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Samenvatting

In dit verslag wordt een uitbreiding voorgesteld van de standaard

besturing van een industrierobot, door toevoeging van een micro-computer

systeem. Met deze externe computer is de 6e vrijheidsgraad van de robot

bestuurd; dit is een los van de robot opgestelde motor. Bij deze besturing

wordt gebruik gemaakt van het standaard motor-regelcircuit van de robot.

Door de geringe mogelijkheden van het beschikbare computersysteem is de

ontwikkelde software (nog) erg beperkt, maar de prestaties van deze

uitbreiding zijn bevredigend. Als test is het dynamisch gedrag van een

robot-as geregistreerd.

Ook wordt in dit verslag ingegaan op de problematiek van de coordinaten

transformatie, een onmisbaar onderdeel van een robotsysteem, dat is

uitgerust met sensoren t.b.v. een adaptieve besturing.

Dit project is uitgevoerd binnen de interafdelings-werkgroep 'Industrie

robots', een samenwerkingsverband tussen de vakgroep Meten en Regelen

van de afdeling Elektrotechniek en de vakgroep Produktietechnologie en

Bedrijfsmechanisatie van de afdeling ~erktuigbouwkunde.
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Inleiding

In 1920 gebruikte Karel Capek in zijn toneelstuk

"Werstand's Universal Robots" het woord robot als

aanduiding van een antropomorf mechanisme. De

robots zagen er precies hetzelfde uit als mensen,

maar hadden geen gevoelsleven. Experimenten op dat

gebied liepen uit de hand en de robots verlieten

de fabrieken om de macht in handen te nemen. In

science-fiction verhalen wordt de robot vaak nog

monstrueuzer afgeschilderd.

Bij de aanduiding 'industrierobot' moet men echter denken aan een

mechaniek, in de vorm van een min of meer antropomorfe arm, dat binnen

een beperkte ruimte, bestuurd door een computer zelfstandig een aantal

handelingen kan verrichten. H~t RIA (Robot Institute of America) gebruikt. .
voor een industrierobot de volgende defenitie:Een programmeerbare,

mulii~functionelehanteermachine, ontworpen'om materiaal, onderdelen,

gereedschappen of bijzondere voorwerpen te bewegen d.m.v. geprogram

meerde bewegingen voor het uitvoeren van een reeks taken. Doordat het

JIRA (Japanese Industrial Robot Association) volstaat met de defenitie:

een in meerdere vrijheidsgraden vrij programmeerbare hanteermachine,

bestaan er nogal wat meningsverschillen over het aantal robots in Japan.

Zij rekenen namelijk ook de eenvoudige 'pick and placet-units en de met

de hand bediende manipulatoren tot de robotsl

De robots, die tegenwoordig in de industrie gebruikt worden, behoren

vrijwel allemaal tot de eerste generatie: zij voeren de voorgeprogram

meerde handelingen uit zonder acht te slaan op eventueel optredende

veranderingen in de omgeving. Er is immers geen terugkoppeling van

informatie uit de omgeving naar de robotbesturing. Hebben we weI een

terugkoppeling m.b.v. tast-,kracht-, of gezichtssensoren, dan spreken

we van een eerste generatie robot.Hiervoor is weI een grote investering

vereist in de vorm van een uitgebreider computersysteem, sensoren en

bijbehorende electronica. Daarentegen treedt er minder uitval op bij de

produktie t.g.v. produktafwijkingen, kan geld bespaard worden bij de
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produktievoorbereiding en is het toepassingsgebied van de robot aanzien

lijk uitgebreid.

TIe afdeling Werktuigbouwkunde van de Technische Hogeschool Eindhoven

heeft sinds een aantal jaren een ASEA-IRb 6 industrierobot in bezit.

TIeze behoort tot de eerste generatie. Er zijn dus geen sensoren aanwezig,

die de handelingen van de robot kunnen korrigeren bij gewijzigde werkom

standigheden. Een ande~ezwaar blijkt in de praktijk te zijn, dat het

programmeren van de robot nogal omslachtig is.

TIaarom is het idee gerezen de mogelijkheden van de robot te vergroten

door toevoeging van een extern computer-systeem. Hierdoor zouden een

adaptieve besturing van de robot en een gebruikersvriendelijker systeem

mogelijk worden.

In dit verslag wordt de aansluiting van het externe computersysteem

beschreven en een aanzet gegeven voor de verdere ontwikkeling van dit

systeem tot een volwaardige tweede generatie robotbesturing.

ROBOTS: Science-fiction••••• of ••••••Werkelijkheid?
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1. Beschrijving van het ASEA-IRb 6 robotsysteem

1.1. Inleiding

Ret ASEA-robotsysteem kan in drie stukken opgedeeld worden:

-Ret mechanisch systeem

-Ret positioneer systeem

-Ret besturings systeem

Ret mechanisch systeem omvat de vijf geometrische vrijheidsgraden met

de bijbehorende overbrengingen naar de aandrijfmotoren, waardoor de

vereiste bewegingen van de robothand worden verkregen.

Ret positioneersysteem bevat per motor een tachometer, positieopnemer

en een digitaal en analoog regelcircuit voor de motorbesturing.

Ret besturingssysteem bevat een micro-computer, taperecorder-interface

en een interface voor het handbesturingsapparaat en diverse externe

input- en outputeenheden.

Fig.1.1. geeft ~e opbouw ~an het robotsysteem globaal weer.

GEBRUIKER

! !
.controle- Tape- Randprogrammeer-

paneel recorder apparaat

I,I,

I GeheugenlComputer l
f T.. ~ .--------..,

Input/Output Positie
-. ---- -

signalen regellus
1

Snelheids - >... ----
regellus

1
ljRobotas! - - ---

Dit kan uitgebreid

worden tot 6 assen.

I
I

,j,

PHOCES

Fig.1.1. Schema van het robot-systeem.
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In het geheugen is een vast besturings-programma opgeslagen, op basis

waarvan de computer de diverse bedieningsopdrachten interpreteert en

besturingsfunkties uitvoert. De gebruiker en het besturingssysteem

communiceren via het bedieningspaneel en het handprogrammeer-apparaat.

De computer observeert regelmatig de status van de stuur-circuits en

geeft de toestand van het systeem weer door het oplichten van de

betreffende lampen. Verder geeft de computer de gewenste verplaatsings

opdrachten aan de betreffende motorbesturings-circuits, inspecteert

en verwerkt beveiligingssignalen en verzorgt, indien daartoe geprogram

meerd, invoer/uitvoer van signalen.

In de volgende paragrafen worden de drie onderdelen van het robot

systeem in detail besproken.

1.2. Ret mechanisch systeem.

De robot heeft vijf vrijheidsgraden (Fig.1.2.). Er is een rotatie in

a

boven-arm

pols

onder-arm

voet

Fig.1.2. De ASEA-IRb 6 robot.
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horizontale vlak (p -as), een beweging in het vertikale vlak met de

onderarrn (e ) en de bovenarrn ( 0<) en er zijn twee rotatiebewegingen

in de pols (t en v). Aangezien de hoofdvrijheidsgraden rotaties zlJn

rekenen we deze robot tot de klasse 3R. (Er zijn ook robots van de

klasse 3T (drie translaties) of combinaties van deze twee klassen.

Ret werkgebied van de robot heeft een toroide vorrn, waarvan in Fig.1.3.

de doorsnede is getekend.

----- -- werkgebied voor de grijper
---- werkgebied voor de pols

IRb-6
(m m)

A 317
B 723
C 953
0 803
E 513
F 380

a 1 328
\ b 1 418
\ c 1 045L_..... I d 615

" I
'--~ e 720

f 1 045

____-+-_...L...- ~O

Fig.1.3. Doorsnede van het werkgebied van de robot.

De ex' - en de D-beweging zijn via een parallellograrn-constructie aan

elkaar gekoppeld.(Fig.1.2. en Fig.1.4.)

-..." ,~',
";.< "'--_--{ "',~ L - -r:: , '

A~ -, '
/7- 7 ,.--'

/ / /
/ /. /
/ /

/. /
/

/

Fig.1.4. Parallellograrn-constructie van de robot.
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Dit heeft tot gevolg, dat de hoek 0( t.o.v. het horizontale vlak constant

blijft indien e verandert en omgekeerd. Verder kunnen de 0( - en de

8-bewegingen in de computerbesturing gecoordineerd worden om horizon

tale en vertikale bewegingen van de pols mogelijk te maken. Ook in de

pols is een compensatie-mechanisme aangebracht, wat ervoor zorgt dat

de pols ongeacht 0< - of 8 -bewegingen, toch dezelfde hoek met het

horizontale vlak houdt.

Lit.(1) geeft een gedetailleerdere beschrijving van dit mechanisch

systeem.

1.3. Ret positioneersysteem.

Elke vrijheidsgraad heeft zijn eigen systeem, dat de betreffende motor

aanstuurt volgens de verplaatsingsopdrachten van de computer. Fig.1.5.

geeft de opbouw van dit systeem weer ••

. ,

Computer

Volgende Instruktie

Gewenste

Digitaal regelcircuit I Analoog regelcircuit

resolver-feedback

Motor I Robot

!~echanisch

Systeem

Fig.1.5. Positioneersysteem van een robot-as.
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Een gewenste verplaatsing P wordt door de programmatuur gedoseerd

toegevoerd aan het digitale regelcircuit volgens:

P U(t)=P.U(t)+P.U(t+T)+P.U(t+2T)+••••••• P.U(t+KT)+P t.U(t+(K+1)T).res

Hierin stelt Teen tijdseenheid van ongeveer 0.01 sec. voor, gegeven

door een klokoscillator van 98 Hz.
1\

Verder geldt: P=~ p + P t
1 res

De grootte van de verplaatsing p, die gedurende t wordt voorgeschreven

en dus een maat is voor de snelheid ( ~ = p incr·/10 msec.) ligt vast

als parameter bij de verplaatsingsopdracht of wordt berekend uit de

geprogrammeerde tijd bij deze verplaatsing.

Via een fase-modulator wordt deze verplaatsing p omgezet in een

fase-analoog signaal p • Dit wordt vergeleken met het resolver-signaal
c

dat de actuele positie van de motor aangeeft. De positiefout E
wordt vervolgens omgezet in een snelheidssturing van de motor.

In hoofdstu~ 3 zal het meet en regelcircuit in detail behandeld

worden en verder geeft ook Li~.(1) hierover meer informatie.

1.4. Het besturingssysteem.

De belangrijkste onderdelen van dit 'commandocentrum' van de robot zijn

de Intel 8008 microprocessor, het geheugen (7K ROM en 4K RAM) en het

handprogrammeerapparaat (voortaan HP genoemd).(Zie Fig.1.6.)

,

< IN'J'EL-BUS

1 t t t !
INTEL 7K ROM -Interrupt- Taperecorder- Input/Output-

8008 detectie interface eenheid4K RAM
em -Verzorgen ;

1 tvan de
IGeheugen

referentie- 0-0

signalen Bedienings- Handprogram-
checken van paneel meerapparaatvoedings-
spanningen

Digitaal

regelcircuit

Fig.1.6. Blokschema van het besturingssysteem.

I
I

t
I
I...
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In het ROM-geheugen is het systeem-besturingsprogramma opgeslagen,

waarin onder andere de in Fig.1.7. aangegeven subroutines zijn opgenomen.

l Power On
.L

Opstart-routinel
~

Klokpuls-routine klokpuls
I

IMode-select-routinel
.. 1 I •

Manual Automatic- Read Write--..
routine routine Casette Casette

t t routine routine
+ t

Fig.1.7. Flow-diagram van het systeem-besturingsprogramma.

-De opstart-routine reset een aantal registers en start de klokpuls

. generator.

-In de klo~sroutinewordt het besturingssysteem gesynchroniseerd

met het 98 Hz klokpuls-signaal. De status van het systeem wordt via

lampen op het bedieningspaneel zichtbaar gemaakt. In deze routine

wordt ook bepaald of er ergens een beveilings-overschrijding is opgetre

den. In dat geval worden de motoren stopgezet en de voedingsspanningen

naar de motoren afgeschakeld.en de 'noodstop'-indicator verlicht.

-De mode-select-routine bepaalt aan de hand van het bedieningspaneel

welke mode van het systeem is ingesteld en of er door de operator

een bijbehorende actie is ondernomen (bijv. het indrukken van de knop

PROGR.START). Is dit niet het geval, dan komt het programma weer in de

klokpulsroutine en wacht tot de volgende klokpuls komt.

-In de Manual routine wordt het HP ingeschakeld en heeft de operator

de volgende mogelijkheden:

-manual besturen van de robot-assen en de grijper

-programmeren,corrigeren of verwijderen van robot-instrukties

-testen van een programma door dit stap voor stap te doorlopen

-De Automatic routine bevat 16 subroutines voor de 16 verschillende--- -- .
robotinstrukties, die de operator kan opgeven in zijn programma
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-De Write-easette-routine resp. Read-easette-routine regelt het over

brengen van robotprogramma's naar resp. van de easettereeorder.

Bij het invoeren van een robotprogramma maakt de operator gebruik van

het HP. Hiermee manoevreert hij de robot in de gewenste positie. Door

het indrukken van een toets op het HP geeft hij aan welke dynarnisehe

positionering later gebruikt moet worden en stelt met een sehakelaar

de snelheid van de motoren in. Het is ook mogelijk de tijdsduur op te

geven, waarin deze verplaatsing moet worden uitgevoerd. De aetuele

posities van de motoren worden dan in het geheugen opgeslagen, sarnen

met de positioneringsmode en de geprogrammeerde snelheid of tijd.

Naast deze positionerings-instrukties kan de operator neg een aantal

andere inst~kties gebruiken, zoals het openen en sluiten van de

grijper, output on/off, test op input, waehttijd e.d •• In bijlage 1

is een overzieht van deze robot instrueties opgenomen met hun funktie

omsehriaving.

In het ~-geheugen wordt het door d~ operator samengestelde robo~

programma opgeslagen. De eerste 472 bytes van het RAM-geheugen wo~den

eehter gebruikt als 'kladpapier' voer de CPU. De positioneer-instruk

ties nemen 14 of 15 bytes in beslag, afhankelijk van het type instruktie,

en de overige instrukties 3-5 bytes. De'verhouding van het aantal

positioneerinstrukties tot het aantal overige instrukties is gemiddeld

2.5 : 1, zodat dit geheugen ongeveer 250 positioneerinstrukties kan

bevatten en 100 overige instrukties.

Indien de drie delen van het robotsysteem, die hiervoor in detail zijn

behandeld, samengevoegd worden, verkrijgt men een systeem, zoals dat

sehematiseh in Fig.1.8. is weergegeven.



Intel-Bus
I/O -11_&IJ

1
fonl",1 Mllil
/lJT 'fP-QJtI"J

8,c,l....

r . .-;

---f II .. 1

--! - - --1- ,(1£;.:.:.;'_=~::...JttTT;11~~==:::t::J=lI_+,
r--..........a-a.............., - ~ !._ • • I

{dolciclld
ItJr M Q/tij'

-1- -
('mimi "..,

- - - - - -~._-~/JII,="'~'I-=&IS=-.----,=-=...,.,:--t---Y------"""T"""-----+-"""T'"----------""""r----------1I--T:""'-----+......
_ _ _ _~""~"JHIII.~:;:'RlJ/JJ~=-+-+--...--:=:=-::=c:-f-t

I/OCKIfi5lJ (1Nf1J -SlWArJ

\-----=---~I-~ ~ ~ ~- =-~ -~l-r--,- ---r - --

~~DndptJNtr 1IItnt1fI.JI
''''

/QI1Kr c.tIIt"lOr IJI,IIIN. PIiOH

L..- .----. _

t

1.------------1----
r-------"----,.- - ---.r----....L.---,
ltrit',"iI b'~_ lhkr 11II111K111I

B,c,l. tI Dill,

I I
IJl

L..--r-----.----"- - - __L-.........--,.__.....

I I I I

1
I I I I

1

l'rcIillir unil

Fig.1.8. Blokdiagram van het ASK~-IRb 6 robotsysteem.
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2. Uitbreiding van het bestaande robotsysteem.

2.1. Beperkingen van het ASEA-robotsysteem.

TIe robot is sinds 1976 in gebruik bij de afdeling Werktuigbouwkunde

en in de loop der jaren is gebleken dat het robotsysteem op een

aantal gebieden te beperkt is.

Allereerst blijkt het programmeren van de robot omslachtig te zijn.

TIe symbolen, die op het handprogramneerapparaat gebruikt zijn voor

het aangeven van het type as, dat wordt aangestuurd, zoals 0, .f
en~ blijken misverstanden te veroorzaken. TIit kan makkelijk opgelost

worden door deze symbolen te vervangen door aanduidingen als I,INKS,

VOOR, OP e.d. Verder is het veranderen van instrukties in een robot

programma erg tijdrovend. TIe gebruiker heeft de mogelijkheid om het

instruktietype van een bepaalde regel in het progr~~a op te vragen,

maar er wordt g,=en bijbehorende positie van de robot aangegeven, zelfs

niet in robotooOrdinaten.TIe programmeur dient zelf een lijst bij te

houden van regelnurnrners en instrukties. Achter elke regel moet in

<kommentaarvorm. de manipulatie staa~ om een interpretatie te.hebben yan .

dit commando (bijv. til het voorwerp op, beweeg naar rechts e.d.).

Indien er nu in het programma vijf PTPF-instrukties achter elkaar v,)or

komen, is het moeilijk na te gaan aan welke instruktie de robot

bezig is. Ret blijkt nag het mskkelijkste te zijn het programma van het

begin af stap voor stap te doorlopen en dan, bij het bereiken van de

foute instruktie, deze te wijzigen.

Indien de robot-pols een reohte baan in de ruimte moet beschrijven, zal

er om de 10 em. een punt geprogrma~eerdmoeten'worden om een redelijk

resultaat te krijgen. Ret is duidelijk waarneembaar, dat de coordi

natie van de robotassen niet toereikend genoeg is voor een rechtlijnige

beweging over langere afstanden. Tenslotte is het niet mogelijk de

robot in "we:reld"-coordinaten aan te sturen. (AIle bewegingen zouden

in een carthesisch coordinatenstelsel programmeerbaar moeten zijn).

Ook ontbreekt de mogelijkheid in dit robotsysteem de informatie uit

analoge sensoren op een ade~uate manier te gebruiken. Er wordt aIleen

gebruik gemaakt van binai~e informatie en dan nog maar op beperkte

wijze: bijv. wacht tot een digitale input 'hoog' is.
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Ook in de industrie is intussen gebleken, dat de mogelijkheden van de

robot bijvoorbeeld bij het lassen nog erg beperkt zijn. Een groot deel

van de slechte prestaties wordt veroorzaakt door de afwezigheid van

een terugkoppeling van informatie uit de omgeving naar de robotbestu

ring. Afwijkingen bij het positioneren en voorbewerken van de te lassen

produkten veroorzaken daardoor veel uitval.

Al deze tekortkomingen kum1en teruggevoerd worden op de beperkte reken

en geheugencapaciteit en de geringe flexibiliteit van het systeem.

Om hierin verandering aan te brengen, zal er naast het bestaande computer

systeem of in plaats hiervan een krachtiger computer aan de robot

gekoppeld moeten worden.

2.2. Mogelijke verbeteringen van het robotsysteem.

Alternatief I: Vervangen van het Intel-computersysteem; Ret analoog

digitale regelcircuit krijgt nu zijn commando's van de

nieuwe computer.

Deze oplossing heeft echter grote nadelen. In dit geval zouden namelijk

aIle programma's, die in het ROM-geheugen zijn opgeslagen, voor de

nieuwe computer herschreven moeten worden en dit zou veeltijd in beslag

nemen. Ret robotsysteem moet op de juiste manier opgestart worden, de

commando's van het handprogrammeerapparaat en het bedieningspaneel

moeten op de juiste manier geinterpreteerd worden en ook moeten aIle

beveiligingen gehandhaafd blijven. Een ancer groot bezwaar voor dit

alternatief is het feit, dat gedurende het ontwerpen van deze besturing

de robot niet meer voor normaal gebruik beschikbaar zou zijn en dit was

weI een voorwaarde van de afdeling Werktuigbouwkunde.

Alternatief II: Koppeling van de Intel-bus aan de bus van de externe

computer.

Om de uitwisseling van data tussen de twee computersystemen goed te

laten verlopen, zou het basisprogramma van de Intel-computer aangepast

moeten worden. Riervoor is echter een gedetailleerde beschrijving van

dit programma vereist en dit is helaas niet beschikbaar. Indien een

nieuw basis-programma geschreven zou worden, zou er het gevaar beRtaan

dat fundamentele taken van dit programma over het hoofd gezien worden,
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zodat het nieuwe systeem niet goed zou funktioneren. Het alsnog imple

menteren en testen van de ontbrekende software zou een aanzienlijke

tijd in beslag nemen. Vanwege deze nadelen is ook van dit alternatief

afgezien.

Alternatief III: De firma ASEA levert een interface voor data-communi~

catie tussen het ~obotcomputersysteem en een extern

computer-systeem.

Uit een grondige bestudering van de beschikbare documentatie van dit

interface bleken ook aan deze oplossing grote nadelen te kleven. Het

datatransport vindt plaats via een seri~le lijn met als hoogste baudrate

9600 bits/sec. ofwe1 1200 bytes/sec. Indien de robot een bewegingsopdracht

moet uitvoeren, stuurt de externe computer een boodschap van 14 bytes

naar de robotcomputer en komt er na het uitvoeren van de opdracht een

boodschap van 32 bytes terug. Het overbrengen van deze twee berichten

kost in totaal ~~OO ~0.04 sec. In de tijd, dat deze twee boodschappen

worden overgezonaen is het niet mogelijk de robot te laten bewegen.

Tussen de twee opeenvolgende opdrachten staat de robot dus minimaal

0.04 sec. stile Het is ook niet mogelijk een beweging van de robot te

stoppe~, voordat het geprogrammeerde eindpunt is bereikt. Een cesturing

van de robot via dit interface werkt bevredigend, indien tijdens de

uitvoering van een robotprogramma hierin geen wijzigingen hoeven te

worden aangebracht. Voor een adaptieve besturing, waarbij de bewegin-

gen van de robot op elk moment aangepast worden aan de informatie uit

sensoren, is dit geen b~rredigende oplossing.

Deze conclusie wordt oak vermeld in Lit.(2). Hierin wordt verslag

uitgebracht van een onderzoekproject aan de Technische Hogeschool te

Helsinki. In dit project is het ASEA-interface gebruikt bij een

koppeling van een Stromberg-1000 computer aan een ASE~-robot. De

snelheid van het interface is opgevoerd door de seriele transmissie

lijn te vervangen door een 8-bits parallel kanaal van de externe

computer naar het interface. Verder zijn er nog wijzigingen aangebracht

in het ROM-programma om het overbrengen van boodschappen tussen de

twee computersystemen te versnellen. Voor een adaptieve besturing

bleken deze wijzigingen echter nog niet toereikend te zijn~
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Alternatief IV: Er is uiteindelijk gekozen voor een aanpassing van de

hardware-besturing van de robot. Hierbij is het de opzet

om uiteindelijk de motoren zowel via een externe compu

ter als ook via de robot-computer_'te kunnen besturen.

In de bestaande hardware-besturing (Fig.2.1.) wordt' aan het begin van

elke time-slice van 10 msec. de inhoud van het bufferregister in het

hoofdregister geklokt. ne uitgang van het hoofdregister wordt eerst

frequentie-gemoduleerd (FP) en daarna fase-gemoduleerd (comphase-1).

Vervolgens wordt de frequentie van dit signaal nog eens door 16
o

gedeeld. ne fase-comparator kan een faseverschil tot 180 meten. noor

de frequentiedeling kan er maximaal een positiefout van 16 resolver

omwentelingen gemeten worden.

Indien er data op de bus staat, bestemd voor deze as, wordt AOUT-n

(n=1,2, ••• 6) 'hoog' en wordt deze data met het 0.73 MHz-kloksignaal

in het bufferregister geklokt. naarna wordt met de opgaande flank van

het 98Hz-signaal deze data in het hoofdregister g~k~okt en wordt het

buff~rregister weer gereset. Indien er in de volgende time-slice geen

commando voor deze as wordt gegeven,'blijft de inhoud van het buffer

register gereset en wordt de uitgang van het hoofdregister dus '0'.

FP blijft laag, waardoor de fase van comphase-1 niet verschoven wordt

en P dus niet verandert.
c

Bij de aanpassing van de hardware-besturing worden de volgende wijziging-

en aangebracht: (Fig.2.2.)

Ret bufferregister is vervangen door een logische schakelir~ met de

volgende funkties:

a) nata van de Intel-bus doorgeven naar het hoofdregister;

b) nata van de LSI-bus doorgeven naar het hoofdregister;

c) ne data, die aan het hoofdregister zijn doorgegeven, terugmelden

aan de LSI-computer.

Fig.2.3. geeft de opbouw van deze logische schakeling schematisch weer.
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Fig.2,1. Blokschema van de digitale hardwarebesturing van een as.

INTEL-BUS

AOUT-n

0.73 :1J[z

98Hz

DBO-7

Toegevoegde

Logica

DBO-7

98Hz Hoofd

register

- - - ~
62.5KHz Frequentie- FP

r-----7 - - - ~ enz
modulator

Fig.2.2. Wijzigingen in de bestaande hardware-besturing van een as.
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OR-POORT

LSI-OUTBUF

98Hz Hoofd-

re,gister

Fig.2.3. Toegevoegde Iogische schakeling.

LSI-INBUF

98Hz

Met deze schakeling zijn de volgende toepassingen mogelijk:

a) Deze as kan via de robot-computer bediend worden met het HP of met

een programma in het Intel-geheugen. In de LSI-software moet weI een

beveiliging ingebouwd worden om te voorkomen dat de robot tijdens

het programma ook door de LSI wordt aangestuurd. Di t is mogelijk

door het signaal PROGR. START van de robotbesturing door te ver

binden met de LSI.

b) Deze as kan nu ook via de LSI bestuurd worden (stapsgewijze of met

een bestaand programma). Om te voorkomen dat de robot tijdens het

afwerken van het LSI-programma gestoord wordt door commando's van

hel HP, kan het bufferregister geblokkeerd worden met het signaal

LSI-RUN.
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c) Ret is nu mogelijk via de LSI-input de verplaatsingen van de diverse

assen bij te houden en op elk moment de actuele standen van deze assen

weer te geveh, tenminste de standen zoals die volgens de LSI zouden

moeten zijn. Omdat er (nog) geen terugkoppeling van het resolver

signaal naar de LSI is, kunnen deze standen nog niet exact weergegeven

worden.

In hoofdstuk 4 worden de taken en de mogelijkheden van de LSI-software

verder besproken.

2.3. Realisering van de besturing van ~~n as via een LSI-computer.

Ret hierboven besproken alternatief IV is ten dele gerealiseerd voor

~~n as van de robot. Riervoor is de 6e vrijheidsgraad gekozen, dit is een

los van de robot gemonteerde motor, die gebruikt zou kunnen worden voor

het manipuleren van het werkstuk ten behoeve van de robot. Op deze

motor is een schijf gemonteerd, w~rdoor de acties van deze motor wat

meer aanspreken. Met deze 6e as is het mogelijk de software en de toege

voegde logica te testen, zonder het gevaar te lopen de robot te bescha

digen, indien deze niet mocht voldoen.

Op de printplaat van het digitale regelcircuit is geen plaats genoeg om

de logica te monteren. Daarom zijn de twee IC's, die het bufferregister

vormen, verwijderd en zijn hiervoor in de plaats twee IC-voetjes

gemonteerd. Via een flatcable zijn deze verbonden met de schakeling, die

buiten de besturingskast bij de LSI is aangebracht. Deze aanpassing van

de hardware kan eenvoudig weer teniet gedaan worden door de flatcable

te verwijderen en de oorspronkelijke IC's weer in de voetjes te zetten.

Voor het test en van de software en de toegevoegde electronica is de

schakeling voorlopig beperkt tot die van Fig.2.4.

In dit geval wordt de motor alle~ via de LSI bestuurd. De verbinding

met de Intel is nog verbroken en de as kan dus niet meer met het HP

bestuurd worden~ Ret 98Rz-signaal wordt gebruikt om de LSI-software

te synchroniseren met de hardware-besturing. De pulsbreedte van dit

signaal is vergroot tot 30ftsec., als aanpassing aan het LSI-systeem.

De uitgang van de LSI wordt zichtbaar gemaakt met 8 LED's (LED-7 geeft

het teken van de outputwaarde aan).
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INTEL-BUS

98H 30Jrz, sec
E 8!Iz ?3Jlse~ Mon0stabiele SL-

multivibrator interrupt
LSI-

, , computer
/,

"'-./
98Hz - -r - - - - -

Hoofd- I ~:~ 00 (l og ~ ® ~ I

register 7;6 5 4 3 2 1 0

LED's

Fig.2.4. Besturing van een as'via een LSI-computer.

In het kort is in Fig.2.5. het synchronisatie-mechanisme weergegeven.

I
I

1
Output=OUT(K-2) IOutput=OUT(K-1 ) I

~erekening OUT(K-1) IBerekening OUT(K) I
Daarna wachten op IDaarna wachten op I
I

(K)
I

interrupt linterrupt (K+1) I
I t II

t
K

_
1 t K t

)

/. K+1 t
/' ./'Interrupt (K-1) Interrupt(K) Interrup( K+ 1)

Fig.2.5. Synchronisatie van de LSI-software met de hardware-besturing.

Op het tijdstip t K wordt de LSI door het 98Hz-signaal geinterrumpeerd.

De waarde, die op dat moment op de output staat wordt door het hoofd

register heen geklokt en zal de komende timGslice de frequentie

modulator aansturen. De LSI begint nu aan de berekening van de output(K+1)

voor de volgende timeslice. Wanneer deze berekening klaar is, blijft de

CPU wachten op de interrupt(K+1). Indien de CPU op het tijdstip t K+1
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nog niet klaar zou zijn en de nieuwe output dus nog niet op de uitgang

zou staan, zou OUT(K-1) ook in de volgende timeslice gebruikt worden.

Daarom is in de Interrupt-8ervice-Routine een voorziening ingebouwd, die

dit signaleert.

Fig.2.6. geeft een overzicht van het gebruikte computersysteem •

.",/",.....

L8I-11

L CPU

8 Geheugen:

8K kerngeheugen
I 8K RAM

B Digitaal
INPUT

U interface
OUTPUT

8 DR 11-C

8eriE~el Teletype:
Teleprintinterface

390
DL11-A

Fig.2.6. Ret L8I-computersysteem.

De progra.rmna' s zijn in octale code ingevoerd via de .. teletype, aangezien

MACRO-assembler niet mogelijk was op dit systeem. Ze zijn dan ook een

voudig gehouden en dientengevolge laat het bedieningsgemak nogal te

wensen over.

Deze manier van motorbesturing is getest met twee programma's. In bet

eerste kan de gebruiker een decimale verplaatsingsopdracht geven met

een vooraf ingestelde snelheid en richting. In het tweede progra.rmna

kan men de motor een tijd T1 met snelheid V1 en een tijd T2 met

snelheid V2 laten draaien (T
1

,T
2

,v
1

,V
2

zijn instelbare parameters).

In hoofdstuk 4 worden deze programma's nader toegelicht.

De resultaten van deze motorbesturing zijn bevredigend. Met een uitge

breider computersysteem en geavanceerdere software moet het mogelijk zijn

op deze manier aIle vrijheidsgraden van de robot gecoordineerd aan te

sturen.
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Er is echter een probleem gerezen. Indien de robot via het HP wordt

aangestuurd, terwijl de 6e as stilstaat (de output van de LSI is 10'),

gaat deze 6e as toch stochastisch bewegen. Dit geldt aIleen voor het

aansturen van de~, B en de t-as en niet voor de ~-as en de v-as van

de robot. De oorzaak van deze storing moet waarschijnlijk gezocht wor_

den in het opwekken van stoorpulsen in de flatcable, die immers over

een lengte van ca. een meter door de besturingskast loopt met daarin de

transformatoren, smoorspoelen, voedingen e.d.

Er is echter nog geen duidelijk inzicht verkregen in de oorzaken van en

de remedie tegen deze storingen. Ret onderzoek hiernaar is nog gaande.
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3. Ret dynamisch gedrag van een robot-as.

3.1. Inleiding.

Een van de belangrijkste kenmerken van een robotsysteem is de positio

neringsnauwkeurigheid en de verplaatsingssnelheid. Om dit te onderzoeken

zijn een aantal metingen verricht aan een motor van de robot. Omdat een

direct positie-signaal niet voorhande is, geven de metingen het dYnamisch

gedrag van het tachometer-signaal weer, wat een afgeleide van het positie

signaal naar de tijd is. Zoals in hoofdstuk 1 al is aangegeven, bestaat

een robot-programma uit een opeenvolging van robotposities met de bijbe

horende parameters (snelheid,positioneringsmode,verplaatsingstijd e.d.).

Tussen deze positie-instrukties kunnen ook grijperopdrachten,wachttijden

en andere instrukties geprogrammeerd worden.

Ret positioneren kan in drie modes gebeuren:

PTPF-Point To Point Fine:nauwkeurige Positionering}maar geen rechtlijnige

PTPC-Point To Point Coarse:onnauwkeurlge" " be:-,eging~

PTP1-Point To Point 1inear:onnauwkeurige
" "

maar weI een rec!1t-

lijnige beweging.

In een model met twee vrijheidsgraden komt het verschil tussen deze

drie instrukties het beste tot uiting (Fig.3.1.a,b en c). De geprogram

meerde punten zijn achtereenvolgens P1 ,P2 en P
3

, die de hoekpunten van

een rechthoekige driehoek vormen. Er wordt vanuit gegaan dat het uiteinde

van het model zich op t=O in P
1

bevindt en uiteindelijk in P
3

blijft

stilstaan.

Fig.3.1.a. geeft de baan weer voor een PTPF-instruktie:nauwkeurige

positionering in P1,P2 en P
3

maar zeker geen rechtlijnige beweging tussen

" deze punten. De IX. - en de (J -motor worden met dezelfde snelheid aangestuurd,

wat tot gevolg heeft, dat de ene motor zijn eindwaarde heeft bereikt

(t=t
3

voor f) (t)) terwij I de andere motor (IX (t)) nog niet klaar is.

In het traject P1P2 beweegt de o<-motor niet (()( 1= 0(2) en de baan P1P2
wordt een circelboog met straal 11• In het tweede stuk van de baan P2P

3
beweegt aIleen de ~-motor, zodat deze baan een circelboog met straal 12
wordt.

Ret verschil tussen een PTPF en een PTPC-instruktie is, dat in het eerste

geval P2 weI wordt bereikt en in het tweede geval niet. Rierbij speelt
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de traagheid van de motor een role Hij is niet oneindig vlug op snelheid

en staat ook niet abrupt stile Het computersysteem gaat echter weI van

deze eigenschappen uit en veronderstelt, dat het uiteinde van het model

op t=t1 in P2 is. Door de traagheid is het er echter nog iets van verwij

derd. Eij een PTPG-instructie wordt nu toch al begonnen aan de baan naar

P2 (Fig.3.1.b.). Eij een PTPF-instruktie wordt de motor afgeremd, totdat,
er een signaal komt, dat de positie ?2 bereikt is (t=t1). Op het tijdstip

t=t 2 i~ het model volgens de computer in P
3

en wordt de motor afgeremd.

Op t=t2 bereikt hij pas echt P
3

• Fig.3.1.c. geeft de motorsturing weer

voor een PTPL-instruktie.In dit geval resulteren rechtlijnige banen met

constante baansnelheden.Hierbij zijn de motor-snelheden zeker niet lineair

met de tijd. Het berekenen van deze motorsturing is, zeker bij 5 vrijheids

graden, erg tijdrovend.

Op deze drie positioneringsmodes is wat dieper ingegaan om de betekenis

van de traagheid van de motoren, het positie-signaal bij de PTPF-instruk

tie en de complexe sturing bij een PTPL-instruktie aan te geven. In de

nu volgende paragrafen zullen deze begrippen nog vaker terugkomen.

3.2. De computer-besturing van de motor.

In 1.2. is het motor-regelcircuit al even aangestipt. Een door de gebrui

ker geprograrnmeerde verplaatsing van positie P
1

naar positie P2 wordt

door de programmatuur gedoseerd toegevoerd aan het digitale regelcircuit

volgens:

(p2 .-P1 .).U(t)=p.U(t)+P.U(t+T)+p.U(t+2T)+•••••••••••••••
,1 ,1

••••••+p.u(t+KT)+p t.U(t+(K+1)T).res

T is ongeveer 0.01 seconde op basis van een klokgenerator van 98 Hz.

Verder geldt P2 .-P1 .= t p + P t (0, P t (V ),1 ,1, res res "lo c

Eij een PTPF- en PTPG-instruktie ligt p vast als snelheidsparameter bij

de verplaatsing en bij een PTPL-instruktie wordt p voor elke time-slice

berekend uit de af te leggen weg en de tijd, die hiervoor geprograrnmeerd

is.

Voor elke as worden in de computer een aantal tellers bijgehouden:

P .= actuele positie van de ie_asr,l
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P .= opgedragen positie voor de eerstkomende time-slice
C,l

v .= geprogrammeerde snelheid
C,l

i=1, •••••• ,5 geeft aan voo~ welke as dit register bestemd is.

Indien de robot stilstaat geldt: P .=P . voo~ aIle i (dit echter
r,l C,l

binnen een instelbare nauwkeurigheid). Indien de robot van P1
naar P2 moet bewegen, dan staan de asposities P1 ,i in Pr,i en P2 ,i in

P .•
C,l

Bij een PTPF or PTPG-instruktie wordt nu elke timeslice de waarde van

v . naar het digitale regelcircuit gestuurd en P . met deze waarde
C,l r,l

opgehoogd totdat P .=P .• De laatste waarde kan kleiner zijn dan de
r,l C,l

inhoud van v .indien geldt: P .-P . (V .•
C,l C,l r,l C,l

3.3. Ret motor-regelcircuit van een as.

6Pi I I
ifref .

FasE"-
..JL Pc

E X K{- vermogens- Hmotor
modulator +'''~

I
versterker

PfI Vtacho

~NPos=o/11 I
I INPOS

~ tacho E---
I"

I-

II TEo

I I

I JLrlrL I ~
~--resolver

1 r .1

as
-r-'"

I

I
I
I

--I
I
I
1

I
I

_I

Computer digitaal / analoog regelcircllit

Fig.3.2. Regelcircuit van een as.

analoog regelcircuit
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Ret meet- en regelcircuit van een as kan opgedeeld worden in drie

stukken (Fig.3.2.): De computerbesturing, die hiervoor al kort is

behandeld, het digitaal/analoog regelcircnit en het zuiver analoge

regelcircuit. Door de computer wordt elke timeslice een verplaatsings

opdracht 4p. afgegeven. Een fasemodulator zorgt voor een evenredige
1

faseverschuivir~ van Pc. Dit wordt vergeleken met het resolversignaal Pf
en levert de positiefout E (d.i. het verschil tussen de opgedragen

positie en de werkelijke positie). Via een niet-lineaire versterker

wordt deze positiefout omgezet in een referentie-snelheidssignaal v fre
en, vergeleken met het tacho-signaal toegevoerd aan de motor.

Ret signaal INPOS geeft aan of de as, binnen een instelbare nau"keu

righeid, in de opgegeven positie staat. Ret niet-lineair karakter van

de versterkingsfactor K zorgt voor een grote versterking bij kleine
v

afwijkingen en een beperkte versterking voor grotere afwijkingen om

oversturen van de versterker te voorkomen.

Om ondanks dit niet-lineaire karakter toch a priori iets te kunnen

zeggen over net gedrag van dit regelcircuit, is gekozen voor het volgen

de sterk vereenvoudigde blokschema. (Fig.3.3.)

~~ v I I positie

~C:fc~~~~_re_f -_~:_o_:_~_r_S_~~~~~~~~------.~

Fig.3.3. Blokschema van het regelcircuit (sterk vereenvoudigdt).

De versterkingsfactor K wordt verondersteld constant te zijn en de
v

motorkarakteristiek wordt voorgesteld door Km~ •
~s

De overdrachtsfunktie van dit systeem wordt:

K'Av s=-"----
1+ K:TL/,S

met K' = K .K •v v m

•
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Tijdens het aansturen van de motor stijgt P elke 10 msec. met een
c

sprong vc • Fig.3.4. geeft dit weer.

Fig.3.4. Pals funktie van de tijd.
c

Indien P
c

P in het
c

benaderd wordt door de

S-domein: P (s)=~ •
C S2

stippellijn in Fig.3.4. geldt voor

Dit ingevuld in de overdrachtsfunktie.levert:

( K' ) v
P= y( . c

c (1+K~). s2

K' .v
v c= --::-----

s2.(s+K')
.v

(1)

In het tijddomein wordt dit:

Pf(t)=Pf(O)+VC.t-~:{1_e~·t}

Voor de referentie-snelheid geldt:

s
vref= -_.Pf in het S-domein.

K
m

In het tijddomein leidt

v { -K' t}c v·
vref=K 1-e

m

dit tot de formule:

(v f(O)=O) (3)re

Voor t~oo, dus indien de opgedragen verplaatsing maar groot genoeg is

of de commando-snelheid maar klein genoeg is, nadert v f tot vc~ •re /"m

Voor grote t kan uit (2) afgeleid worden, dat er op het moment, dat de

constante snelheid bereikt is,er een positiefout is opgebouwd ter
vgrootte van c •
~

v



Uit (3) kan afgeleid worden, dat

snelheid te komen gelijk is aan:
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de tijd om op 95 %van de constante

t
95o

/= _1 .ln20= l..-.
70 K' K'

v v

Uit (2) kan dan vervolgens afgeleid worden, dat de tijd, die benodigd

is om de opgelopen achterstand (vc ) weg te werken, zodat INPOS 'true'

wordt ofweI £.(, £0 is, gelijk is a~~:

Uit de metingen, die gedaan zijn, blijkt dit model toch weI erg grof

te zijn. Voor een groot deel wordt di veroorzaakt door de aanname

dat K constant is, terwijl dit maar in een klein gebied geldt. Bijv
de berekeningen is ook K niet meegenomen,aangezien deze niet bekend

m
was. Er is gerekend met de K -waarde, zoals deze door ASEA is verstrekt.

v
In de komenqe paragrafen worden de meetresultaten uitgebreid behandeld.

3.4. Metingen aan ~~n motor van de robot (de 6e vrijheidsgraad).

Indien een robotprogramma bestaat uit het bewegen van een mbtor van

stand A naar stand B en terug, dan wordt hieruit het in Fig.3.5.

geschetste P -signaal afgeleid. Voor een PTPG-instruktie wordt op het
c

tijdstip t 1 meteen begonnen aan het terugkeren naar stand B, maar bij

een PTPF-instruktie wordt tot t
2

gewacht, voordat de bewegingsrichting

van de motor omdraait. De gestippelde lijn geeft de werkelijke posi

tie van de motor weer.

i
Pd~
(}ncr:)

%---

T

PTPG

t

/

PTPF

Fig.3.5. Stuursignaal en actuele positie van de motor.

Pc=stapvormig signaal en Pf=continue signaal.
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PTPF
v c(t) r
r/sec

(tij
PTFC inc

sec)

"c

0/:.
0 T -t

-vc

Ret snelheids-ingangssignaal, wat bij dit stuursignaal P hoort, is in
c

Fig.3.6. getekend.

v
c

(;i..ncr/

Fig.3.6. Snelheids-signaal voor de motor.

Fig.3. 7~. geeft het snelheidsgedrag van de g>-as weer indien we deze as

met het hierboven aangegeven stapvormige snelheids-signaal aansturen.

Eerst is het gedrag weergegeven voor een PTFC-instruktie en vervolgens

voor een PTPF-irtstruktie. Hieruit blijkt, dat de tijd T1 om de constante

~nelheid te bereiken, ongeveer O.~ seconde bedraagt en de tijd T2=t2-t1

(zie Fig.3.5.) om het geprogrammeerde punt exact, d.w.z. binnen een

bepaalde nauwkeurfgheid, te bereiken gelijk is aan ongeveer 0.36 seconde.

a. ... __ .._..... __

v r
tacho

(incr/sec)

a)

--_.--..... -- --

.-------,
-- --_. - --- -- '-1

_ ........ . ..J..._.'
L

b)

v r
tacho

(incr/sec)

o !' iTf... i ':;"1' ' ! I 1& i"., : ' :Ii ~ " '"i !~;.''''!' Ii ' \(ssc)
. I! : :'01 : I' t·:· r" '-": '-:f':f -~: :" 'i:' , :i~';': iTt :1: ,: ' ",

- - '- .J, , ... :.. - -- ..c.-··I-t ' I '1'" 'Ii 'Ii;'" :"-r- I
-

, , I ! 1 iii! .r ~;i: '-'- ...: ; !~·:t ,.

-+-__J' ; i,. 1. I .. l!"-':'I"':--+- '-~T~' ,,' ,.' :. : .• ' •. -
~ I -! 1 , i l

T1 t" -: +·~-"l-i 2 - r" ': ,', . ; r+- .,.L"!
0.3sec. 'O.36sec.

Fig.3.7. Snelheidsgedrag van de jp-motor voor een PTFC-instruktie (a) en

een PTPF-instruktie (b). --------:stapvormig stuursignaal.
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Ret dynamisch gedrag van de robotmotoren kan ook door de gebruiker

beinvloed worden. Van elke motor zijn de volgende parameters binnen

bepaalde grenzen instelbaar:

1)Positie-gain K (1.7 - 2.0 - 2.4 - 3.1 sec-
1

)v

2) 'Breakpoint' aan of uit

3)Zerozone £0 (1.3 - 3 - 8 incrementen)

4)Integrator weI of niet ingeschakeld

5)Maximum toegestane positie-achterstand (15 of 31 resolver-omwente

lingen, ofweI 3000 of 6200 incrementen).

Ad 1) Een grotere K -waarde betekent een grotere versterking voor relatief
v

kleine positiefouten (€ < 1500 incrementen). De positiefout bij het

bereiken van de constante snelheid is kleiner en dientengevolge

is deze achterstand ook vlugger weggewerkt, ofweI T2 wordt klei

ner voor grot ere versterking.

Ret stuursignaal in Fig.3.8. is zo gekozen, dat de motor enige

tijd op constante snelheid draait en ook helemaal tot .stilstant

kan komen.De aanloop-en vertragingstrajecten blijken voor grotere

K -waarde steiler te zijn, zoals ook uit de theorie te verwachtenv
was.

ge-de theoretische waarden wordt gebruik
3 1 vo

T1=K-- en T2=K· ln € .K
v v 0 v

maakt van de formules:

Indien in deze grafieken de waarden van T1 en T
2

voor de verschil

lende K -waarden vergeleken worden met de theoretische waarden,v
blijken de theoretische waarden beduidend hoger te zijn. Zoals al

in 3.3. is aangegeven, moet ook K meegenomen worden in deze
m

berekeningen en is Keen variabele parameter. Deze theoretische
v

waarde moet aIleen gebruikt worden om een ruwe schatting van T1
en T2 te verkrijgen.

Bij het berekenen van

Tabel 3.1. geeft eenoverzicht van de theoretische en gemeten

waarden van T1 en T2•
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T= 0.96 sec:.

Y 01 v.:
com.

__....L...-__"':""'=:""'=":'''::'''':''''''::''''::'''::'''''-__

K =1.7
Y

K =2.0
YOi---tL.----....:.......-----~,.....--....:::::!IIoo~-"'l"_......

IE

Ytacho

Ytacho

-~.-,---c-----.----- ---_.-.
--;;;;;~__- __..,.... ,l.
~ -T----T

:j -

K =2.4
Y

Ytacho
K =3.1

Y

eFig.3.8. SnelheidsYerloop van de 6 as y')or K =1.7,2.0,2.4, en 3.1
-""-'-..:;..;.--.,;.--------=--=-----=-::....-::....------v----:...~-~----'....:....----:;,-

bij Eo =3 incrp.menten.

..
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Tabel 3.1. Aanloop- en vertragingstijden v.d. 6e vrijheidsgraad voor

de verschillende K -waarden.v

K -1 T1-theor. T1-pract. T2-theor. T2-pract. vO=4000incr.sec-1secv
~o=3 "incr.

1.7 1.76 0.51 3.92 0.51 De tijden zijn
2.0 1.43 0.44 3.25 0.44 in secon-gegeven
2.4 1.24 0.40 2.63 0.40 den.
3.1 0.96 0.26 1.96 0.24

Zoals hiervoor al is aangestipt, is Keen variabele parameter als
v

funktie van de positiefout.(Fig.3.9.). Voor kleine £ (gebied@) is de

helling inderdaad K =3.08 V/1000 ' maar voor grotere E wordtv res.omw.
K gereduceerd tot K =2.01 , K =1.15, resp. gebiedf'6\ en gebied © .v v v ~

Deze 'parabolische' convertor wordt gebruikt om een minimale positie-
•

achterstan~ te verkri~gen en de motor toch niet te zwaar te belasten.

/0

8

b

2

1000 2000 3000 1/000 Sooo 6000 C,()OO__ c. incr.)

-1Fig.3.9. Verband tussen de referentie-snelheid en e voor K =3.08 sec
JT

1 : 'breakpoints' uit
:!

~:'breakpoints' aan.
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Ad 2) Ret is mogelijk om het verband tussen de referentie-snelheid en E

te be!rrvloeden door de 'breakpoints te verleggen (Zie curve ~ in

Fig.3.9.). TIe overgang van@ naar@ wordt dan verlegd

van 1500 naar 750 incrementen en de overgang van @ naar © van 3000

naar 1500 incrementen.Met de breakpoints aan zal de versterkings

factor dus al eerder worden afgezwakt en de uiteindelijke p~sitie

fout groter zijn. In de praktijk (Fig.3.10.) blijkt dit effect n~et

duidelijk waarneembaar te zijn. Er zijn geen echte veranderingen in

aanloop- en vertragingstijden.

v r
tacho

(incr/sec)

T:lIooooIo-..... """"-, --;------r---:----r--- ;,- -
i.-

-P~t~gnLoopga~~ I 2,4
breakpoints an

v T
tacho

(incr/sec)

2 3 ;

Fig.3.10. Invloed van het omschakelen van de 'breakpoints'.

Ad 3) Om de positionerings-nauwkeurigheid, en dus ook de hiervoor benodig

de tijd te kunnen varieren is de zerozone instelbaar op een grootte

van1.3,3 of 8 incrementen. (Bij normaal gebruik van de robot is deze

parameter ingesteld op 3 incrementen, een compromis tussen nauw

keurigheid en snelheid). Vergroting van de zerozone blijkt, zoals

verwacht, een kleinere vertragingstijd T2 op te leveren (Fig.3.11.).
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I

v r
tacho

(incr/sec)

v r
tacho

(incr/sec)

Fig.3.11. Invloed van verandering van de zerozone (1.3 en 8 incr.).

Ad 4) De gebruiker heeft de mogelijkheid om af te zien van het gebruik

van de tacho-meter. Er is dan dus geen snelheidsterugkoppeling meer.

In dat geval moet een extra integrator ingeschakeld worden. Fig.3.12.

geeft de respons van de motor weer indien zowel de tachometer wordt

gebruikt, als ook de integrator. Dit is natuurlijk geen practisch

gebruik van deze integrator, zoals ook weI blijkt uit de responSe

Er treedt een duidelijke overshoot op doordat de motor voorbij de

geprogrammeerde positie schiet en, aangezien het een PTPF-instruktie

is, terug moet keren naar dit punt alvorens naar het volgende gepro

grammeerde punt te kunnen bewegen.

Ad 5) De IRb 60 robot van ASEA kan een last tot 60 kilogram hanteren. Rier

bij wordt hetzelfde besturingssysteem gebruikt als bij de IRb 6-robot

,aIleen met andere parameters. Ret is duidelijk dat de grote robot

met zo'n last langzamer op gang zal komen en dus ook een grotere

positieachterstand zal oplopen. Met een schakelaar kan de maximum

toegestane positieachterstand van 3000 tot 6200 incr. vergroot

worden. Indien ook deze waarde wordt overschreden, treedt er een
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Fig.3.12. Effect van het inschakelen van de

-1,8

1

T- 3, oil s_c.

Fig.3.13. Invloed van de servolag-grootte op het dynamisch gedrag van de

motor.
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noodstop op en wordt het systeem uitgeschakeld.

Ret blijkt echter, dat deze schakelaar ook het dynamisch gedrag van

de motor beinvloed. De aanloop- en vertragingstijden zijn sterk

toegenomenl (Fig.3.13.).

Op de 6e as, dit is een motor, die los van de robot is gemonteerd, is een

schijf bevestigd die aan deze motor dezelfde belasting geeft als de robot

met ingetrokken arm aan de sp-motor. In bijlage II zijn een aantal

metingen opgenomen,die aan deze opstelling zijn gedaan:

-positioneringstijden voor de diverse snelheden

-registratie van het motorgedrag bij de 8 programmeerbare snelheden

-motor-responsie op enige typische stuursignalen.

3.5. Conclusies naar aanleiding van deze metingen.

De prestaties van de motoren blijken sterk afhankelijk te zijn van para-.
meters, die door de gebruiker.met schakelaars kunnen worden.ingesteld.

Ret stRtisch karakter van deze parameters verhindert een optimale taak

uitvoering van de robot, wanneer in de taakomschrijving wisselende

omstandigheden optreden, zoals wisselende lastgrootte, wisselende nauw

keurigheidseisen en niet voorspelbare veranderingen in het bewerkings

proces.

In eerste instantie zouden deze parameters onder programmabesturing

ingesteld moeten kunnen ~orden. Vervolgens zouden sensoren deze waarden

aiaptief moeten kunnen beinvloeden.
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4. Software voor de robot-besturing.

Bij de softwareontwikkeling moet niet aIleen gezorgd worden voor

algoriumen, waarmee de motoren op correcte manier worden aangestuurd,

maar ook voor software, die het systeem gebruikersvriendelijk maakt.

In het tweede deel van dit hoofdstuk worden voorstellen gedaan voor

software van dit laatste type.

Allereerst komt nu echter de reeds ontwikkelde software aan bod.

4.1. Software-besturing van een as.

Er zijn twee programoa's in Assembler geschreven: ROBBEST (Robot Besturing)

en ROBTEST (Robot Test). Met deze programma's wordt de 6e as van de

robot aangestuurd.

ROBBEST zorgt ervoor, dat de door de gebruiker opgegeven verplaatsing

met vooraf ingestelde snelheid en draairichting wordt afgelegd.

Zolang dit programma aktief is, kan de snelheid en de draairichting van

" de motor niet veranderd worden. 'Het zou natuurlijk wenselijk zijn, dat

bij elke verplaatsing ook de snelheid en de richting opgegeven zou

kunnen worden, maar het programma is bewust (nog) erg beperkt gehouden.

Omdat er nog niet in MACRO geprogrammeerd kon worden, maar aIle

instrukties octaal ingevoerd moesten worden via de teletype, is de

verfijning van de software verschoven naar een later tijdstip.

De listing van ROBBEST is in Bijlage III opgenomen. Hier wordt volstaan

met een funktie-beschrijving van het programma. Fig.4.1. geeft het
Fig,.'to 2.

blokschema van het hoofdprogramma enVae bijbehorende Interrupt Service

Routine. Na het s~arten van het programma voIgt eerst een initialisa

tie. Het belangrijkste register is R4: Dit geeft de status van het

programma weer in de vorm van boolean-waarden.

syncerror (bit 0)=' l' indien er een synchronisatiefout optreedt;

outready (bit 1)=' l' indien de output klaar staat op de output-bus;

klokgeweest(bit 2)='1' indien de klok-interrupt is geweest;

klaar (bit 3)=' l' indien de opgegeven verplaatsing is uitgevoerd;

richting (bit 4)=' l' indien de draairichting nega~ief is.



KLOK

INTERRUPT

"verplaatsing="

L~SIN

!<.LOKGEWEEST
: ='I'RUE

nee

SYNCERROR
~=TRUE

C

y REI'UIiN

C
FROM

L
:':NTillRUPT

E

ja

Fig.4.1. Bl~schema van ROBBEST • Fig.4.2. Blokschema van de bijbehorende

Interrupt Service Routine.
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Bij de initialisatie wordt outready 'true' en de overige booleans

'false'. Verder worden het adres en de prioriteit van de interrupt

service-routine in het geheugen opgeslagen. Hierna begint het eigen

lij ke progranuna.

-LEES IN-

De tekst "verplaatsing=" wordt uitgeprint, waarna de verplaatsing

decimaal kan worden ingetypt.In de p=ocedure LEESKB (zie bijlage III)

wordt de decimale waarde geconverteerd in de octale waarde en de

ingevoeFde karakters gecontroleerd. Indien tijdens het invoeren van

de decimale waarde van de verplaatsing, of inplaats van deze decimale

waarde, het karakter 'H' wordt ingetypt, wordt het progranuna afgebro

ken. (Indien het karakter geen 'H' is en geen cijfer, dan wordt dit als

een foute invoer beschouwd en moet de gewenste verplaatsing opnieuw

ingevoerd worden.) Hierna wordt ~en interrupt door de klok mogelijk

gemaakt en de snelheid op -10 incr/1Omsec ingesteld.(Deze waarde is

arbitrair gekozen, maar kan eenvoudig door de gebruiker gewijzigd

worden). Later zal op deze plaats naar de procedure VEL08 worden

gesprol~en, waarmee de gebruiker bij elke verplaatsing ook de snelheid

en de richting kan opgeven.

-CYCLE-

De boolean syncerror wordt getest. Deze wordt geset in de interrupt

service routine indien de interrupt komt, voordat de output-data gereed

zijn (Fig.4.2.). Zoals in 2.3. is besproken, zou in dat geval de

verkeerde output gebruikt worden in deze timeslice en de synchroni

satie niet meer juist zijn. Daarom wordt het progran@a afgebroken,

met een foutmelding indien zo'n synchronisatiefout optreedt.

Vervolgens wordt gewacht op de klokinterrupt, waarna begonnen kan

worden met de outputberekening voor de volgende timeslice.

-OUTPUT-

De booleans outready en klokgeweest worden 'false' , waarna de output

berekening start in de procedure OUTCAL. Deze procedure gebruikt het
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. algoritme, wat in de vonn van een blokschema is weergegeven in Fig.4.3.

REST
OUTPUT
>10

RESTOUTPUT:=

RESTOUTPUT

OUTPUT

nee

nee

KLAAR:=
TRUE

Fig.4.3. nlokschema van OUTCAL.

Indien de nog af te leggen verplaatsing g~oter is dan 10 (initi~el

ingestelde snelheid), dan wordt de output gelijk aan 10, anders wordt

de output gelijk aan de nog af te leggen verplaatsir~. Hierna wordt de

nog resterende verplaatsing afgel~gd met de waarde, die nu op de

output-bus staat en wordt de boolean outready 'true'.

Een verplaatsingsopdracht p kan ook geschreven word8n als:

p=(k.10+r). Voor deze verp1.aatsing worden de output-waarden als funktie

van de tijd achtereenvolgens:

OUT(O) = 0

OUT ( 1) = 10

OUT(2) = 10
I
I
I
I

OUT:(k) = 10

OUT(k+1) = r

DUT(k+2) = 0
(.

jde eerste output moet nog berekend worden.

;hiermee wordt de motor stilgezet tussen twee opdrachten.
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Het tweede programma, wat gesehreven is, heet ROBTEST. Bij dit programma

gaat het niet zozeer om de verplaatsing, die de metor uiuvoert, maar

meer om de responsie van de motor op bepaalde eommando-signalen. De

metingen in Bijlage II zijn m.b.v. dit programma verrieht. De volle

dige listing van dit programma is ook te vinden in Bijlage III.

Met dit programma kan een instelbaar snelheidsprofiel naar de motor

gestuurd worden (Fig.4.4.).

I

T, 72- T,
------+ t

.- - . _..

o

v.

V
(iner/see)

Fig.4.4. Snelheidsprofiel van ROBTEST.

De parameters V1 ,T1 ,V2 r~sp. T2 staan in de registers R1 ,R2 ,R
3

resp. R
4

en kunnen makkelijk veranderd worden. Gedurende R1 timesliees worit

elke timesliee de waarde V
1

naar de outputpoort gestuDrd, ofweI
-2-

T1=R1 lf 10 sec. en V1=RO If'100 iner/see. In de tijd t, T1< t'-T1+T2 ,

wordt de output V2 verzorgd. Als extra bedieningsgemak wordt de motor

stilgezet zogauw eenvan de toetsen van het keyboard wordt ingedrukt.

Indien het programma namelijk met de break-toets beEHndigd zon worden,

zou de output gehandhaafd blijven en de motor door blijven draaien.

De meetresultaten in hoofdstuk 3 en bijlage II geven enige mogelijk

heden van dit programma weer. Vooruitgebreidere metingen aan de motor

zou het snelheidsprofiel van dit programma een gecomplieeerdere vorm

moeten krijgen. Fig.4.5. geeft hiervoor enige suggesties.
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v, 1-----,r-----...,
..hAI ••C.

Llv
AT_I ... sac

Fig.4.5.a. Welke invloed heeft6t en/of ~v op de snelheid van de motor?

. .
To

Fig.4.5.o. Heeft dit profiel voordeel ooven het stapvormige signaal

van Fig.4.4.? (V1,V2,~V,T1,T~3,T4zijn insteloaar)

T1~ 0.1 sec.

01-"=.....------------+--------------
~

Fig.4.5.c. Gecompliceerd stuursignaal afgeleid van het aanloop-

patroon in Fig.3.7. (----------);t1~0.4sec.

Fig.4.5. Suggesties voor ROBTEST.



47

In Fig.4.S. worden een paar problemen aangestipt, die voar de toe

komstige computerbesturing van belang zijn. Met een uitgebreid

ROBTEST zou hierop een antwoord gegeven kunnen worden.

Allereerst zal bekeken moeten werden hoe groot ~v en 6t moeten zijn

om een merkbare invloed uit te oefenen op de snelheid van de motor.

Als een puIs van Qe minimale breedte (1Omsec) geen invloed heeft op

de snelheid van de motor, omdat deze te traag hiervoor is,dan zal

hiermee rekening gehouden moeten worden in de computerbesturing(Fig.4.S.a)~

Ook is het mogelijk, dat de aanloop- en vertragingstijden van hoofdstuk 3

verbeterd kunnen worden door het stuursignaal van Fig.4.4. te vervangen

door dat van Fig.4.S.b. Mogelijk zou hierdoor de positie-achterstand

kleiner worden en de afremtijd dientengevolge korter worden.

In Fig.4.S.c. is in het stl1ursignaal het aanloop-profiel van de motor

verwerkt, waardoor de prestaties van de motor verbeterd zouden kLlnnen

worden. Dit aanloopprofiel kan in het geheugen vastgelegd zijn en

aangepast worden aan de belasting van de robot.

4.2. Uitbreidingsmogelijkheden van tie software-besturing van een vrij-

heidsgraad.

Om tot een flexibele best1xring van de 6e \Tijheidsgra.ad van de robot

te komen, moet de tot nn toe ontwikkelde software op een aantal punten

uitgebreid worden. Hierbij moet gedacht worden aan:

-Synchronisatie van deze vrijheidsgraad;de motor zal, net als de robot,

bij het opstarten van het systeem eerst in een referentiestand gebracht

moeten worden. Hiervoor kan de synchronisatie-switch gebruikt wordep,

die op de motor aanwezig is. Het signaal van deze schakelaar stuurt via

de LSI de motor aan bij het synchroniseren. Zolang het signaal laag

is, draait de motor met lage snelheid naar zijn synchronisatie-stand.

Is deze stand bereikt, dan wordt het positie-register (bijv. RS)

gereset en geldt deze positie als nul-stand. In dit positie-register

wordt de absolute positie van deze as ten opzichte van de nulstand

bijgehouden. Hierdoor zijn eerder geprogrammeerde bewegingen reprodu

ceerbaar.
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-Leermode; de gebruiker kan op drie manieren een gewenst punt bereiken:

a)Door invoer van een verplaatsing met bijbehorende snelheid en rich

ting;

b)Door invoer van de absolute positie van dit punt;

c)Door de motor met een gekozen snelheid en richting te laten draaien

totdat de gebruiker bijv. via het toetsenbord een interrupt geeft.

Indien de gewenste positie is bereikt, wordt de snelheid ingevoerd,

waarmee de motor tijdens het uitvoeren van deze programmastap moet

bewegen. De positie en de opgegeven snelheid worden dan in het geheu

gen opgeslagen. Toe te voegen instrukties zouden kunnen zijn:

Return naar programma-begin, Wait(t) ,stop e.d.

-Stap voor stap mode; het programma kan getest worden door de instruk

ties stap voor stap te doorlopen.

-Automatische mode; met instelbare snelheid wordt het opgeste~de

programma doorlQpen.

-Programmeergemak; het programma moet eenvoudig te wijzigen zijn, de.

positie moet opvraagbaar zijn en nog legio meer faciliteiten voor

de programmeur. Later in dit hoofdstuk wordt hier nog dieper op inge

~an.

Indien de aansluiting van de externe computer verder wordt uitgebreid

tot hij de mogelijkheden heeft, die in Fig.2.2. zijn aangegeven, is

het mogelijk de robot via het ASEA-besturingssysteem te bedienen en de

6e
vrijheidsgraad met de externe computer aan te sturen. Deze 6e as

zou gebruikt kunnen worden voor het manipuleren van wekstukken ten

behoeve van de robot.

4.3. Software van een robot _ besturingssysteem.

De software, die nodig is om een robot goed te laten funktioneren, kan

in drie stukken opgedeeld worden:

-Bewegings-software

-Veiligheids-software

-Ondersteunende-software
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De bewe8i-~s-s.2.ftwar~ zorgt voor het correct uitvoeren van de geprogram

meerde robot-instrukties en de instrukties, die in de LEARN-mode van

het HP of van het toetsenbord komen. Een zeer belangrijk onderdeel van

deze software is de coordinaten-transformatie, waarover meer in

hoofdstuk 5. Met deze coordinaten-transformatie wordt het mogelijk de

grijper of een ander werktuig voor de robot in cartesische coordinaten

te besturen en aldus rechtlijnige banen in de ruimte te laten beschrij

ven door de motoren op de juiste manier te coordineren. Ook voor de

verwerking van sensorinformatie in de robotbesturing is deze transfor

matie van belang.

Naast de hardware-beveiligingen (noodstop-schakelaars, lichtcellen,

veiligheidslijnen e.d.) moeten er ook een aantal software-beveili

gingen komen ter bescherming van mens en robot:

-Testprogramma's voor de controle van het robotsysteem en het opspo

ren van fouten in dit systeem.'

-Mogelijkheid om ten allen tijde de status van het systeem op te

vragen (stilstand, bewegend,automatische mode,leer mode e •.d.),en

de positie van de grijper (in carthesische - en robot-coordinaten.

-Software begrenzing van het werkgebied (eventueel afhankelijk van

de snelheid en/of de belasting van de robot). Deze begrenzing wordt

bepaald door de mechanische eigenschappen van de robot, maar het

werkgebied van de robot moet ook verder beperkt kunnen worden met

gebieden, waar obstakels staan.In een later stadium kan een sensor

(bijv. een camera) voor de continue bewaking van de werkplek zorgen.

-Snelheidsreductie tot 10 %van de maximum snelheid in de LEARN-mode

en bij het stap-voor-stap doorlopen van een programma. In.het laatste

geval kan de snelheid ook opgevoerd worden, bijv. tot 80 %van de

maximum snelheid.

-Duidelijke omschrijving van de opgetreden fouten in het systeem.

-Noodsoftware om de robot in geval van nood op een veilige manier in

een bepaalde stand te brengen, waar de bekrachtiging van de motoren

opgeheven kan worden, zonder dat er iets beschadigd wordt.



50

De ondersteunende-software heeft als belangrijkste taak het robot

systeem gebruikersvriendelijk te maken. De programma's ROBBEST en

ROBTEST werken goed, zolang de gebruiker precies weet welke instruk

tie of welk register hij moet veranderen om een bepaald resultaat

te krijgen. Dit komt het programmeergemak natuurlijk niet ten goede.

Er zal een speciale robot-taal ontwikkeld moeten worden met de bij

behorende commando-interpretatie. De robotinstrukties moeten eenvoudig

en toch 'sprekend zijn. Uit de listing van een programma moet duidelijk

zijn wat de robot doet en waar hij het doet (zie ook Lit.(3 ».
Het programmeren van de robot kan on-line gebeuren, waarbij de robot

met het HP of het toetsenbord in de gewenste positie wordt gemanoe

vreerd, of off-line, waarbij de positie in carthesische coordinaten

wordt opgegeven.

Om het programmeren van de robot ook voor een 'buitenstaander' moge

lijk te maken, zal er een MENU-pr~grammamoeten zijn, dat de gebruiker

een overzicht geeft van de irrvoermogelijkheden en de irrvoer ook test

op zijn waarschijnlijkheid.

Met een eigen Robot Message Control System kunnen de diverse systeem

commando's geinterpreteerd worden (bijv. TEST, LEARN, AUTO, PRINT,

SAVE, STATUS, CHANGE e.d.).

Deze suggesties voor nog te ontwikkelen software zlJn slechts het begin

van het software-pakket, wat nodig is voor een tweede generatie robot.

De mogelijkheden op dit gebied zijn onuitputtelijk.
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5. CoOrdinatentransformatie.

5.1. Inleiding.

Zoals al eerder in dit verslag is opgemerkt, is de coordinatentransfor

matie noodzakelijk bij de verwerking van de informatie uit sensoren.

Indien we deze informatie gebruiken voor een adaptieve robotbesturing

(bijv. het booglassen), zal ze vanuit het carthesisch coordinaten

stelsel'(CCS) getransformeerd moeten worden naar het robotcoordinaten

stelsel (RCS) en vice-versa. Daarnaast wordt het programmeren van

gecompliceerde banen in de ruimte veel eenvoudiger. Een circelvor-

mige baan kan vastgelegd worden met drie punten , en zelfs ellipsoiden

of sinusvormige banen behoren nu tot de mogelijkheden. In principe

moet het mogelijk zijn elke baan, die mathematisch besch~en kan worden

in de robot te programmeren.

Bij de robots, die tegenwoordig in de industrie gebruikt worden, kunnen

twee soorten besturing onderscheiden worden:

-Punt-besturing (PTP-Roiht ~o foint)

-Baan-besturing (.Qontinous; Eath)

Bij de PTP-besturing is er tijdens het bewegen naar een geprogrammeerd

punt geen funktioneel verband tussen de diverse assen. Meestal draaien

aIle motoren met dezelfde, voorgeprogrammeerde, snelheid. Bij een

enkele robot heeft men de baanbeweging proberen te verbeteren door de

assen gesynchroniseerd aan te sturen; de assen bereiken tegelijkertijd

hun eindstand. Een typisch toepassingsgebied van de PTP-besturing is

het paletteren en het puntlassen.

Indien de assen tijdens het bewegen met elkaar worden gecoordineerd,

spreekt men van een baanbesturing. Deze wordt meestal toegepast bij

het verfspuiten, booglassen en manipuleren op een lopende band.

Er is een simulatie-programma geschreven voor elk van deze besturingen

om de eigenschappen ervan duidelijk te kunnen weergeven. In deze

programma's is een model met twee vrijheidsgraden gebruikt (IX en e) ,

waarvan de rotatie-assen parallel lopen, zodat de resulterende beweging

in het twee-dimensionale vlak plaats vindt (Fig.5.1.). De verhouding

tussen 1
1

en 12 is dezelfde als die tussen onderarm en bovenarm van de

ASEA-robot.
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5

o

Fig.5.1. Kinematisch model met twee vrijheidsgraden.

In Fig.5.2. zlJn de grafische resultaten van deze drie typen besturing

(PTP, PTP-gesynchroniseerd en CP) weergegeven voor het traject van P1
naar P2•

Bij de PTP-besturing in Fig.5.2.a. zlJn de snelheden van de o<-en de B

motor gelijk aan elkaar, waard'oor de lX-motor eerder stilstaat (en <X.(t)

constant is) dan de e-motor. Het gevolg is een hoekig verlopende

baan. Dit is ook in de praktijk waarneembaar bij een PTP-programmering

van de ASEA-robot.

De gesynchroniseerde besturing van Fig.5.2.b. resulteert in een

zachtere, meer continue beweging, doordat de ~- en de e -motor tegelijk

tot stilstand komen. In dit geval zijn de snelheden van de beide moto

ren dus niet gelijk~ De verbetering van de beweging gaat echter ten

koste van de nauwkeurigheid. De afwijking t.o.v. de rechte P1P2
blijkt groter geworden te zijn.

In Fig.5.2.c. is tenslotte het resultaat van de baanbesturing weer

gegeven, een rechtlijnige beweging van P1 naar P2 • Deze baanbesturing

zorgt, naast de rechte baan ook voor een constante baansnelheid. Dit

wordt bereikt door op het traject een aantal equidistante punten te

kiezen en voor elk van deze punten de bijbehorende lX - en e-waarde

uit te rekenen. Dit is dus eigenlijk geen continue besturing, aange

zien de besturing van de motoren tussen deze punten aan het digitale

en analoge motor-regelcircuit wordt overgelaten, maar als deze punten

maar dicht bij elkaar liggen mag deze benaming weI gebruikt worden.
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Fig.5.2:b.

synchrone besturi~

AANTAL STAPPEN=25
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Fig.5.2.c.

Baanbesturing

Fig.5.2. Drie soorten besturing toegepast Op het model van Fig.5.1.
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Uit de grafieken van Fig.5.2.c. blijkt, dat enagenoeg lineair met de

tijd verloopt. In dit geval zou het benodigde rekenwerk aanzienlijk

beperkt kunnen worden, door in het algoritme uit te gaan van een con

stante snelheid van de B -motor en bij discrete () -waarden de bijbeho

rende 0( -waarden uit te rekenen.

In Bijlage I)(zijn ook de resultaten van deze besturingen opgenomen

voor de trajecten P2-P3 en P
3
-P1• Hieruit blijkt voor een verticale

beweging met baanbesturing nu de ~-motor nagenoeg lineair met de tijd

te verlopen. Voor een willekeurige rechtlijnige beweging, zoals P
3
-P1,

zijn ()( en e niet lineair afhankelijk van de tijd.

In de derde figuur van Bijlage IV is voor de overzichtelijkheid het

werkgebied van de robot opgedeeld in een aantal discrete punten,

waarbij voor elk van deze punten de bijbehorende 0<.- en () -waarde is

uitgerekend. De begrenzing van het werkgebied ligt vast door de

mechanische beperking van de oc- en de B-waa~den. Voor deze bereke

ningen is het model van Fig.5.3. gebruikt.

-40'<e<+40"

_40"<OC <+25
0

-140"< f< +140"

Fig.5.3. Model van de ASEA-robot voor de bepaling van het werkgebied

zonder de grijper.

In Fig.4. resp.Fig.5. van Bijlage IV is het gedrag van ~ en Bvoor

horizontale resp. verticale bewegingen met baanbesturing vastgelegd.

In het commentaar naast de figuren staat de hoogte resp. radius van

de banen aangegeven, zodat m.b.v. Fig.3. van deze Bijlage de plaats

in het werkgebied bepaald kan worden.
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Zoals hiervoor al is opgemerkt, blijkt uit deze figuren ook, dat bij

horizontale banen 8 en bij vertikale banen ~vrijwel lineair met de

tijd verlopen.

Om de problemen, die- een coordinatie van de assen bij een baanbesturing

met zich mee brengt, aan tegeven wordt eerst de coordinaten-transfor

matie bij een model met drie ,;y.'i,"jrlPidsgraden besproken.

5.2. Coordinaten-transformatie bij een kinematisch model met drie

vrijheidsgraden.

Voor een model met drie vrijheidsgraden (Fig. 5.4.) kunmm eenvoudig

de mathematische relaties tussen de carthesische coordinaten van het

punt P (p ,P ,p) en de robotcoord.inaten p( (0, B ,DC) opgesteld worden.
x y Z J

- --..!

Fig.5.4. Kinematisch model met 3 vrijheidsgraden.

Gegeven 'f, een OC ,dan kan afgeleid worden:

Px=sin9?(L2.sin6! +L
3

·cos oc )

P =cosse-.(L2.sinB+L-.cosc<..)y )
Pz=I'1+L2ocosB +L3·sinoc
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Ret afleiden van de robotcoordinaten uit de carthesische coordinaten

kost meer moeite. Rierbij dient opgemerkt te worden, dat er voortaan

naar gestreeft zal worden de arctangens-funktie te gebruiken en niet

de arcsinus of de arccosinus; dit vanwege de betere eigenschappen van

de arctangens (bedenk cos () =cos( - e), wat dubbelzinnigheid in de
d cos 9 • )oplossing kan veroorzaken, en 0 voor e =0,180 •
d e

Uit de carthesische coordinaten kan dan afgeleid worden:

r:p =arctan(Px/p )
y

De carthesische coordir~ten van het scharnierpunt 8 zijn:

\1 2 2 2'
8

z
=1

1
+ bG+ y(bG) -R(G -4(a12) )

2R

\fr 2 2'
met a= +Px y

(5-2)

Rierui t kunnen dan IX en () bepaaI:i worden:

{

8 -1 }e::arctan -;-Z;:::;:1======:::::;;=

\fi 2_(p -8 )2
2 z z

OC :=arctan{Pz-8z }

\ 11 2_(p -8 )2 i
VJ 3 z z

Bij de afleiding van (5-1) is ervan uitgegaan, dat de hoek tussen

12 en 1
3

in Fig.5.1. altijd kleiner is dan 180/1 (ofweI 10(+ ej <.90°).

Dit bIijkt in de praktijk ook zo te zijn, door de mechanische beperkingen.

Indien dit niet het geval geweest was, zou de transformatie van het
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CCS naar het RCS niet meer ~~nduidig zijn. In Fig.5.5. zouden dan

zowel stand-1 als ook stand-2 leiden tot het gegeven punt P, terwijl

nu aIleen stand-1 voldoet.

p

Fig.5.5. Niet-~~nduidigheidbij een kinematisch model.

Uit de hierboven afgeleide formules blijkt de tranRformatie van het RCS

naar het CCS geen problemen te geven, maar leidt de o~gekeerde trans

formatie al voor drie vrijheidsgraden tot complexe fo~ules.

Om het opstellen van een transformatie-algoritme voor een robot met

vijf vrijheidsgraden gestructureerd en betrouwbaar te laten verlopen,

wordt over het algemeen gekozen voor het gebruik van de vector-notatie.

5.3. Coordinaten-transformatie voor een robot met vijf vrijheidRgraden.

De probleemuitbreiding bestaat niet aIleen uit de toevoeging van twee

extra vrijheidsgraden, maar ook uit het feit, dat het uiteinde van de

kinematische keten met een bepaalde orientatie in een bepaald punt

in de R
3
-ruimte geplaatst moet worden.

Bij de coordinaten-transformatie kan goed gebruik gemaakt worden van

de theorie van Denavit-Hartenberg. Deze theorie maakt gebruik van

homogene transformaties, waardoor de positie- en rotatietoestanden in

4 X 4 matrices weergegeven kunnen worden. In Lit. ( '7 , 5" , b) wordt

deze theorie en de bijbehorende coordinatentransformatie bij robots

uitvoerig behandeld.
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Hierbij worden vier parameters gebruikt am assenstelsel t.o.v. elkaar

te situeren. (Zie Fig.5.6.)

-i
z

------
d.
~

-i
Y

Fig.5.6. Gebruik van de 4 parameters van TIenavit-Hartenberg am

assenstelsels t.o.v. elkaar te situeren.

Met deze vier parameters a. , 0<:' , (J., en d. kan de algemene transfor-
1. 1. 1. 1.

matie-matrix van stelsel-i naar stelsel-i+1 vastgelegd worden:

cose i -COSo i' sine i sino i' sine i 'i .00",

A i ,i+1 "
sine i coso i .cose i -sino i .cose i ai·sine i (5-4)

0 sino i coso i d.

I
~

0 0 0
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Indien in elk gewricht van de robot een coordinaten-stelsel wordt

gedefinieerd en het verband tussen stelsel-i en stelsel-i+1 volgens

de methode van Denavit-Hartenberg wordt vastgelegd, wordt het uitein

delijk mogelijk een verband vast te leggen tussen de vijf robot

vrijheidsgraden en de drie coordinaten van het carthesische stelsel.

Op deze manier krijgt de robot zes coordinatenstelsels toegewezen,

vijf stelsekgekoppeld aan de vijf vrijheidsgraden en een stelsel

in het uiteinde van de robot, waar de grijper of een ander werktuig

wordt bevestigd. Deze zes stelsels zijn aan elkaar gekoppeld via

vijf overgangsmatrices van het type (5-4). Elke matrix legt het

verband vast tussen de coordinaten van het ene stelsel en de coordina

ten van het daarop volgende stelsel.Uiteindelijk krijgen wij,.door

deze vijf matrices met elkaar te vermenigvuldigen, het verband tussen

stelsel-1 in de voet van de robot (dit is het cartesische stelsel) en

stelsel-6 (dit is het werktuig-stels~l).Indit verband komen de vijf

vrijh~idsgradenvan de robot voor en de mechanische eigenschappen

van de robot, zoals de lengten van d~ armen en de stand van de rotatie

assen t.o.v. elkaar. In de praktijk wordt de plaats en de orientatie

van het werktuig voorgeschreven; de plaats en de orientatie van stelsel

-6 is dus bekend in het cartesische stelsel.Hieruit kunnen dan de robot

coordinaten berekend worden.

Bij het orienteren van de coordinaten-stelsels in een kinematische keten

gelden de volgende regels:

a) De z.-as wordt in de bewegingsrichting van het gewricht gelegd.
1

De richting kan willekeurig aangenomen worden.

b) De x.-as wordt in de gemeenschappelijke normaal van de z. 1 en de
1 1-

z.-as gelegd en gericht van de z. 1 naar de z.-as (rechtsdraaiend).
1 1- 1

Hiermee is dan ook de y.-as vastgelegd volgens een rechtsdraaiend
1

stelsel.

c) Voor de bepaling van de Denavit-Hartenberg parameters geldt het

volgende:

-a. lengte van de gemeenschappelijke normaal van de z. en de z. 1-as.
1 1 1+

-so afstand van O. 1 tot O. in de z.-richting.
1 1+ 1 1

-9. hoek tussen de positieve x.-as en de positieve x. 1-as.
1 1 1+

-oc. hoek tussen de positieve z -as en de positieve z. 1-as.
1 i 1+
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Bij de bepaling van deze parameters kunnen nog de volgende opmerkingen

geplaatst worden:

1)Snijden twee opeenvolgende bewegingsassen elkaar, dan is a.=O;
].

2)Bezitten twee opeenvolgende bewegingsassen dezelfde richting, dan is

lX.=O;
].

3)Is de vrijheidsgraad een rotatie, dan is e.= e.(t) en s.=constant,
].]. ].

maar is het een translatie, dan is e.=constant en s.=s.(t).
]. ]. ].

In Fig.5.7. is de orientatie van de assenstelsels weergegeven, zoals

die volgens deze regels is gekozen voor een model van de ASEA-robot.

Fig.5.7. Orientatie van de diverse assenstelsels in een model van de

ASEA-robot.
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In Fig.5.S. zlJn van dit model de orientatie van de assenstelsels,

de mechanische parameters (lengten van de arrnen en de stand van de

rotatie-assen t.o.v. elkaar) vastgelegd volgens de hiervoor besproken

regels.

/

L /
I

/

X, /

/

/

Fig.5.S. Kinematisch model van de ASEA-robot voor de bepaling van de

penavit-Hartenberg parameters.

De stand van dit model, zoals dat in Fig.5.S. is getekend zegt niets

over de grootte van de hoeken 8.. De nulstand van deze hoeken zal
1

nog bepaald moeten worden~ Hierop wordt ver~erop in deze paragraaf

nog nader ingegaan.

Uit Fig.5.S. kunnen de vier parameters afgeleid worden; ze zijn in Tabel

5.1. genoteerd voor de vijf vrijheidsgraden van de ASEA-roTIot~
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Tabe15.1. Denavit-Hartenberg parameters van de vijf vrijheids-

graden van de ASEA-robot.

Gewricht-i a. s. 8i !Xi1 1

0 1 1 e
1

90°

2 . 12 0 ()2 0

3 1
3

0 f)3 0
0

4 0 0 94 -90

5 0 1
5 B5 0

Indien deze parameters ingevuld worden in de algemene transformatie

matrix (Verg. 5-4), resulteren de volgende vijf transformatie-matrices:

A1= cos () 1 '0 sin °1 0 A2= cos·g
2 -sin 02 0 1 2cos 92

sin °1 0 -cos B1 0 sin e
2 cos g2 0 12sin () 2

0 0 11 0 0 0

0 0 0 0 0 '0

A3= cos B3 -sin () 3 0 13cos e3 A4= cos 94 0 -sin e4 0

sin 9
3 cos () 3 0 13sin e3 sin () 4 0 cos g4 0

0 0 1 0 0 -1 0 0

0 0 0 1 0 0 0

A5= cos 8 5 -sin e5 0 0

sin e5 cos e5 0 0

0 0 1
5

0 0 0 1

Matrix A. geeft de plaats en de orientatie van assenstelsel-i+1 in
1

coordinaten van stelsel-i.
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Voor de transformatie-matrix T, die de plaats en de orientatie van

stelsel-6 in carthesische coordinaten bepaald, geldt:

T=A1A2A3Al5· C5-5)

t 11 t 12 t n t 14 (\x6L ~eY6Jx ~ez6)x
1
°7x

t 21 t 22 t 23 t
24 (\x6)Y Cey6)y ~ez6)Y

1
T= = °7y C5-6)

t
31

t
32

t
33

t
34

(\x6)z tey6)z tez6)z
1
°7z

t 41 t 42 t
43

t
44 0 0 0 0

Als algemene uitdrukking voor T kan ook gebruikt worden:

r-- -, I" lI

I 3 X 3 matrix I I plaats I
T= I orientatie van I I v.h.

I
I het werktuig I 'werktui~
L ~ L
0 0 0 1

is h~rbij de x-eenheidsvector

Indien de plaats en de orientatie van het'Merktuig bekend zijn, kunnen

de robot-coordinaten berekend worden door het oplossen van de vergelij

kingen:

t11=C1ex6)x = fC81,B2,e3,94,e5)

t12=C1ey6)x = fce1,82,B3,e4,B5)

enz.
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Voor de overzichtelijkheid wordt verder de volgende notatie gebruikt:

sin e. = S. en cos e. = C.•
1 1 1 1

Door vermenigvuldigen van de matrices A1 tim AS volgens verge 5-5

verkrijgt men de elementen van de matrix T:

t 11 =C 1C5{C4(C 2C3-S 2S3)-S4(C 2S3+S 2C3)} -S1 S5·

t12=-C1S5{C4(C2C3-S2S3)-S4(C2S3+S2C3]-S1C5·

t 13=-C1{S4(C 2C3-S2S3)-C4(C2S3+S 2C3)} •

t 14=-15C'1 {s4(C2C3-S2S3)+C4(C 2S3+S 2C3)} +13C1(C2C3-S2S3)+12C1C2 •

t21=S1C5{C4(C2C3-S2S3)-S4(C2S3+S2C3)}+C1S5 •
.

t22=-S1S5{C4(C2C3-S2S3)-S4(C2S3+S2C3}+ C1C5 •

;23=-S1{S4(C2C3-S2S3)-C4(C2S3+~2C3~ •

t 24=-15S11S4(C2C3-S2S3)+C4(C2S3+S2C3~ +13S1(C2C3-S2S3)+12SlC2·

t31=-C5{S4(C2C3-S2S3)-C4(S2C3+C2S3~ •

t32=-S5{S4(C2C3-S2S3)+C4(S2C3+C2S3~ •

t33=C4(C2C3-S2S3)-S4(S2C3+C2S3)·

t 34=-15{C4(C2C3-S 2S3)+S4(S2C3+C2S3j +13(S2C3+C2S3)+L2S2+11 •

t 41 =O

t 42=O

t
43

=O

t
44

=1
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Om het rekenwerk zoveel mogelijk te beperken, kunnen nog een aantal

vereenvoudigingen aangebracht worden:

C23=C2C3-8283

C23,4=C4C23-84823

enz.

Indien de hoeken B. gegeven zijn, kan m.b.v. de hierboven gegeven
1.

vergelijkingen de plaatsen de orientatie van het robot-werktuig

bepaald worden. De omgekeerde transformatie, van cathesische naar robot

coordinaten, vergt aanzienlijk meer rekenwerk. De T matrix levert

12 vergelijkingeh in 81,@2' •••• @5 op (te weten t 11 't 12 ' •••• t
33

en t
34

).

Er komen echter veel produkttermen"van sinus- en cosinusfunkties van

8. invoor. Uit Lit.(I.f) blijkt, dat het mogelijk is expleciete verge
1.

lijkingen voor B. af te leiden uit:
1.

T=Al 2A3Al5
-1

A1 .T=A2A~l5

-1 -1
A2 A 1 T=A3Al5

-1 -1 -1
A

3
A2 A1 T:Al

5

-1 -1 -1 -1A
4

A
3

A2 A1 T=A
5

Hierop wordt in dit verslag niet verder ingegaan, maar wordt verwezen

naar Lit. ( if ) •

Aan al deze vergelijkingen heeft men echter nog niets, indien niet

bekend is hoe men deze hoeken g. moet bepalen. De draairichting van
1.

de diverse rotatie-assen is weI vastgelegd, maar nog niet de nul-stand

van e..
1.
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Door in de overgangsmatrices A1 tim A
5

voor B
i

nul in te vullen, kan

de uitgangspositie van de robot geconstrueerd worden, waarbij voor

aIle Bgeldt e.=O.
l

Fig.5.9. geeft de uitgangspositie van de robot weer.

'I,

o,----+x,-·-· _._-.-._._.-.-.-.-.

Fig.5.9. Uitgangspositie van de robot, waarvoor geldt 9.=0 voor aIle i.
l

Voor 0.=0 worden de A matrices:
l

1 0 0 0 1 0 0 1 2
1 0 0 1

3A1= 0 o -1 0 A2= 0 1 0 0 A
3
= 0 1 0 0

0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0
0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1

1 0 0 0 1 0 0 0
A

4
= 0 0 1 0 A

5
= 0 1 0 0

o -1 0 0 0 0 1 1
50 0 0 1 0 0 0 1

Stelsel-1 werkt met carthesische coordinaten. Uit de kolommen van A1
2 1 2 1 2 1 de coordinatenvoIgt dan: ~ = ~ ~= ~z ~ = '-~ en

x z
van O2 in het carthesische stelsel zijn 0 1(0,0,11).
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Voor de overige stelsels kan op identieke wijze de plaats en orientatie

bepaald worden.

Het is mogelijk deze uitgangspositie van de robot aan te passen, door

de Denavit-Hartenberg parameters te veranderen. In plaats van e
2

kan

in verg.5-4 ook e2+90 ingevuld worden. Dit levert een andere A2 matrix

op en dienovereenkomstig verandert ook de uitgangspositie.

In de praktijk zal uitgeprobeerd moeten worden met welke parameters het

beste gewerkt kan worden.

De benodigde rekentijd voor het coordinaten-transformatie algoritme

is van belang voor het realiseren van een adaptieve robotbesturing.

Bij het bestaande ASEA-robotsysteem moet immers om de 10 msec. een

nieuwe waarde naar de motorbesturingen gestuurd worden. Uit de litera

tuur blijkt de transformatie van carthesische coordinaten naar robot

coordinaten per punt enkele miliseconden rekentijd te vergen.

5.4. Invloed van het stangenmechanisme in de ASEA-robot op de

coordinaten-transformatie.

Zoals al eerder in hoofdstuk 1 werd besproken, zlJn de O<-as en de B-as

via een parallellogram-construktie aan elkaar gekoppeld (Fig.5.10.).

P,
J I

0(, =0<:2.

Fig.5.10. Parallellogram-koppeling van de ~- en de B--rotatie.

,
tot nu toe werd in dit verslag de hoek ~1 gebruikt om de stand van de

bovenarm aan te geven, maar bij het bepalen van de Denavit-Hartenberg
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parameters wordt de hoek ~1 gebruikt. Dit is dan ook de hoek, die het

transformatie-algoritme zal opleveren, indien de coordinaten van het

punt P1 als invoer worden gebruikt. Bij een beweging van P1 naar P2, ,
in Fig.5.10. hoeft alleen de B-motor te draaien, aangezien ()(1=OC2 •

Indien de co8rdinaten van P2 worden ingevoerd, zal dit de hoek ~2F«1,
opleveren. Dit geeft al aan ,dat niet de hoek ~ maar de hoek ~

gebruikt moet worden om de ~-motor aan te sturen. Het verband tussen

~,~' en e ligt vast in de vergelijking:
, 0

c( =0(+ e-270

Bij de ASEA-robot is ook in de pols een compensatie-mechanisme aange

bracht, wat tot doel heeft de stand van de grijper te fixeren t.o.v.

het carthesisch co8rdinatenstelsel, indien de ~- of de B-motor draait.

Dit mechanisme is gecompliceerder dan de hiervoor besproken construktie.

Er zal nog nader onderzocht moeten worden hoe dit mechanisme in het

algoritme i~ebouwd moet worden.
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6. Resultaten

De aansluiting van een externe computer op de besturing van een ASEA

industrierobot is voor een vrijheidsgraad gerealiseerden blijkt

bevredigend te werken. De geringe storingen, die zijn opgetreden, zullen

echter eerst verholpen moeten worden, voordat gedacht kan worden aan de

besturing van alle vrijheidsgraden. Waarschijnlijk zal een goede afscher

ming van de signaaldraden al veel helpen.

Aangezien de externe computer ook een groot deel van de ASEA-besturing

gebruikt, is deze in dit verslag uitgebreid beschreven. Daarnaast is een

aanzet gegeven tot de ontwikkeling van een coordinatentransformatie

algoritme, een onmisbaar onderdeel van een adaptieve robot-besturing.

De voortzetting van dit afstudeeronderzoek kan op vier gebieden aan

gepakt worden:

a)Uitbreid3 van de computer-aans luiti~ De externe computer moet

niet alleen de mogelijkheid krijgen om alle vrijheidsgraden van de

robot te besturen, maar moet ook meer informatie terug krijgen zoals

resolver-signaal en in positie-signaal. Het moet ook mogelijk worden
. .

de robot met het.handprogrammeerapparaat ~e besturen, hetzijvia de

ASEA-besturing, hetzij via de externe computer.

b)Ontwikkeling en optimalisering van een coordinatentransformatie

algoritme. Hierbij zal snelheid en vereiste nauwkeurigheid tegen

elkaar afgewogen moeten worden.

c)Ontwikkel~vand~ondersteunende' software. Hiertoe behoren een

robottaal, waarmee de robot op een eenvoudige wijze geprogrammeerd kan.
worden, beveiligingssoftware voor het robotsysteem en commando-interpre-

tatie.

d)Ontwikkeli~een dynamische bestur~, waarbij de prestaties van

de robotmotoren verbeterd kunnen worden. De besturing van de motor, die

nu voor een groot deel in de hardware geregeld wordt, zou ook voor een

deel door software overgenomen kunnen worden.

Tot slot wil ik op deze plaats i~dereen, die mij bij mijn werk geholpen

heeft, heel hartelijk hiervoor bedankenl
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IGRIP2!
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j [DELETE).
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3Ji?'' I ",1
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]LJAfTI

Schematische voorstelling van het handprogr~meerapparaat.
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Ret Rand-Prograrnmeerapparaat (RP).

Ret HP fungeert als een afstandbediening voor de robot. Ret bevat

twee schakelaars voor het instellen.van de snelheid, een aantal

druktoetsen om de robot met de hand te bewegen, de funktietoetsen

voor het programmeren en een toetsenuord om numerieke waarden in te

voe~en met daarboven een 4-digit-display en drie indicatoren.

Rieronder voIgt een korte f~ktiebeschrijvingvan de diverse toetsen

en schakelaars:

Snelheids-schakelaars:

-Manual S,eed stelt de snelheid van de robot bij de handbediening in op

incrementeel,laag,medium of hoog. (resp. 1 increment per keer,dat een

van de bewegingstoetsen word~ ingedrukt, O.~A, ~A.of 25% van de maximum

, snelheid)

~Auto Speed stelt de snelheid in automatisch bedrijf in op 1.~~, 2.5%,

5%, 12J~, 29'/0, 47%, 71% en 10ry!c van de maximum sneLJ,.e~d.

Positioneer-instrukties:

-PTFF:Nauwkeurige positionering , d.w.z. de volgende instruktie wOTdt

pas uitgevoerd als de geprograrnmeerde positie is bereikt.

-PTPC:Grove positionering, d.w.z. de volgende instruktie wordt 801 uit

gevoerd terwijl nog niet aIle motoren hun eindpositie hebben be

reikt •.

-PTPL:De robot-assen worden zo gecoordineerd, dat de beweging tussen

opgegeven punten in benadering rechtlijnig is. Als pa.rameter

wordt de tijd geprogrammeerd, die deze verplaatsing in beslag

moet nemen (0.2-9.9 sec.)

Grijper-instrukties.

Deze instruktie gaat vooraf aan de werkelijke grijperinstruktie

GRIP1/RELEASE1 of GRIP2/RELEASE2 voor het openen of sluiten van de

grijper.

Test-input-instrukties:

-Test Wait:Een van de 16 ~igitale inputs wordt getest en de robot

blijft zolang wachten tot deze input 'laag' wordt.
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-Test Out:lndien de geselecteerde input 'laag' is wordt het programma

verder ver~erkt, anders worct er naar een ander programma

gesprongen.

-Test Jump:Spring over de volgende instruktie heen indien de geselec

teerde input 'laag' is.

Output-instruktie:

-Output On/Off: een van de 14 digitale outputs kan 'hoog' resp. 'laag'

gemaakt worden.

Bijzondere instrukties:

-Wait: De wachttijd ke.n vari~ren van 0.1-9.9 seconde.

-Jump: Dit is een onconditionele sprong naar de geselecteerde instruktie.

-Repeat/End Repeat:Het blok instrukties tussen REPEAT en E1~ REPEAT

wordt het opgegeven aantal keren (1-99) uitgevoerd.

-Pattern:Een patroon van bewegingen, wat in een referentiepunt is

geprogrammeerd, kan ook in andere punten worden uitgevoerd,

mits de verplaatsing van dit patroon niet te groot is «10 em).

Indicatoren:

-Limit:Zogauw een van de assen de grens van het werkgebied bereikt, gaat

deze lamp brand~n. (Dit is ep.n software beveiliging~).

-Acknowledge:Deze lamp gaat branden ten teken dat de net ingevoerde

instruktie is begrepen en er geen fout is geconstateerd.

-Error:lndien er een fout commando wordt ingevoerd gaat deze lamp branden.

Programmeertechnische instrukties:

-Delete:De geprogrammeerde instruktie wordt verwijderd.

-Instr.Nr. J:Met INSTR.NR. wordt naar een bepaalde programma-regel

Instr.Type gesprongen en met INSTR.TYFE wordt dan, in code, de betref

fende instruktie op het display afgebeeld.

-Simulate:Deze toets wordt gebruikt tijdens het testen van een progralnr.1a

waarin de TEST WAIT, TEST OUT of TEST JUMP instruktie voorkomt.

Door het indrukken van deze toets wordt gesimuleerd, dat de

geselecteerde input 'laag' is.

Met de toetsen PROGR.START resp. PROGR.STOP kan in de mode Automatic

een programma gestart resp. gestopt worden.

In Lit (1) worden deze instrukties uitvoerig behandeld •

•
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Bijlage II:Metingen aan de 6e v-rijheidsgraad van de ASEA-robot.

-Positioneringstijden

-motorgedrag bij de 8 programmeerbare snelheden

-motor-responsie bij enkele ~iJzondere stuursignalen.
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a) v= 1 incr./l0 msec

T
1
::O.20 sec.

T2::O.09 sec

b) v= 2 incr./l0 msec.

Tl~O.22 sec.

'1'2::0.19 sec.

c) v= 4 incr./'Omsec

T,::O.37 sec.

T
2

...o.26 sec.

1fr; rl
INPO~. ~ L_- - _

t)

Dynamisch gedrag veer de 8 programmeerbare snelheden
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g) v= 60 incr./10 msec.
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Fig.12.a.
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Responsie van de motor op enige bijzondere st11ursignalen.(V ).com
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Fig.1,.:impulSr8sponsie v.d. 68 motor.

v =4000 incr./sec.com

Impulsresponsie , d.w.z. responsie op de minimale pulsbreedte

van 10 mse8. De tach~spanning bereikt een topwaarde van 0.3V,

dit is 8.8 %van de maximale waarde bij deze snelheid (Vt ~ =aCHo
3.4V bij 4000 incr./sec.).
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Bijlage III: Programma-listing van de programma's ROBBEST en ROBTEST.
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Het programma: ROBBEST

;HOOFDPROGRAMMA VOOR DE AANSTURING VAN EEN MOTOR
;AFSTUDEERPROJECT V. P.HOSTERT ,AUGUSTUS '82

;INVOER GEBEURT VIA EEN KEYBOARD
;REGISTERFUNCTIES:
;RO=TOTAAL NOG UIT TE VOEREN BEWEGING
;Rl=REKENREGISTER
;R2=REKENREGISTER
;R3=BEWEGING IN DE KOMEND~ 10 HSEC. <R3*100=INCRISEC'
;R4=FLAGREGISTER VOOR BOOLEAN-UAARDEN
;8IT O=SYNCERROR BIT l~OUTREADY

; BIT 2=I!;UJKGEWEEST BIT 3;.;;·;;LAM:
;8IT 4=RICHTING
;R5=POSITIE-REGISTER

; ••••••••••••••••••••• t •••••••• #.~*t••••• ttl.litJ;*ti •• ttltttt
;KEYBOARD :177560 STATUSREGISTER

177562 DATAREGISTER
;PRINTER :177564 STATUSREGISTER

:177566 DATAREGISTER
;DIGIN/OUT :167770 STATUSREGISTER

167772 OUTPUT-DAT~

167774 INPUT-DAT~

;OUTPUT-INTERRUPTADRES: 300 JMP-AUR~S

302 PROCESSQR ST~r~s UJORD
;INPUT-INTERRUPTADRES : 304 JMP-ADRES

306 PF:OC::: SSOR 3TAT i!'~ {,,i.~ iJ :;;r
; •••••••••••••••••••••••••••• i •••••*.tt•••• tttt •• tt ••• t.tl'tt.t~t

; INITIALISATIE

.ASEET

.=20000
F:ESET
MOV
MOV
MOV
MOV

tl000,SF'
t37000,IH300
t340,@t302
i2,R4

;STACK-POINTER ZETTEN
; LADEN IN TERHI...IF'T -1:l!IRE '3
;HOOGSTE PRIORITEIf
;SYNCERROR:=FALSE
; OUTF:EAItY: =!F:UE
;KLOKGEWEEST:=FALSE
;nAAF::=FALSE
;RICHTING:=POSITIEF

R3 ,; oeTAAI.! )

;PRINT: VfRPLAATSING=~

;LEES KEYBOARD-INV0ER
;ENABLE KLOKINTERRUPT
;KLAAF::=FALSE
;INITIELE WAARDE VOOR
;RICHTING IS NEG~TIEF

PC,TEKSI
F'C,LEESKB
tl 0';), @t167770
tl0,R4
tlO,F:3
i20,R4

OPItR:

JMP OPDR
;tttttttttttttttttttttttttttttttttttttt*tttttlllttt••1t.ttttt.tttt

.=20100
JSR
JSR
BIS
BIC
MOV
BIS

CYCLE: BIT tl ,F:4
BEQ 1$
JMF' ERRMSG

1$: BIT t4, F:4
BEQ 1$
BIC tt..,~:4

JSR PC,OUTCAI_

MOV F:3,(H 16777 2
BIT t20, F:4

nEST S'nICERriG~:

;WACHT OP KLOKGEW~ESr

;OUTREADY:=KLOKGEWEEST:=FALSE
;OUTPUT-BEREKENING

;OUTPUT NAAR DIG-OUT
;TE5T OP NEG. RICHTING
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;PRINT VERPLAATSING=?

;KLOKGEWEEST:=FALSE
; DI SABL E n elK I NTEF:F'I.JF'1

;MAAK OUTPUT NEGATIEF
;OUTRE"ADY:=TF:UE
;IF NOT KLAAR THEN
;80TO CYCLE

2t.:

BEll 2$
BIS t200,@t167772
£lIS t2,R4
BIT tlO,R4
BEll CYCLE
JMP 3$
BIC t4,F:4
BIC t100,@t167770
JMF' OPDF:

;tttttttttttttttttttttttt~ttttttttttttttttttttttttttttttttttt1t~tt

.=20400
TEKS1: MOV t25000,R1
10$: JSR PC,WAITPR

MOV (R1)t,@t177566
CMP t25036,Rl
BNE 10$
F:TS PC

;ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt~ttttttttt ttttttt$t

;PRINT: SNELHfID «8tl~?

;ONDERJEEL VAN PROCEDURE
;VELOC (NOG NIET IN GEBRUl\)

1$:
TEKS2: MOV t25200,R1

JSR PC,WAITPR
MOV (R1)t,@t177566
CMP t25240,R1
BNE 1$
RTS F'C

;ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt••
•=20450

EF:F:M5G: CLR
CLR
Mal.'

1$:. JSR
MO')
CMP
BNE
HALT

@t167770
U167772
t25100,R1
~:C,WAITPR

- (fd>t,@t177566
t25134,P1
1$

;DISABLE ~LOKINTERRUPT

; 11 AM: Ii I G(I UT Q'!
;PRINT SYNCERPOR'
;WACHT PRINT~R KLAAR

;ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttitttttttttttl ttttttttt~ttt

.=20550
WAITPR: T5TB @t177564

BF'L WAITPF:
F:T S PC

LEESKB:
LEES:

.=20600
CLF:
TSTB
BPL
MOl.,)
JSR
MOV
CM?
BEll
SUB
BIe

JSR

RO
@t177560
LEES
@t177562, R2
PCd4AITPF:
R2, @t177566
t215,R2
LE2
t6o,R2
t200, F:2

PC,CHECK

;WACHT KEt KLAAR EN
; EN LEE3 CIJFEF;

;ECHO
;JUMP INDIEN <CR;

iASCII-->OCTAAL
;CLEAR BIT 7(KAN INUOER
; BEIlWLDEDEN)
;CHECK OP CIJFER TUSSEN 0-9
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; F:O: =RO-F:3

nEST F:O-F:3
i £IF: INDIEN PO>H
i ANDEF:S F:3=F:O

iINDIEN H~T HIET HET EERSTE
iCIJFER IS IRO=Oj DAN
i RO: =F:O*10 EN

iINDIEN RO=O DAN KLAAR:=TRUE

iRO:=R0+NIEUWE CIJFER

iVER:ORG CR EN LF NA OUTPUT

;VERZORG EEN CR EN EEN LF

RO
LEl

TST

CAll :

1$:

LE2t

CRLF:

LE1:

£lEQ
CLC
NOF'
MO') RO, F:l
F:OL RO
F:OL RO
ROL RO
F:OL iU
f~[tIt Rl, RO
ADD R2, f;:O
BF: LEES
JSR F'C,CRLF
F:TS F'C

ittttttttttttitttttttttttttttttttttttttttttttttttt~ltt tttttttttttttttt

;RO=TOTAAL NOG UIT TE VOEREN BEWEGING
iR3=BEWEGING IN DE KOMENDE 10 MSEC (IS IHITIEEL OF' 10 GEZET)
.=21000

OUTCALt CMF' RO,R3
BF'L CAll
MOl) RO,R3
TST RO
BNE CALl
BIS tlO,R4
SUB R3, F:O
F:TS PC

itttttttttttttttttttttttttttttttt~ttttttt.tttttttitttt tttlttttttfittitt

.=21100
TSTB @t177564
BF'L CRLF
MOV t15,@t177366
TSn et177564
BF'L 1$
MOV t12,@t177566
RTS F'C

;ttttttttttttttttttttttttttttitttttttttttltttttttittti ttttt~.ttltitt

.=21200

iHALT INDIEN INVOER <H>

;CHECK OP CIJFER VAN 0-9

;PRINT ?

R2,tO
2$
R2, til
1$

PC
R2, t30
2$

1$:

CHEC~:: eMF'
BMI
CMF'
BF'L
F:TS
CMF'
BNE
HALT
JSR F'C,CF:LF
JSR F'C,WAITF'R
MOV t77,@t177566
JSR F'C,CRLF
JMF' OPDF:

ittttttttttttttttttttttttlttttttttttt.tttttttttttlttt;ttlttltltttttttttt
;»> DEZE F'ROCEDURE WORDT NOG NIET GEBRUIKT! I «<

I)ELOC: CLR
JSR

LEES1: TSTF
BF'L
MOl)

JSR
MOV
BIC
CMF'

F:3
F'C, Tn:S2
\H177560
LEESl
@t177562,F:2
F'C d.JAITPF:
F:2dHl77366
t20C" F:2
t55,F:2

;PF:INT:SNELHEID (::86)-';'
HJACHT r::B 1<!.AAe
iLEES EERSlE CIJFER

iECHO

;TEST OF' - THEN
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(;-9

iR3:=R3+NIEUWE CIJFER

iVERZORG CF: EN LF N~ INVOER

iASCII--)OCTAAL
;CHEC~: OF' CI.JFER

IZET BIT 4 VAN R4 OF'
;SPRONG INDIEN <CF::

iINDIEN NIET HET EERSfE ~IJFER

;(RJ=O) DAN.:
H:3:=F:3*10.

LEES2
t20,R4
t15,F:2
LEES4
t60,F:2
PC,CHECK
F:3
LEES3

BEO
BIS

LEES2: CMF'
BEG
SUB
JSR
TST
BEO
CLC
MOl) F:3, F:l
F:OL R3
ROL R3
F:OL F:3
F:OL Rl
ADD Rl,R3

LEES3: ADD R2,R3
BR LEESl

LEES4: JSR PC,CRLF
F:TS F'C

,tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt

;««<KLOK-INTERRUPT-ROUTINE»»»»
BEGINT OP ADRES 37.000

KLOKFREOUENTIE:l00HZ
MIN. PULSBR~EDTE 30 USEe •

~:LOr; :

1$:

•=37000
BIT
BEO
BIS
F:T I
BIS
F:TI

t2, F:4
1$

t4 , F:4

;TEST BIT 110UTREADY)
;BR INDIEN BIT 1 ~ 0
;BIT 2 := l(KLOKGEWEEST)

;BIT 0 := 1ISYNCERROR)

ittitttttttttttttttttttttttttitttittttttttttttttttttttttttttt
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Ret programma: ROBTEST

;tttttttttttttttttttttttttttttttttttl4tttttttttltt J ttttttt •• t
;DIT IS EEN TESTPRDGRAMMA VOOR DE UITVOER NAAR EE)
;MOTOF: V.D. F:OBOT. 11EN ~:AN EEN WAAF~[!E II! PO nTHI:
;EN EEN ANDERE IN R2, WAARNA DEZE WAARDEN OM UE
;BEURT EEN AANTAL MALEN NAAR DE ROBOT-MOTOR WORDEN GESTU'J~D

;GESYNCHRONISEERD DOOR DE ROBOT-KLOK.
;IN R1 STAAT DE TELLER VOOR DE RO WAARDE EN IN R3 DE
;TELLER VAN R2. ««< 23 JULI 1982 »»>

« ADRES 27.500 »

V I V1
1 _

I I V1=F:0 INCRIl.OMSEC
J I T2 I I T1=F:1t10 MSEC
1 -----------------
I T1 I I T 1,)2 =F: 2 INC F:./ 11.) ;1 ~~ EC
I I I T2=R3*10 MSEC
I
I V2

ttt SNELHEIDS-PROFIEL ttt
.=27500

TEST: RESET
MOIJ
MOV
MOV
MOV

Mal,'
MOI,.l
BIS

U 000, SF'
137000,@t300
t340,IH302
t2,R4

R1,@tlOOO
F:3, @U002
tlOO,@U67770

;LAAD INTERRUPT-ADRESSEN

;ZET FLAGS IN INITIELE WAARDE
;SYNCERROR:=FALSE OUTREADY:=FALSE
;KLOKGEWEEST:=FALSE KLA4R:=FALSE

1BERG TELLER VOOR PO OP
1BERG TELLER VOOR R2 OP
;ENABLE 1\I_OK-linfF~f.:un

;******** BEWEGING 1 ********
START: BIT i4,R4

BEG STAF:T
1$: BIC t6,R4

TST F:1
BEQ CONT

REP: DEC Rl
MOV RO,@t167772
BIS t2,R4
TSTB @t177560
BNE 11$
JMP START

11$: RESET
HALT

;WACHT OP KLOKGEWEEST

;OUTREADY:=KLOKGEWEEST:=FALSE
;SPRING MAAR CONT INDIEN
;BEWEGING 1 IS AFGELOPEN

1DIGITALE OUTPUT
10UTPUTREADY~=TRUE

1KIJK OF HET KB GEBRUIKT IS
;JA--:>HAL T
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;******** BEWEGING 2 ********
CaNT: MOV

JMP
BIT
BED
Ble
TST
BEG
DEC

Mal)
BIS
TSTB
BNE
JMP
F:ESET
HALT

@t1000,R1
3$
t4,R4
2$
t6, R4
R3
4$
R3

R2,@t167772
t2,R4
@tl77560
12$
2$

;HERSTEL R1-WAARDE
;JE HEBT AL OP KLOK GEWACHT: JMP
;WACHT OP KLOKGEWEEST

;OUTREADY:=KLOKGE~EEST:=FALSE

;SPRING NAAR 4$ INDIEN
;BEWEGING 2 IS AFGELOPEN

;DIGITALE OUTPUT
;OUTPUTREADY:=TRUE
;KIJK OF HET KB GEBRUIKT IS
;JA-->HHLT

;******** HERHAAL ********
4$: MOV @t1002,R3 ;HERSTEL R3-WA~RDE

JMP' REF'
;tttttttttttttttttttttttttttt~ttttt~~tttttttttttttt~t~~tttttttttltt

• ;TESTROB IN HET HOOFDPROGRAMMA BIJGEVOEGD OP 3 AUGUSTUS 1982
; t UUUUUHUHUUHN Uti t ~It t u t It t H Ut·UHU to HUtH ttH t ~ t
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Bijlage IV:Simulatie~resultatenvan verschillende soorten pesturing

voor een model met twee vrijheidsgraden.. ~



92

STAPGROOTTE=3
THETA ALPHA
25.00 8.00
35.00 -28.00

---:::::::-
~

----.::::::--
"

J2 :-p.

! ! ,. • I. Ir o. or
T HETA(f) t

p' -

~~~
OSlO IS 20 to U-
ALPHA(~) ---

Fig.1.a. PTP-besturing.

AANTAL
THETA
24.43
35.28

STAPPEN=25
ALPHA

7.74
-28.27

--
=::=::::: -::=:::::: --~ ::::::::::
~ ::=::::
~ ~
~ ~
~

@@

:~os,. IS .D t 2.
THE TAU) ---'---+

..~• , . Fig1 •b.
-10 J

-~o S ID IS 20 15"
ALPHA(t) ~

Synchrone besturing.

AANTAL
THETA
24.43
35.28

STAPPEN=25
ALPHA

7.74
-28.27

Fig.1.c. Baanbesturing.

"E~;:Jo 0

-20 -20

. P,_ -40 -40
o 5 10 15 20 t 25
ALPHA~) ~

Fig.1. Drie soorten besturing toegepast op het model van Fig.5.1.

voor het traject P2-P
3

•



STRPGROO TTE =3
THETR RLPHR
35.00 -28.00

-35.00 11.00

~\\\\\IIIII///tW

_lllle

93

-~,
-~o

o F I~ .. J:l. '!....1..J.9
THETAlf)

Fig.2.a. PTP-besturing.

-,\\\\\11//(1/-

RRNTRL STRPPEN=43
THETR ALPHR
35.28 -28.27

-34.85 11.25

•

':r .. --===-~O~
1.-<too 11 ,. 1~ 12. '1o/: ~,
J ---=--.>

. - . - . - . - . - . - ALP~A{~)

Fig.2.b.

Synchrone besturing•

RRNTRL STRPPEN=43
THETR RLPHA

35.28 -28.27
-34.8!; 11.25

-::?f,
-40~ 40

I 0 8 16 24 32 40 ~ 48
. _ . _ . - . - . - . ALP~A(t) ......r....+

Fig.2.c. Baanbesturing.

Fig.2. TIrie soorten besturing toegepast op het model van Fig.5.1.

voor het traject P2-P
3

•



94

T
RadiUS , ...",l-

600 6S0 7<10 75'0 800 950 !lOo 15'03:>0 '100 lisa troo sso
f.=. - .1'1 -J 4.Il~i· -O.ll·) -2.1'"J. :3.,o() .\ (1.4:.'. il,1'1)I-l 1'/ - - - - - - - - -

0 ~. ~4.~:..! 2:1.:\0 ~~2 • "1 21.9(, 2 1 ,I)') 22. (.1) 2j. ')1 I

0
9. -;H. 'I')

I

G I'!SO -:.1').10 -2"J..i6 -1) dl -iid2 -4. C)f, j , 3~' ). I) J J.4.BJ 2~!( ~)i
T It- 24.S:! 22.54 21),6:) 1'J .11. ll:l. t 3 11,~·.i? J.l.:HI 11 • l~i 13./2 ~!I) • 0\ 1c

(-)
1300 8.-~7.:.i5 -31.3B -:.1:5.21 -i'J.O:S -12.01l -6.67 -0. 3~1 (,. (r) J.2.I:I(I i'l.I)'J 2H.02

." 21.2') Hi. /'J l6.13 15.11 l:S.n 1~.:l.0 J.~! • 'J4 t.'j, ttl !J.en t~j. :S:I 11,61

/2.0 8, -J:~' • tl1 -33.30 -26.l16 -;w. :)0 -).4.1 ') -7.')0 -li~tC} 4.lll il.39 1lI. :>.1 2::- • ~l(l

•• 1/,/:) 1~i,04 12.01 11.06 I) :11 n.9:) S.'!'\) tj • i' ~~ 'J •.~"i(' 1 ;.! ,11)

flO - - - - 9= -34.05 -21) .11 -21.~12 -j~i.04 -B. i.i. -2,!o) 4,OJ JO.56 j).:llI ;?4.4:~ 32 t~~1

-= 11 .2:i u .l:!:i 6,')/ :-; •.~O 4.12 4,3'1 4. :sa -\ • 1):1 (,.02 1,/4 10 dO·,

/{50 _ ~=_ -3:i .I)'J -2l:1.~'2 -22.Ml -j r'l 44 -l:I. C):S - ~ • ~l~) ~), t B2 io. ~!~) i6.ll:'. 2~1' 'J~>' ~,i .21
Po= 1. :\ 'I 4.111 2.fJ2 1 •.SI) l) ••\ 'I 0.0'\ I) .1)1) 0.61 t '(J~.j .:1.2:) :"i • ~j!J

/100
_____~ -36dd -21).2(- -n.il -j5.~.~) -l:I.l6 -').~oi 4.0::- J O. '12 J6.1111 ~1:" •~:i9 :.'.(1,)(, :',l~. )}

~. J • :S:i Ii •.~:S -1.4:\ -2. ell) -3.fJ.i -.~. ~~~j --I .I.B -3.6-\ -2. 6~~ -1.1)(, 1.1 <\ -i.21.

/0; - - __ J._ -"J.t.. l:I6 -;!~' .06 -21.72 -j4."j:,j -tl.OI' -j t t;1C,' 4.7:i ii,Of, j '/.42 2 ~¥, I C)'i 3v • !:It:) t.ll. Itt:
c= -0 ,f~6 -:S./l -~j.!~~J .. /. :so -Il.~!() -fl. ~i/ -rJ • 4~'j - / o!l6 -,1,.110 -0.2') -:S .10 -0,19

/00 - - - - ~- -2l:1.:.!6 -~?O. (-.c,' -i~.~·)1) -6.l:I6 -0 • ~~Il' ~).(}~" 1~? c :i () :Ul.4i ;?4. B:I !.j .~:I~! ;;,n , 'i I)
~. -8.27 -10.4c) -11. (i:S -12.65 -12.'1-\ -L~. '1.$ -12.0~·; -11),')2 -I) •.J;~ -1.11 -4.~4

g,o - - - - - -- _b:_ -26. 7~) -jl).02 -ij.U~j· -::i.1v J. c "'!.4 'i' • ~)e L~. 71 j") r ~,~'j ~!(,clO :~2 16:; ~~. r.; I 63
fl.: -1.'i.l0 -1::; .11l - 1 I> .:it -J.'I.;~1 - L1 •.:;(, -1.'1 , O;~ -16 .2~: -14.1)'J -1:1 • :ili -11. .10 -fJ.2'f

goo - - - - - - - - - - -- !=.... -i(,. (,1) -'J.4'1 -;.>.'Il.l :.~ f :~I"J I).}V j 5 • "J~.~ :.>:\ , ');[ ;U,81 ~4. !/t '. (l • I) ~I
<><. -20.1H -~~ 1 •.S,1 -~~l.al.> -21 .ll~ -~1. •.:S2 -20.:5'1 -lB.'J:; -1'1,1') -1-\.1) 1 -1;~. 06

&50 - - - -- ------- g= - j 3 • ~\:i. -6. '+1) ,0.12 6.32 ,i ;! ~ ~:, 0 ilL j~, ?:~ (99 ~~ C) f c,'~? ~~() .~)fi

fl.. ·-2~j • ~ t -?~ •.J:I -'2(,,(,1) -:~,') .:~~ -~~f';.6~~ -~·\.qO -2~~1")". -;W,')I) -lH.60

/JOO -- - - - - - - ___e~ -I) .1.J -2. }(, 3. ~IY I) , ~;n :l ~\. ~.~ ;.! 1. v;> ;~()~ f)") :!o2, 'I/. i,n. :.'.C)
,(: -:50. fU, -.:; 1. -)-\ - ;11 • -\Ii -,Sl). III -:.:'J .'JO -;~I:l. :)4 -;"l, .1l0 -~~.\ ..~)") -'~~~. toS

750 - - -- - - -- _~_ -4.1)4 j • ~:l t) .) • f,j j!,.:'/. Hl.U5 24.21l 21),n :~~i. 28 4i .07
(Ie. -.3.~. '\H -:i.~.~~4 -:S/) , ~~ f\ -.3;;. ~IB -:S4. U -J2.::;2 -30 .~il -;!8.;,!1 -?r'J. :~'i~

tOO - - - - - _ J=- 6.:ii i2.14 Jl. ~,2 22 t ..,~~ /.7.'J~ :~:~ f .l4 MI.4'J
pI.= ·0\1 .HI> --I J.• 1)4 -.\'J .In -:\11. V -~6.40 -,H,;~;·! -:\ 1 • 'I;~

6so - - - - - Ir. 31.<)j ;1,(• • Bll- - - - -- - - - - -- - -- - -
1(: -40. 1 !'j -:S'I,7.'l

Fig.3. Werkgebied van de ASEA-robot vastgelegd op discrete punten

in (J ... en OC-waarden ( een IX uitgedrukt in graden).



Hoogte (rnm)

1:1400
2:1350
3: 1300
4:1250
5: 1200
6:1150
7:1100
8: 1050
9:1000

10: 950
. 11: 900

12: 850
13: 800
14: 750
15: 700
16: 650

is

'0

,0

-5

-10

-15

-zs

-'0

-30

-'0

-'0

-25

-35

-35

J

. ..

Fig.4. Gedrag van

8 en IX voor horizon

tale banen in het

welgebied van de

ASEA-robot

.!!:!!. YOOR HORlZONfA\.E UMEOINOEN

.!!!!!.! YOOR HOR I zaN 'ALE 8EWCO I HOEM

_~\O'------~'O'------.:;3.0'------..:.;'O=------.::;SO=-----.::;50=-----..:;70=-----.::;'0=- ..::,.0=--__-'110~5

~---;'o-----;~----:;;----~--~---~---'----~--~----.J-'5
SO 60 70 80 90 t 100

~

is

-5

'0

30

zs

'0

95
0 '0 ZO 30 '0 50 50 70 '0 .0 100

'5 "
40 '0

J5
35

'0
'0

lS
zs

'0 2
20

15
,5

10 10

35L~16~_--_~-~-----=::~~~

-35 L--------------------
-'0 t:====::;:=========----==:::::::::::====---~:..--------1-'o

-Z5~ ~__-t3-=
-,o~ --~I=

-'0

-lOr --
iSt----

••, O~---1:';0-----:2~0-----:3~0---':':-0-----:S~0---6~0---7~0---'....0----.....0--.--JI0045

i

14
-5

-,0

is

-'0

-'5

-30

-3S

-'0

-'6
0 10 '0 30 '0

• '5



96

,0 10 '0 '0 so so 70 80 90 \00., ..
40

.0

J5 'S

]oJ 30

"
2S

zn 20

Radius (mm)
"

IS

12 1: 350
oil \0 2:400

13 3:450
4:500
5:550

-s -s 6:600
7:650

-10 -10 8:700
-15 -IS 9:750

10:800
-20 -20 11:850

Fig.5. Gedrag van 12:900
-2S

en voor vertica- 13:950
-30

Ie banen in het werk-
-'s

gebied van de ASEA-robot.
-'0

-.s
0 \0 20 30 .0 so so 10 80 !lO

i )
Bl.!!. 'OOR !t!llJ!lll..!: BEWEOINOEN

0 '0 • 20 30 '0 so so 10 80 90 100
.S .S

.0 13 '0

3S 12
3S

30 11 30

2S 15

20 20

IS IS

10 10

-S

-10

-I'
-'0

-'S

-'0

·,s

-'0

-·S
90

t
\00

-35r--------======~======J
-40 l
-46 O'---~IO----::'20'-------'3~0---"".0---~so~---s~0---~'0~'---8~0 ~__---J

-2S

-S

-15

-10

-20

-30

THHR Vaal' VERT '''IRE 8EWfCIHGE'H


	Voorblad
	Samenvatting
	Inhoud
	Inleiding
	1 Beschrijving van het ASEA-IRb 6 robotsysteem
	2 Uitbreiding van het bestaande robotsysteem
	3 Het dynamisch gedrag van een robot-as
	4 Software voor de robot-besturing
	5 Coördinatentransformatie
	6 Resultaten
	Literatuur
	Bijlage 1
	Bijlage 2
	Bijlage 3
	Bijlage 4



