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1. :Inleiding.

Aan de Technische Universiteit Eindhoven wordt door de Vak

groepen ER en WPA onderzoek verricht binnen het kader van het

Stimulerings Projektteam INformatica onderzoek (SPIN). In

samenwerking met DAF Trucks BV, NV Philips Gloeilampen

Fabrieken en het TNO-TUE instituut ITP te Eindhoven zal een

flexibele assemblage- en lascel worden gerealiseerd, met doel:

Het verwerven van nieuwe inzichten en kennis in diverse

vakgebieden met uitstraling naar de industrie via proefontwik

kelingen en opleidingsmogelijkheden.

Een van de kennisgebieden uit dit onderzoek is de besturin

gen. De vakgroep Meten en Regelen (ER) van de faculteit der

Elektrotechniek werkt aan een besturingssysteem voor een

industriele robot. Het systeem wordt in eigen beheer ontwik

keld daar de fabrikanten van bestaande bestuurssystemen te

weinig vrijgeven, waardoor eigen modificaties niet mogelijk

zijn.

Een robot besturingssysteem kunnen we in twee grote stukken

splitsen; de regelaar met de bewaking en de baanberekening. De

regelaar moet ervoor zorgen dat de robot de door de baan

berekening gegenereerde setpoints zo goed mogelijk doorloopt.

De baanberekening, waarover dit verslag zal handelen, berekent

de door het Tool Centre Point te doorlopen baan door setpoints

erop te generen, die om een vast tijdsinterval aan de

besturing worden aangeboden (Tsamp). Op deze baan moeten in de

toekomst eventueel korrekties kunnen worden uitgevoerd op

basis van sensor-informatie. Hierna worden de berekende punten

getransfo~eerd naar ashoekstanden van de robot en worden

vervolgens opgeslagen in een file.

De baanberekening wordt uitgevoerd door PASCAL procedures,

die een bepaalde beweging berekenen met de daarbij behorende

parameters welke de maximale snelheid versnelling en/of

tijdsduur weergeven. Als voorbeeld voor de soorten bewegingen

is de robottaal SRL (Structured Robot Language) gekozen. Deze

taal is gedefinieerd door C. Blume en W. Jacob, beiden werk

zaam aan de Universiteit van Karlsruhe.
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2. De opbouw van de baanberekeninq op de HP.

2.1. Inleidinq.

Met de bouw voor een universieel robot onafhankelijk systeem

voor de baanberekening is de eerste aanzet gedaan door C.T.M.

Coenen [6] en is verder uitgewerkt door J .B. Antonissen [2].

De baanberekening wordt op een HP-310 procescomputer met een

microprocessor uit de 68000 familie werkend op een 10 MHz

klokfrekwentie geimplementeerd. Voor de robot besturingstaal

is SRL (Structured Robot Language) gekozen.

De statements voor de baanberekening zijn in PASCAL-procedu

res geimplementeerd. Door een klein pascal programma te

schrijven wordt er een file met setpoints gegenereerd, waarmee

de ASEA of de PHILIPS robot mee kan worden aangestuurd. De

berekening geschiet nu nog off-line, wat in de nabije toekomst

moet gaan veranderen naar real-time.

2.2. De bewegingscommando's van SRL.

De taal SRL heeft de volgende vijf elementaire bewegingssta

tements:

- PTPMOVE asea TO qoalframe;

De robot beweegt naar het eindpunt in een point-to-point

besturings mode. Dit is: AIle assen worden met maxima Ie

snelheid zonder synchronisatie naar het eindpunt bewogen~

- SYNMOVE oscar TO qoalframe

WITH DURATION = 5;

Beweeg met een lineaire assen interpolatie, dus aIle

assen starten en stoppen hun beweging tegelijkertijd. De

tijdsduur van deze beweging is vijf seconden.

- SMOVE asea TO qoalframe

WITH V = 25

WITH ACC = 20

WITH CONSTORIENT;

Beweging met een lineaire carthesische interpolatie; de

gripper van de asea robot wordt langs een rechte lijn
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vanaf zijn huidige positie naar het eindpunt bewogen. De

parameters specifieeren de snelheid (in mm/s) en de

versnelling (mm/s
2
). En de beweging wordt uitgevoerd met

een constante orientatie (zie hoofdstuk 3).

- CIRCLEMOVE r3 Pl = tussen_framel P2 = tussen frame2

EP = qoalframe;

De Matrec R3 robot voert een cirkelbeweging door de

punten Pl en EP en indien nodig ook door P2. De cirkel

wordt gevormd door de huidige positie en Pl en EP, indien

EP==huidige-positie dan wordt P2 als derde punt genomen.

- LANEMOVE asea TO qoalframe

WITH ~AFRAMES(saveposl,savepos2);

De ASEA robot voert een baan uit door gebruik te maken

van polynomen voor de baan berekening. De viaframes

eaveposl en savepos2 beschrijven een baan welke noch

een rechte lijn is noch een asynchrone beweging.

Ook is het mogelijk in SRL om een baan door diverse punten te

leggen waarbij de beweging noch een rechte lijn noch een

ongedefinieerd pad is, dan wordt er gebruik gemaakt van tussen

liggende frames. Het pad qaat niet precies door deze frames

(het is onmogelijk om dit met rechte lijnen te doen zonder te

stoppen), maar wordt rond deze punten afgerond.

SNOVE oscar TO tarqetframe

WITH SNOOTHFAC = 5

WITH ~AFRAMES(interframel, interframe2);

Het resulterend trajekt bestaat uit rechte lijnen: van de

huidige positie naar interframel, interframe2 en

tarqetframe. De baan berekening berekent een kromme van

de ene rechte lijn naar de andere. Anders zou de beweging

een kort ogenblik in de hoeken van de baan moeten

stoppen. De afronding van de baan hangt af van de

parameter SMOOTHFAC.

VIAMOVE WITH SNOVE oscar TO interframe;

Dit specifieke bewegingscommando werkt als volgt: De

robot wordt naar het interframe bewogen terwijl de

besturinq wacht op het volgende MOVE-commando. Dit kan
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een andere ~AMOVE of een eindbeweging zijn. Deze wordt

berekend en uitgevoerd zonder te stoppen.

De parameters, waarrnee een pad wordt doorlopen, kan na een

bepaald punt op het pad gewijzigd worden;

SMOVE asea TO targetframe

WITH V = 500

WITH VIAFRAME(interframe)

WITH V = 150;

Het eerste deel van de beweging wordt met een snelheid

van 500 rran/s uitgevoerd, terwijl op het tweede stuk de

snelheid naar 150 rran/s wordt vertraagd.

De approach en departure frames vorrnen een speciaal soort

tussen frames. Ze zijn gedefinieerd relatief ten opzichte van

het eindpunt of beginpunt. Hierdoor beweegt de eindeffektor

naar het eindpunt of van het begin punt in een van te voren

gedefinieerde richting. Dit is handig om bijvoorbeeld botsin

gen met een objekt te voorkomen tijdens de aankornst of vertrek

fase.

SMOVE oscar TO targetframe

WITH DEP = VECTORC(0,0,20)

WITH APPRO = VECTORC(20,0,0)

WITH SMOOTBFAC = 30;

De robot beweegt eerst langs de vektor (0,0,20) weg van

zijn huidige positie om langs de andere vektor het

targetframe te benaderen.

In SRL zijn ook diverse bewegingen die met sensor inforrnatie

werken. Daar we nog geen sensor inforrnatie tot onze beschik

king hebben, gaan we er hier niet verder op in.

2.3. De baanberekening.

De hierboven beschreven bewegingen kunnen allemaal met de

bewegingsprocedures die op de HP in PASCAL geschreven zijn

gernaakt worden. Deze zi jn in modules ondergebracht. Iedere

baantype heeft zijn eigen module. Voor elk baantype zijn
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viamove-procedures geschreven. Door deze op een juiste manier

aan elkaar te rijgen kan men iedere beweging maken. Hoofdstuk

6.3 gaat hier verder op in.

Iedere elementaire bewegingsprocedure kan in drie stukken

worden opgesplitst: De voorbereiding, de interpolatie en de

transformatie van de coordinaten naar assen standen. In figuur

2.1 is dit getekend. Hierin is aan de coordinaten transforma

tie een wereldmodel toegevoegd waarin het model van de robot

staat met zijn fysische begrenzingen.

SRL-baan commando

programmeer omglving

baanberekening

parameter

bepaling

I interpolatie
I

I

I
coordinaten

+--
wereld

transformatie model

setpoints

file-=]

figuur 2.1: Blokschema van een robot besturingssysteem.

De voorbereiding bepaalt wiskundige parameters waarmee de

baan beschreven wordt. Het berekent aan de hand van de lengte

van de baan de parameters voor het snelheidsprofiel. Deze

bepalen de grootte van de versnellingen en de tijdsduur ervan

langs de baan (Zie hoofdstuk 5) .

Nadat de parameters zijn bepaald kan de interpolatie van de

baan beginnen. De plaats van de eindeffektor in de ruimte

wordt op tijdstippen met een vast tijdsinterval berekend. Deze

punten worden vervolgens naar robot ashoekstanden getransfor-
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meerd (Hoofdstuk 4). Na deze transformatie wordt het punt op

zijn plaats in de ruimte, (valt deze in het werkgebied?) op de

hoeksnelheid en versnelling van de robot assen (overschrijden

deze niet de maximale toegestane waarde?) gecontroleerd,

waarna het in een file wordt weggeschreven.

En tens lotte is er een programmeeromgeving gemaakt waarin di

verse geometrisch operaties zijn verwerkt. Hierin kunnen ge

makkelijk vektoren worden gedefinieerd, opgeteld, gedeeld of

geroteerd worden enz. In hoofdstuk drie worden deze operaties

beschreven.

2.4. De robots.

De hierboven beschreven baanberekening wordt gebruikt voor

het aansturen van twee robots: De ASEA Irb6 en de Philips

Oscar-6.

De Asea robot is zonder de Asea besturing aangeschaft. Hier

voor wordt momenteel een nieuw besturingssysteem gebouwd. Dit

wordt rond een VME-bus opgebouwd. Hierop zijn rekenkaarten van

het type PME 68-25 en een masterkaart type PME 68-14

aangesloten. Op de rekenkaarten moet het MRAC-algoritme gaan

lopeno De PME 68-14 beschikt over een IEEE-bus waarover

de setpoints van de HP komen. Deze worden tijdens executie van

de beweging overgezonden, nadat de hoekstanden eerst naar

resolverwaarden zijn omgezet.

De PHILIPS Oscar-6 robot, welke is geschonken door NV Philips

Gloeilampen fabrieken, is geleverd met complete besturings

hardware. Op het moment wordt compleet nieuwe besturingssoft

ware geschreven. Deze zal ook aan worden gestuurd door de

baanberekening. Dit zal in eerste instantie gebeuren door de

files via de seriEHe poort (RS-232) naar de besturing te

sturen, waar deze voor uitvoering worden opgeslagen.

Voor beide robots zijn de kinematische en de inverse kinema

tische vergelijkingen opgesteld. De robots vertonen veel over

eenkomst in de eerste drie assen, doordat beide robots gebruik

maken van een paralellogram konstruktie.
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3. plaats beschrijving en geometrische operaties.

3.1. Frame.

Voordat we beginnen met de baanberekening is het belangrijk

om eerst iets te weten over de wiskunde welke een punt in de

ruimte beschrijft met een bepaalde orientatie. Door vele van

deze punten achter elkaar te plaatsen krijgt men een baan in

de ruimte.

Een baan in de ruimte van een vast lichaam wordt door een

translatie vektor p en een orientatie beschreven. De laatste

bestaat uit een rotatiematrix. De combinatie van deze twee

wordt een frame genoemd. In de rotatie matrix vinden we drie

kolommen welke de drie eenheidsvektoren vormen van een ortho-

gonaal stelsel. De vektoren noemen we achtereen volgens t, 0,

a. De combinatie translatie en orientatie wordt vaak samen

gebracht in een vier bij vier matrix. Dit is de DH-matrix

(Danevit-Hartenberg) en heeft de volgende vorm. In figuur 3.1

staat een grafische weergave van een frame.

t 0 a Pxx x x
t 0 a Py

A = Y Y Y (3.1 )
t 0 a P zz z z
0 0 0 1

t

V(.
y

figuur 3.1: Grafische weergave van een frame.
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Beschouw drie DH-matrices A, B en C, getekend in figuur 3.2.

De homogene transforrnatie A beschrijft een tweede coordinaten

frame in terrnen van de eerste. De transforrnatie B beschrijft

de transforrnatie C in terrnen van de tweede basis A. Het matrix

produkt van A en B zal C geven.

C = AD

figuur 3.2: Grafische weergave van het produkt C = AD

Als we aan het gereedschap dat op een robot is gemonteerd een

eigen coordinaten stelsel geven, dan kunnen we dit stelsel in

een DH-matrix beschrijven. In figuur 3.3 is zo'n stelsel gete

kend. De drie eenheidsvektoren liggen als volgt; de z vektor

ligt in de richting waarin de grijper een objekt moet

benaderen en is bekend als a (approach). De y vektor ligt door

een van de vingers van de grijper en is bekend als 0

(orientation). De z vektor staat bekend onder de naam t en

vorrnt het uitprodukt van 0 en a.

t = 0 x a (3.2)

figuur 3.3: Het orthogonale assenstelsel gedefinieerd op

een grijper van een robot.
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3.2. De specificatie van de orientatie.

Het frame (3.1) bestaat uit zestien elementen. Van deze ele

menten hebben twaalf een variabele waarde. De bodemrij bestaat

altijd uit drie nullen en een een. De linker kolom is altijd

het uitprodukt van 0 en a. De overgebleven negen getallen

representeren drie vektoren: p, 0 en a. Aan de vektor p zijn

geen begrenzingen. Terwijl de vektoren 0 en a aan de volgende

condities moeten voldoen.

0'0

a'a

o'a

1

1

o

(3.3)

(3.4)

(3.5)

Deze beperkingen maken het moeilijk om de waarde van de twee

vektoren op te geven. Behalve in eenvoudige gevallen wanneer

het TCP evenwijdig ligt aan de assen van het basisstelsel. In

aIle andere gevallen kan de vektor 0 als voIgt op a aangepast

,zodat beide aan de de condities voldoen. Geef a de eenheids

lengte

a := a/llall (3.6)

Nu 0 haaks op a maken. Dit wordt gedaan door de konstruktie

van een norrnaalvektor op a en 0

t := oxa (3.7)

Uit t kunnen we nu de nieuwe 0 konstrueren door de norrnaal

vektor op a en t te berekenen. De nieuwe vektor 0 is

o := axt

tens lotte moet 0 nog de eenheidslengte worden gegeven

o := 0/11011

(3.8)

(3.9)

De oriEintatie kan ook worden uitgedrukt als een rotatie om

een vektor k over een hoek ~. Een nadeel van deze methode is

dat de ligging van de vektor moeilijk aan te voelen is.

In de literatuur wordt dan ook vaak gebruik gemaakt van de

orientatie specificatie in Eulerhoeken of in Roll, pitch en

Yaw.

Eulerhoeken beschrijven elke mogelijke orH~ntatie als een
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opeenvolging van drie rotaties. Eerst wordt er rond de z-as

over een hoek ~ geroteerd. Gevolgd door een rotatie om de

z z'

x

y'y"

..-r='---L..:......----i~y

x' x" x'"

figuur 3.4: Euler hoeken.

nieuwe y-as, y', over een hoek 8 en tens lotte wordt er over

een hoek I/J rond de nieuwe z-as, z", geroteerd. (Zie figuur

3.4) .

De uiteindelijke rotatie matrix luidt:

[ c1'c2'c3-01'03 -c1'c2'03-01'c3 -sl*c3

]Euler= sl*c2*c3+c1*s3 -sl*c2*s3+c1*c3 sl*s3 (3.10)

-s2*c3 s3*s3 c2

met: sl=sin (~)

c1=cos(~)

s2=sin(8)

c2=cos(8)

s3=sin(l/J)

c3=cos(l/J)

(3.11)

Roll, pitch en Yaw is een andere manier om de orientatie in

uit te drukken. Deze wordt in de taal SRL gebruikt. Als we het

coordinatenstelsel van de grijper in figuur 3.3 gebruiken, dan

is Roll een rotatie om a (z-as) over een hoek ~. Pitch staat

voor een rotatie van 8 graden om 0 (y-as) en Yaw staat voor

een rotatie om t (x-as) over I/J graden. De rotaties worden in

omgekeerde volgorde uitgevoerd. Er wordt eerst om de oor

spronkelijk x-as geroteerd, dan om de oorspronkelijk y-as en

tenslotte om de oorspronkelijk z-as. (Zie figuur 3.5)

De rotatiematrix luidt voor Roll, Pitch en Yaw (RPY)

[

C1*C2C1*S2*S3-S1*C3C1*S2*C3+S1*S3j

RPY= sl*s2s1*s2*s3+c1*c3S1*s2*c3-c1*s3

-s2 c2*s3 c2*c3
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s2=sin(8)

c2=cos(8)

s3=sin (l/J)

c3-cos(l/J)

z,
I roll

( ., ¢

r-.-----t---..... y

figuur 3.5: Roll, pitch en Yaw.

3.3 Geometrische operaties.

Een frame bestaat uit een translatie en een orientatie. Waar-

van de orientatie op drie verschillende manieren kan worden

gedefinieerd. Het type frame is in SRL als volgt gedefinieerd:

TYPE FRAME = RECORD

TRANSL

ROT

END;

VECTOR;

ROTATION;

De rotatie welke de drie verschillende definities bevat is

als volgt opgebouwd:

TYPE ROTATION = RECORD

ROTAXIS

ANGLE

VECTOR;

REAL;

ORI1X, ORI2Y, ORI3Z : REAL;

MATRIX

END;

: ROTMATRIX;

Hierin staat ROTAXIS voor de rotatie as en ANGLE voor de hoek

waarover wordt geroteerd. ORI1X, ORI2Y, en ORI3Z staan voor de

specificatie van een rotatie in Roll, pitch en Yaw. En in de

MATRIX staan de vektoren t, 0 en a. Deze is gedefinieerd als
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TYPE ROTMATIX = RECORD

T, 0, A VECTOR;

END;

en een vektor is gedefinieerd als

TYPE VECTOR = RECORD

X, Y, Z REAL;

END;

Op deze drie geometrische typen zijn diverse geometrische

operaties gedefinieerd. De geometrische operaties uit SRL zijn

door mij allemaal in pascal funkties gerealiseerd. Hieronder

wordt een lijst gegeven van de operaties. De naam van de

funktie staat tussen haken, dik gedrukt, vermeld.Op een vektor

zijn de volgende operaties mogelijk:

- lengte bepaling. (VLENGTH). Deze berekent de norm van

een vektor.

- inprodukt. (VDOT).

- uitprodukt. (VCROSS).

- optellen van twee vektoren. (VADD).

- aftrekken van twee vektoren. (VSUB).

- het verlengen van een vektor. (VMUL).

- het verkorten van een vektor. (VDIV).

- het roteren van een vektor. (VROT).

Op een rotatie is aIleen mogelijk:

- vermenigvuldiging van twee rotatiematrices. (ROTROT).

En tens lotte op een frame:

- translatie van een frame. (FRAMETRANSL). De translatie

vektor is uitgedrukt in eenheden van het stelsel wat

door de rotatiernatrix wordt beschreven.

- rotatie van een frame. (FRAMEROT). Dit is een matrix

vermenigvuldiging van de rotatie en het frame beiden

uitgevoerd als een DH-rnatrix.

- het inverse frame. (FRAMEINV). Verrnenigvuldiging van het

resultaat met het oorspronkelijke frame geeft de

nilframe. Dit is een frame zonder een rotatie noch een

translatie.

- het relatieve frame tussen twee gegeven frames.

(FRAMEREL). Vermenigvuldiging van het resultaat met het
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eerste frame geeft het tweede frame. (f1*framerel = f2)

Verder zijn er in SRL nog een paar ondersteunende procedures

gedefinieerd welke de velden van de rotatie updaten, nadat

de MATRIX veranderd is. Deze procedures zijn:

ROTANGLE berekent de waarde van ANGLE in graden.

ROTAXIS berekent de rotatievektor waarom geroteerd is. De

rotatiehoek moet van te voren berekend zijn en in ANGLE

staan.

ORIENT bepaald de RPY hoeken.

Verder bestaan er funkties in SRL waarmee gemakkelijk een

vektor, rotatie en een frame kan worden opgegeven. ZO maakt de

funktie VECTORC een vektor aan, ROTC een orientatie door

opgave van rotatievektor en rotatiehoek, ORIC idem hier door

opgave van de RPY hoeken en FRAMEC een frame.

Al deze procedures zijn in een module gerealiseerd en kunnen

worden gebruikt voor het opgever. en berekenen van begin en

eindpunten van een baan door de programmeur. Ze zijn echter

niet zo geschikt voor het interpoleren van de baan, daar de

interpolatie aIleen gebruikt maakt van de rotatiematrix en de

translatie vektor en de overige velden niet gebruikt. Terwijl

de geometrische operaties op basis van de MATRIX aIle overige

velden steeds updaten. Hetgeen een nutteloze belasting op de

rekencapaciteit zal betekenen.
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4. De coordinaten transformatie.

Een belangrijk onderdeel van een robot besturing is de

coordinaten transformatie. Deze moet het berekende frame

(translatie plus een orientatie) omzetten naar ashoekstanden

van de robot. Deze worden ook weI jointcoordinaten genoemd. De

omzetting naar jointcoordinaten noemt men de inverse kinema

tische vergelijking. De transformatie kan natuurlijk ook de

andere richting op van jointcoordinaten naar een frame. Dit

noemt men de kinematische vergelijking.

4.1 De kinematische vergelijking van de ASEA robot.

De asea robot (Irb-6) is een industriele robot welke een

gewicht van zes kilogram kan hanteren. Het tool centre point

(TCP) van de robot wordt door ons op het midden van het einde

van de vierde link gedefinieerd. (Zie fig.4.1).

o

a

TCP

t

x

y

/
/

/

figuur 4.1: De ASEA irb6 robot.

De robot beschikt over vijf rotatie assen. De eerste as is

een rotatie om de basis z-as. De tweede as beweegt het TCP in

zijn werkvlak (het r-z-vlak) langs een cirkelboog naar voren

en naar achteren. Door een speciale konstruktie (paralello-
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gram) verandert de hoek die de derde link met het grondvlak

maakt niet. De derde as beweegt het TCP in hetzelfde vlak

langs een cirkelboog op en neer. Ook hier is een paralellogram

konstruktie toegepast, zodat de vierde link niet van hoek

verandert t.o.v. het grondvlak. De vierde as roteert de vierde

link in het werkvlak. De vijfde as roteert het TCP om de vier

de link. In figuur 4.1. zijn ook de rotatie richtingen aan

gegeven. Deze richtingen zijn in overeenstemming met die van

een KUKA-robot. Ze stemmen echter niet overeen met hetgeen we

een positieve draairichting in de wiskunde noemen.

De kinematische vergelijking kan op twee manieren worden

opgelost. Ten eerste door de mechanische konstruktie te bekij

ken en hieruit dan direkt de vergelijking voor de translatie

vektor op te schrijven. De orientatie wordt hierna apart met

rotatie matrices berekend. De andere methode maakt gebruik van

DH-matrices. Voor iedere rotatie as wordt een DH-matrix

opgesteld waarna deze met elkaar worden verrneningvuldigd.

4.1.1 Bepaling van de kinematische oplossing met DH-matrices.

Bij deze methode worden de orientatie en de translatie uit de

kinematische vergelijking van de robot tegelijk bepaald door

voor alle rotatie assen de DH-matrices te bepalen.

De eerste rotatie as: (figuur 4.2 a)

De DH-matrix van as 1 bestaat uit een rotatie om de z-as ge

volgd door een translatie langs de langs de z-as ter lengte

11, waarna een rotatie om de nieuwe x-as over een hoek van 90

graden plaats vindt. Dit staat in figuur 4.2. (a) getekend. De

matrix T luidt:
1

cos(9
1

) 0 - sin(9
1

) 0

- sin(9
1

) 0 - CoS(9
1

) 0
T (4.1 )

1 0 1 0 1
1

0 0 0 1
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(a) (b)

z
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X'

y

.....
..... ....

y

(c)

z

X'
~""~'"""::I,....-t~y'

y'

X

(e)

figuur 4.2: De transfo~atie van iedere link.
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De tweede rotatie as: (figuur 4.2 b)

De tweede rotatie as zorgt voor een rotatie om de z-as over

een hoek -9
2

gevo1gt door een trans1atie over de nieuwe y-as

ter 1engte 12. Door de para1e11ogram konstruktie verandert de

orientatie van het frame niet. Er moet dan over de z-as terug

worden geroteerd. De matrix T 1uidt:
2

1 0 0 1
2

sin(9
2

)

0 1 0 1
2

COS(9
2

)
T (4.2)

2 0 0 1 0

0 0 0 1

De derde rotatie as: (figuur 4.2 c)

Deze as is in principe ge1ijk aan de tweede as. Ook hier

wordt om de z-as geroteerd over een hoek van -9
3

, vervo1gens

wordt er 1angs de nieuwe x-as getrans1eerd om daarna weer te

rug geroteerd te worden om de z-as. De matrix T
3

is dan:

1 0 0 1
3

cos(9
3

)

0 1 0 -1 sin (9
3

)
T

3 (4.3)
3 0 0 1 0

0 0 0 1

De vierde rotatie as: (figuur 4.2 d)

Deze DH-matrix wordt beschreven door eerst een rotatie om de

z-as over een hoek -9
4

gevo1gt door een trans1atie over de

nieuwe x-aSi hierna wordt het resu1taat geroteerd om de z-as

over een hoek van -90 gradeni waarna de zaak om de nieuwe x-as

over 90 graden wordt geroteerd. Dit geeft uiteinde1ijk:

- sin(9
4

) 0 cos (9
4

) 1
4

coS(9
4

)

- cos(9
4

) 0 - sin(9
4

) -1 sin(9
4

)
T

4
(4.4)

4 0 -1 0 0

0 0 0 1
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De vijfde rotatie as: (figuur 4.2 e)

Deze as bestaat aIleen uit een rotatie van -9
5

om de z-as.

cos(9
S

) sin(9
S

) 0 0

- sin(9
S

) cos(9
S

) 0 0
T (3.5)s 0 0 1 0

0 0 0 1

De kinematische vergelijking van de ASEA robot wordt door de

vermenigvuldiging van de matrices (4.1), (4.2), (4.3), (4.4)

en (4.5) gevormd.

T =TTTTT
1-6 1 2 3 4 S

Dit geeft uiteindelijk (4.7)

(4.6)

-c s c -s 5 -c S 5 +5 C C C Px1 4 SIS 1 4 S 1 S 1 4

sl s 4c S-c 1s S s 5 s +c C -5 C Py
T

1 4 S 1 S 1 4

1-6 -c C C 5 -5 P z4 S 4 S 4

0 0 0 1

(4.7)

Px
1

2
c

1
s

2
+ 1

3
c c + 1

4
c c

1 3 1 4

Py
-Iss - 1 5 C - 1 5 C

212 3 1 3 414

P z
1

1
+ 1

2
c

2
- 1 5 - 1 s

3 3 4 4

met: c coS(9
1

) c coS(9
2

) c = cos(9
3

) ect.
1 2 3

5 sin(9
1

) s = sin(9
2

) s sin(9
3

)
1 2 3

4.1.2 Bepaling van translatie en orientatie los van elkaar.

De translatie vektor:

De vergelijking van de translatie vektor is in het z-r-vlak

(werkvlak) gemakkelijk op te sChrijven. (Zie fig.4.3).

p = 1
1

+ 1
2

cos(9
2

) - 1 sin(9
3

) - 1 sin(9
4

) (4.8)
z 3 4

R = 1
2

sin(9
2

) + 1
3

cos (9
3

) + 1
4

cos(9
4

) (4.9)

met p = R coS(9
1

) (4.10)
x

p = - R sin (9
1

) (4.11 )
Y
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I
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,,~---Py:_~- - r- -----'r------+
i Y

(b)

figuur 4.3: De konstruktie van de trans1atie vektor.

Het verge1ijken van de verge1ijkingen (4.8) tot en met (4.11)

met die de p1aats vektor uit matrix (4.7) 1eert ons dat deze

verge1ijkingen inderdaad aan e1kaar ge1ijk zijn.

De orientatie:

De orientatie is een rotatie matrix waarover het TCP is gero

teerd t. o. v. het basis ste1se1. Dit is de vermenigvu1diging

van het rotatie gedee1te van de vijf afge1eide DH-matrices

(4.1) tot en met (4.5) en geeft het rotatie gedee1te van (4.7)

a1s resu1taat.
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4.2 De kinernatische vergelijking van de PHILIPS robot.

De PHILIPS robot (OSCAR-6) is een robot welke zes vrijheids

graden bezit. Aan de laatste as is een grijper gemonteerd. De

bouw van de robot komt sterk overeen met die van de ASEA

robot; dit komt vooral tot uitdrukking bij het oplossen van de

inverse kinernatische vergelijking voor de eerste drie assen.

De eerste as voert een rotatie uit om de z-as van het basis

coordinatenstelsel. De tweede as beweegt de arm langs een

cirkelboog naar voren en naar achteren. Hier is net als bij de

ASEA robot ook een paralellogram konstruktie toegepast

waardoor deze hoek geen invloed op de oriE~ntatie heeft. De

derde as beweegt de arm op en neer. De vierde as is een

rotatie om de derde link. De vijfde as verdraait de approach

vektor van het coordinaten stelsel welke op de grijper is

gedefinieerd. En de laatste as roteert dit stelsel om de a

vektor. (Zie figuur 4.4).
o

a

figuur 4.4: De Oscar-6 PHILIPS robot.

De rotatie richtingen zijn, net als bij de ASEA robot, weer

gelijk aan die van een KUKA robot genomen, dus ook hier tegen

de wiskundige rotatie richting in.

We zullen de kinernatische vergelijking nu aIleen afleiden

door gebruik te rnaken van DH-matrices. In figuur 4.5 zijn de

transformaties tussen de onderlingen assen getekend.
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trans forma ties tussen de onderlingen assen getekend.

z

x

z

~_.....-.-.o:l~Y

(c)

z

x

(d)

z'

y

y'

(e)

y

x'

z

x

(f)

yl

y

figuur 4.5: De transformaties tussen de afzondelijke lin

ken.
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De eerste en de tweede rotatie as: (figuur 4.5 a en 4.5 b)

De eerste en de tweede rotatie as van deze robot zijn gelijk

aan die van de ASEA robot. Deze vergelijkingen zijn:

cos (91) 0 - sin(91) 0

- sin(91) 0 - cos(91) 0
'1' (4.1)

1 0 1 0 11

0 0 0 1

1 0 0 1
2

sin(9
2

)

0 1 0 1
2

cos(9
2

)
'1' (4.2)

2 0 0 1 0

0 0 0 1

De derde rotatie as: (figuur 4.5 c)

De derde as bestaat uit een rotatie -9
3

om de z-as gevolgt

door een rotatie van 90 graden om de nieuwe y-as. Er is geen

translatie.

0 sin (9
3

) cos(9
3

) 0

0 cos(9
3

) -sin(9
3

) 0
'1' = (4.12)

3 -1 0 0 0

0 0 0 1

De vierde rotatie as: (figuur 4.5 d)

De vierde as roteert -9
4

graden om zi jn z-as. Gevolgt door

een translatie langs deze as, waarna om de nieuwe y-as over

een hoek van -90 graden wordt geroteerd. Dit geeft matrix

(4.13):

0 sin(9
4

) -cos (9
4

) 0

0 COS(9
4

) sin(9
4

) 0
'1' = (4.13)

4 1 0 0 1
3

0 0 0 1
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De vijfde rotatie as: (figuur 4.5 e)

De vijfde as roteert een hoek -90-8 over de z-as. Na deze
S

rotatie wordt het ste1se1 over de nieuwe x-as met 90 graden

geroteerd. Hierna wordt over de nieuwe z-as over een 1engte 1
4

getrans1eerd. De DH-matrix is:

-sin (8
S

) 0 cos (8
S

) cos(8S)*1 4
-cos (8

S
) 0 -sin(8

S
) -sin(8 )*1

'1' = S 4
5 0 -1 0 0

0 0 0 1

(4.14 )

De zesde rotatie as: (figuur 4.5 f)

De zesde as roteerd de z-as -8
6

graden om de z-as.

cos(8
6

) sin(8
6

) 0 0

- sin(8
6

) COS(8
6

) 0 0
'1' (4.1S)

6 0 0 1 0

0 0 0 1

De kinematische verge1ijking van de Oscar-6 robot is nu de

vermenigvu1diging van de matrices (4.1), (4.2), (4.12),

(4.13), (4.14) en (4.1S) met e1kaar in deze vo1gorde:

t 0 a Pxx x x
t 0 a P y

'1' Y Y Y (4.16)
1-6 t 0 a P zz z z

0 0 0 1

met:

t -c c 5 C -csccc + C 5 5 5 - 5 5 C C
X 135 6 1 3 4 5 6 1 3 4 6 1 4 5 6

-5 C 5
1 4 6

t 5 C 5 C + 5 5 C C C - 5 5 5 5 - C S C C
Y 135 6 1 3 4 5 6 134 6 1 4 5 6

-c C 5
1 4 6

t 5 5 C - C C C C + C 5 5
Z 3 5 6 3 4 5 6 3 4 6
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0 -c c s s -csccs - c sse - sse s
x 1 3 5 6 1 3 4 5 6 1 3 4 6 1 4 5 6

+s C C
146

0 S C S S + sse c s + s sse - esc s
y 135 6 1 3 4 5 6 1 3 4 6 1 4 5 6

+c C C
1 4 6

0 S S S - C C C S - C 8 C
Z 3 5 6 3 4 5 6 3 4 6

a
x

a -8 C C + 8 8 C 8 - C 8 8
Y 135 1345 145

a -s C - C C 8
Z 34 345
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4.3 De inverse kinematische verge1ijking van de ASEA en de

PHILIPS robot.

De inverse kinematische verge1ijking beschrijft de transfor

matie van een frame naar jointcoordinaten. Vanwege de grote

para11e11en in het op1ossen van de verge1ijkingen, worden

beide robots in een paragraaf behande1d. De op1ossing kunnen

we het beste in twee stukken opsp1itsen. Eerst de bepa1ing van

de eerste drie hoeken uit de trans1atie vektor en de approach

vektor, daarna het op1ossen van de overige hoeken uit de

orientatie, nadat de bekende hoeken eruit zijn gee1imineerd.

Bet oplossen van de eerste drie hoeken:

De eerste drie hoeken kunnen op een grafisch manier worden

bepaa1d (figuur 4.6). Wanneer we vanuit het TCP een 1engte 1
4

in de approach richting terug gaan komen we op de p1aats waar

het uiteinde van 1ink3 zich bevindt. Deze p1aats wordt vo11e

dig bepaa1d door de stand van de eerste drie assen. De vektor

naar het einde van 1ink3 noemen we p :
1

(4.17)

met voor de ASEA, zowe1 a1s voor de PHILIPS robot:

1
2

C
1

S
2

+

-1 5 s 
2 1 2

1
1

+ 1
2

5
2

1
3

C
1

C
3

1
3

5
1
c

3

- 1 5
3 3

(4.18)

De eerste hoek kan nu direkt uit p en p worden berekend
Ix ly

door gebruik te maken van de atan2 funktie. Deze rekent de

arctangens voor vierkwadranten uit, doordat deze de tekens van

de twee ingevoerde variabe1en onderzoekt.

9
1

= atan2(-p ,p ) - 'arctan(-p /p )'
ly Ix ly Ix

In figuur 4.6 is de konstruktie getekend waaruit 9
2

en 9
3

zijn te bepa1en. De robot arm is in het z-r-v1ak getekend. De

konstruktie is zo gekozen, zodat er a11een maar arctangens

funkties bepaa1d hoeven te worden. Met de arctan2 funktie

kan de hoek precies worden berekend, wat met een arcsin en
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arccos niet mogelijk is. Daar kan de hoek ook 180 graden

verdraaiing de juiste hoek zijn.

~-

z

figuur 4.6: Grafische bepaling van de hoeken 9
2

en 9
3

,

Voor de hoeken geldt:

90 - 7 - a

-(90 - (9
2

+a) - ~) = ~-7

(4.19)

(4.20)

In de bovenstaande vergelijkingen (4.19) en (4.20) moet er

drie keer een arctangens worden aangeroepen. Voor de hoeken a,

~ en 7 geldt:

7 atan2( z' , r) (4.21)

~ atan2 ( p, (l-q) ) (4.22)

a atan2 ( p, q) (4.23)

met voor 7:

z'= z - 11 (4.24)

,j P 2+ 2
(4.25)r Plylx

en voor ~ en a:

,
1 ,j (r) 2 + (z' ) 2 (4.26)

1
2 _ 1 2

+ 1
2

(4.27)
3 2

q
2 1
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(4.28)

De vergelijkingen van p en q zijn verkregen door het oplossen

van de vergelijkingen voor de lengtes van de twee rechte

driehoeken:

2
1

2
( 1 ) 2P - - q

3
2

1
2 2

P 2
- q

Het oplossen van de eerste driehoeken van de inverse kinema-

tische vergelijking kost:

- 19

- 13

4

3

verrnenigvuldiging/deling.

optellen/aftrekken.

arctangens.

worteltrekken.

Voor de PHILIPS robot kan dit aanzienlijk worden vereenvou

digd. Dit komt doordat 1
2

gelijk aan 1
3

is. Dit maakt de

driehoek met de zijden 1
2

, 1
3

en 1 tot een gelijkbenige drie

hoek. Dit betekent:

a = ~ = atan2(2p,l)

met p:

(4.29)

p (4.30)

en voor 1 geldt vergelijking (4.26). Dit geeft een besparing

van: - 6 verrnenigvuldig/deling.

- 3 optellen/aftrekken.

- 1 arctangens.

Bet oplossen van de laatste drie (twee) hoeken:

De overige hoeken worden uit de orientatie matrix bepaald,

nadat de eerste drie hoeken uit de orientatie zijn geelime

neerd. We houden dan een orientatie over welke wordt bekeken

ten opzichte van de basis die na de derde link is gedefini

eerd.

De eliminatie van de eerste drie hoeken uit de orientatie

gaat als voIgt te werk. We weten:

T = T T T T T T
61-6 1 2 3 4 5

(4.6)

Door verrnenigvuldiging van T met de inverse rotatie matri-
1-6



- 32 -

ces van de eerste drie hoeken houdt men een orientatie over

die aIleen uit de laatste drie (twee) hoeken bestaat. (4.31)

T-1 T -1 T -1 T = T T
5

T ( 4 • 31 )
3 2 1 1-6 4 6

De ASEA robot:

(4.32)

C 5
4 5

Voor de ASEA robot zijn de matrices T;l T;l de identiteits-

T aIleen met T-
1

vermenigvuldigd moet
1-6 1

matrixvermenigvulding houden we de matrix

matrix, waardoor

worden. Na deze

(4.32) over:

[
5 C

4 5
T 5

4-5 5
C C

4 5

Hieruit vallen direkt de hoeken 8
4

en 8
5

te berekenen, door

gebruik te maken van de atan2 funktie. Voor deze berekening

hebben we slechts vier van de negen getallen uit de matrix

nodig. Deze hoeven dan aIleen te worden berekend. Berekening

van de hoeken is dan als voIgt:

8 =
4

8 =
5

atan2(-a ,c a -5 a )
z 1 x 1 y

atan2(-s t -c t ,5 0 +c 0 )
1 x 1 y 1 x 1 y

(4.33)

(4.34)

Doordat de ASEA robot slechts vijf vrijheidsgraden heeft

bestaat er een afhankelijkheid tussen de plaats vektor en de

orientatie. Deze is:

a /p = a /p = A
x x y y

(4.35)

De PHILIPS robot:

Voor de PHILIPS robot moeten we twee hoeken elimineren uit de

orientiematrix: 8
1

en 8
3

. De hoek 8
2
heeft geen invloed op de

orientatie. Nadat de twee hoeken zijn geelimineerd houden we

over:

[ -c c c +s s -c C 5 -5 C -c C

]
45646 456 4 6 4 5

T = s c C +c S S C S -c C s4 c 5 (4.35)
4-6 45646 4 5 6 4 6

S5 C6 S 5 -c
5 6 5

Hieruit kunnen we 8
4

bepalen door de atan2 te nemen van
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elementen 13 en 23 uit de matrix (4.35). Als de vijfde link

niet verdraaid is dan is 9
4

onbepaald: cos (9
5

) =0. Hierdoor

roteren as 4 en as 6 allebij om dezelfde vektor. Indien dit

voorkomt, dan wordt voor link4 de vorige hoekstand genomen

vermeerderd met de verandering van de hoek die hij met de

huidige hoeksnelheid zal hebben. De hoek 9
4

kan ook met 180

graden worden verdraaid, daar het teken van c onbekend is. In
5

de transformatie wordt dan ook altijd voor de hoek gekozen die

het dichtst bij de aktuele hoekstand van de robot ligt.

Na eliminatie van 9
4

uit (4 .35) krijgen we:

[ c,C,
c

5
s

6

-:: ]T -5 c (4.32)
5-6 6 6

S C 5 5
5 6 5 6

Uit deze matrix vallen direkt de overige twee hoeken te bepa

len.

Het totaal aantal rekenakties voor beide transformaties is in

tabel 4.1 gegeven.

tabel 4.1: aantal rekenakties voor de inverse kinema-

tische vergelijking.

rekenaktie ASEA PHILIPS

verm. /delen. 29 42

opt./aftrek. 16 26

arctan 6 6

cos/sin 0 4

wortel 3 3

NB. De inverse matrices, waarmee de hoeken worden geelimi

neerd, zijn niet de echte inverse matrices. Deze matrices

zorgen ervoor dat de basis terug op de oorspronkelijke

basis wordt geprojekteerd waarbij de assen niet noodzake

lijk op hun oorspronkelijke assen terug komen, maar 90 of

180 graden verdraaid over de hoofdassen.
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5. Bet snelheidsprofiel.

Langs een baan wordt altijd een snelheidsprofiel gedefini

eerd. Dit geeft de snelheid aan waa~ee langs een baan wordt

voortbewogen. Voor een stuk baan tussen twee opgegeven punten

ziet het snelheidsprofiel er als voIgt uit. Eerst wordt er

versneld totdat de gewenste snelheid is bereikt. Dit tijdstip

noemen we t. Hierna wordt er eenparig met deze snelheid
1

voortbewogen tot tijdstip t
2

waarna eenparig wordt vertraagd.

De TCP zal precies in het opgegeven punt tot stilstaand komen

op het tijdstip d. Figuur 5.1 laat het een en ander hiervan

zien.

v

snelheid1V
o

a
2

t 1 t
2

) tijd d

figuur 5.1: Voorbeeld van een tijdsprofiel langs een baan.

De parameters t,t, d, a en a worden gebruikt voor de
1 2 1 2

berekening van de snelheid en de plaats. Er wordt echter niet

gecontroleerd of op tijdstip d de plaats het eindframe exact

bereikt is en de eindsnelheid gelijk aan nul is. De parameters

moeten daarom zeer nauwkeurig worden bepaald.

Voor het bepalen van een snelheidsprofiel nemen we aan: 5>0.

(D.w.z. de af te leggen afstand is altijd positief) .

5.1 Het oplossen van een snelheidsprofiel.

Uit het bovenstaande plaatje kunnen we de volgende vergelij

kingen opstellen:

v - vo a = a
1

(5.1 )
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d via + t
2

a = a (5.2)
2 2

vd-
1 (v v ) t -

1
(d-t

2
) (5.3)s = - - v

2 o 1 2
met s de lengte van de baan.

v de snelheid waarmee langs de baan wordt bewogen.

v de snelheid waarmee de baan wordt ingegaan.o
a

l
de versnelling. Deze wordt gelijk aan a

2
genomen.

a
2

de vertraging. Deze wordt gelijk aan a
l

genomen.

d de tijd waarin langs de baan wordt bewogen.

t
l

het tijdstip tot waaraan versneld wordt tot snelheid

v.

t het tijdstip tot waaraan met een eenparige snelheid
2

wordt voortbewogen.

Vergelijking (5.1) en (5.2) behoeven geen toelichting deze

zijn direkt te doorzien. Vergelijking (5.3) behoort echter weI

wat te worden toegelicht. Hier staat een vergelijking voor de

lengte van de baan. Deze is de oppervlakte welke omsloten

wordt door het snelheidsprofiel en de tijdas in figuur 5.1.

Dit is de oppervlakte vd minus de oppervlakte van de twee
1

driehoekjes. De oppervlak van de eerste driehoek is -(v-v )t .
2 0 1

En voor de tweede driehoek is dit ~V(d-t2).

De drie vergelijkingen bevatten zeven onbekenden. Om deze op

te kunnen lossen moeten we van vier variabelen de waarden
1

weten. Vo en s zijn in het systeem bekend .En, t
l

en t
2

worden altijd door het systeem bepaald aan de hand van de

bovenstaande vergelijkingen, zodat we met het geven van twee

variabelen de overige kunnen oplossen. We hebben de keuze uit

v, a en d.

5.1.1 Het bepalen van het profiel, met gegeven snelheid en

versnelling.

Wanneer snelheid en de versnelling zijn gegeven kunnen we de

1
Dit geldt niet voor een spline want hiervan is lengte van de

baan onbekend.
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vergelijkingen oplossen. De volgende oplossing wordt gebruikt

in het programma:

- Bepaal eerst t
1

uit:

t = II (v-v ) II/a
1 0

(5.4)

LET OP: v kan groter zijn dan v.o
- Kijk of de maximale snelheid (v) kan worden gehaald. Dit kan

worden gedaan door het bepalen van de grensafstand. Deze is:

112
s =-(v+v)t +-v/a

grens 2 0 1 2
(5.5)

- Indien 5> s kan t worden berekend door (5.2) en (5.3)
grens 2

met elkaar te cornbineren:

2s-v to 1
t = ---=---

2 2v

t
1

+2
v

(5.6)

De waarde van d wordt bepaald met (5.2).

- Indien s< s dan zijn er twee mogelijkheden. Ten eerste
grens

de weg is lang genoeg om te kunnen stoppen op het eindpunt.

Ten tweede, er treedt een overshoot op. Het TCP beweegt door

het eindpunt om er later naar terug te bewegen.

Kritische lengte van deze weg is:

2
v o

sovershoot ;za-

a. Bepaling van t
1

zonder overshoot.

Bij deze bepaling moet eerst worden versneld, waarna

vertraagd wordt. Echter snelheid v wordt hier niet gehaald

en de waarde van t, die eerder is bepaald, is hier niet
1

geldig en moet opnieuw worden berekend. Dit wordt gedaan aan

de hand van figuur 5.2.

V
m

snelheid

--~) tijd

t d
1

figuur 5.2: Het snelheidsprofiel zonder eenparig stuk.
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Het oppervlak van driehoek 1 is gelijk aan dat van driehoek

2, zodat de afstand van de baan gevormd wordt door de twee

rechthoeken i en ii en de driehoek iii.

1 2
5 .., v t + v t + -v I a

m 1 a 1 2 a

met: v.. v + at
mal

(5.8)

(5.9)

Invullen van (5.9) in (5.8) geeft na uitwerking vergelijking

(5.10):

2 1 2
a t + 2 v t + ( -v la - 5) = 0 (5.10)

1 a 1 2 a
Oplossen van deze vergelijking met de abc-formule geeft een

waarde voor t :
1

v a
t =- -- +

1 a

j 1
2

2
v + asa

a
(5.11)

Hierna kan v worden bepaald met (5.9) en d met (5.2).
m

b. Bepaling van t met overshoot.
1

De berekening is gelijk aan die zonder overshoot. Hier wordt

echter eerst ' vertraagd' en daarna ' versneld'. Zie figuur

5.3. Het teken van de versnelling moet worden veranderd voor

het juiste resulaat. En wordt dan:

t =
1

v a
a a

- as
(5.12)

snelheid

va

v

d

---)~tijd

figuur 5.3: Snelheidsprofiel

overshoot.

van het stoppen met
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De nu afgeleide formules voor een snelheidsprofiel met een

begin snelheid kunnen we vergelijken met die zonder een begin

snelheid, zoals deze door Antonissen [2] worden beschreven. De

vergelijkingen met eenparig stuk worden:

uit (5.4) voIgt: t .. via
1

uit (5.6) voIgt: t .. slv
2

uit (5.2) voIgt: d = t + t
1 2

De vergelijking (4.11) zonder een eenparig stuk wordt:

t =
1

Al deze vergelijkingen komen overeen met die van Antonissen

[2] .

5.1.2 Ret bepalen van het profiel met een gegeven tijdsduur

zonder eenparig stuk.

Als aIleen de tijdsduur voor een beweging gegeven is, dan

hebben we een parameter te we:'nig om een uniek profiel te

berekenen. In dat geval nemen we de default versnellings waar

de. Echter het kan gebeuren dat deze te klein is, dan wordt er

voor een profiel dat aIleen uit versnellen en vertragen

bestaat gekozen. We gaan dan ook eerst de versnelling voor dit

type profiel bij de opgegeven tijdsduur bepalen.

Voor een profiel zonder een eenparig stuk geldt:

t t = t
1 2

Dit invullen in (5.1), (5.2) en (5.3) geeft:

v - at - v= 0
0

v + at - ad .. 0

-2s + vd + v t 0
0

De onbekende v en t worden nu uit de vergelijkingen weg

gewerkt en we houden over:

222
-d a + (-45 + 2v d) a + v = 0o 0

Met behulp van de ABC-formule kunnen we a oplossen.

a = -2s + v d
----'0- +

d
2

122
v ds + - v do 2 0

(5.13)
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Wat betekent vergelijking (5.13) nu voor het snelheidspro

fiel? Hebben we de a voor het versnellende of het vertragende

stuk? Wanneer is het plus- en wanneer is het rninteken geldig?

We kunnen dit onderzoeken door een bekende waarde voor de

variabelen s en v in te vullen;a
1. v = 0a

Nu rnoet gelden: t= d/2
1

s=-a
2

(d/2)2 ..

invullen in (5.13)

a= -

van v z: 0 geeft:
a

Aangezien a niet nul is, kunnen we hier uit afleiden:

- wanneer: s>O

+ wanneer: s<O

en a stelt de versnelling van het tweede stuk van het

snelheidsprofiel voor.

2. s=O

Invullen van s=O in (5.13) geeft voor a:

a=
v a

-d-
r IIvll

+-12 __a_
d

Wanneer v >0 .. a>O .. + teken.a
Wanneer v <0 .. a<O .. - teken.a

Uit deze twee gevallen kunnen we nog niet voor aIle kornbina

ties van v en s het juiste teken bepalen. Imrners wanneer va a
positief is en s ook, dan hebben we de keuze uit een plus en

een rninteken.

Er blijkt een grens te bestaan en weI wanneer;

1
s=-v d

2 a

In dit geval bestaat het profiel aIleen uit een vertragend

stuk, zoals in figuur 5.4 is getekend. Een plus teken geldt,

indien s< -%- vod. Invullen van het grensgeval in (5.13) geeft

voor de versnelling:

a z:± v /da
Dit is tevens de rninirnale waarde welke a, absoluut gezien, kan

aannernen.
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In figuur 5.5 is een teken overzicht gemaakt van het teken

van formule (5.13). Hierin is tevens aangegeven welke vorm het

snelprofiel zal hebben. In verband met de korte vertragende

stukken is het beter om de waarde van de versnelling a te
1

bepalen, wanneer "v " > "2s/d".o

v o

snelheid

1 s= 2- v d
2 0

d

---~)~ tijd

figuur 5.4: Snelheidsprofiel te bepaling voor het teken

van vergelijking (5.13) .

.,...
v

~
0

I
+

+
+

~
...

...

- - -
~ s

-~
-

figuur 5.5: teken overzicht ter bepaling van het teken

van (5.13) en het bijbehorende snelheidspro

fiel.
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5.1.3 Bepaling van het profiel met gegeven tijdsduur en

eenparig stuk.

Wanneer de versnelling voor een snelheidsprofiel met gegeven

tijdsduur zonder een eenparig stuk is bepaald, dan kunnen we

deze vergelijken met een gegeven versnelling. Is deze groter

dan de berekende versnelling dan kunnen we een snelheidspro

fiel maken met een eenparig stuk. Van de vergelijkingen (5.1)

tim (5.3) weten we: a, d, en t <t Berekend moet worden t
1

en
1 2

t 2 •

Als we de vergelijkingen oplossen dan krijgen we voor t :
1

d v / (~ r- ( 2:0-)\
dv s

t T - -0- - -0 - -
1 2a 2a a

(5.14)

en voor t :
2

d v / (~ r ( 2:0-)\
dv s

t T - -0- + -0 - -
2 2a 2a a

(5.15)

We kunnen een drietal verschillende profielen voorstellen.

Ten eerste een profiel bestaande uit een versnellend stuk

gevolgd door een eenparig stuk waarna vertraagd wordt naar een

snelheid nul, figuur 5. 6a. Ten tweede een profiel dat eerst

vertraagd wordt tot een snelheid v, v groter nul, gevolgd door

een eenparig stuk waarna vertraagd wordt naar een snelheid

nul, figuur 5.6b. En tenslotte, een profiel welke eerst

vertraagd naar een negatieve snelheid, daarna eenparig met

stoppen, figuur 5.6c.

---~)lttijd t
2 d

(figuur 5.6) (a)
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---~>tijd

sne1heid

r v

(b)

vo
snelheid

t v

)

(c)

figuur 5.6: De drie verschillende profielen welke

mogelijk zijn met een opgegeven tijdsduur.

Voor het grensgeval, wanneer profiel (a) overgaat in profiel

(b) geldt t =0. De af leggen weg heeft dan een lengte van:
1

2
v

s v d - -0-
grens 0 2a

een(5.14)volgensuitwekrijgendanAls s<s
grens

negatieve waarde. De oorzaak hiervan is de teken verandering

van de versnelling. We moeten voor t de absolute waarde ne
1

men. Verdere verkleining van s leidt tot een t welke groter
2

is dan d. We hebben dan profiel (c). Ook hier moet het teken

van a veranderen voor het juiste resultaat. De vergelijkingen

(5.14) en (5.15) worden:

t
1

d
T

v
- -0- -

2a
dv
-0 
2a

s
a

(5.16)
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t
1

d -
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dv
-0 
2a

s
a

De vergelijkingen (5.16) en (5.17) kan weer gekontroleerd

worden met de vergelijkingen die Antonissen [2 ] heeft

afgeleid waarbij met een beginsnelheid nul wordt gerekend.

uit (5.14) voIgt:
d I (~ f- s

t = T1 a

uit (5.15) voIgt:
d I (~ f- s

t = T +
2 a

Deze komen overeen met die van Antonissen [2] .



- 44 -

5.2 De afronding van de berekende tijden.

De baaninterpolatie werkt met een sampeltijd. Voor het

MRAC-algoritme waarop de ASEA robot werkt is een sampeltijd

van 10ms nodig. Voor de PHILIPS robot geldt een sampeltijd van

100 ms. Daar de tijden die door de voorgaande paragrafen

berekend worden 'nooit' een veelvoud van de sampeltijd zijn,

geven ze aanleiding tot fouten. Deze kunnen worden voorkomen,

als de berekende tijden worden afgerond op het dichtsbijzijnde

veelvoud van de sampeltijd. Hierna moeten dan de waarden van

de versnellingen en stationaire baansnelheid worden aangepast

om toch precies in het eindpunt te kunnen komen.

Uit de vergelijkingen (5.1) tim (5.3) volgen direkt de

forrnules voor het oplossen van v, a
1

en a
2

•

- uit (5.3) voIgt v:

2s - vt
v

d
0-1

+ t - t
2 1

- uit (5.1) voIgt a
1

v - v
a = 0-

1 t
1

- uit (5.2) voIgt a :
2

v
a =

d2 - t
2

(5.18)

(5.19)

(5.20)

t en t moeten na afronding minimaal een keer de sampeltijd
1 2

zijn en d moet minirnaal twee keer de sampeltijd bedragen. Dit

om te voorkomen dat de afrondingen te onnauwkeurig worden

waardoor de af te leggen weg niet precies wordt gehaald. Dit

zou een eindfout betekenen voor het TCP.
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6. Splines

Vooruitlopend op de bewegingen welke geimplementeerd zijn,

wordt er eerst ingegaan op splines welke gebruikt worden voor

de beschrijving van een baan tussen twee punten . De eigen

schappen van een spline zijn ideaal om bewegingen rond

bepaalde punten af te ronden (viamove), of om een baan door

een serie gegeven punten te berekenen (lanemove).

In de tweede paragraaf van dit hoofdstuk zal op een snel

heidsberekening worden ingegaan. De snelheid waarmee langs de

spline wordt bewogen wordt konstant houden. Deze werkt zeer

simpel en wordt aan de hand van een voorbeeld geillustreerd.

6.1. De polynomen spline.

Om een vloeiende lijn te kunnen trekken door een aantal

geven punten maken we gebruik van splines. Dit is een Engels

woord voor een stuk flexibel materiaal dat door een aantal

punten vast wordt gezet. Tussen deze punten ontstaat dan een

vloeiende lijn.

In de wiskunde kan zo'n lijn beschreven worden door polyno

men. De Ferguson kromme is er een van. Deze beschrijft een

kromme tussen twee gegeven punten in de ruimte. Op ieder van

deze punten is een richtingsvektor gekozen, die de kromme

raakt in de twee punten.

y

x

figuur 6.1: Twee dimensionale voorstelling van een spline

op een interval.

Beschouw figuur 6.1, hierin hebben de vektoren A en B hun
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a en b. De vektoren T en T zijn de raakvek-
A B

krorrane in de punten a en b. We kunnen een

ruimtelijke krorrane door de punten a en b definieren welke de

volgende vorm heeft:

3

p(u)= L R
i

i=O

i
u (6 .1)

waar u een dimensieloze parameter is welke de waarden kan

aannemen OSuS1. De funktie p(u) heeft de volgende grensvoor

waarden:

p(O)=A; p(l)=B; dp I =T·
du u=O A'

dp I -T
du u=l B

Door deze waarden in de vergelijking (6.1) te substitueren

bepalen we de waarden van R :
i

Vergelijking (6.1) kan dan worden geschreven als:

3 2
p(u)=u [2 (A-B)+T +T ]+u [3 (B-A)-2T -T ]+uT +A

A B A B A
(6.2)

welke een krorrane tussen A en B beschrijft in termen van de

parameter u. Omdat vergelijking (6.2) een algemeen interval

tussen twee punten beschrijft, kan deze eenvoudig worden uit

gebreid voor n punten met n-l intervals.

figuur 6.2: Twee dimensionale voorstelling van een spline

door n geven punten.

t
n
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Laat P. n vektoren in de ruimte zijn, en t de corresponde-
J j

rende raakvektoren, zoals in figuur 6.2 staat. De vergelijking

voor het jde interval is:

3 2P (u)=u [2(p -p )+t +t l+u [3(p -p )-2t -t ]+ut +p
j j j+l j j+l j+l j j j+l j j

(6.3)

Aan de volgende condities moet worden voldaan om een gladde

continue kromme te krijgen voor het jde interval:

Pj(l)=Pj+l (0)

P ' (1) =P' (0)
j j +1

p~(l)=p~ (0)
J J + 1

(6.4)

hier moeten de eerste en de tweede afgeleide van de kromme

continue zijn in de punten j en j+1. Herschrijven van (6.3)

3 2
P (u) =R u +R u +R u+R

j 3j 2j Ij OJ

hieruit volgt dat

2
P• (u) =3R u +2R u+R

j 3j 2j Ij

en

P" (u) =6R u+2R
j 3j 2j

Substitueren van de bovenstaande uitdrukkingen in de vergelij

kingen van (6.4), geeft na vereenvoudiging het resultaat van

hieronder:

t +4t +t ..3 (p -p)
j j+l j+2 j+2 j

(6.5)

Vergelijking (6.5) geeft een algemene relatie tussen een punt

en een raakvektor op de kromme. Nader bekijken van (6.4) maakt

duidelijk dat aIleen de tweede afgeleide door (n-1)ste punten

zijn beschouwd. Op de eindpunten kunnen we definieren:

P"(O)=o; P" (1)=0
1 n-l

Dit houdt in: geen buiging op de eindpunten wordt veronder

steld. Dit geeft de volgende vergelijkingen:
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2t +t K3 (p -p )
1 2 2 1

(6.6)
t +2t K3 (p -p )

n-l n n n-l

Vergelijkingen (6.5) en (6.6) bevatten samen n vergelijkingen

met n onbekenden. Alle waarden van p zijn bekend, zodat we de
j

waarden van de raakvektoren kunnen bepalen.

2t + t + 0 + 0 + 0 + 0 + .. ·"3 (p -p )
1 2 2 1

t +4t + t + o + 0 + 0 + .. · ...3 (p -p )
1 2 3 3 1

0 + t +4t + t + 0 + 0 + ... K3 (p -p )
2 3 4 4 2

0 + 0 + t +4t + t + 0 + .. · .. 3 (p -p ) (6.7)
3 4 5 5 3

0+ 0+ O+···+t +4t +t =3(p -p )
n-2 n-l n n n-2

0+ 0+ 0+···+ 0 +t +2t =3(p -p )
n-l n n n-l

De bovenstaande vergelijking is met een geoptimaliseerde LU

decompositie eenvoudig op te lossen.

6.2. De snelheid over een spline.

Een spline wordt door een begin-, eindpunt, en de raakvek

toren beschreven. De variabele u bepaalt een plaats op de

spline. Als u=O dan wordt het beginpunt en met u=l wordt het

eindpunt aangeduid. De tussenliggende waarden van u bepalen de

tussenliggende punten op de baan. Om met een konstante snel

heid over de baan te kunnen bewegen, moeten de berekende

punten op gelijke afstand van elkaar liggen.

distance [p (u ), p (u ) ] KV Tsamp
ti ti+Tsamp

(6.8)

met: v

Tsamp

snelheid langs de baan

sampeltijd van de baanberekening

Als we de sampeltijd oneindig klein laten worden, dan kunnen

we uit vergelijking (6.8) de differentiaal vergelijking (6.9)

afleiden. Deze luidt:
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II ~~u) II du vdt (6.9)

met: II ~~U) II de norm van de raakvektor aan de
spline in termen van u.

Oplossen van deze differentiaal vergelijking geeft:

I
Tsamp

du = v dt
o

We nemen aan dat we IIdp/dull op een klein stukje t:.u langs de

spline met een rechte lijn kunnen benaderen, dan wordt de

integraal:

met t:.u = u -u
1 0

v Tsamp (6.10)

t:.u is de waarde waarmee we u elke sampeltijd moeten verhogen

om met een snelheid v over de kromme te kunnen voortbewegen.

De formule eist echter kennis van de nieuwe waarde u. Door te

veronderstellen dat IIdp/dull niet van waarde verandert, kunnen

we t:.u berekenen:

t:.u=
v Tsamp

II ~~U) II
(6.11)

Met deze waarde van t:.u wordt nu IIdp(u )/dull bepaald in (6.10).
1

En hiermee wordt een goede benadering voor t:.u gevon- den, mits

v Tsamp niet te groot is.

2 v Tsamp

(6.12)

met: t:.u de toename van u om een constan-

te snelheid te kunnen handhaven.

II ~~uo111 de norm van de afgeleide van de

kromme op het beginpunt u
o

.

II ~~ul111 de norm van de afgeleide van de

kromme in u bepaald door (6.11)
1
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6.3 Grafische beschouwing van de snelheidberekening.

Het bovenstaande verhaal kunnen we ook grafisch weergeven. Ik

zal dat doen aan de hand van een voorbeeld kromme. Beschouw de

spline met de volgende parameters:

T =( 74.82, 132.03, 0)
B

A= (575 . 878, - 3 0 0 . 0, 1150)

B=(537.409,-233.98, 1150)

T = ( -151.76,
A

0, 0)

en de spline zal doorlopen worden met:

v= 300 mm/s: Tsamp=10 ms

Deze parameters leveren de kromme op van figuur 6.3. De

parameters van deze spline zijn afkomstig van een viamove met

de afronding rond het punt T=(500, -300, 1150) .De smoothfactor

was hier 75mm.

T
B

-230 ,----.-----fr-------.-------,--------,,-------,

-240

-250 ;:
,-.... -260E
E
.5->. -270

1_
280

/ -290 . . .,.....,......

I- A
• -300

500, -300 520 530 540 550 560 T 570 580
A

X (in rnm)

figuur 6.3: Twee dimensionale weergave van de spline.

(voor gegevens zie tekst) .
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figuur 6. 4a te klein en voorvoor

(dp Idu) .
1

nu dat deze stap

van u (u ). En bereken van
1

afgeleide.

We zien

Op deze kromme moeten we nu punten gaan berekenen op gelijke

afstanden van elkaar af. Deze afstand moet de grootte hebben

van v Tsamp (3mm). Dit wordt gedaan met vergelijking (6.12) en

werkt als volgt: (Zie figuur 6.4)

-bepaal de norm van de afgeleide voor het punt aan de

kromme waar je nu zit. (u, dp Idu) .a a
-bepaal aan de hand van deze gegevens de nieuwe waarde

dit punt de norm van de

6.4b te groot is. We kunnen dit corrigeren door de gemiddelde

waarden van de twee afgeleiden te nemen.

-Bepaal de gemiddelde waarde van dp Idu en dp /du.a 1

(dp/ du) .

-Bereken de waarde u door dp Idu te gebruiken, in plaats
3 2

van dp Idu.a

ua
u U

1 3
u u

3 1

(a) (b)

figuur 6.4: Grafische weergaven van het tot stand komen

van een stap over een spline.

a) met een afnemende dp/du.

b) met een toenemende dp/du.

In deze benadering zit nog altijd een fout. Als we figuur

6.4a bekijken , zien we dat u groter is dan de eerste schat
3

ting u1 ' Gevolg: dp3Idu<dp1/du. De schatting dp21du als gemid-
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delde waarde is voor het interval [u,u] is eigenlijk nog aano 3

de hoge kant. De schatting van u is dus iets te laag. In
3

figuur 6.4b Zien we hetzelfde gebeuren ook hier is de gemid-

delde waarde van de norm van de afgeleide iets te hoog op het

interval [uo' u
3
], waardoor de schatting van u

3
iets aan de

lage kant is. In de praktijk zal dit een lichte snelheidsda

ling betekenen.

Terug naar ons voorbeeld. In figuur 6.5 staat voor onze krom

me de norm van de afgeleide als funktie van u uitgezet. Met

daarin de gemiddelde waarde interpolatie voor een constante

snelheid van 300mm/s.

160,-------,---,-------,,------,---...,...-----r---,----r------,-----,

............................ ; ; ; , .

j ••

1

90 ~:"" ; ; : f;:"""" ; : .

80

70 L.....-_----L..__...1....-_-.1.__....L.-_----L__.....L..._--J~_--L-__L...-_---J

o 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

u
figuur 6.5: De norm van de afgeleide als funktie van u

van de voorbeeld funktie, met hierin de

interpolatie voor een snelheid van 300mm/s.

Uit de grafiek blijkt dat de keuze van de gemiddelde waarde

zeer goed is. In figuur 6.6 is de gemiddelde 6u/Tsamp uitgezet

als funktie van u. De onderbroken lijn is de funktie du/dt
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voor deze snelheid.

4,...-----.----r----,-----r----r---.------.----r----,-------,

3.5

3

2.5

.... , ="-l , , , -l~ ; Y::3.9Q@n/s

1.5
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

u

------ du/dt

flu/Tsamp

figuur 6.6: De funktie flu/Tsamp met daarin du/dt als

funktie van u.

Nu rest ons nog de snelheid te bekijken. Dit wordt gedaan

door de afstand tussen twee opeenvolgende punten te bepalen.

Als we de waarde u gebruiken voor het berekenen van een nieuw
1

punt, dan blijkt de afwijking ± 2.5% te varieren, figuur 6.7a.

Als we het nieuwe punt berekenen met ons algoritme dan blijkt

de afwijking veel kleiner, namelijk slechts 0.23%, figuur

6.7b. In figuur 6.7b is ook de snelheid getekend indien we ge

vonden nieuwe u uit ons algoritme gebruiken voor het berekenen

van een betere gemiddelde dp/du. Dit blijkt echter alleen een

verbetering aan het begin en het einde van de kromme de

maximale snelheidsafwijking blijft echter 0.23%. Een
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figuur 6.7: Snelheidsregeling door de spline van fig.6.3.
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verklaring hiervoor moet gezocht worden in de manier van de

snelheidsbepaling. Deze wordt bepaald door het meten van de

afstand tussen de punten en deze te delen door de sampeltijd.

De kromme wordt op deze manier met rechte lijnstukken

benaderd. Dit geeft aanleiding tot een fout. De fout is het

kleinst aan het einde en het begin van de kromme, omdat daar

de buiging minimaal is. We kunnen concluderen dat de fout van

de benadering van de lengte van een baanstuk groter is dan de

fout die het algoritme maakt bij het berekenen van de juiste

nieuwe waarde van u. Dit kan worden geconcludeerd aan de hand

van het eerste stuk grafiek in figuur 6.7b.

Uiteindelijk kan worden geconcludeerd, dat het algoritme goed

de snelheid langs een spline kan handhaven. Het algoritme zal

beter werken naarmate de snelheid kleiner wordt en naarmate de

variatie in dp/dt kleiner is.
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7. De bewegingen.

In de taal SRL zijn diverse soorten bewegingen gedefinieerd.

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de bewegingen die gerea

liseerd zijn en hoe deze werken. AIle bewegingen zijn in

PASCAL-procedures uitgevoerd. Deze komen overeen met een bewe

ging of met een stuk van een beweging in SRL. Door de bewe

gingsprocedures op een goede manier te combineren, kan men

aIle soorten bewegingen maken. Men kan deze vloeiend in elkaar

overlaten gaan door gebruikt te maken van de viamoves.

De viamoves ronden de baan af bij het beginpunt cq. eindpunt

van een stuk baan, waardoor discontinuiteiten in de beweging

worden vermeden. De afronding speelt zich af binnen een denk

beeldige bol rond zo'n punt. De grootte van de straal van de

bol wordt de smoothfactor genoemd (figuur 7.1) Voor de viamove

wordt altijd een snelheidsprofiel berekend, zodanig dat de

beweging precies zou stoppen in het eindpunt. Op een afstand

smoothfactor wordt echter de interpolatie gestopt, waarna de

volgende beweging begint met afronding. De beweging is dan nog

niet tot stilstand gekomen.

De berekening van iedere beweging bestaat uit twee gedeelten.

In het eerste gedeelte worden de parameters bepaald waarmee de

beweging moet worden uitgevoerd. In het tweede gedeelte wordt

de interpolatie uitgevoerd. Dit wordt gedaan totdat het laatst

gel.nterpoleerde punt op een afstand kleiner dan de smooth

faktor van het eindpunt zit, of totdat het tijdsstip d van het

snelheidsprofiel wordt bereikt.

figuur 7.1: De viamove.
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7.1 De bewegingen in jointcoordinaten.

Onder de bewegingen in jointcoordinaten verstaan we de bewe

gingen waarbij de interpolatie van het beginpunt naar het

eindpunt in jointcoordinaten verloopt. De loop van de baan is

niet volledig bij voorbaat bekend. Op basis van dit gegeven

kan de viamove voor deze bewegingen niet strikt gehouden

worden aan het afronden van de baan binnen de denkbeeldige bol

behorend bij de smoothfactor van de voorgaande beweging.

In de taal SRL zijn er drie bewegingssoorten die onder joint

coordinaten vallen: De ptpmove, de drive axis en de synmove.

7.1.1 ptpmove.

De point to point beweging (PTPmove) is de meest elementaire

beweging. Deze wordt als volgt gedefinieerd:

De PTPmove is een beweging waarbij alle assen zich met

maximale snelheid naar hun eindpunt bewegen. Er vindt tussen

de assen onderling geen synchronisatie plaats en de baan is

onbepaald.

Deze definitie houdt in dat de besturing de robot zo snel mo

gelijk naar het eindpunt moet brengen. Dit kan alleen gedaan

worden door het eindpunt continu naar de besturing te schrij

yen net zolang totdat het TCP het eindpunt heeft bereikt.

De point to point move is als volgt geimplementeerd:

- bepaal de joint coordinaten van het eindpunt en controleer

of deze in het werkgebied liggen.

- bepaal voor iedere as afzonderlijk de tijdsduur die nodig

is om vanuit de huidige plaats (met de huidige snelheid)

naar het eindpunt met maximale versnelling en snelheid te

bewegen.

- bepaal de langste tijdsduur.

- schrijf gedurende die tijd het eindpunt naar de besturing.

manier van uitvoeren voor eenIn de praktijk blijkt deze

ptpmove goed te werken. Voor

procedure aangepast worden.

real-time toepassingen

Het besturingssysteem

kan de

melden
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wanneer het TCP het eindpunt heeft bereikt. Indien dit gedaan

wordt kan de berekening van de tijdsduur van ptpmove komen te

vervallen. Aan de andere kant moet de beveiliging van de robot

ook op de hoogte zijn, wanneer deze zo is uitgevoerd, dat

slechts beperkte verschillen tussen de gewenste en aktuele

positie zijn toegestaan. Anders zal deze onnodig alarm slaan

en het systeem stil leggen.

7.1.2 drive axis.
=

De drive axis is een bewegingsprocedure die een as aanstuurd.

De as beweegt dan naar het opgegeven eindpunt. Dit kan een

relatieve verdraaiing zijn (drive_axis_by) of een absolute

verdraaiing (drive_axis_to). Op deze beweging kunnen de

volgende parameters worden gedefinieerd:

- de hoekversnelling.

- de hoeksnelheid.

- de tijdsduur.

Al deze parameters dienen positief zijn. (Voor meer informatie

zie hoofstuk 5 Het snelheidsprofiel).

Het programma is als volgt opgebouwd:

- bepaal de huidige hoek van de te bewegen as.

- bepaal de totale verdraaiing en bereken het snelheidspro-

fiel.

- Interpoleer de hoekverdraaiing met de berekende parameters

van het snelheidsprofiel.

De via_drive_axis wordt gebruikt om een as aan te sturen vlak

voordat het einde van de vorige beweging bereikt wordt. De af

stand tot het eindpunt van de voorgaande beweging wordt

bepaald door de smootbfactor. Op de via drive axis is nl. ook

een smoothfactor gedefinieerd. Deze geeft de afronding tussen

de via_drive_axis en de opvolgende beweging weer. Opgeven van

een smoothfactor gelijk aan nul betekent geen afronding en ook

automatisch stoppen in het eindpunt.

De via_drive_axis werkt als volgt:

In de overgebleven tijd van de voorgaande beweging, die nodig
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was om het TCP naar het eindpunt toe te brengen (rtimel worden

aIle assen aangestuurd, zodat de assen die in deze drive_axis

niet aanstuurd zullen worden nog hun eindpunt van de voor

gaande beweging kunnen bereiken. Voor de as, waarvoor de

drive_axis geldt, wordt een snelheidsprofiel berekend waarmee

deze de juiste hoekverdraaiing krijgt ten opzichte van zijn

beginpunt. Voor de overige assen wordt een profiel bepaald

waarmee ze in de binnen de tijdsduur rtime naar het beginpunt

bewegen. De interpolatie van de beweging wordt op een afstand

smoothfactor van het eindpunt gestopt. De volgende beweging

begint dan.

7.1.3 synmove.

De synmove is een beweging die kan worden gebruikt om van een

punt naar een andere punt in de ruimte te bewegen waarbij de

baan niet belangrijk is. De synmove wordt uitgevoerd door aIle

assen tegelijk te starten en ze zo te laten bewegen naar het

eindpunt dat ze allemaal tegelijker tijd aankomen. Hierbij is

het mogelijk om bepaalde para:neters mee te geven. Deze zijn

het zelfde als bij de drive axis.

De synmove is als voIgt geprogrammeerd:

- Bepaal de jointcoordinaat van het eindpunt.

- Bepaal voor iedere as het snelheidsprofiel met de gegeven

parameters.

- Bepaal de as waarvan de beweging de meeste tijd nodig heeft.

Neem zijn tijden (t
I

, t
2

, dl voor het bepalen van de

versnelling en snelheid van de overige assen.

- Interpoleer de beweging van aIle assen met de berekende

parameters.

De via synmove is in wezen gelijk aan de synmove die hier

boven is beschreven. De via synmove wordt aIleen opgestart met

bewegende assen. Voor iedere as wordt weer een snelheidspro

fiel bepaald met de gegeven parameters en beginsnelheid.

Indien er een tijdsduur opgegeven is dan wordt de overgebleven

tijd van de vorige beweging bij deze tijdsduur opgeteld. De as
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welke het langste er overdoet om zijn eindpunt te bereiken is

bepalend voor de tijdsduur van de beweging. Zijn tijden worden

gebruikt voor het vaststellen van de profielen voor de andere

assen. Echter tl van de andere assen wordt niet gewijzigd. Dit

wordt gedaan vanuit het oogpunt dat de versnellingstijd van de

tijdsduur bepalende as te kort kan zijn om de overige assen

naar hun stationaire snelheid te kunnen sturen, wat tot een

ontoelaatbaar hoge versnelling zou kunnen leiden.

7.2 De bewegingen in carthesische coOrdinaten.

Onder een beweging in carthesische coordinaten verstaan we

een beweging, waarbij de interpolatie plaats tussen het begin

en eindpunt plaats vindt in carthesische coordinaten. De baan

van de translatievektor en de orientatie worden apart ge:i.n

terpoleerd. Tot nu is aIleen aandacht besteed aan de transla

tievektor. De interpolatie var. de orientatie is nog niet

ge:i.mplementeerd, daar de ASEA-robot een afhankelijkheid tussen

plaats en orientatie bezit en daar de laatste twee assen van

de ASEA-robot nog niet worden aangestuurd.

De volgende paragrafen over de carthesische bewegingen zullen

dan ook aIleen de interpolatie van de translatievektor behan

delen.

7.2.1 De rechte lijn beweging. (sroove).

De sroove is een beweging welke in een rechte Ii jn naar het

eindframe beweegt. Op deze beweging zijn de volgende parame

ters gedefinieerd:

- maximale snelheid langs de baan.

- maximale versnelling langs de baan.

- tijdsduur.

- konstante orientatie. (boolean).

De interpolatie van de translatie vektor is als voIgt gedaan:
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- Bepaal de richtingsvektor van de baan en de afstand tussen

de twee punten.

- Bepaal het snelheidsprofiel aan de hand van de gegeven para

meters en de lengte van de af te leggen weg.

- Interpoleer de baan door de afgelegde weg op ieder tijdstip

uit te rekenen. Vermenigvuldig deze met de richtingsvektor

en tel het begin punt er bij op.

De via_smove bestaat uit een spline voor de afronding en een

rechte baan gedeelte. Voor de spline moet het begin- en

eindpunt en de richtingsvektoren op deze punten bepaald wor

den. Het beginpunt en richtingsvektor zijn al bekend. Het

beginpunt is het laatst geinterpoleerde punt en de richtings

vektor is gelijk aan de snelheidsvektor. (Zie figuur 7.2).

beginpunt

vorige

,
I
I
I,
\
\

\
\

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

eindpunt

figuur 7.2: De interpolatie van een rechte baan (smove).

met een via smove.

Het eindpunt van de spline is het punt op de rechte baan dat

op een zelfde afstand ligt van het beginpunt van de beweging

als het laatst geinterpoleerde punt. De raakvektor is de

richtingsvektor van de lijn.

De spline wordt doorlopen met de snelheid die de vorige bewe

ging had op het moment van beeindiging. Nadat de spline is

doorlopen, wordt de rechte baan met de opgegeven parameters

geinterpoleerd.
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7.2.2 De cirkelbeweging. (circlemove)

De circlemove voert een cirkel beweging uit door drie gegeven

punten. Het eerste punt is het eindpunt (bp) van de voorgaande

beweging. Het tweede punt is het eindpunt (ep). En het derde

punt is een tussen liggend punt (tp) waardoor het TCP moet

bewegen. Indien het eindpunt op het beginpunt ligt dan moet er

nog een vierde punt worden gegeven om de baan van de cirkel

goed vast te kunnen leggen.

In SRL is het ook mogelijk om een cirkelbanen op een andere

rnanier te definieren. Echter, deze zijn dan niet eenduidig vast

gelegd en daarom niet geimplementeerd. De andere mogelijkhe

den van opgeven zijn:

- middenframe, en eindframe. (afstand middelpunt eindpunt, en

de afstand middelpunt beginpunt hoeven niet aan elkaar

gelijk te zijn. Dit geeft tegenspraak voor een cirkel. De

cirkelbeweging zal tevens plaats vinden in het vlak dat door

de t en 0 van de orientatie van het middenframe wordt

opgespannen.)

- middenframe, en een hoekverdraaiing. (vlak van de cirkel

ligt niet vast. Indien de orientatie wordt gebruikt van het

middelpunt, dan hoeft het beginpunt niet niet noodzakelijk

in het vlak te liggen. Dus beginpunt is niet geldig.)

NB. Deze rnanier van opgegeven van een cirkelbeweging kan

gedaan worden, indien de punten door een compiler worden

gekontroleerd.

We definieren de volgende vektoren (zie figuur 7.3):

-rl De vektor van het middelpunt (mp) naar het beginpunt.

-r2 De vektor van het middelpunt naar eindpunt.

-r3 De vektor van het middelpunt naar het tussenpunt.

-rO De vektor die een hoek van +90 graden (in de draairich-

ting van de beweging gezien) maakt met rl en ligt in

het vlak waarin de cirkelbeweging wordt uitgevoerd.

-trl De vektor van het tussenpunt (tp) naar het beginpunt

(bp) •

-tr2 De vektor van het tussenpunt (tp) naar het eindpunt
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(ep) .

Een cirkelbaan kan het qemakkeli jkst worden beschreven door

twee vektoren die loodrecht op elkaar staan en een lenqte r

hebben. De vektoren rl en rO vormen zo'n stelsel. Hier kunnen

we als volqt een punt op de cirkelbaan met afstand ' lenqte'

over de cirkelbooq mee berekenen:

a - lenqte/straal;

punt_op_cirkel = mp + rl*cos(a) + rO*sin(a)

(7.1)

(7.2)

~
rO,l

I,
,1 __

..~r2,
I,

bp

,ep
•••
\•••,
•••••. +., ., ,, ., '

~ :• •
", ~,l/

"- .
'" "

'", '" ,,-'"'- .''...... ~......... -._.-,

tp

figuur 7.3: Konstruktie van een cirkelbaan.

De overige vektoren in figuur 7.3 worden gebruikt voor de

bepaling van rO en de hoek van de te doorlopen cirkelboog.

We moeten uit de drie gegeven punten de volgende gegevens

berekenen, willen we de cirkelboog kunnen interpoleren: middelpunt

(mp), rl, rO en de hoek van de cirkelboog (hr).

Het middelpunt wordt berekend door het snijpunt te berekenen

van de volgende drie vlakken: Een vlak door alle drie de pun

ten en de twee middenlood vlakken tussen resp. het beginpunt

en het tussenpunt, en het eindpunt en het tussenpunt. Voor de

berekening zie Antonnissen [2] en Coenen [6].

rl kan als we het middelpunt weten, berekend worden door het

middelpunt van het beginpunt af te trekken. r2 en r3 wordt op

dezelfde manier bepaald.

De bepaling van rO is wat moeilijker. Deze wordt bepaald uit

rl en r2, via de berekening van rO'. Uit rO' wordt rO gemaakt
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door deze de de lengte r te geven en eventueel 180 graden te

roteren. Indien rl en r2 afhankelijk zijn dan wordt voor r2 r3

genomen. rO' wordt berekend door:

(r2,rl)
rO' = r2 - rl(rl,rl) (7.3)

Zoals gezegd de richting van rO' kan ook verkeerd zijn. Als

deze niet veranderd wordt, dan zal de cirkelbeweging in de

verkeerde richting lopen. De vektor zal van richting moeten

veranderen, indien de cirkelboog welke moet worden doorlopen

groter is dan 180 graden. Na bijstelling van de norm en

eventueel de richting van rO' hebben we rOo

De grootte van de doorlopen cirkelboog kunnen we bepalen door

de hoek tUBsen de twee vektoren trl en tr2 te berekenen, welke

in figuur 7.3 getekend zijn. trl is de vektor van het

tussenpunt naar het beginpunt en tr2 gaat van het tussenpunt

naar het eindpunt. De hoek tussen deze twee vektoren kan

varieren tussen 0 graden (er wordt een komplete cirkel

doorlopen) en 180 graden. de drie punten moeten op elkaar

liggen voor een cirkel en er wordt een boog van nul graden

doorlopen.) De relatie tussen deze hoek en de te doorlopen

booghoek is:

hr

met hr

360 - 2*ht

de te doorlopen hoek.

(7.4)

ht de hoek tussen trl en tr2.

Bewijs van (7.4):

beschouw de twee gelijkbenige driehoeken (drl en dr2) met

gemeenschappelijke zijde r3. (figuur 7.4).

zijden dr1: r1, r3, tr1.

zijden dr2: r2, r3, tr2.

Er geldt: hr.. 4> + r (7.5)

ht=- Cl ;- (J (7.6)

Voor de twee gelijkbenige driehoeken geldt de relatie:

2*0: + r 180
0

(7.7)

2*(3 + 4> 180
0

(7.8)

Door (7.7) en (7.8) op te tellen krijgen we:
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2 * (0: + 13) + 7 + ~ '"' 360
0

.. 2*ht + hr '"' 360
0

.. hr = 360
0

- 2*ht

tp

(7.4)

bp

figuur 7.4: Grafische weergave van het verband tussen de

te doorlopen en de hoek gevormd door de

vektoren trl en tr2.

Nu alle parameters van de cirkel bekend zijn, kan deze

geinterpoleerd worden met (7.1) en (7.2), waarbij voor de af

te leggen weg een snelheidsprofiel wordt berekend.

De via_circle_move bestaat net zoals de via smove uit twee

gedeeltes: De afronding d.m.v. een spline en gevolgd door een

stuk cirkelboog. Voor de spline moet weer het eindpunt worden

bepaald met zijn richtingsvektor. Het beginpunt is al bekend

en ook zijn richtingsvektor, nl. het laatst geinterpoleerde

punt met zijn snelheidsvektor. Uit figuur 7.5 kan de ligging

van het eindpunt van de spline worden bepaald.

Als we de driehoek met de hoekpunten mp, bp en bp' bekijken

zien we dat deze gelijkbenig is met als top mp. De lengte van

de twee benen is r en de lengte van de basis is gelijk aan de

smoothfactor. We kunnen nu de beginhoek (het stuk cirkelboog

dat in de afrondingsbol ligt) als voIgt berekenen:

beginhoek '"' 2*arctan (
smoothfactor

2*r ) (7.9)

De raakvektor aan het punt bp' is de raakvektor aan de
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cirkelboog. Deze is:

raakvektor =-rl*sin(beginhoek)+rO*cos(beginhoek) (7.10)

mp mp

bp

bp'

middelpunt cirkel.

beginpunt.

beginpunt op cirkelboog.

figuur 7.5: bepaling van het beginpunt op de cirkelboog

bij een via circle move.

Hierrnee is het eindpunt van de spline vastgelegt en kan de

spline worden geinterpoleerd, waarna het gedeelte van de

cirkelboog na het punt bp' wordt geinterpoleerd.

7.2.3 De lanemove.

De laatste soort beweging in SRL door Blume [4] vastgelegd is

de lanemove. Deze is gedefinieerd als:

.. De lanemove statement met zijn tussenliggende frames wordt

zo berekend, dat de besturing de eindeffektor door de posities

van de tussenligende frames beweegt met gespecificeerde orien

tatie. Dit pad ...ordt met polynornen beschreven, ...elke de

geineerpoleerde posities tussen t ...ee gespecificeerde punten

beschrijft. ,.

Dit wordt in hoofdstuk 6 door de splines beschreven.

Versnellen en vertragen langs een spline wordt niet gedaan

door het berekenen van een snelheidsprofiel. De berekening

van de lengte van de spline wordt niet uitgevoerd daar een

nummerieke benadering te veel tijd zal kosten. Berekent moet
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worden:

s
spline ro du

Hierin zijn de afgeleiden dp /du, dp /du en dp /du tweede
x y z

graads polynomen.

Versnellen en vertragen over een spline bij een lanemove

wordt als volgt opgelost: Er wordt over de eerste spline

versneld tot de gevraagde eindsnelheid is bereikt. Over de

laatste spline wordt vertraagd. De vert raging begint wanneer

de afstand tot het eindpunt net nog groot genoeg is om met de

gevraagde vert raging te kunnen stoppen voor het eindpunt. Dit

wordt na elke interpolatie-stap opnieuw bekeken.

7.2.4 Aantekening betreffende de orientatie.

De berekening van de orientatie kan los gebeuren van de

plaats. We moeten er echter voor zorgen dat de orientatie en

de translatie op het zelfde moment hun eindstand bereiken.

Voor de smove en circlemove kan men gebruik maken van de para

meters van het snelheidsprofiel voor synchronisatie. Bij de

lanemove of een beweging over een spline kan men de variabele

u gebruiken.

Het veranderen van de orientatie langs een baan kan als volgt

worden ge~plementeerd:

-Bepaal het verschilmatrix tussen de begin- en eindorientatie.

-Bepaal van deze matrix de rotatie vektor en de rotatie hoek.

-Interpoleer de rotatie hoeki maak hiervan een rotatie matrix

en vermenigvuldig deze met de beginorientatie.

Nadeel van deze methode is de hoeveelheid rekenwerk waarin

veel sinusen en cosinusen voorkomen. Dit veroorzaakt voor deze

operatie een te lange rekentijd. Verder is de rotatiehoek niet

eenduidigi het kan de uitgerekende hoek zijn of een rotatie de

andere richting op: 360 graden minus de uitgerekende hoek.

In geval van een konstante orientatie is het niet duidelijk

wat hiermee bedoeld wordti is de orientatie konstant ten
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opzichte van het robot assenstelsel, of is deze konstant ten

opzichte van de te volgen baan en het vlak waarin deze baan

ligt? Door het laatste aan te nemen kan een kitspuit

bijvoorbeeld in een en de zelfde stand van zijn spuitmond een

kitrups leggen op een te kitten vlak, zoals in figuur 7.6

staat getekend.

figuur 7.6: Konstante orientatie van een kitspuit?

Om het stelsel te kunnen definieren waarin de orientatie

konstant is, hebben we twee onafhankelijke vektoren nodig

welke het vlak opspannen waarop de beweging wordt uitgevoerd.

E~m van de vektoren is de snelheidsvektor langs de baan, de

ander vektor moet in het vlak liggen. Maar hoe moeten we de

laatste beschrijven? Als we een krommend vlak hebben, wordt

dit niet eenvoudig wat weer veel rekenwerk met zich mee zal

brengen.

Conclusie: Op dit punt moet nog het nodige worden gestudeerd.

7.3 De SRL bewegingen, versus de PASCAL procedures.

In de afzonderlijke modules waarin de bewegingen staan

geprogrammeerd, zit voor iedere beweging een via_move versie.

De vial_move gaat uit van een beweging die begint vanuit

ruststand die gevolgt wordt door een andere via_move. Deze

bewegingsprocedure begint altijd met het woord via. De heading

van een move ziet er in zijn algemeenheid er als volgt uit:
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XMOVE(targetframe, snelheid, versnelling, tijdsduur,

constante orientatie, smoothfactor);

Als we de SRL voorbeelden bekijken die in hoofdstuk twee zijn

gegeven dan kunnen we deze met onze procedures als voIgt

maken:

(Voor meer gedetaileerde inforrnatie over de procedures zie

bijlage A) .

- PTPMOVE asea TO goalframe;

wordt in de PASCAL-procedure:

PTPMOVE(goalframe);

De robot specificatie wordt weggelaten daar dit voor ons

kleine systeem nog niet nodig is.

- SYNMOVE oscar TO goalframe

WITH DURATION = 5;

wordt:

SYNMOVE(goalframe,0,0,5);

De eerste twee nullen staan voor resp. de snelheid en de

versnelling. Voor de versnelling wordt in dit geval vaak

de default versnellingswaarde gekozen. Er wordt een

passende maximale snelheid erbij berekend.

- SMOVE asea TO goalframe

WITH V = 25

WITH ACC = 20

WITH CONSTORIENT;

wordt:

SMOVE(goalframe,25,20,0,true);

De rechte lijn beweging. Hierin zijn aIle parameters

ingevuld. Opgeven van de tijdsduur wordt bij het opgeven

van een snelheid en versnelling genegeerd. Ook kan de

orientatie konstant worden opgegeven. Dit is nog niet ge

implementeerd. (Zie paragraaf 7.2.4).

- SMOVE oscar TO targetframe

WITH SMOOTHFAC = 5

WITH ~AFRAMES(interframel, interframe2);

Deze beweging bestaat uit drie trajekten, en wordt

geprograrnrneerd als;
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VIA1_SMOVE(interframe1,0,0,0,fa1se,s);

VIA_SMOVE(interframe2,0,0,0,fa1se,s);

VIA_SMOVE(targetframe,O,O,O,fa1se,O);

Bier wordt voor de laatste deelbeweging een smoothfactor

gelijk aan nul gekozen. Dit geeft geen afronding rond het

targetframe en er wordt dan ook gestopt op die plek.

- VIAMOVE WITH SMOVE oscar TO interframe;

Deze procedure is de hierboven genoemde VIA SMOVE. De

VIA SMOVE kan namelijk gevolgd worden door aIle andere

procedures die met VIA beginnen.

- SMOVE asea TO targetframe

WITH V = 500

WITH VIAFRAME(interframe)

WITH V = 150;

Deze beweging kunnen we weer maken met de VIA_SMOVE;

VIA1_SMOVE(interframe1,sOO,0,0,fa1se,20);

VIA_SMOVE(targetframe,1s0,0,O,fa1se,0);

Bij de eerste procedure moeten we een smoothfaktor

opgeven welke de beweging afbreekt voordat deze met de

vertraging begint. Hier is een smoothfaktor van 20

gekozen. De baansnelheid wordt verlaagt naar 150 mm/s

nadat de spline is doorlopen. Dit is dus altijd hier op

minstens twee em van het interframe1 af.

- SMOVE oscar TO targetframe

WITH APPRO = VECTORC(200,0,0)

WITH DEP = VECTORC(0,0,200)

WITH SMOOTHFAC = 30;

Deze beweging kunnen we weer samenstellen uit drie

SMOVEs;

VIA1_SMOVE(FRAMETRANSL(startframe,VECTORC(0,0,-200»,0,0,

O,true,30);

VIA_SMOVE(FRAMETRANSL(targetframe,VECTORC(200,0,0»,0,0,

0,fa1se,30);

VIA_SMOVE(targetframe,O,O,O,true,O);

De eerste beweging gaat naar het eindpunt van de

departure vektor. Het punt in de absolute ruimte wordt
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uitgerekend door de geometrische procedure FRAMETRANSL.

Hierna voIgt een rechte lijn beweging naar het approach

punt dat ook door de procedure FRAMETRANSL wordt verkre

gen. Waarna een eindbeweging naar het eindpunt voIgt.

Door steeds op deze manier de procedure met elkaar te

combineren kan men elk gewenst patroon samenstellen, zolang

deze uit de basis bewegingen zijn op te bouwen.

7.5 Resultaten met de gemaakte bewegingsprocedures.

In figuur 7.7 staat een baan getekend, die het resultaat is

van een viamove welke uit smoves en een circlemove bestaat.

De viamove gaat door de punten pI, p2, p3, p4, pS, p6 en p7 en

eindigt in het beginpunt pO. Het programma die de baan maakt

ziet er als voIgt uit:

VIAl_SMOVE(pl,200,1000,0,FALSE,30);
1

VIA_CIRCLEMOVE(p3,p2,p2, 200,1000,0,FALSE,30);

VIA_SMOVE(p4,200,1000,0,FALSE,100);

VIA_SMOVE(pS,lSO,lOOO,O,FALSE,lOO);

VIA_SMOVE(p6,200,1000,0,FALSE,7S);

~A_SMOVE(p7,200,1000,0,FALSE,40);

VIA_SMOVE(pO,200,1000,0,FALSE,0);

De baan wordt met een konstante snelheid van 200 mm/s afge

legd, behalve tussen p4 en pS. Dat lijnstuk wordt met een

snelheid van 150 mm/s gelegd. De smoothfactor is rond elk punt

verschillend genomen. In figuur 7.8 is de norm van de snelheid

(dit is de snelheid waarmee langs de baan wordt gelopen) en de

norm van de versnelling getekend. Duidelijk is te zien dat de

snelheid op ieder baanstuk waarvoor een nieuw profiel wordt

berekend enigszins van waarde veranderd. Dit wordt veroorzaakt

door de afronding van de tijden van het profiel, waarna de

nieuwe versnellingen en de nieuwe eindsnelheid wordt berekend

om de lengte van de baan niet te laten varieren. De grote dip

1
De tweede p2 is hier een dummy waarde.
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figuur 7.7: Een viamove samengesteld uit smoves en een

circlemove.

in de snelheid wordt veroorzaakt door de scherpe bocht bij het

punt p7 die door een spline wordt beschreven. De rede voor

deze afwijking wordt in hoofdstuk 6 (bIz. 53 tim 54) beschre-

ven.
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figuur 7.8: De snelheid en versnelling langs de baan die

in figuur 7.7 is getekend.
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In de grafiek van de versnelling is direkt de beginversnel

ling naar een snelheid van 200 rmn/s en het stoppen aan het

einde van de beweging te herkennen als de twee blokken met een

hoogte van 1000 rmn/s
2

. Een halve seconde nadat de beweging is

ingezet, wordt er begonnen aan de cirkelbeweging. Deze wordt

ingeluid door een beweging langs een spline. Dit heeft hier

als bijkomend voordeel dat de centriputale versnelling niet in

een keer de volle sterkte krijgt. Na de cirkelboog voIgt een

spline die aansluiting geeft op het volgende rechte baan

segment. De overgang tussen de cirkelbeweging en de spline

vertoond een kleine storing wat als een dip gevolgt door een

piek in de versnelling naar voren komt. De twee volgende

bochten zijn zichtbaar als twee bulten gevolgt door een piek.

De piek wordt veroorzaakt door het versnellen en vertragen

naar de nieuwe baan snelheid. De allerlaatste bocht vertoont

een grote versnellingspiek, doordat deze zeer snel wordt

genomen.
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figuur 7.9: De plaats en de snelheidsfunktie

voor de ASEA-robot bij uitvoering van de

beschreven beweging (figuur 7.6).

In figuur 7.9 tot en met figuur 7.11 zijn de plaats en de

snelheid van de drie afzondelijke assen van de ASEA-robot uit

gezet. Indien deze de beweging in het vlak: Z=1150 zouden
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uitvoeren. Doordat er niet naar een continue versnellingsfunk

tie is getreefd, zijn de overgangen naar de andere segmenten

vaak te zien als een Kleine knik in de snelheidsfunktie.
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figuur 7.11: Idem als figuur 7.9, maar dan veer as 3.
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Nu wordt er een voorbeeld behandeld waarin we de lanemove met

de via_smove vergelijken. Er wordt een beweging gemaakt door

de punten pl, p2, p3 en p4, waarbij de eerste drie punten in

een lijn liggen. In figuur 7.12 zijn de twee bewegingen door

deze punten getekend. De lanemove legt een slingerend pad door

de punten heen. Dit wordt geheel veroorzaakt door het laatste

punt wat uit lijn ligt. Dit werkt door in de bepaling van de

raakvektoren aan de punten waardoor het pad moet lopen. De

via_smove daartegen is getrokken naar een punt wat op een

afstand smoothfactor in lijn ligt met de eerste drie punten en

vanuit dat punt is een rechte lijn naar het laatste punt p4

getrokken. De beweging zal dan ook door aIle vier de punten

gaan, aIleen zijn we nu zeker van geen slingering.
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figuur 7.12: De lanemove door de punten pl, p2, p3, en p4

tegen de via_smove door deze punten.

In figuur 7.13 is de norm van de versnelling de lanemove uit

gezet. We zien direkt dat deze een continu verloopt op het

versnellen en het vertragen na. Deze zijn zichbaar als de twee

blokken aan het begin en het einde van de grafiek. In figuur

7.14 is hetzelfde uitgezet voor de via smove. In deze grafiek

zien we aileen de blokken van het accellereren en het vertra-

gen, met in het midden de versnelling die voor het doorlopen
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van de bocht wordt gebruikt. We kunnen direkt opmerken dat de

versnellingen. bij de via_.smove meer instantaan karakter heeft

dan bij de lanemove waar het geheel v10eiender ver1oopt.
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8. De prestatie van het huidige ayateem op de BP.

Het hele systeem is nu geimplementeerd op een HP-310 proces

computer. Deze berekent nu de baan off-line, maar in de toe

komst willen we dit on-line laten gebeuren. Dit houdt in dat

de berekening van een interpolatiestap binnen de tijd van de

gestelde sampelfrekwentie moet gebeuren. Om te weten te komen

of dit op de HP mogelijk is, zijn van diverse funkties de

rekentijden gemeten. Bij de bepaling van de rekentijd zijn

aIleen de procedures die nu van belang zijn om de baan van de

ASEA-robot te berekenen bekeken. Er is niet gekeken naar de

procedures die betrekking hebben op het rekenen met een

oriE~ntatie.

Belangrijk is om te weten hoelang de HP er over doet om een

goniometrische funktie uit te rekenen, daar deze funkties bij

de transformaties veelvuldig worden gebruikt. Het blijkt dat

de HP voor de berekening van een sinus maximaal 2. 6ms nodig

heeft, voor een cosinus maximaal 2. 9ms en voor arctangens

maximaal 3.2ms. Hetgeen behoorlijk lang is in verhouding tot

ons gestelde sampeltijd van 10 ms voor het besturingssysteem

voor de ASEA-robot. De tijdsduur van de sampeltijd is niet

toereikend voor de berekening van twee sin/cos-paren.

Als we nu de transformaties van carthesische coordinaten naar

jointcoordinaten en vica versa bekijken dan zien we dat deze

al verboven de 10ms liggen. De berekening van de kinematische

vergelijking kost ±17ms en die van de inverse kinematische

vergelijking kost ±20ms. Hieruit kunnen we tevens concluderen

dat elke interpolatie stap op zijn minst 20ms gaat kosten.

Na de transformatie voIgt een kontrole op plaats en snelheid,

waarna de globale variabelen worden bijgewerkt. Het setpoint

wordt daarna weggeschreven op de harddisk van de HP. Voor een

punt berekend in carthesische coordinaten, komt de transfor

matie, gevolgd door de kontrole en het wegschrijven op een

totale tijdsduur van 33ms. Waarvan 20ms voor de inverse

kinematische vergelijkingen 7,6ms voor het wegschrijven op de

harddisk. Terwijl het berekenen van een nieuw punt op de te

volgen baan veel minder tijd kost, dan de transformatie, de
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kontrole en wegschrijven bij elkaar. Dit is bij de

interpolatie van een spline, welke de meeste rekenakties vergt

12ms. De meeste ti.jdwinst valt te behalen met snellere

I/O-funkties en een snellere berekening van de goniometrische

funkties.
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9. Ret tekenprogramma.

Op de HP-310 is een tekenprogramma geschreven om de gegeneer

de files met setpoints te kunnen bestuderen. Dit is gedaan om

de volgende redenen:

Het robot besturingssysteem is nog in ontwikkeling. De robot

is vaak niet beschikbaar en geeft ook fouten te zien die het

gevolg zijn van de regelaar.

- De be weging valt met het oog niet te controleren op

nauwkeurigheid. (De baan en de snelheid.l

- In de files kun n en nog fouten voorkomen ten gevolge van

eventuele programmeerfouten.

Het programma is rond een menu besturing opgezet, waardoor

dit zeer eenvoudig in het gebruik is. Met het programma kunnen

de volgende grafieken worden getekend op het beeldscherm, die

eventueel ook met een plotter op papier kunnen worden geplot.

(HP-plotter met IEEE-bus. Adres:5.l

1 De hoekverdraaiing van een as als funktie van de tijd.

2 De hoeksnelheid van een as als funktie van de tijd.

3 De hoekversnelling van een as als funktie van de tijd.

4 De waarde van de X-, Y-, Z-coordinaat van de translatievek

tor als funktie van de tijd.

5 De snelheid in de X-, Y-, Z-richting als funktie van de

tijd.

6 De versnelling in de X-, Y-, Z-richting als funktie van de

tijd.

7 De norm van de snelheid en de norm van de versnelling als

funktie van de tijd.

8 De projektie van de baan op het XY-vlak.

9 De projektie van de baan op het XZ-vlak.

10 De projektie van de baan op het YZ-vlak.

11 De drie dimensionale voorstelling van de beweging.

Na het opstarten van het programma krijgt men eerst het

hoofdmenu te zien. Eerst moet men met keuze 6 de sampeltijd

dezelfde waarde geven als die van de in te lezen file. Anders
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is schaling van de snelheid en versnelling niet correct. Hier

na kan met keuze 0 de naam van de file worden ingetypt. De

extensie .DAT wordt automatisch achter de filenaam geplaatst.

Het programma leest nu de hele file door op zoek naar maximale

en minimale waarden, zodat de schaling voor de grafieken

automatisch goed wordt ingesteld. Hierna worden de keuzes

waarrnee de grafieken kunnen worden getekend vrijgegeven.

Met het assen menu (1 show axis) kan de gegevens van de

assen als funktie van de tijd op het beeldscherrn krijgen.

Eerst krijgt men de keuze welke as men nader wilt bekijken. Na

de keuze van een asnummer krijgt men de opzet van het scherrn

te zien. Bovenaan staan de waarden tussen welke tijdsstippen

de tijdas loopt. Default van nul tot het einde van de file.

Hierna staan de gegevens van de positie, snelheid en

versnelling. Deze grafieken kan men naar wens laten zien of

onderdrukken. Hierdoor wordt het mogelijk om alleen de positie

grafiek op het scherrn te tekenen, waardoor er een veel

nauwkeurige schaling langs de Y-as van de grafiek wordt

verkregen. De maximale en de minimale waarde langs de Y-as kan

men ook veranderen. Als alle variabelen naar wens zijn inge

steld, dan kan de grafiek worden getekend door D in te toet

sen. Nadat deze is getekend kan men deze laten plotten door

P-toets in te drukken. Door de spatiebalk in te drukken keert

men weer terug naar het laatste menu.

Het carthesisch menu (2 show carthesian) werkt precies

eender als het assen menu. Hier heeft men de keuze uit de X-,

Y-, Z-as en de norrn van de snelheid en versnelling.

In het hoofdrnenu kan men ook de beweging als projektie op de

drie hoofdvlakken kiezen. (3 show planes). Men moet eerst

kiezen welk vlak, waarna men een scherrn ziet waarop de grootte

van bet window vermeld staat. Met de default instelling past

de gehele beweging precies in het window. De window grootte

kan men naar wens veranderen. Met het intoetsen van D wordt de

projektie op het beeldscherrn getekend waarna men deze

eventueel kan uitplotten.

Als laatste mogelijkheid kan de beweging drie dimensionaal

(4: draw 3 dimensional) op het beeldscherrn worden getekend. De
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punten worden met een speciale projektie methode op het scherrn

getekend, waardoor er ' diepte' in de tekening ontstaat en

waardoor het moge1ijk is om de p1aats van het kijken op te ge

ven. Na keuze van het drie dimensionaa1 tekenen krijgt men ook

eerst de parameters te zien van de p1aats, het soort ' lens'

waarrnee naar de beweging wordt bekeken en het punt op de Z-as

wat midden in de tekening wordt afgebee1d. (Zie figuur 9.1).

Hieronder vo1gt een toe1ichting op de diverse parameters:

- distance

- height

- f

- azimut

- centre-Z

afstand over het grondv1ak naar de basis van de

robot, vanaf de p1aats waar de kijker staat. (m)

de hoogte waarop de kijker zich bevindt. (m)

de brandspunt afstand van het objektief waarrnee

de kijker kijkt. (rom)

de hoek tussen X-as van het robotste1se1 en de

1ijn waarover de kijker kijkt. (deg)

het punt op de Z-as dat precies in het midden

van de tekening wordt gezet. (m)

bee1dscherrnl (f1)
I

I

bee1dscherrn2 (f2):

'-

height

y

distance

£1<f2

figuur 9.1: De parameters waarrnee de tekening drie

dimensionaa1 wordt getekend.

De projektie van het drie dimensionaa1 tekenen is a1s vo1gt.

Ste1 de kijker bevindt zich op de z-as. En we bee1den de

afbee1ding af op het XY-v1ak. Het punt b wordt dan op b' en a

op a' afgebee1d in figuur 9.2. De afbee1ding forrnu1es staan
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b'"-----f

Vo

XY-vlak

a ' -
Vo

Vo-a
z

figuur 9.2: De projektie afbeelding van drie dimensionaal

naar twee dimensionaal.

naast het figuur. Alvorens deze projektie te kunnen doen

moeten het assenstelsel roteren , zodat de kijker zich op de

Z-as bevindt. Dit wordt gedaan met de volgende rotatie matrix:

[
-sin(az) cos(az) 0

]-cos(el)cos(az) -cos(el)sin(az) sin(el)

sin(el)cos(az) sin(el)sin(az) cos(el)

met:

az= azimut el= arctan(afstand/hoogte)

Hieronder staat een plot van een beweging welke door dit

programma is getekend. Figuur 9.3.
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10. Opzet veer realtime implementatie van de baanberekeninq.

10.1 Inleiding.

Daar de HP-310 te lanqzaam is voer realtime berekeninqen met

een sampeltijd van 10ms, wordt het systeem overgezet naar

rekenkaarten of een rekenkaart (naar gelang wat nodig blijkt

te zijn), welke op een VME-bus worden aangesloten. Er zal

waarschijnlijk voor de PME 64-25 als rekenkaart worden geko

zen. Deze kaarten worden met de taal C geprograrnmeerd. Op het

ogenblik wordt de programrnatuur voor de baanberekening op de

HP omgeschreven naar C door een stageaire.

Voor realtime-implementatie kunnen de procedures voor de

baanberekening over verschillende processen worden opge

splitst. Een logische opsplitsing kan zijn:

- PROCES 1 Voorbereiding.

- PROCES 2 Interpolatie.

- PROCES 3 Coordinaten transformatie.

- PROCES 4 Kontrole/Bewaking.

* Proces 4 (Kontrole/Bewaking) moet bijhouden waar het TCP

zich bevindt en wat de snelheid en versnelling ervan is, zowel

in carthesische als in jointcoordinaten. Uit deze gevens kan

bepaald worden waar het TCP zich bevindt t.o.v. verboden

gebieden en of ingrijpen nodig is. De kontrole/bewaking

communiceert dan ook direkt met de besturing.

* Proces 1 (Voorbereiding) bepaalt voor de vijf verschillende

baantypen die in de baanberekening bekend zijn, de parameters

en splitst de banen eventueel op in deelbewegingen. Voor de

bepaling van de parameters is van belang dat het beginframe en

de snelheid van TCP bekend zijn.

* Proces 2 tlnterpolatie) berekent uit de parameters van

proces 1 de punten op de baan. De punten worden uitgedrukt in

frames of in jointcoordinaten. Het laatste wordt bij een

drive axis en een synmove gedaan.

De punten die op de baan worden berekend, moeten worden
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genummerd, zodat er geen vergissing kan ontstaan in de volg

orde van de punten.

* Proces 3 (Coordinaten transformatie), tenslotte, transfor

meert frames naar jointcoordinaten en andersom. Het paar

frame/joint wordt aan proces 4 doorgegeven. De data kan

afkomstig zijn van proces 1, proces 2, of van de besturing.

rsrI-code'

3INT2J6

J5

proces I : proces 4 :
P4

INTI voorbereiding kontrole--_...- INT?
/bewaking~..._..........._.-..__...._...-

- --·······------····-···iNT1J4

rl !INT9

,i,
P2

proces 2 :
P3

interpolatie
INT6

~ .... ......... ....................._-

r3 l'
iINT8

~
J2

proces 3 :....._~ INT5

transformatie
~._...._---_._._----

l'
JI !I l':N

:T :1: : 4 :N
,i, ;T

robot besturing

figuur 10.1: Voorstel blokschema voor realtime berekening

De volgende paragrafen geven een verdere uitwerking van de

processen. Eerst worden de taken puntsgewijs beschreven, waar

na de input en output signalen worden beschreven, tens lotte

wordt er dieper op het proces ingegaan.
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10.2 proces 4 (kontrole/bewaking).

Taken: 1. bijhouden van: - plaats TCP
- snelheid TCP
- versnelling TCP
- I3tand assen
- hoekl3nelheid assen
- hoekverl3nelling assen
- afstand naar eindframe beweging
- nummer van dit frame
- I3tatus van het systeem.

2. kontrole op - plaats TCP t.o.v. verboden gebieden
- smoothfaktor

3. uitvoeren van: - Point To Point beweging
- simpele sensor instrukties

4. I3toppen van de uitvoering van de beweging, indien
deze een verboden gebied dreigt in te gaan en het
systeem in een veilige toestand brengen.

Input: (Data) (*kan gegevens opvragen van)
*1. parameters van de huidige beweging in proces 2. (P2)
2. frame/joint paren van proces 3. (J2)
3. parameters voor de ondersteuning van de huidige

beweging afkomstig van proces 1. Dit kan o. a. de
smoothfaktor zijn. (P4)

4. sensor-informatie.
5. werkomgeving uit een data file.

Input: (Commando's)
1. vragen naar setpoint van de besturing. (INT3)
2. initialisatie van de gehele baanberekening.
3. PTP commando van proces 1.
4. opvragen van de status van het systeem door de

prograrnrneur.

Output (Data)
1. jointcoordinaten naar besturing. (J1)
2. verandering parameterl3 van de baan in proces 2, met

daarbij verandering van de volgorde nummer frame in
proces 2. (P3) (zie uitvoerige beschrijving.)

3. huidige frame en snelheid naar de voorbereiding. (J5)

Output: (commando's)
1. opvragen nieuw frame/joint paar van proces 3. (INT5)
2. opvragen parameters van de baan in proces 2. (INT6)
3. starten van nieuwe baan interpolatie. (INT7)
4. st.il leggen van proces 2 en proces 3. (INT5, INT6)
5. initialisatie van de besturing.

Uitvoerige beschrijving van de taken:

- kontrole: De kontrole is een van de belangrijkste taken van
de hele proces. Het moet de plaats van TCP ten opzichte van de
verboden gebieden bekijken. Dit wordt gedaan aan de hand van
de parameters welke het snelheidsprofiel bepalen en aan de
huidige snelheid en versnelling. Aan de hand van deze parame-
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ters kan aardig worden voorspeld of een beweging in een verbo
den gebied komt. Wanneer het proces "denkt" dat dit inderdaad
gebeurt, dan moet het de beweging tot stilstand brengen en het
systeem in een veilige toestand achter laten. Dus een lasappa
raat of een kitspuit moet worden afgezet. Er kunnen twee
methodes voor het stoppen worden gebruikt. Ten eerste een
'harde' stop. Deze bestaat uit het continu schrijven van het
laatste goede setpoint naar de besturing. Hierdoor wordt volop
geremd en het TCP wordt naar het laatste punt terug geregeld.
En ten tweede een ' zachte' stop. Dit kan worden gedaan door
het wijzigen van de parameters van het snelheidsprofiel en te
gelijkertijd de interpolatie terug te brengen naar het laatst
geldige punt door het wijzigen van het frame volgorde nurnmer.
De robot begint nu te stoppen met een van te voren bepaalde
versnelling langs zijn baan.

Een andere kontrole bestaat uit het kontroleren van sensor
funkties en de smoothfaktor tot deze waar worden. Het proces
onderneemt dan de juiste aktie. Bij de smoothfaktor is dit als
voIgt. De baanberekening wordt naar het laatste geldige punt
terug gebracht. De voorbereiding krijgt commando om de nieuwe
parameters te berekenen.

communicatie met de besturing: De communicatie met de
besturing gaat via dit proces. De berekende setpoints welke in
een kleine buffer staan worden op aanvraag van de besturing
naar de besturing geschreven. Andersom kan ook. Het gevraagde
jointcoordinaat wordt via de coordinaten transformatie naar
dit proces verstuurd. In de coordinaten transformatie wordt
het bijbehorende frame berekend.

Wanneer de besturing klaar is met initialiseren moet de
kontrole/bewaking een sein krijgen en moet ook opdracht voor
initialisatie kunnen geven.
- PTP move: Dit is een beweging die geheel buiten de interpo
latie om gaat. Het eindpunt wordt als frame/joint paar naar
dit proces, vanaf de voorbereiding via de coordinaten trans
formatie, doorgesluist. Dit proces zal dan het eindpunt aan de
besturing doorgeven. Dit zal net zolang gedaan worden, tot de
besturing het TCP naar het einddoel heeft geregeld.
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10.3 proces 3 (de coordinaten transformatie).

Taken: 1. Het aplossen van de kinematische vergelijking en de
inverse kinematische vergelijking.

Input (data):
1. Frames met volgorde nununer van proces 2. (J3)
2. Jointcoordinaten van proces 2 met volgorde nummer.

(J3)
3. Jointcoordinaten van de besturing. (J6)
4. Frame of jointcoordinaten van de voorbereiding. (J4)

Input (commando's):
1. Interrupt besturing voor het geven van jointcoord.

(INT2)
2. Interrupt van de voorbereiding voor het bepalen van

de assenstand van het eindpunt voor een synmove.
(INT1)

3. Stil leggen van proces. (INTS).
4. Veranderen van gereedschap.

Output (Data):
1. Joint/frame paar met volgorde nummer naar proces 4.

(J2)

Uitvoerig beschrijving van het proces:
Dit proces moet de transformatie van frames naar jointcoor
dinaten en andersom uitvoeren. Bij deze transformaties wordt
rekening gehouden met het gemonteerde gereedschap. (Een
gereedschap, gemonteerd aan het TCP van de robot zonder
gereedschap, 1eidt tot een extra vermenigvuldiging in de
kinematische vergelijking met een DH-matrix.)

In stationaire toestand leest dit proces de berekende set
point van de interpolatie en berekent de hierbij behorende
asstanden of frame uit. De combinatie joint/frame wordt met
volgnummer in een kleine buffer geplaats waarna het naar
proces 4 kan worden gestuurd.

Het proces kan worden onderbroken voor het bepalen van
joint/frame paren voor de voorbereiding, of voor het bepalen
waar het TCP zich bevind. Deze paren hebben altijd voorrang op
de punten van de baanberekening en worden direkt aan proces 4
doorgeven met een speciaal nummer.

De voorbereiding kan het model van de tool veranderen,
wanneer op de robot een ander gereedschap wordt genoteerd. Dit
wordt gedaan door het veranderen van het tool nummer. Dit kan
aIleen gedaan worden wanneer de rohot helemaal stil staat.
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10.4 proces 2 (de interpolatie).

Taken: 1. het interpoleren van een beweging aan de hand van de
parameters berekend in proces 1.

Input (Data):
1. de baan parameters van proces 1. (P1)
2. verandering van het snelheidsprofiel door proces 4.

(P3 )
3. verandering van volgorde nummer door proces 4. (P3)
4. sensor-informatie voor baan correctie.

Input (commando's):
1. opvragen van de waarden van de parameters waarmee de

beweging wordt uitgevoerd. (INT6)

Output (Data):
1. berekent setpoint op de baan met volgorde nummer.

(J3)
2. de waarden van de parameters van de huidige beweging

aan proces 4. (P2)

Uitvoerig berschrijving van de baanberekening:
De baanberekening kent vijf verschillende baantypes:

0 geen baan beweging

1 AXIS DRIVE

2 SYNMOVE

3 SMOVE

4 CIRCLEMOVE

5 SPLINE

Door gebruikt te maken van type 0 wordt het proces van de
interpolatie stil gelegd. De AXIS DRIVE en SYNMOVE leveren
jointcoordinaten aan de transformatie af. De overige drie
leveren frames af.
Buiten de parameter van het baan type zijn er nog andere

parameters gedefinieerd.



baantype

- 90 -

parameters
~------------/--------------------------i

1

2

3

4

5

snelheidsprofiel, beginasstand, asnummer

snelheidsprofiel, beginasstand.

snelheidsprofiel, beginframe,

richtingsveJctor, sensor-informatie.

snelheidsprofiel, beginframe, middelpunt

rl, rO, sensor-informatie.

snelheidsprofiel, beginframe, eindframe,

raakvektoren aan het begin en eindpunt,

sensor-informatie.

De bewegingen worden geheel gedomineerd door het snelheids
profiel. Deze bepaalt uiteindelijk waar het TCP aan het eind
van de beweging terecht komt. Sensor-informatie kan een baan
bijsturen. Dit is aIleen van belang bij een goed gedefinieerde
baan, daarom wordt geen sensor-informatie gebruikt bij een
beweging in jointcoordinaten.

beschrijving van de berekening

De berekening wordt gedaan aan de hand van het snelheids
profiel en de baanparameters. Ieder berekend punt op de baan
wordt via de transformatie naar het kontrole proces gebracht.
Hier wordt bepaald of ingrijpen noodzakelijk is. Indien dit
het geval is dan wordt de interpolatie terug gebracht naar het
laatste goede punt. Dit is aIleen mogelijk indien de waarden
van aIle belangrijke variabelen nog bij de baanberekening
vanaf dat tijdstip bekend zijn. Een buffer waarin de honderd
laatst berekende punten in staan is dan ook noodzakelijk.
Belangrijke variabelen voor deze buffer zijn: het laagste
volgorde nummer, het nummer welke naar de transformatie moet
worden geschreven en het volgende nummer voor in de buffer.
Het laatste door de kontrole gekontroleerde nummer moet altijd
hoger zijn dan het laagste volgorde nummer in de buffer.

implementatie sensor informatie.

(nog niet uitgewerkt)
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10.5 proces 1 (de voorbereiding).

Taken: 1. Het bepalen van de parameters, waarmee een baan
wordt beschreven voor de interpolatie.

Input (data):
1. ' SRL-code' .
2. Beginpunt voor de baan en de andere globale gevens

vanuit proces 4. (J5)

Input (commando's):
1. Startteken voor de voorbereiding van proces 4.

(INT7)

Output (Data):
1. Parameters van de baan naar proces 2. (Pl)
2. Frames naar proces 3. Het resultaat komt via proces

4 terug. (J4)
3. Smoothfactor naar proces 4. (P4)

Output (commando's):
1. Interrup naar proces 3 voor transformatie frame.

(INTl)
2. PTP move naar proces 4. (INT8)
3. Interrup naar proces 2 voor het wegschrijven van de

parameters. (INT9)

Uitvoerig beschrijving:
Dit proces bepaalt voor iedere beweging de parameters, en
splitst de beweging verder op in deelbewegingen indien dit
nodig is. De parameters worden naar proces 2 en 4
weggeschreven. Voor het bepalen van een synmove moet het
eindpunt in jointcoordinaten bekend zijn. De transformatie van
het frame gebeurd door het frame naar de transformatie te
sturen. Het joint/frame paar komt via proces 4 , waar het
gekontroleerd wordt op de ligging in het werkgebied, terug
naar de voorbereiding.

De bepaling van de parameters moet snel gaan. Het moet er
voor zorgen dat de buffer tussen proces 4 en de besturing niet
leeg raakt.
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11. Conclusies/Aanbevelingen.

De baanberekening zoals die nu op de HP-3l0 is opgezet werkt

goed. Als eerste uitbreiding moet de orientatie berekening

volledig worden geimplementeerd, dan is de gehele off-line

berekening compleet. Waarna de real-time baanberekening op de

rekenkaarten kan worden gestart. Deze real-time berekening

moet de mogelijkheid bieden om op sensor-informatie te kunnen

reageren. Voor dit laatste punt moet nog worden uitgezocht hoe

dat het beste kan worden geimplementeerd.

We weten nog niet hoe de robot de voorgeschreven baan zal

uitvoeren. Een punt wat aanleiding tot problemen kan geven

vormen de discontinuiteiten in de versnellingen, waardoor de

ruk (de afgeleide van de versnellingsfunktie naar de tijd)

oneindig groot wordt. De eventuele problemen zijn de volgende

twee:

1. Door gebruikt te maken van een versnellingsfunktie zonder

sprongen, krijgt men een gladdere funktie van de plaats in de

tijd. Deze funkties zijn waarschijnlijk door MRAC beter te

volgen.

2. Sprongsgewijs verlopende belasting van de robot wat tot

vermoeiingsbreuken kan leiden.

Bet vermijden van een oneindig grote ruk zal betekenen dat de

snelheidsprofielen moeten worden bijgesteld. In deze bereke

ning moet de versnelling continu worden gehouden, hetgeen meer

rekenwerk met zich mee zal brengen.

Het snelheidsprofiel zal verlaten kunnen worden en de

beweging over de baan zal dan kunnen worden berekend op

dezelfde manier als bij de splines. (Versnellen en vertragen

aan de hand van de huidige afstand tot het eindpunt.) Dit zal

veel meer rekenwerk vergen daar het snelheid en de plaats ten

opzichte van het eindpunt na elke interpolatiestap opnieuw

moet worden bekeken. Daarbij komt nog dat deze methode minder

nauwkeurig werkt.
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BIJLAGE 1.

De samenhang tussen de modules.

naam

srl_globals1

srl_globals2

message

world

initialise

time_calc

make file

splines

ptpmv

axis drive

synmv

smv

circlemv

lanemv

nodig de modules:

srl_globals1

srl_globals2

srl_globals1, srl_globals2, message

srl_globalsl, srl_globals2, world

srl_globalsl, srl_globals2

srl_globalsl, srl_globals2, message, world

srl_globalsl, srl_globals2, make_file

srl_globals1, srl_globals2, world,
make file, initialise, time_calc

srl_globalsl, srl_globals2, world,
make_file, initialise, time_calc

srl_globalsl, srl_globals2, world,
make_file, initialise, time_calc

srl_globalsl, srl_globals2, world,
make_file, initialise, time_calc, spline

srl_globalsl, srl_globals2, world,
make_file, initialise, time_calc, spline

srl_globalsl, srl_globals2, world,
make_file, initialise, time_calc, spline
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BIJLAGE 2.

Beschrijving van de modules.

Module:

Filenaam: MGLOBALl

Beschrijving module:

Deze module bevat aIle type declaraties welke in het hoofd

programma en in de andere modules kunnen worden gebruikt. Het

bevat ook de definities van aIle geometrische funkties welke

in SRL gebruikt worden.

Globale typen:

definitie vektor:

TYPE VECTOR = RECORD
X,Y,Z

END;

definitie rotatiematrix:

TYPE ROTMATRIX = RECORD
T,O,A

END;
VECTOR

definitie rotatie:

TYPE ROTATION = RECORD
ROTAXIS
MATRIX
ANGLE,
ORI1X,ORI2Y,ORI3Z:

END;

VECTOR;
ROTMATRIX;

met: ROTAXIS

ANGLE

de rotatie as waarover is geroteerd.

de hoek van de rotatie.

ORI1X,ORI2Y,ORI3Z de rotatie uit gedrukt in termen van

"ROLL", "PITCH", en "YAW".

MATRIX de rotatie matrix.

definitie frame:

TYPE = RECORD
TRANSL
ROT

END;

VECTOR;
ROTATION;
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definitie framelijst:

TYPE FRAMELIST = ARRAY [1 .. 20] OF FRAME;

definitie van een jointcoordinaat:

TYPE THETA I = ARRAY [1 .. 8] OF REAL;

Constanten:

getal pi:

PI = 3.141592654;

omrekenfaktor van radialen naar graden:

DEG = 57.29577951;

omrekenfaktor van graden naar radialen:

RAn = 0.01745329252;

eenheidsvektor van de X-as:

XAXIS = VECTOR[X:1,Y:0,Z:0);

eenheidsvektor van de Y-as:

YAXIS = VECTOR[X:0,Y:1,Z:0);

eenheidsvektor van de Z-as:

ZAXIS = VECTOR[X:O,Y:O,Z:l);

identiteitsmatrix:

I MATRIX = ROTMATRIX[T:XAXIS,O:YAXIS,A:ZAXIS);

nulvektor:

NILVECTOR = VECTOR[X:O,Y:O,z:O);

nulrotatie:

NILROT

Procedures/funkties:

= ROTATION[ROTAXIS:ZAXIS,
MATRIX: I_MATRIX, ANGLE: 0,
ORI1X:0,ORI2Y:0,ORI3Z:0);

function ARCCOS (inv:REAL) :REAL;

berekent ARCCOSlNUS van inv in radialen.
Domein inv : [1,-1]
Domein arccos :[PI,O]

function ARCSIN(inv:REAL):REAL;

berekent ARCSlNUS van inv in radialen.
Domein inv :[1,-1]
Domein arcsin : [PI/2,-PI/2]

function ATAN2(y,x:REAL) :REAL;

Deze funktie berekent de arctan over vier kwadranten door het
teken van zowel x als y te onderzoeken. Het detekteert ook
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~anneer x of y een nul is en geeft dan het juiste resultaat.
Domein arctan2 : [-PI,PI]

function~ (vect: VECTOR) :REAL;

Vlenqth bere'kent de norm(=lengte) van een vektor.

procedure ROTANGLE(VAR r:ROTATION);

Rotangle berekent de rotatie hoek van een RO'l'MATRIX in graden.
Het resultaat wordt in r.ANGLE geschreven.
Domein r.ANGLE : [0,180] deg.

function VECTORC(x,y,z:REAL) :VECTOR;

maakt een vektor met coordinaten x,y,z.

function VDOT(vectl,vect2:VECTOR) :REAL;

berekent het inprodukt van twee vectoren
vdot = vectl • vect2.

function VMUL (mult :REAL; vect: VECTOR) :VECTOR;

verlengt een vektor met een factor mult
vmul = mult * vect (mult is een scalar)

function VDIV(s:REAL; vect:VECTOR) :VECTOR;

verkort een vector met een factor s.
veliv = vect/s.

function VADD(vectl,vect2:VECTOR) :VECTOR;

tel twee vectoren op.
vadd = vectl + vect2

function VSOB(vectl,vect2:VECTOR) :VECTOR;

trekt vect2 van vectl af.
vsub = vectl - vect2

function VCROSS(vectl,vect2:VECTOR) :VECTOR;

berekent het uitprodukt van vectl en vect2
vcross = vectl * vect2

function VRO'2'(r :RO'J'A'l'IOR; v:VECTOR) :VECTOR;

rotee.rt een vektor door de vektor v met de ROTMATRIX r te
vermenigvuldigen.

function ROTC (vect :VECTOR; angle:REAL) :ROTATION;

rnaakt een ROTMATRIX welke een rotatie rond vect over een hoek
angle voorsteld. vect wordt genorrneerd tot een lengte 1 en
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wordt opgeslagen in rotc . ROTAXIS . angle wordt opgeslagen in
rotc.ANGLE.

function ORIC(x,y,z:REAL) :ROTATION;

Idem als ROTC aIleen de rotatie wordt hier opgegeven in termen
van 'ROLL, PITCH and YAW' .

procedure ROTAXIS(VAR r:ROTATION);

berekent de rotatie as van een rotatie en schrijft deze in
r . ROTAXIS . De rotatie hoek moet van te voren bekent zijn en
staan in r.ANGLE. Deze kan door ROTANGLE worden berekend.

procedure ORIENT(VAR r:ROTATION);

berekent de velden ORI1X, ORI2Y, en ORI3Z uit de MATRIX.

function ROTROT (r2, r1:ROTATION) :ROTATION;

Het vermenigvuldigen van twee rotaties. Uit voren van het
resultaat is het zelfde als r1 gevolgd door r2.
rot rot = r2 * r1

function FRAMEC(vect:VECTOR; rot:ROTATION):FRAME;

maakt een frame door het defineren van een translatie vektor
vect en een rotatie rot.

function FRAMETRANSL(f:FRAME;v:VECTOR) :FRAME;

frame translatie over v; v in eenheden van de rotatie matrix.

function FRAMEROT(r:ROTATION; f:FRAME) :FRAME;

frame rotatie.

function TRANSFRAME (f2, f1:FRAME) :FRAME;

Frame transformatie.
transframe = f2 * f1 (in termen van DH-matrices)

function FRAME~(f:FRAME):FRAME;

Frame inversie, zodat
frameinv * f= I

function FRAMEREL(f1,f2:FRAME):FRAME;

contrueert transformatie , zodat
f1 * framerel = f2L,
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Module:

Filenaam: MGLOBAL2

Beschrijving module:.

Deze module bevat de niet robot afhankelijke globale varia

belen, en enkele globale TYPE definities. Deze zijn niet voor

de programmeur toegankelijk.

Type definities:

TYPE ~ ARRAY [1 •• 2] OF REAL;

Dit type wordt gebruikt voor het opslaan van de versnelling en

vertraging die bij het snelheidsprofiel worden gebruikt.

TYPE POINTLIST "" AIUUcr[l •. 2] OF VECTOR;

Deze lijst wordt gebruikt voor het opslaan van de raakvektoren

aan een spline voor de lanemove.

Globale variabelen:

buff, fIe

buff en fIe z~Jn de file pointer naar de files waar de
setpoints in worden opgeslagen. buff wijst altijd naar de
buffer DUMMY.DAT en fIe wijst naar de file waar uiteindelijk
de setpoints in worden opgeslagen.

vorig_hk en prev_speed worden gebruikt voor het opslaan van de
resp. de huidige hoekstand en de huidige hoeksnelheid.

earth_speed : VECTOR;

earth_speed bevat de huidige snelheid van de TCP.

TCP-pos, start-pos, end-pos : FRAME;

TCP-PQS bevat de huidige stand van de robot.
start-PQs bevat de startpositie van het huidige segment van de
baan en end-PQs bevat het eindpunt.

: REAL;

De norrnvan de snelheid van het TCP in rom/so

: REAL;

De afstand van het TCP tot het eindpunt van de baan, of deel
segment in Iran.
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: INTEGER;

Deze variabele is gelijk aan nul zolang er geen fout opt reed.
Indien er een fout optreedt krijgt errno het nummer van de
fout boodschap. De procedure WRTE_MSG uit message stuurt een
foutrnelding naar het scherrn.

rtime

bevat de
eindpunt,
eindpunt
viarnove.

Tsamp

: REAL;

resterende tijdsduur van de beweging
als de beweging op een afstand smoothfac
is verwijdert en af wordt gebroken tgv

: REAL;

naar
van
van

het
zijn
een

de sarnpeltijd van de baaninterpolatie in seconden.

vS_def, as_def, v_ax_def, a_ax_def : REAL;

Deze variabelen bevatten de default snelheid en versnelling.
De variabelen vS_def, en as_def voor de carthesische baan en
de andere twee voor de baan in jointcoordinaten. De snelheid
wordt uitgedrukt in mrn/s en de versnelling in rom/s

2
.
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Filenaarn: MWORLDA (ASEA), MWORLDO (OSCAR)

Beschrijving module:

Deze module bevat aIle robot afhankelijke variabelen, types en

procedures voor transforrnatie van jointcoordinaten naar

carthesische coordinaten en andersorn.

Type definities:

TYPE LIMITS = RECORD
max, min, sum : REAL

END;

LMT= ARRAY[1 .. 6] OF LIMITS;
LIMT= ARRAY [1 .. 6] OF REAL;

Types voor het opslaan van de rnaximale en minirnale waarden van
de robot.

Constanten voor de ASEA irb-6 robot:

CONST = 3;

Het aantal assen wat wordt aangestuurd.
NB. Dit zijn er voorlopig drie omdat de orientatie nog niet
volledig is geimplementeerd.

CONST 11 = 700;
12 = 4.50;
13 = 670;
14 = 95;

Deze constanten stellen de lengtes van de links van de ASEA
robot voor in mm.

CONST vet1
init...,POs

== VECTOR[X:13{+14),Y:0,Z:11+12];
== FRAME[

TRANSL:vet1,
ROT:ROTATION[ROTAXIS:YAXIS,
MATRIX:ROTMATRIX

[T:VECTOR[X:O,Y:O,Z:-l],O:YAXIS,A:XAXIS],
ANGLE: 90,
ORI1X:O,ORI2Y:90,ORI3Z:0]

] ;

De constante ve~l is de startplaats en initpoa is startpositie
va.n het 'rep. 14 staat tussen haken, omdat er nog maar drie
assen zijn geirnplementeerd in de programma's.
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= LMT[L~ITS[max:170,min:-170,aum:~J,

L~ITSrmax:40,min:-40,.ua:40 ],
L~ITS[max:25.min:-40,.um:40],

LZM7TS{max:90,min:-90,sum:0],
L~ITS[max:180,min:-180,sum:0],

L~ITS[max:O,min:O,sum:O]

] ;

De werkruimte van de ASEA robot.

CONST = L1MT[9S, 95, 94, 115, 195, 0];

De maximale hoeksnelheden van de assen.

CONST ae lim = L1MT[ 950, 950, 940, 1150, 1950, 0];

De maximale hoekversnelling van de assen.

Constanten voor de PHILIPS OSCAR-6 robot:

CONST as aant = 6;

Het aantal assen wat wordt aangestuurd.

CONST 11 = 700;
12 = 500;
13 = 500;
14 = 210;

Deze constanten stellen de linklengtes van de Philips robot
voor in rom.

CONST vet1
init...,p0s

= VECTOR[X:13+14,Y:O,Z:11+12]:
= FRAME [

TRANSL:vet1,
ROT:ROTATION[ROTAXIS:YAXIS,
MATRIX:ROTMATRIX

[T:VECTOR[X:O,Y:O,Z:-l],O:YAXIS,A:XAXIS],
ANGLE: 90,
ORl1X:0,ORI2Y:90,ORI3Z:0]

] ;

De constante vet1 is de startplaats en initpos is startpositie
van het TCP.

CONST as lim = LMT[L~ITS[max:140,min:-140,sum:0],

L~ITS[max:80,min:-80,sum:30],

L~ITS[max:80,min:-80,sum:30],

L~ITS[max:1S0,min:-1S0,sum:0],

L~ITS[max:80,min:-80,aum:O],

L~ITS[max:16S,min:16S,sum:0]

] ;

De werkruimte van de Philips robot.

1
zie bijlage 4.
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=L~[95, 95, 94, 115, 195, 195];

De maximele hoeksnelheden van de assen.

CONST ac lim = LIMT[ 950, 950, 'to, 1150, 1950, 1950];

De maximale hoekversnelling van de assen.
Deze waarden zijn allemaal met een ruime veiligheidsmarge
genomen voor de Oscar.

Procedures/funkties:

function TRANS_RO_FR(theta: THETA_I): FRAME;

Transformeert de jointcoordinaten van de
carthesische coordinaten. Van het rotatie
frame zal alleen de matrix zijn ingevuld.

robot naar
gedeelte van

de
de

Transformeert een frame naar de jointcoordinaten. De orienta
tie van het frame wordt nog buiten beschouwing gelaten en
alleen de eerste drie assen worden aangestuurd.
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Filenaam: MERRORA (ASEA), MERRORO (PHILIPS)

Beschrijving module:

Deze module handelt de fout melding af. Hij genereert een

boodschap op het scherm en vraagt -indien het geen onoplosbare

fout is- toestemming om door te gaan met de berekeningen. De

buffer file DUMMY.DAT wordt bij afbreken gesloten.

Procedures/funkties:

procedure

Schrijft de fout boodschap met het laatst geldige frame en
jointco6rdinaat naar het scherm. Boodschappen met errno lager
dan 40 leiden tot afbreking van het programma. Indien het
foutnummer hoger is, kan gekozen worden voor voortzetting van
de interpolatie. De fout boodschappen luiden:

errno boodachap

1 Axis number lout of range.
2 Axis number 2 out of range.
3 Axis number 3 out of range.
4 .. 8 gereserveerd voor as 4 tim 8.
9 Sum of axis 2 and 3 is out of range.

10 Axis number lout of range, sum of 2 and 3 out of range
11 Axis number 2 out of range, sum of 2 and 3 out of range
12 Axis number 3 out of range, sum of 2 and 3 out of range
13 .. 17 gereserveerd voor as 4 tim 8.
20 Error in saving file.
21 Endpoint is closer than the smoothfactor. Smoothfactor

too large.
29 No solution found in MIDDELPUNT.
41 Axis speed of axis nr. 1 too high.
42 Axis speed of axis nr. 2 too high.
43 Axis speed of axis nr. 3 too high.
44 .. 48 gereserveerd voor as 4 tim 8.
51 Axis accelleration of axis nr. 1 too high.
52 Axis accelleration of axis nr. 2 too high.
53 Axis accelleration of axis nr. 3 too high.
54 .. 58 gereserveerd voor as 4 tim 8.
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Filenaam: MINITA (ASEA), MINITO (PHILIPS)

Beschrijving module:

Deze module verzorgt voor de initialisatie van de globale

variabelen.

Procedures/funkties:

procedure SPEED_NULL;

Deze procedure zet de globale variabele earth_speed, speed_TCP
en prev_speed op een waarde nul.

procedure INIT_MOVE;

Deze procedure opent de buffer voor sChrijven en initialiseert
aIle globale variabelen uit srl_globals2. En weI als voIgt:

TCP-POs:=init-poa;
end-poa:=init-poa;
afst_eindpunt:=O;
vorig_hk:=O;
errno:=O;
rtime:=O;
'fsamp:=O.Ol;

vs_def:=200;
as_def :=200;

v_az_def :=50;
a_az_def:=200;
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Filenaam: MFlLEA (ASEA), MFlLEO (PHILIPS)

Beschrijving module:

Deze module controleert het nieuw berekende frame op zijn

plaats, en huidige snelheid, zowel in carthesiche en joint

coordinaten. Indien er een fout optreedt wordt de globale

variabele errno veranderd en een fout melding vindt plaats.

Zie ook module message. Als het punt correct wordt bevonden,

dan worden de globale variabelen bijgewerkt en het berekende

punt wordt opgeslagen in de file DUMMY.DAT. Na afloop worden

de punten gecopieerd naar een door de programrneur te geven

filenaam.

Procedures/funkties (plus beschrijving) :

procedure FR_STEP1(VAR dpl:FRAME);

Het frame dpl wordt na controle op de plaats in de werkruim
te, hoeksnelheid en hoekversnelling naar de buffer (DUMMY.DAT)
weggeschreven. De volgende globale variabelen worden niet
bijgesteld: carth_speed, speed_TCP en afst_eindpunt.

procedure AX_STEP1(VAR dpl:THETA_I);

Idem als FR_STEP1, aIleen hier met de jointcobrdinaat dpl.

procedure FR_STZP2(VAR dpl:FRAME);

Het frame wordt gecontroleerd op zijn plaats en de snelheden.
Indien correct worden de globale variabelen bij gewerkt. Deze
zijn: vorig_hk De huidige jointcobrdinaat.

prev_speed De huidige hoeksnelheden van de assen
carth_speed De snelheidsvektor van het TCP.
speed_TCP De norm van de snelheid van het TCP.
afst_eindpunt De afstand naar het eindpunt.
TCP-pos Huidige plaats van het TCP.

procedure AX_STEP2(VAR dpl:TBETA_I);

Idem als FR_STEP2, aIleen hier met de jointcobrdinaat dpl.

procedure CBE~_POSITION(VARdpl:THETA_I);

Controleert of dpl binnen het werkgebied van de robot ligt.

procedure SAVE_BUFF;

Copieert de buffer en slaat deze op onder een naam die de
programrneur geeft. De extentie .DAT wordt automatisch gegene
reerd.
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Module: tbae caJ.c

Filenaam: Ia'DIB

Beschrijving module:

Deze module bevat de funkties welke gebruikt worden voor het

berekenen van de snelheidsprofielen, en de procedure voor het

berekenen van de volgende punt op de baan die wordt gegeven

als afstand vanaf het beginpunt.

Procedures/funkties:

procedure CALC TXME(s,vo:REAL; VAR v:REAL;
VAR a:TWO_ARRAY; VAR t1,t2,d:REAL);

(afstand die moet worden afgelegd)
(begin snelheid)
(de absolute rnaximale snelheid)
(de versnelling cq vertraging)

vo
v
a [1]

Deze procedure berekent met een gegeven v en a[l] het
snelheidsprofiel met een gegeven beginsnelheid vo. Na
afronding van de tijden wordt de snelheid en de versnelling
bij gesteld.
input: S

output: v
a [1]
a[2]
tl
t2
d

(de maximale snelheid)
(de versnelling)
(de vert raging)
(tijdsduur van versnellen)
(tijdstip voor het inzetten van de vertraging)
(de totale tijdsduur)

procedure CALC_VAL(dist, vo:REAL; VAR v:REAL; VAR a:TWO_ARRAY;
VAR t1,t2,d:REAL;c:CHAR);

Deze procedure berekent het snelheidsprofiel met de gegeven
waarden.
- Gegeven moet zijn:

diet de afstand van de af te leggen weg (teken: -/+)
vo de beginsnelheid (teken: -/+)
c geeft aan of de beweging in joint of in

carthesiche coordinaten is. Dit i.v.m. het
kiezen de default waarden van versnelling en
snelheid.

'A': beweging in carthesische coOrdinaten.
'e': beweging in jointcoordinaten.

- Default zijn:
v de milIximale snelheid
aU} de maximale versnelling
d de maximale tijdsduur

(teken: +)

(teken: +)

(teken: +)

Indien v,a, en d niet geven zijn dan worden er default waarden
gekozen voor v en a.
Indien alleen is gegeven:

v default versnelling (let op! v hoeft niet gehaald
te worden) .
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a default snelheid, als maximale snelheid.
d versnelling met minimaal de default versnelling.
v,d versnelling met default versnelling, indien niet

mogelijk dan wordt v onbepaald.
a, d indien a te klein gekozen dan wordt voor a mini

maal de default waarde gebruikt.
v,a,d d wordt genegeerd.

OUTPUT: tl, t2, d, a, v.

procedure CALC_VALO (dist:REAL; VAR v:REAL; VAR a:TWO_ARRAY;
VAR tl,t2,d:REAL;c:CHAR);

Deze is gelijk aan CALC_VAL alleen is hier gegeven een begin
snelheid vo van nul. Deze procedure is dan ook sneller.

procedure CALC_STEP(VAR v,pl:REAL; a:TWO_ARRAYi
t,tl,t2,d:REAL);

Deze procedure berekent voor tijdstip t de nieuwe plaats en
snelheid langs een kromme uitgaande van de snelheid en plaats
op t-Tsamp. De variabelen v en pI veranderen van waarden.
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Module: spline

Filenaam: MSPLLNE

Beschrijving module:

Deze module bevat al het rekenwerk wat aan splines moet

gebeuren. Het bepaalt de raakvektoren aan de tussen punten in

een lanemove en het bevat de funkties voor het interpoleren

van een baan welke door een spline wordt beschreven.

Procedures/funkties:

procedure SPLr.NE_DWrERPOLATIE(VAR A,B:FRAME;TA,TB:VECTOR;
VAR rdis :RZAL; v: RZAL) ;

Deze procedure int.erpoleert een spline tussen de punten A en B
met de raakvektoren TA en ft. De snelheid v wordt constant
beschouwd. Het eerste punt komt een afstand rdis (Dit is de
rest afstand van de vorige interpolatie stap.) van A te
liggen. De restafstand wordt na interpolatie in rdis geschre
Yen.

procedure ST_SPLlNE_INTERPOLATIE(VAR A,B:FRAME;TA,TB:VECTOR;
VAR rdis:REAL;vi,vo,ac,smoothfac:REAL);

Deze procedure interpoleert een spline tussen de punten A en B
met de raakvectoren TA en TB. De snelheid wordt niet constant
beschouwd. Indien vi (de begin snelheid) lager dan vo (de
eindsnelheid) ligt dan wordt er aan het einde van de spline
vertraagd naar vo met een versnelling ac. Moet er versneld
worden dan gebeurt dit aan het begin van de spline. Het eerste
punt komt een afstand rdis van A te liggen. De restafstand
wordt na interpolatie in rdis weggeschreven.

procedure TANGENT(VAR tf~:FRAMELIST;VAR ep:FRAME;VAR t:POINTLIST;
VAR n: :INTEGER) ;

t.

de punten die op
beginpunt gegeven
moet bewegen. De
de FRAMELIST tf~

n, ep, tf~.

(met n raakvektoren.)

Deze procedure bepaalt de raakvektoren aan
een kromme liggen waardoor het TCP vanaf het
door de var TCPyos naar het eindpunt ep
procedure neemt de eerste n-2 punten die op
staan.
input:
output:
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Filenaam: PTPMOVE

Beschrijving module:

Deze module bevat de point to point beweging. Deze wordt

uitgevoerd door tijdens een bepaalde tijdsduur het eindpunt

weg te schrijven.

Procedures/funkties:

procedure PTPMOVE(dpl:FRAME):

Deze procedure voert de ptpmove uit vanuit het huidige punt
naar het FRAME dpl.
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Module:

Filenaam: MDRlVE

Beschrijving module:

Deze module bevat alle pxocedures vaanmee een afzonderlijke as

kan worden aangestuurd.

Procedures/funkties:

procedure DRrvE_AXIS_BY(no:rNTEGER; alfa:REAL; v,a,d:REAL);

Deze procedure zorgt voor een relatieve verdraaiing van as no
met een hoek alfa. Op deze beweging is het mogelijk om de
maximale hoeksnelheid (v), hoekversnelling (a) en/of tijdsduur
(d) op te geven. Default waarde wordt genomen wanneer de
parameter de waarde nul heeft. (Zie ook de module time calc).
De beginsnelheid van alle assen moet nul zijn.

procedure VIA1_DRlVE_AXIS_BY(no:IN'I'EGER; alfa:REAL; v, a, d,
smoothfactor:REAL);

Deze procedure zorgt voor een relatieve verdraaiing van as no
met een hoek alfa. De beweging wordt onderbroken op een
afstand smoothfactor van het eindpunt. De overgebleven tijd om
de beweging te laten beeindigen op het eindpunt wordt in de
globale variabele rtime weggeschreven. Op deze beweging is het
mogelijk om de maximale hoeksnelheid (v), hoekversnelling (a)
en/of tijdsduur (d) op te geven. Default waarde wordt genomen
wanneer de parameter de waarde nul heeft. (Zie ook de module
time_calc). De beginsnelheid van alle assen moet nul zijn.

procedure VIA_DRlVE_AXIS_BY(no:rNTEGER; alfa:REAL; v, a, d,
smoothfactor:REAL);

Deze procedure zorgt voor een relatieve verdraaiing van as no
met een hoek alfa ten opzichte van het eindpunt van de
voorgaande bewegingsprocedure. Daar we niet op dit eindpunt
zitten worden de andere assen gedurende de tijd rtime naar de
eindhoekstand bewogen. Voor de as alfa wordt een apart profiel
berekend welke de as met de opgegeven parameters naar het
eindpunt verdraaid. De beweging wordt onderbroken op een
afstand smoothfactor van het eindpunt. De overgebleven tijd om
de beweging te laten beeindigen op het eindpunt wordt in de
globale variabele rtime weggeschreven. Op deze beweging is het
mogelijk om de maximale hoeksnelheid (v), hoekversnelling (a)
en/of tijdsduur <d) op te geven. Default waarde wordt genomen
wanneer de parameter de waarde nul heeft. (Zie ook de module
t:ime_calcf .

procedure DRlVE_AXIS_TO(no:rNTEGER; alfa:REAL; v,a,d:REAL);

Idem als DRlVE_AXIS_BY. De as wordt nu echter naar de hoek
stand alfa verdraaid.
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procedure VIA1_DRIVE_AXIS_TO (no: INTEGER; alfa :R.EAL; v, a, d,
smoothfactor:R.EAL);

Idem als VIA1_DRIVE_AXIS_BY. De as wordt nu echter naar de
hoekstand a1fa verdraaid.

procedure 'Vn_DRIVE_AXIS_TO(no:INTEGER; alfa:R.EAL; v, a, d,
smoothfactor:R.EAL);

Idem als VIA_DRIVE_AXIS_BY. De as wordt nu echter naar de
hoekstand alfa verdraaid.



- B.20 -

Module:

Filenaam~ S'DiIMOVE

Beschrijving module:

Deze module bevat aIle synchrone asbewegingen.

procedures/funkties:

procedure SYNMOVE(dpl:FRAME; v,a,d:REAL);

Deze procedure beweegt het TCP naar het eindpunt dpl met de
opgegeven parameters voor het snelheidsprofiel. De assen
worden vanuit stilstand allemaal gedurende dezelfde tijd
versneld, eenparig voortbewogen en vertraagd. De assen stop
pen dus allemaal op hetzelfde tijdstip. Eindsnelheid van de
assen is ook nul.

procedure VIA1_SYNMOVE(dpl:FRAME; v,a,d,smoothfactor:REAL);

Idem als SYNMOVE. AIleen de beweging wordt op een afstand
amoothfactor afgebroken voor het eindpunt dpl. De overgebleven
tijd wordt in rtime weggeschreven. Eindsnelheid van de assen
is hier niet nul!

procedure VIA_SYNMOVE(dpl:FRAME: v,a,d,smoothfactor:REAL);

Deze procedure verzorgt een synmove vanuit een bewegende
toestand. De assen zullen allemaal tegelijk beginnen met
vertragen en gelijktijdig de eindhoekstand dpl bereiken.
Echter het eerste stuk van het snelheidsprofiel is voor iedere
as anders. De beweging wordt op een afstand smoothfactor
afgebroken. De overgebleven tijd wordt in rtime weggeschreven.

procedure FIRSTPOS_~TH_V(v:REAL);

Dit is gelijk aan SYNMOVE(init-pos, v,O,O);

procedure VIA_FIRSTPOS_WITH_V(v:REAL);

Dit is gelijk aan VIA_SYNMOVE(init-pos, v,O,O,O);
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Module: smv

Filenaam: SMOVE

Beschrijving module:

Deze module bevat de procedures voor het uitvoeren van een

rechtelijn beweging.

procedures/funkties:

procedure SMOVE(dpl:FRAME; v,a,d:REAL; c_or:BOOLZAN);

Deze procedure voert een rechte lijn beweging uit naar
waarbi j de begin en eindsnelheid van het TCP nul is.
geeft aan of gedurende beweging een konstante orientatie
worden gehandhaaft. De orientatie berekening is nog
gelmplementeerd.

dpl.
c or
meet
niet

procedure VIA1_SMOVE(dpl:FRAME; v,a,d:REAL; c_or:BOOLZAN
smoothfactor) ;

Deze procedure is gelijk aan SMOVE. AIleen hier wordt op een
afstand smoothfactor van het eindpunt gestopt met interpola
tie. De overgebleven tijd wordt in rtime weggeschreven.

procedure VIA_SMOVE(dpl:FRAME; v,a,d:REAL; c_or:BOOLZAN
smoothfactor);

Deze procedure bestaat uit twee gedeelten. Ten eerste de
afronding van de baan rond het beginstuk en ten tweede de
rechte lijnbeweging naar dpl. Voor de afronding werdt gebruik
gemaakt van een spline. Nadat deze is doorlopen werdt veor het
rechte baanstuk een snelheidsprefiel berekend en de baan wordt
gelnterpeleerd tot afstand smoothfactor van dpl. De
overgebleven tijd wordt in rtime weggeschreven.
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Filenaam: MCIRCLE

Beschrijving module:

Deze module bevat de procedures voor een cirkel beweging.

procedures/funkties:

procedure CIRCLEMOVE(dpl,pI2,pI3:FRAME; v,a,d:RBAL;
c_or:BOOLEAN) ;

Deze procedure voert een cirkel beweging uit naar dpl door pI2
en wanneer dpl op het beginpunt ligt ook door p13. De begin en
eindsnelheid zijn hierbij nul.

procedure VIA1_CIRCLEMOVE(dpl,pI2,pI3:FRAME; v,.,d:REAL;
c_or:BOOLEAN; smoothfactor:REAL);

Idem als CIRCLE_MOVE. AIleen wordt hier op een afstand
smoothfactor van dpl gestopt met interpolatie.

procedure VIA_CIRCLEMOVE(dpl,pI2,pI3:FRAME; v,a,d:REAL;
c_or:BOOLEAN; smoothfactor:REAL);

Deze procedure bestaat uit twee gedeelten. Ten eerste de
afronding van de baan rond het beginstuk en ten tweede de
cirkelbeweging naar dpl. Voor de afronding wordt gebruik
gemaakt van een spline. Nadat deze is doorlopen wordt voor het
cirkelstuk een snelheidsprofiel berekend en de baan wordt
gelnterpoleerd tot afstand amoothfactor van dpl. De
overgebleven tijd wordt in rtime weggeschreven.
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Filenaam: LANEMOVE

Beschrijving module:

Deze module bevat de bewegingsprocedures welke een lanemove

uitvoeren.

procedures/funkties:

procedure LANEMOVE(dpl:FRAME; fr.ml:FRAMELIST; v,a,d:REAL;
c_or:BOOLEAN) ;

Deze procedure maakt een vloeiende
eindpunt dpl door de punten welke in
d.m.v. splines gedaan.

bewegingslijn naar het
de fr.ml staan.Dit wordt

procedure VIA1_LANEMOVE(dpl:FRAME; fr.ml:FRAMELIST; v,a,d:REAL;
c_or:BOOLEAN; amoothfactor);

Deze procedure voert de een lanemove uit en stop op een
afstand smoothfaktor van het eindpunt.

procedure VIA_LANEMOVE(dpl:FRAME; fr.ml:FRAMELIST; v,a,d:REAL;
c_or:BOOLEAN; smoothfactor);

Deze procedure voert een stuk van een viamove uit als een
lanemove.
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BIJLAGE 3.

De standaard file srI input veer het rnaken van srlpregrarnrna's.

filenaarn: SRL_r.NPUT

$SYSPROG$ {makes machine dependent language eztentions available}

$UCSD on$ {allows UCSD pascal language eztentions}

$SWITCH_STRPOS OFF$ {reverses position of parameters of STRPOS}

$SEARCH_SIZE 20$

$ REF SS$ {sets the compilers ref-file to SS (necessary for eztern refs}

ZMPORT initialise, make_file, srl_globalsl, amv, synmv, ptpmv,

axis_drive, circlemv, lanemove;

procedure SRL_PROG;

BEGIN{sd..,prog}

{writes on this place your srl program.}
END {srl..,prog} ;

BEGIN{srl_body}

INIT_MOVE; {initialise buffer for writing and robotposition}

SRL_PRQG; {executes the procedure srl..,prog}

SAVE_BUFF; {store results on disk}

END {srl_body} .
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BIJLAGE 4.

Gegevens ASEA irb-6 robot.

Lenqtes van de links:

170

11 700 rom

12 "" 450 rom

13 670 rom

14 "" 95 rom

werkgebied:

8
1

: [-170°, 170°]

8
2

: [-40°, 40°]

8
3

: [_25°, 40°]

8
4

: [-90°,90°]

8
5

: [-180°, 180°]

• 0-1
8

1
:95 5

· ° -19
2

: 95 5

• 0-1
9

3
:94 5

· ° -19
4

:115 5

· ° -19
5

:195 5

.. ° -2
9

1
:950 5

.. ° -2
8

2
:950 5

.. ° -2
9

3
:940 5

.. ° -2
9

4
:1150 5

., ° -2
9

5
:1950 5

Voor 9
2

en 9
3

geldt tevens:

NB: De versne1ling is afge1ijk uit de tijdskonstante van de

eerste rotatie-as. Deze is lOOms. De echte waarden kunnen dan

ook afwijken.
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Bijlage 5.

Gegevens Philips Oscar-6 robot. (onder voorbehoud.)

Lengtea van de links:

11 = 700 rom

12 500 rom

13 500 rom

14 210 rom

Werkgebied:

9
1

: [-140°, 140°]

9
2

: [_80°, 80°]

9
3

: [_80°, 80 0
]

9
4

: [-150
0

, 150
0

]

9
5

: [_80 0
, 80 0

]

9
6

: [-165
0

, 165
0

]

• 0-1
9

1
:95 s

• a -1
9

2
: 95 s

• 0-1
9

3
:94 s

• a -1
9

4
:115 s

• a -1
9

5
:195 s

• ::> -19
6

:195 s

.. a -2
9

1
:950 s

.. a -2
9

2
:950 s

.. a -2
9

3
:940 s

.. 0 -2
9

4
:1150 s

.. 0 -2
9

5
:1950 s

.. a -2
9

6
:1950 s

De domein waarin een as kan bewegen is in werkelijkheid

groter. De echte hoeken waartussen een as kan bewegen moet nog

eens nauwkeurig worden bepaald. Voor de snelheden en

versnellingen zijn de waarden van de ASEA genomen. Ook deze

moeten nog een keer worden gemeten.

om er voor te zorgen dat de grijper niet te dicht bij de voet

van de robot zal komen is er een re1atie tussen 9
3

en 9
2

afge

leid:
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en om te zorgen dat het TCP geen negatieve r krijgt in zijn

werkgebied:
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BIJLAGE 6.

Het verzenden van files over de serieele poort.

overzenden van de eerste hoek standen.

Iedere nieuwe sampel begint op een nieuwe

regel. De getallen zijn gescheiden door

een spatie.

overzenden van de de hoekstanden van hoektweede fase:

Er zijn twee programma's voor het verzenden van files over de

serieele poart (RS-232); voor het verzenden van text-files en

voor het verzenden van theta_i-files.

Ret programma voor het verzenden is door een stageaire

geschreven. Deze verzendt de text-files als ASCII-code over de

serieele poort. Dit programma is aangepast, zodat deze nu ook

file van theta i (met setpoints) kan overzenden. Dit gebeurt

in twee fases:

eerste fase:

4 tim 6. Het formaat is gelijk aan de

eerste drie assen.

Tussen de twee fases wordt gestopt met het over zenden.

Het programma met de source tekst voor

text-files heet:

En voor het verzenden van theta i-files:

Voor het verzenden moet de bibliotheek

systeem bibliotheek zijn geinstalleerd.

het verzenden

AS_ VERZ . TEXT

0_VERZ . TEXT

ZEND worden

van

als
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