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SUllllllary

This report describes the implementation and application of serial
communication with an industrial robot (KUKA with RCM3 control) .

A supervisory communication program has been implemented on a
PC/AT in order to apply external control to the robot by means of
a serial (RS-232C) link. The link protocol (LSV2) is implemented
to meet real-time restrictions. The program performs all
supervisory functions offered by the robot, which include up and
down loading of programs, program control and data transfer.
The practical constraints of supervision by means of just this
serial link have been investigated. The conclusion can be drawn
that the serial communication offered by RCM3, though submitted to
some restrictions, could be used for integration of the robot in a
flexible manufacturing cell.

In order to perform sensory controlled welding, a communication
link (RS-232C) between an optical sensor (Oldelft) and the PC/AT
has been implemented as well. The control program in the computer
servs both the robot and the sensor in real-time. The next step is
to implement a suitable control algorithm.

Samenvatting

Dit verslag beschrijft de implementatie en toepassing van seriele
communicatie met een industriele robot (KUKA met RCM3 besturing) .

Er is een programma ontwikkeld voor een PC/AT, waarmee de robot
via een seriele (RS-232C) verbinding kan worden bestuurd. Het
data-link protocol (LSV2) is geimplementeerd voor toepassing in
real-time. Uit de praktijk kan worden geconcludeerd dat externe
besturing via de seriele ingang, welliswaar gebonden aan enkele
beperkingen, een mogelijkheid is om de robot te integreren in een
flexibel productiesysteem.

T.b ....•. sensorgestuurd lassen is de PC/AT ook verbonden met een
optische profielsensor (Oldelft). Zowel de sensor als de robot
controller communiceren d.m.v. een seriele (RS-232C/LSV2) link met
de PC. Het besturingsprogramma in de PC verwerkt de twee
communicatie-processen in real-time (op interrupt basis). De
volgende stap is implementatie van een geschikt besturings
algoritme.
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Voorwoord

Het afstudeerproject is
Regelen, in opdracht van
Kouwenberg.

uitgevoerd bij de vakgroep Meten en
prof. Kylstra, onder leiding van ir. N.

De afstudeeropdracht hield in: Het onderzoeken en implementeren van
communicatie tussen de besturing van de KUKA-robot in de FALC-cel
en de buitenwereld. Als centraal werkgebied is gekozen: seriele
co~municatie met de besturing van de robot.

De seriEHe (RS-232C) interface heeft in de robotbesturing een
drietal functies:
(1) Externe besturing (supervisie door een cel controller) .
(2) Co~municatie met intelligente sensoren.
(3) Opslag van gegevens

De werkzaamheden hebben zich geconcentreerd op de eerste twee
zaken. Omdat het om twee erg verschillende toepassingen gaat, is
i.v.m. de overzichtelijkheid er de voorkeur aan gegeven om het
verslag op te splitsen in twee gedeelten:

Deel I: Supervisie van de robotbesturing

Deel II: Integratie van de robot met een sensorsysteem
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SERIELE COMMUNlCATIE MET ZEN INDUSTRIZLE ROBOT

Deel I: Supervisie van de robotbesturing
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1. Inleiding

De faculteiten E en W van de TUE nemen deel aan het SPIN-project
"Flexibele Assemblage Lascel" (FALC). De FALC is gestationeerd in
het laboratorium Bedrijfsmechanisatie van de faculteit Werktuig
bouw. De belangijkste componenten zijn een industriele robot (KUKA
IR160/25 + Siemens RCM_3 besturing) en een transportsysteem
(Philips). In de toekomst zullen daar de volgende componenten bij
komen: positioneer- en controlestations, een lasinstallatie voor
de robot etc. Dit geheel zal worden gecobrdineerd door een "cell
controller". De soort cell controller en de leverancier zijn nog
niet vastgesteld.

De robotbesturing heeft ingangen en uitgangen die met een PLC
(Programmable Logic Controller) kunnen worden verbonden. Hiermee
kan de robot in een productiesysteem worden geintegreerd.
Daarnaast beschikt de besturing over een serieel (RS-232C)
interface voor Direct Numerical Control (DNC). DNC is een methode
van supervisie van meerdere numeriek bestuurde machines door een
procescomputer via een directe communicatieverbinding, waarbij de
computer de taak heeft de aangesloten machines te voorzien van de
juiste "control" informatie.

Alhoewel verschillende robotbesturingen al jaren een of andere
vorm van DNC-koppeling kennen, wordt zij niet vaak gebruikt voor
het besturen van de robot. In de prakti j k wordt meestal een PLC
toegepa~t. De vraag is: welke mogelijkheden biedt deze koppeling
en kan zij de PLC vervangen? Is het dus mogelijk via een seriele
verb':nding de robot fail-safe te besturen? Welke consequenties
volgen hierui t voor het interface met de cell controller van de
FALC?

De take~ die uitgevoerd dienen te worden, zijn:

a) schrijven van programmatuur die de DNC-interface aanspreekt
vanuit een PC/AT (personal computer)

b) ervaringen verzamelen met het besturen van de robot via deze
. f'
J..nt.er~ace.

c) onderzoek naar de mogelijkheid tot interfacing met MAP/MMS.

In de uiteindelijke implementatie van de cel besturing zal het
we~selijk zijn een procescomputer te gebruiken.
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2. ltennismaking _t de robot en zijn be.turing

2.1. De lasrobot ~ de FALC

De KUKA

Fig.2.1.2

Naast de robot is een
dubbelassige manipulatietafel
geplaatst. Deze zogenoemde
"manipulator" heeft twee
rotatievrijheidsgraden, d.w.z.
het tafelblad kan roteren om
zijn hartlijn loodrecht op het
werkvlak en kantelen om een
vaste as evenwijdig aan het
vlak van de tafel.

Naast de tafel bevindt zich
een aftakking van een
transportsysteem, dat het
vervoer van (half)fabrikaten
van en naar de verschillende
robotbewerkingsstations (w.o.
de robot) verzorgt.

Figuur 2.1.1 in bijlage A toont de structuur van de FALC
(Flexibele Assemblage Lascel). In de cel is een industriele robot
van het fabrikaat KUKA, type IR160/25, opgesteld (fig.2.1.2). Bet
betreft een 6-assige, door DC-motoren aangedreven robot. De
maximale draagkracht is 25 kg. De robot is voorzien van een
absoluut weg-meetsysteem.

De taak van de robot zal z~Jn, las-bewerkingen uit te voeren op de
verscheidene halffabrikaten die over de transportband aangevoerd
worden en d .m. v. een overzet-inrichting op de manipulatietafel
worden geplaatst. Nadat een of meer lassen zijn gelegd, wordt het
product weer teruggeleid in het transportsysteem. Eventueel
ondergaat hetzelfde product meerdere las-bewerkingen, bijvoorbeeld
wanneer er eerst een "hechtlas" moet worden gelegd.

2.2. Robot Control ~

De robot van KUKA wordt bestuurd door een controller van het
fabrikaat Siemens, RC22/41. Deze besturingskast bevat in hoofdzaak
de servoversterkers voor 8 assen (6 van de robot en 2 van de
manipulator), voedingen en een besturingsmodule voor robots. Deze
module heet Sirotec Robot Control M(odule), kortweg RCM genoemd.
Robot Control M omvat de complete hard- en software voor het
besturen van een robot. Deze besturing kan op robots van
verschillende merken worden toegepast.

In de FALC bevindt zich de RCM3, opvolger van RCMl en RCM2, velke
sinds 1985 op de markt is en nog steeds courant is. De
software-release 03 is redelijk up-to-date, zodat de FALC
configuratie over uitgebreide mogelijkheden beschikt op het gebied
van "sensory control", waarin vooral de laatste jaren belangrijke
ontwikkelingen plaats vinden. Verder is RCM3 een degelijke
besturing, met o.a. de volgende mogelijkheden:



- maximaal 12 assen, synchroon te besturen,
- van punt naar punt en baanbesturing,
- 3D-circulaire beweging,
- te bedienen in carthesische, werktuig- en robotcoordinaten,
- binaire, analoge en seriele poorten,
- prograrnrneertaal SRCL (= Structured Robot Control Language),
- externe sturing via seriele poort (Direct Numerical Control)

Hardware RCM3

De hardware is opgebouwd rond een aantal processoren van de INTEL
8086-familie. De besturing (FALC-configuratie) bestaat uit een
aantal kaarten die met elkaar zijn verbonden d.m.v. een koppelbus.

- master-CPU (8086) kaart, met o.a. seriele interface voor de
handprograrnrneereenheid (HPE),

- slave-CPU (8086) kaart,
- 4 processorkaarten (80186), per twee assen een,

een sensorkaart, met 3 analoge ingangen en een serieel
kanaal,

- twee uitgangskaarten met elk 3 analoge uitgangen.
- een I/O-kaart met 32 binaire ingangen en 32 binaire

uitgangen.
- koppelkaart, welke het verkeer op de koppelbus regelt en

bovendien nog een vrij serieel kanaal herbergt.

Bediening

De prograrnrneur comrnuniceert met de besturing d.m.v. een
bedieningspaneel of een handprograrnrneereenheid. Het bedienings
paneel is weergegeven in figuur 2.1.3. In de tekst zal soms worden
verwezen naar een bepaalde toets van dit paneel.
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Fig.2.1.3 Bedieningspanneel RCM_3

De robot controller module heeft de volgende I/O mogelijkheden:
(zie ook de schematische weergave fig. 2.1.4)

a) binaire, digitale en ana loge ingangen en uitgangen 1 die ter
beschikking staan van de gebruiker (gebruikers-I/O). De functie
van deze poorten wordt bepaald in het gebruikersprogramma. De
ingangen kunnen dienen om aan het programma externe gebeur
tenissen te signaleren, of om externe sensoren aan te sluiten.

b) binaire ingangen en uitgangen waarvan de functie vast ligt door
het systeem (systeem-I/O). In de systeem-I/O zijn o.a. de
volgende functies ondergebracht: nood-uit-kring, besturing van
het vermogensgedeelte (de "aanpassing"), controle van het
robot programma (kiezen, start en stop) en een afspiegeling van
de toestand van de robot controller.

Aan de systeem-I/O wordt meestal
controller) gekoppeld, die als
controller optreedt.

een PLC (programmable logic
supervisor van de robot

1) In de FALC configuratie zijn beschikbaar: 32 binaire input- en
32 binaire outputpoorten, 3 analoge ingangen en 6 uitgangen en
geen digitale (8 bit) poorten.
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c)
2

seriele interfaces conform de standaard V.24/RS-232C D.m.v.
van deze interfaces kan de robot controller worden verbonden
met

- een magneetbandrecoder of diskdrive voor het opslaan
van programma's.

- een printer voor het printen van programma's.
- sensoren of sensorsystemen.
- een computer, die als supervisor kan optreden.

De werkzaaIT~eden die worden beschreven in dit verslag hebben alles
te maken met de twee laatst genoemde punten bij seriele
communicatie. De systeem-I/O wordt alleen ter vergelijking met
seriele I/O gebruikt in §4. Een beschrijving vindt men in [1J. De
andere I/O is alleen voor de volledigheid genoemd.

PLC

binair I I serieel

Robotbesturing

RCM3 grijper

1
binair I
analoog
serieel

sensor

binair
analoog
(serieel)

periferie

robot

Fig. 2.1.4

2.3. Veiligheid

De robot controller en zijn interfaces

Het veiligheidsaspect is zeer belangrijk bij het omgaan met
robots. De robot in de FALC kan 25 kg dragen en is vooral door
zijn accelleratievermogen gevaarlijk voor mens en omgeving wanneer
er niet een aantal veiligheidszaken in acht worden genomen.

Veiligheid van derden

Voor de veiligheid van eenieder die in de omgeving van de robot
kan komen (bijv. bij demonstaties), is het aan te bevelen een

2)
In §2. 7
inhoud.

"DNC-communicatie" wordt uitgelegd wat deze standaard
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stevig hek rond de hele FALC te plaatsen, met toegangspoorten die
bij opening de aandrijvingen van de robot (e.a. dingen) uitzetten.

Bij gebrek
gebruikers,
houden:

aan voornoernde voorziening, op
zowel als "toeschouwers", zich

dit moment,
aan volgende

moeten
regels

1. Niemand anders dan de momentele gebruiker, mag binnen een
absolute veiligheidsafstand (afgrenzing) komen wanneer de robot in
gebruik is. Degene die met de robot werkt dient zich daarvan te
vergewissen.

2. Er mag nooit een robot-programma actief zijn in afwezigheid van
de gebruiker.

3. Wanneer de robot extern bestuurd wordt, moet duidelijk kenbaar
worden gemaakt dat de robot bezet is.

Veiligheid van de gebruiker en de machine

T.b.v. de veiligheid
volgende vrijgaves
aangebracht:

van de gebruiker en de machine zijn o.a. de
of voorwaarden in de robot controller

- bedrijfskeuze-sleutelschakelaar voor de aandrijvingen, welke bij
elke verandering van bedrijfstoestand (hoofdrnode) ook in een
andere stand gezet moet worden.

- wederzijdse uitsluiting van verschillende bedieningstypen
(externe sturing, toetsenbord RC21/41 en handprogrammeer
eenheidl.
stapcoincidentie-voorwaarde (zie §2.4.2) voor vol verrnogen.
nood-uit kring.

Wanneer met een PLC als externe sturing wordt gewerkt kunnen extra
voorwaarden {in de vorrn van vrijgavesignalen, zoals bedienings
vrijgavel worden meegenomen.

Desondanks bieden bovengenoernde voorwaarden en vrijgaves samen met
de hard- en softwarebewakingen (§2. 6.) nog geen garantie tegen
menselijke fouten. Daarom nog een paar hints:

de spelste manier om de robot te stoppen is de nood-uit knop.

- voer een programma nooit automatisch uit alvorens het tenrninste
~~nmaal in handbedrijf te hebben doorlopen.

- programmeer geen hoge snelheden wanneer dit niet strict
noodzakelijk is.

- houd rekening met de traagheid van de robot; naar mate de
snelheid hoger is wordt de afgelegde weg groter alvorens stilstand
is bereikt (remweg).
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Programmeren

Om vei:igheidsredenen wordt aanbevolen in de eerste regels van elk
robo~programma de volgende zaken vast te leggen:

* definitie nulpuntscorrectie (NPK)
* definitie werktuigcorrectie (WTK)
* snelheid voor PTP en LIN/CIR bewegingen
* PTP-beweging naar het uitgangspunt.

Voorbeeld:

DEF HP 80
NPK 0 (geen nulpuntscorrectie)
WTK 0 (geen werktuigcorrectie)
SNH ALL 20 (snelheid voor PTP 20% van maximum)
SNH BAN 5 (baansnelheid 5 m/min)
PTP X .• Y •. Z •. (beweeg naar uitgangspositie)

A.. B .. C ..

De gebruiker is zich ervan bewust dat na een programma-reset
(d. IT•• V. "reset "-toets of programma-selecteren) aIle instellingen,
die in het eerdere programma bepaald zijn, in principe zijn
gewist. Het zou echter verkeerd zijn om zich bij zulke belangrijke
zake~ als werktuig- en nulpuntscorrecties, zich hierop te verlaten
(vergl. programmatekst hierboven).

2.4. Bedrijfstoestand

De besturing bevindt zich op elk moment in een bepaalde
bedrijfstoestand. Bedrijfstoestanden verschillen door de aard en
uitvoering van commando's die de bediener 6f de externe sturing
kan geven. De bedrijfstoestand valt uiteen in een hoofdmode en een
submode:

Hoofdbedrijfsmodes

- MAN (Handbedrijf)
- AUC (Automatisch Cyclisch)
- AUT (Automatisch Test)
- AUE (Automatisch Extern)
- DIU (Data In-/Uitvoer)

Sub-bedrijfsmodes

- REF (Referen)
- SKO (Stapcoincidentie Bereiken)
- TPO (Terugpositioneren)
- ZOE (Zoekcyclus)

Tabel 2.4.1 geeft voor elke hoofdmode weer welke submode actief
kan zijn.
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Tabel 2.4.1: Bedrijfstoestandi hoofdmodes
en mogelijke submodes

Sub- Hoofdmode
mode MAN AUC AUT AUE DIU

REF *
SKO * * * *
TPO * * *
ZOE *

De hoofdmode wordt via het bedieningspaneel gekozen. In sommige
gevaIIen mag dit ook door een externe besturing worden gedaan . De
submodes SKO en TPO worden door RCM zelf gekozen naar aanleiding
van de momentele toestand. REF is niet van toepassing orndat de
robot een absoluut weg-meetsysteem heeft. ZOE wordt door de
bediener gekozen. In de normale toestand is echter geen van de 4
genoemde submodes actief (geen submode) .

AIle modi worden ook aan de externe sturing bekend gcrnaakt of
kunnen door haar worden opgevraagd. Dit hangt af van de soort
externe sturing. Is dit een PLC, dan is deze continu op de hoogte
van de bedrijfstoestand doordat een aantal systeem-outputs de
bedrijfstoestand weergeven. In het geval van DNC wordt (een
verandering van) de bedrijfstoestand niet door het systeem gemeld.
Hij kan weI worden opgevraagd (d.m.v. de DNC-opdracht ReadModeRCM,
§ 2.7.5) .

Bedrijfkeuze-schakelaar
Op de besturingskast is een extra veiligheidsvoorziening aange
bracht in de vorrn van een sleutelschakeIaar, die het bewust kiezen
van de hoofdmodus stimuleert. De stand van de schakelaar moet
narneIijk overeenstemrnen met de gekozen hoofcirnodus, voordat het
aandrijvingsgedeelte (ver.mogensaanpassing) operationeel is.

2.4.1. Handbedrijf (MAN)

Handbedrijf wordt gekarakteriseerd door het afwerken van beweging
en met gereduceerde snelheid. De volgende acties moeten in
handbedrijf worden uitgevoerd:

A. robot bewegen met bewegingstoetsen

B. programrneren op het bedienpaneel en uitvoeren

C. refereren

D. zoekcyclus
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Handbedrijf impliceert ook dat een externe supervisor uitgesloten
is een programma te starten.

A. Bewegen

Voorwaarden voor handrnatig bewegen zijn:

- aandrijvingen z~Jn ingeschakeld,
- er is handbedrijf gekozen,
- de sleutelschakelaar staat overeenkomstig handbedrijf.

Voor handrnatige beweging van het werktuigpunt (tool-center-punt
TCP) kan men kiezen uit drie coordinatenstelsels. Men kiest d.m.v.
de toets LKO (Lehrkoordinaten coordinatensysteem voor
"teachen"). De drie coordinatenstelsels zijn weergegeven in fig.
2.4.1, bijlage A.

Robotcoordinaten (ROB)
In robot- of ascoordinaten wordt de positie uitgedrukt in de
hoekstand van de 6 assen.

Cartesische coordinaten (KAR)
In carthesische coordinaten wordt de positie van het
we rkt uigpunt ui tgedrukt in XYZ coordinaten t .0. v. het
wiskundig nulpunt (de oorsprong). Het wiskundig nulpunt is
gelijk aan een vast punt in de basis van de robot waarop evt.
een transforrnatie (nulpuntscorrectie, zie § 2.5) is
toegepast. De orientatie wordt aangegeven in drie hoeken A,
B, C.

Werktuigcoordinaten (WTK)
Bij het werktuigcoordinatensysteem wordt de oorsprong van een
rechthoekig stelsel ge1egd in het punt dat als werktuigpunt
is gedefinieerd (zie ook fig 2.5.1). De Z-as wijst in de
richting van as 6 van de "flens" vandaan. De X-as ligt in het
verlengde van het werktuig (L in de werktuigdefinitie)De Y-as
vorrnt met X en Z een rechtsdraaiend rechthoekig stelsel.

Opm. Extra assen
Een werkstuk-manipulator, zoals in de FALC aanwezig, wordt
door RCM functioneel gezien als een tweetal extra assen.
Samen met de 6 assen van de robot heeft het systeem dus 8
assen. De stand van de manipulator wordt beschreven door de
hoekstand van de twee assen op te geven (= ascoordinaten) .

B. Programmeren en uitvoeren

Over het programmeren wordt gesproken in §2.5. Het uitvoeren van
geprogrammeerde instructies en het overnemen van de momentele
positie in het programma (teachen) geschiedt in handbedrijf. Dit
is de enige mode waarin geprogrammeerd kan worden en het
geprogrammeerde kan worden uitgevoerd. De sne1heid van bewegen is
ongeveer 1/3 van de snelheid die is geprogrammeerd.
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Voorwaarden zijn dat

- een programma is gekozen,
- de aandrijving is aangeschakeld.

C. Refereren (REF)

Bij het refereren beweegt de robot in een referentiepositie.
Refereren kan aIleen wanneer de besturing nog niet gesynchroni
seerd is. Een robot met een absoluut wegmeetsysteem is automatisch
synchroon (altijd synchroon na eenmalige referentie door de
fabrikant) .

De KUKA-robot in de FALC heeft een absoluut wegmeetsysteem. In dit
geval heeft refereren geen betekenis meer. Er zijn echter robots
met een incrementeel wegmeetsysteem. Deze moeten worden gerefe
reerd, voordat de eerste beweging kan worden gemaakt.

Refereren kan bij RCM3

- via het bedieningspaneel,
- vanuit een externe sturing (PLC/DNC).

D. Zoekcyclua (ZOE)

In deze submode kan men een sprong maken naar een willekeurig deel
van het programma. Tijdens het zoeken worden bewegingsinstructies
niet uitgevoerd; niet-bewegingings- instructies weI.

2.4.2. Automatisch bedrijf

Karakteristiek voor het Automatisch Bedrijf is dat programma's
worden uitgevoerd zonder gereduceerd vermogen.

Het Automatisch Bedrijf valt uiteen in drie soorten. Zij hebben de
status van hoofdbedrijfsmodus:

- AUTOMATISCH CYCLISCH
- AUTOMATISCH EXTERN
- AUTOMATISCH TEST

Opdat een van bovengenoemde automatische bedrijfstoestanden kan
worden gekozen (via de bediening, door de PLC of door de
DNe-computer) dient de zogenoemde vermogensaanpassing ok (klaar)
te zijn.

De vermogensaanpassing is een bestuurlijke en logistieke functie
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onder meer volgende zaken: toestand van de
bijbehorende hardware, bedienerbeveiliging,
bedrijfstoestandskeuze. Zij schakelt o.a. de
uit.

die waakt over
aandri jvingen en
nood-uit Kring en
aandrijvingen in en

Om Automatisch Bedrijf te kunnen kiezen moet aan een aantal
voorwaarden zijn voldaan, anders wordt de alarmmelding

55 "AANPASSING NIET KLAAR"

uitgegeven.

1. er is geen beveiliging aangeslagen (nood-uit, bediener
beveiliging, eindschakelaars etc.)

2. de hardware van de aandrijvingen is ok,
3. de aandrijvingen zijn manueel ingeschakeld.

Nu kan in de modes AUe, AUE of AUT worden overgegaan. Hierbij moet
worden gelet op de stand van de sleutelschakelaar.

AUTOMATISCH CYCLISCH (AUC)

Het gekozen programma wordt cyclisch afgewerkt. Onderbreken kan
via het bedieningspaneel door:

- "stop"-toets,
- geprogrameerde "halt",
- aandrijvingen uit te schakelen
- nood-uit.

De mode Aue kan alleen via de bediening worden gekozen.

AUTOMATISCH TEST (AUT)

Programma-test zoals in handbedrijf doch met vol vermogen. Met de
"+START"-toets (heeft dodemans-functie) kan het programma, vanaf
de huidige instruct ie, worden uitgevoerd op ~~n van de volgende
wijzen:

- enkelstaps: voor elke instructie wordt gestopt,
- enkelbeweging: voor elke bewegingsinstructie wordt

gestopt.
- stapvolgorde: het programma wordt tot aan het einde

stap voor stap uitgevoerd.

Er kunnen verschillende testinstellingen
"Test") , waaronder: bewegingsinstructies
sensor-ingangen bewerken of niet, etc.

worden gegeven
uitvoeren of

(menu
niet,

De mode AUT kan alleen via de bediening worden gekozen.
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AUTOMATISCH EXTERN (AUK)

In AUE-bedrijf wordt de controle overgedragen van bediener (met
bediener wordt bedoeld: de persoon die via het bedieningspaneel
van de besturing RC22/41 commando's geeft aan RCM) naar een
externe sturing (supervisor).

DNC: supervisor is een procescomputer
Om een externe computer sturingsopdrachten te kunnen geven, moet
de cornmunicatie-link eerst worden geactiveerd: men stelt in het
menu "Aktuele Funkties" de parameter "Extern Bedrijf" in op "REK"
(door een fout in de vertaling is de afkorting van de Ouitse term
"Rechnerkopplung" blijven staan. "REK" is gelijk aan "ONC").

Oat ONe actief is wordt op het bedienpaneel aangegeven d.m.v. het
knipperen van de letters "ONC". Oe ONC bedrijfstoestand blijft
behouden na bedrijfsstop van de installatie (shut down) .

Bij ingeschakelde ONC is het bedienpaneel niet meer toegankelijk
(wederzijdse uitsluiting) .

N.B.: Zodra de ONC-koppeling actief is, kan de controle alleen
d.m.v. de "stop"-toets aan de bediener worden teruggegeven.

Supervisor is een PLC
Oe PLC stuurt direct het vermogensgedeelte aan ("aanpassing"),
mdar geeft ook opdrachten als start, stop en programma kiezen. Oit
kan hij op elk moment doen - ook als ONC actief is - op voorwaarde
dat de bedrijfsmode AUE is. AUE wordt gekozen op het bedienpaneel,
door de PLC of door de procescomputer via ONC. Oit geeft de
procescornputer de mogelijkheid aan de PLC te vertellen dat hij de
besturing moet overnemen.

Er is dus een samenspel tussen de procescomputer en de PLC
mogelijk. In dit verslag komen de details van dit samenspel niet
aan de orde, omdat de werkzaamheden niet tot de koppeling aan een
PLC zi jn gekomen. Het samenspel opzich is overigens niet erg
ingewikkeld en berust op het vrijgeven c .q. terugnemen van het
commando over RCM door de procescomputer m.b.v. bedrijfskeuze
tussen AUE en MAN.

Optie: Periferie Sturinq (PS)
Oe robot controller biedt de mogelijkheid tot directe interfacing
tussen een Siemens PLC en RCM3, waarbij een parallelle koppeling
wordt gelegd tussen de bussen van beide systemen.

Voor buskoppeling is speciale hardware nodig en bovendien werkt
het alleen met de duurdere PLC's van Siemens. De moqelijk.heden
zijn uitgebreider dan met een gewone PLC alleen en misscbien ook
wel de ONC-functionaliteit omvattend. Omdat deze optie ons pas
laat ten gehore kwam, is nadere informatie nog niet beschikbaar.
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2.4.3. Programma'a uitvoeren

De voorwaarden voor het afwerken (runnen) van een programma in
Au~ornatissh Bedrijf zijn:

1. vermogensaanpassing is ok,
2. een van de hoofdrnodes AUC, AUE of AUT is gekozen,
3. de bedrijfskeuze-sleutelschakelaar staat overeenkomstig

het gewenste bedrijf.
4. er is een programma gekozen,
5. de submodes SKO/TPO zijn niet actief.

De submodes SKO en TPO worden hierna behandeld. In de modes AUC en
AUT start men het actuele (= het laatst gekozen) programma d.m.v.
de toets "start". (Bij AUT blijven drukken). In Automatisch Extern
bedrijf geeft de externe besturing het start commando.

De DNC-cornputer doet dit door een startboodschap te zenden (DNC
moet actief zijn). De externe PLC maakt de systeemingang "externe
start" hoog.

Submode Stapcoincidentie Bereiken (SKO)

EeIst moet de term "stapcoincidentie" worden verklaard. Er is
stapcoincidentie wanneer bij het starten van een programma
(bedoeld wordt: vooraan starten, niet starten na onder
breking) de momentele positie gelijk is (binnen zekere
tolerantiegrenzen) aan de eerste positie in het actuele
programma (PTP-instructie).

Stapcoincidentie is een voorwaarde voor het bewegen van de
robot met volledig vermogen, dus voor programma start in
Automatisch Bedrijf. De redenering is dat bij de uitvoering
van de eerste bewegingsinstructie (PTP) de baan ongecontrol
leerd is; de uitgangspositie kan immers willekeurig zijn. Er
bestaat botsingsgevaar.

De besturing kiest de submode SKO wanneer (nog) geen stap
coincidentie bereikt is. SKO betekent dan ook:
"stapcoincidentie bereiken" of "stapcoincidentie uitvoeren".
SKO kan in elk van de hoofdrnodes MAN, AUC, AUT en AUE actief
zijn. Dat betekent dat stapcoincidentie niet aIleen in MAN
bedrijf kan worden verwezenlijkt, maar ook in aIle
autornatische bedrijfstoestanden.

Men kan stapcoincidentie bewerkstellingen, en daarmee SKO
opheffen, door op de "start"-toets te blijven drukken tot de
bewegingsinstructie volledig is uitgevoerd (SKO). Het bewegen
gebeurt automatisch en met gereduceerd vermogen, zolang
"start" ingedrukt blijft.

Men kan constateren dat dit goed is gebeurd, doordat de
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alarmmelding

55:AANPASSING NIET KLAAR

wordt gegeven en kort daarna weer wordt weggehaald. Met een
hernieuwde "start" kan het programma verder worden afgewerkt.

Submode Terugpositioneren (nO)

Wordt tijdens de uitvoering van een bewegingsinstructie de
afwerking onderbroken en de robot uit de actuele positie
gernanoeuvreerd (bijv. t.b.v. service), dan kiest de sturing
de modus "Terugpositioneren" (TPO). Terugpositioneren gaat op
dezelfde wijze als stapcoincidentiebereiken (zie boven). Nu
wordt autornatisch naar de exacte positie bewogen, vanwaar de
geprogrameerde baan werd verlaten.

Met een hernieuwde start kan het programma worden voortgezet.

2.5. Programmering

Voor het programmeren moet worden overgeschakeld op handbedrijf.

Men definieert een programma door de "invoegen"-toets te drukken
en in te geven (voorbeeld): DEF HP 66. Dit is dan de eerste regel
van programma 66. Met de instructie DEF kan vanuit een
willekeurige plaats een nieuw programma of een nieuwprogrammadeel
worden gedefinieerd.

Met de toets "KEUZE" wordt de instructiepointer op de gewenste
regel van het gewenste programmadeel gezet.

Robot programma's worden gernaakt door invoer van commando's in de
programmeermodus. RCM geeft zelf op menubasis aIle opties aan die
bij een bepaalde instructie behoren. Hierdoor is het vrijwel
onmogelijk om fouten in de syntax te maken. Wat RCM niet kan, kun
je in het algemeen ook niet progranuneren. (De sernantiek wordt
echter niet gecontrolleerd: men kan bijvoorbeeld verkeerde
posities programmeren) .

De opbouw van een robotprogramma zal verderop in deze tekst worden
behandeld. Hieronder volgen een paar algemene kenmerken van
geldige programma's:

- een programma kent aileen het cartesisch coordinatenstelsel
(zie boven). Je kunt weI in drie verschillende stelsels
bewegen, maar voor het programma geldt aileen het
XYZ-ABC stelsel.

X,Y,Z
A,B,C

plaats van het werktuigpunt in mm
orientering van het werktuig in graden
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extra as 1 (ook weI as 7 genOemd)}
positie van de manipulator

extra as 2 (ook weI as 8 genoemd)

bij bewegingsinstructies (PTP, lineaire en circulaire
interpolatie) kan naar wens de actuele positie worden
ingevuld (Teach-In) of een positie worden ingegeven.

- twee nulpuntcorrecties en een werktuigcorrectie kunnen actief
gemaakt worden. Men moet dus altijd zeker z~Jn van de inhoud
van de nulpuntstabel NPK en werktuigtabel WTK, anders kunnen
er ongelukken gebeuren.

Opm. Nulpuntcorrectie: een vector die het wiskundig nulpunt
verplaatst naar een willekeurig punt in de ruimte en
bovendien het rechthoekig coordinatenstelsel een willekeurige
orientatie kan geven. Nulpuntscorrecties hebben aIleen
invloed op het carthesisch coordinatensysteem (dus ook op de
in een robotprogramma geprogrammeerde bewegingen!).

Oprr.. Werktuigcorrectie: geeft de plaats en oriente ring van het
werktuig aan t.o.V. de flens van de robot (as 6). De
werktuigcorrectie vertelt de robot dus waar het werktuigpunt
(T.C.P. tool center point) zich bevindt. Er kunnen 9
werktuigen worden gedefinieerd. De correctie wordt bepaald
door drie parameters: (zie fig. 2.5.1) de drager D (in
richting van as 6), de lengte L (afstand T.C.P. tot hartlijn
van as 6) en de hoek H (hoekverdraaiing van het het
werktuigvlak D-L t.o.v. de "nul"stand van as 6.

H

Fig. 2.5.1 Werktuigdefinitie

2.5.1. Structuur van programma's

Een robotprogramma is een z.g. hoofdprogramma (HP). Een HP bevat
aIle instructies die tezamen een bepaalde handeling representeren.
Men spreekt in dit verband vaak van een taak.
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B.v. programma

HP 10
HP 11
HP 22
HP 23
HP 50

taak

"Initialisaties"
"Naar uitgangspositie"
"Lassen Model A"
"Lassen Model B"
"Werktuig reinigen"

Er kunnen maximaal 99 HP's worden gedefinieerd. Elk HP wordt
aangeduid door zijn nurnrner: HP 1, HP 2, ... HP 99.

Voor een HP gelden de volgende beperkingen:

max. 999 programrna-regels

" 99 onderprogramrna's (OP 1/99)
99 cycli (CY 1/99)
99 aftakkingen (AF 1/99)

" 99 sensorfuncties (SF 1/99)

Verklaring van terrnen:

OP = subroutine; na afloop wordt teruggekeerd naar de plaats van
aanroep.

CY = subroutine die automatisch ~ elke bewegingsinstructie wordt
aangeroepen. Een cyclus wordt geactiveerd en gedeactiveerd.

AF = aftakking van het hoofdprograrnrna. Geen gebruik van de stack.
voor het bewaren van het terugkeeradres en status.

SF = sensorfunctie, een subroutine die in een vast ritme wordt
aangeroepen. De frequentie ligt- vast ---ciOo~chine
instellingen. Een SF wordt geactiveerd en gedeactiveerd.

Bij OP en CY wordt het terug~eeradres op de stack gezet; de max.
aanroepdiepte is 3.
Een geactiveerde SF is een volledig autonoom proces.
Binnen HP,OP,CY,AF kan worden gesprongen naar zelf te definieren
adressen (AD 1/99).

Een HP lean niet een subroutine aanroepen van een ander HP. HP's
zijn onderling disjunct.

Er is echter een uitzondering: het doorlussen van HP's is toegestaan.

D . w. z. binnen een HP kan naar de eerste regel van een ander HP
worden gesprongen. Er is geen terugkeer, behalve wanneer dit in
het andere HP is geprogramrneerd als sprong naar de eerste regel
van het eerste HP. Dit zijn echter zeer af te raden constucties.

2.5.2. Soorten data

Vooral bij communicatie met een externe computer of bij het
opslaan van data in een rnassageheugen is het belangrijk te weten
welke verzamelingen van data de besturing kent. De volqende type
data worden onderscheiden:
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- HP, ee~ enkel robotprogramma.

- AHP, alle hoofdprogramma's (Duits: GSP)

- MAD, alle machinedata. Bevat systeeminstellingen, o.a. m.b.t.

* afmetingen en geometrie van de robot
* aantal en aard van in- en uitgangskaarten
* impulsduur van impulsuitgangen
* parameters voor RS232 overdracht

MAD kunnen op het systeem worden veranderd in service-bedrijf.

- KOR, werktuig- en nulpuntcorrectie tabel

KOR kunnen worden veranderd onder menu "KOR"

- GBD, alle gebruikersdata (menu "Gebruiker")

* baan-increment
* as-increment
* grijpersignaal 1
* grijpersignaal 2
* driftcompensatie ja/nee
* waarde analoge uitgangen 1 tim 6
* analoge tabellen 1 tim 6 ( 6 x 9 entries )
* werkzone definitie (zie § 2.6)
* bescherrningszones (zie § 2.6)
* verbindingselementen

- GGH, gehele geheugen

GGH = AHP + MAD + KOR + GBD

Alle genoemde data kan extern worden opgeslagen via een seriele
verbinding.

Bij het laden van MAD,KOR,GBD dient de nodige voorzichtigheid te
worden betracht, daar deze gegevens essentieel zijn voor het
functioneren van de robot.

- parameters (P 0/99); ook serieel overdraagbaar

Tot de categorie "data" behoren ook de 100 parameters (vrije
programmavariabelen). De betekenis van een parameter is, behalve
het verschil tussen integer en real (KON/AFS), niet door ReM
controlleerbaar. Parameters downloaden brengt dus, naast gewonnen
flexibiliteit, een zeker risico voor menselijke fouten met zich
mee.

Andere soorten data hebben betrekking op sensoren en
sensorverwerking (zie deel II) en kunnen alleen via omwegen (door
het uitvoeren van een daarvoor geschreven robotprograrnma) worden
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Andere soorten data hebben betrekking op sensoren en
sensorverwerking (zie deel II) en kunnen alleen via omwegen (door
het uitvoeren van een daarvoor geschreven robotprogramma) worden

overgedragen.

2 . 6. Bewakinqen

De het robotsysteem voorziet in een reeks van bewakingen, die
enerzijds een zo groot mogelijke veiligheid voor de gebruiker
bewerkstelligen en anderzijds het functioneren van de robot en van
de besturing bewaakt.

De eerste reactie op een alarmconditie is altijd: de robot stil
zetten en de remmen vast.

De bewakingen zijn hierarchisch in te delen naar de plaats waar de
fout wordt geconstateerd en waar wordt ingegrepen. Hoe hoger het
niveau, hoe langer het duurt voordat de maatregel is uitgevoerd.
Voor zover als de informatie het toelaat, kan deze hierarchie als
volgt worden aangegeven:

1. (laagste niveau, snelste reactie)
- nood-uit kring.

2. (hardwarebewaking van bewegende delen)
- bewaking van de asmotoren en servoversterkers op

* temperatuur,
* koolborstels,
* overstroom,
* weg-meetsysteem.

- hardware-eindschakelaars op alle assen.

3. (softwarebewakingen, langzaamste reactie)
- run-time software bewakingen van de beweging:

* software-eindschakelaars,
* maximum snelheid,
* maximum versnelling,
* naloop (= berekende positie - gemeten positie)

bewaking van het functioneren van de besturing zelf
* kaarten
* checksum's, repeterend uitgevoerd

bewakingen te kiezen door de gebruiker
* werkzonebegrenzing
* beschermingszones

De laatstgenoemde twee gebruikerbewakingen houden het volgende in:

Werkzonebeqrenzinq
Een werkzone is een deel van de carthesische ruimte dat niet mag
worden verlaten door het T.e.p. en wordt begrensd door: x- <x< x+
en Y- <y< Y+ en Z- <z< Z+. De grenzen werken als
software-eindschakelaars. Er kunnen twee werkzones gedefinieerd
worden (menu "Gebruiker gegevens"), maar er kan er slechts 66n
actief zijn.
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Bescherminqszone's
Terwijl een werkzone een gebied definieert welk het T.C.P. niet
mag verlaten, mag een beschermingszone juist niet worden binnen
gegaa~. De definitie is analoog. Er zijn maximaal 6 beschermings
zones mogelijk.

AIle softwarebewakingen hebben echter een nadeel, nl. zij bevind~n

zich op een hierarchisch hoog niveau in de besturing. Dat betekent
in de praktijk dat het enige tijd duurt voordat de fout
geconstateerd wordt (de informatie moet een lange weg afleggen) en
een nog langere tijd voordat de robot daadwerkelijk stilstaat (de
robot wordt naar stilstand "geregeld" i.p.v. de aandrijvingen
radicaal af te schakelen)

Uit het voorgaande kan men concluderen dat softwarebewakingen
hoogstens een signalering kunnen zijn (snelheid, versnelling,
naloop), wanneer er dus nog niets is gebeurd. Softwarematige
ruimtelijke afgrenzingen (software-eindschakelaars, werk- en
beschermingszones) zijn bij hogere snelheden totaal ontoereikend.

Opheffen van een alarmtoestand

Zod::::a een bewaking is aangeslagen zal de robot zo snel mogelijk
tot stilstand worden gebracht. Meestal moet de fout manueel worden
opge::even (fundamentele fout), alvorens het programma kan worden
v=rvolgd. Het servicen verloopt in stappen als volgt:

Service van een fundamentele fout

1. lncien een externe sturing actief, druk STOP. Hierdoor wordt
het bedieningspaneel vrijgegeven.

2. Zet de besturing in handbedrijf (MAN).
3. Indien aandrijvingen uit: schakel aandrijvingen IN
4. Indien niet mogelijk, rijd robot m.b.v. de "service-eenheid"

~i: zijn vastgelopen positie. Schakel aandrijvingen in.
5. He: overige oorzaken op.
6. Is de ::::obot verplaatst, dan terugpositioneren door het drukken

va!": 5 :- J...RT .

7. Kies automatisch bedrijf (AUC/AVE).
8. De r.celding "Aanpassing niet klaar" komt niet of gaat niet weg,

ga terug naar 2.
9. Activeer de externe sturing (indien aanwezig) d.m.v. de

instelling "Extern bedrijf" (menu "Aktuele Funkties") .
10.Druk START, dan wel laat de externe sturing de programma

afwerking herstarten.

Sommige alarmmeldingen kunnen worden veroorzaakt door verkeerde
bediening of een fout commando van de supervisor. Zulke meldingen
kunnen vaak worden opgeheven door de bevestigingstoets te drukken
of een bevestingscommando te laten sturen door de supervisor. Het
gaat hierbij om niet-fundamentele fouten.
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2.7. DNC-communicatie

DNC is een software-uitbreiding voor Siemens RCM besturingen
(duits: Rechnerkopplung fur RCM). De DNC-software van RCM3
voorziet in uitgebreide faciliteiten voor supervising door een
externe computer. DNC biedt mogelijkheden voor het initieren en
controlleren van acties van de robotcontroller, alsmede overdracht
van verschillende soorten data. De communicatie is serieel (V.24).
Een complete specificatie vindt men in [2].

Wanneer over "DNC-koppeling" wordt gesproken, bedoelen we daarmee
het geheel aan voorzieningen aan de kant van RCM of aan de kant
van de externe computer (blijkt uit context) dat nodig is voor
supervisie, binnen de mogelijkheden die RCM3 biedt.

Het voorgaande leidt er toe dat naar de DNC-koppeling kan worden
gekeken als naar twee OSI-torens [7]:

Externe computer Besturing RCM 3

7

6

5

4

3

2

1

Application Application

Presentation Presentation

Session Session

Transport Transport

Network Network

Data Link Data Link

Physical Physical

I I

Fig.2.7.1 DNC-koppeling als communicatiemodel

7

6

5

4

3

2

1

De layers Network en
DNC-koppeling, de externe

Transport
computer
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eindstation zijn. (Point-to-point verbinding)

In het vervolg van deze paragraaf zal de DNC-koppeling worden
uitgelegd vanaf de zijde van de externe computer gezien. Hierbij
zal het 051 7-lagen model worden aangehouden. In hoofdstuk 4 wordt
beschreven hoe tot een implementatie van de koppeling op een
Personal Computer is gekomen.

2.7.1. Physical layer

V.24 versus RS-232C
De interfacevorm van de DNC-ingang is V.24. V.24 is een door het
CCITT opgestelde standaard voor een communicatieverbinding tussen
een DTE (Data Terminal Equipment) en een DCE (Data Communications
Equipment). Een compatibele, vrijwel identieke standaard is
RS-232C van de Electronic Industries Association (EIA). De naam
RS-232C is het meest verspreid in de wereld. De term V.24 is in
sommige delen van Europa gebruikelijk, o.a. in de Bondsrepubliek.
In dit verslag wordt de meer internationale benaming RS-232C
gebruikt.

Wat is RS-232C ?
De standaard beschrijft de verbinding tussen twee stations, DTE en
DCE. DTE slaat op de (communicatie)hardware van een computer, DCE
op die van de modem, met behulp waarvan de computer met een ver
verwijderde DTE kan communiceren. Een DTE wordt dus gezien als
eindstation voor communicatie, een DCE als een device dat toegang
geeft tot een netwerk (zie fig.2.7.2).

RS-232C

DATA
TERMINAL

EQUIPMENT
(OTE)

OTE/OCE
INTERFACE

~ r------,
DATA

CIRCUIT 
TERMINATING

EQUIPMENT
(OCE)

RS-232C

DATA
CIRCUIT

TERMINATING
EQUIPMENT

(OCE)

OTE/DCE
INTERFACE

~
DATA

TERMINAL
EaU1P~ENT

IDlE)

Fig. 2.7.2 DTE en DeE

De standaard definieert signalen en functie van het elektrisch
circuit van de verbinding. Tot het elektrisch circuit behoren twee
data-lijnen (TxD en RxD), een retourlijn (Signal Ground), een
aard-leiding (Protective Ground) en een groot aantal controle
lijnen (zie Fig.2.7.3)
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Fig.2.7.3 RS-232C elektrisch circuit

T. a. v. de mechanische interface (stekker) is gedefinieerd: het
pin-nwraner van elk circuit en of het een "male" of een "female"
stekker is. De soort stekker wordt door de standaard niet
vastgelegd. Desondanks wordt algemeen de D-vormige connector
gehanteerd (fig.2.7.3).

:'.: ------0-1

.....
Fig.2.7.3 Connector voor RS-232C

Volgens afspraak heeft een DTE altijd een "male" stekker en een
DCE een "female".

Het feit dat er een standaard is betekent echter niet dat twee
devices die RS-232C compatibel zijn, zomaar met elkaar verbonden
kunnen worden. Elke fabrikant is vrij het interface volgens eigen
wensen te configureren door bepaalde circuits gewoon weg te laten.
Bovendien kan de fabrikant de zelf kiezen of zijn apparaat een
"male" of een "female" stekker krijgt (dus DTE resp. DCE is) .

R.CM3
De besturing RCM3 (FALC-configuratie) heeft drie RS-232C
interfaces die voor DNC kunnen worden gebruikt. De master-CPU
kaart, de koppelkaart en de sensorkaart bezitten er elk een. In de
machinedata moet worden aangegeven welke connector aan DNC wordt
toegewezen.

Alle connectors z~Jn "male"; ReM3 is dus DTE. De verbinding moet
als 3-lijns verbinding worden geconfigureerd (RxD, TxD en Signal
Ground). Deze configuratie wordt "minimum configuration" genoemd.
Het ontbreken van controle-lijnen is door softwarematiqe htJ"'-
shaking opgelost. ~.

2.7.2. Data-Link

Layer 2 zorgt er voor dat teleqrammen correct worden verzonden of
ontvangen. Het protocol dat op het niveau van layer 2 wordt
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gebezigd tussen RCM3 en de externe computer (data-link protocol)
heet LSV2. Men heeft DIN (Duitse Industrie Norm) 66019 als norm
aangehouden.

Lsv2 is een point-to-point protocol voor asynchrone communicatie.
Het heeft de volgende kenmerken:

- byte-georienteerd,
- beide stations kunnen het initiatief nemen tot zenden,
- een station zendt terwijl het andere ontvangt,
- transparante overdracht van een data-blok per keer,
- error checking d.m.v. parity en block check character,
- time-out bewakingstijden.

Voor details van Lsv2 wordt verwezen naar het normblad of naar het
document "Rechnerkopplung fur RCM3 [2]".

De snelheid van data-overdracht is bij de RCM3 maximaal 9600 baud.
De eerdere versies RCM1 en RCM2 gingen niet verder dan 1200 baud.

2.7.3. Session

Layer 5 van de OS I-reference verzorgt de dialoog tussen de twee
communicerende partijen, in ons geval een externe computer en
RCM3. Session bepaalt de vorm en de volgorde van de telegrammen
die door beide partijen worden verstuurd.

De communicatie tussen computer en RCM3 verloopt op twee manieren.
Onderstaande figuur geeft dit aan.

A. DNC-services:

Extern

Vraag

RCM 3

( Antwoord
(bij blocktransfer herhaald)

B. Meldingen v.h. systeem

Melding

Fig.2.7.4 Communicatievormen bij DNC

Ten eerste, kan de externe computer aan RCM opdracht geven
informatie te zenden of de toestand te veranderen. We noemen dit
ook weI een DNC-opdracht of DNC-service-request van de externe
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computer aan RCM3.

Omgekeerd stelt de robotbesturing nooit op eigen initiatief een
vraag aan de externe computer. Daarom kan zonder rnisverstanden te
wekken worden gesproken over DNC-services, i.p.v. "service
requests door de externe computer". Een DNC-service irnpliceert dat
het initiatief van de externe computer komt.

De besturing RCM3 geeft autonoom meldingen uit die een toestands
verandering of alarm aangeven. (Tweede vorm)

Vor.m van de berichten
AIle berichten bestaan tenrninste uit een header van 6 byte en soms
een data-gedeelte van varierende lengte. De eerste 4 byte van de
header (twee groepen van 2) geven aan om welk bericht het gaat.
Byte 5 en 6 dienen als acknowlegdernent.

Telegram

Byte nurnmer:
Label

I header I data

1 3 567
KM FU Q u (data)

De volgende afkortingen zijn overgenomen van [2].

KM co~mando kenrnerk
FU functie kenrnerk
Q acknowledgement (Quittung)
u foutcode (Untergruppe)

In het algemeen stelt de header van 6 byte een leesbare afkorting
voor. Er worden dus aIleen alfanwnerieke tekens gebruikt. Het
"lege teken" is de spatie (20H). De spatie wordt in dit verslag
gerepresenteerd door een " " (underscore). Spaties aan het einde
van de header worden niet opgeschreven.

Voorbeeld:

M ST is het telegram 'M',' ','S','T','
en betekent "start extern".

, , ,

De max~male lengte van een bericht is 256 karakters.

Commando's (KM)
R read; tegenpartij wordt opgeroepen tot het lezen van data.
T transmit; tegenpartij wordt opgeroepen tot het zenden van data.
PR prepare-to-read; terugmelding op T_ bij blok-overdracht.
PT prepare-to-send; terugmelding op R_ bij blok-overdracht.
M bewerkstellingen of rnelden van een toestandsveranderinq.

Functies (FK)
Voor een complete lijst van de functies die RCM3 aanbiedt, zie
bijlage B.
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Voorbeelden: HP hoofdprogramma, DZ - toestand DNC-koppeling.

Acknowledgement (Q)
Q (Quittung) positief acknowledgement.
F : (Fehler) negatief acknowledgement.

Foutcode (u)
Er is een hele serie van foutcodes, nl. de tekens "@" tim "Z". Een
lijst met betekenis vindt men in bijlage C

Voorbeeld: K = programma-selectie is nog niet klaar.

Dialoog
De 4 rneest voorkomende dialoogvormen a) tim d) zijn hie rna
aangegeven, waarbij

xx functie-code,
y mode byte (evt. leeg),
u fout-code,
() data-gedeelte (evt. van lengte 0)

a) Toestand veranderen (initiatief extern) :

(opdracht)
(bevestiging of weigering)

b) Toestandsverandering melden (initiatief RCM)

c) Informatie opvragen (initiatief extern) :

R xx () I T xxFu
T xx () (opdracht tot zenden)

(bevestiging of weigering)

d) Blok-overdracht van RCM naar ext. (initiatief extern):

T xx (request)
PRxx I T xxFu (bevestiging of weigering)

T NB (na bevestiging:
transmit next block)

R xx () (eerste data-blok)
TNB

R xx () (tweede data-blok)

T FD (commando transmissie einde)

(In omgekeerde richting op analoge wijze)
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2.7.4. Presentation

De presentation layer van de besturing is voor de buitenwereld
niet zichtbaar. Bij beide systemen (RCM3 en de externe computer)
is deze laag implementatie-afhankelijk.

2.7.5. Application

Layer 7 bepaalt de toepassing (het nut) van de DNC-communicatie.
Deze layer wordt (aan de robot-kant) gevormd door het robot
besturingssysteem met - als een van de servers - de robot. De
externe computer kijkt echter door de DNC-ingang naar dit systeem.
Hij ontvangt van het systeem: antwoord op zijn service-request en
autonome meldingen.

Omdat de besturing niet op
computer appelleert, fungeert
van de externe computer.

eigen initiatief aan de
zij blijkbaar geheel als

externe
"server"

Welke DNC-services en meldingen RCM3 kent, is hieronder opgesomd.
Bij elke DNC-service is tussen haakjes aangegeven onder welke naam
de service in de ontwikkelde programmatuur (DNC_TEST) moet worden
aangroepen.

DNC-communicatie bij RCM3

A. Op initiatief van de externe computer (DNC-services)

1. Overdracht van programma's en data
(in principe in 2 richtingen)

hoofdprogramma in interne code
hoofdprogramma in ASCII source code
correctietabellen
machinedata
gebruikersgegevens
aIle hoofdprogramma's
copie van het totale geheugen van ReM

a) Data bloksgewijs (Load)
HP 
IP
KD
MD

GD 
GP
SP

b) Parameters (P 0-99) (LoadPar)

2. Robotprogramma's runnen

a) Programma kiezen (SelectPrg)
b) Programma runnen (StartPrg)
c) Programma onderbreken (StopPrg)
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3. Toestand en alarm

a) Bedrijfstoestand opvragen (ReadModeRCM)
b) Bedrijfstoestand selecteren tussen MAN en AUE

(SelectModeRCM)

c) Programma-inventaris opvragen (ReadPrgDir)
d) Programma's uitwissen (DeletePrg)

e) Overridewaareden opvragen (ReadOverrides)
f) Externe override opgeven (SetOverride)

g) Alarmtoestand (= actieve alarmmeldingen) opvragen
(ReadAlarmStatus)

h) Automatische alarmmeldingen activeren/deactiveren
(SetAlarmMode)

i) Stand van binaire gebruikersuitgangen opvragen
(ReadlO)

j) Software-versie RCM3 opvragen
k) Extern refereren van het wegmeetsysteem

B. Op initiatief van het systeem RCM3 (Meldingen)

1. Toestandsmelding
a) DNC-communicatie inactief
b) Robotprogramma inactief ("not running", Pl

3
)

c) Robotprogramma actief ("running", PAl
d) Robotprogramma einde (PE)

2. Alarmmelding
a) Alarm (nummer) gegaan
b) Alarm (nummer) gekomen

3 PI = Programma inactief. PA
einde.

Programma actief. PE
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3. Externe beaturinq van uit .en PC

De DNe-interface van RCM3 biedt naar verwachting mogelijkheden om
de robot van een afstand te besturen vanuit een computer. I.v.m.
het integreren van de robot met de besturing van de FALC, is deze
mogelijkheid interessant. Het besturen van de robot via dit
seriele interface zal echter eerst uitgebreid moeten worden
getest, voordat men iets kan zeggen over de toepassing ervan in
het geval van de FALC.

Daar de TUE niet over programmatuur beschikt om de ONC-interface
aan te sturen vanuit een computer, en zo'n pakket niet op korte
terrnijn leverbaar is, was het nodig om zelf hierin te voorzien.

3.1. Eisen aan de proqrammatuur

De software is ontwikkeld vanuit de uitgangspunten:

1. Het programma dient voor het uittesten van externe sturing. In
deze fase treedt een Personal Computer op als procescomputer.
In een volgende fase zal de PC eventueel worden vervangen.

2. Implementatie van het merendeel van de functionaliteit van ONC.

3. Real-time verwerking van de communicatie met RCM. Een.
bijkomstigheid die is ontstaan door de opdrachtforrnulering, is,
dat de communicatiesoftware zowel voor de toepassing "ONC" als
voor de toepassing "sensor sturing" zou worden ontwikkeld. Dit
houdt in dat in principe ~ RS232 kana len simultaan moeten
kunnen worden ondersteund (fig 3.1.1).

po

Personal
Computer

ort COM1 COH2

robot-
sensor

besturing

Fig.3.1.1 Configuratie sensor - PC - RCH

Als programmeeromgeving is gekozen Turbo Pascal (5.0). Oit is een
taal waarin gemakkelijk uitgebreide toepassinqssoftware kan worden
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geschreven. Een nadeel is wel, dat overzetting op een ander soort
machine minder eenvoudig is.

Het complete programma krijgt de naam DNC TEST.

Uiteindelijke structuur van ONC TEST
Het programma DNC_TEST roept 4 unit's aan, te weten:

VAR_LIST, UTILS, RS232 1 en REK.

Functioneel kunnen de unit's als volgt worden ingedeeld:

Hulp-units

VAR LIST: globale declaraties
UTILS algemeen gebruikte utilities

DNC-communicatie Unit

1
2
5
6
7

Physical
Data Link
Session
Presentation
Application

(RS232C)
(LSV2)
(REK-document)

RS232 1
RS232 1
REK
REK
DNC TEST

3.2. Analyse van het probleem
Welke processen kunnen worden onderscheiden?

a) het programma DNC_TEST zelf,

b) de operator (keyboard),

c) minstens een communicatieproces, nl. het DNC-proces van de
besturing RCM3. Naast het genoemde proces z~Jn in principe ook
andere communicatieprocessen mogelijk, te weten:

d) andere DNC-processen, b.v. een transportsysteem,
e) connectie met een netwerk, zoals MAP.

De PC heeft in de huidige configuratie twee RS-232C kanalen. Dus,
een tweede serieel communicatieproces is mogelijk. Dit proces zal
in een ander programma (TERM) als sensorproces worden gebruikt
(zie deel II), echter onder uitsluiting van supervisie door
dezelfde Pc. Voor DNC_TEST concentreren we ons op het DNC-proces
van RCM3 (RCM3-proces). De overige (netwerk, transportsysteem)
worden buiten beschouwing gelaten.

Het RCM3-proces is volgens OSI opgebouwd uit verschillende lagen,
zoals we hebben gezien in hoofdstuk 3. Bij OSI geldt de afspraak
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dat een bepaalde laag alleen op hetzelfde niveau met de tegen
partij cornmuniceert (communicatie tussen gelijke layers). Binnen
de OSI-toren wordt gecommuniceerd tussen aangrenzende layers.

Oe PC, waarop de applicatie ONC_TEST draait, ziet het RCM3-proces
bestaan uit de volgende onderscheidbare lagen:

1
2
5
6,7

RS-232C
LSV2
dialoog (volgens [2])
ONC-services en meldingen (volgens [2])

Elk van deze lagen dient een equivalent in de PC te hebben, zodat
communicatie mogelijk is.

Layers 1 en 2
Oe physical layer bestaat in de meeste PC's, zo ook de onze, uit
een poort (COMl of COM2), welke wordt aangestuurd door de 8250
UART (Universal Asynchronic Receiver Transmitter) .

oit IC geeft een interrupt wanneer een is byte ontvangen ~f de een
nieuw byte kan worden verzonden. Een essentieel onderdeel van de
programmatuur is dus een interrupthandler die op basis van LSV2
berichten kan ontvangen en verzenden. Deze interrupthandler vormt
tevens layer 2 van de OSI-toren.

Layers 5,6,7
Tussen laag 2 en de volgende lagen bestaat een groot verschil in
cyclustijd van de respectievelijke processen. In layer 2 is de
frekwentie van de cyclus tijdens transmissie of ontvangst 1000 Hz
(1 ms is de overdrachtstijd van een byte bij een 9600 baud). De
cyclustijden van de processen in de hogere layers zijn veel
langer: in elk geval niet kleiner dan de 64ms (15.6 Hz), nl. de
interpolatieklok van RCM3.

In de 8250-interrupthandler wordt alleen het data link proces
ondergebracht, want door de veel grotere cyclustijd van layer 5
zou de effectiviteit van de interruptafhandeling sterk vermin
deren. Andere bruikbare interruptmogelijkheden zijn er niet, zodat
de resterende layers 5,6,7 door het programma zelf (.. DNC_TEST
proces) moeten worden verzorgd.

De processen die bij de DNC-communicatie een rol spelen zijn nu
verdeeld over twee autonome (software)processen in de PC:

1. Interruptproces LSV2 Protocol (layer 2)
2. Programma ONC_TEST (layers 5,6,7)

Merk op dat in deze opzet het applicatieproces verweven is met
layers 6 en 5. Oit heeft niet de voorkeur, maar dit kon niet
worden vermeden. Niettemin kunnen de layers 5,6,7 voor een groot
deel los van elkaar worden geimplementeerd.
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Buffers
Er moet nog
gedefinieerd

worden vastgesteld waar input
moeten worden en van welke lengte.

en outputbuffers

Een zinvolle plaats voor een input- en een outputbuffer is layer
2, omdat het interruptproces berichten die binnen zijn gekomen in
het buffer kan plaatsen cq. te verzenden berichten uit het buffer
kan halen.

We hebben al gezien dat DNC-communicatie de vorm heeft van
a) een vraag - een antwoord en
b) toestands- en alar.mmeldingen.

Een outputbuffer met lengte groter dan 1 kan nuttig zijn wanneer
de computer binnen een zo kort mogelijke tijd veel informatie van
RCM wil ontvangen. Er is ook een overeenkomstig inputbuffer nodig.
Maar, er is afgezien van de optie om meerdere service-requests
tegeli jk open staan te hebben, omdat de noodzaak daarvan niet
aanwezig is, terwijl de complexiteit van het programma sterk toe
zou nemen.

Bli jft nog de vraag, of met een inputbuffer van lengte 1 kan
worden volstaan ?

AIleen autonome meldingen kunnen leiden tot het gevuld raken van
een input buffer. RCM3 ziet het als een alarmtoestand, wanneer
zijn meldingen niet binnen een bepaalde vaste tijd door de externe
computer worden overgenomen ("Overdrachtsfout"). De limiet is
ongeveer 2 seconden.

De reactietijd van het DNC-programma zal normaal gesproken veel
Kleiner zijn: orde 1 ms. De voorwaarde voor het toepassen van een
inputbuffer van 1 bericht, namelijk dat het programma onder aIle
omstandigheden in een periode van 2 seconden minstens een maal
kijkt of de buffer vol is, is triviaal.

Er zijn dus geen aantoonbare redenen waarom een inputbuffer voor
DNC-berichten langer zou moeten zijn dan 1 bericht.

Voor een
protocol
handler".

beschrijving
wordt verwezen

van de implementatie van het
naar bijlage D "RS-232C/LSV2

data-link
protocol-

Het proces DNC_TEST bestaat uit de volgende onderdelen:

- synchronisatie van de verschillende processen
- REK-protocolafhandeling
- applicatie van extern bestuurd robotbedrijf
- user-interface
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3.3. Implementatie layers 5,6

Dit programmadeel is het eenvoudigst te doorzien. Belangrijke
variabelen zijn:

doc status : integer (bepaalt of, en zo ja hoe, de
DNC-service-request is beeindigd)

nieuwe_melding: integer (bepaalt of er een autonome melding van
RCM is gekomen)

3.3.1. DNC-services

De afhandeling verloopt in drie fasen:

1. service-aanroep,
2. confirmation van RCM (=antwoord op aanroep) afhandelen,
3. eventueel: data overnemen.

Aanroep
Alle services van RCM3, die zijn geimplementeerd, zijn gevangen
in 15 procedures, te weten:

Load(), LoadPar(), SelectPrg(), StartPrg, StopPrg, ReadModeRCM,
SetModeRCM(),ReadPrgDir, DeletePrg, ReadAlarmStatus,
SetAlarmMode () ,ConfirmRCM, ReadOverrides, SetOverride (),
ReadCoordinates()

Vg1. §2.7.
De overige services - niet geimplementeerd - zijn:

ReadIO () ,
Calibrate,
Syslnfo

(lezen van binaire gebruikers- en systeem-I!O)
(referereren op commando van externe computer; niet actueel)
(opgave van software release etc.; overbodig)

Na aanroep van een van bovenstaande procedures wordt d.m. v. een
code (this_service) onthouden welke service actief is; het juiste
telegram naar de besturing wordt geassembleerd (message_to_rcm);
een vlag geeft aan dat een bericht zendklaar is en de status die
het einde van de sessie aangeeft wordt gereset:

send_message_ready .- True;
doc status :- 0;

Het echte verzenden wordt niet in de procedure SetModeRCM
geinitieerd, maar in een centrale procedure (Watchdog), die alle
processen met elkaar synchroniseert.

Afhandeling
Nadat een telegram is verzonden, volgt in bijna alle gevallen een
antwoord van RCM3. Zo'n bericht (message_from_rem) wordt afgehan
deld in de Pascal-function ROBOT_DNC_MESSAGE.
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De header van het ontvangen bericht bepaalt in welke routine
gesprongen wordt. Bij die berichten die om een antwoord vragen van
de computer, wordt het antwoord gereed gemaakt als beschreven
onder aanroep. In deze gevallen is de sessie nog niet beeindigd,
dus dnc status blijft de waarde 0 houden. Anders is de sessie
beeindigd en krijgt dnc_status een waarde. De status van de sessie
wordt als volgt aangegeven:

dnc status 0: Communicatie niet beeindigd

1: Weigering door RCM
2: Verbinding voortijdig afgebroken door RCM
3: Geen antwoord binnen de gestelde tijd
4: OK - Opdracht uitgevoerd

De waarde 3 krijgt dnc_status als RCM3 niet antwoordt binnen 2
seconden. Deze status wordt niet in ROBOT_DNC MESSAGE toegekend,
maar in Watchdog (zie §3.4 Synchronisatie).

Data overname

Verschillende telegrammen van RCM bezitten een data-gedeelte. Deze
informatie wordt in de procedure GET_DNC_RESULT overgenomen in
globale variabelen. De applicatie refereert naar deze variabelen
als resultaat van een service-aanroep. In termen van de
OSI-reference zou men dit toe kunnen rekenen aan de presentation
layer (layer 6).

De communicatie tussen layers 6 en 7 geschiedt in onze opzet dus
als volgt:

Layer 6 Layer 7 Communicatie d.m.v.

~-------

3.3.2. Autonome me~dingen

formele parameters van DNC-aanroep
(soms globaal)

globale variabelen
en dnc status>O of nieuwe_melding>O

Autonome meldingen van de besturing worden op gelijke wijze
afgehandeld als een reactie op een DNC-service. Er wordt vanuit
gegaan dat tijdens de uitvoering van een DNC-service, een
toestandverandering of een alarm kan optreden. Dus kan een
autonome melding niet d.m.v. de variabele dnc status worden
kenbaar gemaakt, maar is een aparte statusvariabele nodig. Deze is
genoemd: nieuwe_melding.

De waardeverzameling van nieuwe_melding is:
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o Geen melding gekomen
1 DNC-communicatie inactief
2 Robotprogramma inactief (Wnot runninqW)
3 Robotproqramma actief ("running")
4 Robotproqramma einde
5 Alarm XX geqaan
6 Alarm XX gekomen

3.4. Synchronisatie (1ayers 2,5,6,7)

Bij synchronisatie zijn de volqende processen aan de orde:
1. OSI-toren (DNC),
2. operator,
3. eventueel een tweede communicatieproces.

Voorwaarde voor het real-time zijn van het proqramma is, dat aIle
processen binnen redelijke tijd worden qeserviced. We creeeren een
quasi synchronisatieproces d.m.v. een pollinq-procedure die overal
wordt aanqeroepen waar een qebeurtenis (event) kan worden ver
wacht. Deze procedure is qenoemd WWatchdoq".

Bijlage E bevat de programmatekst van de procedure.

In Watchdog kunnen de volgende events optreden (de nummers qeven
ook een prioriteitsranqschikking aan) :

1. Toets gedrukt
Wanneer een toets van het keyboard is qedrukt wordt dit
qeinterpreteerd als een commando van de operator. Is het commando
qeldig en toeqestaan, dan wordt het uitqevoerd (procedure
DO_INPUT) .

2. DNC-bericht ontvangen
Binnen de DNC-communicatie is eerder al onderscheid qemaa~ussen

de snelle processen van de layers 1-2, welke door de UART, resp.
een interupthandler worden qeserviced, en een lanqzaam proces
(TEST_DNC), dat de hogere layers verteqenwoordiqt. De communicatie
(synchronisatie) tussen het snelle en het lanqzame proces
geschiedt m.b.v. de functies R1_RECEIVE_DATA en Rl_TRANSMIT_DATA.
Voor nadere uitleq wordt verwezen naar bijlaqe D, waarin de
RS-232C/LSV2-communicatie is beschreven.

Wanneer een bericht van de robot is ontvanqen, wordt het op niveau
van layers 5-6 afqehandeld d.m.v. ROBOT_DNC_MESSAGE en
GET_DNC_RESULT. Afhandelinq op applicatieniveau qeschiedt buiten
Watchdog. Wanneer het laatst ontvanqen bericht het einde van de
sessie vormt (dnc_status>O), of dit bericht een systeemmeldinq is,
(nieuwe_melding>O) zal uit Watchdoq worden qespronqen.
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3. Bericht te verzenden
Het DNC-bericht message_to_rcm moet worden verzonden wanneer de
variabele send_message_ready True is.

4. Time-out in de cornrnunicatie met RCM 3
-- -----

Wanneer er iets mis gaat in de cornrnunicatie met RCM wordt de
variabele Rl_time_out True en Rl error_code geeft aan welke
time-out is opgetreden. Time-out' s kunnen optreden tijdens het
zenden of tijdens het ontvangen van een bericht (zend-time-out en
ontvang-time-out). De laatste soort komt weinig voor. De te
ondernemen actie is eenvoudig een melding op het scherm en verder
niets. (Er wordt gedaan alsof niets is ontvangen).

Treedt er echter een zend-time-out op, dan houdt dit in dat het
laatste bericht niet goed is verzonden. Dit is een serieuze fout,
die aan de applicatie moet worden doorgegeven. Deze kan besluiten
het opnieuw te proberen, of de applicatie radicaal te stoppen. In
de huidige implementatie wordt het laatst genoemde gedaan.

5. Tijdbewaking van de cornrnunicatie-sessie
In de meeste gevallen wordt, na aanroep van Watchdog, binnen een
zekere tijd een antwoord van RCM verwacht. Wanneer dit antwoord
uitblijft (dit komt in bepaalde gevallen voor; een eigenaardigheid
van de DNC-software van RCM3), moet aan de applicatie een
foutmelding worden gegeven. De wachttijd is vastgelegd op 2
seconden. Bij overschrijding krijgt dnc_status de waarde 3.

Uit het voorgaande blijkt dat de procedure Watchdog moet worden
verlaten, wanneer

a) een commando door de operator is gegeven;

b) dnc status>O: een DNC-service-request is beeindigd. Waarden 1
tim 3 betekenen "geen succes", waarde 4 betekent "succes";

c) een melding van RCM is gekomen (nieuwe_melding>O);

d) een zend-time-out is opgegtreden.

Hierboven is de functie
De centrale positie die
zonder Watchdog is er geen

van de procedure Watchdog
deze procedure inneemt is
comrnunicatie.

uitgelegd.
duidelijk:

Ook zijn de criteria aangegeven waarbij uit Watchdog wordt
gesprongen. De meeste acties die dan dienen te worden ondernomen
bevinden zich op het niveau van Layer 7 (Application).
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3.5. Implementatie layer 7

Voor ae applieatie is het in de eerste plaats van belang of een
(eomrnunieatie) opdraeht uitgevoerd is of niet. Dit duiden we aan

met "sueees", resp. "geen sueees". De reaetie op "geen succes" zal
meestal zijn dat de applicatie wordt gestopt, zodat de operator te
hulp moet schieten. Van deze regel kan naar inzicht van de
programmeur worden afgeweken, waardoor het programma echter
ingewikkelder wordt.

Layer 7 is opgebouwd uit verschillende sublagen:

a) "sueces" I "geen succes" bepalingi alarmhandler
b) applicatie-georienteerde toepassing van DNC-services (modules)
c) eindapplicaties

- user-interface voor het uitvoeren van afzonderlijke
DNC-services;

- supervisie-programma's.

Door heel Layer 7 heen zal veelvuldig gebruik worden gemaakt van
de Paseal-structuur "function" van het type "boolean". De waarde
die wordt geretourneerd heeft steeds dezelfde betekenis, nl.
True="succes" en False="geen succes".

3.5.1. Functie Successful

De function Successful is een "shell" rond de procedure Watchdog.
Zij is bedoeld om t.b.v. alle service-aanroepen de communicatie af
te handelen:

polling en bewaking van de responsietijd d.m.v. Watchdog,
- reageren op alarmmeldingen, time-out's,
- uitsluitsel geven over het slagen van de DNC-aanroep.

De functie wordt pas verlaten vanneer de conditie

(dnc_stat.us>O)
of (nieuwe_melding=6)

of (zend_time_out).

isessie beeindigd
i alarm gekomen
;time-out bij het zenden

True oplevert. Tot die tijd (max. 2 sec.) kan de operator niet
ingrijpen.

Successful retourneert de vaarde True indien de
DNC-service met succes is voltooid, d.w.z. dnc_status m 4,
een van de volgende condities is opgetreden:

laatste
en niet

(nieuwe_melding=6)
of (zend_time_out).

i alarm gekomen
itime-out bij het zenden

In de huidige versie zijn retransmissions (na een zend-time-out)
en een aparte afhandeling van elk alarmtype (alannnummer) niet
uitgewerkt. De functie Successful retourneert in beide gevallen de
waarde False. Na afloop van de functie dient de toestand zodanig
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te zijn dat een nieuwe DNC-aanroep kan worden gepleegd.

Voorbeeld van een aanroep:

ReadPrgDir;
if Successful then Toonlnventaris

else StopApplicatie;

Varianten van Successful
Op de volgende situaties is de functie niet van toepassing, omdat
het "exit"-criteruim of het "succes"-criterium niet geschikt is.

- service Load(); wegens tijdbewaking, 1
- service Start; pas succes indien melding PA
- wanneer geen service-request uitstaat (in de

programma, waarin o.a. input van de operator

binnen is,
hoofdlus van het
mogelijk is),

Voor deze situaties zijn analoge programma-delen gedefinieerd.

3.5.2. Applicatie-modules

Een elementaire DNC-actie (communicatie) bestaat uit het aanroepen
van de betreffende procedure (bijv. ReadPrgDir) en het aanroepen
van Watchdog, totdat de voorwaarden voor "succes" / "geen succes"
zijn vervuld (een manier wordt gegeven door de functie Succesful) .

Om twee redenen is het voordelig nieuwe procedures/functies
(modules) de definieren, die voor elke applicatie bruikbaar kunnen
zijn. Ten eerste kunnen meerdere DNC-acties, samen met de nodige
"overhead", in een logische volgorde worden gezet en onder een
naam worden opgeroepen. Ten tweede is het op dit niveau in de
programmatuur in sommige gevallen wel zinvol om de output via
formele parameters door te geven.

De modules hebben de structuur van een booleaanse functie. De
waarde van de functie is True indien de module met succes is
beeindigd, anders False. De informatieflow kan worden voorgesteld
als in onderstaande figuur (fig.3.5.l).

1 PA Programma actief
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(globale variabelen)
vorige toestand

1
(module
definitie)

value par. ~BI. Mo u e
var~able par.

1

~ True/False,
variable par.

nieuwe toestand

Fig.3.5.l: Informatieflow in een module

De volgende modules zijn in de huidige versie voorzien:

STANDBY
Kijkt of de DNC-communicatie actief is. (Service: ConfirmRCM).

CHECK AUTO EXTERN
Kijkt of de bedrijfstoestand AUE is. Indien niet, wordt geprobeerd
deze te bewerkstelligen. (Services: ReadModeRCM en SetModeRCM) .

CHECK_NOT_SKO_TPO
Kijkt of aan de stapcoincidentie-voorwaarde is voldaan. (Service:
ReadModeRCM)

AUTOMATIC ALARM
Zorgt er voor dat alarmtelegrammen automatisch worden gezonden.
(Service: SetAlarmHode)

INITIATE
Gaat na of de DNC-communicatie actief is, schakelt over op AUE
bedrijf en zorgt er voor dat alarmtelegrammen automatisch worden
gezonden. (Gebruikt voorgaande vier modules) .

START(N : programmanummer)
Kiest programma N en laat het uitvoeren. Wanneer N-O wordt geen
programma gekozen, maar aIleen "start" gegeven. (Service:
SelectPrg, StartPrg).

STOP
Beeindigt het lopende programma.
True terug indien de toestand
StopPrg) .

De functie geeft ook de "••rde
niet "running" was. (Service:

END OF PROGRAM
Wacht totdat de toestand "Programma einde" optreedt. De functie
retourneert de waarde een fout is opgetreden. END_OF_PROGRAM bevat
zelf een wachtlus.

- 43 -



Tijdens het wachten kan de operator ingrijpen. Alle commando's,
waarin het user-interface (zie verder) voorziet en die niet in
strijd zijn met de "running" toestand van de robotbesturing, z~Jn

toegelaten. Daarnaast is kan de operator het wachten beeindigen
door "X" te drukken. De parameter ST dient voor het doorgeven van
deze wens aan de applicatie. ST krijgt in dat geval de waarde 1;
de functie de waarde True (=geen fout).

3.5.3. Supervisie-applicatie

Wanneer de DNC-acties niet meer handmatig, maar geautomatiseerd
worden uitgevoerd, volgens een programma, kan men spreken over
"supervisie" (anders: "externe bediening") van RCM.

Het supervisor-programma is een voorschrift dat
actie, onder welke voorwaarden, moet volgen.
communicatie met de robot zijn of iets anders.

bepaalt welke
Een actie kan

Voorbeeld:
Gevraagd wordt een programmanummer N en een getal M. M is het
aantal malen dat programma N zal worden uitgevoerd.
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procedure M_TIMES_N;
var

N,M,count: integer;
error : boolean; {True - applicatie was niet succesvol }
escape: boolean; {variabele voor het verlaten van WHILE I
status: integer; (status van het verlaten van END_OF_PROGRAM

begin
error := False;
escape := False;
if Not (INITIATE) then error :- True
else
begin

Read(N,M) ;
count := 0;
while (count<M) and Not (escape) do
begin

count := count + 1;
Writeln('Run ',count);
if Not(START(N)) then error := True
else

if END_OF_PROGRAM(status)
then case status of

1: escape :- True;
{ loop regulier beeindigen

else { loop vervolgen I
end

else begin
error :,., True;
escape :- True;
{ fout opgetreden

end;

end; ( while I
end:
if error then begin

if STOP then Writeln('Programma afgebroken')
end

else Writeln('Applicatie regulier beeindigd');

Bovenstaande procedure voert het programma met nummer N, M keren
uit. Tijdens de run van het programma in de robot wordt gewacht op
het einde in de functie (module) END_OF_PROGRAM.

3.5.4. User-interface

Het user-interface bestaat uit een verzameling van coaaanc!o's,
procedures voor invoer van parameters en de schermafhandelinq.

Door "H" (=Help)
commando's op
weergegeven.

te drukken verschijnt een opsouming van aIle
het beeldscherm. Hieronder is deze lijst
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Tabel 3.5.1: Functies van het user-interface

--- COMMANDOS --
Help H
Applicatie menu A
Exit Programma X
Directory D
Tijd T
Bericht dumpen B
Testtoggle 1

F9
FlO

SHIFT-F1
SHIFT-F2
SHIFT-F3
SHIFT-F4
SHIFT-F5

--- DNC-SERVICES
Override waarden
Inventaris
Alarm modus
Alarm status
Variabelen
Positie TCP
Prog.wissen

--- DNC-SERVICES
Prog. nr. kiezen F1
Bedrijfstoestand F2
Up/downloaden F3
Alarm bevestigen F4
Override opgeven F5
Keuze MAN/AUE F6
Start/Restart F7
Programma STOPPEN Fa

De commando's kunnen worden onderverdeeld in:

- elementaire DNC-services (functietoetsen)
- applicatie-rnenu (toets "A")
- hulpfuncties:

* Help-screen ("H")
* laatst verzonden en ontvangen bericht ("B")
* directory ("D")
* navolgen Data Link communicatie ("1" toggle)

- programma verlaten (toets "X")

Het invoeren van gegevens gebeurt menu-gestuurd. Met de ESC-toets
kan de invoer worden afgebroken. Men kan opnieuw een van boven
staande commando's ingeven.

In de huidige opzet kan de operator op twee plaatsen in het
programma DNC_TEST ingrijpen (d.w.z. commando's uit laten voeren).

1. In de hoofd-lus ("main"). Hier komt men terecht na het starten
van DNC TEST en vanuit deze lus wordt het programma ook. weer
op reguliere wijze verlaten.

2. In een applicatie waarin wordt gewacht op "Einde robot
programma" d.m.v. module END_OF_PROGRAM. Na het beEHndigen van de
applicatie (eventueel voortijdig m.b.v. "X") bevindt men zich weer
in 1. (Voor de duidelijkheid wordt de melding "Einde applicatie"
op het beeldscherm geschreven.)

3.6. Testen van de DNC-communicatie

M.b.v. het programma DNC TEST is de functionaliteit (afgezien van
enkele services die niet geimplementeerd zijn) in de praktijk
onderzocht. Hierbij is gelet op de snelheid van uitvoering,
de redenen waarom een opdracht kan worden geweigerd, alarm
toestanden die kunnen worden opgeroepen.

In deze paragraaf komen de ervaringen met een aantal services aan
bod. om een en ander na te kunnen voltrekken wordt steeds de
telegramuitwisseling gegeven.
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3.6.1. Selectprq

Ret commando "Se1ectPrg" wordt na ongeveer 100 m3 bevestigd door
RCM3. Echter, gedurende tenminste 100 m3 daarna is het systeem nog
bezig met de uitvoering. De app1icatie dient na ontvangst van de
bevestiging van Se1ectPrg tenrninste 100 m3 te wachten, a1vore~s
tot het starten van het programma kan worden overgegaan.

Het te1egramverkeer bij se1ecteren is hieronder aangegeven. Links
staat steeds de robot controller en rechts de externe computer.

RCM3

SelectPrg(n)

f---- M PN n

n is het programma-nummer

foutcode,
zie bijlage C

(100 m3 wachten v66r StartPrg)

Selecteren kan in elke bedrijfstoestand (MAN, AUE, .. ). Het effect
is dat de actue1e programma-regel de eerste regel van het gese1ec
teerde programma wordt.

om evidente redenen is het niet toegestaan om in de "running mode"
(PA) deze service te gebruiken. RCM zou in dat geval reageren met
weigering; de foutcode is:

(2) " Telegram niet toegestaan bij actieve modus "

Deze foutme1ding treedt niet op bij services uit de linker groep
van onderstaande tabe1:

Tab.3.6.1: Verde1ing van services naar
toe1aatbaarheid in "running mode"

Service. toege.taan tijdena PA

StopPrg
Load('HP' )
ReadModeRCM
ReadAlarmStatus
SetAlarmStatus ()
ReadPrgDir
ReadOverrides
SetOverride ()
ReadIO

Niet toeqeataan tijdena PA

StartPrg
SelectPrg ()
overige Load ()
LoadPar ()
DeletePrg ()
SetModeRCM ( )
ReadCoordinates()
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3.6.2. StartPrg

Startprocedure
Volgens de docurnentatie bij de DNC-koppeling [2) wordt een
programma vanuit een externe computer gestart d.m.v. het telegram
M ST. RCM3 antwoordt met M_STQ (bevestiging). Men verwacht
vervolgens de melding M_DZ_2 (PA). Pas wanneer RCM3 geconstateerd
heeft dat het telegram ontvangen is, wordt "start" uitgevoerd.

In de praktijk klopt dit scenario slechts tot en met de bevest
iging. De melding PA blijft namelijk uit - en de robot blijft
stil staan. Maar na ruim 20 seconden (!) besluit de besturing dat
het programma toch maar moet gaan lopeno De robot "springt aan" en
de externe computer ontvangt de melding PA.

StartPrg (praktijk)

RCM3

20s·

,j..

M ST

------~) M_STQ I M STFu u e { 2,J,K I

M DZ 2 ( PA; robotprograrnrna wordt actief )

Deze gang van zaken is niet aIleen verwonderlijk (waarom pas na 20
seconden ?), maar ook erg lastig bij externe supervisie. Het
systeem biedt echter zelf een oplossing zij het een zeer
onconventionele: als trigger fungeert het eerste ENQ (enquiry)
karakter dat wordt verzonden nadat het telegram M_STQ is
ontvangen. (Is dit een "bug" in de software van RCM3 ?)

Gegeven deze vreemde situatie, was het noodzakelijk de procedure
voor extere programma-start te veranderen. Na StartPrg wordt nu
ConfirrnRCM aangeroepen. De applicatie-module (zie § 3.5.2)
START(n) met n=O voert de gewijzigde procedure uit.

Module STAR'::{O)

RCM3 M ST

M_STQ I M STFu u e ( 2,J,K I

M DZ 2

ConfirmRCM; telegram botst met melding

PA; robotprograrnrna wordt actief )

Retransmissie door PC na ontvangst melding )
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(einde START)

Responsietijd START
De melding PA komt ongeveer 250 ms na aanroep van START. Hiermee
komt de tijd die gemoeid is met het starten van een nieuw
programmanummer (selecteren + starten) op 450 ms.

Voorwaarden bij externe start
Wanneer men een robotprogramma wil starten, moet aan
voorwaarden zijn voldaan. Anders reageert RCM3
gewenste wijze.

een reeks van
niet op de

In de eerste plaats is gebleken dat de bedrijfstoestand AUE moet
worden gekozen. Hiervoor moet de aanpassingsbesturing klaar zijn.

"start" in AUE mode kan zelf de alarmtoestand 179 "SKO!TPO
uitvoeren !" oproepen. Deze melding geeft aan dat er geen stap
colncidentie is: stapcol.ncidentie moet door manuele interventie
bewerkstelligd worden.

De belangrijkste gevallen waarbij melding 179 optreedt zijn:
na een power up is door de bediener SKO niet uitgevoerd (de

melding wordt gegeven bij het omschakelen van MAN op AUE mode),
- programmaselecteren na programma-onderbreking (de melding wordt

gegeven bij "start"),
- na manuele interventie is de robot niet teruggepositioneerd en

"start" wordt gegeven.

3.6.3. StopPrq

ReM3 ~--- M SP

M DZ 1 (melding PI)

Deze service wordt altijd (positief) bevestigd, ook wanneer de
toestand al PI was.

In "running mode" wordt binnen een vrij korte tijd (50-60ms) de
toestand PI gemeld. De responsietijd op een externe ·stop· moet
uit veiligheidsoverwegingen erg kort zijn. De besturing voldoet
aan deze verwachting.

3.6.4. SetModeRCM

De externe computer kan twee bedrijfstoestanden instellen, nl. MAN
en AUE (d.m.v. resp. SetModeRCH('H') en SetModeRCH('E'».

Een wisselinq van bedrijfstoestand qaat qepaard met het kort-
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stondig activeren van de alarmtoestand 55 "AANPASSING NIET KLAAR".

Stel de besturing bevindt zich in handbedrijf (MAN) en de externe
computer voert SetModeRCM('E') uit:

RCM3

(60 ms)--~

M BA E

u E { 2,G,H,I

(100)

(300)

(alarm 55 gekomen)

(alarm 55 gegaan)

Dit omschakelen duurt ongeveer 300 ms. Hierna kan men bijvoorbeeld
het actuele programma starten, mits aan stapcolncidentie voldaan
is.

Door verschillende oorzaken kan het voorkomen dat alarm 55 weI
"komt", maar niet "gaat". In deze gevallen is de aanpassings
besturing niet ingeschakeld of is er een fout geconstateerd.

3.6.5. ReadOverrides/SetOverride

Met ReadOverrides worden de waarden van
snelheidsoverrides opgevraagd. Een override
vermenigvuldingsfactor voor de werkelijke
uitgedrukt in (%).

boy bediener override
eov ext erne override
SOy sensor override
pov programma override

ReadOverrides

de 4 verschillende
(overloop) is een

snelheid en wordt

RCM3 T OV

(lOOms)------~) R OV (bov,pov,eov,sov)

De resulterende snelheid van het TCP wordt door aIle 4 overrides
bepaald en door de geprogrammeerde snelheid:

snelheid
boy eov

geprog. snelh. * 100 * 100
* SOy * pov

100 100

De externe override (eov) is ook tijdens de programma-afwerking te
veranderen. Hierdoor kan de supervisor de snelheid van de beweging
bepalen.
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RCM3

(10 Oms) ----+

R EO

u E { @ }

Met is gebleken,
dat pas na 50
overgenomen. De
case".

door de nieuwe waarde direct weer op te vragen,
rns de verandering ook door het systeem is

effectieve responsietijd is dus 150 rns, "worst

3.6.6. Transport van programma's

Transport van programma's in gecompileerde vorm (HP,GP) kost 330
rns per blok (upload en download). Een blok bevat tot 250 databytes
(6 byte voor de header). Gemiddeld is de bloklengte 162 byte.

Bij overdracht van de source-code (IP E IRDATA-programma, bijlage
G bevat een voorbeeld van een programma in IP-forrnaat) wordt regel
voor regel overgezonden. Dit kost verhoudingsgewijs veel tijd.
Bovendien duurt het downloaden ongeveer 3 rnaal zolang als het
uploaden (blijkbaar door de syntax controle). De overdrachtstijd
van een regel hangt af van het soort instructie dat de regel
bevat. De traagheidskarnpioenen zijn zonder twijfel de bewegingsin
structies (PTP,LIN,CIR) met een download-tijd van 0.5 seconde per·
regel.

VOOr een doorsnee IP-programma kunnen de volgende richttijden
worden aangehouden: upload 10 regels/si download 4 regels/s.

3.6.7. ~a~lding.n

Een alarmmelding bestaat uit het alarrnnummer plus een code die
aangeeft of de alarmtoestand nieuw is (alarm gekomen) of de
alarmtoestand is opqeheven (alarm gegaan) . Voor alle
alarmmeldingen geldt dat zij ook op het display van de bediening
verschijnen. Dit is ook orngekeerd waar.

De alarmmeldingen kunnen worden geclassificeerd in 3 groepen.

1) Oorzaak is een fundamentele fout.

Deze fouten vereisen rnanuele interventie. Een poging tot bevesting
(zie ConfirmRCM) door de externe computer leidt in eerste
instantie tot het wegnemen van de melding, maar een fractie later
wordt zij opnieuw gegeven.

Voorbeelden:

55 'AANP.NIET KLAAR'
82 ' HARDWARE EINDSCHAKELAAR'
64 'SENSOR FOUT'

179 'SAK I TPO UITVOEREN !'
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2) Alarmrneldingen die mogen worden genegeerd. (Zij heffen zich
zelf op). Oorzaak is een niet-fundamentele fout of zelfs helemaal
geen fout.

Voorbeeld: door de robotinstructie TXT wordt tekst op het display
van de bediening weergegeven en de externe computer ontvangt alarm
248. Ook behoren tot deze groep:

228 'OVERBR.FOUT'; fout in de RS-232C comrnunicatie
249 'SENSOR-WAARSCH.' ; de seriele sensor heeft een error

melding gzonden.

3) Alarmmeldingen die bevestigd moeten worden. Oorzaak is niet
fundamenteel. Manuele interventie is niet noodzakelijk.
Voorbeelden:

117 'PROGRAMMA AFWEZIG IN AUE MODUS'
128 'DUBBELE DEFINITIE'
198 'PROG~~-KEUZE !'

Een alarm kan door de externe computer worden opgeheven wanneer
het om een niet-fundamentele fout gaat. Dit gaat als volgt:

RCM3 ------~) R_AL_B(); robotbesturing geeft "alarm gekomen"

externe besturing bevestigt (ConfirmRCM)

U E {'N'}

------~) R_AL_B(); alarm wordt weggenomen

3.6.8. Toestandsmeldingen

De besturing kent een viertal meldingen (zie boven) die de
toestand van de DNC-koppeling kenmerken.

De melding DNC-communicatie inactief (telegram M_DZ_O) wordt
gegeven wanneer de DNC-koppeling is uitgeschakeld. De enige manier
om dit te doen is door op de "stop"-toets van de bediening te
drukken.

De melding Robotprogramma inactief (M_DZ_l, afk. PI) wordt
gegeven:
- na het activeren van de externe sturing en er is geen

robotprogramrna actief;
bij onderbreking van de running state. Mogelijke oorzaken:
* stop-commando van de externe computer (StopPrg)
* fundamentele fout
* omschakeling bedrijfstoestand (AUE op MAN)
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De melding Robotproqramma actief (M_DZ_2, afk. PAl wordt gegeven:
- zodra met de programma-uitvoering is begonnen na het

start-commando (StartPrg);
- na het activeren van de externe sturing en er blijkt een

robot programma actief te zijn;

De melding Robotproqramma einde (M DZ_3, afk. PEl wordt qeqeven
wanneer de laatste programma-regel is uitgevoerd.

3.7. Robot State Model

Door MMS (Manufacturing Message Protocol) wordt een aanschouwelijk
toestandsmodel van een robot gebruikt. Dit model is gedefinieerd
in de companion standard voor robots: Robot Message Specification
[5J. Het is weergegeven in fig. 3.7.1.

POWER UP

I

10

7

a 9

L<j~oBoT-
< PAUSED

any state

1. Load- some controlling program
is placed into the controller.

2. Clear- the controlling program
is removed from the controller.

3. Select- one controlling program
is made ready for execution.

4. Deselect- the converse of
select.

5. Cycle btart- the robot is placed
2 into the ROBOT-EXECUTING state.

6. End of execution- the robot
motion is halted when the cycle
count is exhausted.

7. Cycle stop- a paused robot is
4 returned to the ROBOT-READY

state.
a. Pause- the robot has temporarily

ceased motion.
9. Continue- a paused robot has

resumed its execution.
10. Clear (abort)- same as cle&r,

except the program has not ~om

pleted.
11. Emergency stop- places th~ :~bot

into a state in which aanQal
intervention is required.

> MANUAL-INTERVENTION-
11 REQUIRED

Fig 3.7.1 MMS Robot Operation State Model

In dit model zl.Jn 6 toestanden gedefinieerd en 11 toestands
overgangen. Wanneer we dit model toepassen op ons systeem, krijgen
we fig.3.7.2. Hieronder volgt een korte beschrijving.

Na het opstarten van de installatie (zie flow-diagram, bijlage F)
bevindt zich de robot in de toestand robot-id1e. Vervolgens worden
de nodige programma's naar de robot overgedragen (Load, LoadPar).
De toestand wordt in MMS robot-loaded genoemd.

Door selectie van een programma (SelectPrg) en onder de voorvaarde
dat de aanpassingsbesturing klaar is ~n stapcoincidentie, vordt
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overgegaan in een toestand die overeenkomt met robot-ready. Nu is
de robotbesturing klaar om een programma uit te voeren.

Na START (0) 2 komt de melding PA en de robot bevindt zich in de
toestand robot-executing. D.m.v. StopPrg kan de uitvoering tijde
lijk worden gestopt (robot-paused). De "paused" robot wordt d.m.v.
START (0) weer "executing".

Na de norrnale beeindiging van het programma wordt de melding PE
gegeven; de robot keert terug in de toestand robot-ready.

Load ()

DeletePrg()

loaded

SelectPrg ()

inpliciet

programma

StopFrg

Fig. 3.7.2

'StartIO)

B
manual

any ~tate -----c>,\ interve7"ltion
req'..lired

State model voor de KUKA robot
onder besturing van een DNe-computer

De toestand manual-intervention-required is een
vanuit elke andere toestand kan worden bereikt.

toestand die
De oorzaak kan

2)
Start programma zonder te selecteren (is al gebeurd). Module

START, par. 3.6.2 .
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zijn een nood-stop, een fout geconstateerd door de robotbesturing
etc. De robot moet handrnatig uit deze toestand verlost worden. Is
dat op de goede manier (zie S2.6) gebeurd, wordt de nieuwe
toestand een van de drie: idle, ready of paused.

Een ding verschilt (wat de mogelijkheden van DNC betreft) met het
MMS-model. Namelijk, uit de toestand robot-paused kan niet zonder
rneer in een stap terug worden gegaan naar of de toestand
robot-ready of robot-idle. De reden hiervoor is dat een paused
robot rneestal niet in de uitgangspositie staat. Het reset ten van
de programma-teller heeft dan tot gevolg dat er geen stapcoinci
dentie is (mode SKO). Daardoor wil de robot niet starten.

3.7. Concl.uaie

In het voorgaande is het extern besturen (DNC) van de robot
controller uitgebreid getest. Twee voorwaarden blijken essentieel
om een programma d.m.v. DNC uit te kunnen voeren: (1) de
aanpassingsbesturing moet klaar zijn en (2) stapcoincidentie. Het
eerste punt moet worden bewerkstelligd door manuele bediening; het
tweede door de uitgangspositie hetzelfde te kiezen voor aIle
programma's.

De responsietijden van aIle services behalve START en Load zijn
liggen in het bereik 100-150 ~. Dit geldt voor een data
overdrachtssnelheid van 9600 baud. De data-overdrachtssnelheid is
aIleen bepalend voor services die langere telegranunen gebruiken
(b.v. LoadPar, Load, ReadAlarrnStatus etc.). Door verhoging van de
baud rate zou in die gevallen de tijd significant kunnen
verrninderen. In RCM3 is dit echter niet mogelijk.

Het downloaden van programma's en data duurt gerniddeld 2 seconden
per KB (kilobyte). Programma's kunnen tijdens "running mode"
worden getransporteerd; data (correcties, gebruikersdata en
parameters) niet. Het is logisch dat downloaden van deze data niet
mag: de uitvoering van het actuele programma zou niet rneer
gedefinieerd zijn. T.a.v. uploaden geldt dit argument niet.

Voor off-line programming wordt de mogelijkheid geboden om een
programma in source code (IRDATA) via het seriele interface in de
controller te laden. Bij het inladen vindt cornpilatie plaats. De
overdracht werkt ook in de andere richting. De overdrachtssnelheid
blijkt echter niet erg groot te zijn. IRDATA-files zijn leesbare
files, zie bijlage G voor een voorbeeld. De taal waarin wordt
geprogranmeerd (ook off-line) is SRCL. De besturing levert dus
niet een programma in een standaard robot taal af, wat :IRDATA
eigenlijk moet zijn.
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4. Mogelijkheden voor integratie van de robot in een eel

Met de ervaringen die zijn opgedaan bij het extern besturen van de
robot cant roller via de DNC-interface en met de inforrnatie van KUKA
over een andere vorm van besturing, nl. PLC-besturing is een beeld
ontstaan hoe de robotcontroller op verschillende manieren kan
worden opgenomen in een productie-eenheid die "cel" wordt.
genoemd.

4.1. Wat is een eel?

Een cel is in het ICAM
1

model een eenheid die bestaat uit
verschillende "workstations", verbonden door een transportsysteem.
Een "cel" of "line" komt overeen met wat wordt aangeduid met een
Flexibel Productie Systeem (FPS). Met de benaming "cel" of "line"
duidt men verschillende verbindingsstructuren aan.

In een FPS z~Jn verschillende nurneriek bestuurde machines
verbonden door een transportsysteem. Het transportsysteem vervoert
de onderdelen op pallets naar de juiste machine. Van elk
onderdeel, dat zich in de transportbuffer bevindt, weet het
systeem op elk tijdstip welke bewerkingen al zijn uitgevoerd en
nog moeten worden uitgevoerd. Daarvoor dienen speciale
pallet-machine interfaces. In een FPS kan tegelijkertijd een
varie~eit aan producten in bewerking zijn.

Dit alles wordt georganiseerd in een hierarchische structuur, op
eer. top-down manier, zodat er een eenduidige informatie-flow is.
Een element van een bepaald niveau van de hierarchie controlleert
specifieke groep elementen die een niveau lager zijn gelegen
(boomstructuur) .

De FALC, die in § 2.1 is geintroduceerd, is in zijn "Programma van
eisen" geconcipieerd als FPS en daarbij werd uitgegaan van een
vergelijkbaar model als het ICAM, het zogenaamde CAM Reference
Model Of Production Systems [3]. Figuur 4.1.1, bijlage A, laat de
hierarchie van het model zien. In het kader van deze tekst zijn
aIleen de onderste 4 lagen van belang.

We zien dat een cell/line-controller een aantal workstations
bestuurt. Een workstation bestaat uit een aantal machines
(automation modules) die samen een werkplek vormen, waar een
bepaald soort bewerking wordt uitgevoerd. In een automation module
worden device-controllers onderscheiden, die devices (motoren,
actuators of sensoren) besturen. De devices hebben direct of via
een energieomzetting contact met het fysieke bewerkingsproces.

Fig.4.1.2 in bijlage A toont een mogelijke invulling van het CAM

1)
ICAM. Integrated Computer-Aided Manufacturing. Een project van

de U.S. Air Force om de productie in de vliegtuigindustrie te
automatiseren.



Reference Model voor de FALC. Hierbij denken we voorlopig nog
slechts aan het transportsysteem en de robot + controller.

Workstations zijn de werkplaats waar gelast wordt ("lassen"),
assernblagestations en andere. Het transportsysteem wordt bestuurd
door een transport/movement-controller, die op het niveau van
workstation staat.

De enige automation module
besturing van de lasrobot
zodadelijk gegeven.

van het
(RCM3) •

workstation
De reden

"lassen"
hiervoor

is de
wordt

Device-controllers zijn de servoversterkers van de assen van de
robot en van de manipulator, de besturing van de sensor, de
besturing van een programmeerbare lasbron.

Devices zijn o. a. de DC-motoren van de robot, de lastoorts, de
camera van het sensorsysteem, toortswisselingssysteem, toorts
reinigingssyteem, beschermgasbewaking, draadtoevoersysteem, toe
gangsbeveiligingen.

De reden voor het functioneel a.m. (automation module) z~Jn van de
robotbesturing kan als voIgt worden aangegeven. De robotbesturing
bestuurt zelf (bijv: de KUKA robot) d.m.v. het actuele
(robot) programma. Op het programma heeft zi j geen invloed; dat
wordt door de supervisor opgegeven. In de robotbesturing vindt
geen besluitvorming plaats omtrent hoe een bepaalde bewerking moet
worden uitgevoerd; die beslissingen zijn door de supervisor
genomen, door het juiste programma in de robot aan te roepen.

Conclusie: de controller van het w.s. "lassen" maakt deel uit van
een fysieke machine die nog niet is gedefinieerd. De w.s.
controller is of zelf een fysieke machine, of behoort tot de
machine waartoe ook de cell/line-controller behoort. Andere
mogelijkheden zijn niet erg realistisch.

In het geval dat cell/line- en workstation-controller (voor
lassen) samengaan in een fysieke machine bestaat de neiging om te
zeggen: de robot wordt bestuurd door de cell/line-controller. Dit
is een misleidende uitspraak.

4.2. Communicatie met de robot

In het algemeen zal tussen de workstation-controller en de robot
besturing een interface adapter moeten worden qeplaatst
(fig.4.2.1). Dit is het gevolg van het niet-standaard zijn van
de beide interfaces voor supervisie.
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workstation

I
standard
interface naar
workstation-controller

intelligentie

specific
interface naar
robot-controller

I I I
robot-controller

Fig.4.2.1 Interface adapter voor de robot controller

De interface adapter past op de volgende manier in het Reference
Model: het workstation ziet de interface adaptor als a.m. en de
robotbesturing ziet de interface adaptor als workstation. De
interface adapter kan ook zijn opgenomen in de eenheid die work
station-controller is, maar ook met workstation en al in de
cell/line-controller. Dit is een implementatiekeuze.

Communicatie tussen de robotbesturing en de w.s.-controller heeft
tot doel in feite de informatie te transporteren die nodig is om
de goede bewerking uit te voeren, en om de hogere lagen van
statusinformatie te voorzien.

De communicatie moet de volgende functionaliteit hebben (tabel
4.2.1), om t.a.v. het voorgaande op een aantal gebieden niet in
gebreke te blijven. In de tabel is verder aangegeven of seriele
interface van RCM3 (DNC) en de PLC-interface (alleen binaire I/O)
er in voorzien.
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Tabel 4.2.1: Workstation - robot communicatie

Functie (ONe) (PLC)

* programma's (taken) en toebehoren
(werktuig- en nulpuntscorrecties) down
loaden, uitvoeren en verwijderen,

ja nee

* status opvragen (bedrijfstoestand, alaDm
toestand) ,

* productspecifieke data downloadeni de data
wordt gebruikt in het robot programma,

* automatische melding dat het programma
beeindigd is,

* programma's en data uploaden, aangezien
programrna-ontwikkeling nog steeds het
meest aan de machine zelf gebeurt,

ja ja

ja nee

ja ja

ja ja

ja nee

weeren* uitvoerend programma stoppen
voortzetten,

* tijdens de bewerking: inforrnatie over de
vordering, sensorstatus etc. aan cell/line
geven t.b.v. monitoring van het bewerkings
proces, tijdoptimalisatie en planning,

/
. 2

nee Ja ja

* automatische initialisatie na power up, nee ja

* reguliere shut down van het systeem ja ja

* herstart na een foutconditie en rnanuele
interventie.

ja ja

Beperkingen van de serie1e 1ink

Het opvragen van de status van de robotbesturing en van aIle door
de robotbesturing gecontrollerde devices kan aIleen via een
bepaald type "status", namelijk de binaire ingangen en uitgangen.
Andere variabelen kunnen niet worden opgevraagd tijdens de
uit voering van een programma. Er kan met het programma worden
gecommuniceerd door het seriele sensor-interface te gebruiken (zie
Deel II van dit verslag). Dit is een abstrakte benaming, dear het
interface van exact het zelfde type is als datgene wat wordt

2) ja: alleen de actuele stand van de binaire I/O is opvraagbaar.
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gebruikt voor DNC, echter de
door de programmeur van
kanttekening worden gemaakt,
zijn.

toepassing is compleet vrij te kiezen
het robotprogramma . Er moet de

dat twee aparte RS-232C kana len nodig

D.m.v. sensor-communicatie instructies kan een telegramverkeer
tussen - in dit geval - cell/line en het robot programma worden
onderhouden. Hierdoor zou de w.s.-controller ook kunnen ingrijpen
in de afloop van het programma. Het is de vraag of dit wenselijk
is.

na een power
Zie daarvoor
als manuele

kunnen worden
sturen.

Het opstarten van de installatie. Voor het opstarten
up dienen een aantal handelingen worden uitgevoerd.
het stroomdiagram bijlage F. Alle zaken die
handelingen zijn aangegeven (behalve power-on)
bereikt met een PLC door de juiste I/O-poort aan te

Het is mogelijk om voor de volgende taken een eenvoudige PLC neer
te zetten, naast de serieel gekoppelde cell/line:
- opstart van de installatie,
- beveiliging van het workstation (bedienerbeveiliging),

opstart na onderbreking en manuele interventie,

Om de controle structuur van de cell/line niet te doorbreken
zouden de paar functies "opstarten" en "restart na manueie
interventie" best kunnen worden geinitieerd door een aan de
workstation gekoppeld operator-interface. Een communicatie-link
tussen hulp-PLC en cell/line is niet per se noodzakelijk.

De zo net beschreven structuur van het werkstation "lassen" is
getekend in fig.4.2.2.
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naar cell/line

I

o.i. ---+
w.s.

controller

l'
(Sensor) ;
RS-232C:

.j,

RS-232C (DNC)

o.i.~ a.m.
PLC

RCM3

r

~ operator-interface (o.i.)

device controllers

Fig.4.2.2. Een mogelijke configuratie van het a.m.-interface

De binaire I/O

De binaire I/O kan voor industrieel gebruik eigenlijk alleen
worden aangesproken met vastbedrade logica of een PLC (d.i.
programmeerbare logica). Besturing door een PLC komt verreweg het
meeste voor. Dit is vooral te danken aan de hoge betrouwbaarheid
van de PLC's die thans op de markt zijn.

De besturing RCM_3 heeft de mogelijkheid om z~Jn bus met die van
een bepaald type PLC te koppelen (-optie Periferie Sturing),
waardoor een krachtige koppeling is verkregen (processor-bus en
binaire 24V signalen). Hiervan mag worden aangenomen (meer
informatie is nog niet beschikbaar) dat d.m.v. deze optie de
meeste, zoniet alle, nodige communicatiefuncties kunnen worden
vervuld.

Er is niet nagegaan wat de implicaties van een PLC z~Jn voor het
integreren met de eel-controller. Dus is het niet mogelijk daaruit
conclusies te trekken.
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4.3. Standaardisatie I MAP

Standaardisatie van de communicatie tussen de machines,
controllers en host-computers is een toekomstbeeld waar menige
product ie- automatiseerder van droomt. Het is echter nog niet zo
ver. WeI is inmiddels een internationaal erkende standaard
ontwikkeld: Manufacturing Automation Protocol (MAP versie 4.0) .

MAP is een specifieke invulling van de bekende ISO/OSI Reference.
Het communicatiemedium dat men gekozen heeft is de zogenaamde
"token bus". De bovenste laag van OSI (layer 7) verzorgt het
interface met het applicatieproces. Binnen MAP is dit MMS
(Manufacturing Message Specification).

MMS biedt aan het applicatieproces (d. i. bijvoorbeeld het cell
controller programma of het workstation programma) een verzameling
standaard services, waardoor het in principe mogelijk is met elke
andere MMS-machine te communiceren, onafhankelijk van soort,
fabrikant, type en leeftijd. Voor een gemakkelijk leesbare
beschrijving van MMS wordt verwezen naar het verslag van Jac van
Mook [6]. Hierin vindt men ook een vergelijking tussen de
functionaliteit van de DNC-koppeling van RCM3 en de services van
MMS waaraan een robot minimaal zou moeten voldoen. De conclusie is
dat via een interface tussen DNC en MMS (een computer buiten RCM3)
de meeste van die services zouden kunnen worden gel.mplementeerd.
Het interface moet worden beschouwd als laag tussen een communi
catiesysteem (niet standaardl en het applicatieproces (cell
control, networking, ... ) dat communiceert via MMS.

robot

MMS applicatie

DNC-MMS interface

DNC-communicatie

I

Fig. 4.3.1 Een MMS-DNC interface

Zo' n interface lijkt realiseerbaar, maar tegen welke prijs? De
interface-software (middelste laag in fig.4.3.1) zal vanaf de
grond moeten worden ontwikkeld en misschien levert de fabrikant
van de robot binnen enkele jaren een eigen MAP interface.
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5. Concluaie en aanbevelingen

Er is een communicatieprogramma ontwikkeld dat het (seriele)
DNC-interface aanspreekt. Het programma biedt, naast het apart
uitvoeren van elke DNC-service, ook de mogelijkheid om services te
combineren in een besturingsprogramma (supervisor) . Deze
toepassing zou nog verder kunnen worden uitgewerkt door het
definieren van geschikte procedures/functies die m.b.v. de
DNC-services complexere besturingstaken uitvoeren.

Er kunnen meerdere communicatieprocessen worden bewerkt, niet
aIleen de seriEHe communicatie met de robot (thans het enige
proces). Men zou ook het transportsysteem serieel of anderszins
vanuit de PC kunnen besturen.

De praktijk heeft laten zien dat externe besturing via het DNC
interface naar behoren mogelijk is. Er is de restrictie dat aIle
robotprogramma's in een positie in de ruimte (T.C.P.) beginnen en
eindigen (voorwaarde voor stapcoincidentie). Een zaak die niet
kan, is het autornatisch initialiseren van de robot na power-up.
Dit kan weI door de binaire (24V) I/O van het systeem aan te
sturen. Aan deze I/O wordt gewoonlijk een PLC gekoppeld. Er zou
kunnen worden onderzocht of deze I/O niet door een computer kan
worden bediend, die ook serieel met de robotbesturing commu
niceert. In deze richting is nader onderzoek gewenst, tenminste
als aanvulling op de seriele communicatie.

Het onderzoek kan dus worden voortgezet in verschillende
richtingen, uitgaande van een computer als besturing van het
werkstation "robot/lassen", of als besturing van de gehele cel. De
cell controller zou kunnen worden gerealiseerd op een MMS-laag,
waardoor de cel-besturingsfuncties op een standaard Manier kunnen
worden geschreven.
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SERIELE COMMUNICATIE MET BEN INDUSTRIELE ROBOT

Dee1 II Integratie met een sensorsysteem
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1. Inleidi.ng

Sensory control (sensorsturing) is het adaptief aanpassen van de
baan van de robot d.m.v. sensorinforrnatie. De vorrn van
sensorsturing die in dit verslag beschouwd wordt, wordt gekenrnerkt
door een aantal specifieke eigenschappen die nauw verband houden
met de industriele toepassing, narnelijk het booglassen.

De sensor observeert het lasproces waarbij deze met de lastoorts
meeloopt. De plaatsbepaling van de naadpositie gebeurt dus in een
lokaal coordinatenstelsel (sensor-coordinaten).

Verder is het uit praktische overwegingen noodzakelijk dat de
sensor on-line de gemeten plaatsinforrnatie naar de robotbesturing
terugkoppelt (single pass control). De lasnaad kan tijdens het
lassen van vorm of van positie veranderen zonder dat dit invloed
heeft op het lasresultaat.

Om redenen van korte doorlooptijden van werkstukken is single pass
control ook voordeliger dan een systeem waarin elk werkstuk twee
maal moet worden omlopen.

Bij het lassen zijn verder de snelheden laag (tot lO rnrnls) en
worden geen strenge eisen aan de plaatsnauwkeurigheid c.q.
reproduceerbaarheid gesteld. De voortloopsnelheid moet kunnen
worden aangepast (t.b.v. sturing van het lasproces), maar moet o6k
over het hele traject constant gehouden kunnen worden.

Door de sterke elektromagnetische vervuiling die het booglassen
met zich mee brengt, dient de cornrnunicatie tussen sensor en robot
een zeer hoge graad van betrouwbaarheid te hebben.

In het SPIN-project FALC (Flexibele Assemblage en Las Cell wordt
een industriele robot van het merk KUKA ingericht voor lassen.
Daarnaast is er een optische profielsensor van Oldelft, die wordt
gebruikt voor onderzoek naar het geautornatiseerd lasparameter
instellen. Deze sensor zal t.z.t. aan de KUKA robot worden
gekoppeld, zodanig dat zowel lasparameter- als baancorrecties.
on-line kunnen worden uitgevoerd.

In het kader van mijn afstudeerwerk, het toepassen van seriele
cornrnunicatie met een IR, is een onderzoek verricht naar de
mogelijkheden van sensory control met de aanwezige componenten.
Het cornrnunicatie-aspect staat centraal. De directe koppeling van
deze sensor aan de robotbesturing is de bestaande optie "Delayed
Shift", die beperkingen stelt aan de toepssingsmogelijkheden. Er
is prograrnrnatuur ontwikkeld die cornrnunicatie tussen robot en
sensor via een Personal Computer realiseert en daarmee de
voorwaarde schept voor implementatie van nieuwe besturings
algoritmen in de PC.
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2. Sensorfuncti•• (Sr) in de RCM_3 be.turing

De KUKA robot wordt bestuurd door een robotbesturingsmodule
genaamd RCM3. Deze besturing biedt uitgebreide faciliteiten voor
sensoren, zowel t.a.v. communicatie met sensoren, als het
ingrijpen in bewegingen door sensoren. Sensor-informatie vordt
verwerkt door een speciaal programmadeel binnen de robotprogram
meertaal SRCL (Structured Robot Control Language), de sensor
functie (SF).

2.1. Algemene verkvijze van de baansturing

Om de omgang met sensoren goed te begrijpen, moet iets worden
gezegd over hoe in RCM een robotprogramma wordt uitgevoerd, met
name als het gaat om instructies die een beweging uitvoeren.

Fig. 2.1.1 geeft in een blokschema weer welke stappen achter
eenvolgens worden doorlopen in de besturing RCM3 bij het uitvoeren
van een bewegingsinstructie.

discrete
baanplanning 1---+ interpolator~ positie

regelaar

Fig.2.1.1 Blokscbema baansturing

We zien de volgende blokken: decoder, baanplanning, baaninter
polatie en discrete positieregeling.

De decoder vertaalt de volgende regel van het programma in
stappen, uit te voeren door de baanplanning. Baanplanning berekent
het nieuwe richtpunt voor de te doorlopen baan. Hierbij wordt de
informatie van de decoder gebruikt, tezamen met informatie van
interne sensoren. De baanplanning berekent ook andere zaken,
zoals, de optimale snelheidscurve, rempunten etc.

De baanplanning wordt elke 64
zogenaamde interpolatiecyclus TI
kan TI worden veranderd.

ms herhaald. Deze tijd is de
(Interpolationstakt). Bij RCM3

De baaninterpolator interpoleert tussen het laatste
volgende richtpunt en voert coordinaattranformatie uit,
positieregelaars elke 2 ms nieuwe setpoints krijgen.

De discrete positieregelaar stuurt de servomotor aan.

en het
zodat de

Sensor-infonnatie kan onder meer ingrijpen in de afloop van het
programma (via decoder) en in de beweging (via baanplanner) .
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De functieblokken baanplanner en interpolator voeren hun
berekeningen uit in een interpolatieeyelus. In de volgende eye Ius
worden de berekende setpoints omgezet in een beweging door de
discrete positieregelaars.

2.2. Wat is een sensorfunctie?

Een sensorfunctie (SF) is een stukje prograrrana dat sensorinput
verwerkt. Wanneer baaneorreetie is geprograrraneerd, wordt
correetie-informatie doorgegeven aan de baanplanning. Hierboven is
al vermeld dat de baanplanning van ReM synehroon loopt met de 64
ms interpolatieeyelus Tr. Een sensorfunetie wordt daarom I x per
interpolatiecyelus uitgevoerd.

Sensorfuneties hebben naast baaneorreetie nog versehillende andere
mogelijkheden (zie verder). Ze kunnen ook aetief zijn wanneer geen
beweging wordt uitgevoerd.

Samenvattend; een sensorfunetie loopt parallel aan het aetuele
robotprogramma en de eyelustijd is gelijk aan Tr.

De programmering van een SF gaat als voIgt:

a) functie-definitie

DEF SFl HP50
(SF-inst ruet ies)

El'.,[) SFI

b) gebruik in het programma (HPSO)

SF IN 1

SF UIT 1

{ sensorfunetie 1 activeren }

{ sensorfunctie 1 stilzetten }

Enkele wetenswaardigheden over SF's zijn:

a) meerdere SF's mogen tegelijkertijd aetief zijn.
b) een SF is tijdbegrensd.

SF-tijdslimiet
Voor het uitvoeren heeft de besturing een bepaalde tijdsduur
gereserveerd. Het aantal instrueties dat binnen dit interval kan
worden uitgevoerd is afhankelijk van de eomplexiteit van de
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instructies, de rekenkracht van het systeem en de lengte van de
interpolatiecyclus.

De uitvoeringstijd van een SF wordt tijdens het compileren van de
SRCL-code bewaakt. De benodigde rekentijd van een SF-instructe is
vastgelegd in een tijdskengetal. Bij een interpolatiecyclus van 64
ms en de huidige hardware van RCM3 mag de som van de kengetallen
niet meer dan 50 bedragen.

Run-time wordt de totale uitvoeringstijd van alle actieve
sensorfuncties bewaakt.

2.3. Geheugens en variabelen t.b.v. SF

T.b.v. het werken met sensoren (binaire, analoge of seriele) kent
RCM3 verschillende datastructuren, namelijk:

ingangsgeheugen IGH,
- variabelengeheugen VGH,
- binaire ingang I,
- bitgeheugen B,

tussengeheugen T.

Ingangsgeheugen 1GB (1-99)
Hierin worden de waarden van de analoge ingangen geschreven,
alsmede data van een sensor-telegram. Het IGH kan alleen gelezen
worden.

Dit geheugen bevat 99 plaatsen. Elke plaats representeert een
getal d.m.v. 4 byte (32 bit's). De codering is Wtwo's complement".
Gebroken getallen worden voorgesteld door aan een bepaald bit, N,
de weegfactor 1 toe te kennen (zie fig.). WN bit ,chter de komma"
komt neer op normering van een 32-bit integer op 2 .

RCM3 kent twee standaard formaten:

integer (KON) DWO, "double wordw met 0 bit achter de komma,

real (AFSTAND): DW14, "double wordw met 14 bit achter de
komma.

I.h.a. kan worden opgegeven of de inhoud van een IGH als Integer
of als Real dient te worden geinterpreteerd. Sommige instructies
laten de programmeur zelfs helemaal vrij. Het format wordt dan
bepaald door de 3 parameters achter het sYmbool FKN
(Funktionskennung) :

FKN abc met a = het aantal items (afh. van instr.)
b het aantal byte per item (1-4)
c ~ het aantal bits achter de komma (0-31)

Variabelengeheugen VGB (1-99)
Dit geheugen dient om tussenresultaten op te s1aan. Het
complementeert het IGH.
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rngang r (0-99)
Dit zijn binaire ingangen, de binaire tegenhanger van het IGH.

Bitgeheugen B (1-99)
Binaire geheugenplaatsen, die worden gebruikt
verschillende instructies. Een bitgeheugen
geprogrammeerd als software-interrupt d.m.v. van
OND (onderbrekingsfunctie).

als "vlag" in
kan worden

de instructie

Tussengeheugen T (0-99)
Binair geheugen voor het opslaan van tussenresultaten van logische
operaties.

2.4. SF-instructies

De instructies die in sensorfuncties kunnen worden geprogramrneerd
verschillen niet aIleen door de rnanier waarop ze worden
uitgevoerd, maar ook syntactisch van de overige commando's: t.b.v.
sensorfuncties is er een aparte verzameling van instructies
bedacht, binnen de taal SRCL.

Sensorfunctie-instructies

- SAR (sensorfunctie arithrnetiek)

Rekenkundige bewerkingen op een ingangsgeheugen
variabelen- geheugen (VGH): +,-,x,/,~,cos,sin.

Kengetal: 2 voor +,-; anders meer.

- SVG (sensorvergelijkingsoperatie)

(IGH) of

Vergelijkingsoperatie op een IGH of een VGH. Het resultaat wordt
geplaatst in een bitgeheugen (B).
Kengetal 2:

- SLA (sensorfunctie laad operaties)

Een VGH laden met een IGH, een ander VGH of een waarde.
Kengetal: 2

- BKB (baancorrectie binair) en BKA (baancorrectie analoog)

Correctie van de baan
fig.2.4.1}, waarbij de

~ t~e

grootte
onafhankelijke richtingen
van de correctievectoren

(zie
door
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ingangs- of variabelengeheugens wordt bepaald (BKA) , dan weI
binaire ingangen of bitgeheugens (BKB).

Kengetal: 30 (BKB)
40 (BRA)

2, J,L::. werktuig D

Fig.2.4.1 Coordinaatsysteem voor baancorrectie (S,N,B)

Voorbeeld:

DEF SFl
BRA NI 1

NIl 0
BI 0
BIl 1

IGH31
IGH32

END

In de BRA-instructie worden twee snelheidsvectoren gedefinieerd
(labels I en II) die het vlak (N,B) opspannen.

Als de gepogrammeerde snelheid gelijk is aan VPROG, dan is de
snelheidscornponent in de richting van N:

(NI*IGH31 + NII*IGH32)*VPROG - VPROG*IGH31

Op ana loge wijze geldt voor de component in B-richting:

(BI*IGH31 + BII*IGH32)*VPROG = VPROG*IGH32

staat op de
bepaald door

B-component • De
bij de actuele

De correctiesnelheidsvector (C), die loodrecht
richting van de geprogramrneerde baan, wordt
vectoriEHe optelling van de N-component en de
correctiesnelheid C wordt vectorieel opgeteld
snelheidscomponent in de tangentiale richting.
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- SBA (snelheidsbesturing analoog)

De inhoud van een IGH of VGH stuurt de tangentiEHe snelheids
component (die in de richting van de geprogrammeerde baan wijst):
de geprogrammeerde snelheid (SNH BAN) wordt vermenigvuldigd met
een factor ~ 1. Deze factor, in % uitgedrukt, is de zogenaamde
"sensor-override".

Voorbeeld: SBA MSO 0 IGH30

Factor = 1 - IGH30

SBA vormt het complement van BKA vOOr de derde eenheidsrichting,
nl. de richting van de geprogrammeerde baan. Er is ook een
instructie SBB (hoort bij BKB).

Kengetal: 2 (SBA,SBB)

- SLT (sensortabel laden vanuit een sensorfunctie)

Met deze instructie kan door de sensorfunctie on-line informatie
in een sensortabel (zie §3. 2) worden geplaatst. Sensortabellen
zijn korte telegrammen die eenmalig of cyclisch naar een seriele
uitgang kunnen worden gezonden.

Omdat een SF parallel afloopt aan het normale robotprogramma,
kan de sensor on-line op de hoogte worden gebracht van:

-> geheugens IGH,VGH (tijdkengetal 2)

-> de actuele positie XYZ (15)

-> de actuele orientatie ABC (15)

-> de absolute snelheid (15)

-> hoek van de baan t.O.v. XY-vlak (15)

-> idem voor YZ- en XZ-vlakken. (15)

Opmerking:

Het gebruik van de sensorfunctie voor on-line correctie van de
baan (BKA, SSA instructies) en positieterugmelding (SLT), is niet
zonder meer mogeli jk. Dit blijkt al snel wanneer men de tijd
kengetallen van een BKA, een SBA en een SLT instructie bij elkaar
optelt: 40 + 2 + 15 = 57. Het maximaal toegestane aantal is 50.

Dit geldt bij de huidige instelling van de IPO-cyclus, nl. 64 ms.
Het ontbreken van positie-inforrnatie legt randvoorwaarden op aan
een bruikbaar baancorrectie-algoritme.

Een alternatief is het vergroten van de interpolatiecyclus,
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waardoor de beschikbare rekentijd in een SF evenredig toeneemt.

In de huidige situatie (64ms) kan de SF voor baansturing op de
volgende wijze zinvol worden gebruikt:

DEF SFI
BKA NI 1 BI 0 IGH31

NIl 0 BII 1 IGH32
SeA MSO 0 IGH33
SVG B4 IGH34 KON 1;
SVG B5 IGH34 KON 2;
SVG B6 IGH34 KON 3;
SVG B7 IGH34 KON 4;
END

correctie in N-richting
correctie in B-richting
correctie in T-richting
4 bitgeheugens voor
4 sensor-interruptlevels 1,2,3,4

Het aantal gebruikte tijdseenheden is precies 50.
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3. Communicatie met intelligente sensoren

Naarmate er steeds vernuftigere sensoren voor robottoepassingen op
de markt kwamen, groeide de noodzaak tot een flexibele communi
catie tussen sensor en robotbesturing. Voor sensor data processing
worden steeds vaker complete microcomputers gebruikt, waardoor de
robotbesturing zoveel mogelijk van deze taak wordt ontheven.

Het sensorsysteem heeft informatie nodig van de besturing: plaats
en snelheid van het TCP, operation mode, set-up parameters.

De besturing krijgt van het sensorsysteem informatie over
bewegingscorrecties, snelheidscorrectie, gebeurtenissen, fouten,
aansturing van periferie.

De flexibiliteit van het sensor-robot systeem ligt in de
mogelijkheid het systeem middels een minimum van (programmeerbare)
acties geschikt te maken voor een bepaalde toepassing.

Sensoren, die voldoen aan bovengenoemd profiel, worden intelli
gente sensoren genoemd. De term "intelligent" heeft voor de meeste
sensoren van deze categorie de betekenis van "eigen data
processing en flexibele communicatie".

T.b.v. intelligente sensoren stelt RCM3
beschikbaar, plus de mogelijkheid
gedefinieerde telegrammen te verzenden.

3.1. Serieel interface

meerdere seriEHe poorten
om door de gebruiker

De interfacevorm is V.24/RS-232C (zie ook deel I van dit verslag) .
Voor sensoren kunnen het interface op de zogenaamde koppelkaart
(X864) en dat op de aanwezige sensorkaarten (1 in de FALC, X852)
worden gebruikt.

Het interface is ingesteld op 9600 baud, even pariteit, 1 stop-bit.

Sensornummers
SerHHe sensoren krijgen in het programma een label, nl een nummer
tussen 1 en 9.

Sensor-interface-tabel: deze tabel koppelt aan elk sensornummer
een seriele uitgang en zet de baud rate. Merkwaardigerwijs zijn de
nummers 1-9 functioneel niet gelijk. Bepaalde nummers zijn
voorbehouden aan bepaalde toepassingen. Voor intelligente sensoren
kunnen aIleen nummers 5,6 en 7 worden gebruikt. Tussen deze drie
bestaan ook verschillen, welke deels niet bekend zijn. In de
praktijk kan het beste worden gewerkt met sensornummer 5 voor
een-richtingsverkeer (SST, SDL-instructies) en nummer 7 voor
twee-richtingsverkeer (SDA). Zie §3.3.

- 74 -



3.2. 'l'elegrammen

De communicatie van en naar een seriele sensor geschiedt met
telegrammen.

Een sensortelegram bestaat uit een telegramhoofd van 2 byte en een
data-stuk van willekeurige lengte. Het telegramhoofd bepaalt de
format van de data die RCM3 terugkrijgt. Bij vraag-en-antwoord
communicatie dienen gelijke telegramhoofden te worden gebruikt.

De telegrammen die meestal worden gebruikt zijn de zogenaarnde A100
telegrammen. Het telegramhoofd bestaat uit de letter ' A' (ASCII
code 65 decimaal) en een nummer: decimaal 100, 101, 102 of 103.

De format van de A100 tIm A103 telegrammen moet worden ingesteld
in machinedata (datum QM24K5; adres 6B68). De format bepaalt het
.antal byte dat een getal representeert (1,2,3, of 4 byte) en waar
de plaats van de komma is.

De volgende formats zijn thans ingesteld:

A100
A101
A102

1 byte, 7 bits achter de komma;
1 byte, 0 bits acter de komma;
4 byte, 14 bits achter de komma.

Bij de gegeven inste1ling is bij een A100 telegram de
tussen de binaire waarde (b) van een byte en de waarde
wordt overgenomen door de besturing:

relatie
(w) die

w = (b-128)/128,

'l'elegrammen naar de sensor

b E [0 .. 255],

Voor telegrammen naar de seriele poort heeft RCM een datastructuur
die sensortabel (STB) heet.

Een STB is een blok van 10 byte (10 locaties). Er zijn 16 STB's
beschikbaar. AIle 16 tabellen vorrnen een aaneengesloten blok
geheugen van 160 byte.

Een telegram wordt in een, of in meerdere achtereenvolgende, STB's
ondergebracht. De lengte van het telegram wordt in de eerste
Iocatie van de betroffen STB ingevuld. Bij de communicatie
instructies SST (sensorsturingstelegram) en SDA (sensordata
aanvraag) wordt aangegeven welke STB moet worden verzonden.

STB's kunnen op drie manieren worden gevuld met data:

a) manueel, door invulling van de tabel (sensor-menu).
b) door het hoofdprogramma, met de instructie LST (laad sensor

tabel) .
c) door een ~F, met de instructie SLT (sensor laadt tabel).
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De instructies SLT en LST bieden een grote mate van flexibiliteit
aan het sensor-robot systeem. Deze instructies zijn er recent bij
gekomen en losten de tekortkoming op dat sensortabellen aIleen met
de hand ingevoerd konden worden. Wat SLT kan, is beschreven in
§2.4. LST voert dezelfde functie uit vanuit het hoofdprogramma.

Telegrammen van de sensor

Een telegram van de sensor wordt aIleen geaccepteerd, wanneer
voorheen een overeenkomstige instructie is uitgevoerd (SDL, SDA,
zie §3.3.).

De inhoud ldata-stuk) van een binnengekomen
gecopieerd in het geheugen vanaf IGH NN, waarbij
dat in de instructie SDL of SDA is aangegeven.

telegram wordt
NN een getal is

In de eerste locatie wordt het
geschreven. Daarna volgen, onder
(telegramhoofd), de waarden zelf.

aantal overgedragen
aanhouding van het

waarden
format

Voorbeeld: (Fig.3.2.1)
AI02 telegramm. Het door
telegramlTlen is: 4 byte
(DW14) .

de gebruiker ingestelde format van AI02
representatie, 14 bit achter de komma

Telegram

van sensor

01000001B

01100110B

OOOOOOOOB

01000000B

OOOOOOOOB

OOOOOOOOB

OOOOOOOOB

OOOOOOOOB

01000000B

000000008

Ingangsgeheugen

, A' IGH NN

102D 2 <--- aantal items

OH

1 IGH NN+l
40H I

J l

<--- eerste item
OH

IGH NN+2
OH

256 tweede item

fAfk.
<---

OH

OH

40H
B binair; H = hexadecimaal; D decimaal

OH

Fig. 3.2.1: Voorbeeld van de w~Jze waarop telegraminformatie
naar het ingangsgeheugen wordt overgedragen
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3.3. Communicatie-inatructies

Voor communicatie met seriele sensoren staan in de versie RCM3 .. 03
de instructies SST, SDL en SDA ter beschikking. Deze instructies
worden in het hoofdprogramma (niet in een sensorfunctie) 98pro
granuneerd.

Eenmalige communicatie
De volgende instructies bewerkstelligen een eenmalige actie. Zij
kunnen niet worden gebruikt voor het (on-line) sensorgestuurd
bewegen, maar weI voor het geven of ontvangen van sensoropdrachten.

- SST (sensor-sturingsopdracht)

SST 5 STB 8

RCM zendt eenmalig sensortabel 8 naar seriele sensor nummer 5.

- SDL EML (sensor data lees opdracht; eenmalig)

SDL 5 EML IGH 30 B1

Na uitvoering wacht RCM op ontvangst van een enkel bericht van
sensor 5. Wa~neer het bericht ontvangen is, wordt bitgeheugen B1
gezet. De inhoud van het bericht wordt (na transformatie) in het
IGH gedeponeerd vanaf lokatie 30.

- SDA EEN (sensor data aanvraag; een keer)

SDA 7 EEN STB 9 WCT 2 IGH 30 B1

Dit is een combinatie van SST en SDL EML. De besturing verzendt
sensortabel 9 en wacht 0.2 seconden op antwoord. (Verder als SDL
EML). Arriveert binnen de gestelde tijd geen antwoord, wordt de
foutmelding 64 "SENSOR FOUT" uitgegeven. Dit leidt tot het
onderbreken van het progranuna.

On-1ine communicatie
Er zijn twee instructies waarmee de sensor on-line met de
besturing kan conununiceren. De conununicatie blijft na inschakeling
actief tot zij weer wordt uitgeschakeld.

- SDL IN (sensor data lezen)

SDL 5 IN IGH 30 B1

D.m.v. SDL wordt een-richtingsverkeer (van sensor naar RCM)
geprogrammeerd.

seriele poort. De
naar RCM. Wanneer

SDL IN activeert een
berichten verzenden
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binnengekomen, wordt de data aan het begin van de eerst volgende
interpolatieeyelus overgenomen in het IGH en meteen verwerkt door
de sensorfunetie.

We hebben al gezien dat sensordata voor baaneorreetie pas een IPO
eye Ius later wordt uitgevoerd door de positieregelaars. Fig. 3.3.1
geeft de ehronologisehe volgorde van het bovengenoemde weer.

meting

Sensor ---

data

Transmissie
RS-232C

_ __ ~~ met in9

-----

T,:

: (

.. ··················1

1_ --; I

I I

TD}'
II

II

::::0:::::··::':::::::::::--:::---:::-::-]
setpoints zie p. 7

····_·_·····1··· data

(~ geeft een verwerkings- of regelproees aan)

Fig.3.3.1 Chronologie bij een-richtingsverkeer

De tijd die tussen het verzenden van de data en de uitvoering van
baaneorreetie verstrijkt To kan worden gesehreven als:

TD = N*Tb + Tp + TI + TR

waarbij

N de lengte van het telegram,
Tb overdraehtstijd voor 1 byte (1 ms bij 9600 baud),
Tp pause tot overname van de data
TI interpolatieeyelus (64 ms)
TR delay van de positieregelaar (klein-signaal delay)

De frekwentie van sensortelegrammen geven we aan met fdata
l/Tdata. De maximale frekwentie is gelijk aan:

fdata,max 1/ (k*TI) k .. ~;~~

Met rxl wordt bedoeld: de kleinste gehele bovengrens van x.
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- SDA cye (sensor data vraag-en-antwoord spell

SDA 7 CYC STB 9 WCT 2 IGH 30 B1

De besturing zendt de inhoud van sensortabel
seriele sensor 7. Binnen 0.2 sec. wordt
response) verwacht. Komt er binnen deze tijd
sensor, wordt gehandeld als bij SDA EEN.

9 (data request) naar
een antwoord (data

geen antwoord van de

Het antwoord wordt op gelijke wijze verwerkt als bij SDL IN. Het
grote verschil is, dat na overname van de data in het IGH de
communicatie wordt herhaald. In bovenstaand voorbeeld wordt
sensortabel 9 dus cyclisch verzonden.

[
verzending STB -----+ wachten op antwoord~

SDA CYC communicatie-proces

overname data ( wachten op begin ipo-cyclus

Figuur 3.3.2. geeft de tijdvolgorde op analoge wijze weer als fig.
3.3.1 voor een-richtingscommunicatie doet.

RCM3 proceasen -------------------------- Transmissie
RS-232C

-- Sensor ---

N1*Tb

Trs

N2*Tb

(I geeft een verwerkings- of regelproces aan)

Fig.3.3.2 Chronologie bij twee-richtingsverkeer
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De herhalingsfrekwentie van dit communicatieproces
frekwentie waarrnee correcties door de sensor worden
wordt gegeven door:

is meteen de
gegeven. fdata

fdata 1/ (k*TI) ,

waarbij Nl de lengte van de data request, N2 de lengte van de
response en Tsr de responsietijd van de sensor is.

Opmerkingen t.a.v. de programmering

1. Voor SDA dient sensor nr. 7 te worden gebruikt en voor SDL/SST
nr. 5. Afwijking van deze regel kan onder bepaalde
omstandigheden tot de foutmelding "IN/UITGANG NIET TOEGELATEN"
leiden.

2. Wanneer ergens in de programmatekst SOA CYC staat, wordt in
hetzelfde programma SOL IN niet meer geaccepteerd en vice
versa. Ook niet wanneer bijvoorbeeld eerst SDA UIT wordt
gegeven.

3. Er kan slechts via een serieel
sensor-interfacetabel gegeven)
gecommuniceerd.

Einde opmerkingen.

interface (door sensornummer en
tegelijkertijd on-line worden
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4. Xoppeling Oldelft profi.ls.nsor .an RCM3 d.m.v .•en PC

Een van de weinige specifieke las-sensoren die op de markt zijn,
is de Seampilot van Oldelft. De universiteit heeft dit systeem tot
haar beschikking. De sensor kan direct aan de RCM3 besturing
worden gekoppeld, maar dit brengt zulke beperkingen met zich mee,
dat er gekozen is die koppeling via een PC uit te voeren.

4.1. Beschrijving van de sensor

De Oldelft Seampilot is een optische profiel sensor (OPS). Het
OPS-systeem bestaat uit een camera, een camera control unit (CCU)
en een signal processing computer (SPC).

Het principe van de camera is weergegeven in fig. 4.1.1.

L

03 mmrmiITii R

Fig.4.1.1: ~erkingsprincipe

Een laserstraal treft het werkstuk onder de camera en wordt door
het diffuse oppervlak in aIle richtingen gereflecteerd. Het
teruggekaatste laserlicht wordt d.m.v. lenzen en spiegels
gefocusseerd op een lineair Ceo-array. Uit de plaats waar het
CCD-array wordt getroffen kan de hoogte Z worden berekend d.m.v.
triangulatie (driehoeksmeting).

De tweede dimensie, Y, wordt verkregen door het laserlicht over
een hoek (instelbaar tussen 10 en 40 graden) te laten pendelen en
op 201 equidistante tijdstippen het CCD-array uit te lezen (fig.
4.1.2) .
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F~g.4.1.2 Profiel van een naad (gefilterde data)

Door de camera over de naad de bewegen kan een topologische kaart
worden gemaakt van de gehele naad. De camera meet (Y,Z) in sensor
coordinaten. De derde dimensie (X) wordt dus bepaald door qe
beweging die de camera (sensor) maakt t.O.v. het werkstuk.

De Oldelft sensor is een preview sensor; hi j wordt op een korte
afstand (3 cm) v66r de lastoorts gemonteerd.

Data-processing

Het pad van data-processing dat in het Oldelft sensorsysteem wordt
gevolgd, is gegeven in fig.4.1.3 .
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Fig. 4.1.3 Blokschema van de signaalverwerking

De ruwe data van €len scan ondergaan verschillende bewerkings
processen, nl. filtering, reductie en "template fitting". De data
na elk van deze stappen kan aan de uitgangen van de Signal
Processing Computer wordt opgevraagd. De verschillende vormen
zijn:

- gefilterde data

Dit zijn de 201 meetpunten die tijdens €len scan worden genomen.
Meetpunten de niet tot het profiel behoren zijn uitgefilterd.

- reduced data

Verminderd aantal punten (±30) dat
linearisering van de gefilterde data.

verkregen wordt door
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- fitted data

Klein aantal (max. 10) markante punten van het gemeten profiel.
Daarvoor moet door de gebruiker een geometrisch model ("template")
va~ de naadvorm worden opgegeven.

I/,

Fig.4.1.4 Markante punten van een V-naad

Interfacing van de SPC

Ret sensorsysteem heeft twee v.24/RS-232C seriele poorten: MAIN en
AUX. De MAIN poort dient voor interfacing met een robotsysteem.

Deze poort kan in twee modes worden bedreven (in te stellen d.m.v.
dip switches). In de eerste mode fungeert het systeem als
data-generator, waarbij de gebruiker een aantal commando's ter
beschikking heeft en in principe aIle soorten data apart kan
opvragen. De messages staan beschreven in het document 1090xx [4]
(+ supplement).

In de tweede mode communiceert de SPC via een RS-232C kabel direct
met de RCM3 besturing. In deze mode is een sensorsturingsalgoritme
actief. De mode is genoernd naar dit algoritme, Delayed Shift (DS).
DS is beschreven in [5].

Ret link-protocol voor beide poorten is LSV2, hetzelfde als dat
wat door de robotbesturing wordt gebruikt bij seriele
cormnunicatie.

Delayed Shift mode
De werking van de DS-mode is als voIgt:

D.m. v. eenvoudige telegrammen, die in de besturing in sensor
tabellen zijn opgeslagen (zie §3.2.), worden instructies aan de
sensor gegeven:

* set-up,
* template,
* camera on/off,
* data collect mode,
* search,
* track.

De output in DS mode bevat 5 velden (elk 1 byte groot) :
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1
2,3=
4
5

status byte
correctie in normale en binormale richting (zie BKA)
correctie in tangetiele richting (zie SF-instructie SBA)
procescorrectie

Zo'n data-telegram wordt
communicatie) .

lOx per seconde verstuurd (l-weg

Het status byte geeft aan of een object zichtbaar is, het herkend
is als de naad van de template en of de toorts zich op de naad (in
de goede positie) bevindt. De procescorrectie is een lasparameter
die het volume van de naad als uitgangspunt heeft. De
draadtoevoersnelheid dient evenredig aan deze factor te worden
gemaakt. Daarnaast kent het algoritme nog de mogelijkheid van
volumecompensatie door vermindering van de absolute
voortloopsnelheid. Tussen beide compensaties wordt gekozen door
opgave van de zogenaamde speedfactor. Een speedfactor van 30%
betekent dat 30% van de volumecompensatie d.m. v. de voortloop
snelheid wordt gerealiseerd en 70% d.m.v. de draadsnelheid.

Het delayed shift algoritme valt buiten het kader van dit verslag,
zie [5J, [6J en [7J.

Aan de Delayed Shift mode zlJn belangrijke nadelen verbonden. Ten
eerste gaat het hier om vast ingebakken software, waaraan niets
veranderd kan worden. De mogelijke invoer en uitvoer is beperkt.
De mode maakt niet gebruik van mogelijkheden die de robotbesturing
thans biedt: 2-weg communicatie, geprogrammeerde orientatie
verandering. Het volgen van hoeken is niet mogelijk.

Bij tweerichtingscommunicatie moet worden opgemerkt dat dit aIleen
kan wanneer de interpolatiecyclus wordt vergroot. Concluderend,
het is voor de TU interessant een eigen baansturings-algoritme te
ontwikkelen, ofweI een bestaand algoritme op een specifieke manier
toe te passen. Hiervoor is een flexibele communicatieverbinding
tussen de sensor, een dataverwerkingsstation en de robot nodig.

4.2. Opzet van het systeem

Met de aanwezige componenten (KUKA robot, Oldelft sensor en een
PC/AT) is het volgende systeem opgezet (fig. 4.2.1). Het systeem
moet voldoende flexibiliteit bieden om verschillende varianten van
de communicatie tussen het systeem en de besturing uit te kunnen
proberen. Op basis van de faciliteiten voor communicatie kunnnen
later sturingsalgoritmen worden ontwikkeld en toegepast.
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Oldelft Seampilol

PC
fodh con IrcL

Robot controller

Fig.4.2.1 Systeem voor sensorsturing met een profielsensor

De PC communiceert middels een RS-232C verbinding met de Oldelft
sensor en middels een tweede RS-232C poort met de robotbesturing.
Aan de kant van de sensor wordt de MAIN poort van de signal
processing computer (SPC) gebruikt. De MAIN poort werkt in de mode
1090xx. De signal processing computer stuurt in een vaste
frekwentie (10Hz, 5Hz, 2. 5Hz, 1.25 Hz) data-telegrammen naar de
PC.

De PC is om praktische redenen verbonden met de zelfde poort van
de robotbesturing als bij de DNC-toepassing. Supervisor- en
SDA/SDL-communicatie sluiten elkaar echter uit.

De taken van het dataverwerkingsstation PC zijn:
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- sensor initialiseren (set-up, template, mode telegrammen)
- sensor databerichten ontvangen
- communicatie met de besturing
- berekenen en tijdelijk opslaan (voorloopafstand) van correctie

waarden voor on-line baancorrectie. (Regelaar)

4.3. Het communicatieprogramma

De te realiseren programmatuur moet de Oldelft sensor via een
Personal Computer koppelen aan de robotbesturing. De communicatie
sensor-PC en robot-PC moet onafhankelijk van elkaar plaats kunnen
vinden. Verder moet de communicatie zo betrouwbaar mogelijk worden
gemaakt door volledige en correcte implementatie van het
interfaceprotocol (LSV2).

De programmatuur is geschreven in de taal Turbo Pascal 5. Het
communicatieprogramma heeft de naam "TERM" (Terminal) gekregen.

Het programma bestaat uit de volgende delen:
- twee (identieke) LSV2 protocolhandlers, een voor elke RS-232C poort
- samenstelling en verzending van berichten naar de robot en naar

de sensor,
- conversie van sensor- en robotberichten,
- een wachtlus die de LSV2-processen bedient (d.w.z.: kijkt of er

een bericht ontvangen is) .

Het kiezen en implementeren van een besturingsalgoritme (regelaar)
is nog niet gebeurd.

De communicatie van TERM op data-link niveau (LSV2) is interrupt
gestuurd. Een beschrijving van de protocolhandler is opgenomen in
bijlage D. De handler VOOr de sensor en die voor de robot zijn
functioneel identiek, maar hebben van buiten gezien verschillende
namen (resp. RS232 2 en RS232_1) .

Prioriteit
In de point-to-point link sensor-PC heeft de PC de hogere
prioriteit. Dat betekent dat indien de sensor en de PC tegelijk
willen zenden, de PC voorgaat. In data collect mode zendt de
sensor in een vast ritme data-telegrammen. Wanneer de PC niet
bereid is te ontvangen, blijft de sensor het proberen. De
communicatie blijft in tact. Door de hogere prioriteit van de PC
kan deze altijd stuurtelegrammen naar de sensor zenden.

Bij de robot-PC communicatie heeft de robot de hogere prioriteit.

Met het programma kan een- en tweerichtingscommunicatie met de
robotbesturing wordt bedreven.

4.4. Testen van de communicatie

De performance van de communicatie-programmatuur kan worden
uitgedrukt in de volgende twee eigenschappen:
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Data rate (.. gemiddelde frekwentie van data-telegrammen die een
bepaalde richting op gaan)

Protocol errors (.. fouten die optreden bij het afhandelen van het
data-link protocol)

Er kan onderscheid gemaakt worden tussen errors die worden
opgevangen door de implementatie van het data-link protocol (LSV2)
en errors die leiden tot het niet doorkomen van een bepaald
bericht. Bij de eerste soort blijft de cormnunicatie in tact,
alhoewel de data-rate afneemt. Bij de tweede soort kan in een
aantal gevallen niet meer op normale wijze worden doorgegaan omdat
bepaalde informatie verloren is (cormnando door robotprograrmna aan
PC gegeven) of omdat de robotbesturing een fout constateert
("sensor fout" of "in-/uitgang niet toegelaten") .

Protocolfouten worden, indien gewenst door de gebruiker, op het
beeldscherm van de PC aangegeven d.m.v. een getal (error_code).
Zie bijlage D voor de betekenis van error_code. Bij welke link de
fout is opgetreden, wordt aangegeven door een teken voor dit getal
te plaatsen: + verwijst naar de link tussen robot en PC, - naar de
link tussen PC en sensor.

De cormnunicatie tussen de sensor en de PC blijkt erg onkritisch de
zijn t.a.v. protocolfouten. Zij treden weI op, maar geven nooit
aanleiding tot stillegging van de cormnunicatie. In de mode waarin
wJ.J hem gebruiken, heeft de Oldelft sensor geen besturings- of
regelfunctie, maar genereert hij alleen meetdata.

De software achter het MAIN interface van de sensor is puur als
"server" ingesteld. Wanneer de cormnunicatie met de PC niet lukt,
of de PC even geen data wil ontvangen (bijvoorbeeld omdat het
vorige bericht nog niet is gelezen), wordt het mislukte bericht
gewoon vergeten en een nieuw bericht (nieuwe data) gezonden.

In een mode van het prograrmna TERM wordt de cormnunicatie
getest door a) de sensor met een frekwentie van 10 Hz data te
laten genereren en b) cyclische communicatie tussen PC en robot in
stand te houden (SDA CYC). De robot voert een door de PC
gecorrigeerde beweging uit (durmny correctie). De processen a) en
b) zijn niet gesynchroniseerd: de sensor is dus steeds bezig de
het cyclische robot-PC verkeer te verstoren.

Zodra de robotbesturing een fout in de cormnunicatie constateert
stopt de robot onmiddellijk.

uit de
"harde"
nadere

M.b. v. deze opstelling zijn verschillende "bugs"
protocolhandler gehaald en hier is ook geconstateerd dat
time-outs (d.w.z. interrupt-gestuurd) nodig zijn. Voor
uitleg over de implementatie wordt verwezen naar bijlage D.

De data-rates (sensor-PC en robot-PC-robot) die gehaald kunnen
worden, hangen af van de lengte van de telegrammen die worden
verzonden (zie tabel 4.3.1).
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Tabel 4.3.1: Data rates onder verschillende omstandigheden

Twee
richtings
verkeer

Lengte van de telegramrnen
(byte)

Data rate
(Hz)

S->PC PC->R R->PC S->PC R<->PC

N
N 1

2
J

3
J
J 3

3
J

65
18
o
65
18
18

5
5
5
5
5
26

o
o
2
2
2
26

8 . 5 -.-.... ---- 8 . 5
10 -...... . .. - 10
o 16
8 12
10 16
10 8

(->64 ms)

(->128 ms)

Kommentaar:

1. De data-te1egramrnen van de sensor waren in de oude versie 65
byte lang. Hierdoor kon de gespecificieerde frekwentie van 10 Hz
niet worden gehaald (maar ongeveer 8.5 Hz). In de nieuwe software
van Oldelft is een variabel databericht gedefineerd. Hiermee
krijgt men alleen de data die men nodig heeft (tijd, target
point). De lengte is nu veel Kleiner en 10 Hz wordt met gemetk
gehaald.

- De intrinsieke periode van de cyclische communicatie met de
robot is volgens verwachting gelijk aan de de interpolatietijd (64
ms)

3. Bij twee-richtingsverkeer wordt bij Korte telegramrnen een
data-rate van 16 Hz en bij langere een data rate van 8 Hz gehaald
met interruptie van de sensor met Korte berichten.

Bij de verbeterde protocolhandlers treden van de ruim 20 mogelijke
fouten (error_codes) na langdurig testen, slechts twee fouten op:

error code=23 betekent dat er
tegenpartij is ontvangen op
bewakingstijd T1 (120ms). De PC

geen acknowledge DLE 1
het verzonden data-blok
is dus aan het zenden.

van de
binnen

error code=34 betekent dat een data-blok ontvangen is dat niet
afgesloten is met DLE ETX. De PC is dus aan het ontvangen.

Beide zaken worden opgelost door de afspraken die gelden in het
protocol. In beide gevallen volgt een retransmissie van het data
blok.

Deze fouten houden in dat de PC een van de tekens DLE, "1" of ETX
niet correct heeft ontvangen. Of, wat ook mogelijk is, het teken
is wel ontvangen, maar de interrupt is ergens blijven steken.

De twee seriele poorten van de PC interrumperen de processor op de
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interrupt levels 3 (COM2) en 4 (COM1). Level 3 heeft een hogere
prioriteit dan level 4. Wanneer via beide poorten tegelijkertijd
wordt gecommuniceerd, zal de interrupthandler van level 3 (=

protocol handler voor COM2) voorrang krijgen. In sommige situaties
heeft dat tot gevolg dat eenmaal een interrupt van level 4 wordt
gemist.

Dit verklaart echter niet waarom ook de poort COM2 tekens mist.
Misschien is de oorzaak hiervan een interrupt op levels 0, 1 of 2.

De protocolhandlers RS232_1 en RS232_2 hebben bij verschillende
langdurige tests bewezen goed te werken, al kan een fout nooit
helemaal uitgesloten worden.

5. Conclusie en aanbevelingen

De werkzaamheden die zijn uitgevoerd m.b.t. serHHe communicatie
bij een industriele robot, toegepast op sensorsturing, hebben tot
de volgende resultaten geleid.

Er is een programma geschreven zodat een PC dataverwerkingsstation
is tussen sensor en robotbesturing. Qrndat de sensor die werd
gebruikt (Oldelft) zelf ook serieel naar buiten ging, moest het
programma twee seriele processen kunnen verwerken. Hiervoor we~d

een beschikbare protocolhandler aangepast voor real-time
toepassing. De communicatie met de robot en met de sensor blijkt
llU, onafhankelijk van elkaar, zonder haperen te verlopen.

Er zijn aanwijzingen dat er voldoende rekentijd over is voor de
applicatie van een redelijk complex naadvolgalgoritme.

De robotbesturing RCM3 biedt twee-richtingsverkeer voor seriele
sensoren. Dit is met name belangrijk voor het baansturings
algoritme dat men kan gebruiken. Wanneer de robot zijn eigen
positie naar buiten kan zenden, is coordinaattransformatie in de
PC geen probleem meer. De robot zal het pad (de naad) zeer exact
kunnen volgen, op basis van de nauwkeurige metingen van de Oldelft
sensor (3D-sturing).

In de huidige toestand van de besturing kan positieteruqrnelding
echter niet worden gebruikt. Daarvoor is de interpolatie-cyclus te
kort en daardoor is er geen tijd beschikbaar voor deze functie.
Dat is jammer, want in deze situatie heeft het twee
richtingsverkeer geen nut en moet men teruggrijpen op een
regelstrategie waaraan meer beperkingen verbonden zijn (Delayed
Shift), dan aan 3D.

Voor dit probleem is er op het laatste moment van de verslag
legging, toch nog een mogelijke uitweg in zicht gekomen. Die weg
houdt in dat de interpolatie-cyclus met 25% verhoogd kan worden
naar 80ms, zodat de gewenste overdracht van informatie naar de
sensor toch geprogrammeerd kan worden.

Deze aanpassing heeft naar verwachting geen nadelige invloed op de
las-toepassing van de robot. WeI is het nodig de maximum snelheid
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van de robot te reduceren (i. v.m. de toegenomen reactietijd van
het bewakingssysteem) .

Informatie over de orientatie van de toorts kan de sensor niet
on-line ontvangen, zonder de interpolatie-cyclus nog verder te
vergroten. Men kan dit probleem oplossen door van te voren aan het
data-verwerkingsstation (PC) mede te delen welke geprogrammeerde
posities (met bijbehorende orientatie) er achtereenvolgens worden
doorlopen. Dit gebeurt in de teaching fase (eenmalig per
productsoort). Bij het uitvoeren interpoleert de robotbesturing
tussen de begin- en de eindorientatie van een beweging. Dit kan
het algoritme in de PC navoltrekken.

Uit de werkzaamheden tot nu toe is gebleken dat er voldoende
mogelijkheden z~Jn om met de aanwezige componenten (robot
besturing, sensor en PC) een naadzoek- en naadvolgsysteem op te
zetten dat een zinvolle bijdrage kan leveren aan het gerobotiseerd
lassen.

- 90 -



6. Literatuurlijat

[1] C. Meier,
Sensor Technology with Robot Control M
Proceedings of the 3rd ROVISEC, Cambridge USA, 1983,
ed. B. Rooks. North Holland Publishing Company, Amsterdam,
1983.

[2] Sirotec RCM Funktionsmodul "Sensorfunktionen".
Handleiding Simens A.G.

[3] Sirotec RCM Funktionsmodul "Kopplung zu intelligenten
Sensorsystemen"
Handleiding
Siemens A.G, mei '88.

[4] Interface specificatie Oldelft Seampilot.
Versie 2 software (1090xx), juni 1985
Optische Industrie De oude Delft, Delft
+ supplement

[5] Seampilot Application Note: Programming the RCM02/03
controller. Doc. nr. pos.86120301
Optische Industrie De oude Delft, Delft

[6] Oomen, G. en W. Verbeek.
A real-time optical profile sensor fpr robot arc welding.
Proceedings of the 3rd ROVISEC, Cambridge USA, 1983,ed. B.
Rooks. North Holland Publishing Company, Amsterdam, 1983.

[7] W. Verbeek et. al.
Control strategy for an arc-welding robot under sensory
guidance.
Proceedings of the 5rd ROVISEC, Amsterdam, oktober 1985,ed.
Zimmermann. North Holland Publishing Company, Amsterdam, 1985.

- 91 -



~
i I

~I
'\,' I

i

=W>
vi!

!
I
I
I

I
i \]!

8
vi

i
I

I
6

W2

I

I

~
I

I CNEAZ£TTER-2

EJ

--

DWARSTRANSFER-UNil

STATION

EINDSTOP

STOP

CNEAZ£TTER-3

Fig. 2.1.1 Voorlopige lay-out Flexibele A3semblage LasCel



a) carthesisch

b) werktuigspecifiek

c) orientatie

Fig. 2.5.1 Carthesisch (a) en werktuigspecifiek (b)
coordinatenstelsel. De orientering is in
beide gevallen gelijk gedefinieerd
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Bijlage B

DNC-functies

Bron: literatuur 2 van deel I

Funktionskennungen fur Programm- und Datentransfer:

HP Hauptprogramm
KD Korrekturdaten
AD Anwenderdaten
MD Maschinendaten
GP Gesamtprogramm
SP Spelcherabzug

Funktionskennungen fur System- und Zustandsinformation:

PA Parameter
BZ Betriebszustand
BU Buchfuhrung
Al Alarmnummern·Obertragung
DZ REK-Betriebszustand
OV Override-Werte
IW Istwerte kartesisch
IA Istwerte achsspezifisch
EA EA·Signale (Anwender·/Nahtstelle) baugruppenweise
SK Systemkennungen

Funktionskennungen fur Systemsteuerung:

Cl Programm Icxchen
BA Betriebsartenwahl
AR Automatisches Referieren
PN Programmanwahl
ST Programm·Start
SP Programm·Stop
EO Externer Override
QU Externe Quittung



Bijlage C

DNC-foutcodes

Bron: literatuur 2 van deel I

Op de aanvraag van een DNC-service antwoordt de robotbesturir)g
RCM3 met een weigeringstelegram wanneer de aanvraag niet kan
worden uitgevoerd. De weigering is te herkennen aan de letter
, F' (Fehler) op positie 5 in het telegram. Achter ' F' voIgt een
ASCII teken dat een de reden van de weigering aangeeft. Hieronder
voIgt een opsomming van deze codes.

Telegramm unzulassig 1unbekannt
Telegramm bei akt. Betriebsart unzuUissig
Verbindungsaufbau Progr.1 Datentransfer unzul.
Datenart bei Verbindungsaufbau unzulassig
Progr.1 Oaten transfer unzulassig
Datenart Progr.1 Datentransfer unzul.tssig
Transferabbruch intern
Transfer Blocksequenz fehlerhaft
Progr.1 Datenstand inkompatibel
Programm bereits vorhanden
Programm nicht vorhanden
Programmspeicher nicht verfugbar
Oaten unbekannt
Oaten inkompatibel
Nutzdaten unzulassig

SRCL·CocIe fehlerhaft (IRDATA·Satz 28000/28' 00)

Programm nicht Jauffahig
Programm zerstort
Programm nicht vorhanden

" ,

'2'
'3'
'4'
'5'
'6'
'7'
'8'
'g'
'.'
'.',
'<'
=

'>'
'@'

'C'

'0'
'E'
'F'

Kommando nicht durchfuhrbar (Bedienung)
Bedienerschutz
Kommindo nicht durchfuhrbir (Rtferieren)

Kommando nicht durchful'lrbar (Programmierung)
Programmanwahllauft {se/tclz~(~ J,~)
Suchlauf
Ausfuhren
StaFt Min",s

'G'
'H'
'I'

'J'
'I('

'L'
'M'
'P'

b)

G)

Meldung nicht quittierbar
Warte Eingang nicht bedienbar

Dcwt '2.aak i1: PJl.!"Jrl..""""""'jIt. IGo"f

sr/w,hJ<.chau"faIft;t.

1tJH1 ~ CD i..'''''e.i~".l2
jl.H'?~~ /our'

'N'
'0'

ell)
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Lijst van afkortingen:

CCITT: International Telegraph an Telephone Consultative Committee
van de International Telecommunication Union (ITU).

DIN: Deutsche Industrie Norm

DCE: Data Communications Equipment. Tussenstation van communicatie
(b.v. een modem) .

DTE: Data Terminal Equipment. Eindstation van communicatie (b. v.
een "host" computer) .

EIA: Electronic Industries Association

RS232c: EIA Recommended Standard 232 versie C. Standaard van een
(seriele) verbinding voor data-communicatie tussen een DTE en een

DCE. Specificeert circuit-functies en elektrische eigenschappen.

V. 24: standaard van CCITT, compatibel met en gelijk aan RS232C.
Specificeert echter geen elektrische eigenschappen (V.28).
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1. Korte beschrijvinq van het protocol

Zowel de robotbesturing RCM_3 als de Oldelft Seampilot (versie in
het bezit van de TUE) hanteren een interfaceprotocol als
gespecificeerd in de DIN (Deutsche Industrie Norm) 66019. De naam
van het protocol is LSV2. De protocol-informatie is gehaald uit
het document "Rechnerkopplung fur RCM 3" (literatuur 2 van deel
I) .

Het protocol regelt het vraag en antwoord spel voor 3-lijns RS232
verbindingen: synchronisatie, error-checking en exception handling.

Er wordt onderscheiden tussen een zendende en een ontvangende
partij. Beide partijen mogen een zendactie aanvragen. Een station
is niet zendende en ontvangende partij tegelijk.

Data wordt gezonden in karakters van 8 bits. Er worden de volgende
controle tekens of sequenties gebruikt:

Tabel 1: Controle-tekens

Hex code Naam

10 DLE

04 EOT
05 ENQ
15 NACK

10 02 DLE STX

10 03 DLE ETX

10 05 DLE ENQ
10 10 DLE DLE
10 30 DLE 0
10 31 DLE 1

Betekenis

(data link escape) geeft aan dat het
volgende karakter een controle-teken is.
(end of transmission) sluit de sessie af.·
(enquiry) vraagt een transmissie aan.
(negative acknowledge) geeft aan dat data
niet correct is ontvangen.
(start of text) geeft het begin van een
data-blok aan.
(end of text) geeft het einde van een
data-blok aan.
aansporing tot een reactie op ENQ.
databyte 10H.
acknowledge op ENQ.
acknowledge op STX.

Normal mode
Het normaal verloop van
uitzonderingstoestanden op)

de communicatie (er treden
is als voIgt: (zie fig. 1)

geen

Fase 1: verbinding opzetten
Het opzetten van een verbinding geschiedt door de zendende partij
door het verzenden van het teken ENQ. De tegenpartij antwoordt met
DLE 0 en wordt daarmee ontvanger.

Fase 2: data-overdracht
Wanneer de zender DLE 0 ontvangt binnen de toegstane tijd,
reageert hij met het verzenden van een datablok. Een datablok is
als voIgt opgebouwd: DLE, STX, databytes, DLE, ETX, BCC. Ret BCC
(block check character) wordt gemaakt door op aIle databytes + ETX
bitgewijs EXOR uit te voeren.
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Nadat de ontvangende partij DLE ETX en een geldig Bee heeft
geconstateerd, antwoordt zij met DLE 1.

Fase 3: verbinding beeindigen
De zendende partij verstuurt EOT en gaat over in idle state. De
ontvangende partij doet dit na ontvangst van EOT.

zender ontvanger

(idle) (idle)

Fase 1 ENQ

Verbinding opzetten 1
T1 DLE 0

I
T4

Fase 2 DLE
STX TO

Data-overdracht
byte 1

byte N
DLE
ETX
Bee

TT f- DLE 1

IT<Fase 3 Afsluiting EOT

(idle) (idle)

Fig.1: Verloop van de communicatie.
Horizontale pijlen geven de overdracht
van een teken aan. Verticale pijlen geven
de tijdbewaking aan (zie verder).

Exception mode
Bij beide partijen treedt de exception mode in werking wanneer een
incorrect karakter is ontvangen, of de time-out tijd afloopt. In
het Kader van dit verslag wordt slechts ingegaan op de time-out's.

Time-out's
Het protocol dat gebruikt wordt in de RCM 3 en de Seampilot
ondersteunt drie time-out bewakingstijden: TO, T1 en T4.

TO = maximale tijd tussen ontvangst van DLE STX en DLE ETX. TO
bewaakt de duur van het datablok. Wanneer TO afloopt gaat de
ontvanger over in idle state.

T1 maxirnale tijd voor de tegenpartij om te reageren op ENQ of
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BCC. Daarna wordt opnieuw DLE ENQ gezonden (max. 2 retrans
missies) .

T4 maximale tijd voor de zendende partij om te antwoorden op DLE
o of DLE 1. Bij overschrijding gaat de ontvanger over in idle
state.

De time-out tijden Zl.Jn ook aangegeven in fig. 1. I?e
bewakingstijden TO,Tl,T4 zijn in de eerste plaats nodig ter
vermijding van dead-lock. Ten tweede vormen de retransmissie door
de zender bij (overschrijding van Tl) een effectieve methode om
fouten in DLE 0 en DLE 1 sequenties snel op te lossen, zonder de
communicatie af te hoeven breken.

2. Eisen aan de RS232-handler

T.b.v. de reeds ontwikkelde - en in de toekomst nog te ontwikkelen
- programmatuur, die met de seriele ingang van de robotbesturing
(RCM_3) en van een sensor (Seampilot) communiceert, is een handler
nodig die het interfaceprotocol (DIN 66019) verzorgt. We geven
zo'n handler de meer begrijpelijke aanduiding "RS232-handler".

Door de beoogde toepassingen "DNC" en "sensory control" worden een
tweetal voorwaarden gesteld, te weten:

a) ondersteuning van twae RS232-kanalen

Dit is een vereiste bij het toepassen sensory control (zie deel
II), waarbi j een naadvolgsensor via RS-232C aan een computer
(dataverwerkingsstation) wordt gekoppeld. De computer comrnuniceert
op zijn beurt via dezelfde soort verbinding met de robotbesturing.

b) real-time toepasbaarheid

Bij sensory control moet naast de bediening van
communicatieprocessen (sensor cyclus lOOms, robot
dezelfde grootte orde), ook vrij bewerkelijke data
worden uitgevoerd.

de twee
cyclus in
processing

Voor de toepassing van externe besturing (DNC) is een real-time
afhandeling van de comrnunicatie met de robot controller gewenst,
omdat tegelijkertijd ook een applicatieproces meet worden
geserviced.

Hieruit voIgt een verzameling van eisen die aan een kandidaat
handler gesteld moeten worden:

1. de handler is interrupt-gestuurd (d.w.z. een autonoom proces),
2. tenminste de bewakingstijd Tl is (real-time) aanwezig,
3. snelle programmatuur.
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Verklaring: zonder gebruik te maken van interrupts kan niet aan de
real-time voorwaarde voldaan worden en is het uitgesloten twee
co~~unicatie kana len gelijktijdig te servicen.

Van de time-out's waarin het protocol voorziet is Tl in de
praktijk het belangrijkst. Tl hangt samen met retransmissie van
DLE ENQ door de zender. Ondanks fouten in de "lijn" blijft de
communicatie in takt (foutherstellende werking). Het resultaat is
een groter slagingspercentage en een kortere gemiddelde trans
missietijd.

Gebruikte handler: Oldelft Test & Demo
Deze handler is interrupt-gestuurd en geschreven in Turbo Pascal
(wat ook goed uitkomt). De nadelen van deze handler zijn: geen
"harde" time-out' s (maar een soort polling) en geen prioriteits
keuzemogelijkheid.

automatisch de hoogste
de verbinding sensor-PC

PC heeft een lagere
van RCM_3l .

zo geschreven dat de PC
hebben. Dit is ok voor wat
voor de verbinding RCM_3
de PC de voorkeur (eigenschap

De handler is
prioriteit zou
aangaat. Maar
prioriteit van

Afgezien van de genoemde gebreken is de handler heel goed
bruikbaar. T.a.v. time-out's en prioriteit z~Jn aanpassingen
noodzakelijk resp. wenselijk. In deze bijlage wordt ingegaan op de
wi j zigingen die zijn doorgevoerd ten einde de handler algemeen
bruikbaar te maken.

3. Gebruik van unit's

De RS232-communicatie is in z~Jn geheel ondergebracht in een Turbo
Pascal Unit. Omdat er t.b.v. systeem "robot-PC-sensor", in de PC
twee RS232 poorten (COMI en COM2) moeten kunnen worden bewerkt,
zijn er ook twee aparte, hoewel functioneel identieke, unit's
nodig. Deze unit's zijn genoemd: RS232_1 en RS232_2.

Elke unit representeert de toestand van een poort. Aangezien in
Turbo Pascal unit's apart worden gecompileerd, is "overlapping"
van lokale variabelen van verschillende unit's uitgesloten. Maar
variabelen, procedures en functions uit het interface-part van
beide unit's (dit zijn de enige dingen die buiten de unit om
bekend zijn) dienen door hun identifiers onderscheidbaar te zijn
van de andere unit

Deze "externe" identifiers hebben dan ook een label gekregen, nl.
Rl en R2 . Uitzondering hierop is, zoals al gebleken is, de naam
die aan de unit's is gegeven.

De unit's zijn als voIgt toegewezen (fig.2l:

RS232 1 verzorgt robot-PC communicatie via poort COM2.
RS232 2 verzorgt sensor-PC communicatie via poort COMI.

De keuze die is gemaakt,
relevant. AIleen voor het

is in grote mate arbitrair en
aanroepen van procedures etc.

weinig
is het
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nodig te weten dat Rl_ slaat op communicatie met RCM_3 en R2 op
communicatie met een sensor.

In de unit's zelf moet de bijbehorende poort worden aangewezen
(COMl of COM2). De instelling van overige parameters geschiedt
d.m.v. initialisatieprocedures.

Fig.2

po

PC

RS232 2 RS232 I-
ort COMl COM2

sensor RCM

ConEiguratie sensor - PC - RCM

4. Specificatie interface-part

Het interface-gedeelte van een unit is dat wat buiten de unit
bekend is. Bij de unit's RS232_1(2) bestaat dit uit drie stukken:

- initialisatie
- "testing"
- communicatie

De variabelen, procedures en functies van het interface-part
worden hieronder gespecificieerd.

4.1. Interface-part; initialiaatie

VAR
Rl_high-priority:
Rl baud rate- -
Rl-parity
Rl_stop_bits

boolean;
integer;
integer;
integer;

PROCEDURE Rl_INIT_RS232_D
Initialiseert "driver": 8250-registers, jump-adres bij de vector
van interrupt level 3 (of 4) naar de interrupthandler.

PROCEDURE R1_INIT_RS232_H
Initialiseert aIle variabelen die globaal zijn binnen de unit
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("handler") .

PROCEDURE R1_SET_RS232 (B,P,S: integer)
Stelt de volgende parameters vast:

B baudrate (1200/2400/4800/9600)
P parity (O=none; l=odd; 2 even)
S stopbits (1/2)

In deze procedure krijgen de externe variabelen R1_baud_rate,
R1-parity en R1_stopbits de waarde van resp. B, P en S.

PROCEDURE R1_SELECT_PRIORITY(m: integer);
Stelt de prioriteit in van de handler t.O.V. het andere station.

hogere prioriteit: m = 1
lagere prioriteit: m 0

De externe variabele R1_high-priority geeft de instelling weer
d.m.v. de waarde TRUE of FALSE.

PROCEDURE R1_TIME_OUT_TIMES(tO,t1,t4: integer)
Stelt de bewakingstijden TO, T1 en T4 in. De forrnule is:

tx gewenste tijd Tx in ms * 9600 / R1 baud rate

Door deze forrnulering worden de bewakingstijden autornatisch groter
wanneer de baud rate verkleind wordt.

PROCEDURE R1 RESTORE RS232- -
Zet het jurnp-adres weer terug naar de oude interrupthandler.

PROCEDURE R1 DISABLE RCV- -
Schakelt de COM-poort uit.

PROCEDURE R1 ENABLE RCV
- -

Schakelt de COM-poort aan.

4.2. Interface-part; testing

VAR
Rl rcvd d
R1 rcvd 1- -
R1 trnx d
R1 trnx 1

data_array;
integer;
data_array;
integer;

array met laatst ontvangen bytes }
dynamische lengte van dit array }
array met laatst verzonden bytes }
dynamische lengte }

De laatste 4 variabelen dienen slechts voor testdoeleinden, nl.
monitoring van de communicatie.
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4.3. Interface-part; communicatie

De RS232-afhandeling volgens DIN66019 is interrupt-gestuurd, zoals
hierboven beschreven, en rnoet dus worden gezien als een autonoorn
proces. Het hoofdprograrnma cornrnuniceert met dit proces d.rn.v. drie
functies en twee variabelen (als voorbeeld is unit RS232_1
aangenornen) :

TYPE
data_array - array[O .. 255] of byte;

FUNCTION Rl_RECEIVE_READY: boolean;
Levert de waarde TRUE indien er een bericht is ontvangen, anders
FALSE. Het bericht wordt niet gelezen.

FUNCTION Rl_RECEIVE_DATA(VAR data: data_array; VAR count: integer):
boolean;

Levert de waarde TRUE indien er een bericht is ontvangen, anders
FALSE. Indien TRUE wordt
- het bericht overgedragen aan de parameters (data, count),
- de ontvangst-buffer geleegd
en
- de 8250-interrupt enabled voor ontvangst.

FUNCTION Rl_TRANSMIT_DATA(data: data_array; count: integer): boolean
Levert de waarde TRUE indien transrnissie van het bericht (data,
count) is geinitieerd.

De definitie van aIle drie genoemde functies wordt nog uitgebreid
door in de functie-body de externe variabelen Rl_time_out en
Rl_error_code een waarde te geven.

VAR
R_tirne out : boolean;
R_error_code : boolean;

R_time_out is TRUE wanneer verzending of ontvangst van een bericht
is rnislukt door het niet op tijd reageren van de tegenpartij.

R_error_code bevat
welke time-out is
doeleinden:

in dat geval een integer-code die aangeeft
opgetreden. Deze code dient voor een tweetal

- kunnen onderscheiden tussen een time-out bij zenden of bij
ontvangst (zie 5.1).

- melden van de oorzaak aan de user.
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N.B.: in het vervolg worden de labels Rl_ en R2 weggelaten, waar
dit geen aanleiding geeft voor misverstanden.

5. Implementatie handler

5.1. Lokale declaraties en definities

const

type

busy
ready

FALSE;
TRUE;

RS232 buf record
status
err
count
data

end;

boolean;
boolean;
integer;
data_array;

De volgende variabelen zijn belangrijk:

var
comrn status
rcv buf
t:r.x buf
time out
error code

integer;
RS232_buf;
RS232_buf;
boolean;
integer;

Hun betekenis is als volgt:

comrn status

rcv buf.data
. count
.status:

. err

trnx buf.data
. count
. status:

.err

time out

error code

geeft de volgende fase van het protocol aan. In
deze fase wordt gesprongen na een interrupt van de
UART.

array dat het ontvangen bericht bevat.
aantal data-bytes dat binnen is gekomen .
geeft aan of de data gelezen mag worden (ready)
Anders is de waarde busy.
wordt niet gebruikt .

array dat het te verzenden bericht bevat.
aantal byte dat te verzenden is .
geeft aan dat de transmissie is afgerond (ready) .
Busy betekent dat het verzenden bezig is.
geeft aan of er fouten bij het verzenden zijn
opgetreden.

er is een cruciale time-out opgetreden (zie
error_code)

integer; de betekenis wordt gegeven in tabel 2.
Alleen de gebeurtenissen die met een "*" zijn
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aangegeven, leiden tot voortijdige terugkeer in de
idle state en het mislukken van de communicatie.

Tabel 2: Fouten in de communicatie

mode

z
z
z
z
z
z
z
z
z
o
o
o
o
o
o

10 *
11 *
12 *
20
21
22 *
23
24 *
25
30 *
31 •
32
33
34
35

event

trnx_buf.status blijft busy
comm status wordt niet 0
geen antwoord en geen time-out na ENQ
collision
T1 bij verbinding opzetten
3x T1 bij verbinding opzetten
T1 na data-blok
3x T1 na data-blok
NACK ontvangen
TO
T4 na OLE 0
T4 na OLE 1
data-blok begint niet met OLE STX
in data-blok ongeoorloofde combinatie met OLE
BCC is fout

(Z zendend, 0 = ontvangend, * = communicatie mislukt, melden aan
user)

5 .2 Interruptafhandeling

Een IBM-PC kent de volgende interrupt levels via de PIC 8259
(programmable interrupt controller):

(IR 0 heeft de hoogste prioriteit)
IRO timer
IR1 keyboard
IR2 reserve
IR3 seriele poort 2 (COM2)
IR4 seriele poort 1 (COM1)
IR5 harddisk
IR6 floppy
IR7 parallelle printer

Seriele asynchrone bouwsteen (8250)
Oe seriele communicatie (volgens RS232C) wordt verzorgd door de
UART 8250 (universal asynchronical receiver transmitter). De OART
bevat een een-karakter buffer zowel voor het zenden als voor het
ontvangen. Verder heeft de UART verschillende registers. Wanneer
een teken ontvangen of verzonden is geeft de UART een signaal aan
de interrupt controller 8259 op level 3 of 4, afhankelijk van de
poort (COM2 of COM1) waartoe de UART behoort. Het geven van dit
signaal na ontvangst en na transmissie kan apart worden onderdrukt.
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Detectie door Programmable Interrupt Controller 82Sg
Wanneer op een van de lijnen IR1 ... IR7 een signaal gegeven wordt,
passeert dit eerst een mask-register en een prioriteitsdecoder. Is
het betreffende device niet tijdelijk geblokkeerd door een van
deze twee, geeft de PIC een interrupt aan de processor via de
IRQ-pin (interrupt request).

Detectie door processor
Aan het einde van de momentele instructie-fetch wordt de interrupt
gehonoreerd doordat de processor een acknowledge stuurt naar de
PIC. Deze zet een a-bit vector op de databus. De vector wijst naar
een geheugenlocatie in het gebied OOOOOH - 003FFH, waar zich het
adres van de interruptserviceroutine moet bevinden. Nu wordt,
nadat de processorstatus op de stack is gezet, eerst de service
routine afgewerkt.

Bij interrupt-gestuurde communicatie, verzorgt de serviceroutine
van interrupt level 3 of 4 (afhankeli jk van welke poort bedoeld
wordt) de protocolafhandeling. Voor het gemak nemen we level 3 aan
(COM2) •

Interrupthandler
De RS232-handler, die onder beschouwing is, is interrupt-gestuurd.
Turbo Pascal biedt de mogelijkheid een procedure als interrupt
handler te declareren (statement Interrupt). Even gemakkelijk kan
het adres van de handler in de interrupt-sprongtabel worden
geplaatst d.m.v. de Turbo Pascal functie SetIntVec().

De handler voert de volgende acties uit (als respons op een
interrupt van de UART op level 3):

1. Kijkt of de UART-status aangeeft "karakter ontvangen" (afk.
rev), "karakter verzonden" (afk. tmz) of "error" geeft. Een error

wordt genegeerd.

Bij status rcv dient de handler een karakter van de UART te lezen
en in geval van tmx een karakter naar de UART te schrijven.

2. De globale variabele comm status wijst naar een bepaalde
procedure die overeenkomt met de protocolfase die moet worden
ingegaan bi j de eerst volgende rcv of tmx_gebeurtenis. In zo' n
procedure (fase) krijgt comm_status een nieuwe waarde wanneer het
protocol een andere fase bereikt.
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Stap 2 in Pascal:

procedure INTERRUPT_HANDLER;
begin

if UART_status=rcv then
case comm_status of

0: QUIET_RCV
2: RCV DATA
4: RCV EOT
6: RCV_ACK_ENQ
8: RCV_ACK_DATA
10:RCV_WAIT
12:RCV_ACK_DLE_ENQ

end
else
if UART status-trnx then

case comm_status of
0: START SEND
1: TMX_ACK_ENQ
3: TMX ACK DATA
7: TMX DATA
9: TMX EOT
11:TMX NACK
13:TMX_DLE_ENQ

end;
end;

Op de verschillende protocolfasen wordt inhoudelijk niet verder
ingegaan. Hieronder wordt het verloop van de comm_status (getal
tussen haakjes) in normal mode aangegeven. Gelijkwaardige diagram
men kunnen voor aIle exception modes worden gemaakt.
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zender ontvanger

(idle) (idle)

Fase 1 (0 ) ENQ ) (0)

Verbinding opzetten r'(6 ) ~ DLE 0 (1 )

TT4
Fase 2 (7 ) DLE (2 )

STX TO
Data-overdracht

byte 1

byte N
DLE
ETX
Bee

( 8 ) }, ~ DLE I (3)

TT'Fase 3 Afsluiting (9 ) EOT (4 )

(0 ) (idle) (idle) (0 )

Fig.2 Verloop van de communicatie in normal mode.
Tussen haakjes is de comm status aangegeven.

3. Interrupt level-3 resetten.
Di t gebeurt door een reset-code op de databus te zetten. Hierna
kan op level 3 een nieuwe interrupt worden gegeven.

Nesting van interrupts

Aangezien bijvoorbeeld de level-3 interrupt pas aan het einde van
de service routine weer wordt toegelaten, kan nesting van de
level-3 interrupt geen kwaad. De body van de handler (met de
protocolafwerking) wordt nimmer door zijn eigen interrupt
geinterrumpeerd.

Level-3 heeft een hogere prioriteit dan level-4. Deze laatste kan
dus door de eerste worden geinterrumpeerd. Dit is geen probleem
wanneer de interruptie kort is (kort vergeleken met een byte
overdrachtstijd, I ms) .

De level-3 interrupt maakt echter de interrupt van poort COMI
(level 4) inactief. Hierdoor kan het proces op COM2 verhinderen
dat een karakter, dat op COMI binnen komt, wordt gelezen. Duurt de
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onderbreking zolang dat op COMI ondertussen een nieuw teken
verschijnt, dan is het voorgaande teken verloren gegaan.

Dit is echter geen probleem orndat het interfaceprotocol er
rekening mee houdt dat tekens kunnen verdwijnen (actie: retrans
missie na Tl (!) en negative acknowledge NACK).

5.3. Realisering van time-out's

Een "harden time-out (d.w.z. geen polling) werkt ook met een
interrupt en een klokgenerator. Een interrupt-gestuurde time-out
zou van de volgende interrupts gebruik kunnen rnaken:

1. Tijdklok-interrupt (level 0).
De resolutie in tijd is 60 ms.

2. UART-interrupt bij de status "tmx".
De resolutie in tijd is gelijk aan 1 byte-overdrachtstijd.

Tbyte=(9+aantal stopbits)/BR , met BR gelijk aan de baudrate.

De tweede methode sluit goed aan bij de RS232-afhandeling.
Gedurende de tijd dat het proces op een reactie van de tegenpartij.
"wacht" (d.w.z. op een interrupt met UART_status "rev"),
wordt niet gezonden.

Een interrupt van de UART bij status "tmx" zal bij de gegeven
interrupthandler geen enkel effect bewerkstelligen (omdat
comm status dan een even waarde heeft). In plaats hiervan kan de
interrupthandler een time-out teller ophogen. De UART
synchroniseert deze interrupt met het stopbit van een verzonden
karakter. Ook, wanneer in werkelijkheid geen enkel karakter naar
de UART wordt geschreven!

Om een klok te rnaken moest weI een rnanier worden gevonden de
buffer-empty interrupt cyclisch te laten komen, zonder iets te
verzenden. In norma Ie operatie wordt een nieuwe interrupt
vrijgegeven doordat de processor een byte naar het zendbuffer
schrijft. Echter, DISABLE_TMX en ENABLE_TMX, achterelkaar
uitgevoerd, heeft hetzelfde effect. (DISABLE_TMX maskeert de
"tmx" interrupt en ENABLE_TMX rnaakt dit weer ongedaan) .

De conclusie is, dat m.b.v. de interrupt, die gewoonlijk voor het
verzenden van een byte wordt gebruikt, een time-out bewaking kan
worden gemaakt. Daarvoor is de interrupthandler uitgebreid met een
time-out controle m.b.v. de volgende additionele variabelen:

var
time_step : integer;
time count: integer;
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Gedeelte uit interrupthandler met time-out:

if UART status=tmx then

if time_step>O then
begin

time_count := time_count + time_step;
if time count>960 then TIME OUT HANDLER

else DISABLE ENABLE TMX;- -
end
else { oude interrupt handler

case comm status of
0: START SEND
1: TMX_ACK_ENQ
3: TMX ACK DATA

Verklaring
De time-out klok loopt aIleen wanneer de variabele time_step
groter dan 0 is. M.b.v. time_step kan dus een tijdbewaking worden
aangezet en weer uitgezet. Dit gebeurt in de betreffende protocol
fases. Tevens bepaalt time_step de maximale duur voordat de
time-out afloopt:

duur : 1 * 9600
time_step baud_rate

[s]

waarbij baud rate de overdrachtssnelheid voorstelt [baud].

Door de protocol-handler wordt een van
aangezet en, op een gegeven moment, weer
manier (time-out T1 als voorbeeld):

const.

de drie tijdbewakingen
uitgezet op de volgende

I d.i. T1 E 8 ms bij 9600 baud}

procedure SET_T1;
begin

time step :: step_T1;
time count :: 0;
ENABLE TMX;

end;

procedure RESET TIME;
begin

DISABLE_TMX;
time_step := 0;

end;

Hiermee is het principe van de tijdbewaking verklaard.

D 16



6. Implementatie van interface-functies (communicatie)

6.1 Semafoorprotectie

De volgende variabelen (zie 4.1) zijn gerneenschappelijk voor het
interruptproces en het programma dat de interface-functies aan
roept.

comm status
rcv buf.status
trnx buf.status
time out
error code

integer;
boolean;
boolean;
boolean;
integer;

de fase van het communicatie protocol
ready/busy
ready/busy
true/false

De gemeenschappelijke variabelen worden bescherrnd d.m.v. maskering
van interruptlevel 3 resp. 4.

procedure LOCK(VAR mask: byte);
begin

mask := PORT[21H];
PORT[21H] := mask OR interruptmask;

end;

procedure UNLOCK (mask: byte);
var mask : byte;
begin

PORT[21H] := mask;
end;

De variabe1e die eenduidig bepaalt of een bericht is ontvangen of
niet, is rcv_buf.status. Daarom hoeft aIleen op rcv_buf.status te
worden getest.

{ time-out lezen

{ bescherrn gerneensch. var.
:= rcv_buf.status;
"= time out
:= time_out_code;
:= False;
:- 0;

function Rl RECEIVE READY: boolean;
var mask : byte;
begin

LOCK (mask) ;
R:!. RECEIVE READY- -
Rl time out- -
Rl time out code- - -
time out
time out code
UNLOCK(mask);

end;
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function Rl_RECEIVE_DATA(VAR data: data_array;
VAR count: integer): boolean;

integer;
boolean;

var mask
status

begin
LOCK (mask) ;
status
Rl time out- -
Rl time out code- -
time out
time out code
UNLOCK (mask) ;

:= rcv_buf.status;
:= time out
.= time_out_code;
:= False;
: = 0;

status lezen }
time-out lezen

{ kanaal vrijgeven

{ data lezen }
:= rcv buf.data;
.= rcv_buf.count;

0;
busy;

Rl_RECElVE_DATA := status;
if status=ready then
begin

data
count
rcv buf.count :=
rcv buf.status :=
CLEAR_RECEIVE;
ENABLE_RCV;

end;
end;

N.B. Rl time out=TRUE impliceert RECEIVE DATA=FALSE.

6.3. TRANSMIT DATA

Het verzenden van een bericht wordt geinitieerd door de procedure
START_SE~~ aan te roepen. Voordat dit kan moet interruptproces in
de idle state zijn (comm_status 0) en bovendien de vorige
transmissie beeindigd zijn (tmx_buf . status=ready) . Nadat
START SEND (verzendt een ENQ) is aangeroepen wordt trnx_buf.status
busy.

Er zijn drie mogelijkheden in het verdere verloop van de
verzending, die apart moeten worden bekeken:

1. Bij het verzenden van ENQ is een collison opgetreden en de PC
is de partij met de laagste prioriteit. Het protocol gaat direct
over in ontvangst mode. Na afronding van de ontvangst wordt
opnieuw gezonden. Deze afloop is in de protocolhandler onder
gebracht en wordt dus automatisch uitgevoerd, zonder dat het
programma iets merkt. Het programma ziet dat trnx_buf. status busy
is en kan dus al geen nieuw bericht in de zendbuffer zetten.

2. Er is een time-out (Tl) bij het zenden opgetreden. D.w.z. de
tegenpartij reageert niet. Het programma constateert dit door ~~n

van de procedures Rl_RECEIVE_READY, Rl_RECEIVE_DATA of
Rl_TRANSMIT DATA aan te roepen, waarbij de variabele Rl_tirne_out
wordt geactualiseerd.

3. Het bericht is correct verzonden. Het programma constateert dit
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wanneer het een nieuw bericht mag verzenden (trnx_buf.status-busy)
en Rl time out is False.- -

{ time-out lezen }.= time_out:
:& time_out_code:
:= False:
:= 0:
.= comm_status:comm

UNLOCK(mask):

function Rl_TRANSMIT_DATA(data: data_array; count: integer): boolean
var mask byte;

status boolean:
comm integer;
result boolean;

begin
result := False:
LOCK(mask):
status := trnx buf.status; {status lezen }
if status=ready then
begin

Rl time out- -
Rl time out code- - -
time out
time out code

if comm=O then
begin

trnx buf.data := data:
trnx_buf.count := count:
START_SEND:
result .= True;

end
end
else UNLOCK(mask):
Rl TRANSMIT DATA := result;

end:

7. Synchronisatie met het hoofdproqramma

Tot slot wordt een voorbeeld gegeven hoe de externe functies
RECEIVE_DATA en TRANSMIT_DATA van de unit RS232_1(2) kunnen worden
gebruikt in eenprogramma. Er worden twee gevallen beschouwd:

A. Kijken of er iets is ontvangen en indien ja, data lezen.

var data: data_array:
count: integer:

begin
if Rl_RECEIVE_DATA(data,count) then
begin

Process(data,count):
end

end:
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B. Een bericht verzenden.

var data: data_array;
count: integer;

begin
while Not(Rl TRANSMIT_DATA(data,count» and Not (Rl_time_out) do;

end
er is een begin gemaakt met het verzenden van data
indien Rl time_out = False I
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Bijlage I:

Listing procedure Watchdog

In deze bijlage is de text opgenomen van de procedure Watchdog,
die in het programma DNC_TEST de communicatie met de interrupt
processen verzorgt. De eerste procedure, RCM_REQUEST_SERVICE
kijkt of het bericht van de robot een geldig bericht is en zorgt
in dat geval voor de afhandeling. Zie ook §3.3. De tweede
procedure is Watchdog zelf (zie § 3.4) .

PROCEDURE RCM_REQUEST_SERVICE; {hulpprocedure voor Watchdog }
BEGIN

if ROBOT DNC MESSAGE then
BEGIN

WriteDataOntvangen;
GET_DNC_RESULT;

END
else Writeln('Onbekend bericht: ',p_from_rcmA

);

END;

PROCEDURE WatchDog(m: integer);
m 0 betekent oneindige tijd wachten,
m = 1 bet&kent beperkte tijd wachten }

CONST
max time = 2000;

VAR

time count : integer;

procedure service_console;
begin

GETKEY(pressed_key);
key-pressed := True;

end;

procedure service_message_from_rcm;
begin

VALID_MESSAGE_FROM_RCM;
time_count := 0;
nieuwe_melding := 0;
RCM_REQUEST_SERVICE;

{ reset wachttijd
{ reset flag voor melding

end;
if (dnc_status>O) then DisplayDncStatus(this_service);



procedure service_message_to_rcm;
begin

VALID__MESSAGE_TO_RCM;
last_message := message_to_rcm;

interfacing met RS232-handler;
verzend bericht - bericht verzonden ?

- time-out geconstateerd ?

{ onthoud bericht }

bij verzenden geen collision }
niet meer zenden }

end;

WITH message_to_rcm DO
if Rl_TRANSMIT_DATA(data,data_length)
begin

WriteDataVerzonden;
robot_message_sent "= True;
send_message_ready "= False;

end;

then

procedure check_response_time;
begin

Delay (l) ;

if time count>max time then
begin

if m>O then
begin

dnc status := 3; { wachttijd is afgelopen }
DisplayDncStatus(this_service);

end;
end
else {$R-} time count "= time count + 1 {R+}

end;

procedure check_RS232_time_out;
begin

if Rl time out then
begin

DisplayTimeOutError;
SendOrReceiveTimeOut; { bepaal send/receive_time_out
if robot send time out then
begin

send_message_ready := False; { niet meer zenden }
end;

end;
end;



{ zet wachttijd voor RCM-antwoord }

BEGIN ( Watchdog }
nieuwe_melding := 0;
key-pressed := Falsej
time count "= OJ
robot~essage_received :- Falsej
rObot_message_sent :- Falsej
WHILE Not (key-pressed

or (robot_message_received)
or (robot_send_time_out)
or «dnc_status>O) and Not (send_message_ready»
or (nieuwe_melding>O)

) do
BEGIN

if KeyPressed then service_console
else

WITH message_from_rcm DO
if Rl_RECEIVE_DATA (data, data_length) then

service_message_from_rcm
else

if send_rnessage_ready then
service_message_to_rcm

else
check_response_timej

check_RS232_tirne_out;
END; ( WHILE }
if nieuwe_melding>O then HandleAutonomeMeldingj

END; ( Watchdog }



Bijlaqe F

Flowdiaqram Opatarten extern Bedrijf

( alles staat uit )

I
hoofdvoeding + sturing AAN:
sleutelschakelaars voor bediening IN:
aandrijvingen IN:

I
"ROBOT SYNCHROON"

~

subbedrijf "SKO" verschijnt

~

p=ogramma uitvoeren tim
eerste bewegingsinstructie

( START drukken)

subbedrijf "SKO" verdwijnt

~

!)

"AANPASSING NIET KLAAR"
(komt en gaat)

~

ONe activeren in menu "Aktuele Funkties"

"ONC" knippert.
Melding naar ONC-computer
RProgra~ inactief"

1
klaar voor extern bedrijf )



Bijlage G

Ben :IROA'1'A programma

Deze tekst is verkregen m.b.v. de DNC-service Load, waarbij de
optie IP (IRDATA programma) is gekozen.

Hoofdprogramma 78
IDENT nr. 3796

C+179.371;

C+179.988:
C+179.969:

C+179.831:

C+179.997:

C+179.728:
C+179.728:
C+179.728:
C+179.728:

Z+0.2

C+179.995:

A+135.018B-0.020
A+134.998B-0.040

A+l35.153B-0.446

A+136.452B-0.548

A+135.411B-0.284
A+135.411B-0.284
A+135. 411B-0. 284
A+135.411B-0.284

A+134.999B-O.003

X+113.6 Y-7 .7

A+134.999B-O.007

Z-120.0
Z-115.0

Z+839.0
Z+839.0
Z+839.0
Z+839.0

Z+121. 0

Z+O.O

Y-400.0
Y-500.0
Y-500.0
Y-450.0

00001,22100,2,0,1,'HP78':
00002,28000,DEF BP78:
00003,28000,NPK 0 ASS:
00004,28000,WTK 2:
00005,28000,SNH ALL 20:
00006,28100,008:
00007,28000,PTP X+867.2 Y-408.1 Z+1000.0
00008,28000,LAD PO KON +0:
00009,28000,LST 5 SP4 PO FKN 1 4 0:
00010,28000,LST 5 SP8 PO FKN 1 4 0:
00011,28000,LST 5 SP12 PO FKN 1 4 0:
00012,28000,LST 5 SP16 PO FKN 1 4 0:
00013,28000,SNH BAN 1.000:
00014,28000,LST 4 SP5 KON100:
00015,28100,000:
00016,28000,LIN X+850.0 Y-400.0 Z+839.0
00017,28000,SPG OP2 1 :
00018,28000,DEF ADI:
00019,28000,LUW BAN 100:
00020,28000,SNH BAN 1.000:
00021,28000,SF IN 1:
00022,28100,008:
00023,28000,LIN X+950.0
00024,28000,LIN X+950.0
00025,28000,LIN X+850.0
00026,28000,LIN X+850.0
00027,28000,SF UIT 1:
00028,28000,SNH BAN 16.000:
00029,28000,SPG OP3 1 :
00030,28000,END BP78:
00031,28000,DEF OP20 BP78 I:
00032,28100,008:
00033,28000,LIN X+O.O Y+O.O
00034,28000,LIN X+O.O Y+O.O
00035,28000,END OP20 BP78 :I:
00036,28000,DEF OP2I BP78 :I:
00037,28100,008:
00038,28000,LIN X+O.O Y+O.O
00039,28000,END OP2I BP78 :I:
00040,28000,DEF OP30 BP78 I;
00041,28100,000:
00042,28000,CI X+53.2 Y+76.9
00043,28000,END OP30 BP78 :I:
00044,28000,DEF OP22 BP78 A;
00045,28100,008;
00046,28000,LIN X+848.9 Y-400.1 Z+1230.4



2+0.0
2+0.0
2+0.0
Z+O.O

NII+O.OOO BII+1.000 IGH32;

00047,28000,END OP22 HP78 A;
00048,28000,DEF SFl HP78;
00C49,28000,BKA NI +1.000 BI +0.000 IGH31
00050,28000,END SFl BP78;
00051,28000,DEF OP80 HP78 A;
00052,28000,DEF AD2;
00053,28000,V B1;
00054,28000,VIN V;
00055,28000,SPG AD2
00056,28000,END OP80 HP78 A;
00057,28000,DEF OP2 HP78 A;
00058,28000,LST 4 SP4 KON1;
00059,28000,T2 B1;
00060,28000,SDA7 EEN STB4 WCT1 IGH5 B1;
00061,28000,SPG OP80 1 ;
00062,28000,T2 B1;
00063,28000,SDA7 CYC STB3 WCT10 IGH30 B1;
00064,28000,SPG OP80 1 ;
00065,28000,END OP2 HP78 A;
00066,28000,DEF OP3 HP78 A;
00067,28000,SDA7 VIT;
00068,28000,WCH T5;
00069,28000,LST 4 SP4 KONO;
00070,28000,T2 B1;
00071,28000,SDA7 EEN STB4 WCT1 IGH5 B1;
00072,28000,SPG OP80 1 ;
00073,28000,END OP3 HP78 A;
00074,28000,DEF OP31 HP78 I;
00075,28100,008;
00076,28000,LIN X+100.0 Y+O.O
00077,28000,LIN X+O.O Y-100.0
00078,28000,LIN X-100.0 Y+O.O
00079,28000,LIN X+O.O Y+100.0
00080,28000,END OP31 HP78 I;
00081,28000,DEF OPl HP78 A;
00082,28000,LST 4 SP4 KON1;
00083,28000,T2 B1;
00084,28000,SDA7 EEN STB4 WCT1 IGH5 B1;
00085,28000,SPG OP80 1
00086,28000,TZ B1;
000B7,2BOOO,SPG OP80 1
00088,28000,END OPl HP78 A;
00089,22150;

A+134.999B-0.009
A+134.999B-0.009
A+134.999B-0.009
A+134.999B-0.009

C+179.993;
C+179.993;
C+179.993;
C+179.993;
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