ~Jtm5 een boodschap als een
event te zien. Wanneer task Y nu Met de systeMcall RQSENDMESSAGE
aangeeft een boodschap voor task X te hebben klaargezet. kan task X
deze boodschap oppikken zodra hij in de running-toestand is gekoMen.

I.ntJwr'upi;--handl i ng: El ke task bez it een bepaalde priorHei t varierend
van 1 tiM 4, waarbij 4 de hoogste prioriteit betekent. Een task is
gekoppeld (een) event(sl, waaronder oak interrupts vallen (zie bIz.
20). Wanneer een task gekoppeld is aan een interrupt ontleent de
i. nterTulTt z i.1 n pr :[or'1 tel t dan die van de task en nergens ander's aan.
Elke task i5 er toe in staat OM de verschillende interrupt-bronnen
at'zonderlijk te "enablen" of "dio-;ablen"., ~)eldend voor' aIle tasks OD de
processor in kwestie.

89mts.9.b£\b1Ql;iD:.h.g.m:!J_.iIm: De Executive biedt de Mogelij kheid boodschappen
tussen tasks op eenzelfde knooppunt af tussen tasks op verschillende
knooppunten te zenden. Oit gebeurt door het koppelen van de event
"1',e55 age", via de RQlHUT-speclficaties, aan een task en het uitvoeren
van een RQSENDMESSAGE door een andere task. Wanneer boodschappen
worden gezonden tussen tasks op verschillende knooppunten Moet dit
vol gens de BITBUS-specificaties geschleden. Oit houdt onder andere in
cla·t de Master een Message stuuri (COMMand), waarop de slave een
1'1BSf,age (r'esponse) 1''IOet ter'ugstlwen. Voar boodschappen tussen tasks op
hatzelfde knooppunt hoeft dit niet op de COMMand-response Manier te
geschieden. Een enkele boodschap zender response is ook Mogelijk, dit
OMdat er geen sprake is van tasks behorende bij een Master en een
slave. De Message-structuur is overigens hetzelfde voor de twee
verschillende situaties, en wordt enkel anders gebruikt.

Reeds Meerl"lalen is gef,proken over iRMX 51- "systeM-Cillls". Deze
systeM-calls zijn in wezen interfaces tussen de prograMMeur van de
tasks en de hardware. SysteM-calls zijn opdrachten, die Makkelijk te
herkennen zijn door de naaMgeving, en kunnen in een applicatie
prograMMa worden gebruikt. Oe iRMX 51-Executive vertaalt de gebruikte
systeM-calls voor de proceSSQr. De systeM-calls en een globale
beschrijving ervan zijn terug te vinden in figuur 10.
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COMMAND DESCRIPTION

RQ SEND MESSAGE Sends a message (a command from the BITBUS master. a response from
a slave, or a simple message between tasks on the same BITBUS compo-
nent) to another task.

RQWAIT Waits for an interrupt, an event time-out, a message, or any combination
of the three.

RQ CREATE TASK causes a new sequence of code to be run as an iRMX 51 task with a specific
function identification code and priority.

RQ DELETE TASK Stops the specified task and removes it from all execution lists.
RQALLOCATE Allocates a fixed-length butter from the on-chip, scratch-pad RAM for gen-

eral use, or, in BITBUS applications, for a BITBUS message buffer.~ .
RQ DEALLOCATE Returns an on-chip butter to the system. -
RQ SET INTERVA.L Set the time interval to be used as a separate event·timer·for the task.
RQ ENABLE INTERRUPT Allow external interrupts ta..signal the microcontroller.
RQ DISSABLE INTERRUPT Stops all external interrupts from signaling the microcontroller.
RQ GET FUNCTION 10 Provides a list of the 8 function identification codes representing the tasks

currently operating on the microcontroller.

Het OCM-systeeM biedt de gebruiker naast de systeM-calls nog een
facilitelt die het antwerp en de iMpleMentatie van een besturing
vereenvoudlgt. Oit is de zogenaaMde RAC-interface, oftewel voluit
geschreven, de ReMote Access and Control-interface. De RAC is aanwezig
up eike DCM-kaart als task 0. De RAC-task kan worden aangesproken Met
cen systeM-call RQSENOMESSAGE. oak door een task die zich bevindt op
een andere OCM-kaart, voert de opdracht uit en verstuurd vervolgens
een antwoord naar de Bansprekende task. De RAe-task kan onderstaande
COMMando's lfiguur 11) ontvangen en uitvoaren. Zoals te zien is zijn
er twee soortan aeties, die door hat aanspreken van de RAC-task kunnen
worden uitgevoerd. Ten eerBte het schrijven en lezen van geheugen en
110 en ten tweede het doen uitvoeren van enkela systeM-calls, op
andere DCM-knooppunten.

COMMAND DESCRIPTION

READ 1/0 Read external 110 location. Return result in reply message.

WRITE 110 Write byte to external 1/0 location.

UPDATE 110 Write byte to, then read byte from external 1/0 location. Return result
in reply message.

OR 110 OR data with contents of external 110 location. Return OR'd value.

AND I/O AND data with contents of external 1/0 location. Return ANO'd value.

XOR 110 XOR data with contents of external 110 location. Return XOR'd
value.

READ INTERNAL MEMORY Read contents of internal memory location. Return result in reply
message.

WRITE INTERNAL MEMORY Write data to internal memory location.

DOWNLOAD EXTERNAL MEMORY Write data starting at external memory location.

UPLOAD EXTERNAL MEMORY Read data starting at external memory location. Returp result in
reply message.

GET FUNCTIONS Provides a list of the 8 function identification codes representing
the tasks currently operating on the microcontroller.

CREATE TASK Causes a new sequence of code to be run as in the iRMX 51 inter-
face.

DELETE TASK Stops the specified task and removes it from all execution lists as
in the iRMX 51 interface.

AACPROTECT Suspends or resumes RAC Services.

\ RESET DEVICE Returns device software to original state at initialization.

f

f'1~

11
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Y...9f>rlopige indeling van de tasks.

In het hoofdstuk Functionele specificaties ZlJn de funeties. die de
Manipulator-besturing Moet uitvoeren, verMeld en oMsehreven. Deze
functies zijn: eOMMunicatie, aandrijvingen, calibratie. foutendeteetie
en -afhandeling, handbediening en datatransforMatie van en naar de
supervisor. Gezien de structuur van het DCM-systeeM Mneten deze
functies gerealiseerd worden door het uitvoeren van tasks. De tasks
kunnen elkaar onderbreken, opstarten en verwijderen. Maar elke task
handelt in principe zijn instructies sequentieel af. Het koppelen van
een functie aan een task of aan tasks geschiedt niet aan de hand van
keiharde regels. Naar eigan inzichten en opgrond van de Mogelijkheden
van hat DCM-systeeM kan een antwerp worden geMaakt, waarbij rekening
Moet worden gehouden Met:

De systeeMbelasting van een (deellfunctie.
De iMportantie van het (op tijdl uitvoeren van de (deellfuneiie.
Vereiste volgordes van (deel)functies.

- De events die een (deel)funetie Moeten opstarten.

Een logisch. realiseerbaar doeh niei zaligMakend voorlopig ontwerp is:

De RAe-task. Deze task verschaft de supervisor, via de Master van hat
DCM-systeeM dIrect de tcegang tot de RAe-task Met bijbehorende
control-, geheugen- en I/O-functies.

ra~ik 1;
COMMunicatie Met de supervisor en de bijbehorende datatransforMatie.
Deze task signaleert, leest en verwerkt de inforMatie die de
supervisor over de BITBUS heeft gestuurd. De verwerkte inforMatie
wordt klaargezet veer of verstuurd naar andere tasks. Ten slotte 5telt
daze task de tOBstands-inforMatie op die teruggezonden dient ie worden
naar de supervisor.

Task Z:
Aansturing van de stappenMotor, waaronder het generen van de
stappulsen voer de stappenMotor-besturing, Met gebruikMaking van de
tiMerfunctieCs).

Ta5k 3:
Aansturing van de reMMotor en hat nastelMechanisMB veor de z-a5
Ctafel )be\,Jeging.

Task 4:
Regisraiie van indexerings-, noodstop- en einschakelaarsignalen en
bijbehorende Beties. Oit alles B.d.h.v. externe interrupt 1.

Task 5:
Deze task verzorgt de correete afhandeling van handbedienings- en
calibratie-opdrachten.

Task 6:
Registr'at ie van de aanvraag tot handbediening. en van de posi i; ioneer
signalen van de tafel Met de respeetievelijk daarbij behorende aeties.
Oit alles a.d.h.v. externe interrupt Z.



-24-

Task 7:
Deze task wordt vooralsnog niet gebruikt.

Eventueel gebruik van lassensoren.

Nu het nodige bekend is over de hardware van de Manipulator-besturing
zal de betekenis van een eventueel te gebruiken lassensor voor deze
besturing worden besproken. De lassensor in kwestie zou de positie van
de lastoorts ten opzichte van het werkstuk Moeten aangeven, op grond
waarvan de bewegingen van de robot en/of de Manipulator Moeten worden
bepaald. De toorts bevindt zich aan het uiteinde van de robotarM en
bezit 6 vrijheidsgraden. Deze vrijheidsgraden bestaan in een
orthogonale rUiMte uit: 3 v.w.b. de positie van de toorts in de ruiMte
en 3 v.w.b. de hoek van de lastoorts t.o.v. de orthogonale assen. De
Manipulator heeft tijdens het lassen slechts een graad van vrijheid.
naMelijk de rotatie OM de x-as. Wanneer de x-as van de Manipulator
roteert aan de hand van bepaalde sensorinforMatie zal deze inforMatie
noodzakelijkerwijs ook aanwezig Moeten zijn bij de supervisor. De
supervisor coordineert naMelijk uiteindelijk de bewegingen van de
robot c.q. de toorts en de Manipulator c.q. het werkstuk. Oftewel de
supervisor Manipuleert M.b.v. de vrijheidsgraden van de robot en de
Manipulator de toorts in de juiste positie t.o.v het werkstuk. Er zijn
drie gevallen voor wat betreft de verwerking van sensorinforMatie. die
betrekking zou hebben op de beweging van de Manipulator. lie ook
f iguur' i Z .
1) De sensorinforMatie wordt direct naar de supervisor gezonden. De

supervisor geeft vervolgens positioneer-coMMando's door aan de
Manipulator-besturing.

Z) De sensorinforMatie ~Jordt en naar de supervisor en naar de
Manipulator gezonden. De Manipulator bepaalt de uit te voeren
beweging aan de hand van deze inforMatie. De supervisor Moet dan
eveneens de uit te voeren beweging t.g.v. die inforMatie kennen ter
coordinering van deze beweging Met de robotbewegingen.

3) De 5ensorinforMatie wordt naar de Manipulator gezonden en hat
resultaat t.g.v. die inforMatie wordt door de Manipulator-besturing
naar de supervisor verstuurd.

~
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ad 1) Wanneer dii geval aan de orde is zal de werking van de
Manipulator-besturing niet wezenlijk verschillen van de situatie
waarbij de beweging van de Manipulator onafhankelijk is van
sensorinforMatie.
ad Z) Dit geval is onpraktisch t.o.v. het eerste geval oMdat de
supervisor nauwelijks ontlast wordt en de Manipulator-besturing er een
aanzienlijke taak bij zou krijgen. Het enige voordeel zou er in kunnen
schuilen dat er tussen de supervisor en de Manipulator Minder
InforMatie uitgewisseld hoeft te worden. Oit weegt echter niet op
tegen de extra belasting van de Manipulator-besturing in dit geval.
ad ]) Het grootste voordeel van dit geval is het ontbreken van
cOMMunicatie tussen de supervisor en de sensor. Hier speelt echier
weer de verhoogde belasting van de Manipulator-besiuring een negatieve
rol, evenals een lange regellus M.b.t. de coordinatie door de
supervisor van de robot en de Manipulator.

Conclusie:
Wanneer sensorinforMatie van belang zou Moeten zijn voor de bewegingen
van de x-as van de Manipulator i5 het te prefereren deze direct door
de supervisor te laten verwerken (geval 1). De opbouw van de
Manipulator-besturing hoeft dan ook niet anders te zijn dan bij het
bewegen van de Manipulator-x-as zonder sensorinforMatie. Het zou
overigens waarschijnlijk erg Moeilijk zijn sensorinforMatie door de
:iReB 44/10 te laten vervJer'ken. De sensor die de inforMat ie zou Moeten
opleveren kan naMelijk niet vast in de rUiMte 5taan, oMdat de te
lassen plaats op het werkstuk dan niet te volgen i5. Een bewegende
sensor beteken! dat de exacte positie van de sensor bekend Moet zijn
en gedwongen transforMaties van coordinaten Met aIle probleMen
vdnd:len.
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5nelheiclssturing van de x-as, (systeeMfreguentie).

De Manipulator-besturing dient van de supervisor regelfYIatig inforfYIa-
tie, betreffende de gewenste rotatie(snelheid) van de x-as. te
ontvangen en te verwerken. Er bestaan voor de gekozen fYIanipulator
besturing tldee oplossingen 01'1 een snelheidssturing te realiseren.
1) Per vaste tijdseenheid~Tv wordt door de supervisor een gewenste

positie of verdraaiing opgegeven. Het opgeven van een positie
verdient de voorkeur' vanwege de hogere "lokale intelligentie" die
dan bij de Manipulator-besturing wordt gelegd.

Z) Een gewenste rotatiesnelheid of een variabele tijdsgr'ootteD.T en
een gewenste positie of verdraaiing wordt door de supervisor
opgegeven. WederoM heeft het opgeven van de positie de voorkeur. De
keuze tussen het opgeven van een rotatiesnelheid of variabele
tidsgrootte doet er niet veel toe.

Opla5sing 1) zal voar de Manipulator-besturing rekentechnisch iets
Mdkkelijker te verwerken zijn en vraagt Minder dataoverdracht dan
oplossing ZL Voor IAat betreft het niveau van "lokale intelligentie"
doet hat er niet toe welke oplossing gekozen wordt, oMdat het enige
tJBzenl ij ke verschH z it in het rekenen Mat aen vasta of variabeleA T.
Toch is het Makkelijker bij het ontwerp en de iMpleMentatie van de
Manipulator-besturing tussen vaste tijdsstippen inforMatie te Moeten
ontvangen en verwerken oMdat de besturing dan overzichtelijker op te
zetten is. Het instellen van de vasta tijdstippen oftewel van vaste
tijdsintervallen is Mogelijk Met de systeM-call RQSETINTERVAL. Oit is
oak te beschouwen als het instellen van een systeeMfrequentie van de
besturing. Vanwege bovenstaande arguMent en wordt gekazen voar
oplo5sing 1).

Bepal i rig LjTv:
01'1 de grootte van..6.Tv te bepalen fIloet [.JOrden gekeken naar de lIit te
voeren lasbeweging. Op een cilinder (wanddikte ±8 [MM]) Moeten andere
cilinders <wanddikte ±5 [MMJ l, Met een kleinere diaMeter, worden
gelast. lie figuur 13a.

Het te lassen punt kan er in een doorsnede loodrecht op de lasrichting
als voIgt uitzien: zie figuur 13b.
Navraag bij de heer Odendaal (Medewerker TUE) leerde dat, in derge
1 ij ke gevall en als hier'boven beschr'even, de totaalafwij king van de
lastoorts t. o. v. de theor'etische lastoortsbaan ±1 [MM] Mag bedragen.
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De hartlijn van de COMpressor kOMt overeen Met de x-as van de
Manipulator, OM hat probleeM aanschouwelijker te Maken wordi hierbij
gesteld dat het lassen slechta in een raakvlak van de COMpressor
gechiedt en weI het horizontale. Dit is overigens ook een van de eisen
die werden gesteld (bIz. 4). Het horizontale raakvlak (A-B- vlak)
staat vast in de ruiMte en bezit een A-B assenstelsel. De A-as staat
loodrecht op de x-as. De B-as is evenwijdig aan de x-as en staat
daaroM loodrecht op de A-as. lie figuur 14 (de afbeelding is sterk
gescheMatiseerd en overdreven). De theoretische lasbaan kan worden
gedacht in het A-B-vlak en is dan een ellips. De (relatieve)
A-beweging van de lastoorts wardt gerealiseerd door de hoekverdraaiing
van de x-as van de Manipulator, Met A = ~. R. De B-be~Jeging Moet
worden gerealiseerd door de robot.
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ZoaL r--aedf, opgeMer'kt Mag de afwijking ten opzich-te van de
theoretische lasbaan ±I [MM] bedragen. Voor de Manipulator kan een
positioneringsfout op een straal van 190 [MM] van 0,1 [MM] gerekend
worden (2ie verslag J. 805), voor de robot een positioneringsfout van
(t',Z [MM] (ervaringsgroatte). Dan Mag de positioneringsfout ten gevolge
van benadering van de de theoretische lasbaan, 0,7 [MMJ zijn. Zoals
opgeMerkt vezorgt de Manipulator de beweging van het laspunt op het
werkstuk c.q. op de theoretische IBsbaan in de A-richting. De robot
verzorgt de beweging van het laspunt op het werkstuk c.q. op de
theoretische lasbaan in de B-richting en daarnaast de hoek-orientatie
van de toorts (en eventueel nag een beweging loodrecht op het
A-B-vlak)_ Zie ook figuur 14. De supervisor Moet de bewegingen van de
Manipulator en de robot coordineren en Moet dus de gewenste posities
bepalen. De robot en de I'lanipulator' Moeten dan per,,6,Tv een
belJegingsopdracht opgedragen kr ij gen. Er' wordt vanui t gegaan dat na
elke~Tv de gevraagde posiiie bereikt is_
De banen die gerealiseerd Moeten worden zijn rechte en elliptische.
Ol'ldat de robot en de Manipulator ieder afzonder'l ij k per A Tv een
gewBnste positie opgedragen krijgen in het A-B-vlak kan worden
gesproken van een punt-bBsturing. In werkelijkheid kan Misschien van
aen 1 ineair'e interpolatie ~Jorden gespr'oken als de robot en de
Manipulator ieder hun snelheid tussen de opgegeven punt en constant
houden. De puntbesturing is de "worst-case" en zal hier worden
beschomJd.
De ell ips Moet worden opgedeeld in punien. De fout die hierdoor wordt
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geMaakt kan worden opgesplitst in twee soorten. lie figuur 15. De fout
die lJordt geMaakt door tussen twee punten een rechte ie veronderstel
len <fl) en de fout die geMaakt wordt t.g.v. de punt-besturing (fZ).
De grootste fout zal i.h.a. fZ zijn. De afstand tussen twee punt en
\,IonJt bepaald door de lassnelheid en door de grootte vanATv, en lJel
volgen5 1= V .ATv. De grootste fout ontstaat bij de grootste~I en dus
de grootste lassnelheid V.

A

De fout fZ:
Bij een constante lassnelheid kan f2 het grootst zijn als de
theoretische lasbaan 45 t.o.v. de A- en 8-richting ligt. De MaxiMale
lassnelheid is 10 [1'11'1/5]. Oit betekent bij een lasbaan van 45 t.o.v.
de Ro· en [l-r'ichiing een geMiddelde Va en Vb van 10 1 ~ """ "7 [MM/s]
overATv. Een baanfout t.g.v. de baanbenadering van O,7 [1'11'1] was
toege('daan, dit. betekeni; dat. een,ala enAlb van 1 (MI'l] j.5 toegestaan.
l"lei; Ala =Alb = Va . .oTv '" Vb.ATv, voIgt eenAlv van 1 [MI'l] 1 7 [MM/sJ
= 140 [I'lsl. OM een veiligheidsMargB voor fl en voor de positioneer
naut.lkeurigheid ie creersn l.JOrdt hier' gekozen voor een Tv van 100
[r'l~jJ. Een~Tv van 100 [MsJ betekent een MaxiMale fZ van O,5 [MMJ.
DezeATv bepaalt ook de systeeMfrequeniie van de Manipulaior
besturing van 10 [HzJ. 01t is zeer goed realiseerbaar, ook voer wat
betreft de belasting van de Manipulater-besturing door COMMunicatie
Met deze frequentie Met de supervisor.
De f out f 1:
Oeze fl i5 te beschouwen als de fout die ontstaat door lineaire
interpolatie volgens de steunpuntenMethode. Voor een cirkel geldt de
volgende vergelijking: fl =~11! 8R (Oictaat Meet- en Aandrijf
techniek, WPB). Het beschouwen van een cirkel i.p.v. een ellips zal
geen significante verschillen opleveren. De MaxiMale fZ ontstaat bij
MaxiMaJ.eAl en bij MiniMale R.De M'':lxiMaleAl "" 10 [1"11"1/5]. 100 [MS] = 1
[MMI. De waarde van R wordt het lief5t zo klein als Mogelijk gehouden
vanwege de daaraan gekoppelde grootte van flexibiliteit v.w.b. de vorM
van theoretische lasbanen. De totale fout Macht O,7 [1'11"11 zijn, de
Mf.:IxiMf.:Ile fZ is 0,5 [MM] dan Mag een ft van 0.Z (1'11'1] genoMen worden.
Oit resulteert in een R van 1/ 8. 0,2 = 0,6 [MMI. Oit is een
ruiM5choots voldoende kleine waarde voor R.
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Het opstarten van de tasks.

De Manipulator-besturing (c.q. de tasks) wordt opgestart door een
(evt. I okaal) reset-signaal of door het "power·-up"-gebeuren. De iReS
44/10 kaart start dan Met het lezen van een stuk initialisatiecode,
waaronder de Initial Task Descriptors oftewel de ITO's. Deze ITO's
specificeren de basis-kenMerken van een task t.b.v. de configuratie
van de iRMX 51 Executive, de taskl'lanager. Zie figuur' 16 voor de in te
vullen kenl'lerken.

Figure 7-1. ITO Structure

The Initial Task Descriptor (ITO) structure allows you to specify the
original attributes of a task. 'lou define this structure at
configuration time for the original task list and when you make run-time
RQ$CREATE$TASK system cslls.

7.1 INITIAL TASK DESCRIPTOR

Figure 7-1 defines the ITO structure.

Pattern
Initial PC
Stack length
FunctIon id
Register-bank
Prlorlty
Interrupt vector
Next_ITO -

WORD DATA( '10101010010101010'),
WORD,
BYTE.
BYTE.
OlT(4),
8IT(4) ,
WORD,
WORDi

• If you do not want to publicize the
function of the task..

The value of one (l) Is reserved for the
RAC task (Task 0). Refer to Chapter 5 for
more ialor_tion about ehe RAC task.

If you should assign duplicate
function ids. the system will terminate
task tnttiallzation. This action prevents
a task froll being initialized twice. it
a180 prevents the following situations
fro. occurring:

• The next-ITO pointer pointing to
lleaory that does Dot exiat.

• Huory wrap-around.

It i8 perra1ssible to have duplicate FFH
function ids I but it is your
responsibility to prevent one of these
tasks frOll being initialized twice.

The ITO parameters in Figure 7-1 are 8S follows:

A half-byte value which 8ssigns one of the
four register banks to this task. The
possible bit values are as follows:

Pattern A 16-blt value which indicates that this
structure Is an Initial Task Descriptor.
The system stops initializing the task
when the "next ITO" field points to an
invalid pattern.

The 16-bit address (relative to the
beginning of the ITO) of the first
instruction the task will execute.

Priority

Interrupt_vector

A half-byte value between 1 and 4 that
specifies the task's priority level, where
1s the highest priority level.

A two-byte value that specifies which
interrupt you want to be associated with the
task. This value's forut i8 as follows:

XXXXXXXX XXXabcXd

For exam.ple. if the task's code begins 30
bytes before the ITO. the value 1s 30; if
the code starts 30 bytes after the ITO.
the value is -30 or OPFE2H.

A value that specifies the number of bytes
of system RAM that you want to allocate
for the task's stack.. You should specify
at least four bytes.

If you are dynallically creating the task
by uslng RQ$CREAT!$TASK. the system
19nor~e8 thf8·--pa~lDet~~--~-;;daiiOCat-e8--~·~--~"

system buffer for the task's stack.
Therefore. if the the syace. buffer size
is 20 bytes. a dynamically created task
will have a 20 byte stack.

where "X" is a system value that you should
ignore and bits "a." .ob." "c," and "d" Bre
shown in Table 7-1~

-
Assigned to a Task?

Interrupt Source
Yes No

Internal Serial Port 1 a • 1

I
a • 0

Timer 1 b • 1 b·O

External Request 1 c • 1 c • 0

External Request 0 d • 1 d • 0

A byte value between land 2,5 which
aSBociates a task with a function. You
should sssign the value of 255 (OFFH) to
tasks:

• That should not be associated with a
function outside of the on-chip
environment.

Next_ITO A word value that contains the address
(relative to the beginning of the ITO) of
the next ITO in the linked-list. You can
terminate the ITO list by specifying any
relative address which points to an
invalid bit pattern. Pointing to ITO +
always terminates initialization.

Na het lezen van de ITO's kOMen de betreffende tasks in de
ready-toestand en dus uiteindelijk in de running-toestand. De
Manipulator-besturing is na het lezen van aIle ITO's operationeel en
vanaf dat tijdstip doorloopt de Manipulator-besturing oftewel de slave
enkel nog code gekoppeld aan een task. Overigens kan het opstarten van
een task Met de sysieMcall RQCREATE$TASK ook zogenaaMd dynal'lisch
geschieden door een reeds werkende task, '''IUS een ITO is saMengesteld.
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De (Meest) belangrijke syste~-call RQWAIT brengt een task in de
Bsleep-toestand en wanneer een, bij deze 5yste~-call gespecificeerde,
event plaatsvindt kOMt de task uiteidelijk weer in de running
toestand. Een erg belangrijke eigenschap van het gebruik van deze
systeM-call is het volgende: Een event dat besteMd is vaor een task
die bezig is, wordt gebufferd. Er gaan dus geen events verloren. Voor
een beschrijving van de besproken systeMcall: zie figuur 17 en bIz.
20.

6.2.10 RQ$WAIT

The RQ$WAIT system call allows a task to wait for a slsnal. an interrupt,
a message I or a timeout.

status .message$ptr • RQ$WAIT(event$vector, timeout);

6.2.10.1 Input Parameters

event$vector A byte value that indicates the events for which
the task 1s waiting. The "event$vector" 1s in
the following form:

timeout
time interval
interrupt
message

Valued "OR'd" Into Status

0000 0000
0000 0100
XXXX 0010*
0000 0001

timeout

XXXXXabc

where "X" 1s a system value that you should ignore
and "abc" are values that specify the type of
events for which the task will wait.

If OOa" is set to one (1), the task waits for a
timer interval. If "bOO is set to one (1), the task
waits for an interrupt. If "c" 1s Bet to one (1).
the task waits for a message. The task does not
wait for an event If its corresponding bit 1s set
to zero (0).

You place the "event$vector" into the "A" register
before making the call.

A byte value (0 to OFFH) that specifies the allQunt
of num.ber of time units that the task will wait
before it returns the "timeout" status.

If you choose a byte value of zero (0). the task.
does not wait at all. If you choose a byte value
of OFFH, the task waits for an interrupt, a signal,
or a uSBage fo~ever.

llesssge$ptr

·For interrupts. "xxxx" indicates which of
16 interrupt source8 caused the
interrupt. The system returns the status
10 the "A

OO register.

NOTE

The interrupt number the system returns
to RQ$WAIT reflects the most recent
interrupt to occur. The only esse in
which .oce than one interrupt occurs
(for a taak) is between RQ$WAlT caU.
that do not specify that the task. la1st
wait for interrupt events.

A pointer to the IIesssge if "status" bit 2 is
set. The sY8tea places this value in registers
"R6" and MR]." I f the value of
"1Ie8sage$pointer" is less than 256, the message
Is in on-chip RAM. If the value of
"message$pointer" is greater than or equal to
256, the ......age is in off-chip RAM.

&.2.10.2 Output Parameters

status

You place this value into the "B" register before
uk1ng the call.

A byte value that indicates which event (or events)
caused the task to resu.lle its operation after an
RQ$WAIT system call. The statue can be one of the
following values, or it can be any "ORtd"
combination of two of IIOre of the following values:

6.2.10.3 De.cription

The R.Q$WAIT system. call allows a task. to wait for a signal, an interrupt.
or a _s8age. If one of these events has already taken place when the
task calls RQ$WAIT, the system immediately returns control to the task
and sends the proper status.

The task. passes the "ti.eout" indicated in the system call to the
syatea. You IlUst set the signal and enable the appropriate interrupts
before you use the RQ$WAIT call.

Zoals reed5 verMel d hlor'dt de schedul i ng van de task s door de iRMX 5 t
Executive verzorgd aan de hand van de task-toestanden (running,
asleep, ready), het prioriteitenscheMa (1 tiM 4), de RQWAIT
systeM-calls Met daaraan gekoppelde events en de RQOISABLE en RQENABLE
interrupts. Het koppelen van tasks aan de uit te voeren functies is
zoals beschreven op bIz. Z3 een vrij arbitraire zaak. Events Moeten
gekoppeld worden aan tasks en functies die (quasi-)parallel Moeten
lopen Moeten vervuld worden door de verschillende tasks. Van de
indeling van bIz. 23 wordt. hier aangenoMen dat die werkbaar is en deze
indeling zal daaroM verder worden uitgewerkt en getoetst. Oit gebeurt
in twee stappen. Allereerst wordt een principeschets gegeven van de
verschillende tasks, daarna de volledige uitwerking.
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principeschets tasks:
(In Bijlage VI wordt de werking van de tasks Meer gedetailleerd
behandeld. )

Ii!§K__J.
Event: Message van de supervisor.
Pr'ior'iteH: Z.
Beschr'ijving: Deze task ~Jordt eenMaal per 100 [MS] door bovengenoeMd
event opgestart en Moet dan het COMMand van de supervisor opvangen en
verwerken, alsook een response klaarMaken en terugsturen. Oit zijn
aIle niet bijzonder tijdkritische taken. Task Z verzorgt t.b.v. de
positionering van de x-as de systeeMfrequentie van 10 [Hz] (zie bIz.
78), Zolan!;;) de afhandeling van task 1 Maar binnen een 100 [Ms]-periode
valt ontstaan er geen probleMen. Er is dus redelijk veel tijd task 1
af te werken, MIts de supervisor zijn COMMand niet te ver achterin een
perlode opstuurt. De onderstaande figuur geeft aan hoe de cOMMunicatie
tU5sen de supervisor en de Manipulaiorbesturing op een eenvoudige en
efficiente Manier zal plaats vinden (figuur 18). COMMunicatie zoals
gesGhetst heet piggybacking en betekent dat de supervisor na het
vel·",;tur'EH1 van een COMMand Meteen een response terugkr ij gt. Oat is
echter de response van de vorige periode ofiewal behorende bij het
vorige COMMand. Deze werkwijze verhoogt de BITBUS efficiency enorM en
bClnvloedt de bestuurbaarheid van de Manipulator-besturing door de
supervisor nist noeMenswaardig. De waarde van de periodetijd is
na~eliJk 100 [MS] en dit is ruiMschoots voldoende voor het afhandelen
·.(~m de tasks du:: periodegebonden zijn (task 1, Z en evt. 5>
legelijkertijd is deze waarde 20 klein dat de supervisor, oak Met die
periode vertraging, tijdig !binnen de Z00 [Msl) geinforMeerd kan
[,:orden ovel- d('~ ~Ied;. i ng van de !'1anipul atcw.

{'OMMANO (0I'1MR

F"I, \~
IU:~:A:)H!E" (Nti) RE"$P<s He€" (t-H'2)
(ti-1) ft-t)

.'I~O

tniODE ~-1 I N ~+1- N+2. "i+3

I9f;L_.2
Events: Message van de supervisor.

einde tijdsinterval.
tiMer 1 interrupt.

Pf"ioritei.t: 4,
Be~:dH'jJving: De l'1e55age van de super'visor bevat de data OM de
Manipulator-besturing te synchroniseren in de tijd Met de supervisor.
7ie ook bIz. 17 punt 8). Task Z verwerkt die synchronisatie-data
dusdanig dat een systeMcal1 RQSETINTERVAL op het jUiste ogenblik wordt
uitgevoerd. waardoor task Z Met een frequentie van 10 [Hz] wordt
OPDe~;tal'i; door het event "einda tijdsinterval".
relkens wanneer dit event optreedt bekijkt task Z welke x-as positie
door de supervisor gewenst is of welke frequentie van de stappenMotor
door de handbediening (task 5) gewenst is. Afhankelijk van het
ver5chil tussen de reeds gerealiseerde positie en de gewenste wordt de
frequentie voor de stappenMotor berekend en wordt tiMer 1 Met een
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waarde gevuld die overeenkoMl Met deze frequentie. Ook worden de
overige noodzakelijke signalen voor de stappenMotor-besturing bepaald.
Wanneer task Z door de tiMer 1 interrupt is opgestart wordt een puIs
gegenereerd voor de stappenMotor-besturing. Oeze puIs betekent een
verplaalsing van de x-as van een stap.
Task Z bezit een hoge prioriteit oMdat de positionering van de x-as en
het juist aansturen van de slappenMotor de Meesl tijdskrilische zaken
zijn ..

Igf,k 3
Events: Message van task 1.,

Message van task 5.
Message van task 6.

Pr'icwileit: 1.
Beschrijving: Oeze task verzorgt de aandrijving van de z-as,
uitgezonderd het beginnen van de reMactie ter positionering van de
tafel op een van de vier gedefinieerde posities. Deze reMactie Moet
naMelijk snel opgestart worden na het detecteren van het positie
51gnael (van een van de sensoren rond de z-as), dat de gewenste
z-positie aangeeft. Oit is het enige aspect v.w.b. de aandrijving van
de z-as dat erg tijdskritisch is en het is daaroM toebedeeld aan een
dllder'e t ask en \,Hod task 6.
Een Message van task I (supervisor-geinitieerd) of van task 5
(handbediening-geinitieerdl geeft aan in welke positie de z-a6 zich
201 Moeten gaan bevinden. Task 3 start dan de z-as beweging in de
goede richting op.
Een Message van task 6 geeft aan dat de reMactie opgestart is dat task
3 voar de verder afhBndeling van de positionering kan gaan zorgen.
Deze ta::>k heeft een lage prio"ii:eH ol'1dat he·t en1ge echte
tijdskritische aspect van de z-a5 aBndrijving bij een andere task is
andergebracht. Oaarnaast vergen een aantal zaken bij het positineren
van de z-a5 relatief vee 1 tijd. zodat dit het be5te afgehandeld kan
I..j(wden ah; de ander'e (Mear kritischel tasks geen tijd Meer opeisen .

.L~L~r:,...A
Events: externe interrupt 1.

IYles5age van task 1.
Message van de supervisor.

Pr' t or it. e it: 3.
Beschrijving: Task 4 verzorgt de afhandeling van de noodstop, de
bekrachtiging van een 2-a6 eindschakelaar en de indexering van de
X-dS .. Oit zijn aIle kerie routines, die Met een hege prioriieit Moeten
worden afgehandeld. De betrokken externe interruptbron i5 gekoppeld
aan de noodstop-, indexerings- en eindschakelaars .. Als task 4
opgestart is wordt eerst bekeken door welke 5chakelaar de interrupt
plaafsgevonden heeft. Vervolgens wordt de bijbehorende routine
aftJehandeld. Het i5 ook Mogel ij k dat een I'le55age van de super'1i50r of
van task 1 de opdracht geeft tot het uitvoeren van de noodstop-
r'out i ne ..
De hoge prioriteit van task 4 is evident. Het feit dat de tasks Z
en/of 6 het afhandelen van task 4 op kunnen houden, is niet
bezwaarlijk oMdat ze erg kort duren. Zodoende verstoren ze de door
task 4 uit te voeren taken niet of nauwelijks.
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pIaatsvindt tast task 5
aeties of vaert ze zelf

"einde tijdsinterval"- event
af en initieert de gevraagde

Task 5
Events: Message van task 2.

einde tijdsinterval.
Prioriteit: Z.
Beschrijving: Task 5 verzorgt. de aansturing van de ll'Janipulator via de
handbediening. De eerste l'Iaal dai: task 5 afgehandeld l'Ioet worden. na
een aanvraag tot handbediening, wordt deze task opgestart door task Z.
Ott gebeurt aI5 voIgt: Task 6 detecteert de aanvraag en geeft dit door
het zetten van een "flag" door aan task Z. Task Z controIeert eHe 100
EMs] de flag en !.lanneer deze ge2et is start hij aan het begin van een
periede task Sop. Zodra task 5 aangesproken is door task Z. voert hij
ean RQ SET INTERVAL (100 (1'I5J) uit. Nu start het "einde tijdsintervaI"
-event ta5k 5 telkens YQQCgQD..--.iD_stftD_QeriQQ,g cp. Ott heeft de volgende
reden: Een belangrijke voorwaarde die vervuld ~oet worden is het feit
clat de afhandeltng van t.ask 1 en Z en 5 binnen een periode
plaatsvindt. De 50~ van de tijdsduur van de tasks Moet dan sowieso
kleiner zijn dan 100 (PIs}, ook a15 andere tasks Met hogere prioriieit
-tus5endoor worden afgehandeld. Gezien de periodelengte van 100 [MS],

de snelheid van de processor en de taskgroottes Moet dit lukken. Zoals
beschreven -start task 5 vooraan in de periode en stelt daarMee task 1
de grootst l'IogeIi]ke hoeveelheid tijd beschikbaar. Het enige dat nog
Moet gelden is dat de supervisor op tljd zijn COMMand naar task 1
5·luur'"t ,
Elke keer dat het
het Bchakeipaneei
uit.
Task 5 bezit dezeIfde prioriteit ais task 1. Zij hoeven eikaar niet te
onderbreken en zijrl t.o.v. de overige tasks ongeveer even tijdskri
tbch.

Task Ei
Everlt: Ex·terne interrupt 2.
Plioriteit.: 3.
Beschrijving: Task 6 draagt zorg voar twee taken:
1) De aanvlaag tot handbediening. Hiervoor hoeft enkel een flag te
worden gezet voar task Z. die op zijn beurt task 5 opstart. De
aanvraag wor'dt gedaan door de operator van de fTJanipulator Met een
5chakeIaar.
Z) Het starten van een reMactie van de z-as. Sensoren rond de z-a5
veroorzaken de interrupts. Task 6 bekijkt. of de sensor die een
irlterrupi: veroorzaakt bij de gewenste z-positie behoort. Ais dit het
ge.-val is be~rachtigi: task 6 de reM en stuurt een Message naar task 3
die de re~actie afMaakt.
Deze task heeft voornaMelijk vanwege de laatste taak zo'o hoge
prioriteit.

QQ~~ctiDg: De RAC-task is In het systeel'l gedefinieerd ais task 0. Deze
·task treedt in werking a1s er vanuii: een andere task, al dan niet
liggend op dezelfde OeM-Module, een Message wordt gestuurd. De Message
bevat een RAC-cofTIMand (zie bIz. 22) VQar task 0. Gezien V811Uit de
Marlipulator-besturing is het gebruik van de RAe-task niet nodig. Hier
wordt toch de ~ogelijkheid tot gebruik ervan aangegeven. De RAC-task
kan naMelijk zijn hij het testen van de Manipulatorbesturing of bij
hei op een andere Manier sturen door de supervisor.

• f i.'.~,--L.a;-

. .... '. -:~~···t~..{;~li~;\;_
~- .. "~<~,,.

,.... -' ....
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.!=Qnclusie,

Met de in ciit verslag gekozen hardware en gegeven aanwIJzingen voor de
opzet van de Manipulator-besturing , is het Mogelijk een besturing te
bouwen die zal voldoen aan de gestelde eisen (bIz. 4).
De kern van de Manipulator-besturing wordt gevorMd door de ReMote
Controller iRCB 44/10 ud het Distributed Control Modules (OCM)
systeeM van Intel. Oit systeeM biedt ook de Mogelijkheden OM de basis
te vorMen van de overige besturingen binnen de lascel.
De coMMunicatie tussen de Modules geschiedt vol gens het BITBUS
protocol, dat een betrouwbare en eenvoudig te ontwerpen cOMMunicatie
waarborgt. Daarnaast biedt het OCM-systeeM nog vele gereedschappen die
het ontwerp en de iMpleMentatie van real-tiMe besturingen
vergeMakkelijken.
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~iteratuurlijst

- Distributed Control Modules Databook (Intel).
- Guide to Using the Distributed Control Modules (Intel),
- SchrittMotoren und ihre Anwendung (E. Kottke).
- Hochleistungs-schrittMotoren-Steuerung SMD 5/10/15 (Phytronl.
- PrograMM (Phytron).
- Ontwerp van een Manipulator voor laswerkstukken (J. Bos),

1-1 verslag rapportnr. 0Z11.
- ReMMotoren- Catalogus (SEW».
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~ijlaqen,

0, ScheMa positionering I-as.
I, Koppel-frequentie karakteristiek stappenMotor.
II. AansluitscheMa reMMotor.
III, Technische specificaties reMMotor.
IV, Optische sensor.
V. BITBUS-coMMunicatie-protocol.
VI. Uitwerking tasks.
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OIOKZ 0.75 2760 1.9 0.82 4.2 2.0 1.8 10 1800 2600 0.00145 9.4 16 261.- 526,

OIlNZ 1.1 2760 2.9 0.82 4.2 2.2 1.8 10 1250 2400 0,00185 II 17.6 294.. 592,

~
OMS2 1.5 2830 3.7 0.83 4.5 2.4 2.2 20 820 2200 0.0031 14 22.3 380. 722.-

D90L 2 2.2 2830 5.0 0.84 5.5 2.4 2,0 20 680 1700 0.0037 16.4 2b 464, 847,

o100L 2 3 2870 7.0 0.84 5.5 2.4 1.9 50 450 850 0.0112 30 41 575, 1034.

D112M 2 4 2870 9.0 0.84 6.0 2.4 1.9 50 420 830 0.0138 35 46 no. 1226,.
-

o1US2 5.6 2000 \0.5 0.92 6.5 2,4 \.8 100 230 4lIO 0,0263 57 76 915.. 1487.

D132M Z 1.6 2000 14.0 0.92 7.3 2.8 \.8 100 180 500 0.0346 69 88 1158, 1187..

o132ML Z 9.2 2900 17.0 0.92 7.5 2.8 1.8 100 lAO 4:10 0.0402 75 94 1&30, 2219.

o110M2 11 2910 21 0.92 7.0 2.3 1,6 300 0,0600 96 - 1812, -

o1&OL Z 16 2910 28 0.92 7.b 2.b 1.6 no 0.0175 116 2356. -

"
mit Bremse

o110M Z \8.6 2950 38.6 0.9 7.5 2.5 1.6 niGht IIl1ie.bar 200 0.197 150 - 2780.. -

o180L2 22 2940 43 0.9 i.O 2.2 1.5 170 0.213 165 - 3250. -

H-=- 11\0.,......-....-, \

A =
I"'l

HCi to ?

11 o'nllol"* bf. 1~ Ma max
21 mnttlfe. Drehmornenl zwilChen StiUst-'Cf unci Nennd,.hz.,.

bei Nenn_ng

~ .
1176 131



t Gewlcht. ohne Schmientoff

: \~L~e- :m. Schneckengetriebemotoren .-=
~

M .... 1 kW • 1.36 PS
Abtr....... p • _1_- kW 1 Nm"'O,1 kpmI 961iO

Motor· ~ "e InU/min P,.II OM .............
Abt~.Mlln Nm mit

Typ
CII_ SeI1It

IIW nor..... ...,- lit
498.- 698.- 530 12 17'.U 10 • 12 1Ii

SF 30
D71 KI

125 117518- 718·,50 4lI 43
If) 98686.- 885.- 5404,Ii Ii 8

727.- 127.- SF 40 D71 KI 20 102
lUI 116 106

800,- 1000,- SA 40 11 108

870.- 810.- 540 18 98
1 8 1 10 12 14 18 18 21 24

712.- 912.- SF 40 D71 K4 20 102
86 76 8ll III 62 ..- 40 311 311 34

786.. 986" SA 40 11 lOllf -_

\ '.11 488.- 888,- 530 12 1714 17 21
608.- 708.- SF 30 D71 KI 12,6 17

411 46 311 - - - - -
(52)

458.- 868,- 530 12,0 9722 27 34 42 88 84 103
478.- 818.- SF 30 D71 K4 12,Ii 97

32 30 25 21 111 16 13 11 - - - --
1043.. 1341.· 5&0 as 98

3,5
1 100.- 1398.- SF 60 DIONI 43 102

t
296

1 193.- 1491.- SA 60 42 106

899.- 1197.- 550 24 118
4,5 1i.6 8

941.- 1239.- SF 50 D80 N8 21 102
215 210 200 1014,- 1312.· SA 50 25 108

773.- 993.- 550 20 98
7 8 10 11 13 14 16 19 21

816.- 1036.- SF 50 D71 C4 24 102
146 130 106 100 86 80 70 60 70

888.. 1108.. SA 50 22 106

~ 876.- 895,- 540 18 98
12 14 18 18 21 24 28 32 37 41 117,- 931,- SF 40 D71 C4 20 102US
116 80 72 Il6 71 62 !>4 47 4\ 37 11 108~ 790.- 1010,- SA 40

491.- 711.- 530 12 91
22 27 34 42

511.- 731.- SF 30 D71 C4 12.5 97
53 50 42 35 - - - - -

480.- 700.. 530 12 97
52 88 84 103

500.- 720,- SF 30 D71 C4 12.6 17
1Il 26 22 18 - - - - -

[v~I,--·._J 474,- 674,- 530 12 17_ee.-ffi~~- 133
185 202

494.- 694 - SF 30 u, 11.01: • .t.!> A7-
22 18 Hi 13 11 9 [l'h-..l - - -

t 1480,- 1822.- 570 eo 98
3

1648.- 1890. SF 70 OIOSI 70 102
636

1893,- 2036.· SA 70 81 106

1184.- 1249,- 5&0 34 118
4,5 Ii

1041.- 1308.- Sf 60 DIOKI 41 102
3llO 32li

1134.- 1399.- SA 60 40 108

127.- 1167.. S60 31 98
8 7 8 9 10 11 13 14 16

Sf 60 07104 38 1021184,- 1224.-
2llO 22Ii 200 180 166 lIi6 130 125 110

1071.- 1317,- SA 60 37 108

850.. 1090.- 550 20 98
10 11 13 14 18 19

812.. 1132,- Sf 50 07104 24 102UJ
I. 166 136 125 110 116

1186.- 1206.· SA 50 22 108

783,- 1023.- 550 20 118
21 24 28 32

825.. 1086.- SF 50 07104 24 102
106 116 82 72

8118.- 1138.- SA 50 22 108

32 37 41 47 54 60 70 687.- 1121 .- HO 18 11821 24 28

110 95 8!i 73 64 58 51 45 44 38
20729.- 969,- SF 40 07104 102

81 12 101 118 138

27 23 20 002.- 1042.- SA 40 19 1083:l 30
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SLonED OPTICAL LIMIT SWITCH
I;'
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PRODUCT DESCRIPTION

The MCA8 optical limit switch transmits light from a GaAs infrared emitting diode to a silicon photodartlngton detec·
:~ tor. Both semiconductor chips face each other across an .i-inch air gap. The MeA8 senses an object that Interrupts the
k beam. Output current will directly operate a TTL Schmidt trigger.

PACKAGE DIMENSIONS

.m SQ. LUOS
0.30" MIN.

__ 'R-..

Otl'E"UllOfll """Ie
1M DI"
lHOUS

\.-.biIl Dill

All ,J;rt>ensio"s ate I" i"che,.
tl.CII",'!l 8ft'lt 0' L~.D II .014 x .014
A(;tive area of PhotoDlIr!ington i~ .010 x .020
Dllnensiun, r ,010 inctoCOI

r'

, ..~"J ft ~"m,.u: V '1lQ10DMIL'''GTON

~.- ,
UI,nE"

APPLICATIONS
• Optical shaft position and velocity monitor using a digitally encoded disk mounted on ashaft.
• Optical sensing of holes in paper, paper tape, IBM card, or magnetic tape.
• Optical sensing of marks on paper, paper tape, or IBM card.
• End of tape sensor using a transparent section of tape, a reflective strip on the tape, or a hole in the tape.

.• End of film sensor for films not affected by infra-red light. .
• Limit sWitch for mechanical travel such as cam switches, pressure switch8!i, machii,e tool limit switches. foot pedal

switches, safety interlock switches.
• Edge !iunsor for sheet materials such as paper, plastic film, fabric, foil, new5!,rlnt, belt sanders, reproductIon paper.
• Fiber continuity monitor for fibers such as yarn, wire, thread.
• Fluid volume monitor by sensing turt?ine vanes passing through the ~Iot.

• liqUid level detector of an opaque 'iquid.

FEATURES

• High Sensitivity permits direct interface with TTL logic.
• Modular construction permits low cost package modification to suit any application.
• Recessed detector provides a high signal to nOIse ratio in ambient light.
• Plugs into standard DIP socket.
• Multiple flat reference surfaces aliow pre<.io.;e mechanic.al alignment of the optical beam.
• Absence of lensing provides position o.;emitivity down to 0.020" between full on and fUll off.
• Solid copper lead·frame provideo.; excellent heat ~inking and highest reliability for the LED.
• One piece construction of the emitter and detector components provides excellent moisture resistance. immunity

from thermal shocks, high and low temperature stability, and protection from shock and vibration.
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BITBUS-co~~unicatie-protocol.

Op bladzijde 19 is reeds enige infor~atie over die BITBUS gegeven,
hier zal een iets uitgebreidere beschrijving worden gegeven.
Aangezien het een vereiste is dat het data-transport op zijn ~insi Met
een snelheid van 100 [kBaudl geschiedt, wordt als instelling van de
BITBUS gekozen voor het asynchrone data-transport van 375 [kBaudl. De
ie bereiken afstand ~et deze snelheid is 300 [~l en voldoet dus
ruiM5choots aan de gestelde eis van 50 [Ml.
Men kan voor de BITBUS de volgende niveaus van specificaties
onderscheiden: - Electrical Interface

- Data Link Protocol
- Message Protocol
- ReMote Access and Control <RAe)
- Mechanical

De Electrical Interface is onder andere gebaseerd op de RS 485
standaard en wordt hier verder niet besproken oMdat deze volledig
doorzichtig is yoor de supervisor en de Manipulator-besturing.

Het Data Link Protocol is een subset van IBM's SDLC- <Synchronous
Data Link ContraIl standaard. Het Data Link Protocol is
ver'c:lnhlOon.iel i5k Yoar' het inkapselen van ~essages (oftewel over' te
sturen inforMatiel Met een fraMe, bestaande uit verschillende velden
die elk hun specifieke functie habben. Daarnaast kunnen fraMes zonder
Messages tussen Master en slave uitgewisseld worden OM de Master op de
hoagie fe stellen van de toestand van de slave of OM de slave tot een
andere tOBstand te bewegen. lie figuur 19 voor het fraMe.

N
{

NUMBER
OF

IYTES

Figure '9 Standard Frame Format

De l"Ies:",age5 bevinden z:ich in het "inforMation"-veld. Het is 20als
verMeld niet noodzakelijk dat data-uitwisseling tussen de Master en
slave betekent dat er een Message wordt gestuurd. Wanneer de Master
een I"Ie5 sage naar een bepaal de 51 ave s t uurt. heet dat een "coMMand". De
dave B..Q_et. een Mes5aqe ter'ugstur'en dit heet "response". De bij een
bepaald COMMand horende response hoeft niet. Meteen terugge~tuurd ie
worden. WeI Moet er alt.ijd een of ander fraMe terugezonden worden na
het ontvangen van een COMMand. De Master houdt aan de hand van de
inhouc! van het "contr'ol"-veld bj.j hoeveel responses hij ontvangen
heeft, Wanneer het aantal responses niet gelijk is aan het aantal
GOI'1!'1ands kan de Master' naar eigen bel ieven opvragen <door' het sturen
van een specifiek fraMe) bi5 de slave of deze al een response kan
ver"stur'en,
De Master hoeft dus niet perse een co~~and te versturen Maar kan ook
een fr'al'1e ~;i;uren (z onder een Message) OM €len r'espoose op t.e vragen of
OM via een t.eruggekoMen fraMe (zonder Message) van de slave de
tOB6tand van die slave te kunnen beoordelen (a.d.h.v. het
"cofltrol"-veld).
Het. "adress"-veld heeH ais inhoud alti5d het adres van de slave die
betrokken is bij de data-uitwisseling.
Het. "FCS"-veld i6 het FraMe Check Sequence-veld. Oit heeft ongeveer
dezelfde functie als een pariteits-bit bij eenvoudigere cO~Municatie.
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De "flag"-velden dienen ertoe OM het begin en eind van een fraMe aan
t.e duiden.
De Master kan de verschillende velden <behalve de "flag"-velden)
geheel beschouwen en er naar eigen inzicht op reageren. De slave
r"eageert echier standaard en zonder noodzakelijke CPU-inierventie op
een binnengekoMen fraMe van de Master. De slave kan enkel een response
geven op een COMMand als een task op de slave op de hoagie is van dit
COMMand. Deze task op de slave Moet dan op een gegeven MOMent een
RQSENDMESSAGE naar de Master uitvoeren OM een response te geven.

SaMengevat.:
Een task op de slave Merkt niets anders van het Data Link Protocol dan
de binnengekoMen COMMands. Deze COMMands Moeten door een task
opgevangen worden doordat die task een systeMcal1 RQWAIT heeft.
geplaatst die als aanstot.end event een 1'18S5age heeft gedefinieerd. Een
response Moet weer door dezelfde t.ask t.eruggestuurd worden M.b.v. de
systeMcall RQSENDMES5AGE.
Veor Meer inforMatie: zie het OeM Databook bIz 76 tiM 80.

I-let r1es~;age Pr-·oiocol IJerkt IYlei het vol[Jende for'Maat: <f iguur' 20)
Z1 e ook bi z, Z1 MeS5a[Je-handl i ng,

LENGTH
MT I SE I DE I TR I RESERVED (4 BITS)

NODE ADDRESS
SOURCE TASK I DESTINATION TASK

COMMAND/RESPONSE

DATA

LAST BIT - - - ...
TRANSMITTED

MSB LSB

.. - - FIRST BIT
TRANSMITTED

Figure"1.0 Message Format

In de kop staat verMeld:
Hoelang de l"Ie5~,age i~,.

- Of de Message een cOM~and of een response i5~

Of een COMMand en bijbehorende response afkol"lstig is van resp.
bBstsMd is voar de ~ast.er of een Master-extension.
Of een COMMand en bijbehorende response hesteMd is voor resp.
afkoMstig is van een slave of een slave-ext.ension.
Een controle-bit.
Een adresveld Met het adres van de slave die betrokken i5 bij de
GOMMUnicatie tU5sen Master en slave. <Zelfde als bij het Data
Li.nk Protocol>.
Een aanduiding van de task op de Master die betrokken is bij de
cOMMunicaiie,
Een veld dat een task in de gelegenheid sielt OM RAC-functies te
gebruiken. Daarnaast wordt. dit veld gebruikt OM COMMunicatie
fouten door ie seinen.
Het laa·tse veld bJordt gebruikt OM de daadwerkelijke Message-data
in te vervoeren. De grootte van dit veld st.aat iMpliciet verMeld
in de kop van de Message.

Voor Meer inforMatie: zie het DeM Databook bIz 85 tiM 87 en de GUide
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to Using OeM bIz 5-7 tiM 5-10.

SaMengevat: De tasks op de slave kunnen de totale Message lezen en
hebben dan aIle inforMatie die ze nodig hebben O~ adequaat te kunnen
reageren (het systeeM gebruikt de kop-inforMatie oak, na~elijk OM de
Messages correct door te geleiden). Wanneer ze een Message velsturen
zal de kop oak dusdanig door de task ingevuld ~oeten zijn dat de
ontvangende task oak aile inforMatie juist ken gebruiken.

De RAC-functie is in wezen een vQorgedefinieerde ~e55age en is reeds
uitgebreid genoeg beschreven op bIz. 21. Voor Meer inforMatie : zie
het OeM Databook bIz 88 tiM 95 en de GUIde to Using OeM hoofdstuk 8.

..,~ -..". ,... ~._.
"
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Task 1.

Task 1 verzorgt de cOMMunicatie tussen de supervisor en de Manipula
tor-besturing, verwerkt de opdracht afkoMstig van de supervisor en
verzorgt het antwoord van de Manipulator-besturing. Oit gebeurt elke
100 [MS]. Oeze waarde is bepaald door de positie--opdrachten die voor
de aansturing van de x-as nodig zijn (zie bladzijde ZB, Z7 en Z8). De
data-uitwisseling geschiedt op basis van de reeds genoeMde BITBUS Met
bijbehorende protocollen.
Reeds beschreven is welke factoren betreffende de cOMMunicatie en de
synchronisatie van belang zijn voor de werking van de slave-tasks. In
dat kader Moet de nu volgende beschrijving van task 1 worden gezien.

Allereerst Moet task 1 het binnenkoMen van een cOMMand opMerken. Oit
geschiedt door het uitvoeren van een systeM-call RQWAIT, die als event
een Message heeft. Task 1 wordt geactiveerd (in de running-toestand
gebracht) wanneer een cOMMand van de Master oftewel de supervisor
binnenkoMt. Vervolgens Moet de binnengekoMen cOMl"land-data opgehaald en
verwerkt worden tot de acties waarOM de supervisor vraagt. De volgende
stap behelst het saMenstellen van de response voor de supervisor en
ten 510tte het verzenden ervan.

Het b i nnenk olYlende cOMIYland:
Os COMMand-data van de supervisor voor de Manipulator-besturiong kOMt
eenMaal per' 100 [1"15] binnen en bevai de volgende infor'IYlatie-velden:
( Z1. e oak f iguur Z1 )

Positie x-as. Deze positie wordt absoluut opgegeven. Oaar een
OMwenteling van de x-as 4Z. 400 = 16800 stappen bevai Moet zo'n
absolute positie Met 15 bits worden beschreven. De data in dit veld
heeft geen enkele waarde als de calibratie nog niet heeft
plaatsgevonden. De richting waarin de x-as Moet draaien kan altijd
van de laatste en voorlaaiste positie-waarde worden afgeleid.

Zl Positie z-as. Er bestaan 4 gedefinieerde z-as posities dU5 twee
bits inforMatie Moeten voldoen. WederoM heeft deze data nog geen
zin als er nog niet gecalibreerd is en kan de richting altijd door
de Manipulator-besturing l,lOrden afgeleid. De supervisor I"lOet ook
duidelijk kunnen Maken dat het heM niets uitMaakt welke positie de
z-a5 heeft of krijgt. Hiervoor is een extra bit nodig.

3. ToesteMMingen. Vanuit de Manipulator-besturing kunnen aanvragen
gaLiaan zijn over' het uJ.tvoeren van "hand"- en/of calibr'atie
functies. De supervisor antwoord Met twee bits of het toegestaan is
functies van deze aard uit te veeren. Een bit veer elke functie.

4, Positie-aanvraag. Het kan zijn dat de supervisor van de
Manipulator-besturing wil weten wat de werkelijke positie van de
x-as en/of van de z-as is. Per as kan de supervisor een bit zetten
OM de positie op te vragen.

5, Noodstop. De supervisor Moet OM een noodstop kunnen vragen. lie
figullr 71.

Al is de supervisor niet van plan ook Maar iets aan de toestand van de
Manipulator ie verander'en, toch l'1oet elke 100 [1"1::;] (een deel van)
bovenstaande data overgezonden worden. Oit ter wederzijdse controle
van de supervisor en de Manipulator-besturing. Ais de
handbedieningsfunctie loopt hoef-t de supervisor geen poitie-data te
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verzenden, evenal5 wanneer de supervisor OM een noods-top vraagt. Zie
figuur Zl welke vorMen het COMMand aan kan neMen.
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Dlt is data afkoMstig van de Manipulator-besturing voor de supervisor.
De response bevat de volgende inforMatie-velden:
(lie ook figuur ZZ)
1. De Manipulator-toestand:

x-as geealibreerd (I bit)
2-a5 geealibreerd (1 bit)
calibratie-functlB aetief (I bit)
"hfHHr"-functie Betief (1 bit>
nooddop (1 bit)
foutMelding M.b.t.: (totaal 3 bits)

stappenMotorlbesturing)
eindsehakelaar'5
:i. ndexer i ngsf out
eOMMunicatie per 100 [1"15]

pr'oeeduref out
task die bij de fout betrokken is (] bits).

Z. Aanvraag "hand"- en of calibr'atie-functies (Z bits>.
3. Werkelijke positie x- en/of z-a5. Voor het aangeven van de positie

van de z-as zijn 3 bits voldoende. Voor het aangeven van de 4
gedefinieerde posities zijn eigenlijk Z bits genoeg Maar er Moet
ook kunnen worden geMeld dat de z-a5 zich niet in een van de
gedefinieerde posities bevindt. Dus zijn er 3 bits nodig.
Voor de x-as ~oeten 15 bits gereserveerd worden.

Wanneer (een van) de as-posities niet door de supervisor (is) zijn
opgevr aagd l,Jordt er geen pos it i e- i nf orMat i e ge5 t uurd. Zi e f iguur 19
welke verMen de response hierdoor kan krijgen.
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worden aangesloten. Dit geldt ook voar de I/O van de volgende tasks.

De hoofdtaak van task 2 is het aansturen van de x-as aandrijving.
Zoals te zien in figuur 23 zijn er 6 I/O-lijnen die direct betrekking
hebben op task 2. Er is 1 input en 5 outputs. Hieronder zal de
betekenis van de 110 wo~den uitgelegd.

Fehler. Bij overbelastlng van de stappenMotor-besturing of een fout
in de strooMverzorging wordt riit signaal aan de Manipulator
be5turing doorgegeven.
rakt. Wanneer over deze lijn een puIs Met een tijdsduur tussen de 5
en 30 [rs] wordt gegeven, zal de 5tappenMotor-as een stap draaien.
+!_. Deze lijn bepaalt de draairichting van de stappenMotor. De
richting Mag aIleen worden veranderd als de frequentie kleiner is
dan de halve startfrequentie van de stappenMotor.
Boost. Ale deze lijn wordt bekrachtigd, zal het te leveren
aandrijfMoMent grater worden oMdat de MotorstrooM Met ± 30% wordt
verhoegd. Dit extra MOMent kan worden gebruikt bij het versnellen
en vertragen van de assnelheid.
Aktivierung. Deze output draagt zorg voer het al dan niet
bekrachtigd zijn van de stappenMotor. Zander bekrachtiging is de
~itappent''tOtor-as Makkelijk "Met de hand" te draaien, bijvoorbeeld
bij de calibratie van de x-as.
ReM. Deze reM wordt enkel gsbruikt in geval van een noodstop of bij
het Monteren van de COMpressor op de Manipulator. Het gebruik van
een reM voar de x-as is niet aangedragen door J. 80S, Maar is zeker
noodzakelijk.

Prestaties aandrijving:
Een deel van de prestaties die de aandrijving van de x-as Moet kunnen
leveren is door J. Bos uitgewerkt. Hier wordt een OpsoMMing daarvan
gegeven en waar nadig toegelicht of aangepast.

Het oplo6send verMogen" De st.appenMotor' heeft 400 [stappen/OJYllJ.].
fussell de x-as en de stappenMotor-as bevindt zich een overbrenging
van i E 6" 7= 4Z. Bij een straal van 190 IMM] kOMt een stap overeen
Met 0,07 IMM]. De totals positioneringsfout is kleiner dan 0,115
[ f'lly!J "
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De lassnelheden. Deze liggen tussen de 4 en 10 [~~/s!. Bij de
kleinste etraal van de COMpressor r = ±10 [MM] betekent dat een
frequentiebereik voor' de stappen~otor van 0 tot 270 [Hz! (de
lassnelheid bestaat ui t twee snelheidscol"lpOrlenten: t. g. v de robat
en Manipulatorbeweging).
Het MaxiMale x-as toerental Moet 10 £oMw./l"lin.l bedragen. Oi! wordt
bareikt bij een frequentie van 10. 42. 4001 60= 2800 [Hz!.
De gewenste versnelling van de x-as is van 0 tot 10 [oMw./Min.] in
1[5]. Door het kiezen van een systeel"lfrequentie van 10 [Hz] kan dit
Dig! worden gerealiseerd. De startfrequentie van de stappenl"lotor

i;:=V~l~~~J~~_~Y\ [Hzl= l§!~Qg~;~;~~~~_NC~1
De forMule kOMt uit: SchrittMotoren und ihre Anwendung. E. Kottke.
De worst-case is het versnellen van de grootste COMpressor. OMdat
het zwaartepunt van de coMpressor niet in het x-as-Middelpunt ligt.
kan er een ~OMent t.g.v. de zlJaartekracht ap de x-as worden
uitgeoefend. Oat is ~axi~aal Mzw=150 [N~!. Nu bliJft er een kleiner
MOMent over o~ te versnellen (Mv) dan het aandrijfMoMent van de.
stappen~otor (Ma). Ma is op zijn ~inst 5,5 [N~l. Dit is het ~o~ent

dat "ordt onhJikkeld bij 2800 [Hz] l'1et de stappen~otor-besturing

PSG 2008 (zie bijlage I). De gekozen stappen~otorbesturingSMD 15
is Moderner en levert zeker dezelfde prestatie.
Mv = Ma - Mz" = 5,5 - 150/42 = 1,9 [N~]. Ste! het oyerbrengings
rendeMent i5 80% dan wordt My = 0,8. 1,9 = 1,5 [N~!.

( 42. 150) = 100 [Hz]fs"' 31 9. (42. 200).
3300(10

Deze frequentie wordt
t5= .J. n [sl~

955,8. Mv

in de yolgende tijd

[
kaCMZ. OMloJ./Min·1

NCM

bereikt :

ts= _:J~\'1~~_l~Lf.JL

955,8. 142. 150)
0,018 [51 Dit is rui~ binnen de 100 [~sJ.

EenMBal per periade van 100 (MS] kan de (stappenl'lotor)fr-equentie
Met 100 [Hz] "orden verhoogd. Dan duurt het 2,8 [s! yoor de
MaxiMBle frequentie van ZB00 (Hz] is bereikt. Oit is ondanks het
niet helen van de geltJenste versnelling toch accept abel , veeral
oMdat in het frequentie-gebied van de lassnelheden de realiseerbare
versnelling relat.ief groat is.

OpMerking: Er Moet door de supervisor en de Manipulator-besturing
rekening worden gehouden Met het volgende: Met het opdragen van een
nieUl,Je x-positie Mag de frequentie-verhoging of-verlaging in ~een

periode niet groter zijn dan 100 [Hzl. Oftewel:

I(Q~de_Q.Qftil1~_~_nl~YM§_QQ§iii~)- oude frequentie I (
periodeduur

100 [Hz]

(=) I loude - nieu"e) positie I < 10 + 0,1. oude frequentie [stappen!

Sche~a task 2:
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Prestaties aandrijving: Het MaxiMale toerental van de z-a5 is 13.5
[OMI"./~lirl,.] en I.JOrdt. bereikt in 1 [~'.;].

Er zijn twes t.aken die task 3 Moet uitvoeren:
11 Hat opstarten van de 2-as in de goede richting wanneer OM een
nieuwe z-positie wordt gevraagd.
/) Hat afMaken van de reMactie die opgestart is door task 6.

Ad 2) Nadat task 6 de reMactie heeft opgestart wordt task 3 daarvan op
de hoo~]·te gestel d., Nu Maq ta5k J er~ noq niet vanu:i t gaan da-t er geen
::-d5 bet.Jeging I'leer' is. Het nas'telMechanisMe Mag pas bekracht.igd worden
als het binnan een van de positioneergebieden ligt en de 2-as vol1edig
stilstddt. 10als geschreven liggen de sensoren dusdanig dat een
reMdctlB ddn de randsn van het positioneergebisd wordt gestart. lie
f iGJuur 25.

Wanneer de rSMactie eenMaal opgestart. is duurt. het. een bepaalde tijd
alvorens de z-a5 stilstaat en gedurende deze tijd draait de z-as nog
over een bepaalde hoek. Deze hoek Moet. kleiner zijn dan 9,S~.

Ber'ekeninq 1"1t:1xiMi:lle rel'lhoek ~rel'l) en f'eMt.ijd (irel'!) :
MreM = J. w [NM] (MreM = 5 [NM], zie bijlage III) -}
U (JI1otcw"as) ~, Mr'el"l 1 Jtaf el. i1 <=> !•.1 '" 5 , Z00'1. 1 7Z '" 7800 [rad/s ]

I,) (!vloior-as,Ma>() '" 1'700 . Z1f/60 - Z80 [rad/sJ

!.) =' 1.1 (begir]) + 1,.I.t => I,) =' 0 =' 280 - 7800 . treM -} treM = 0,1 [5]

Tijdens het afrelVlfYlen !,JDrdt de hoek b<;,rel'11 afgelegd. Deze hoek is:
O(relv!1 0,5. w (z-a5,I'1ax) . treM '" 0,5,13,5/60.360' .0,1
p{r'er'11 =, 4,1'

Voor'dat. begonnen LJordi Met. het afr'eMMen kost. het ongeveer 7 [r 5 J 01'1 de
interrupt. op te Merken en 0,0Z5 [5] OM de reM aan ie spreken,
inclu5ief de 5chakeltijd van de reMschakelaar. Deze tijden opgeteld
noeMen we tra Oaarbij wordt de volgende hoek afgelegd:
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~rel"lZ =: ~J (z'-as,l"Iax) . tra =: 13,5 /60 .360' . (0,025 + 0,007) =: 2,5'

Het enige dat opstarten van de rel"lactie nog enigszins zou kunnen
vert.ragen is het feit dat. de tasks Z en 4 een hogere resp. dezelfde
prioriteit bezitten als task 6. Oaardoor zou task 6, die de reMactie
opstart, later afgehandeld kunnen worden. Met w (z-as,Max) echter
verdraait de z-as in 1 [1'15]: 13,5/60.360' .0,001 = 0,081'. Task l
en 4 saMen zouden binnen de 1 [MsJ afgehandeld Moeten zijn, en in deze
tijd verdraait de z-as niet noeMenswaardig.

o(reM-totaal =o(reMl +lX.reMZ = 6,6'. Deze reMhoek garandeert ruiM een
stop van de Z-6S binnen het positioneergebied.

Voor' task :3 15 de reMtijd na het binnenkrijgen van de I'lessage van task
6 belangrijk. Oeze reMtijd (treM) bedraagt 0,1 [5]. Oit is de tijd dat
task :3 Moet ~Jachten alvorens hij de r'elYlactie Mag afl'laken.

Scherla t ask 3 :
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Wanneer task 4 een interrupt ontvangt Moet alereerst worden nagegaan
welke schakelaar (sensor) de interrupt heeft veroorzaakt. Dan kan de
bijbehorende procedure worden afgehandeld.De procedures betreffen:

1) De r!oodstop,

ReM de x- en z-as en zorg ervoor dat aan de supervisor kan worden
doorgegeven dat een noodstop heeft plaatsgevonden. Na een noodstop
hlof'dt de :vlanipulatof'besturing ',Jeer operationeel als beide assen
opnieuw gBcalibreerd zijn.

Z) De eindschakelaars.
ReM de z-as af en zorg ervoor dat de supervisor ts wetsn kOMi dat de
eindschakelaars bekrachtigd zijn. De operator kan deze fout hersiellen
door de z-as opnieuw te calibreren.

J) De index-controles,
Direct nadat de x-as gecalibreerd is weet de Manipulator-besturing
G.q. task 4 nag niet waar de index-posities liggen. lie figuur Z7. WeI
kent i ask 4 ex 1 en 0< Z. Wanneer eemlaal de ees t e keer een
index-positie wordt opgeMerkt kan daaraan de door de besturing
veronderstelde pQsitie-waarde worden gekoppeld. Daarbij wordt ervan
uitgegaan dat er de eerste keer geen fouten op(geltreden (zijn).
Wanneer aen indexpositie bekend is zijn de andere dat oak.

o
SEN.~'2..

SeNc;.oQ.\::I'! vlAl:,'\
~~'" ()£ ~f>tltl\E

d"c. ;: "leX, 81
L=:l A1
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Nu kan elke keer dat een index-schakelaar is bekrachtigd, worden
getest of de door de besturing veronderstelde positie-waarde
overeenkoMt Met de (werkeIijke) index-positie-waarde. Wanneer er een
kleine afwijking is kan task 4 deze nog corrigeren, bij een grote
afwijking Moet hij een noodstop genereren.
Zoals verMeld op bIz. 13, kan er een enkele stap worden gedetecteerd,
M.b.v. de indexschakelaar. Deze indexschakelaar heeft een oplossend
var'Mogen van 0,01 [MM] (z ie bij lage IV). Bij de hoogste snelheid van
de x-as zal het index-niveau van de schakelaar hoogstens 0,35 [MS]
aanwezig zijn. De interrupt is welliswaar flank-triggered en gebufferd
Maar het kan weI voorkoMen dat task 4 dan pas afgehandeld wordt
(t.g.v. tasks Met een hogere of zelfde prioriteit), als het
index-niveau weer verdwenen is. Oit geldt overigens niet voor de
interrupts die ontstaan zijn door de noodstop- of eindschakelaars.
Wanneer task 4 dUB door een interrupt is opgestart en geen
bekrachtigde schakelaar kan vinden, Moet hij er vanult. gaan dat een
indeX-interrupt heeft plaatsgevonden. Toch Moet er nag kunnen worden
nagegaan op welke index-posHie de int.errupt is gegenereerd. lie
nogMaals figuur Z7. Stel Al is de voorlaatste index-positie waar een
interrupt was gegenereerd. Nu kan het niet anders zijn dat de
index-positie die task 4 niet kan vinden oftewel B7, A1 of 81 is. Task
4 ~Q~i een van deze kunnen 'linden door te kijken of de door de
besturing veronderstelde positie dicht in de buurt ligt van een van
deze index-posities. Zoniet dan is er iets Mis en Moet een noodstop
w~)f'den gegeven.

OpMerking: Telkens wanneer task 4 alles heeft afgehandeld, Moeten de
ingangen weer op hun niveaus worden getest, oMdat het voer kan kOMen
dat twee schakelaars tegelijkertijd een interrupt veroorzaakten.
Eventueel wordt dan een andere routine, dan die reeds uitgevoerd was,
opgestart.

,.«.. t k 4
~iCr leMa fJ5. :
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De functies die door handbediening Moeten worden uitgevoerd, staan op
bIz. 14 epgesoMd. Voer elk van deze functies bevindt zich een
5chakelaar op het 5chakelpaneel (zie figuur Z8).
BehalvB de "aemvraag voor handbediening"" die door task 6 wordt
afgehandeld, worden aIle functies a.d.h.v. de toestand van het
5chakelpaneel door task 5 uitgevoerd en/of geinitieerd.
De twee 5chakelaars, die in figuur 28 onder het 5chakelpaneel staan
afgebeeld, hebben beide betrekking op de calibratie van de x-as. lie
hiertoe bIz. 12. De schakelaar die aangeeft of de stand van de hefbeoM
geschikt is OM de COMpressor in de nulposiiie ie Mogen brengen, heet
hier de hefbooM-schakelaar. De 5chakelaar die de bekrachtiging van de
stappenMotor en eventueel de reM doet wegneMen en die het
calibratie-signaal geeft, heet hier de calibratie-schakelaar.
Over'ir,;jen::, ~JOI'dt vee I van de "over'ige lIO" ook direct door' task 5
aange5tuurd en/of gelezen. Dit t.er' uitvoering van de gevr'aagde
functie\:i.

Scherfla task 5:
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Task 6 heeft twee taken uii ie voeren:
1 I Het starten van een reMactie van de z-as. Hiertoe wordt task 6

elke keel" dat de onderbr'eker (;1.e figuur 3 en bijlage 0) een
schakelaar bekrachtigt, door een interrupt opgestart. Aan de hand
van de niveaU5 van 51 en s2 en van de voorheen verwerkte
51- ,57-signalen kan worden beoordeeld of de gewenste positie
bereikt is. Wanneer dit het gaval is, start task 6 de reMactie op
en zorgt ervoor dat task 3 deze verder uitvaert.

Z) Eerl aal"IVraag voor de handbediening in de eerste instantie
'((O:f'I,Jed:en. Task 6 zet dan een "fIa!;:)" , die task Z ertae bat'Jeegt op
een gegeven MOMent task 5 op te starten.
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5 1.
S 0 en 13 I.

3 1.

Vi -12-

Aantal 1/0-1iinen

Het aantal 1/0-1ijnen dat aanwezig Moet zijn voor de uitvoering van de
specifieke taken per task is:
Task 1: ilL
Task Z: 5 0 en 1 I.
Task 3: 4 O.
Task 4:
Task 5:
Task 6:

Totaal: 14 0 en 22 I.

Het totaal aantal benodigde 1I0-lijnen is gro-ter dan het bij de· iReS
44/10 be5chikbare aantal (Z4). Er zijn -twee Mogelijkheden OM dit
probleeM op te lassen:
1) Het gebruiken van een iSSX parallelle I10-kaarL Deze kaart is

eenvoudig aansluitbaar op de iReB 44/10 via de iSBX-bus. 8ij he-t
gebruik van deze kaart blijven de 24 oorspronkelijke 1/0-1ijnen
beschikbaar.

Z> Het gebruiken van verschillende 1/0-blokken, oftewel een
Multiplexer. Een voorbeeld hiervan staat afgebeeld in figuur 30.
Afhankelijk van de 5chakelaar-stand is een van de twee 1/0-blokken
uit de figuur te gebruiken voor I/O Manipulatie. Er Moet dan wei
sprake zijn van gebufferde 1/0-lijnen voor het andere biok.
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Welke van de twee Mogelijkheden de voorkeur verdien-t is afhankelijk
van de hoeveelheid tijd en geld die Men in de oplo56ing van
bovengeachetst probleeM wil s-teken.
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