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Samenvatting

Borg, F.J. van der; De modellering en besturing van een cartesisch
robot-systeem. Afstudeerverslag, vakgroep ER, Technische
Universiteit Eindhoven, aug.1989.

De modellering en besturing van een cartesich robot-systeem is het
onderwerp van dit afstudeerverslag. De cartesische robot zoals die
in dit verslag behandeld wordt bestaat uit 2 assen. Een enkel
uitgevoerde y-as en een dubbel uitgevoerde x-as.

We onderscheiden twee systemen: een systeem dat de feitelijke
translatie beweging bestuurd van de x-as en van de y-as en een
systeem dat het verschil in positie tussen de beide x-assen
minimaliseert. Dit laatste werkt volgens een master-slave
principe. De werking van de hardware en de opbouw wordt behandeld.

M.b.v. een simulator en de ontwikkelde software is de
functionaliteit en juiste werking van deze hardware aangetoond.

Er is speciale software ontwikkeld waarmee de DMC-430 regelkaart
flexibel en eenvoudig ingesteld kon worden. De gestelde eisen van
optimaal bedieningsgemak, informatieve foutmeldingen en een
overzichtelijke weergave van aIle ingestelde parameters van de
kaart op het beeldscherm, zijn gehaald. Met de software is het
mogelijk eenvoudige bewegings-profielen op te geven zodat metingen
verricht kunnen worden.

SUDDary

Borg, F.J.van der; The modelling and controlling of ~ cartesian
robot-system. Thesis report, Measurement and control section ER,
Eindhoven University of Technology, aug.1989.

The modelling and controlling of a cartesian robot-system is the
subject of this thesis report. The cartesian robot-system consists
of two axes. A single y-axis and a double x-axis.

We can distiguish two systems: one system controlling the
translation movement of the x-axis and y-axis and a system that
minimizes the difference of position between the two x-axes. The
latter works according to a master-slave principle. This report
gives a discription of the hardware that has been developed.

By using a simulator and custom-made software we were able to
verify the correct performance of the hardware.

The software is a flexible and easy-to-use tool to adjust the
parameters of the DMC-430 controller-board. The software gives
sophisticated error messages that enable the user to enlarge his
insight in the system and displays all the parameters on the
screen. It is possible to generate simple trajectories giving
the user the oppertunity to do measurements on the system.
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1. INLEIDING

Vele facetten van de automatisering komt men in het dagelijks
leven al tegen. Robots nemen vaak taken over die voor de mens
gevaarlijk of eentonig zijn. Een kenmerk, van vele van de
toepassingen zoals we die nu in de industrie zien, is dat de
geautomatiseerde onderdelen van het produktie-proces slechts op
een taak berekend zijn. Men zou het produktie-proces flexibeler
kunnen maken door gebruik te maken van een zekere kunstmatige
intelligentie. Een methode die vele mogelijkheden biedt is het
gebruik van vision. De robot, of een ander onderdeel van het
produktie-systeem, is in staat zijn werkstuk of onderdelen daarvan
te herkennen en hierop zijn handelingen af te stemmen.

Toepassingen van vision-technieken zijn onder meer te vinden bij
bijvoorbeeld las-robots. Deze systemen zijn in staat de te lassen
naad in een werkstuk op te zoeken en deze vervolgens te volgen
zodat de naad dichtgelast kan worden. In de auto-industrie zijn er
echter toepassingen van naad-zoeken en naad-volgen te vinden die
een veel hogere snelheid dan bij las-toepassingen vereisen.
Hierbij gaat het om het aanbrengen van kit tussen fels-naden of
het spuiten van vochtwerende coatings op de naden van het chassis.

Vanuit de auto-industrie is het project, waarvan dit afstudeerwerk
een onderdeel vormt, voortgekomen. Dit project bestaat uit een
onderzoek naar de haalbaarheid van een : 'Real-time vision systeem,
t.b.v. lijm- en kitprocessen in de auto-industrie '. Real-time
betekend in dit verband dat de signaalverwerking het te besturen
proces niet trager mag maken. Dit project is door een initiatief
van VOLVO-Nederland en de Stichting Technische Wetenschappen (STW)
tot stand gekomen.

Het totale systeem is grofweg in te delen in 4 blokken (zie
Fig.l.l) .

Camera+ Elektronica Generatie cartesisch
Projector~ t.b.v verwerking~ trajectorie+

~ robot
beeldinformatie besturing systeem systeem

I I

Figuur 1.1 " Blokschema real-time vision project"

De sensor bestaat uit een CCD-camera. De informatie die de camera
afgeeft wordt real-time verwerkt. Hieronder wordt verstaan dat
binnen een a twee frames een voldoende aantal nieuwe coordinaten
van de naad uit het beeld geextraheerd kunnen worden. Zodat de
streefsnelheid van 0.5 m/s gehaald kan worden. Dit wordt bereikt
door gebruik te maken van een combinatie van analoge en digitale
elektronica, waaronder digitale signaal-processoren.
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Het uiteindelijke systeem wordt afgesloten door een cartesisch
robot-systeem. Er is gekozen voor een cartesich systeem zodat de
reken-intensieve coordinaten-transforrnatie overbodig is. Dit alles
om een zo hoog mogelijke snelheid te kunnen bereiken.

De modellering en besturing van dit cartesiche robot-systeem vorrnt
het onderwerp van dit afstudeer-verslag. Hierbij spelen
voornamelijk dynamische eigenschappen en haalbaarheid van de
gestelde eisen een rol. In hoofdstuk 2 zal eerst een beschrijving
van het systeem gegeven worden. Samen met een rnathernatische
beschrijving van het dynamische model (hoofdstuk 3) voIgt hieruit
een probleemstelling. In hoofdstuk 4 worden de oplossingen zoals
die zijn voorgesteld en zijn gebouwd, gepresenteerd. Als laatste
voIgt een korte beschrijving van een programma dat ontwikkeld is
en als 'tool' dienst doet bij het testen van de cartesische robot
(Hoofdstuk 5).
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2. Analyse van een cartesisch robot-systeem

In het eerste hoofdstuk van dit verslag wordt een mathematisch
model opgesteld van de robot. Dit model zal dienen om inzicht te
krijgen in de dynamische eigenschappen van de robot en om zodoende
tot een zo optimaal mogelijke regeling te komen. Allereerst zal de
opbouw het systeem beschreven worden, dit gebeurt in paragraaf
2.1. In deze paragraaf zal aangegeven worden waar aIle onderdelen
van het daarna te behandelen model zich in werkelijkheid bevinden.

In paragraaf 2.2. zal een model opgesteld worden van de y-as , de
enkel uitgevoerde as. In paragraaf 2.3. zal de x-as behandeld
worden met de specifieke problemen die bij deze dubbel uitgevoerde
as optreden. Hierbij zal ook meteen de koppeling gelegd worden
tussen het gelijktijdig besturen van beide assen rekening houdend
met de onderlinge beinvloeding.

2.1. Beschrijvinq van de cartesische robot

In Fig.2.1. zien we een opname van de cartesische robot. De robot
bestaat uit een rechthoekige constructie die op vier poten rust op
een verrijdbare tafel.

Figuur 2.1 ... Opname van de cartesische robot ..
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Langs de x- en x'- as bevinden zich 2 lineaire motoren met
borstels en perrnanente magneten. De stator van deze motoren is in
feite uitgerold over de gehele lengte van de as en de rotor kan
zich over deze hele as verplaatsen. Door nu een stroom door de
motoren te sturen zal de forcer (=de eerder genoemde rotor) naar
links of rechts gaan bewegen. Deze forcers zijn gemonteerd aan een
loopwerk zodat het geheel soepel loopt en de afstand tussen de
forcer en de motor gewaarborgd is.

De beide forcers van de x- resp. x'-as zijn verbonden met twee
stangen waarop zich de linea ire motor van de y-as bevindt. Door
middel van de juiste besturing van deze motoren is het mogelijk
het 'tool-center-point' boven ieder punt binnen het bereik van het
x,y-vlak te positioneren. Onderaan my zal in de toekornst de camera
en de spuitmond voor de kit gemonteerd worden. In deze
experimentele fase gebruiken we aIleen de camera. De z-as is in
dit stadium nog niet geimplementeerd zodat hoogte-verschillen nog
niet gevolgd kunnen worden.

De camera zelf is in Fig.2.1. ook nog niet te zien, deze zal,
te zijnertijd, met een as onderaan het loopwerk + forcer van de
y-as gemonteerd dienen te worden. Zodat de camera boven het gehele
tafelblad bewogen kan worden. Verder zal het noodzakelijk zijn,
afhankelijk van de te volgen baan, dat de camera kan roteren. Dit
zal met name nodig zijn als er scherpe bochten in de te volgen
baan voorkomen. Dit betekent dat er nog een vrijheidsgraad
bijkomt.

De positie wordt opgenomen m.b.v.lineaire transducers die werken
op basis van het 'photoelectric scanning principle'. Deze opnemers
samen met de daarbij behorende hardware, zullen in hoofdstuk 4,
bij het besturings-systeem aan de orde komen.

2.2. Een analyse van de enkele as, de y-as

Bij het analyseren van van de y-as zijn we uitgegaan van eer
massa-veer-demper systeem, zoals weergegeven in Fig.2.2 ..

m

Figuur 2.2 " Massa-veer-demper model"
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In deze figuur zien we een massa m, die verbonden is via een veer
en een demper met de vaste wereld. Verder werkt er een kracht f op
de massa. De x-richting ( de coordinaat van afgelegde weg) is in
dezelfde richting gedefinieerd als de aangrijpende kracht.

Hieronder volgen de in Fig.2.2 gebruikte grootheden met hun
fysische betekenis en eenheid.De kleine letter f gebruiken we voor
de kracht in het tijddomein de grote letter F voor de kracht in
het s-domein.

k

J.l
m
x
F,f

veerstijfheid
coefficient van visceuze wrijving
massa
uitwijking
kracht

[N/m]

[Ns/m]

[kg]
[m]

[N]

Van dit model kunnen we de volgende differentiaal vergelijking
opstellen:

f(t) - J.l dx(t)

dt
- k x(t) (2.1)

Deze vergelijking kunnen we ook toepassen op de y-as van de robot.
De massa m is dan de massa van het loopwerk + forcer. De kracht F
is de kracht die geleverd wordt door de motor. De coefficient van
visceuze wrijving, J.l wordt gevormd door de wrijving van het
loopwerk met de as, de wrijving van de koolborstels van de
commutator en de wrijving van de lineaire transducers. De
veerstijfheid k, kunnen we verwaarlozen in dit model, dit betekent
dat we de laatste term weg kunnen laten.

d
2
x(t) dx(t)

m = f(t) - J.l
dt

2
dt

(2.2)

Via de Laplace-transformatie vinden we een systeem-beschrijving in
het s-domein:

F (s) s (s + J.l/my)

y(s) limy
(2.3)

In formule 2.3. staat my voor de massa van het totale bewegende
deel van de y-as. Met formule 2.3 hebben we een handzame
overdrachts-functie verkregen die de de relatie tussen kracht en
afgelegde weg weergeeft. Deze overdrachts-functie zal ook in de
volgende paragraaf gebruikt worden voor de analyse van de dubbel
uitgevoerde as, de x-as.

2.3. Een beschrijvinq van de dubbele as, de z-as

De x-as is, zoals in paragraaf 2.1 al beschreven werd, opgebouwd
uit twee parallel lopende assen. De forcers + loopwerk van deze
beide x-assen zijn verbonden door de y-as. De beide assen zullen
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in het vervolg x-as respectievelijk x'-as genoemd worden. Alhoewel
het systeem weinig speling toelaat zal het duidelijk zijn dat voor
een optimaal functioneren de positie-verschillen van deze beide
x-assen minimaal moeten zijn.

Als we er van uit gaan dat beide x-assen eenzelfde stuursignaal
(dus eenzelfde stroom door de motoren) ontvangen, kunnen er door
verschillende oorzaken positie-verschillen ontstaan:

1. De robot is niet symmetrisch, de totale massa (forcer +
loopwerk) van de x-as is ongelijk aan de totale massa van de
x'-as.

2. Het effect genoemd onder punt 1. wordt nog versterkt als we de
positie van de forcer + loopwerk van de y-as in de beschouwing
meenemen. Aan kant waar de forcer + loopwerk zich bevindt ziet
de kracht een grotere massa waardoor er een positie-verschil
zal optreden.

3. Het onder 2 genoemde effect wordt nog versterkt als er een last
aan de robot wordt bevestigd.

4. De reeds eerdergenoemde visceuze wrijving ~, zal niet constant
zijn over de gehele lengte van de as en zeker niet voor beide
assen gelijk zijn.

In Fig.2.3. zien we een schematische weergave van de y-as en de
beide x-assen van de robot. In de twee uiteinden van de y-as
grijpen de krachten FI en F2 aan. FI wordt veroorzaakt door de
forcer van de lineaire motor van de x'-as en F2 door de forcer van
de x-as. We zoeken nu naar een overdrachts-functie die als invoer
de krachten FI en F2 heeft en als uitvoer de posities xl en x2.
Deze posities zijn absoluut gemeten t.o.v. de in de tekening
aangegeven oorsprong 0 ( xI=O en x2=O ).

1

\ l,
c·

•

y=-)/2

D1. I i theta '...
Xi
~ .-_ .. - ..r'--
x =9

2

."

y
... c

••.J

...

.-

>
y=1/2

'10.
l! ....

F
1

D1
)(

)( ='1
1

Figuur 2.3. " Schematische voorstelling y-as en x-assen "

Zoals duidelijk zal zijn is de verdraaiingshoek a overdreven groot
getekend. Verder zien we in de tekening nog verschillende andere
fysische grootheden, hieronder volgt een korte lijst (tabel 2.1)
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met de gebruikte grootheden, hun fysische betekenis en de
bijbehorende eenheid.

tabel 2.1 .. Gebruikte grootheden en hun betekenis "

totale massa, forcer + loopwerk, van de x'-as

kracht veroorzaakt door forcer x-as

y-coordinaat van het rnassarniddelpunt

[kg]

[kg]

[kg]

[m]

[rn]

[rad]

[N]

[N]

[rn]

[rn]

[m]

[m]

[m]

x-as

y-as..
..

..

..
It

..
..
..

..

..
..
..

.. It .. .. x'-as

afstand massamiddelpunt y tot m
c y

afstand y -1/2 tot massamiddelpunt

.. y 1/2 tot massamiddelpunt

x-coordinaat van rn
x

resp. rn
x

'

verdraaiingshoek t.o.v.rechte y-as

totale lengte, = lengte y-as

totale breedte, = lengte x-as

a
2

a

F
1

F
2

a
1

1

b

m
x'

rn
x

Verder zijn er nog enkele grootheden die niet in de figuur
aangegeven zijn maar die weI in de navolgende beschouwing gebruikt
zijn, te weten:

Vervolg tabel 2.1:

m totale rnassa van de y-as, zonder m [kg]
y-as y

rn It .. .. .. .. met m [kg]
tot y

J massatraagheidsmornent van de y-as, zonder m [kgrn2 ]
0 y

2
J .. inclusief m en effect van y [kgr.t ]

y c

Verder wordt er bij de beschouwing vanuit gegaan dat de
rotatie-hoek zo klein is dat de veerstijfheid van het roterende
systeem verwaarloosd kan worden.

2.3.1 Zen analyse van de x-as

zijn op te splitsen in een verplaatsingDe positie van x en x
1 2

t.g.v. rotatie en een translatie.

x x + x
1 lr 1t

x
2

x + x
22r

(2.4)

Zo kunnen we voor x en x afleiden, onder aannarne dat de hoek 9
lr 2r

zo klein is dat geldt: 9 ~ tan (9).
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x e a
1r 1

x = - e a
2r 2

(2.5)

Van de uitdrukkingen die in formule 2.5 staan hebben we straks ook
de eerste en tweede afgeleide naar de tijd nodig dus:

x e a
1r 1

x = - e a
2r 2

x e a
1r 1

x - e a
2r 2

(2.6)

(2.7)

a
1

We beschouwen het systeem in eerste instantie alsof er slechts een
kracht aangrijpt namelijk Fl. Uit symmetrie overwegingen kan later
het effect van de kracht F2 in het model gebracht worden.

___________y JF 1

c

Figuur 2.4 ... Rotatie rond Yc onder invloed van F1 ..

Tengevolge van de aangrijpende kracht F1 zal de y-as gaan roteren
rond het massamiddelpunt dat zich in punt Yc bevindt (Fig.2.4).
Verder zal de y-as een translatie uitvoeren. We zullen nu de
kracht F1 ontbinden in een translatie- en een rotatie-kracht.

1
1/2F1

a1

i F1

~ 11/2F1
c a1

Figuur 2.5 ... Ontbinding van kracht F1 ..

Zoals aangegeven in Fig.2.5. veronderstellen we dat het
massamiddelpunt zich in het midden van de y-as bevindt, zodat a2
a1. We zoeken nu de differentiaal-vergelijkingen voor de rotatie
en translatie.

Voor het optredende koppel T geldt:

T 2 a x 1/2 F
1 1

a x F
1 1

(2.8)

Hierbij is a1 de vector waar de kracht aangrijpt. Daar de hoek e
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klein is kan, bij het opstellen van de differentiaalvergelijking
voor de rotatie, de veerstijfheid van het systeem verwaarloosd
worden en kunnen we dezelfde wrijvings-coefficient ~, gebruiken
(zie Fig.2.2 e.v.).

T = J 8 + ~ 8 oftewel met formule 2.8

(2.9)

De vergelijkingen voor de translatie waren reeds afgeleid (formule
2.2). Zodat we nu m.b.v. de formules 2.6. en 2.7. de volgende
vergelijkingen kunnen afleiden. Hierbij wordt ook de voorwaarde al
= a2 verlaten.

2
F a J x + ~ x

1 1 lr lr

F m x + ~ x
1 tot lt It

Zo kunnen we ook voor F2 afleiden:

2
F a J x + ~ x

2 2 2r 2r

F m x + ~ x
lt2 tot 2t

(rotatie)

(translatie) (2.10)

(rotatie)

(translatie) (2.11)

Uit formule 2.6. en 2.7. kunnen we verder afleiden dat:

x
lr

- a fa x
1 2 2r

(2.12)

Substitutie van 2.12 in de rotatie-vergelijkingen van 2.10 en 2.11
leidt tot twee vergelijkingen die een verband leggen tussen Fl en
x2 en tussen F2 en xl.

Als we de zodoende gevonden vergelijkingen m.b.v. de
Laplace-transformatie naar het s-domein transformeren, vinden we
de volgende verzameling vergelijkingen:

2 2
F a = J s x + ~ s x

1 1 lr lr

2
F a a J s x + ~ s x

1 1 2 2r 2r

2
F m s x + ~ s x

1 tot lt It

en:

2 2
F a J s x + ~ s x

2 2 2r 2r

2
F a a J s x + ~ s x

2 1 2 lr lr

2
F m s x + ~ s x

2 tot 2t 2t

9
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Hiermee hebben we een verzameling vergelijkingen gekregen die
geschikt zijn om in een systeem-model te plaatsen. Er zijn nu nog
twee zaken die uitgezocht moeten worden. Een uitdrukking vinden
voor de positie van het massamiddelpunt als functie van de positie
van my en een uitdrukking voor het massa-traagheidsmoment dat ook
als functie van y verandert.

2.3.2 Bepalinq massa-traagheidsmoment als functie van y

Allereerst leiden we een uitdrukking af voor het massa-middelpunt,
ye (zie ook Fig.2.3). Van de y-as, opgebouwd uit twee parallelle
buizen met daartussen de lineaire motor, veronderstellen we dat de
massa homogeen verdeeld is. De oorsprong van de y-as ligt in het
midden van de y-as. Deze keuze maakt de nu volgende afleiding
eenvoudiger en duidelijker.

m --------.,m.----'y--O-------------- m
x' y e x

Figuur 2.6 " Oorsprong y-as in het midden"

In Fig.2.3 zien we dat de waarde van y van -1/2 tot +1/2 loopt.
Het effect van het bewegen van my heeft als gevolg dat het
massa-middelpunt zich ook verplaatst en wel volgens een lineair
verband in dezelfde richting als my. Dit komt omdat de rest van
het systeem vrijwel symmetrisch is. Voor ye (het massamiddelpunt
van de y-as) kunnen we nu de volgende formule afleiden:

y (y)
e

-1/2 m + 1/2 m + y m
x' x y

m +m +m +m
x' x y y-as

(2.15)

Nu kunnen we uit figuur 2.6 en de formule voor ye, eenvoudig
formules afleiden voor al en a2, te weten:

a
I

a
2

1/2 - y
e

1/2 + Ye (2.16)

Rest nu alleen nog om het massa-traagheidsmoment te bepalen. We
gaan hierbij weer uit van Fig.2.3. We onderscheiden drie bijdragen
aan het totale massa-traagheidsmoment, die alledrie berekend
worden t.O.v. ye, de as van rotatie.

Massa-traagheidsmoment JI wordt veroorzaakt door de beide massa's
rnx en rnx'.De afstanden van deze massa's tot het massa-middelpunt
zijn respectievelijk a2 en al. Hieruit volgt:

2
a m

2 x'
2+ am)
I x

(2.17 )

De bewegende massa my levert een bijdrage J2

2
J = a m

2 y

10
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En als laatste de bijdrage van de y-as zelf (de twee parallel
lopende stangen en de lineaire motor). Hier gaan we er weer van
uit dat de massa homogeen verdeeld is. Dit betekent dat we deze
laatste bijdrage, J , uit kunnen drukken in twee integralen.

3

my_.,/l {J
a

'y2dy + Ja2y2dY } =

o

1/12 m 1
2

y-as

Deze laatste stap volgt uit: al + a2 1.

Optellen levert:

o

(2.19)

J
2

a m
2 x'

2 2
+am)+am+

1 x y
1/12 m 1

2

y-as
(2.20)

Waarmee we een uitdrukking hebben verkregen voor het
massa-traagheidsmoment van de totale y-as. Formule 2.20 is een
functie van al, a2 en a. al en a2 zijn afhankelijk van ye, volgens
formule 2.16. Voor a vinden we:

a=y-yc (2.21)

Waarmee de totale afleiding rond is. Het is nu mogelijk,als de
waarden van de variabelen bekend zijn, een systeem-model op te
zetten en hiervan het gedrag te simuleren en te onderzoeken
(hoofdstuk 3 ). Hiervan kunnen dan regel-algoritmes afgeleid
worden voor de besturing (hoofdstuk 4).
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3 Modellering en simulatie van de y-as en de x-as

In het vorige hoofdstuk zijn er een aantal vergelijkingen afgeleid
voor de x-as en de y-as. Deze vergelijkingen gebruiken we om tot
een model-beschrijving te komen. In dit hoofdstuk verlaten we ook
de algemeenheid, de werkelijke waarden van alle fysische
grootheden zullen eerst bepaald of geschat worden. Zodra deze
bekend zijn zullen ze ingevuld worden in de modellen voor de x en
de y-as. Hierna volgt een simulatie van de beide assen waaraan dan
weer conclusies verbonden zullen zijn.

3.1. Bepaling van de waarden van de fysische grootheden

In eerste instantie komt het er in deze paragraaf op neer dat aan
alle grootheden die genoemd zijn in tabel 2.1, een waarde wordt
toegekend. De massa's zijn bepaald door de robot uit elkaar te
halen en de afzonderlijke delen te wegen of te meten. Bij my is 5
kg opgeteld om zodoende de in de toekomst nog te monteren z-as al
in rekening te brengen. Dit betekent dat mtot ook 5 kg meer wordt.

tabel 3.1 " Waarden van de gebruikte grootheden "

grootheid waarde eenheid

m 3.6 [kg]
x'

m 3.0 [kg]
x

m 3.0 + 5.0 [kg]y
1 1.4 em]

b 1.0 em]

m 12.0 [kg]
y-as

m 21.6 + 5.0 [kg]
tot

Daar het massa-traagheidsmoment afhankelijk is van y zou in
principe deze formule (2.20) gesubstitueerd dienen te worden in de
vergelijkingen die het systeem beschrijven. Om de simulaties niet
te gecompliceerd te maken is er gekozen voor een systeem
beschrijving waar my zich in drie verschillende posities kan
bevinden. Deze drie posities zijn de beide uiterste posities, hier
zal het effect maximaal zijn, en de middelste positie (y=0).

Nu kunnen we de waarden berekenen m.b.v.2.20, 2.21, 2.15, 2.16
en tabel 3.1. En als laatste vinden we ook de gezochte waarde
voor J in eerder genoemde posities. De resultaten van deze
berekeningen zijn opgenomen in tabel 3.2.

12



Tabe1 3.2 " Resu1taten van berekeningen "

y -1/2 -0.7

Y (-0.7) -0.23 [m]
c

a 0.7 + 0.23 0.93 [m]
1

a 0.7 - 0.23 0.47 [m]
2

a =-0.7 + 0.23 =-0.47 [m]

J(-0.7) = 7.12 [kgm2 ]

Y 0

Y =-0.02 [m]
c

a 0.7 + 0.02 0.72 [m]
1

a 0.7 - 0.02 0.68 [m]
2

a 0 + 0.02 = 0.02 [m]

J (0) 5.18 [kgm2]

Y 1/2 0.7

Y (0.7) = 0.20 [m]
c

a 0.7 - 0.20 0.50 [m]
1

a 0.7 + 0.20 0.90 [m]
2

a 0.7 - 0.20 0.50 [m]

J(0.7) = 7.63 [kgm2 ]

Rest nu nog a11een de bepa1ing van ~, de coefficient van visceuze
wrijving. Hiertoe beschouwen we deze1fde differentiaa1
verge1ijking (formu1e 2.2) a1s bij het massa-demper-veer-systeem
echter nu naar de sne1heid en niet naar de positie. Dit 1evert:

m
dv(t)

dt
+ ~ v(t) F(t) (3.1)

Transformatie naar het s-domein en omschrijven 1evert:

F (s) (s + ~/m)

v(s) l/m (3.2)

A1s we nu het systeem in een stationaire toestand beschouwen,
d.w.z. a1s de sne1heid constant is, dan kunnen we, a1s de massa
bekend is, ~ bepa1en uit:

~ =
F

v
(3.3)

Op deze manier is ~ betrekke1ijk eenvoudig te bepa1en, daar F

13



recht evenredig is met de stroom door de motor en v is in het
systeem bekend. De eerste metingen lieten een ~ zien die rond de
20 [Ns/m] lag. Deze waarde zullen we dan ook hanteren bij de
simulaties van de systemen. Verdere beschrijving van de opbouw van
het werkelijke systeem zal volgen in hoofdstuk 4.

We hebben nu een volledige beschrijving van het systeem zodat we
naar de volgende paragraaf 3.2, de modellering van de systemen,
kunnen overstappen. Hierna kunnen dan de dynamische eigenschappen
geanalyseerd worden in paragraaf 3.3.

3.2 Systeem-beschrijving van de y- en van de z-as

Met behulp van de gevonden waarden en de reeds eerder gevonden
vergelijkingen voor de y- en de x-as kunnen we hiervoor
hanteerbare overdrachtsfuncties in het s-domein afleiden. Voor de
x-as was dit al grootendeels gebeurd, hier hoeven alleen nog de
juiste waarden ingevuld te worden. Uitgaande van formule 2.3 vinden
we dan :

y (s)

F (s)

0.125
s(s+2.5)

(3.4)

Voordat we dit systeem verder gaan onderzoeken zullen we de
overdrachts-functie zoeken tussen y(s) en Vin de spanning waarme de
servo-versterker aangestuurd wordt. Dit betekent dat we hier twee
nieuwe constantes introduceren, Kservo, Kmoty en Kmotx. Kservo is
de verhouding tussen ingangs-spanning en uitgangs-stroom van de
servo-versterker en bedraagt:

K = 1.2
servo

[A/V]

We kunnen de servo-versterker als spanningsgestuurde stroombron
beschouwen. Een meer uitvoerige beschrijving zal volgen in
hoofdstuk 4. Uit de beschrijving van de lineaire motoren van de x
en de y-as vinden we twee constanten die het verband weergeven
tussen de stroom door de motoren en de hierdoor resulterende
kracht:

K 9.8
motx

K 5.8
moty

Deze constanten nemen we
overdracht-functies. Dit

[N/A]

[N/A]

nu al mee in de beschouwing van de
levert voor de y-as:

y(s)
v (S)

yin

0.125 K K
moty servo

s(s+2.5)
0.87

s(s+2.5)
(3.5)

Voor de x-as ligt de zaak iets gecompliceerder zoals uit de
afgeleide formules 2.13 en 2.14 al blijkt hebben we hier te maken
met een mimo-systeem. Om alvast in te haken op het
besturings-systeem zoals dat in hoofdstuk 4 behandeld zal worden,
zullen we het systeem op de volgende manier benaderen. De beide
x-assen zullen met hetzelfde stuursignaal vanuit de besturing
aangestuurd worden.
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2F
F (S) 2

I a
1 I

+
~(SlS (ms+/-L) S (JS+/-L)

L I

~
-a a +I 2 r - + -s(JS+/-L)

II L ~-a a
I 2

+L I -
s(JS+/-L)

L2

L
a + IX2(S)1 2

+
F (s) s (ms+/-L) s(Js+/-L) ...J- 2 1- -

G' (s)
'""'""*""correctie I

L __
Slave-regelaar

Figuur 3.1 .. Systeem-model voor de x-assen n
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I
I
I
I
I
I

J

Zodat er voor de beide x-assen slechts een regelaar nodig zal
zijn. De regelaar kan daardoor echter ook maar positie
terugkoppeling krijgen van een as. Op deze manier komen we tot een
implementatie van een Master-Slave regelsysteem. De x-as met
positie XI(S) wordt volledig geregeld door de regelaar, die met
met een kracht FI de x-as stuurt. De x'-as met positie x2(S) moet
de x-as zo goed mogelijk volgen, hetgeen bereikt wordt door het
verschil in positie van de beide assen via een regelaar G' (s) terug
te koppelen. Op deze manier reduceren we het systeem tot simo
systeem of siso systeem afhankelijk van de parameter(s) die we als
uitgang nemen ( xl-x2 of xl en X2 ). We kiezen voor het siso
systeem daar het om het verschil in positie gaat en er maar een
ingangssignaal is.

Om de analyse van de x-assen niet te gecompliceerd te maken zullen
we het systeem splitsen in een totaal en een translatie-systeem
Bij de beschouwing van het translatie-systeem gaan we er vanuit
dat er geen rotatie plaatsvindt en dat er geen verschil in positie
optreedt. Hiermee verkrijgen we eenzelfde soort systeem als bij de
reeds eerder behandelde y-as. In feite veronderstellen we hierbij
dat de regelaar G' (s) ideaal is en de positie-fout daardoor 0 is.

3.2.1 Overdracht-functie voor translatie

Het translatiesysteem bestaat uit twee identieke overdrachts
functies die beide hetzelfde ingangssignaal hebben, daar het
lineaire systemen zijn kunnen we ook een systeem beschouwen dat
een ingangssignaal heeft. Zo vinden we:

x (s)
I

F (s)
I

x (s)
2

F (s)
2

.05
s(26.6s+20)

15
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Substitutie van Kmotx en Kservo levert:

x (s)

V (s)
xin

0.05 K K
motx servo

s (26. 6s+20)

0.58

s(26.6s+20)
(3.7)

Waarmee we een hanteerbare overdrachts-functie hebben verkregen. Na
de analyse van deze overdrachts-functie zal deze ook als
uitgangspunt gebruikt worden bij de instelling van de regelaar.

3.2.2 Overdrachts-functie voor het totaal-systeem

V
Fxin 2

1 a
1 1

+
s (ms+ll) s (Js+ll) x (s)

1

-a a
1 2 '+ - l

s(Js+ll)

-a a
1 2

s (Js+ll)

2
1 a

2+
F s (ms+ll) s(Js+ll)2 r

correctie I G(s)

Figuur 3.2 n Systeem-model met spanningsgestuurde ingangen n

In Fig 3.2 hebben we het syteem-model van Fig 3.1 uitgebreid met
de constante factoren Ks (: Kservo ) en Km (: Kmotx). De
belangrijkste vraag die nu beantwoord moet worden is welke vorm de
overdracht-functie G(s) het beste kan hebben. Verder moeten we
hierbij rekening houden dat de optimale overdracht G(s)
afhankelijk is van de positie y. We zoeken dus een overdracht die
in de drie eerder genoemde en berekende posities, bevredigende
resultaten geeft. We zullen in eerste instantie experimenteren met
een proportionele regelaar voor G(s) .

Om de hoeveelheid rekenwerk en de hoeveelheid figuren enigzins te
reduceren, zullen we de overdrachts-functie beschouwen voor y:O en
y:l/2, waarbij bij de laatste waarde het maximale traagheidsmoment
optreedt. De overdrachts-functies geven de relatie tussen
ingangsspanning ( ingang, [Volt] ) en het positie-verschil xl-x2
(uitgang, [m]).
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Voor positie yeO vinden we:

voor G(s)=O

voor G(s)=100

H (5)

H (s) =

-18. 77s-14.11
s(5.18s+20) (26.6s+20)

-18. 77s-14.11
3 2

137.79s +635.6s +38086.1s+47275.2

(3.8)

(3.9)

voor G(s)=5000: H(s) =

Voor y=1/2 vinden we:

-18.775-14 .11

137.79s
3
+635.6s

2
+1884705s+2363760

(3.10)

voor G(s)=O

voor G(s)=100

H(s)

H (s)

-175.18s-131.71
s (5 .18s+20) (26. 6s+20)

-175.18s-131.71
3 2

202.96s +684.6s +48787.7s+53155.2

(3.11)

(3.12)

voor G(s)=5000: H(s)
-18.77s-14.11

202.96s 3 +684.6s
2

+2419785s+2657760
(3.13)

3.3 Analyse dynamische eigenschappen van de z-as

In deze paragraaf zal geprobeerd worden aan de hand van de
beschrijvingen die we tot nu toe gevonden hebben, voorspellingen
te doen naar het dynamische gedrag van de x-as. Een analyse van de
translatie-overdracht-functie van de beide assen volgt pas in
hoofdstuk 4 omdat er hiervoor eerst meer bekend moet zijn van het
besturingssysteem.

In paragraaf 3.2.2. is in feite de lus al gesloten met
verschillende proportionele terugkoppelwaarden. In deze paragraaf
zullen we de effecten hiervan beschouwen.

Om meer gevoel voor het systeem te krijgen zullen we eerst de
impuls-responsie beschouwen van het niet terug-gekoppelde systeem
voor de twee eerder genoemde waarde van y. Daar de stijfheid van
de robot zelf niet in het model meegenomen is, we beschouwen
alleen kleine hoeken van e , is het niet mogelijk een stap op de
ingang te zetten daar de uitgang oneindig groot zal worden na
verloop van tijd (volledige vrijheid van rotatie Xl-x2~ m ).
Vandaar dat de simulaties m.b.v.beschouwingen van
impuls-responsies zullen verlopen. Daarbij dient rekening gehouden
te worden met het feit dat een delta-dirac-puls fysisch niet
realiseerbaar is. Dit betekent dat de werkelijke responsie minder
sterk zal zijn. Om toch een indruk te krijgen vergelijken we met
het niet terug-gekoppelde systeem, dus het open-lus
totaal-systeem.
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Figuur 3.3 n Impuls-responsie open-Ius systeem voor y=O n

In Fig.3.3 zien we de impuls-responsie voor het open-Ius systeem.
Langs de y-as (output) is het positie-versehil in meters
weergegeven en langs de x-as ( tijd-as ) de tijd in seeonden.
We zien dat een eenmaal opgelopen positie-versehil niet meer
verdwijnt. Voor y=O, de massa my + 5 kg belasting bevindt zieh in
het midden, zien we dat het positie-versehil ± 0.35 em is. De
massa is vrijwel symmetriseh verdeelt zodat het positie-versehil
niet zo groot wordt. Kijken we eehter naar Fig.3.4 zien we dat als
y=1/2, het positie-versehil oploopt tot 3.5 em. Het is niet de
bedoeling hie~ee werkelijke waarden te berekenen het gaat erom
inzieht te krijgen hoe het systeem zieh gedraagt.

Verder zullen we nu de Ius sluiten; dus met een bepaalde
versterkingsfaetor de positie-fout terugvoeren naar het
slave-systeem. We bekijken hierbij de amplitude uitgezet tegen
de frequentie. Deze diagrammen zijn weergegeven voor
2 waarden van G(s), 100 en 5000. In Fig.3.5 zien we de
diagrammen voor de beide waarden van y en de beide
versterkingsfaetoren. In totaal dus 4 diagrammen.
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We zien dat er een gevaarlijke piek optreedt rond de 11 Hz. Verder
opvoeren van de versterking naar 5000 veroorzaakt een verschuiving
van de piek naar een hogere frequentie plus dat de amplitude van
de piek ongeveer een factor 10 lager ligt. In het
besturings-syteem zal de maximale stuurspanning ± 10 Volt zijn,
als we deze laatste waarden aanhouden, zou er in dit
geldealiseerde maximaal een positie-verschil van 3 cm optreden.
Verder bestaat het stuur-signaal hoofdzakelijk uit gelijkspanning
met zeer laagfrequente componenten waarvoor de overdracht een
responsie van enkele rom's zou veroorzaken.

Als laatste bekijken we nogmaals de impuls-responsie voor dit
laatstgenoemde systeem.
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Figuur 3.6 " Impuls-responsie totaal-systeem, y=O "

We zien dat in de impuls-responsies de eigenfrequenties van het
systeem naar voren komen. Voor y=O (Fig.3.6) is de responsie
vrijwel te verwaarlozen, echter bij y=I/2 zien we een
eigentrilling met een amplitude die in de buurt van de 0.4 cm
ligt. In dit ideale systeem sterft deze responsie vrij langzaam
uit. De eigen stijfheid zal in de praktijk voor een snellere
uitdemping zorgen. Verder zal het ingangssignaal nooit dat van de
delta-dirac-puls benaderen. Het is helaas met het gebruikte
software-paket niet mogelijk andere ingangs-signalen te simuleren.
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Figuur 3.7 " Impuls-responsie totaal systeem, y=1/2 "

Tot zover de analyse en simulatie van het robot-systeem, doel
hiervan was inzicht te krijgen in de dynamische eigenschappen. We
hebben nu een model dat redelijk bruikbaar is om onze
besturings-hardware op af te stemmen. Het enige dat nog rest is de
beschrijving van de translatie-bewegingen. Dit gebeurt in
hoofdstuk 4 daar dit een integraal deel van de besturing vormt.
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4 Het besturings-systeem

De kern van het besturingssysteem wordt gevormd door de DMC-430,
een kaart die in een PC-AT geplaatst wordt. Deze 'digital motion
controller' is in staat 3 motoren aan te sturen. De DMC-430 kent
verschillende modes, de absolute posit ie-mode, de relatieve
positie-mode en de snelheids-mode. Deze kaart is vanuit de PC
m.b.v. een specifieke instructie-set aan te sturen.

Voor iedere as die de DMC-430 aanstuurt is er terugkoppeling nodig
in de vorm van een incrementele decoder die een quadratuur
gecodeerd signaal afgeeft. Er is geen aparte snelheids
terugkoppeling nodig, daar de DMC-430 een digitaal filter heeft
zodat stabiliteit gewaarborgd is (mits goed ingesteld). Het filter
is, net als aIle andere coefficienten, vrij programmeerbaar. Zodat
deze controller optimaal ingesteld kan worden op ieder systeem.

Iedere as wordt bestuurd d.m.v. een ana loge uitgangsspanning van
-10 Volt tot +10 Volt waarmee dan een servo-versterker aangestuurd
kan worden. In paragraaf 4.1 zal het blokschema en de werking van
de DMC-430 behandeld worden. Verdere informatie rond deze
controller kan gevonden worden in de vrij uitvoerige informatie
die bij deze kaart geleverd wordt.

Allereerst zal in dit hoofdstuk de afleiding van de instelling van
het digitale filter besproken worden. Hiertoe zal eerst nog een
korte beschouwing van de translatie overdracht-functies
plaatsvinden. Na deze paragraaf zullen we de incrementele decoders
behandelen die op basis van het al in de inleiding genoemde
'photo electric scanning principle' werken. In deze paragraaf
zullen eigenschappen en resolutie aan de orde komen.

Als laatste van hoofdstuk 4 zal een hardware-beschrijving van de
gelijkloop schake ling gegeven worden. Deze schakeling meet
continu met hoge resolutie het positie-verschil van xl en x2 en
zet dit om in een uitgangs-spanning van +/- 10 Volt.

4.1 Instelling van de digitale filters van de DMC-430

Het digitale filter komt in principe neer op het plaatsen van een
pool, een nulpunt en het instellen van een versterkingswaarde. Het
is een cascade digitaal-filter van de vorm:

z-a'
D(z) = K z-b' (4.1)

Hiermee kunnen, al naar gelang de keuze van a en b, filters met
verschillende eigenschappen gerealiseerd worden. Hoe kunnen we nu
deze a,b en K het beste bepalen ?

Eerst zullen we het blokschema met de diverse variabelen
opstellen, om zodoende de open-Ius overdracht te vinden van de
overdracht-functies die de translatie beschrijven van de x-as
(formule 3.5, Hx(s) ) en van de y-as ( formule 3.7, Hy(s) ) .Als we
hiervan dan de root-locus diagrammen bekijken kunnen we tot een
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verantwoorde keuze van de parameters van het filter komen. In
formule 4.1 zien we accenten bij de a en b staan. Het filter is
gegeven in het z-domein, we kunnen nu de systemen die we gaan
beschouwen naar het z-domein transformeren, echter gezien de hoge
sampling-tijd ( 0.5 ms) is het meer voor de hand liggend het
digitaal filter te beschrijven in het s-domein. De
besturings-software waarmee het filter in te stellen is, gaat ook
uit van het s-domein. Vandaar dat formule 4.1 wordt:

D (5) K
s-a
s-b

(4.2)

In Fig.4.1 zien we een blokschema met een gedeelte van de kaart.

DMC-430
r -
R

I
I
L

Figuur 4.1 " Systeem voor een as met de DMC-430 "

We zullen nu achtereenvolgens de nog niet bekende blokken van het
blokschema behandelen en eventuele waarden berekenen.

In de praktijk komt de Zero Order Hold (ZOH) neer op een
laagdoorlaatfilter met volgende overdracht:

Substitutie van T

1
HzOH(S) = (1+sT/2)

0.5 10-
3

levert:

(4.3)

H (s)
ZOH

4000
s+4000

[V/V] (4 .4)

In de beschrijving van de kaart wordt tevens aangegeven hoe de DAC
in het model verrekend moet worden. We gebruiken hierbij de term
counts, dit staat voor het aantal getelde pulsen van het signaal
dat de encoders afgeven ( iedere 5 ~ ). De DAC zet een a-bit
binair getal om in een analoge waarde tussen +/- 10 Volt. Dus:

K
DAC

20
= 256 = 0.08 [V/count] (4.5)

De bijdrage van Kamp en Kmot z~Jn reeds verrekend in Hx (s) resp.
Hy(s). Als laatste rest een beschrijving van de encoder. Deze is
gedefinieerd als het aantal counts per meter.

K = 200 10
3

enc
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We hebben nu aIle informatie om de root-locus diagrarnrnen van beide
systemen te berekenen. Hieronder staan de beide overdrachten:

H (s)
3.71 10

7

(4.7)
x s (s+4000) (26. 6s+20)

H (s)
5.57 10

7

(4.8)
y s (s+4000) (s+2. 5)

In Fig.4.2 zien we het diagram voor de y-as, het diagram voor de
x-as ziet er precies hetzelfde uit. De verschillen worden pas
duidelijk als we een grotere vergroting nemen. Deze figuren zien
we in Fig.4.3 resp. Fig.4.4.

t~99 I 9..- .:.:.;:Ro..;...ot;.....;-I;..:.oc;..;;U.;:.LS......&.....::.:.:..L...::.:.Z0;.:.:"d:.:..:el":....,:f:.:,.i:..:.1t.:.:,el".....,... ............-I

M
a
g
t9.99

S

\

Figuur 4.2 II Root-locus van x- en y-as, beide zonder filter ..
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In de figuren 4.3 en 4.4 zien we bij de uitbreekpunten rechte
lijnen vertrekken. Dit zijn in werkelijkheid geen rechte maar
gebogen lijnen . Dit wordt veroorzaakt door de beperkte
rekennauwkeurigheid en beperkte scherm-resolutie. Zodat bij sterke
uitvergroting de kromming niet meer zichtbaar is.

Uit Fig.4.3 zien we dat de overdracht van de y-as reeds instabiel
wordt bij zeer lage waarden van K. Ditzelfde geldt voor de x-as.
De waarden voor K die aangegeven zijn in de diagrammen geven het
uitbreekpunt aan en de waarde waarvoor de root-locus het rechter
halfvlak ingaat, instabiel wordt dus.

We kunnen m.b.v. het filter een pool en een nulpunt neerlegggen.
Daarbij proberen we een root-locus te creeeren waarvoor de baan
langer binnen het linker halfvlak blijft zodat grotere waarden
voor K mogelijk worden.

Dit is bereikt door het nulpunt tussen de twee polen in te leggen
( zie Fig.3.3 en Fig.3.4 ) die dicht bij de oorsprong liggen. We
verkrijgen dan de figuren 4.5 en 4.6 waarbij we zien dat K
aanzienlijk hogere waarden aan kan nemen. De pool van het filter
is ver weggelegd zodat beinvloeding minimaal is. Overigens zijn
deze waarden arbitrair gekozen, aIleen hun positie speelt in dit
geval een belangrijke rol. Voor het filter vinden we dan de
volgende overdracht-functies:

D (s)
y

D (s)
x

K
Y

K
x

s+1.5
s+2000

s+0.5
s+2000

(4.9)

(4.10)

I I
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Figuur 4.5 " Root-locus van de x-as plus filter"
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De waarden van Kx en Ky kunnen het beste in de praktijk
uitgeprobeerd worden. Het is overigens verstandig een K waarde te
kiezen die voor het uitbreekpunt ligt zodat de eigentrillingen
beperkt blijven. Met deze K kan eenvoudig geexperimenteerd worden
m.b.v. de geschreven software.

I
X:874.7

\
K:55.2\

\

Ig99 I 9....- ......Ro.....o....t-..;;..;;.1O..;;;..;;Cll;.;;",&S_="'-.....l..;,;,;;;lls~r-=il;",,;,,;te;.;.,l'.....,...--...,...-_.....,--,
1 cc

'"a
g
t9,ga

S

Figuur 4.6 " Root-locus van de y-as plus filter"

Als laatste moeten we ons realiseren dat de gemeten, berekende en
ingestelde waarden bepaalde toleranties vertonen. Voor de
stabiliteit van het systeem heeft dit weinig invloed zoals uit
Fig.4.7 blijkt. We zien dat als het nulpunt verschuift dat er een
kleine cirkel om de pool heen ontstaat. Als K nu groot genoeg is
zal dit geen negatief effect hebben. Voor de pool heeft dit
probleem minder effect daar deze ruimte genoeg heeft om binnen
bepaalde grenzen te verschuiven.
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Figuur 4.7 " Effect van verschuiven van het nulpunt of pool"

Tot zover deze beschouwing, helaas is het niet mogelijk veel
dieper in te gaan op de werking en de juiste instelling van de
kaart omdat hier niet meer inforrnatie over beschikbaar is. De
hierboven gegeven afleiding kan het best in de praktijk op zijn
werking getoetst worden.

4.2 Werking van de incrementele decoders

De incrementele decoders zijn aan de cartesische robot gemonteerd
en zijn verbonden met de loopwerken van de x-as de x'-as en de
y-as. Ze dienen om inforrnatie omtrent de positie van de
eerdergenoemde te kunnen verwerven.

De linealen (zoals ze tijdens het project worden genoemd) geven
twee sinusvorrnige signalen ( zeer kleine stroornpjes <16 ~) af die 90
graden in fase zijn gedraaid. Deze signalen worden in een
stroomspannings-omzetter gevolgd door een comparator omgezet in
een blokvorrnig signaal dat TTL-compatible is. In Fig.4.8 zien we
de werking van deze linealen. We zien dat de resolutie 20 ~ ( dit
is een periode geen licht plus een periode licht) is. De DMC-430
telt echter flanken zodat de resolutie 4 maal zo groot wordt.
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Figuur 4.8 " Werking van de incrementele encoders"

Verder zien we in Fig.4.8 ook twee referentie-aanduidingen, deze
kunnen gebruikt worden om na een storing de absolute positie
opnieuw te bepalen. Dit zal ook gebruikt worden in de schake ling
die ontworpen is voor de gelijkloop en die in de volgende
paragraaf (4.3) behandeld zal worden.

4.3 Beschrijvinq van de qelijkloop achakelinq

Om het in hoofdstuk 3 beschreven systeem , het master-slave
systeem, te kunnen implementeren, hebben we hardware nodig die
continu de positie van de x- en de x'-as bijhoudt. Dit bijhouden
van de positie betekent dat de pulsen van het quadratuur-signaal
geteld moeten worden. Verder moet het verschil van deze posities
dan bepaald worden waarna aIleen nog het omzetten naar een analoge
waarde voIgt. Op pagina I van de bijlagen zien we het blokschema
van de gelijkloop schakeling. In de schema's is sprake van master
en slave die respectievelijk overeenkomen met xl en x2.

Phamast en Phbmast zijn phase A en phase B van het quadratuur
signaal dat wordt afgegeven door de lineaal die verbonden is met
de x-as. Ditzelfde geldt voor Phaslav en Phbslav, die horen bij de
x'-as. Verder zien we de ingangen refmaster en refslave, deze
ingangen reageren op de laaggaande puIs die door de interface
van de lineaal wordt afgegeven zodra het referentie-punt
gepasseerd wordt. Hiermee kan de schakeling opnieuw ingesteld
worden op een absolute positie die bij dit referent ie-punt hoort.
Hiermee zijn de zes ingangen van de schakeling behandeld.

4.3.1 De encoder schakelinq

Op pagina 2 en 3 van de bijlagen zien we de encoders voor de
master en de slave-signalen. Doel van de encoders is dat er uit de
quadratuur signalen een signaal afgeleid wordt dat de richting
aangeeft, dus of de teller op of neer moet tellen, en een signaal
dat van dezelfde frequentie is als een van de quadratuur signalen.
Dit laatste signaal wordt geteld en het eerste signaal geeft de
telrichting aan.

Een probleem dat zich voordeed bij de eerste experimenten met het
quadratuur signaal is dat bij een transitie van licht naar donker
er ongelooflijk veel dender op de desbetreffende uitgang ( fase A
of fase B ) uitgang verscheen. Deze dender bestond uit tientallen
pulsen van ieder enkele ~-secondes lang. Hiervoor moest een
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oplossing gevonden worden. De schakeling zoals die in de bijlagen
gepresenteerd is is immuun tegen deze dender en geeft aan de
uitgangen, ongeacht de grimmigheid van de beweging een schoon
signaal af.

De oplossing schuilt erin dat als, bijvoorbeeld, fase A dendert,
fase B juist een stabiele waarde heeft. Door nu fase A te
gebruiken als klok voor een D-flipflop die op de data-ingang fase
B heeft, hebben we een schoon uitgangssignaal. Het enige probleem
dat dan nog overwonnen moet worden is dat de schakeling in beide
richtingen moet werken, vandaar de exor-poorten. Het een en ander
is ook af te leiden uit de timing-diagrammen die bij de
master-encoder opgenomen zijn.

4.3.2 De Up/Down counters

We zien in de sheets 4 en 5 op pagina 4 en 5 van de bijlagen resp.
een u/d counter voor de master en een voor de slave. De uitgangen
van deze counters geven straks de positie aan. Echter als deze
posities beide bekend zijn, betekent dit dat er een aftrek
schakeling gebouwd moet worden die veel onderdelen zal bevatten.
Door nu de tellers in een andere richting te laten tellen ook al
bewegen ze beide in dezelfde richting, dan ontstaat er afgezien
van het verschil in positie op de ene teller-uitgang het
complement van de andere. In two's complement bestaat het
aftrekken Van twee binaire getallen uit het complementeren van het
tweede getal, de getallen bit voor bit optellen en bij het
resultaat van de laatste handeling 1 optellen. Dus als we de beide
teller uitgangen, die in verschillende richtingen tellen, direct
optellen en dit als verschil in positie beschouwen, maken we
slechts een fout van een getelde puls wat overeenkomt met 20 ~.

Een zaak waar we voor moeten waken is dat de teller niet rond
telt, d.w.z. van de maximaal positieve waarde 'doorklapt' naar
de maximaal negatieve waarde. Wat we dus moeten doen is zorgen dat
de 0 precies in het midden komt te liggen. Hiervoor gebruiken we
de al eerder genoemde referentie-signalen. Door op het moment dat
er langs een referent ie-punt bewogen wordt, de teller op de juiste
waarde te initialiseren, ligt het nulpunt precies in het midden.

Door m.b.v. een eenvoudige schakeling het totaal aantal pulsen
tussen de twee referentie-punten te meten, kan het het
bovenstaande principe gebruikt worden. Echter moet er wel nog
bekend zijn aan welke kant van de oorsprong de referentie-puls
afgegeven wordt. Dit doen we door naar het Most Significant Bit te
kijken, dit MSB geeft (bij two's complement) aan of het getal
negatief is of niet. Zo kunnen we afleiden:

totaal aantal pulsen tussen referentie-punten
aantal pulsen van referent ie-punt tot 0

35000
17500

17500 binair geschreven levert: 0100010001011100

Dit is in de positieve richting dus MSB is 0, dus moet, als we
het referent ie-punt aan de negatieve kant passeren ( MSB=l ) de
teller geinitialiseerd worden op: 1011101110100011
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Het initialiseren van de teller gebeurt m.b.v. de parallel-load
mogelijkheid. Het MSB bepaalt samen met de logica welke waarden
erop deze ingang staan en zodra het referent ie-punt gepasserd
wordt, wordt er een puIs gegenereerd op de load ingang en de
teller heeft weer precies de juiste absolute positie. Dit betekent
dat de schakeling na welke calamiteit dan ook, slechts langs een
referentie-punt hoeft te bewegen om de juiste positie te krijgen
en om het nulpunt weer precies in het midden te leggen.

De teller heeft een bereik van 16 bits, dit komt overeen met 2
16*

20 ~ = 1.311 m, hetgeen voldoende is voor onze toepassing. De
breedte b = 1.0 m zodat dit toereikend is.

Als laatste zien we in deze schakeling twee latch registers die
bij iedere klokpuls de oude waarde van de klok in het register
lezen en op de uitgang zetten. Op deze manier hebben we op de
uitgang van de registers een rustig signaal dat we kunnen
gebruiken in de volgende stap van de schakeling, de 16 bit
full-adder.

4.3.3 De 16-bits full-adder

Op sheet 6 op pagina 6 zien we de 16-bit full-adder. Hier komen de
beide binaire waarden van de assen bijeen en worden opgeteld. Op
dit moment hebben we met een fout van maximaal 20 ~ het verschil
in positie bepaald. Van dit verschil in positie worden 12 bits
verder verwerkt. Dit betekent dat we een positiefout van +1- 11
bits kunnen waarnemen hetgeen gelijk is aan 2

11
* 20~ = 4.096 cm.

Het MSB wordt in dit geval gebruikt om de richting van de positie
fout te bepalen.

4.3.4 De D/A converter

Het laatste blok van de schakeling (sheet 7 pagina 7) wordt
gevormd door de D/A-converter die de binaire waarde omzet in een
spanning tussen de +1- 10 Volt. Daar het het feitelijke
D/A-converter ic aIleen binaire waarden in de vorm van
offset-binairy accepteert moet het MSB worden geInverteerd. M.b.v.
RS kan de offset, als aIle ingangen 0 zijn, weggeregeld worden. Met
R7 kan het bereik op precies +1- 10 Volt afgeregeld worden.

4.4 Interface tussen DMC-430 en servo-versterkers

om storingen te minimaliseren en optimale veiligheid te
waarborgen kan de DMC-430 niet direkt aan de servo-versterkers
gekoppeld worden. Voor waarborging van de veiligheid maken we
gebruik van de diverse error-signalen die de DMC-430 kan
genereren. Op pagina 8 van de bijlagen zien we de drie error
signalen voor de x,y en z-as, waarvan de laatste nog niet in
gebruik is. Deze signalen worden actief zodra er een verschil is
van meer dan 1024 pulsen tussen de positie op de trajectorie die
de kaart heeft gegenereerd en de werkelijke positie van de as die
bestuurd wordt. Deze signalen worden gecombineerd met de
motion-complete uitgangen die actief worden zodra de kaart de
laatste waarde uitgegeven heeft en de as dus weer stil staat. Deze
beide signalen worden gecombineerd tot een signaal dat de

32



servo-versterkers aIleen aanschakelt als dit voor een beweging
noodzakelijk is. Hierbij wordt de zogenaamde Freigabe kortgesloten
en kan de robot gaan bewegen. Als laatste beveiliging zien we nog
twee schakelaars, de eindstops die de servo-versterker, ook al is
er een beweging gaande, bij het bereiken van de randen
uitschakelen.

Het minimaliseren van de storingen hebben we aangepakt door tussen
het uitgangssignaal van de DMC-430 (motor-command) en de ingang
van de servo-versterkers isolatie-versterkers te plaatsen. Dit is
te zien op pagina 9 van de bijlagen sheet 9. De servo-versterkers
leveren namelijk geen gelijkstroom af maar een pulsbreedte
gemoduleerde stroom. Dit gebeurt met een frequentie van 9 KHz
terwijl het gebruikte principe ook nog vele verschillende
ha~onischen produceert. Door deze isolatie-versterkers ertussen te
plaatsen, die met 2 verschillende voedingen gevoed worden (vanuit de
DMC-430 plus een extra voeding) verkleinen we het risico dat
stoorsignalen de gevoelige elektronica op de kaart of zelfs de
PC-AT storend beinvloeden. Op deze sheet zien we ook de juiste
plaats voor de gelijkloop regelaar zodat deze ook zoveel mogelijk
verschoond blijft van storingen.
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5 Besturings-software voor DMC-430

In dit laatste hoofdstuk zullen we kort de software bekijken die,
in samenwerking met Ton Porteners, ontwikkeld is om zo een
experimenteer omgeving te creeeren voor de DMC-430. De
source-listing is vanwege de grootte niet opgenomen in dit
verslag. De source-listing is opgenomen bij de documentatie van
het gehele project en kan aldaar ingezien worden. We zullen hier
weI de mogelijkheden van deze software en de manier waarop deze
tot stand is gekomen behandelen. Het totale programma is
geschreven in de taal C en beslaat f 64 K source-code.

Enkele doelstellingen die bij het schrijven van de software voor
ogen stonden waren:

- De gebruiker moet op het beeldscherm optimaal geinformeerd
worden omtrent de ingestelde waarden op de kaart.

- De user-interface, de feitelijke presentatie en uiterlijk van
het programma, moest zodanig zijn dat een beginner er binnen
afzienbare tijd mee kan werken. Verder moest er bij het invoeren
van verkeerde of te grote waarden of bij het verrichten van
verkeerde handelingen een dusdanige foutmelding verschijnen dat
de gebruiker hiervan leert.

- De feitelijke basis eis, het programma moet een tool zijn bij
het experimenteren met de cartesische robot.

Er zullen in dit hoofdstuk met name die onderdelen van het programma
behandeld worden die ik ontwikkeld of geschreven heb. Ton heeft
zich met name beziggehouden met de communicatie met de kaart en
met de generatie van de juiste codes hiervoor. Mijn gedeelte
beslaat voornamelijk de user-interface (het gebruikers-menu), het
communicatie-principe binnen het programma tussen de diverse
programma-onderdelen en als laatste een speciale interrupt-
routine.

Zonder het programma regel voor regel uit te doeken te doen zullen
we kort de werking behandelen. De meeste waarden die op de
kaart ingesteld moeten worden, worden ingeschaald op een waarde
tussen de 0 - 255 (een byte). Dit betekent dat als de gebruiker
een bepaalde waarde invoert deze een bepaalde afwijking krijgt
zodra deze op de kaart wordt geschreven. Optimaal zou zijn als
deze waarde weer teruggemeld wordt naar het gebruikers-menu zodat
de echte kaart-waarde op het beeldscherm verschijnt. Dit hebben we
ook gedaan.

De gebruiker stelt op het beeldscherm een waarde in, deze wordt
samen met een code ( 3 tekens ) verstuurd naar de communicatie
routines. Hier wordt de ingetoetste waarde gecontroleerd om te
zien of er geen grenzen overschreden worden ( verschillende
combinaties van parameters zijn ook niet toegestaan, Ton's werk ).
Is de waarde toegestaan dan wordt hij naar de kaart geschreven en
direct weer gelezen. Deze laatste waarde wordt weer teruggestuurd
naar het gebruikers-menu dat deze waarde op het beeld zet. VieI de
waarde buiten bepaalde grenzen dan wordt er een error-code naar
het gebruikers-menu gestuurd die aangeeft welke fout er gemaakt
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is. De nieuwe waarde wordt niet geaccepteerd en er verschijnt een
foutmelding.

De foutmeldingen z~Jn van informatieve aard en hebben ook als doel
het inzicht te verhogen.

Verder gaf de DMC-430 geen signaal af zodra een beweging voltooid
is. Hoewel dit uitstekend m.b.v. een van de hardware-interrupt
lijnen van de PC-AT te implementeren is, is hier door de fabrikant
niet in voorzien. Ik heb dit opgelost door een interrupt-routine
te schrijven die elke 55 ms naar de kaart kijkt en dat bit leest
dat verandert bij een motion-complete. Heeft de kaart de beweging
afgerond, dan ziet de interrupt-routine dit en zet de melding :
*--* MOVING *--* op het beeldscherm stop. Op deze manier weet de
gebruiker altijd of de kaart een beweging uit aan het voeren is en
kan hij niet voor onaangename verassingen komen te staan
(veiligheid ! ).

Het programma heeft de mogelijkheid om verschillende eenvoudige (
op en neergaande ) bewegingen uit te voeren. Hierbij kan
snelheid, versnelling en wachttijd ingesteld worden zodat dit de
mogelijkheid biedt metingen te verrichten aan het systeem.

Hoewel dit geen complete beschrijving is van de software, zien we
hier weI wat de mogelijkheden zijn en wat de karakteristieke
eigenschappen van dit programma zijn. Het programma is uitvoerig
gedocumenteerd en kan bij eventuele onduidelijkheden geraadpleegd
worden.
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6. Resulaten en conclusies

In dit hoofdstuk zullen we eerst de resultaten van de theoretische
beschouwingen van de vorige hoofdstukken behandelen. Het
robot-systeem is volledig opgebouwd. Ondanks de problemen die
optraden met de linealen, ze moeten nauwkeurig uitgelijnd worden
en zijn gevoelig voor stof, is er geexperimenteerd met eenvoudige
op en neergaande bewegingsprofielen. Dit is alleen nog maar
gebeurd voor de y-as, de enkele as. Uit de eerste korte
experimenten konden de waarden van de stuursspanning en de
resulterende stroom en snelheid bepaald worden en zo kon een
schatting gedaan worden voor ~. Dit is de waarde die in hoofdstuk
3 en 4 gebruikt wordt.

6.1 Servo-versterkers en de motoren

De robot is met zeer kleine snelheden te bewegen «1 mrn/s) en de
vereiste snelheid van 0.5 m/s werd ook bereikt. Echter tijdens de
metingen vloog de servo-versterker zonder dat er een stuurspanning
op stond spontaan in brand. Het hele systeem is daarna grondig
gecontrolleerd, ook door de leverancier van de servo-versterkers,
de linealen en de DMC-430. Waarna de conclusie werd getrokken dat
waarschijnlijk door hoge inductie-spanningen, afgegeven door de
motoren de versterkers beschadigd zijn. Er werd, om de uitgangs
trap van de versterkers te beschermen een speciale ballast
schakeling ingebouwd in de versterkers. Overigens waren door het
voorval de koolborstels van de motor uit hun houder gesmolten.

Een tweede poging werd ondernomen, met zeer lage snelheid ( 60
mrn/s ) werd weer een op en neergaande beweging uitgevoerd, zodat
er aan het systeem gemeten kon worden. De inductie-spanningen
zouden opgevangen worden door de ballast-schakeling. En weer vloog
na enige tijd de servo-versterker, die volgens de fabrikant overal
tegen beveiligd is, in brand ...

De conclusies die hieruit kunnen worden getrokken

- De motoren kunnen de grote stromen, die bij een plotselinge
verandering van richting (ornkeren ) optreden, niet aan. Deze
stromen zijn voornamelijk zo groot vanwege de vrij grote rnassa
van 8 kg. Dit kan voorkomen worden door bewegings-profielen op
te geven waartussen langere wachttijden zitten ( enkele
secondes) en door kleine versnellingen op te geven zodat het
versnellen en afremrnen met kleinere stromen gepaard gaat.

- Door de beweging enkele malen uit te voeren word de koolborstel
waar de totale stroom doorheen loopt te warm. De behuizing ( die
gewoon vastgesoldeerd zit) smelt los zodat de versterker geen
belasting meer ziet. Dit is nu net waar deze versterkers niet
tegen kunnen en de eind-trap wordt zo heet dat er brand
ontstaat.

- Uit (voorzichtige) metingen zal moeten blijken of de z-as die
ongeveer 5 Kg zou gaan wegen, wel met deze snelheid op en neer
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bewogen kan worden. Het zal duidelijk z~Jn dat binnen het
beschikbare xy-vlak en de streefsnelheid bepaalde versnellingen
noodzakelijk zullen zijn. Ais toch voor een maximale stroom
gekozen wordt dan moet het bewegings-profiel maar een maal
uitgevoerd worden met voldoende wachttijd tussen de bewegingen.

Uit het bovenstaande is al af te leiden dat er nog geen metingen
verricht konden worden die het opgestelde model zouden kunnen
verifieren.

6.2 De besturings-software

De software werkt goed en voldoet aan de vooraf gestelde eisen.
Het is een flexibel stuk gereedschap dat eenvoudig te bedienen is
en waarmee eenvoudig experimenten uitgevoerd kunnen worden. De
volledige functionaliteit kon gecontrolleerd worden met de
simulator die speciaal voor dit doel ontwikkeld is. De simulator
bootst de iedere as van de robot na zodat er een terug-gekoppeld
systeem onstaat DMC-430-simulator-DMC-430. De simulator genereert
net als de linealen van de robot een quadratuur signaal.

De bedoeling is dat de simulator zo ingesteld wordt dat het een
waarheidsgetrouwe copie van de robot vormt, zodat zonder risico
experimenten uitgevoerd kunnen worden. Dit speelt een nog
belangrijkere rol bij het uittesten van de trajectorie-generatoren
in de toekomst. Het model dat in dit verslag behandeld wordt kan
hie rna op de simulator ingesteld worden.

6.3 De gelijkloop-schakeling en interface-hardware

De gelijkloop-schakeling is uitvoerig getest. In eerste instantie
is dit gebeurd door m.b.v. een PC een nauwkeurig aantal pulsen te
generen in quadratuur fomaat en het verschil, uitgedrukt in een
analoge waarde, te meten. In eerste instantie trad er na verloop
van tijd een offset in de uitgang op die natuurlijk volledig
ontoelaatbaar is. Door kleine aanpassingen in het schema te doen
en door de schakeling goed in te bouwen, was deze offset
verholpen. Hierna is de schakeling meerdere malen aan een duurtest
blootgesteld die geen storingen meer aantoonde.

De Verror, het uitgangs-signaal moet aIleen nog voorzien worden
van een inverterende versterker ( zie sheet 1 en sheet 7 ) en dit
signaal moet dan opgeteld worden bij motor-command x', de slave
die bijgereld moet worden.

De interface-hardware werkt ook goed, een verkeerd om aansluiten
van bijvoorbeeld fase A en fase B resulteert meteen in een error
zodat het reed-relais niet meer aantrekt en de servo-versterker
uitgeschakeld wordt. Verder staat de servo-versterker aIleen aan
als er werkelijk een beweging uitgevoerd wordt, zodat het
hinderlijke piepen ( t.g.v. pulsbreedte modulatie) tot een minimum
beperkt wordt.
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In principe zou de schakeling ook moeten voorkomen dat de robot
bij het bereiken van de eindwaarden toch nog een stuur-signaal
ontvangt. Bij de ongelukken die gebeurd zijn onstond er door het
verschuiven van de koolborstel een ongedefinieerd circuit. Daarom
zijn er bovendien nog eindstops ingebouwd, zodat bij deze
calamiteiten de versterker altijd uitgeschakeld word bij het
bereiken van de grenzen.
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