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Hensgens, P.p.J.,nEen visiongestuurde portaalrobot"

afstudeerverslag, vakgroep ER, Faculteit der Elektrotechniek,

Technische Universiteit Eindhoven, april 1990.

In het kader van het project "Snel naadzoeken, snel naadvolgen" van

de vakgroep Meten en Regelen is een vis ion-gestuurd robotsysteem

ontwikkeld dat in staat is de naden van een werkstuk te volgen. De

robot is een portaalrobot met twee assen. Een CCD-kamera maakt een

beeld van de naad. De geometrische vor.m van de naad wordt met behulp

van gestructureerd licht zichtbaar. Het beeldverwerkingssysteem

bepaalt de naadcoördinaten binnen 40 ms. Het besturingsprogramma,

dat op een AT-computer draait, zorgt ervoor dat de naadcoördinaten

worden omgezet naar stuursignalen voor beide assen van de

portaalrobot.

Hensgens, P.P.J.," Implementation of acontrol system for a

visionguided carthesian robot"

M.Sc. Thesis, Measurement and Control, Electrical Engineering,

Eindhoven University of Technology, April 1990.

The group Measurement and Control is working on the project "Fast seam

finding and fast seam tracking". For this object a seam tracking system is

build using a carthesian robot. Seams are being lighted using structured

light. The geometrie for.m of the seam causes a defor.mation of the light

pattern. The light pattern is sensed by a CCD-camera. An image processing

system can recover the seam position from te image within 40 ms. The

controlprogram, which is running at a AT-computer, uses the seamposition to

control the axes of the carthesian robot.
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Hoofdstuk 1 Inleiding

De visiongroep van de vakgroep Meten en Regelen van de faculteit

Elektrotechniek van de Technische Universiteit Eindhoven verricht

onder andere onderzoek aan een snel naadzoek, naadvolgsysteem.

Snelle naadvolgsystemen kunnen onder andere toegepast worden bij het

automatiseren van industriële kit- of lijmprocessen.

In het kader van het project 'snel naadzoeken en snel naadvolgen'

wordt de mogelijkheid onderzocht om met behulp van beeldverwerking

een naad in een werkstuk te detecteren en met grote snelheid en

nauwkeurigheid te volgen. Naadvolgen wordt reeds toegepast bij het

automatisch lassen van naden door lasrobots. De snelheid waarmee het

kit- of lijmproces verloopt ligt echter veel hoger dan het

lasproces. Deze hogere snelheid stelt bijzondere eisen aan het

beeldverwerkingssysteem en het robotbesturingssysteem.

Het naadvolgsysteem wordt gerealiseerd met een carthesische robot.

Deze robot zal het kit- lijmenpistool hanteren. De sensor zal samen

met het werktuig over de naad bewogen worden.

Door toepassing van gestructureerd licht kan het

beeldverwerkingssysteem beter en sneller de geometrie van de naad

bepalen en zeer snel de de positie van de naad uit het sensorbeeld

verkrijgen. De sensor maakt steeds voor de positie van het werktuig

een beeld van de naad, zodat het werktuig telkens naar een nieuwe

naadpositie gestuurd kan worden.

Het project is verdeeld in deelprojecten. Het deelproject wat in dit

verslag beschreven wordt houdt onder meer in het koppelen van het sensor

beeldverwerkingssysteem met de robot en de besturing van de robot.

In de opeenvolgende hoofdstukken wordt allereerst ingegaan op het

ontwikkelde naadvolgsysteem.
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Achtereenvolgens wordt het robotsysteem en het sensor

beeldverwerkingssysteem besproken. Als laatste komt de koppeling

tussen de robot en het beeldverwerkingssysteem en de daaruitvolgende

besturing van de robot aan de orde.
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Hoofdstuk 2 Het naadvolgsysteem

Het project snel naadzoeken en snel naadvolgen maakt gebruik van

een sensor en vis ion-technieken om een naadvolgsysteem te

realiseren. De naad die gevolgd moet worden bestaat uit een

overlapnaad van ± 1 mm dik. De naad moet uiteindelijk met een

snelheid van 500 mm/s en een nauwkeurigheid van 0,5mm gevolgd

kunnen worden.

Het naadvolgsysteem is grofweg in te delen in de vier blokken van

figuur 2.1.

sensor
beeldverwerkings

t---+--isysteem

figuur 2.1: Blokschema van sensorgestuurd naadvolgsysteem

Met een camera, die loodrecht boven het oppervlak van het werkstuk

hangt, wordt een beeld van de naad gemaakt. De 3-dimensionale

informatie van de naad wordt uit het beeld verkregen, door onder

een hoek een lichtstreep op de naad te projecteren. De lichtstreep

wordt afgebeeld op het lichtgevoelige deel van de camera. Het

camerabeeld zoals in figuur 2.2 te zien is, bestaat dan uit een

streep, die op de plaats waar de naad zich bevindt een stap van

enkele pixels maakt. Met behulp van een matched filter is het

mogelijk de positie van de streep in een beeldlijn te bepalen. De

beeldlijn, waar de streep een stap vertoont, geeft de positie van

de naad in het beeld weer.
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Projector

looprichting -)

figuur 2.2: de situatieschets van de camera en projector boven de

naad met ernaast het beeld van de camera

Voor het volgen van een naad moet de camera beelden maken van de

naad. Dit gebeurt door de camera met het tooIcenterpoint (T.C.P.)

van de robot mee te laten bewegen, in een zogenaamde eye-in-hand

configuratie. De camera wordt op het T.C.P. van de robot

gemonteerd. Een verplaatsing van het T.C.P. levert dan een zelfde

verplaatsing van de camera op.

Als prototype is gekozen voor een carthesische robot met een

x-as en een y-as. Er is voor dit type robot gekozen, omdat voor de

besturing van deze robot kan worden volstaan met een eenvoudig

besturingssysteem zonder ingewikkelde coördinatentransformatie. De

besturing van carthesische assen is veel eenvoudiger dan de

besturing van t.o.velkaar roterende gewrichten.

Het proces wat plaats vindt is in het kort als volgt. Een beeld van

de naad wordt verkregen door middel van de camera. Na het maken van

een beeld moeten de naadcoördinaten door het beeldverwerkingssysteem

uit het beeld berekend worden. De sturing gebruikt de berekende

naadcoördinaten om het T.C.P. van de robot over de naad te bewegen.
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Hoofdstuk 3 Modellering van de carthesische robot

In dit hoofdstuk wordt een model van de carthesische robot

opgesteld. Dit model wordt later vergeleken met metingen aan de

robot zelf om de juistheid te testen. Aan de hand van het model kan

men de dynamische eigenschappen van de robot bepalen om daarmee een

regeling voor de robot te maken. In [1] is al een aanzet gegeven

voor een model van de robot met de daarbijhorende regeling.

3.1 De portaalrobot

Als eerste wordt de portaalrobot besproken. Hierbij worden de

constructie van de robot, de motoren en de regeling kort aangehaald.

In figuur 3.1 is een plaatje te zien van de carthesische robot. De

carthesische robot is opgebouwd volgens een zogenaamde

portaalconstructie. Dit is een constructie waarbij een dwarsligger

over twee geleiders kan bewegen.

1: S/ave motor
(X' motor).

2: S/ave as (X').

/ 3: S/ave liniaal.
4: Y motor.
5: Yas (Y).
6: Y liniaal.
7: Master as.
8: Master liniaal.
9: Master motor

(X motor).
10: Kamers en

projector.
11: Scsnavfak.
12: Naad.

figuur 3.1: schets van de portaalrobot

De twee geleiders worden x-as en x'-as genoemd. De dwarsligger vormt

de y-as. De dwarsligger heeft aan de uiteinden twee loopwagentjes

gemonteerd, die over de x-assen kunnen rijden. De plaats van de

dwarsligger op de linialen van de geleiders geeft de x-positie van
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het tool-center-point (T.C.P.) aan. Een liniaal die op de y-as is

gemonteerd geeft de y-positie van het T.C.P aan. Een

positieverandering van het T.C.P. in het X-Y vlak wordt bereikt door

het bekrachtigen van de motoren. Er is gekozen voor lineaire DC

motoren in combinatie met lineaire spanning-stroom servoversterkers

om de motoren te bekrachtigen. De forcers van de motoren zijn onder

de loopwagentjes gemonteerd en een stroom die door de motoren wordt

gestuurd zet de forcers in beweging. Voor de regeling van de motoren

wordt een regelkaart gebruikt, die past in een AT-computer. Deze

AT-computer zal als host dienen voor de gehele besturing van de

portaalrobot.

De positie van het T.C.P. in het X-Y vlak wordt met behulp van

linialen verkregen. Dit zijn incrementele encoders, die door middel

van een quadratuursignaal informatie geven over snelheid en

richting van het T.C.P .. De encoders samen met de bijbehorende

hardware zijn in [1] beschreven. De output van de encoders is

aangesloten op de regelkaart.

De regelkaart is de Galil DMC-430. Deze kaart is geschikt om drie

assen te sturen. De portaal robot heeft drie assen: een y-as, x-as en

x'-as. De posities van de wagentjes op de x-as en x'-as moeten

steeds aan elkaar gelijk zijn. Alleen de x-as en de y-as worden

bestuurd door de regelkaart. De x'-as wordt bestuurd door een

gelijkloopregeling, die ervoor moet zorgen dat de x'-as gelijk loopt

met de x-as. De gelijkloopregeling wordt besproken in [1] en [2]. De

overgebleven regelaar kan eventueel later gebruikt worden om een

z-as te besturen.

De regelkaart genereert een stuursignaal voor de lineaire

servoversterkers. Deze bekrachtigen de motoren door middel van

stroomsturing. Dit heeft het voordeel t.O.V. spanningssturing, dat

de overdrachtsfunctie van de motor bij stroomsturing eenvoudiger is

dan bij spanningssturing.
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De reactie op een stuurspanning is afhankelijk van de mechanische en

electrische tijdkonstanten van de motor. De kracht die op een

loopwagentje wordt uigeoefend is evenredig met de stroom door de

motor.

3.2 De overdrachtsfuncties van de robotassen

Nu de konstruktie van de robot besproken is kunnen de

overdrachtsfuncties voor de verschillende assen opgesteld worden.

Dit is nodig om geschikte regelaarinstellingen van de regelkaart te

kunnen bepalen. Als eerste moeten de bewegingsvergelijkingen van de

verschillende assen opgesteld worden.

3.2.1 De overdrachtsfunctie voor de y-as

De forcer op de y-as levert een kracht Fy en zet de massa van het

loopwagentje plus de massa van de ermee verbonden last in beweging.

Deze beweging wordt echter gedempt door een snelheidsafhankelijke

wrijvingskracht, die wordt gevormd door de wrijving tussen het

loopwagentje en de geleider, de wrijving van de koolborstels en de

commutator en de wrijving van de linialen. In de veronderstelling

dat de wrijvingskracht evenredig is met vy kunnen de volgende

vergelijkingen met behulp van figuur 3.2 opgesteld worden:

-------iG=±-F..;;,.y-

~ vy

figuur 3.2: schema van loopwagentje op de y-as

Fy

Fy

my·ay + d·vy
11

my·y + d·y

10
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Met:

Fy

my

y

Vy

d

Kracht uitgeoefend door forcer

Massa van loopwagentje en T.C.P.

y-positie T.C.P

Snelheid T.C.P.

Demping

[N]

[kg]

[m]

[mis]

[Ns/m]

De vergelijking kan vervolgens naar het s-domein getransformeerd

worden:

Fy(s)
2

my·y·s + d·y·s (3 )

De kracht-positie overdrachtsfunctie van de y-as in het s-domein

wordt nu:

y(s)

Fy(s)

l/my

5 (s+d/my)
( 4 )

3.2.2 De overdrachtsfunctie voor de x-as

De overdrachtsfuncties voor de x-as en de x'-as kunnen niet op

dezelfde manier opgesteld worden. De x-as en de x'-as zijn namelijk

via de dwarsligger met elkaar gekoppeld. Dit wil zeggen dat elke

kracht uitgeoefend op de x-as ook invloed heeft op de x'-as en

omgekeerd. In [3] is deze kruiskoppeling geanalyseerd. In de

volgende paragraaf wordt de koppeling tussen de x-as end x'-as

uiteengezet. Hierbij wordt rekening gehouden met constructie

eigenschappen van de robot, die van belang zijn voor het opstellen

van een model van de x-as.

Wanneer de verstoring bekend is die de x'-as uitoefend op de x-as,

kan toch een overdrachtsfunctie opgesteld worden. De verstorende

kracht moet dan opgeteld worden bij de kracht Fx, die door de forcer
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van de x-as motor wordt uitgeoefend. De verstorende kracht is

bekend, wanneer de wisselwerking tussen de x-as en de x'-as

gemodelleerd kan worden. Er wordt uitgegaan van de volgende

overdrachtsfunctie:

x (s)

Fx (s) + Fverstoring (s)

l/mx

s(s+d/rnx)
(5 )

De massa rnx bedraagt de helft van de massa van de dwarsligger,

wanneer men ervan uit gaat dat de x-as en de x'-as even grote

bijdragen aan de verplaatsing van de dwarsligger leveren. Dit geldt

alleen in het ideale geval dat het T.e.p. zich in het midden van de

y-as bevindt. In het slechtste geval bevindt het T.e.p. zich aan één

van de uiteinden van de y-as en zal ofwel de x-as motor of de x'-as

motor voor een groter deel belast worden. Omdat de y-positie van het

T.e.p. niet constant zal zijn, zal de overdrachtsfunctie van de x-as

steeds veranderen.

3.3 De wisselwerking tussen de x-as en de x'-as

Het modelleren van de wisselwerking tussen de x-as en de x'-as is

van belang om de verstoring te kunnen bepalen, die het gedrag van de

x-as beinvloedt. In [3] is de constructie van de portaalrobot

geanalyseerd en is een model opgesteld voor de koppeling tussen

de x-as en de x'-as. Dit model moet voor een klein deel aangepast

worden, omdat de regeling van de x'-as sindsdien veranderd is.

Daarom wordt niet uitvoerig ingegaan op het opnieuw opstellen van

het model.

De krachten, die op de uiteinden van de dwarsligger worden

uitgeoefend door de forcers van de x-as en x'-as, leveren een koppel

op de dwarsligger. Tevens voert de dwarsligger een

translatiebeweging uit, die door die krachten wordt veroorzaakt. In

[3] worden aan de hand van figuur 3.3 twee vergelijkingen opgesteld
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om de koppeling tussen de x-as en de x'-as te beschrijven. Hierbij

wordt de veronderstelling gemaakt dat de hoek e die de dwarsligger

maakt klein is en dat de dempingen van beide assen gelijk zijn.

Verder wordt verondersteld dat het draaipunt van de dwarsligger op

de x-as ligt.

F)( I
I

1'1 I
"X 1'-<.:..:', .... , .... " .... , .. , ... ,." .. , ... , .. ,., ...... ,', ... , .. " ...

~.I rx:
~)

(

(
i

)

b

figuur 3.3: schema van de y-as

De eerste vergelijking geeft de translatie van de dwarsligger weer:

Fx + Fx'

Waarbij:

"myt ·Xm + d·xx + d·xx· (6)

Fx, Fx' Kracht uitgeoefend door forcer [N]

myt. Massa van dwarsligger plus loopwagentje [kg]

Xm x-positie van het massamiddelpunt {m]

xx, xx' Positie van x-as en x'-as [m]

d Demping [Ns/m]
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De tweede vergelijking geeft het koppel weer welke op de dwarsligger

wordt uitgeoefend. De koppelvergelijking ziet er als volgt uit:

"Fx' "b- myt-xm-a "c-e-b + d"xx'-b + Jx-e (7 )

Hierin is c een veerconstante, die afhankelijk is van de hoek van de

dwarsligger. De hoek 8 van de dwarsligger wordt als volgt benaderd:

8 arctan(xx - xx')/b ~ (xx - xx')/b (8 )

De koppelvergelijking (7) kan nu geschreven worden als:

c-(xx - xx') + d-xx'-b + Jx- (xx - xx')/b"Fx' -b - myt-xm-a " " ( 9 )

De lengte van de dwarsligger wordt weergegeven door b

en de afstand van het massamiddelpunt (rnrnp) van de dwarsligger tot

de x-as wordt weergegeven door a. De ligging van het rnrnp is

afhankelijk van de y-positie van het loopwagentje op de dwarsligger.

De coördinaten van het rnrnp (xm,ym) worden door de volgende

vergelijkingen beschreven ervan uitgaande dat de oorsprong van het

coördinatenstelsel midden op de y-as ligt:

-O,S-b-mx + O,S-b-mx'+ y-my
ym

mx + IT\x' + my + Inas

(10)

Xm xx-a/b + xx'-(b - a)/b (11 )

met a O,S-b + ym

Het traagheidsmoment Jx is het traagheidsmoment van de dwarsligger

om het draaipunt op de x-as. Dit traagheidsmoment kan berekend

worden met behulp van de verschuivingsregel van Steiner.

Jx
2

Jm + myt-a

14
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Waarbij a de afstand is van het massamiddelpunt van de dwarsligger

tot de x-as en Jm het traagheidsmoment van de dwarsligger is om het

massamiddelpunt.

Het traagheidsmoment van de dwarsligger wordt aan de hand van figuur

3.4 berekend door de massa's van de loopwagentjes als puntmassa's te

beschouwen. De dwarsligger zelf bestaat uit twee buizen, waarvan de

massa gelijkelijk over de lengte verdeeld is en een traagheidsmoment

Jligger heeft.

Fx Fx

"mmp

a

(
y

b

figuur 3.4: schema van de dwarsligger

Hier.mee kunnen de volgende vergelijkingen opgesteld worden:

Jm
2 2 2

rnx"a + rnx'" (b-a) + my" (y-a) + Jligger (13)

b
2

Jligger = mas oS x dx
--b-o

2
mas" (0.7 + 3"ym) (14)

3.3.1 De invloed van de gelijkloopregeling op het model

Tot dusver stemt dit model overeen met het model dat in [3]

opgesteld is. Het model in [3] gaat uit van een master-slave

regeling voor de x'-as die voldoet aan:

Fx' Fx + K" (xx - xx')

15
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De x'-as levert een kracht, die gelijk is aan de kracht die de x-as

levert plus een kracht die proportioneel is aan de hoek e van de

dwarsligger. Omdat verondersteld werd dat Fx' ongeveer gelijk

is aan Fx bij een rechtlijnige beweging van de dwarsligger, zal de

kracht die veroorzaakt wordt door de scheefstand van de dwarsligger

klein zijn. De scheefstand van de dwarsligger zal dus gering zijn.

In de praktijk blijkt deze methode niet te werken. De regeling gaat

schokgewijs en loopt uit de hand. De reden hiervoor ligt

waarschijnlijk aan niet-lineariteiten in het systeem. De oplossing

voor dit probleem is om de regeling alleen afhankelijk te maken van

het positieverschil tussen de x-as en de x'-as. Dit kan als volgt

weergegeven worden:

Fx' = K" (xx - xx') (16 )

Dit betekent wel dat de x'-as bij eenzelfde K een groter

positieverschil met de x-as moet opbouwen dan bij (15) om de

gewenste kracht te kunnen leveren. Om het positieverschil zo klein

mogelijk te houden moet de de verschilpositie naar kracht

omzettingsfactor K zo groot mogelijk gekozen worden. Een nadeel van

deze regeling is dat de mogelijkheid bestaat dat een positieverschil

door de mechanische starheid van de verbinding tussen de x-as en de

x'-as niet weggeregeld wordt. De x'-as wordt bekrachtigd, maar door

de starheid in de verbinding wordt de x-as meegenomen. Het

positieverschil wordt niet kleiner en de x'-as blijft bekrachtigd.

De x-as loopt samen met de x'-as weg. Dit kan opgelost worden door

de dwarsligger niet star tussen de x-as en de x'-as te bevestigen.

Een tweede aanpassing op het model heeft betrekking op de

veerconstante uit vergelijking (9). In [3] worden hier oorzaken als

lagerstijfheid van de lagering van het loopwagentje en de

bevestigingsstijfheid van de dwarsligger aan de x-as en x'-as

genoemd. In de praktijk blijkt het dat de dwarsligger met een

speling tussen de x-as en x'-as opgesloten is. Dit betekent dat de

veerconstante bij een kleine scheefstand van de dwarsligger nagenoeg
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nul is. Voorbij een bepaalde scheefstand zal de veerconstante wel

degelijk meetellen. De veerconstante blijkt dus afhankelijk te zijn

van de scheefstand van de dwarsligger. Dit verschijnsel moet ook

meegenomen worden in het model.

Het model wordt beschreven door onderstaande twee vergelijkingen.

Deze zijn verkregen door in vergelijking (6) en (9), de

vergelijkingen (10) t/m (14) in te vullen en voor de Fx' vergelijking

(16) te gebruiken.

2 11 11

( a o (b-a) omy + Jy + myoa ) oU + doboU + KoboU = doboxx + aomyoxx

b

11

myo (b-a) oU + doU + KoU

b

11

-Fx + 2d oxx + myoxx

(17)

(18)

U Xx - Xx' (19 )

Uit de bovenstaande formules kan de kracht-positie

overdrachtsfunctie berekend worden. Formules (17) en (18)

getransformeerd naar het s-domein en (17) ingevuld in (18) levert de

volgende overdrachtsfunctie op:

xx(s)

Fx(s)

met:

C(s)

1

2 2
-C(s) 0 (s oaomyt/b + sod) + s omyt + 2s od

2
S oaomyt/b + sod + k

2 2
s 0 (a o (b - a) °myt + Jy)/b + sod + k

(20)

(21 )

Uit de overdrachtsfunctie kan men afleiden dat de massa, die door de

x-as verplaatst wordt afhankelijk is van de y-positie van het T.C.P.

De invloed van het massatraagheidsmoment van de dwarsligger wordt

door C(s) gerepresenteerd. Uitgaande dat C(s) ongeveer gelijk aan 1
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is en dat het massamiddelpunt van de dwarsligger in het midden ligt,

is de kracht-positie overdrachtsfunctie gelijk aan de

overdrachtsfunctie die voor de x-as is opgesteld zonder de koppeling

tussen de x-as en de x' -as. De Fverstoring van formule (5) kan

rechtstreeks bepaald worden uit (20) en (5). De verstoringskracht

heeft de volgende vergelijking:

Fverstoring
2 2

(-e(s) 0 (s oaomyt/b + sod) + O,Sos °myt + sod) °Xx

(22 )

Hieruit blijkt dat de verstoringskracht afhankelijk is van de

dynamische positieverandering van de x-as. Dit komt, doordat de

verstoringskracht wordt veroorzaakt door Fx' en deze is op zijn

beurt weer afhankelijk van de verandering in de positie van de x-as.
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Hoofdstuk 4 S~ulatie van de y-as en de x-as

In het vorige hoofdstuk zijn er modellen opgesteld voor de x-as en

de y-as. Om deze modellen te gebruiken moeten eerst de fysische

grootheden bepaald worden. Vervolgens moeten de responsies van de

modellen van de assen vergeleken worden met de responsie van de

robot zelf, waarna er conclusies getrokken kunnen worden over de

juistheid van de modellen.

4.1 Bepaling van de fysische grootheden

De waarden van de grootheden in de overdrachtsfuncties, die in het

vorige hoofdstuk genoemd zijn, zijn overgenoemen uit [1]. Er moet

rekening gehouden worden dat de y-as een last moet dragen. Dit is de

massa van de apparatuur die aan het loopwagentje bevestigd is. Deze

massa wordt geschat op 5 kg.

grootheid waarde eenheid

mx 3,6 [kg]

mx' 3,0 [kg]

my 8,0 [kg]

mas 12,0 [kg]

myt 26,6 [kg]

b 1,4 [m]

I 1,0 [m]

tabel 4.1: waarden van relevante grootheden van de robot

De demping van de beweging van de loopwagentjes is ook al in [1]

bepaald. Omdat de meting niet geheel betrouwbaar lijkt is een

alternatieve methode bedacht. Wanneer men een loopwagentje een

19



eenparige beweging laat maken, is de stroom door de motor een

constante stroom doordat alleen de coulomb-wrijving overwonnen moet

worden. Maakt het loopwagentje een eenparig versnelde beweging dan

komt er nog een stroomcomponent bij, die lineair stijgt met de

snelheid van het loopwagentje om de visceuze wrijving te overwinnen.

Dit kan men als volgt uitdrukken:

KI-Fo(l + Cot) = moA + Fw + doAot (23)

moA + Fw KI-Fol (24)

Hierin stelt KI-F de stroom naar kracht omzettingsfactor voor en is

A de versnelling van massa m, gedurende een periode t. De stroom

door de motor neemt in de tijd toe door de demping. De

dempingsfactor kan dan als volgt berekend worden:

d (KI-FoC)/A (25)

De stroom door de motor kan gemeten worden en hieruit kan de

konstante C berekend worden. Bij metingen is een dempingsfactor

bepaald van 25 Ns/m. Deze waarde ligt in de buurt van de oude

meetresultaten. De demping zal niet hetzelfde zijn over het hele

traject. De plaats van de meting zal dan ook van invloed zijn op de

gemeten demping.

Voor de y-as kan nu de overdrachtsfunctie in het s-domein opgesteld

worden door de juiste waarden in for.mule (4) in te vullen. De

overdrachtsfunctie wordt dan:

y(s)

Fy(s)

0.125

s(s+3,125)
(26)

De x-as simulatie wordt niet met de overdrachtsfunctie gedaan, maar

wegens redenen van eenvoud met de state-space beschrijving van de

overdracht. De enige onbekende grootheid in de vergelijkingen voor

de x-as is het massatraagheidsmoment Jx. De waarde hiervan is
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afhankelijk van de positie van het T.C.P. op de y-as. Wanneer de

positie van het T.C.P. verandert, verandert ook de positie van het

massamiddelpunt en dus ook het massatraagheidsmoment. Daarom wordt

hier uitgegaan dat het massamiddelpunt zich in het midden van de

y-as bevindt.

De veerstijfheid in de vergelijkingen wordt nul verondersteld, Dit

betekent dat de maximale scheefstand van de y-as binnen de grenzen

van de speling moet zijn. De positieverschil naar kracht

omzettingsfactor wordt gesteld op 50.000 Nim. De reden hiervoor zal

later blijken. Met deze waarden verkrijgt men uit de functies (17)

en (18) onderstaande state-space beschrijving. De berekeningen van

de matrices staan in bijlage A.

u

A e + B Fx

C e

(26)

(27 )

met:

p

A

B

u

U

x

x

0 1 0 0

-2688 -1,34 0 0

0 0 0 1

531 0,53 0 -1,87

o
0,0537

o
0,064

C [0 0 1 0]
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4.2 S~u1atie van de x-as

De simulatie van de verschillende assen wordt gedaan met behulp van

het pakket 'MATRIXx' . Dit simulatiepakket wordt gedraaid op een

micro-vax. Met het in de vorige paragraaf opgestelde state-space

model worden een aantal simulaties uitgevoerd om het gedrag van de

x-systeem in het tijdomein en in het frequentiedomein te bestuderen.

In het tijddomein is steeds gewerkt met een stapvormig verloop van

Fx.

De correctheid van het model kan getest worden door de eindsnelheid

van het T.e.p. te bepalen op een stapvormig verlopende kracht.

Wanneer de belasting van de x-as en de x'-as symmetrisch is zal voor

de eindsnelheid gelden:

V
t=QO

(Fx + Fx')/(2·d) = Fx/d (29)

De uiteindelijke scheefstand van de y-as, die door de

gelijkloopregeling wordt veroorzaakt kan uitgerekend worden bij een

constante Fx en symmetrische belasting van de x-as en x'-as.

Xx - Xx' Fx/K (30)

De x'-as loopt achter op de x-as omdat een fout opgebouwd moet

worden, zodanig dat Fx' gelijk wordt aan Fx.

4.2.1 Bespreking van de simu1aties

De resultaten van de simulaties zijn weergegeven in figuur 4.4 tlm

4.6. De stapgrootte van Fx is I N. Uit het verloop van de snelheid

valt te zien dat de uiteindelijke snelheid gelijk is aan 0.04 mis en

dat het uiteindelijke positieverschil tussen de x-as en de x'-as

0,00002 m is. Verder is te zien dat de x'-as achterloopt op de x-as.

Dit voldoet aan de verwachtingen, die in 4.2 gesteld zijn.
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Het bodediagram van de kracht-positieverschil overdracht figuur 4.6

laat een duidelijke piek zien bij een frequentie van 9 Hz. Deze

frequentie komt ook terug in het positieverschil tussen de x-as en

de x'-as bij een stap op de x-as. Na deze piek daalt de gain met 40

db per decade. Dit betekent dat de Fx' ook kleiner wordt en dat de

x'-as de x-as kan blijven volgen tot een frequentie van 9 Hz.

De bodeplot van de x-as vertoont een grote gelijkenis met de bodeplot

van de ongestoorde x-as. Wat opvalt is de grote faseverschuiving rond

de 9 Hz. Deze wordt veroorzaakt door de open-lus karakteristiek in

combinatie met de terugkoppeling via de x'-as.

4.2.2 Metingen aan de portaalrobot

Nu de x-as gesimuleerd is kunnen de uitkomsten van de simulaties

vergeleken worden met het echte systeem. Allereerst wordt gemeten

welke frequenties de volgservo van de x'-as aan kan. Hiervoor wordt

de meetopstelling van figuur 4.1 gebruikt. De gelijkloopregelaar

wordt aangesloten op de x'-as. De versterkingsfactor van de regelaar

wordt zo hoog mogelijk gekozen om het positieverschil van de x-as en

de x'-as te beperken. De begrenzing ligt bij een versterking van

5000 vlm. Dit levert een positieverschil naar kracht

omzettingsfactor van 50000 NIm op. Boven deze waarde heeft de

volgservo de neiging instabiel te worden. Vervolgens wordt de

frequentiekarakteristiek bepaald. Daartoe wordt een sinusgenerator

op de servoversterker van de x-as aangesloten en wordt het

positieverschil van de x-as en de x'-as als functie van de

frequentie gemeten. Het positieverschil wordt verkregen door de

stuurspanning voor de x'-as servoversterker te meten. Deze spanning

is evenredig met het positieverschil.
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figuur 4.7: Meetopstelling voor de overdracht tussen de x-as en de x'-as

freq (Hz) stuurspanning (V)

2 V t-t

2 1,4

4 1,4

6 1,4

8 1,4

10 1,7

12 1,5

14 1,4

15 1,3

16 1,1

17 1,0

18 0.9

19 0.8

20 0.5

tabel 4.2: Het positieverschilsignaal tussen de x-as en de x'as als

functie van de frequentie.

Uit tabel 4.2 valt af te leiden dat rond de 10 Hz een piek ligt.

Deze piek is ook te verwachten volgens de simulaties. Het

positieverschilsignaal laat bij sturing van de x-as meer

frequentiecomponenten zien dan de verwachte 9Hz. Dit kan onder

andere verklaard worden doordat in mechanische systemen, zoals de
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dwarsligger, hogere harmonischen worden opgewekt. Een andere oorzaak

is dat de robot bestaat uit meerdere massa-veer systemen, die elkaar

allemaal beïnvloeden.

Verder moet bepaald worden hoeveel de speling is van de dwarsligger

tussen de x-as en de x'-as. Dit is van belang om te weten hoe groot

de scheefstand van de y-as mag zijn voordat allerlei veerconstanten

een rol gaan spelen. Het makkelijkste kan dit bepaald worden door

met behulp van het positieverschilsignaal van de gelijkloopregeling

het positieverschil te meten tussen de x-as en de onbekrachtigde

x'-as. De dwarsligger wordt met de hand zover scheefgetrokken dat dit

wordt tegengewerkt. Het positieverschilsignaal is dan rond de 10 V.

Dit komt overeen met een positieverschil van 2 mmo De speling

bedraagt dus ongeveer 2 mmo Wanneer het positieverschil groter wordt

spelen veerconstantes wel een rol.

4.3 Conclusies

De continue belasting van de motoren mag maximaal 5 A zijn. Dit komt

overeen met een kracht van SON, die door de x-as forcer geleverd

wordt. Het positieverschil wat de x'-as moet opbouwen om deze kracht

te leveren is 50/50000 = 1mm. Dit positieverschil valt nog binnen de

speling van 2mm, zodat de veerstijfheid nog geen rol speelt. Dit

betekent wel dat de x-positie van het T.e.p. afhankelijk is van de

y-positie van het T.e.p .. Wanneer het T.e.p. zich op het midden van

de y-as bevindt ligt de x-positie van het T.e.p. 0,5 mm achter op de

x-as positie. Wanneer er versneld wordt, kan de kracht die x-as

forcer uitoefent tijdelijk veel groter zijn dan 50 N en een groter

positieverschil tussen de x-as en de x'-as dan 2 mm opleveren.

De frequentiecomponenten, die in het stuursignaal van de x'-as terug te

vinden zijn, zijn 10Hz en 15Hz. De 10Hz oscillatie komt in de buurt

van de 9Hz oscillatie, die de simulaties voorspellen. De 15 Hz

oscillatie kan veroorzaakt worden door andere massa-veersystemen in

de robot.
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HOOFDSTUK 5 De aervo

Servo's zijn gesloten-lus regelsystemen met het doel om een

belasting te sturen naar een gewenste positie. Het servosysteem van

de portaalrobot gebruikt de DMC-regelkaart met daarop een

sommatieschakeling en een digitaal filter (figuur 5.1). Het

gefilterde errorsignaal stuurt via een DAC een servoversterker aan,

die een motor bekrachtigd. De positie van de motor wordt gemeten en

teruggekoppeld naar de regelkaart.

DMC-regelkaart
-------,

u

- I1+ error DIGITAAL I
I L FILTER

DAC AMP. MOTOR
I

I --
L - J- - - - - - - -- ------

ENCODER

y

figuur 5.1: het servo systeem

Het doel van het filter is om het gedrag van het servosysteem te

verbeteren. Een belangrijke regelgrootheid is de unity-gain

frequentie Wcp van het open-lus servosysteem. Dit is de frequentie,

waarbij de versterking van de overdracht 0 dB is. Zonder filtering

wordt de unity-gain frequentie beperkt door de pool Wm van de x-as

en de y-as. Bij Wm is de fasedraaiïng -135'. Als men de Wcp wil

vergroten door de versterking groter te maken dreigt het

servosysteem te gaan oscilleren, omdat de fasedraaiïng de -180'

nadert. Een fasedraaiïng van -135' is een redelijk maximum voor de

unity-gain frequentie.
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5.1 Het lead-filter

Met behulp van een lead-filter is het mogelijk om de unity-gain

frequentie te vergroten, zonder dat de fasedraaiïng te groot wordt.

De frequentie waar het nulpunt van een lead-filter ligt is altijd

groter dan de de frequentie van de pool van het filter. Het filter

is daarom fase voorijlend. Door dit effect kan de unity-gain

frequentie vergroot worden. De frequentie waarbij de fasemarge 45·

is wordt namelijk verhoogd. De fasemarge geeft aan hoever de

fasedraaiïng bij een bepaalde frequentie van de -180· verwijderd is.

De gewenste fasemarge bij de unity-gain frequentie is

180· - 135· = 45·. De overdrachtskarakteristiek van een lead-filter

ziet er als volgt uit:

s + WI

F(s)
K 0 _

s + '1°WI

(31)

Hierin is '1 altijd groter dan 1. De factor K is de versterking van

het filter en wordt gebruikt om de unity-gain frequentie gelijk te

maken aan de frequentie met de gewenste fasemarge.

5.1.1 Theorie van de lead-filter instelling

De open-lus versterking van de servo met een lead-filter kan met de

volgende overdracht gerepresenteerd worden:

KoKdacoKencoKV-IoKI-F (s + WI)

Gp(s)
so (s + '1°WI) 0 (s + WIn) om

(32)

Kdac 0.08

Kenc 20.E4

KV-I 1 A/V

KI-F 9,8 N/A voor de x-as motoren

KI-F 5,6 N/A voor de y-as motor
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Hierin stelt Kdac en Kenc respectievelijk de omzettimgsfactor van de

DAe en de encoder voor. KV-I is de spanning naar stroom

omzettingsfactor van de servoversterker en KI-F is de stroom-kracht

omzettingsfactor van de motoren. Het lead-filter zorgt voor een

vergroting van de fasemarge tussen het nulpunt en de pool in het

open-lus servosysteem. De versterking van het filter krijgt een

waarde, die ervoor moet zorgen dat de unity-gain frequentie tussen

het nulpunt en pool van het filter ligt. De unity-gain frequentie

kan nu uitgedrukt worden als een functie van de filterinstellingen.

Er geldt:

Wl < Wcp < 7°Wl

Wcp > WIn

1

Wcp

Gp (jwcp)
jwcpo (jwcp + 7°Wl) 0 (jwcp + Wm) om

m07°WloWcp

K°Kdac °Ken c °KV-I oKI-F

m07°Wl

(33 )

(34)

(35)

De Wcp wordt bepaald door de ligging van het nulpunt en de

versterking van het filter. De versterking van het filter moet

zodanig gekozen worden dat de Wcp die bij die instelling hoort een

fasemarge heeft, die zorgt voor een stabiele instelling. Figuur

5.2 maakt duidelijk dat de unity-gain frequentie met behulp van een

lead-filter vergroot wordt.
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figuur 5.2: open-lus servokarakteristiek met lead-filter

De maximale fasemarge ligt in het geometrische midden van Wl en

roWl. De Wcp is dan gelijk aan:

Wcp 0,5 0 (20 0 Iog(roWl) - 20 0 Iog(Wl» (35)

5.2 De filterinstelling voor de z-as

De bodeplot van de overdrachtsfunctie van de x-as komt sterk overeen

met de bodeplot van de x-as zonder de koppeling met de x'-as. Alleen

de frequenties tussen de 50 en 60 rad/s geven een verstoring te zien

met een grote fasedraaiïng. De wcp mag niet in de buurt van die

frequenties komen, omdat de servoregeling anders instabiel wordt.

Daarom wordt het filter ingesteld aan de hand van het model van een

ongestoorde x-as.

Volgens formule (35) is de grootte van Wcp omgekeerd evenredig met

de grootte van de pool van het filter en evenredig met de grootte

van de versterking. Omdat de encoder gain en de dac gain veel te

groot zijn voor een stabiele instelling, moet de versterking van het
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filter veel kleiner dan 1 zijn. De versterking van het filter heeft

echter een bereik tussen de 1 en 200. Daarom wordt de pool van het

filter ingesteld op de maximale waarde van 4000 rad/s. Dit zorgt

voor een verlaging van de open-lus versterking, zodat de versterking

van het filter een waarde heeft die in het bereik van het filter is.

Verder ligt Wcp tusse het nulpunt en de pool van het filter. Omdat

de pool de maximale waarde heeft, kan wcp zo groot mogelijk gekozen

worden. De instelling van het nulpunt van het filter is van invloed

op de minimale waarde van Wcp.

Er worden nu twee nulpunt instellingen besproken. De bedoeling van het

filter is om de unity-gain frequentie te vergroten. Daarom moet de

frequentie van het nulpunt groter zijn dan de frequentie van de pool

van de x-as. De eerste instelling gaat uit van een

nulpunt instelling, die een factor 10 groter is dan Wm. Het nulpunt

van het filter ligt dan bij 15 rad/s. Vervolgens wordt

proefondervindelijk de versterking van het filter vastgesteld,

waarbij de servo nog stabiel is. Deze blijkt een factor 5 te zin.

Nu kan de bodeplot bepaald worden van het open-lus servosysteem

met de berekende filterinstellingen. Hierbij wordt rekening gehouden

met het feit dat het filter digitaal is. D.w.z de invloed van een

zero-order-hold (ZOH) moet meegenomen worden bij de berekening.

Omdat de sampletijd van het filter klein is (0,5 ms) kan de

berekening in het s-domein gebeuren. De overdracht van het filter

kan als volgt in het s-domein gerepresenteerd worden.

4000 ·K· (s + WI)

F(s)
(s + or·WI)· (s + 4000)

(37)

De invloed van de ZOH uit zich als een pool bij 4000 rad/s wat

betreft de fasedraaiïng. Omdat de ZOH geen invloed heeft op de gain

van het filter voor lage frequenties, moet de gain van het filter

met een factor 4000 verhoogd worden.
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Het blokschema van de x-as servo met de eerste filterinstelling wordt

weergegeven door figuur 5.3.

figuur 5.3: blokschema x-as servo met de eerste filterinstelling

Uit de bodeplot van het open-lus servosysteem figuur 5.5 valt af te

leiden, dat de wcp een frequentie heeft van 20 rad/s. De fasemarge

hierbij is 60'. De bandbreedte is dus vergroot door het filter. De

tweede filterinstelling gaat uit van de maximaal bereikbare Wcp.

Hiertoe wordt de frequentie van het nulpunt een decade kleiner

gekozen dan de de frequentie van de pool. Het voordeel hiervan is

dat de maximale fasemarge tussen het nulpunt en de pool 45' zal

zijn. De versterking van het filter wordt weer experimenteel

vastgesteld en blijkt een factor 7 te zijn. Deze versterking is

echter te klein om de Wcp de beoogde waarde te geven. Een grotere

versterking dan 7 zorgt echter steeds voor een instabiel

servogedrag. Figuur 5.4 geeft het blokschema van de x-as servo met

de tweede filterinstelling.

figuur 5.4: blokschema x-as servo met de tweede filterinstelling

De bodeplot van het open-lus servosysteem figuur 5.6 geeft een

Wcp te zien van 70 rad/s. De fasemarge is 10'. Beide instellingen

geven op het eerste gezicht goede resultaten. Maar er kan naar meer

criteria gekeken worden om te zien welke filterinstelling het beste

voldoet.
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5.2.1 De servostijfheid van de x-as

Het criterium voor de filterinstelling kan de gevoeligheid voor

storingen zijn. Het x-as servosysteem wordt namelijk verstoord door

de koppeling met de x'-as. Die verstoring zorgt voor een positiefout

van de x-as servo. De servo probeert de positieverstoring weg te

regelen. De mate van gevoeligheid voor verstoringen wordt bepaald

door de servostijfheid. Wanneer een uitwendige kracht de positie van

de servo tracht te verstoren, dan is de grootte van de uiteindelijke

positieverstoring afhankelijk van de servostijfheid. Men kan daarom

de servostijfheid het beste vergelijken met de veerconstante van een

veer.

De servostijfheid kan uitgerekend worden door allereerst de

"positie-error naar kracht" overdracht uit te rekenen. Deze

overdracht ziet er als volgt uit:

Ferr(s) (5 + WI)

0= Kenc-Kdac-KI-F-K- (38)

C(s) (5 + 7-WI)

De gevoeligheid van de positiefout voor stoorkrachten kan nu bepaald

worden door de de gesloten-lus overdracht Gp' (5) te delen door de

hierboven berekende versterkingsfactor.

gevoeligheid
(5 + 7-WI)

------------- -Gp' (5) (39)

Met behulp van deze functie kan een bodeplot verkregen worden van de

grootte van een positiefout ten gevolge van een verstoring.
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Het blijkt uit figuur 5.8 dat de verstoring het grootst is

bij lage frequenties. Bij hogere frequenties neemt de gevoeligheid

af. Bij de eerste filterinstelling is de gevoeligheid voor lage

frequenties groter dan bij de tweede filterinstelling. Bij de tweede

filterinstelling echter treedt een piek op bij 12 Hz, die groter

is dan de waarde bij de eerste instelling. Dus is de gevoeligheid

rond die frequentie groter. Dit blijkt ook door metingen aan de

robot. Het positieverschilsignaal heeft bij de eerste instelling

overwegend een frequentiecomponent van 15 Hz, terwijl bij de tweede

filterinstelling de frequentiecomponent van 10 Hz overheerst. De

amplitude van beide frequentiecomponenten bedraagt ongeveer 0,4 V.

Een lage frequentiecomponent in het stuursignaal van de x'-as

servoversterker zorgt voor een grotere verstoring in de positie van

de x'-as dan een hogere frequentiecomponent met dezelfde amplitude.

De x'-as volgt de x-as dan ook niet zo vloeiend bij de tweede

filterinstelling. Daarom wordt er gekozen voor de eerste

filterinstelling met een nulpunt bij 15 rad/s en een pool bij 4000

radis.
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5.3 De filterinstelling voor de y-as

Voor de filterinstelling van de y-as geldt hetzelfde als

voor de instelling van het x-as filter. De poolwaarde van de y-as

overdrachtsfunctie is groter en er treden geen verstoringen op.

De pool van het filter wordt bij 4000 rad/s gelegd en het nulpunt

wordt bij een frequentie van 25 rad/s gelegd. vervolgens

wordt de daarbijhorende versterking weer proefondervindelijk

vastgesteld. De versterking blijkt hier een factor 12 te bedragen.

Figuur 5.9 geeft het blokschema weer van de y-as serva.

~ e!'.code! f 1 .. :er

Fv

y_~o~or

8. ~ 25

s (s"'~.: (5)

figuur 5.9: blokschema van de y-as servo

Uit de bodeplot van de open-lus y-as servo figuur 5.7 kan afgeleidt

worden dat Wcp 40 rad/s is. De fasemarge is 60·.

5.4 Resultaten

De x-as servo kan een snelheid halen van 500 mm/s. De maximale
2

versnelling die bereikt wordt is 1000 mm/s . De y-as kan ook met een

snelheid van 500 rnrn/s bewogen worden. De maximale versnelling is

5000 mm/s
2

• Bij grotere snelheden dan 500 mm/s zakt het

liniaalsignaal van de encoder in elkaar en kan niet meer

gededecteerd worden door de regelkaart. De maximale versnelling is

afhankelijk van het vermogen dat de motoren kunnen leveren. De x-as

motor kan een kracht leveren van 50 N. De y-as motor kan een kracht

leveren van 28 N. In principe kan de x-as motor een versnelling
2

geven aan de massa myt van 50/13,3 = 3,76 mIs . De y-as motor kan de
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2
massa my versnellen tot 28/8 = 3,5 mis. In principe zouden zowel de

x-as als de y-as ongeveer dezelfde versnelling kunnen halen. Het

verschil tussen de gemeten versnelling en de berekende versnelling

van de y-as is te wijten aan het feit dat de piekbelasting van de

motoren hoger is. De motoren kunnen korte tijd zwaarder belast

worden. De maximale versnelling van de x-as is lager de de berekende

versnelling. Dit kan onder andere aan de wrijvingskracht liggen die

de motoren moeten overwinnen. Het loopwagentje van de x-as heeft een

heel andere constructie dan het loopwagentje van de y-as. Bij

metingen blijkt dat de continue wrijvingskracht van de x-as ongeveer

10 N bedraagt. De wrijvingskracht van de y-as is kleiner. Verder

veroorzaakt de koppeling tussen de x-as en de x'-as een verstoring

op de x-as. Hoe groter de versnelling van de x-as, hoe groter de

verstoring. De verstoring moet door het servosysteem gecompenseerd

worden. De verstoring kan een te grote positiefout opleveren,

waardoor het servosysteem de versnelling niet kan houden. Dit kan

verklaren dat de y-as een grotere versnelling kan halen dan de x-as.
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Hoofdstuk 6 Het visionsysteem

De scène, waarvan de camera een afbeelding maakt bestaat uit een

naad met een lichtstreep. De lichtstreep karakteriseert de positie

van de naad in het beeld. De positie van de naad komt overeen met de

sprong in de lichtstreep. De wijze waarop de beeldinformatie

wordt aangeboden bepaalt hoe de sprong in de lichtst reep

gededecteerd kan worden.

6.1 De camera

De camera, die gebruikt wordt voor het maken van beelden is een

CCD-camera. Het camerabeeld bestaat uit twee frames. Het eerste

frame bevat de even beeldlijnen van het beeld, het tweede frame

bevat de oneven beeldlijnen. Het CCD element bestaat uit een matrix

van 604 bij 288. Daarom is elk frame opgebouwd uit 288 beeldlijnen.

Elke beeldlijn bestaat weer uit 604 pixels. Het maken van een beeld

duurt 40 ms. In de eerst 20 ms wordt het eerste frame opgebouwd en

vervolgens doorgeklokt naar de buffer van het CCD-element. Tijdens

de volgende 20 ms wordt het tweede frame opgebouwd. In de tussentijd

wordt het videosignaal van het eerste frame beeldlijn voor beeldlijn

vanuit de buffer naar buiten geklokt. Het totaal aantal bruikbare

beeldlijnen is door interliniëring 576. De camera heeft een

pixel-sample-clock frequentie (psc) van 11,25 MHz. De psc deelt de

beeldlijnen op in pixels. De periodetijd van deze psc komt dan

overeen met de "breedte" van één pixel. De camera heeft verder nog

een externe klokingang, die tevens gebruikt kan worden voor een

asynchrone reset. Na het geven van een reset stopt de camera

ogenblikkelijk met het maken van een beeld en begint meteen met de

opbouw van een nieuw beeld.
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6.2 De beeldverwerking

Het beeldverwerkingssysteem moet real-time, d.w.z binnen de tijd van

het maken van een beeld, de naadcoördinaten bepaald hebben. De

beeldinformatie van het eerste frame is hiervoor voldoende. Figuur

6.1 toont het blokschema van het beeldverwerkingssysteem.

videosignaal~

sync
DOG- stap

scheider

~
filter

I
detector ~

naadpositie

figuur 6.1: het beeldverwerkingssysteem

Het beeldverwerkingssysteem bestaat uit een sync-scheider, een

pulsbreedte-filter en een stapdetector. De sync-scheider scheidt de

beeldinforrnatie van de synchronisatiepulsen van het videosignaal

(figuur 6.2).

videosignaal

figuur 6.2: de sync-scheider

sync

scheider
beeldinformatie

syncpulsen

De beeldinforrnatie wordt naar het DOG-filter gestuurd. Het

DOG-filter is een pulsbreedte-detector. Een lichtstreep van bepaalde

breedte in het beeld wordt weergegeven als een puls van bepaalde

breedte in het videosignaal. Het DOG-filter genereert een

interrupt op het moment dat een streep van bepaalde breedte

gesignaleerd wordt (figuur 6.3).

beeldinformatie ~

figuur 6.3: het DOG-filter

DOG
filter

40

~ dogout



De stapdetector gebruikt de gefilterde beeldinformatie om de stap in

de streep te herkennen. Het tijdstip van de interrupt van het

DOG-filter komt overeen met de positie van de streep in de

beeldlijn. De stapdetector bepaalt het verschil tussen de

streeppositie in de momentale beeldlijn en de streeppositie in de

voorgaande beeldlijn. Wanneer een stap optreedt van een bepaald

aantal pixels is de positie van de overlapnaad gevonden. Deze

stapdetectie kan men zowel softwarematig uitvoeren als

hardwarematig.

6.2.1 De stapdetector

50ftwarematige stapdetectie is reeds gerealiseerd met behulp van een

digitale signaalprocessor, de AD5P-2100. Met behulp van

patroonherkennings-software, zoals in [4] beschreven staat, is het

mogelijk om bijna elke stap te detecteren. Er is echter nog geen

koppeling gerealiseerd tussen de AD5P-2100 en de AT-computer, die

voor de besturing moet zorgen. Daarom wordt verder gegaan met de

hardwarematige stapdetector.

Het blokschema van de hardware stapdetector staat in figuur 6.5. De

stapdetector heeft tellers, die de pixelwaarde van de streep

(x-positie) en het nummer van de beeldlijn (y-positie) weergeven.

Een ander deel van de stapdetector bepaalt voor elke beeldlijn het

verschil tussen de x-positie van de streep en de x-positie van de

streep van de vorige beeldlijn. Wanneer een stap binnen een window

van een bepaald aantal pixels valt, is de naad gedetecteerd. De x en

y tellerwaarden komen overeen met de naadpositie. De tellerwaarden

worden niet meer veranderd totdat de beeldlijnen van een nieuw beeld

worden aangeboden.
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figuur 6.4: blokschema van de hardware stapdetector

Figuur 6.5 laat de generatie van de coördinaten van de

streeppositie door middel van tellers zien. De tellers worden

bestuurd door syncpulsen, afkomstig van de sync-scheider.

psc

hsync

vsyn c

x-teller

y-teller

x-positie

y-positie

figuur 6.5: de generatie van de beeldcoördinaten

De v-sync geeft het begin van een nieuw frame aan en de h-sync

geeft het begin van een nieuwe beeldlijn aan. De y-teller wordt

verhoogd door de h-sync en gereset door de v-sync. De x-teller wordt

gestart door de h-sync en verhoogd door een tweede

pixel-sample-clock, die synchroon loopt met de psc van de camera. De

x-teller wordt gestopt op het moment dat er een interrupt wordt

gegenereerd door het DOG-filter. De tellerwaarde komt dan overeen

met de ligging van de streep op de beeldlijn.

De timing van de stapdetector wordt weergegeven door figuur 6.6. Een

externe klok geeft elke 40 ms een reset aan de camera. Deze reset

beinvloedt de werking van de camera niet. omdat de

resetklokfrequentie gelijk is aan de beeldfrequentie. De resetklok

wordt tevens gebruikt als synchronisatiesignaal voor de
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stapdetector. De stapdetectie loopt nu synchroon met de

beeldcyclus. Omdat de beeldlijnen van het eerste frame gebruikt

worden voor de naaddetectie, moet de stapdetector alleen hierop

reageren. Dit betekent dat de stapdetector op de v-sync van de

tweede frame van elk beeld met het detecteren van een stap mag

beginnen.

beeldCYClUS!

40ms

v-sync n n"----------_nl-..--
l'
start lste frame

l'
start 2de frame
beeldlijnen lste frame worden uitgeklokt

stap

( )()

integratietijd doorschuiftijd
eerste frame eerste frame

l' l'

begin detectie stap gevonden

figuur 6.6: timing van de stuursignalen van de stapdetector

6.3 Foutenanalyse beeldverwerking

De camera, die de opnamen van de naad maakt, beweegt mee met het

T.C.P. van de robot. Tijdens de opbouw van het frame kan het T.C.P

een snelheid Vy in de y-richting hebben ongelijk aan nul. De ligging

van de lichtstreep in het beeld verandert hierdoor niet, omdat de

projector met het T.C.P. en de camera meebeweegt. De ligging van de

naad in het beeld echter is niet constant wanneer het T.C.P.

beweegt. Er treedt zoals in figuur 6.3 te zien is een uitsmering op
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van de ligging van de naad in y-richting.

f- y'

f- Y f- Y
f- y'

Vy > 0 Vy < 0

figuur 6.7: uitsmering van de naadpositie door beweging van het

T.C.P.

De uitsmering van de naadpositie uit zich als het langs elkaar

schuiven van de streepstukken. Er is geen eenduidige stap. De

naaddetector detecteert de eerste stap van de streep. Wanneer Vy

groter dan nul is, wordt niet het goede naadpunt y gededecteerd,

maar een naadpunt y' dat verschoven is over een afstand, die

overeenkomt met de positieverandering van het T.C.P. gedurende de

beeldopbouw. Een uitsmering van de ligging van de naad treedt ook op

wanneer de naad een hoek maakt t.o.v. de x-as. Wanneer de y-positie

van het T.C.P. niet verandert treedt er door de eenparige beweging

van de x-as zoals in figuur 6.8 te zien is een uitsmering van de

ligging van de naad op.

RC > 0 RC < 0

figuur 6.8: Uitsmering van de naadpositie door de hoek van de naad

Uit figuur 6.4 blijkt dat wanneer de RC groter dan nul is, de

stap in de streep naar boven verschuift en dus de verkeerde

naadpositie gededecteerd wordt. Wanneer de RC kleiner dan nul is,

verschuift de stap in de streep naar beneden en wordt de goede

naadpositie gededecteerd. De fout in de bepaling van de naadpositie
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van een naad met een RC groter dan nul is RC·Vx·20ms. Dit is de

verschuiving van de naad in y-richting tijdens de beeldopbouw.

6.4 Bepaling van de beeldlijn- en pixelresolutie

De afmetingen van een beeld, wat de camera maakt, komen niet overeen

met de afmetingen van de scène waar het beeld van gemaakt is. Het

lenzenstelsel van het objectief van de camera levert een vergroting

van de scène op, welke afhankelijk is van de afstand tussen de

camera en de naad. De naadpositie in het beeld kan dus alleen

bepaald worden, wanneer de vergrotingsfactor van de camera bekend

is. De camera kan alleen in het x-y vlak bewegen. Wanneer de naad in

een vlak evenwijdig aan het x-y vlak ligt, blijft de afstand tussen

de camera en de naad konstant. De vergrotingsfactor hoeft dan maar

één keer bepaald te worden.

De vergroting van het beeld kan uitgerekend worden door een opname

te maken van een liniaal. Door het aantal beeldlijnen te tellen

dat zich in een gebied van 1 cm bevindt, kan men de resolutie van

de beeldlijnen vaststellen. De resolutie van een pixel kan men op

dezelfde manier meten door het aantal pixels te tellen in een gebied

van 1 cm. Wanneer de resoluties van de beeldlijnen en de pixels

bekend zijn, kan men de positie van de naad in het beeld nauwkeurig

berekenen door het aantal pixels en beeldlijnen te tellen en te

vermenigvuldigen met de vergrotingsfactor Mx voor de pixels en My

voor de beeldlijnen. Uitgaande van een scène van 5x5 cm
2

is de

resolutie voor een beeldlijn 50/288=0.17 mm en de resolutie van een

pixel 50/628=0,079 mmo
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Hoofdstuk 7 Het besturingsprogramma

In de voorgaande hoofdstukken zijn de portaal robot en het sensor

beeldverwerkingssysteem behandeld. Om het naadvolgsysteem te

voltooien, moeten deze blokken met elkaar gekoppeld worden. De

besturing wordt gerealiseerd met een besturingsprogramma. Het

besturingsprogramma "staat" tussen het beeldverwerkingssysteem en de

portaalrobot. De functie van het besturingsprogramma is het

verwerken van de gegevens van het beeldverwerkingssysteem tot

stuurcommando's voor de portaalrobot.

Het besturingsprogramma is geïmplementeerd op een AT-computer. De

naadcoördinaten afkomstig uit de stapdetector worden door de

AT-computer ingelezen met behulp van een I/O-kaart. Het

besturingsprogramma stippelt een pad uit voor het T.C.P. dat door de

gededecteerde naadpunten gaat. Vervolgens wordt het T.C.P. door

middel van stuurcommando's van de DMC-regelkaart langs dit pad

geleid.

7.1 Padp~anning

De stap na de beeldverwerking is het verwerken van de beschikbare

coördinaten door het besturingsprogramma. De kromme die het T.C.P.

van de robot aflegt in de ruimte, wordt het pad genoemd. Doel van de

padplanning is om de beweging van het T.C.P. zo te beschrijven, dat

de gewenste beweging tussen begin en eindpunt vloeiend wordt

uitgevoerd.

Het pad voert langs de naadcoördinaten, die door het

beeldverwerkingssysteem gedetecteerd zijn. Het is echter niet

mogelijk de loop van de hele naad met behulp van de gesampelde

naadpunten te reconstrueren. Daarom moet de padplanning aan bepaalde

eisen voldoen ten aanzien van de naad, die gevolgd moet worden.
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Het padplanningsalgoritme moet vervolgens stuurcommando's genereren

voor de DMC-regelkaart, zodanig dat het T.C.P. van de portaalrobot

volgens het geplande pad over de naad beweegt.

In hoofdstuk 1 wordt gesteld dat de naad met een snelheid van

500 mm/s en een nauwkeurigheid van 0,5 mm gevolgd moet worden. Om

de werking van het naadvolgsysteem te testen hoeft echter nog niet

aan deze eisen voldaan te worden. Uitgaande van een eenvoudig

naadvolgsysteem kan in verschillende stappen een naadvolgsysteem

gerealiseerd worden, dat aan alle eisen voldoet. De padplanning die

gebruikt wordt om de werking van het naadvolgsysteem te testen wordt

eenvoudig gehouden. Dit betekent:

1- De afwijking van het geplande pad ten opzichte van de

naadpunten hoeft voorlopig niet aan de gestelde nauwkeurigheid

van 0,5mm te voldoen.

2- De volgsnelheid van 500mm/s mag verlaagd worden.

Een derde eis blijft onveranderlijk. De beweging van het T.C.P. moet

vloeiend verlopen.

Een eenvoudige padplanning zorgt dat de berekeningstijd voor het pad

klein is en de invloed van de dynamiek van de portaalrobot beperkt

wordt. Dit heeft echter invloed op de vorm van de naad die door het

T.C.P. gevolgd kan worden. Figuur 7.1 toont een mogelijke naad.

figuur 7.1: ligging en vorm van de naad in het x-y vlak
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De naad mag geen scherpe hoeken vertonen en is hoofdzakelijk in de

x-richting georiënteerd. De portaalrobot legt verdere beperkingen op

aan de ligging van de naad. Het is alleen mogelijk om met het T.C.P.

een naad in het x-y vlak te volgen, omdat een z-as nog ontbreekt.

Omdat de naad in de x-richting georiënteerd is, kan men de afstand

tussen twee naadpunten in x-richting constant houden. Dit houdt in

dat de x-as een constante snelheid moet hebben. Omdat de camera elke

40ms een beeld maakt liggen de naadpunten in tijd 40ms uit elkaar.

De sturing van het T.C.P. kan nu alleen in y-richting gebeuren.

De DMC-regelkaart biedt de mogelijkheid om de x-as en de y-as van

de robot onafhankelijk aan te sturen. De positie, snelheid en

versnelling van de assen kan geregeld worden. De DMC-regelkaart kan

ofwel snelheidssturing, ofwel positiesturing doen. Positiesturing is

niet geschikt voor de beoogde toepassing. De begin en eindsnelheid

bij positiesturing zijn namelijk nul. Dit voldoet niet aan de

gestelde continuiteitseis. Snelheidssturing gebeurt volgens een

snelheidsprofiel, zoals te zien is in figuur 7.2.

Ve

Vb ...---/
to tl

beginsnelheid Vb

eindsenelheid Ve

versnelling A

t~to ~ V=Vb

to~t~tl ~ V=Vb+A' (t-tO)

t~t 1 ~ V=Ve

figuur 7.2: Snelheidsprofiel onder DMC-sturing
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Snelheidssturing voldoet aan de eisen voor de sturing van het

T.C.P .. Omdat de x-snelheid van het T.C.P. constant is kan men

snelheidssturing toepassen in y-richting. Dit betekent dat een

gepland pad bestaat uit parabolische stukken tijdens de

versnellingsfase van de snelheidssturing en rechte stukken wanneer

de y-snelheid niet verandert. Figuur 7.3 toont een mogelijk pad

tussen twee naadpunten.

y(il

y(j-l)

I
x(j-li

I
X( i )

)

figuur 7.3: een mogelijk pad langs de naadpunten via snelheidssturing

In [2) wordt een padplanningsalgoritme beschreven dat geschikt is

voor de DMC-regelkaart. Het nadeel van dit padplanningsalgoritme is

dat het voor de eerste fase van het project te ingewikkeld is. Om

een pad te plannen tussen twee naadcoördinaten, moeten de

naadcoördinaten voorbij het te plannen interval bekend zijn. Het

visionsysteem moet ver voor het T.C.P. uit de naadcoördinaten

bepalen. De eenvoudigste padplanning is wanneer de padplanning

alleen gebruikt maakt van de naadcoördinaten van het te plannen

interval.

De verplaatsingsafstand ~Y(i) tussen twee naadpunten ~(i) en ~(i-l)

van traject(i) in de y-richting is gelijk aan het verschil van de

y-coördinaten van beide padpunten.

Y(i) - Y(i-l) ~Y(i) (40)

Dit verschil moet in de tijd dat een interval duurt door het T.C.P.

overbrugd worden. Met behulp van snelheidssturing moet op tijdstip
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figuur 7.4: (a) pad van interval(i), (b) snelheden en versnellingen

van het T.e.p.

7.2 Positietransformatie

De padplanning maakt gebruik van naadcoördinaten in het

coördinatenstelsel van de portaalrobot. De camera levert echter de

coördinaten van de naad in het beeld. Deze coördinaten moeten dus

getransformeerd worden naar robotcoördinaten, voordat ze in het

padplanningalgoritme gebruikt kunnen worden. Het

padplanningsalgoritme maakt alleen gebruik van de y-coördinaten. Dit

betekent dat alleen de plaats van de beeldlijn waarop de naad zich

bevindt gebruikt wordt. Figuur 7.5 toont het beelcoördinatenstelsel

t.O.V het robotcoördinatenstelsel. Het beeld wat de kamera maakt is

gespiegeld t.o.V het vlak door het T.e.p. evenwijdig aan de x-as.
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t(i-l), wanneer het T.C.P. zich op het padpunt X(i-1) bevindt, een

snelheidsverandering gegeven worden, zodat het T.C.P. zich op het

tijdstip t(i) = t(i-1) + 40 ms op het padpunt ~(i) zal bevinden. Een

benadering voor de gewenste snelheid in traject(i) is:

Vy(i) !iY (i) /Tinterval (41)

De berekening van Vy(i) gaat er van uit dat het T.C.P. gedurende het

hele interval dezelfde y-snelheid heeft. De versnelling in

y-richting om van snelheid Vy(i-1) naar snelheid Vy(i) tijdens

interval (i) te gaan moet dan oneindig zijn. Dit kan praktisch niet,

want bij snelheidssturing moet de snelheid Vy(i) via een eindige

vertraging of versnelling bereikt worden. Dit kan een fout opleveren

in de gewenste positie van het T.C.P, die afhankelijk is van de

snelheidsverandering tussen twee intervallen, de versnelling en de

versnellingsduur.

tacc(i) (Vy(i) - Vy(i-1))/Ay(i) (42)

positiefout Vy(i) otacc(i) - (Vy(i-1) otacc(i) + O,SoAy(i) 0 (tacc(i) )2)

0,5 0 (Vy(i) - Vy(i-1))2/Ay (i) (43)

Uit de voorgaande vergelijking blijkt dat de positiefout kwadratisch

toeneemt met de snelheidsverandering tussen twee intervallen.

Wanneer de versnelling maar groot genoeg is en de

snelheidsveranderingen tussen twee intervallen klein is, zal de fout

in de positie klein zijn. Figuur 7.4 laat het pad zien tussen twee

opvolgende naadposities. In plaats dat het T.C.P. na 40 ms Y(i)

bereikt, komt het T.C.P op het punt Y' (i) terecht. De snelheden en

de versnellingen van het T.C.P. staan in de grafiek ernaast.
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x-as robot

figuur 6.3: beeldcoördinatenstelsel t.o.V het robot

robotcoördinatenstelsel

De lengte van de scène in y-richting wordt weergegeven door y .
beeld

De beeldlijn die overeenkomt met de y-positie van de naad wordt

aangegeven door y. De resolutie van de beeldlijnen is My. De

y-positie van het midden van de scène komt overeen met de y-positie

van het T.C.P (Y ) in robotcoördinaten. De afstand in
T. C. P •

x-richting tussen het T.C.P. en de lichtstreep bedraagt drie

intervallen.

De transformatie van beeldcoördinaten naar robotcoördinaten wordt

beschreven door formule (44).

y (i+3)
naad

o.5 - y - My - Y ( i +3 ) + Y ( i )
beeld T.C.P.

(44)

Omdat het padplanningsalgoritme alleen het verschil tussen twee

y-posities van de naad gebruikt, hoeft bij transformatie de

offset van O,5-y niet meegenomen te worden.
beeld

De y wordt verkregen via de DMC-regelkaart. De communicatie
T.e.p.

met de DMC-regelkaart om de T.C.P.-positie op te vragen duurt 1 à 2

ms. De T.C.P. positie is in de tussentijd weer veranderd. Wanneer de

vertraging niet bekend is, ontstaat na de transformatie een

positiefout bij de positiebepaling van de naad.
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6.3 Synchronisatie van de taken van het besturingsprogramma

Een tweede functie van het besturingsprogramma is het synchroniseren

van de akties, die plaats vinden. Het maken van een beeld, het

bewerken van een beeld, het inlezen van de coördinaten, de

padplanning en vervolgens het sturen van het T.e.p. moeten in een

vaste volgorde en op een vast tijdstip verlopen.

Zoals uit figuur 7.6 blijkt heeft de hardware stapdetector bij de

start van het maken van een nieuw beeld de naadpositie van de naad

uit het vorige beeld beschikbaar. De naadcoördinaten moeten binnen

20 ros na begin van het nieuwe beeld gelezen worden door het

besturingsprogramma, omdat anders de naadcoördinaten niet meer

beschikbaar zijn.

V-sync

stap

~

start beeld i
(

20 ms

( )

coördinaten van beeld i-l beschikbaar

~

start beeld i+l

figuur 7.6: timing van geldigheid gededecteerde naadcoördinaten

Het besturingsprogramma moet weten wanneer de camera met een nieuwe

beeldopbouwcyclus begint om op tijd de naadcoördinaten te lezen en

nieuwe stuurcommando's te genereren. Daarom moet de externe klok van

de camera ook door het besturingsprogramma gelezen kunnen worden.

Het besturingsprogramma kan dan synchroon lopen met de camera en de

beeldverwerking.
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7.4 Het initialiseren van de benodigde hardware

Uit het voorgaande verhaal blijkt dat het besturingsprogramma extra

hardware nodig heeft. Het besturingsprogramma

heeft input nodig van het beeldverwerkingssysteem om een pad te

berekenen en een extern kloksignaal voor de synchronisatie. Hiervoor

is een I/O-kaart beschikbaar. Het besturingsprogramma genereert

output om de robot te besturen en om de camera en de stapdetector

met elkaar te synchroniseren. Voor de besturing van de robot

wordt de DMC-regelkaart gebruikt.

De DMC-regelkaart moet ingesteld worden voordat de portaalrobot

gestuurd wordt. Het initialiseren bestaat uit het resetten van de

regelkaart voor de x-as en de y-as. Vervolgens moet een oorsprong

van het robotcoördinatenstelsel opgegeven worden. Als laatste moeten

de parameters ingesteld worden, die nodig zijn voor de

snelheidssturing van de assen. Dit zijn de versnellingen, die de

assen hebben bij snelheidsverandering en de gewenste snelheid van de

assen.

De I/O-kaart beschikt over twee 8255 IC's. De 8255 bezit drie

programmeerbare poorten van 8 bit: A, B en C. Elke 8255 kan apart

door het besturingsprogramma geadresseerd worden. Voor de

kommunikatie tussen de stapdetector en het besturingsprogramma wordt

er maar één gebruikt. Figuur 7.7 geeft de koppeling tussen de

stapdetector en de I/O-kaart weer.

videosignaal~

computer ~

beeld
verwerking

timer

y-positie
computer

computer

computer

figuur 7.7: koppeling tussen stapdetector en externe klok met

de I/O-kaart.
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De waarde van de y-teller van de stapdetector bedraagt maximaal 256

en wordt gelezen door poort A. De waarde van de x-teller bedraagt

maximaal 512 en heeft daarom twee poorten nodig om gelezen te kunnen

worden. Poort B leest de minst significante bits en poort C leest

het meest significante bit. Poort C heeft nog 7 lijnen, die niet

gebruikt worden. Daarom kan lijn 2 gebruikt worden om de externe

klok te lezen, die gebruikt wordt voor de synchronisatie.

Verder bezit de kaart een programmeerbaar timer-IC. Het timer-IC

heeft drie timers. TimerO wordt gebruikt als externe klok voor de

camera, de stapdetector en het besturingsprogramma. De klokcyclus

wordt ingesteld op 40 ms. Timer1 wordt als one-shot geprogrammeerd,

die ervoor moet zorgen dat op het juiste tijdstip een stuurcommando

wordt gegeven.

7.5 Opbouw van het besturingsprogramma

Naadzoeken houdt in dat alvorens een naad gevolgd kan worden, de

naad eerst gevonden moet worden. Daarom moet het werkoppervlak

gescand worden op de aanwezigheid van een naad. Wanneer een naad

gevonden is kan het besturingsprogramma beginnen met het volgen van

de naad. Het naadzoekgedeelte is echter niet gerealiseerd. Dit

betekent dat het T.C.P. met de camera voor de start van het

naadvolggedeelte van het besturingsprogramma boven het begin van de

naad gebracht moet worden.

Het eerste wat het besturingsprogramma moet doen is het

initialiseren van de I/O-kaart, de timers en de DMC-regelkaart.

Vervolgens moet de x-as met een eenparige snelheid gaan bewegen.

Omdat de x-afstand tussen de verschillende naadpunten konstant is,

moet de x-as eerst zijn eindsnelheid bereikt hebben voordat de

camera geldige beelden maakt. De eindsnelheid van de x-as wordt

bereikt na Vx/Ax s. Tijdens deze periode zijn de beelden, die de

camera maakt niet geldig en blijft het besturingsprogramma in een
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wachtlus. Het besturingsprogramma wacht een aantal klokpulsen, dat

gelijk is aan de versnellingsperiode van de x-as. Het eerste

beeld wat de camera na het bereiken van de eindsnelheid maakt,

bepaalt de positie van het eerste naadpunt. Vervolgens komt het

besturingsprogramma in een lus terecht, die de koppeling verzorgt

tussen het beeldverwerkingssyteem en de portaalrobot. In de lus

wordt telkens een routine doorlopen, die gekoppeld is aan de externe

klok van de camera en het beelverwerkingssysteem. De taken die de

routine tijdens een klokcyclus moet verrichten staan in figuur 7.5

vermeld.

externe klok ~~ _

40 ms

L

7 ms

figuur 7.5: timing van verschillende acties tijdens de beeldcyclus

De acties die bij het timingdiagram horen zijn:

1) Op de dalende flank van de klok timerO bereikt het T.C.P.

het naadpunt ~(i-3) waar het naartoe gestuurd werd op tijdstip

t(i-4) en wordt de positie van het T.C.P. gemeten. Deze positie

is nodig om de beeldcoördinaten te transformeren. Daarna wordt

de regelkaart met een nieuwe y-as snelheid Vy(i-l) geladen, die

het T.C.P op de volgende dalende flank van de resetklok moet

hebben om naar het volgende naadpunt X(i-l) gestuurd te worden.

2) Vervolgens worden de naadcoördinaten y(i) van het voorgaande

beeld op de stijgende flank van de klok via de IlO-kaart

ingelezen. Dit tijdstip valt vóór de v-sync van het tweede
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frame, dus de coördinaten die gelezen worden zijn geldig. De

naadcoördinaten worden door het padalgoritme gebruikt om de

y-snelheid van het T.C.P. te berekenen voor interval (i) .

3) De y-snelheid Vy(i-l) voor het volgende interval moet op het

juiste tijdstip beginnen. Omdat de DMC-regelkaart 7 ms nodig

heeft voordat de y-as reageert, moet het commando om met de

nieuwe snelheid te beginnen 7ms voor het begin van het nieuwe

interval gegeven worden. Dit wordt gerealiseerd door 33 ms na de

dalende flank van de resetpuls een interrupt te genereren.

Hiervoor wordt timerl als one-shot geprogrammeerd, die door de

opgaande flank van timerO, de resetklok, getriggerd wordt. De

actie op die interrupt is het sturen van de nieuwe y-snelheid

naar de DMC-regelkaart.

4) Hierna begint een nieuwe cyclus voor het volgende interval (i-l) .

Wanneer echter de x-as tegen het einde van zijn bereik dreigt

aan te lopen moet zowel de x-as als de y-as gestopt worden. Het

punt waarop dit dreigt te gebeuren kan gededecteerd worden door

het aantal beelden dat sinds de start gemaakt werd te tellen.

Het aantal beelden is een maat voor de afgelegde afstand.

Het besturingsprogramma is geschreven in TurboC. De flowchart van het

programma en de programmalisting staan in de bijlage B.
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Hoofdstuk 8 Het gerealiseerde naadvolgsysteem

Het naadvolgsysteem, zoals dit in de voorgaande hoofdstukken

beschreven is, moet goed ingesteld worden voordat het getest kan

worden. De snelheid die het T.C.P. in de x-richting heeft is 100
2

mm/s. De versnelling van het T.C.P. in de y-richting is 5000 mm/s en

in de x-richting 1000 mm/s~ Het dog-filter kan slechts één

streepbreedte detecteren. Daarom moet de streepbreedte van het beeld

precies op het dog-filter afgestemd worden. Het afstemmen gebeurt

door de afstand van de camera en het werkstuk te variëren en/of de

breedte van de geprojecteerde lichtstreep te veranderen. De

diafragmaopening en de scherpstelling van de gebruikte camera hebben

ook invloed op de streepdetectie. De uiteindelijke instelling levert

een beeldlijnresolutie op van 0,15 mmo Vervolgens moet het window

van de stapdetector goed ingesteld worden. Zoals in figuur 8.1 te

zien is, vertonen de x-posities van de streep niet altijd een stap,

maar gaan de twee streepsegmenten geleidelijk in elkaar over. De

stapgrootte, die nor.maal gesproken van de dikte van de naad

afhankelijk is, is dus veranderlijk.

(a) (b)

figuur 8.1: (a) vertekende stap, (b) gewenste stap

Het window zorgt er voor dat elke stap binnen de marge van

het window gedecteerd wordt. Er wordt een windowinstelling

gebruikt, die de grootst mogelijke detectiekans geeft. Toch zal het

voorkomen dat een stap niet gedetecteerd wordt. Het pad dat het

T.C.P. voor dat interval moet volgen kan niet berekend worden, omdat

de naadcoördinaten onbekend zijn.
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De oplossing voor dit probleem is het aanhouden van de

intervalsnelheid van het vorige interval. Dit gaat goed omdat de

verschillen tussen twee intervallen meestal niet zo groot zijn.

Er worden twee verschillende werkstukken gebruikt om de

naadvolgeigenschappen van het systeem te testen.

Het eerste werkstuk heeft een rechte naad. Het voordeel van het

volgen van een rechte naad is dat de verandering van de

y-coördinaten van de naad konstant is. De Vy van het T.e.p. zal

tijdens het volgen van de naad niet hoeven te veranderen. Op deze

manier kan gecontroleerd worden of de positiebepaling van de naad

tijdens het volgproces goed verloopt. De positie van de lichtstreep

in het camerabeeld moet tijdens het volgproces onveranderd blijven.

Bij de test is dit ook uitgekomen. Bij controle achteraf blijken de

snelheden, die door het padplanningsalgoritme zijn uitgerekend

vrijwel gelijk te zijn voor elk interval.

Het volgen van een gebogen naad is moeilijker omdat het T.e.p.

steeds moet versnellen om de naad te kunnen volgen. Daardoor zal ten

gevolge van het padplanningsalgoritme het pad van het T.e.p.

niet precies overeenstemmen met de werkelijke naad. Het

beeldverwerkingssysteem zal bovendien niet altijd de juiste

naadposities leveren. Bij de test is te zien dat het

T.e.p. de vorm van de naad bij benadering kan volgen. De opzet van

het project is gedeeltelijk geslaagd. Het is mogelijk een naad in

een werkstuk te volgen. De volgsnelheid van 0,5 mis en

volgnauwkeurigheid van 0,5 mm is nog niet gehaald.
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Hoofdstuk 9 Interface tussen DMC-430 en de portaalrobot

Om storingen te voorkomen moeten de signalen tussen de portaalrobot

en de de DMC-regelkaart ontkoppeld zijn. Dit houdt in dat de

stuursignalen niet direct aan de servoversterkers van de x-as en de

y-as gekoppeld worden. Bijlage C geeft een orcad-schema van de

interface tussen de portaalrobot en en de DMC-regelkaart.

De stuursignalen van de regelkaart naar de servoversterkers worden

ontkoppeld door tussen de signaalwegen isolatieversterkers te

plaatsen. De isolatieversterkers moeten aan de ingangskant gevoed

worden door de voedingsspanning van de DMC-kaart zelf. De

uitgangskant moet door een gescheiden voeding gevoed worden.

De liniaal signalen, die van de robotassen afkomstig zijn mogen op

hun beurt niet direct aan de regelkaart gekoppeld worden. De

liniaalsignalen van de assen worden via een opto-coupler aan de

regelkaart aangesloten. De liniaalsignalen moeten TTL-nivo hebben.

Om de veiligheid te vergroten kan tevens gebruik worden gemaakt van

de statussignalen van de DMC-regelkaart. De DMC-regelkaart heeft

error-signalen voor de x-,y- en z-as. Een error-signaal wordt aktief

zodra er een positieverschil van meer dan 1024 pulsen ontstaat

tussen de positie van de as die bestuurd wordt en de gewenste

positie, die de regelkaart heeft gegenereerd. Bijlage C toont een

orcad-schema van de beveiligingsschakeling. De errorsignalen van de

x-as en de y-as worden gebruikt om een relais met maakcontact aan te

sturen. Het relais is verbonden met de ingangsversterker van de

servoversterker. Wanneer geen fout optreedt is het relais

onbekrachtigd en blijft de servoversterker zijn werk doen. Wanneer

er een fout optreedt wordt het relais bekrachtigd en wordt op de

ingangsversterker nul volt gezet. De stroom door de motoren wordt

dan afgebroken. De schakeling geeft tevens door het doven van een

status-LED aan bij welke as een positiefout is opgetreden. Verder

zijn op de uiteinden van de x-as en de y-as eindstops gemonteerd. De

eindstops zijn schakelaars, die in de beveiligingsschakeling zijn
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opgenomen. De motoren worden stopgezet wanneer het T.C.P. tegen het

einde van het bereik loopt. Een makkelijk bereikbare schakelaar is

in het circuit van de eindstops opgenomen en dient als noodstop.

Verder wordt na het aanzetten van de DMC-regelkaart de

beveiligingsschakeling ingeschakeld. De robot kan pas gaan bewegen,

nadat de beveiligingsschakeling gereset wordt.
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Hoofdstuk 10 Conclusies en aanbevelingen

Het vis ion gestuurde naadvolgsysteem is gerealiseerd. Het systeem is

in staat met een snelheid van 100 mm/s een naad te volgen, die

hoofdzakelijk in de x-richting georiënteerd is. De nauwkeurigheid

van het naadvolgen is slecht. Het padplanningsalgoritme en de

naadpositiebepaling introduceren fouten. De afwijkingen die het

T.C.P. heeft t.o.V. de naad kan daardoor enkele mm bedragen.

10.1 Beperkingen t.O.V de te volgen naad

Het padplanningsalgoritme bepaalt de hoek van de naad

die het T.C.P. moet kunnen volgen. De vorm van het padalgoritme

bepaalt dat de camera drie naadpunten vooruitkijkt t.o.V het T.C.P ..

Uit figuur 7.1 valt te konluderen, dat de afstand tussen de

lichtstreep en het T.C.P. afhankelijk is van de snelheid van de

x-as.

I T.C·p·I-·....·.... ···.. ···· ..······....··......·..
0,5'y-beeld 1

figuur 10.1: De ligging van het T.C.P t.o.V. het camerabeeld

Uitgaande van de maximale snelheid van 500mm/s, die de x-as kan

hebben, is de maximale afstand tussen het T.C.P. en het te

detecteren naadpunt 6 cm. De uiterste plaats waar een naad in het

beeld zichtbaar is, is de rand van het beeld. De y-afstand tussen de

rand van het beeld en het T.e.p. bedraagt de helft van de

beeldgrootte, dus 2,5 cm. Figuur 10.2 geeft de maximaal te

detecteren hoek van de naad weer.
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figuur 10.2: de maximaal te detecteren hoek van de naad

De hoek 8 tussen het T.C.P. en de rand van het veld dat door de

camera wordt bestreken is arctan(2,5/6)=22,6·.

De hoek van de baan, die het T.C.P. tijdens interval(i) maakt met de

x-as zoals in figuut 10.3 te zien is, is afhankelijk van de

snelheidsvector V(i)=( Vx,Vy(i) ) van het T.C.P.

L. baan arctan
t:.Y(i)

t:.X(i)

arctan
Vy (i) °Tinterval

Vx °Tinterval
(45)

y( j)

I

I

y( i-U ---~--~-. I

i Y
I Del ti H I

I

x(j-l> x(i)

lDo"
'

V

x-as

figuur 10.3: de baan van het T.C.P. tijdens interval (i)
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De maximale snelheid van het T.C.P. in de y-richting bedraagt 500

mm/s. De maximale hoek die de baan van het T.C.P. dan maakt

bedraagt arctan(SOO/SOO) = 45'. De maximale versnelling van de

y-as bedraagt 5000 mm/s
2

• De maximale snelheidsverandering, die door

het versnellen van het T.C.P. in y-richting kan worden gerealiseerd

bedraagt AyoTinterval = 200 mm/s. Voor een hoekverandering van 22,6'

is een snelheidsverandering in y-richting nodig van 208 mm/s. Dit

betekent dat de maximale hoekverandering van het T.C.P.in een

interval 22,58' kan bedragen. Tijdens het hele interval moet het

T.C.P. versneld worden. Hierdoor wordt de grootst mogelijke

positiefout opgebouwd ten gevolge van het padplanningsalgoritme. De

werkelijke hoek die het T.C.P. met de x-as maakt komt overeen met de

gemiddelde snelheid van het T.C.P. tijdens het interval. Deze

bedraagt O,SoAyoTinterval = 100 mm/s. Dit komt overeen met een

hoekverandering van 11'. Dit betekent dat de hoekverandering van de

naad per interval 11' mag bedragen. De uiterste hoek van de naad mag

22' zijn. Wanneer de Vx snelheid lager wordt liggen de naadpunten

dichter bij elkaar en wordt de hoek tussen het T.C.P en de rand van

het beeld groter.

10.3 Aanpassingen

Er treden fouten op bij de beeldverwerking en bij het

besturingsprogramma. Het besturingsprogramma kan niet op het juiste

tijdstip de positie van het T.C.P. opvragen. Dit levert een fout op

bij de positietransforrnatie. Dit kan opgelost worden door

hardwarematig de positie van het T.C.P. te genereren, zoals dit in

[3] gedaan is. De positie van het T.C.P. wordt op het juiste moment

bevroren, zodat de positie op ieder moment gelezen kan worden. Het

padplanningsalgoritme veroorzaakt ook fouten, omdat voor de eenvoud

verwaarlozingen worden gemaakt bij de berekening van het pad. Een beter

padplanningsalgoritme doet dit niet en maakt gebruik van terugkoppeling

tussen de naadpositie en het pad dat over de naad wordt

afgelegd. Een afwijking, die in een vorig interval is opgetreden

wordt ingecalculeerd bij de berekening van het pad voor het komende
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interval. De afwijking, die in een interval wordt gemaakt, kan op

deze manier niet in alle volgende intervals meegenomen worden.

De fouten, die het beeldverwerkingssysteem introduceren kunnen

opgelost worden door de uitsmering van de naadpositie in het

camerabeeld te verkleinen. De uitsmering van de stap in de streep

zal gering blijven, wanneer de streep een fractie van de 20 ms

zichtbaar blijft. Dit gebeurt door de projector te laten flitsen. De

flits moet zolang duren, dat de y-positie van het T.C.P. met een

maximale y-snelheid binnen een nauwkeurigheid van 0,5 mm gemeten kan

worden. Dit betekent dat het T.C.P. binnen de flitstijd een

verplaatsing mag hebben van maximaal 0,5 mm. De flitstijd wordt dan

0,5/500 = lms.
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Appendix A

De vergelijkingen (17) en (18) worden in hoofdstuk 3 gebruikt om

de state space beschrijving te realiseren van de koppeling tussen de

x-as en de x'-as. Hieronder worden de vergelijkingen opnieuw

opgesteld, maar met de coefficienten an en ~n.

"al·U + a2 oU + a3 oU

"{31·U + {32 oU + {33 oU

"a4 0 x + aox

"
~4oFx + {3sox + (36 oX

De state-space beschrijving uit deze vergelijkingen is als volgt:

Hierin stelt e de toestandsvector voor:

f , T

P [U,U,x,x)

De matrices A en B kunnen bepaald worden door de elementen van de

afgeleide van de toestandsvector uit te drukken in de elementen van

de toestandsvector en Fx.

pI U

p2 U pI

p3 x

p4 x p3

Er rest nu nog de bepaling van p2 en p4. Deze kunnen bepaald worden

door uit vergelijking (16) en (17) x te elimineren om p2 te bepalen

en vervolgens U te elimineren om p4 te bepalen.
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p2 "u Klop2 + K2°pl + K3 op4

waarbij:

Kl (a6°~2 - ~6oa2)/(~6oal-a6o~l)

K2 (a6°~3 - ~6oa3) / (~6oal-a6o~l)

K3 (a4o~6 - ~4oa6) / (~6oal-a6o~l)

"p4 x = K4°p2 + Ksopl + K6°Fx + K7°p4

waarbij:

K4 (~lo a2 - alo~2) / (~loa6 - alo~6)

KS (~l °a3 - alo~3)/(~loa6 - alo~6)

K6 (~4 °al - a4o~l)/(~loa6 - alo~6)

K7 (~S °al - aso~l)/(~loa6 - alo~6)

De matrices A en B zijn nu bepaald:

A

o

K2

o

KS

1

Kl

o
K4

o
o
o
o

o

K3

1

K7

B

o

K3

o
K6

De matrix C geeft aan welk element van de toestandsvector

uitgerekend moet worden.
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Appendi.x B

De flowchart van het besturingsprogramma, dat in hoofdstuk 7

functioneel wordt beschreven geeft alleen het mainprogramma weer.

De gebruikte subroutines zijn afkomstig uit [2] en worden hier niet

meer uiteengezet

init DMC-kaart

init I/O-kaart

l
I

start resetklok

timerO periode 40 ms

start x-as met snelheid Vx

I ja

eerste geldig beeld wordt gemaakt

het eerste beeld is nummer 1

l
1

start timerl

timerl zorgt voor interrupt

7ms voor S klokflank
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wacht op L klokflank timerO

I
lees y-positie T.C.P

middels DMC-kaart

zet Vy voor volgend interval klaar

I
enable interrupt

wacht op interrupt

disable interrupt

I
begin nieuwe Vy

stuur ; naar DMC

wacht op I klokflank timerO

I
lees beeldpositie(i+3)

verkregen uit beeld i

transformeer beeldcoördinaten

padplanning voor interval(i+3)

begin cyclus voor beeld i=i+l

ja

stop x-as

stop y-as

einde



/***********************************************************************/
/* * /
/* BESTURINGSPROGRAMMA VOOR HET VOLGEN VAN NADEN */
/* DOOR EEN ROBOT */
/* ONDER VIS ION-STURING */
/* * /
/* geschreven door Paul Hensgens */
/* februari 1990 */
/* vakgroep Meten en Regelen van de fakulteit Elektrotechniek T.U.E */
/* */
/***********************************************************************/

:#include
:#include
:#define
:#define
:#define

<header.h>
<constant.h>
I MAX
XY SPEED RATIO- -
DIST 2

150
3

struct {
float Vy,Ys,Xs,Ytcp,y;

} traj [160];

int

char
long

i,
Old_Int_Mask,
interrupt ion,
startcyclus;
C0rr~ction=1.07,

Delay=0.007,
DeltaT=0.04,
My=0.145,
Mx=O .101,
VxMax=500,
VyMax=500,
Vy,
Vybuf,
Axmax=l 000,
Aymax=5 000,
offset;

dmcstr[20];
HexResponse;

/*
/*
/*
/*
/*
/*
/*
/*
/*
/*
/*
/*
/*
/*
/*
/*

Interval Counter, starts between point 1 and
Interrrupt mask for the slave
interrupt-flag
aantal malen deltaT voor opstarttijd x-as
The GL2010 introduces a velocity error
The measured de1aytime, reading V to DMe
Interval tijd
beeldvergroting Y-richting
beeldvergroting X-richting
Maximum X velocity
Maximum Y velocity
Vy in huidig interval
Vy wordt 1 cyclus bewaard in Vybuf
Maximum X accelleration=1000 mm/s A 2.
Maximum Y accelleration=5000 mm/s A 2.
Eerst ingelezen waarde wordt offset

2 */
*/
*/
*/
*/
*/
*/
*/
*/
*/
*/
*/
*/
*/
*/
*/

void interrupt (*vect3) (void); /* Pointer to interrupt vector of program*/

/**** The functions and Procedure used in XY ROBOT. */
void interrupt Y_INT_PROC(void);
void Pathplanning(void);
void show_results(void);
void transform(int);
void Initialize_IO_Board(void);
void Initialize_DMC_Board(void);
void put-F0s_vel_command(char,char,long,int);
void Set_IRQ3(void); /* Set interrupt vector interrupt IRQ3 */
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void
void
int
void

Reset_IRQ3(void); /* Reset interrupt
send-pos_vel_command(char,char,long,int);
send(char *,int);
error (int);

vector int. IRQ3 */

/*************************************************************************/
/* POSITION CONTROL TROUGH VELOCITY */
/*************************************************************************/

main ()
{

int x,y;
char str[4];

HexResponse=O;
str[O]='T' ;
str[l]='P';
str[2]=';';
str[3]='\O' ;

i=O;
Vy=O;
Vybuf=O;
interruption=O;
offset=O;
startcyclus=l;

clrscr () ;

/* interval teller */
/* beginsnelheid y-as is nul */

/* interrupt-flag wordt gereset */

/* wachttijd is 1 cyclus */

printf("l) Druk op groene stopknop\n");
printf("2) Schakelkast op simulator (X en Y)\n");
printf("3) Breng robot in beginpositie\n");
printf("4) Reset slave regelaar\n");
printf("S) Reset servo's\n");
printf("6) Schakelkast op robot (X en Y)\n");
printf("\nSla vervolgens een toets aan\n");

getch();
clrscr () ;

/* y_teller wordt gereset */
/* x-as start op ; */

Load_Counter(COUNTERO,DeltaT);

error(send("BG;",PORTX));

/* countertijd klok

/* start x-as */

40ms */

while( startcyclus<4 )
{

while«inp(PORT2C) & Ox04)
while«inp(PORT2C) & Ox04)

++startcyclus;

4 );
o );
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++i;

Load_Counter(COUNTER1,DeltaT-Delay);

while(i<I_MAX-2)
{

while((inp(PORT2C) & Ox04) ==4);

error(send(str, PORTY));

/* x-as heeft eindsnelheid */
/* eerste geldige beeld */

/* interrupt komt O.07ms */
/* voor begin neg. klokflank */

/* test op neg. flank timerO */

/* lees positie y-T.C.P.*/

traj[i) .Ytcp=(float)HexResponse/POS_CNT;

putyos_vel_command('V', 'M',
(long) (Correction*Vy*LINEAL_CNT),PORTY);

while(interruption==O) ;
interrup-flagwordt geset*/

interruption=O;

outportb(PORTY,' i');

while((inp(PORT2C) & Ox04)

y=255-inp(PORT2B);
traj[i+3) .y=y*My;

transform (y) ;

Pathplanning();

++i;

error(send("ST;",PORTX)) ;
error(send("ST;",PORTY));

show_results();
}

o );

/* enable interrupt */

/* wacht op interrupt

/* reset interrupt-flag */

/* disable interrupt */

/* verander Vy y-as */

/* lees y-positie beeld */
/* y-beeldpositie */

/* transformeer beeldcoördinaten */
/* naar robotcoördinaten */

/* padplanning voor interval i+l */

/* start cyclus volgend interval */

/* stop x-as en y-as */
/* einde pad */

/************************************************************************/
/* TRANSFORM SEAM POSITION */
/************************************************************************/
void transform(y)
int y;
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/* naad niet gevonden */
/* naadpositie blijft gelijk */

{

traj[i+3) .Ys=(floor(lO*(My*y+traj[i) .Ytcp»+O.5)/lO;
if(i==l) offset=traj(4) .Ys; /* lste naadpunt
traj[i+3) .Ys=traj[i+3) .Ys-offset;
if( y*My > 34 ) traj[i+3) .Ys=traj[i+2) .Ys;

}

is offset */

/************************************************************************/
/* PATHPLANNING */
/************************************************************************/
void Pathplanning()
{

Vy=Vybuf;
Vybuf=(traj[i+3) .Ys-traj[i+2) .Ys)/(l*DeltaT);
traj[i+3) .Vy=Vybuf;

}

/************************************************************************/
/* LOAD COUNTER. */
/************************************************************************/
Load_Counter(counterport, timer_value)
int counterport;
float timer_value;
{

unsigned short T;
T=(unsigned short) (timer value/TlMERRATIO);
outportb (counterport, (T & OxFF»;
outportb (counterport, ((T» 8) & OxFF»;

}

/************************************************************************/
/* INITIALIZE THE DMC BOARD */
/************************************************************************/
void Initialize_DMC_Board(void)
{

HexResponse=O;
error (send ("AB; ",PORTX) );
error(send("AB;",PORTY»;
error(send("HX;",PORTX»;
error(send("HX;",PORTY» ;
error(send("DH;",PORTX»;
error(send("DH;",PORTY»;
error(send("DF;",PORTX»;
send-pos_vel_cornrnand('A','C', (long) (Axrnax*LINEAL_CNT), PORTX);
send-pos_vel_cornrnand('A','C', (long) (Ayrnax*LINEAL_CNT), PORTY);
send-pos_vel_cornrnand('S','P', (long) (VxMax*LINEAL_CNT), PORTX);
error(send("VM;", PORTX» ;
error(send("VM7;", PORTY»;
error(send("BG;", PORTY»;
error(send("TL7F;", PORTY»;

/************************************************************************/
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/* INITIALIZE THE IO PORTS */

*/
shot*/
shot*/

*/
*/

Counter 0 block generator: mode 3
Counter 1 pos. edge triggered one
Counter 2 pos. edge triggered one
PORTI A input, Band C output
PORT2 A,B,C input

/************************************************************************/
void Initialize_IO_Board(void)
{
outportb(COUNTER_CONTROL,Ox36); /*
outportb(COUNTER_CONTROL,Ox72); /*
outportb(COUNTER_CONTROL,OxB2); /*
outportb(PORTl_CONTROL, Ox90); /*
outportb(PORT2_CONTROL, Ox9b); /*

1

/************************************************************************/
/* */

); /* Enable IRQ3*/

/************************************************************************/
void Set_IRQ3()
{
disable() ;
vect3 = getvect(OxOB);
setvect(OxOB, Y_INT_PROC);
outportb(Ox21, ( (Old_Int_Mask=(inport(Ox21» & OxF7)
enable() ;

1

/************************************************************************/
/* */

*/
*/
*/

*/
*/

/* disable hardware int's
/* disable IRQ 3 in PIC by
/* restore old vector
/* EOI to PIC 8259

/* CPU will listen again

/************************************************************************/
void Reset_IRQ3(void)
{
disable();
outportb(Ox21, Old_Int Mask);
setvect(OxOB, vect3);
outportb(Ox20, Ox20);
enable();

I

/************************************************************************/
/* INTERRUPT PROCEDURE */
/************************************************************************/
void interrupt Y_INT_PROC(void)
{
interruption=l;

I

/**************************************************************************/
/* SHOW RESULTS */
/**************************************************************************/
void show_results()
{
int k,l=O;

do
{
printf(" y
for(k=Oik<=22;++k)
{

Ys Ytcp Vy\n");
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printf("%2d ",1);
printf("% 2.3f ",traj[l] .y);
printf("% 2.3f ",traj[l].Ys);
printf("% 2.3f ",traj[l] .Ytcp);
printf("% 2.3f \n",traj[l] .Vy);
++1;

}

while (getch () ! ",,' c' ) ;
} while(l<I_MAX);

}

/*************************************************************************
** Function to send command string to DMC controller board. **
** **
**
**
**
**
**

Base (data) address of particular axis is passed in "port".
Pointer to command string is passed in "Command".
Status register bits are returned in "Status".
Pointer to response string is returned in "AsciiResponse".

**
**
**
**
**

** Procedure changes global variabIe "ERROR": **
** 0 if command accepted, and ':' returned as last char, **
** 4 if command accepted, but '?' returned as last char, **
** 25 if timeout occurs on transmitting a command char, **
** 27 if timeout occurs waiting to receive ':' or '?' as **
** last receive char, **
** 26 if char overrun occurs for response string. **
** To show the user that the processor is working, a timer is **
** started, stopped and displayed on line 1 of the screen. **
*************************************************************************/

int send(Comrnand, port)
char *Comrnand
int port;

/* pointer to command string. */
/* axis read/write data byte address*/

{

int

int
char

Time ,
TlMEOUT=SOOO;
RxChCount=O ;

*AsciiResponse;

/* timeout counter.
/* arbitrary timeout count.
/* receive char count.
/* pointer to response string.

*/
*/
*/
*/

AsciiResponse=dmcstr;
*AsciiResponse='\O';

;/* read char into response. */

init timeout counter. */
while transmit buffer not ready, */

timeout count not zero. and */
receive char count < 15... */
... if receive char ready, */

/* while not end of command string .. */, \ 0'

TIMEOUT /*
! (inp(port+1) & Ox02) && /*

( --Time ) && /*
( RxChCount < 15 » /*

(inp(port+1) & Ox01) == 0 ) /*
{

* (AsciiResponse++) = inp(port)

if(

while( *Command !=
{

Time =
while (
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RxChCount++ ;
Time = TIMEOUT
}

if ( !Time )
{

*AsciiResponse '\0'
return (25) ;
}

else if( RxChCount == 15 )
{

*AsciiResponse '\0'
return( 26 ) ;
}

e1se outp(port,*(Command++));/*

/* increment receive ent. */
/* restart timeout counter. */

/* if timeout on com. send, */

/* terminate response str, */
/* error flag #25. */

/* terminate response stro */
/* error flag #26. */

else write next byte to DMC.*/

inp(port);/* else append char into response

, \ 0'

/* init timeout counter. */
/* while receive char not ready */
/* timeout count not zero... */
/* decrement timeout count. */
/* if timeout on char. receive, */

}

HexResponse=OxOL;
do

{

Time TIMEOUT ;
while( ( inp(port+1) & Ox01

( --Time

if ( ! Time
{

*AsciiResponse
return ( 27 )
}

else
{

* (AsciiResponse++)

&&

)

/* do for each received char. */

/* terminate response string,
/* error flag #27.

*/
*/

string. * /
RxChCount++ ; /* increment receive char count. */
if ( isxdigit(*(AsciiResponse-1)))

{

HexResponse=(HexResponse) «4;
if ( isdigit(*(AsciiResponse-1)))

HexResponse=(HexResponse) I (*(AsciiResponse-1)-'0'+OxOL);
else HexResponse=(HexResponse) I (*(AsciiResponse-1)-'A'+OxAL);
}

if(HexResponse>Ox7fffff)
HexResponse=(HexResponse-Ox1000000);

}

while( (*(AsciiResponse-1) != , :')&& /* continue if last char not
, :' * /

(*(AsciiResponse-1) != '?')&& /* ... last char was not '?'
and .. * /

RxChCount < 15
*AsciiResponse = '\0' ;
if( * (AsciiResponse-1) '?'

return (4)
*/

return(O);

);/* ... receive char count < 15. */
/* terminate response string. */
/* if '?' received for last char,*/

/* return '?' flag (#4).
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/***************************************************************************/
/* SEND POS VEL COMMAND */

*/

*/

/* the string to send;\0";

/* dummy variabIe; counter applicationi=O;
hex;
string[lS]="XX

/***************************************************************************/
void send-pos_vel_command(charl, char2, command, port)
/* send-pos_vel_command takes two ascii values, a command value and a port

addres from position_velocity_command and puts the right output command
as an ascii string of hex characters to send_string. */

char charl, /* first character of the command */
char2; /* second character of the command */

long command; /* the command input value */
int port; /* the portaddres for the command to be send */
{

int
long
char

string[i]=string[i+l]; }
*/

/* The first command in ascii */
/* The second command in ascii*/

while ((i<lO) && (command>O)) /* generate command in hex ascii's */
{

if (( hex=(command & OxOOOOOOOFl) ) < OxOOOOOOOAl)
string[ll-i]=(hex+'O') ;

else string[ll-i]=(hex+'A'-OxOOOOOOOAl);
command=command»4;
i++;
}

while (string[2]==' ') {for (i=2; i<13;i++)
/* reduce the stringlenght to a minimum
string[O]=charl;
string[1]=char2;
HexResponse=hex;
send(string, port );
}

/************************************************************************/
/* PUT POS VEL COMMAND. */
/************************************************************************/
void put-pos_vel_command(charl, char2, command, port)
/* put-pos_vel_command takes two ascii values, a command value and a port

addres and puts the right output command as an ascii string of hex
characters to the DMC port. */

char charl, /* first character of the command */
char2; /* second character of the command */

long command; /* the command input value */
int port; /* the portaddres for the command to be send */
{

int i=O, /* dummy variabIe; counter application
RxChCount=O; /* receive char count.

long hex, /* dummy variabIe
Time , /* timeout counter.
TIMEOUT=SOOOOO; /* arbitrary timeout count.

char *AsciiResponse;
char string[lS]="XX \0"; /* the string to send

*/
*/
*/
*/
*/

*/

AsciiResponse=drncstr;
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string[0)=char1; /* The first command in ascii */
string[1)=char2; /* The second cornmand in ascii */
if ( (string[O)=='V') && (string[l)=='M') && (cornmand==O) ) string[2)='F';
if (cornmand <0) { string[2)='-'; cornmand=-cornmand; }
while «i<10) && (cornmand>O» /* generate cornmand in hex aseii's */

{

if « hex=(cornmand & OxOOOOOOOFl) < OxOOOOOOOAl)
string[ll-i}=(hex+'O');

else string[ll-i)=(hex+'A'-OxOOOOOOOAl);
cornmand=command»4;
i++;
}

/* reduce the stringlenght to a m~n~mum */
while (string[3)==' ') { for (i=3; i<12;i++) string[i)=string[i+1); }
if (string[2)==") { for (i=2; i<12;i++) string[i)=string[i+l}; }

/* ------------------------------------------------------------------- **
** Function to send command string to DMC controller board.
** After sending, the command must be terminated by procedure
** "terminate send".

**
**
**

;/* read char into response.*/
/* increment receive ent. */
/* restart timeout counter.*/

init timeout counter. */
while transmit buffer not ready,*/

timeout count not zero. and */
receive char count < 15... */
... if receive char ready, */

/* while not end of cornmand string.*/!= '\0'

TIMEOUT ; /*
! (inp(port+1) & Ox02) && /*

( --Time ) && /*
( RxChCount < 15 » /*

(inp(port+1) & Ox01) == 0 ) /*
{

* (AsciiResponse++) = inp(port)
RxChCount++ ;
Time = TIMEOUT ;

if(

string[i)
{

Time =
while (

** ------------------------------------------------------------------- */
i=O;
while(

}

if( !Time ) /* if timeout on com.send, */
{

*AsciiResponse = '\0' ; /* terminate response str, */
printf("TlMEOUT\n\a");
}

else if( RxChCount == 15
{

*AsciiResponse = '\0' /* terminate response str.*/
printf("TOO MANY CHARACTERS RECElVED\n\a");
}

else
{

outp(port, string[i); /* write next byte to DMC.*/
i++;

void error(fout)
int fout;
{

if (fout !=O) {printf ("%d\n", fout) ;
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