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EEN VEELZIJDIGE KONTINU BESTUURBARE PNEUMATISCHE GRIJPER.

Samenv at t ing.

Op het Philips Natuurkundig Laboratorium is een viervingerige pneuma
tische grijper voor een assemblagerobot ontwikkeld. Van deze grijper is
een versie gemaakt met onafhankelijk bestuurbare vingers. Iedere vinger
kan kontinu in knijpkracht en positie bestuurd worden.

Voor de aansturing van deze grijper 1S elektronika ontworpen. De
regeling van knijpkracht en positie is gedeeltelijk analoog en gedeelte
lijk digitaal geimplementeerd. Hiermee Z1Jn nieuwe onderzoeks- en
gebruiksmogelijkheden beschikbaar gekomen. Na nog enig vervolgonderzoek
kan een zeer flexibele en universele robotgrijper ontstaan.

Het verslag van de afstudeerstage beschrij ft het onderzoek aan de
grijperbesturing, het ontwerp van de nieuwe besturing en de behaalde
resultaten. Tenslotte worden suggesties gedaan voor een vervolg.

A VERSATILE CONTINUOUSLY CONTROLLABLE PNEUMATIC GRIPPER.

At the Philips Research Laboratories a four-finger pneumatic gripper
for an assembly robot has been developed. A version of this gripper with
independantly controlled fingers has been made. The gripping force and
the position of each of the fingers can be controlled continuously.

Electronics have been designed to control this gripper. The control of
gripping force and position have been implemented partly analog and
partly digital. With this setup new possibilities for research and use
have become available. After some additional research an extremely
flexible and universal robot gripper may emerge.

The report of the Masters thesis describes the research of the gripper
control, the design of the new control and the achieved results. It ends
with recommendations for a follow-up.

Technische Universiteit Eindhoven, Jeroen H. Stessen, 870129.
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Voorwoord en dankwoord.

Dit vers1ag is een weergave van mijn afstudeerwerk,
2 januari 1986 tot 28 januari 1987 als afsluiting
Elektrotechniek oude stijl aan de Technische Universiteit

uitgevoerd va
van de studie

Eindhoven ..

Het afstudeerwerk geschiedde onder de verantwoordelijkheid van prof.
~r. F.J. Kylstra van de Technische Universiteit Eindhoven, fakulteit
Elektrotechniek, vakgroep "Meten en regelen". De dagelijkse bege1eiding
was in handen van ir. H.H. van de Yen.

Het onderzoek vond plaats bij de groep "Measurement, control and
automation" (MCA) van het Philips Natuurkundig Laboratorium. De groeps
leider is ir. W. Kreuwels. De begeleiding bij Philips was in handen van
ing. J. Vredenbregt en ing. J. van Gerwen.

De volgende nog niet genoemde personen hebben ook een gewaardeerde
bijdrage geleverd aan het onderzoek :

Piet de Leeuw,

Vincent Callanan B.E.,

ir. Paul Luttikhuizen,

Gerrit Scholl,

ing. H. Schouwenaars, Natlab digitale audio,

dr. D. Breed, Philips centrale personeelszaken,

dr. F. Veldpaus, TUE, fakulteit Werktuigbouwkunde.

AIle al dan niet met name genoemde personen wil ik bij deze van harte
bedanken voor hun hulp en steun, zonder welke dit afstudeerwerk niet
mogelijk geweest zou zijn.
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PROLooe

1 PROLooe.

1.1 Prob1eemste11ing.

1.1.1 Epdracht formu1ering.

Ret onderwerp is door ing. Vredenbregt a1s voIgt geformu1eerd
(Begin citaat)

" Onderzoek naar de mate van gecoordineerd besturen van vier afzonder
1ijk beweegbare vingers, die in een grijper zu11en moeten samenwerken.

Dit onderwerp 1S op te de1en 1n de vo1gende fasen :

a. besturing,
stij fheid
domein),

inc!. a1goritme, van
en op1ossend vermogen

een enke1e vinger (stabiliteit,
in het positie- en knijpkracht-

b. mode1vorming van ad a.,

c. besturingsa1goritmen t.b.v. het gecoordineerd samenwerken van V1er
afzonder1ijk bestuurbare vingers,

d. (indien tijd beschikbaar) realisatie van een microprocessor kaart
met geimp1ementeerd besturingsa1goritme. "

(Einde citaat)

1.1.2 Inde1ing van het onderzoek.

Ret ontwerp van de grijperbesturing is bottom-up georganiseerd, d.w.z.
er wordt uitgegaan van de k1einste onderde1en en daarmee worden steeds
grotere systeemde1en opgebouwd. Ieder tussenresu1taat wordt eerst getest
en geoptima1iseerd, daarna wordt het a1s onderdee1 voor een steeds
groter gehee1 gebruikt. Ret einddoe1 1S een komp1ete viervingerige
grijper waarvan de vingers gekoordineerd in positie en knijpkracht
bestuurbaar zijn.

Ret onderzoek is in de vo1gende fasen uitgevoerd

A) Studie van de bestaande grijper en besturing.

B) Onderzoek aan de miniatuur pneumatische k1eppen en ontwerp van sne11e
driver e1ektronika met 200 Rz pu1sbreedte modu1atie.

C) Ontwerp van een ana10ge drukrege1aar met solid state druksensor.

D) Keuze van een microprocessor kaart en A/D en D/A omzetters.

7
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E) Ontwerp van een interface kaart voor aansluiting van de processor V1a
een dig it ale I/O print en via de A/D en D/ A omzetters op de analoge
drukregelaars.

F) Realisatie
bruikbaar
analyser.

van een digitale regelaar m.b.v. deze onderdelen. Deze is
als regelaar voor de vingers en tevens als tijddomein

G) Modellering van het gedrag van de gr1Jper, mede op basis van enige
resultaten van de analyse, m.b.v. het programma "PSI" van de TUD.

H) Ontwerp van een digitaal regelalgoritme voor knijpkracht- en positie
mode besturing van 1 vinger en voor 2 onafhankelijke vingers.

I) Ontwerp van een digitaal regelalgoritme voor gekoordineerde besturing
van I vingerpaar, regeling van knijpkracht en positie tegelijk. Met 2
vingerparen is niet meer gewerkt.

J) Verslag en dokumentatie.

Het verslag is als voIgt ingedeeld :

1) PROLOOG,

2) HARDWARE,

inleiding van het onderzoek.

beschrijving van het ontwerp van de hardware.

3) MODELLERING, beschrijving van de modelvorming.

4) SOFTWARE,

5) EPILOOG,

beschrijving van het ontwerp van de software.

konklusie van het onderzoek.

1.2 Probleemverkenning.

1.2.1 Het onderzoeksgebied.

In de groep MeA wordt onderzoek verricht aan intelligente en bijzonder
flexibele robots voor met name professionele assemblage taken. Er zijn 4
subgroepen : graphics, vision, learning and reasoning en robot.

Het streven binnen de groep 1S een zeer geavanceerde robot te
realiseren. Het toepassingsgebied is de industriele assemblage. De robot
moet in staat zijn een in zo algemeen moge1ijke termen gespecificeerde
taak op intelligente wijze uit te voeren. Dit is dus een wezenlijk
andere visie op het begrip robot, i. t . t. de huidige opvatting van een
robot als een programmeerbaar positioneermechanisme. Om dit doel te
bereiken is de robot met een aantal extra sensoren uitgerust, voor
gezicht en gevoel. Met een grote hoeveelheid processor kapaciteit zal de

8
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intelligentie bereikt moeten worden. Intelligentie moet 1n dit verband
vooral opgevat worden als het vermogen om d.m.v. leren en redeneren op
informatie uit de omgeving te reageren.

1. 2.2 De robot.

Voor het onderzoek heeft de robotgroep zelf een robot ontworpen. Deze
robot is van het rotatie type, zgn. RRR. Dit betekent dat er alleen
draaibewegingen zij n, geen schui fbeweg ingen. De arm heeft 3 vrijheids
graden, de pols hee ft er eveneens 3. Hiermee kan een voorwerp vrij in
plaats en orientatie gemanipuleerd worden. De aandrijving geschiedt met
11 motoren. De robot is mede vanwege de 2 motoren per vrijheidsgraad
(voor de eerste 5 vrijheidsgraden) spelingsvrij, zeer nauwkeurig en
snel.

De robot wordt bestuurd door 6 tot 12 stuks 68000 processoren met elk
512 kbyte ram in een VME-bus systeem. De konfiguratie is nu nog niet
bekend, e.e.a. wordt nog geinstalleerd. Het operating system is DRM
(distributed real time multiprocessor system), de programmeertalen zijn
RTL2 en C. Voor de invoer en uitvoer van besturingssignalen wordt
meestal gebruik gemaakt van een MIOS-GPBS I/O-systeem van industriele
kwaliteit (galvanisch gescheiden, storingsongevoelig).

Er zijn bij de robot 3 CCD kamera's gemonteerd, waarvan 1 1n de
grijper, 1 op de romp van de robot en 1 aan het plafond. Hiermee kan de
robot op gezicht manoevreren (visuele feedback). Dit geschiedt m.b.v.
het PAPS (picture acquisition and processing system) vision systeem, met
aparte 68000 processoren. De vision subgroep doet onderzoek aan beeld
verwerking.

Aan het einde van de arm heeft de robot een gr1Jper met 4 paarsgewijs
vrij bestuurbare vingers, zie foto 1. Dit verslag beschrijft mijn werk
aan die grijper.

De vingers van de grijper worden pneumatisch bekrachtigd. Daarvoor zijn
3 redenen :

1) besparing van massa en gewicht aan het uiteinde van de arm, waar dit
het belangrijkst is,

2) met luchtdruk is het eenvoudig een gedefinieerde knijpkracht op te
wekken en

3) 1ucht is een schoon, veilig en elektrisch niet storend medium.

1.2.3 De bestaande grijper met gekoppelde vingers.

De huidige robot is voorzien van een grijper die in 1984 werd

9
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ontwikkeld en geoktrooieerd door Robert van der Kruk (eFT) en Jan van
Gerwen en Jaap Vredenbregt (beiden Natlab). Een beschrijving hiervan
staat in lit. [1J : "A multi-functional gripper".

De grijper is ontworpen met flexibiliteit als doel. De gr~Jper is
zodanig universeel dat het, gegeven een verzameling van assemblagetaken,
niet meer nodig is de robot van grijper te laten verwisselen. De grijper
kan voorwerpen van verschillende afmetingen en gewichten met variabele
knijpkracht vastklemmen.

Deze grijper heeft 4 vingers, opgesteld in 2 paren van elk 2 vingers
tegenover elkaar. De vingers zijn modulair uitgevoerd en kunnen uitge
wisseld worden. De vingers zijn d.m.v. een verbindingsbrug paarsgewij s
aan el kaar gekoppeld, zie foto 1. Een brug is zichtbaar : 2 kromme
strippen met gaten erin. De vingers kunnen aIleen symmetrisch bewegen,
naar elkaar toe en van elkaar af. Een voorwerp wordt automatisch altijd
naar het midden van de grij per toegeknepen. Het aantal vrijheidsgraden
van de 2 vingerparen is door deze verbinding beperkt tot 2 (2
knijpkrachten of vingerafstanden naar keuze). Met deze grijper zijn
reeds gevarieerde assemblagetaken gedemonstreerd.

Ieder van de 4 vingers wordt bekrachtigd door een dubbelwerkende
cylinder. De luchtdruk aanbeide zijden van de zuiger wordt geregeld en
een yinger kan zowel in- als uitwaarts knijpen. De cylinders zijn via
lange (3 m) dunne (3 rom) slangen verbonden met drukregelaars. Omdat de
twee vingers van een paar aIleen synchroon kunnen bewegen, zijn de resp.
cylinderhelften ook parallel aan eenzelfde drukregelaar verbonden. Er
zijn 2 drukregelaars per vingerpaar. Iedere drukregelaar is opgebouwd
uit een solid state druksensor, 2 pneumatische aan-uit kleppen, 2
pulsbreedte modulatoren voor de kleppen en een regelcircuit, zie foto 3.

De zuiger beweegt vertikaal, de vingertop moet horizontaal bewegen. Om
de ene beweging op kompakte wij ze naar de andere over te zetten is een
nogal komplex overbrengingsmechanisme (met 3 rotaties en 1 extra
translatie) ontworpen, zie figuur 1. Bijzonder is dat de vingertoppen
ondanks het feit dat de vingers eigenlijk draaien, toch in een rechte
(horizontale) elijn bewegen, met 0.1 rom afwijking van de rechte baan. De
aktuele positie van een yinger wordt opgenomen d .m.v. een eenvoudige
draaipotmeter.

Er is voorzien ~n 2 verschillende modes voor de besturing

1) Knijpkrachtmode.
Hierbij wordt aIleen
geregeld. Deze mode
knijpkracht inwaarts
knijpkracht aan de
richtingen. Uitwaarts

de verschildruk tussen de beide cylinderhelften
d ient om een voorwerp met een gede finieerde
of uitwaarts vast te klemmen. De maximale

vingertop is ca. 25 N per yinger in beide
knijpt een yinger ca. 7 i. sterker dan inwaarts.

2) Positiemode.
Hierbij wordt aIleen de positie van de yinger geregeld. Deze mode is
bedoeld om de afstand tussen de vingers van de geopende grijper voor
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te programmeren, zodat het sluiten om het voorwerp minder tijd zal
kosten. Er hoeft tijdens dit voorpositioneren geen kracht op een
voorwerp te worden uitgeoe fend want de grij per is nog leeg. Hierbij
is de positienauwkeurigheid niet erg belangrijk, de opening tussen 2
v ingers moet alleen iets groter zijn dan het te grij pen voorwerp.
Positiemode kan ook worden gebruikt om een zeer slap voorwerp te
grijpen. In knijpkrachtmode zou dit platgeknepen worden want er
ontstaat geen krachtevenwicht. Hiervoor wordt al een grotere nauwkeu
righeid gevraagd.

De regelaars voor knij pkracht- en positiemode z1.Jn analoge P-rege
laars, met 50 Hz pulsbreedte modulatie voor de pneumatische kleppen. De
setpoints worden met 7-bits resolutie gegenereerd. In positiemode is de
eindfout enkele increments, bijna 5 %.

De grijper kan ook worden uitgerust met 8 krachtsensoren (rekstrook
jes) waarmee 3 krachten en 3 momenten op het voorwerp (in een
orthogonaal stelsel) bepaald kunnen worden. Deze informatie wordt
gebruikt om de robot op gevoel te laten manoevreren (taktiele feedback).
De krachtresolutie is 20 tot 40 mN. Hiermee kunnen assemblageproblemen
met nauwe passingen behandeld worden.

De verbindingsbrug waarmee de 2 vingers tot een paar gekoppeld worden
is een artificiele toevoeging, want de vingers zijn zonder deze brug ook
bruikbaar. Met deze brug bewegen de vingers aIleen symmetrisch. Het punt
midden tussen 2 vingertoppen blij ft daarom altijd op dezelfde plaats
t.o.v. pols van de robot. Een star voorwerp dat stevig vastgeklemd wordt
kan dus niet bewegen t.o. v. de pols. Dit is voor normaal gebruik een
voordeel : de grij per grij pt en de robotarm verplaatst. De taken zijn
keurig gescheiden.

Mijn probleemstelling betreft de ontkoppeling van de 2 vingerparen tot
4 onafhankelijk bestuurbare vingers.

1.2.4 De n1.euwe grijper met ontkoppelde vingers.

Er is een gemodificeerde versie van de grijper gemaakt waarin de
koppeling tussen de paren vingers is vervallen. Iedere vinger kan
onafhankelijk van de andere bewegen en is voorzien van een eigen
positiepotmeter. Het voor het onderzoek gebruikte exemplaar met slechts
2 vingers wordt getoond in foto 2.

Het aantal vrijheidsgraden van de gr1.J per is door deze modifikatie
verhoogd van 2 tot 4 (bijvoorbeeld 2 knijpkrachten en 1 tweedimensionale
positie). De gedachte achter de modifikatie is dat de extra positievrij
heid kan worden benut voor kleine manipulaties van het voorwerp in de
grijper, relatief t.O.v de pols van de robot. Een andere zinvolle
mogelijkheid is misschien dat de vingers vanwege de geringere bewegende
massa een voorwerp sneller (met een hogere bandbreedte) kunnen verplaat
sen dan dat de zware arm dat kan.
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De mogelijkheid van pos1t10nering van het voorwerp in de grijper 1S nu
echter ook een verplichting geworden, omdat het voorwerp niet meer
automatisch naar het midden van de grijper toe geknepen wordt. Dit stelt
hogere eisen aan de positionering van de vingers op momenten dat het
voorwerp precies gepositioneerd moet worden. Er moet bovendien vaak
kracht (naar het voorwerp toe) opgewekt worden, i.t.t. krachtloos
voorpositioneren. De eisen aan de besturing zijn dus bij de grijper met
de 4 onafhankelijke vingers in het geval van positiesturing duidelijk
zwaarder. Als de vingers niet met hoge nauwkeurigheid gepositioneerd
kunnen worden dan is de grijper met de ontkoppelde vingers niet zinvol
bruikbaar. De eis is 0.1 rom resolutie aan de vingertop. Dit is ca. 0.1 %
van de maximale uitwijking, dit komt overeen met 10 bits oplossend
vennogen.

Het doel van het onderzoek is nu eerst een bruikbare besturing voor de
4 onafhankelijke vingers
van de grijper na te
gekoordineerde besturing
een verkennend karakter.
onderzoeksmogelijkheden,

te ontwerpen en dan m.b.v. de gewijzigde versie
gaan welke mogelijkheden er zijn voor een

van 4 vingers. Dit onderzoek heeft voornamelijk
De nadruk van het ontwerp zal dus liggen op de
niet op de perfektionering van de besturing.

De experimenten aan de grij per staan geheel los van de robot. Een
aansluiting op de besturing van de robot is dus geen dwingende eis.

1.3 Ontwe~~overwegingen.

1.3.1 De konfiguratie.

De oorspronkelijke konfiguratie van de grijper wordt vermeld 1n
lit. [1]. De gewijzigde konfiguratie ziet er als voIgt uit :

Iedere yinger wordt bediend door een dubbelwerkende luchtcylinder.

Iedere cylinderhelft is via een ca. 3 meter lange dunne slang verbonden
met een drukregelaar. Deze verbinding is voorgeschreven door de
konstruktie van de robot.

De drukregelaar bestaat uit 2 miniatuur pneumatische kleppen, 1 solid
state druksensor en een regelsysteem.

Zie figuren 2, 3 en 4. Er zijn totaal 4 vingers, 4 pos1t1eopnemers, 8
drukregelaars, 8 druksensoren en 16 kleppen. Figuur 2 geeft de nummering
van de vingers en de drukken aan, deze nummers zullen later door de
digitale besturing gebruikt worden.

In de oorspronkel ij ke opzet van de gr1J per waren de beide cy1 inders
van 2 vingers parallel via gemeenschappelijke slangen op dito kleppen
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aangesloten. Omdat de luchtweerstand van slangen en kleppen de belang
rijkste beperking voor de snelheid van de vingers vormt is de
bandbreedte van de positieresponsie van de gemodificeerde gr1Jper
potentieel 2 keer zo hoog. Dit is dan een gevolg van het gebruik van 2
keer zoveel slangen en kleppen bij een gelijk aantal cylinders. Deze
cyl inders moeten via de slangen en kleppen gevuld of geleegd worden
tijdens een positie beweging. De knijpkrachtresponsie wordt niet 2 keer
zo snel. Dit is omdat het tot ale volume per kleppenpaar niet helemaal
gehalveerd is. Ret volume van de drukregelaar module en de slang blijft
gelijk, er is alleen 1 (halve) cylinder i.p.v. 2 per drukregelaar. De

knijpkrachtresponsie is daarom ca. 1.5 keer zo snel.

Voor de experimenten stond een grij per met slechts 2 vingers ter
beschikking. Riermee zij n diverse belangrij ke mogelijkheden voldoende
goed te demonsteren. AIleen een tweedimensionale beweging met 4 vingers
is niet te demonstreren. Daarvoor moet er eerst een modifikatie aan de
vingers bedacht worden. De vingerparen, die loodrecht op elkaar staan,
mogen elkaars beweging immers niet hinderen. Er moet een extra scharnier
in elke vinger gemaakt worden.

1.3.2 De niet-lineaire overbrenging.

Ret overbrengingsmechanisme tussen zuiger, positiepotmeter en vinger
top is niet helemaal lineair. De relatie tussen de kracht op de zuiger
en de kracht op de vingertop is belangrijk voor de knijpkrachtregeling.
De relatie tussen de positie van de potmeter en de positie van de
vingertop is belangrijk voor de positieregeling. In lit. [1] (p. 8)
wordt een uitdrukking voor de positierelatie gegeven :

A * R * sin (a)
X = -----------------

C + R * cos (a)

X is de positie van de vingertop,
a 1S de hoekverdraaiing van de positiepotmeter,
de spanning op de loper is evenredig met deze hoek a,
A, C en R zijn konstanten.

Deze relatie is bij benadering redelijk lineair. De relaties tussen
kracht op de zuiger en kracht aan de vingertop en tussen de positie van
de zuiger en positie van de vingertop zijn ongetwij feld ook redelijk
lineair. De beperkte niet-lineariteiten zullen vooralsnog om de volgende
redenen verwaarloosd worden

1) De afwijkingen t.o.v. de benaderende lineaire relatie Z1Jn gering en
zullen daarom geen belangrijke invloed hebben op de kwaliteit van de
knijpkracht- en positieregelaars, alleen op de nauwkeurigheid daar
van.

2) Korrektie van de afwijking van de aktue1e waarden (i.p.v. de
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binnen een regellus is niet verstandig vanwege de kostbare
In geva1 van een software rege1aar 1S dan een zeer

implementatie van de korrektie vereist.

3) Korrektie kan ook geschieden door omzetting van het setpoint, met een
identieke niet-1ineariteit als van de aktue1e waarde. Deze omzetting,
buiten enige regellus, maakt het regelprobleem echter niet anders of
interessanter en kan daarom voorlopig buiten beschouwing b1ijven.

4) Als setpoints niet in echte Newtons of meters gespeci ficeerd zu11en
worden dan heeft een niet-lineaire omzetting van de setpoints weinig
zin. De setpoints kunnen immers net zo goed in dezelfde niet-1ineaire
schalen uitgedrukt worden. De benodigde knijpkracht om een bepaald
voorwerp te kunnen optillen zal meestal experimenteel worden bepaald
en dus niet eerst in Newtons gespecificeerd worden. Hetzel fde ge1dt
voor de afstand tussen de vingers om een bepaald voorwerp te kunnen
omvatten (voorpositioneren) en moge1ijk ook voor de positie van het
voorwerp in de grijper.

5) Er bestaan ook onbekende afwijkingen waarvoor niet gekorrigeerd kan
worden: speling en ruis. Ais deze van deze1fde of grotere orde zijn
als de bekende afwijkingen dan heeft korrektie voor deze laatste niet
veel zin. Dit lijkt vooralsnog niet het geval te zijn.

Daarom heb ik dus een vaste l:4 verhouding verondersteld tussen de
positie van de zuiger en die van de vingertop. De verhouding 1:4 is
overigens een slechte schatting. De juiste waarde 1igt ergens tussen 1:3
en 1:6. De getalwaarde is niet bijzonder interessant.

Zodra de grijperbesturing voldoende
weer rekening gehouden worden met
suggesties) .

1.3.3 Uitgangspunt van het ontwerp.

reproduceerbaar werkt, moet er weI
dit gegeven (zie hoofdstuk over

Ik heb er vanaf het begin voor gekozen om de vingers te besturen
d.m.v. drukken, d.w.z. dat iedere yinger met 2 drukregelaars wordt
verbonden. De besturing geschiedt uits1uitend via de setpoint ingangen
van de drukregelaars. Deze keuze is mede gemaakt n.a.v. een suggestie
van Theo Drijfhout in lit. [2]. Voor knijpkrachtsturing is dit een zeer
gunstige uitgangssituatie. Later is pas gebleken dat dit voor posit ie
sturing niet onvoorwaardelijk een goede keuze is. Drijfhout's advies was
voornamelijk gebaseerd op de resultaten van experimenten aan een
simulatiemodel van een geheel digitaal uitgevoerde regelaar.

Er i~ nog een bijzondere e1S aan de drukrege1aars.
Er komen onvennijdelijke lekken in het pneumatische systeem voor. Deze
mogen geen ernstige gevolgen hebben voor de prestaties. In een (bijna-)
rust toestand kompenseert de drukregelaar de 1ekkage. Deze kompensatie
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mag niet leiden tot een trilling van de vingers, omdat dan de signalen
van de krachtsensoren in de vingertoppen niet meer bruikbaar zijn. Dit
stelt een eis aan de drukregelaar, die irnmers met aan-uit kleppen
werkt in rust moet er zo weinig mogelijk rimpel op de druk merkbaar
zijn.
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2 HARDWARE.

2.1 Inleiding.

Eerst wordt een analoge drukregelaar ontworpen. Daarna wordt de
interface tussen de digitale komputer, de analoge drukregelaars en de
positiepotmeters op de vingers ontworpen. De vingers worden dan bestuurd
d.m.v. de luchtdrukken in de cylinders die door de digitale komputer
ingesteld kunnen worden.

2.2 De aansturing van de pneumatische kleppen.

2.2.1 Inieiding.

De energie voor de bekrachtiging komt uit het perslucht leidingnet
(8 bar). De gebruikte kleppen zijn in principe diskrete aan-uit kleppen,
d.w.z. ze zijn volledig open of volledig dicht. Kontinue kleppen bestaan
weI maar zijn Iangzaam en kostbaar. De druk die geregeid moet worden is
kontinu. Doelstelling is een aansturing voor een klep te ontwerpen
waarmee een Iuchtstroom geregeid kan worden.

De kleppen z1Jn (als aktuators) zeer belangrijke onderdelen in de
besturing van de vingers. Het is wenselijk dat met diskrete kleppen het
gedrag van kontinue kleppen zoveel mogelijk geimiteerd kan worden. De
meest voor de hand Iiggende methode is pulsbreedte modulatie, hiervoor
zullen de kleppen erg snel moeten zijn.

2.2.2 Eigenschappen van de kleppen.

Voor de besturing van de gr1Jper is vanwege enkele goede eigenschappen
gekozen voor kleppen van het type Clippard Minimatic ET-2-I2
(12 Volt DC) Dit zijn kleppen waarvan het mechanische dee1 extreem snel
is (de aktie duurt ca. 0.2 msec) dankzij een platte membraan-konstruktie
met een slag van slechts 0.25 mm, zie foto 4. Gunstig is ook dat de
kleppen zelf bijna geen geluid produceren en een lange levensverwachting
hebben. Ongunstig is dat de klepopening nogal klein is, de resulterende
hoge luchtweerstand is de belangrijkste beperking voor de maximale
bewegingssnelheid ~an de vingers (deze is ca. 0.5 m/s ).

Het elektrische deel van deze kleppen vormt de belangrijkste beperking
voor de responsiesnelheid waarmee de kleppen openen en sluiten. Het
spoeltje waarmee het membraan aangetrokken wordt heeft een (grote)
zelfinduktie van 1.1 Henry en een weerstand van 220 Ohm. Het model voor
de spoel is een serieschakeling van een induktie en een weerstand. De
genoemde waarden geven een tijdkonstante (T = L/R) van 5 msec. De
fabrikant geeft een responsietijd van eveneens 5 msec op, bij de
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nominale voedingsspanning van 12 Volt. Dit is al ongeevenaard kort in
vergelijking met de meeste andere kleppen, maar het bleek dat met
eenvoudige middelen deze responsietijd gereduceerd kan worden tot 1.5 a
2 msec. Gedurende het grootste deel van deze tijd wordt het magnetisch
veld opgebouwd resp. afgebroken. Het eigenlijke openen (of sluiten) van
de klep duurt slechts 0.2 msec. De responsie van de klep heeft dus het
karakter van een looptijd. Een zo kort mogelijke looptijd 1n een
regelcircuit is altijd het beste.

2.2.3 Metingen aan de klep.

De ET-12 klep is gespecificeerd voor 12 V, 55 mA. In de praktijk opent
een klep bij statische metingen reeds bij ca. 8 V, 35 rnA en sluit weer
bij ca. 3 V, 12 rnA, deze laatste waarde wordt houdstroom genoemd. Deze
waarden zijn ook enigszins afhankelijk van het luchtdrukverschil over de
klep. Het verschil tussen aantrek- en afvalstroom is een belangrijke
hysterese want dit bepaalt uiteindelijk de minimale tijd die de klep
geopend of gesloten moet blijven. Om bijv. de klep gedurende zeer korte
tijd te kunnen openen moet de stroom immers weer dalen van 35 tot 12 rnA.
Dit is overigens niet de enige voorwaarde, de andere beperking blijkt
uit een dynamische meting.

Het dynamische gedrag van de klep (de mechanische responsie) is m.b.v.
een oscilloskoop af te leiden uit de vorm van de klemspanning en/of de
stroom wanneer de klep wordt bekrachtigd door de nog te ontwerpen driver
schakeling. Deze kurves zijn geschetst in de figuren 6, in dit geval met
name in figuur 6b. De onderste kurve is het stuursignaal dat bepaalt of
de klep open (H) of dicht (L) moet. De bovenste kurve is de
klemspanning V, de tweede is de stroom I en de derde is de (geschatte)
opening X van de klep. Deze loopt zoals U ziet ca. 1.5 tot 2 msec achter
t.o.v. het stuursignaal. Het moment van openen van de klep is zichtbaar
als een deukje in de stroomkurve, het moment van sluiten van de klep is
zichtbaar als een deukje in de spanningskurve. De verklaring voor het
deukje 1S dat de zelfinduktie van de spoel afhankelijk is van de
klepstand. Hierdoor ontstaat er een uitwisseling van magnetische en
mechanische energie. Dit is bekende theorie uit de elektromechanika, zie
lit. [3]. De andere verschijnselen in figuur 6 kunnen pas later
verklaard worden.

Op mechanische w1Jze (bijv. luchtdrukmeting, fotografie) kan er
prakt isch niets aan de klep gemeten worden. De meetmethode middels de
elektrische verschijnselen is evenwel goed bruikbaar. Hieruit blijkt dat
de tijd die verstrijkt voor de klep reageert op een bekrachtiging tussen
de 1 en 5 msec ligt, afhankelijk van de keuze van de driver schakeling.

2.2.4 Ontwerp van de sne11e driver schakeling.

Om een klep snel te openen moet de stroom sne1 tot boven 35 rnA stijgen
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en om een klep snel te sluiten moet de stroom snel tot onder 12 mA
dalen. Voor een snelle responsie moet de steilheid van de stroom dus
groot zijn. De standaard methode om snel een stroom door een spoel op te
drukken is d.m.v. een zo hoog mogelijke voedingsspanning en een
(pseudo-) stroombron schakeling. Dit principe komt voor in elk databoek
over drivers voor spoelen en stappenmotoren, het werd (m.i.) nog niet
eerder toegepast op pneumatische kleppen.

Omdat de spanning over de spoel van een bekrachtigde klep niet hoger
dan 8 Volt hoeft te zijn, is het nodig voor een schakelende stroombron
te kiezen. Deze is in staat op een energiezuinige manier de stroom door
een spoel nagenoeg konstant te houden. Hiervoor wordt gebruik gemaakt
van het principe dat een zelfinduktie snelle stroomveranderingen tegen
werkt. Bij een hoge spanning over de klemmen van de spoel verandert de
stroom snel. Met kortgesloten klemmen vermindert de stroom bijna niet,
alleen door de interne verliezen. Door nu het magnetisch veld in de
spoel afwisselend op te bouwen d.m.v. een hoge spanning en daarna weer
de spoel kort te sluiten oscilleert de stroom rond de gewenste waarde.
Om het magnetisch veld snel weer helemaal af te breken moet er een hoge
tegenspanning over de klemmen staan. Hierdoor wordt de klep snel
gesloten.

De gehele sturing is te realiseren met 2 schakelaars en 2 dioden. De
schakeling is een volledige brug, waarvan 2 takken aktief (de schake
laars) en 2 takken passief (de dioden) zijn uitgevoerd. Zie figuur 5,
waar het principe van de 3 verschillende stroomkringen uitgelegd wordt.
De eerste kring dient om het magnetisch veld snel op te bouwen d.m.v.
een hoge voorwaartse spanning van ca. 48 Volt. De stroom neemt snel toe.
De tweede kring dient om het veld zo goed mogelijk in stand te houden
d.m.v. een kortsluiting. De stroom neemt langzaam af. De derde kring
dient om het veld snel af te breken d.m.v. een hoge tegenspanning. De
stroom neemt snel af. De energie uit het magnetisch veld wordt aan de
~eide spanningsbronnen overgedragen. De extra spanningsbron van 12 V
hierbij is in werkelijkheid een zenerdiode, deze dissipeert de ontvangen
energie.

In het eerste en tweede geval vloeit de stroom door dezelfde
weerstand. De spanning hierover wordt benut Om de stroom te kunnen
regelen. Dat gebeurt met een komparator die de bovenste schakelaar sluit
als de stroom te klein wordt en weer opent als de stroom iets te groot
wordt. Er is enige hysterese ingebouwd, de schakeling oscilleert dus,
vandaar de aanduiding " sc hakelende stroombron". Voor het afvallen
(sluiten) van de klep worden beide schakelaars geopend.

Om de klep snel te sluiten moet de stroom door de spoel snel tot onder
12 mA gereduceerd worden. Dit gaat sneller als vlak voor het m~nent van
afschakelen de bekrachtigingsstroom al klein is. Dit wordt gerealiseerd
door de stroom zo te besturen dat deze na het openen (aantrekken) van de
klep weer afneemt tot een waarde (groter dan 12 mAl waarbij de klep nog
net open blij ft. De stroom neemt sneller af als gedurende het afscha
kelen de tegenspanning groot is. Dit wordt gerealiseerd door een
kombinatie van de hoge voedingsspanning en een extra zenerdiode. In de
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besproken schakeling is de tegenspanning in eerste instantie
ca. -60 Volt. De afvaltijd is daardoor minder dan 2 msec. Verhogen van
de tegenspanning heeft geen effekt meer. Er zal n.l. blijken dat er nog
een andere beperking in het spel is.

In schema 1 1S de praktische realisatie van de stroombron voor de
klepsturing getekend. Voor iedere klep wordt 1/4 1M 339 komparator als
schmitt-trigger (ingebouwde hysterese) voor de oscillator gebruikt. Deze
oscilleert op ca. 1 kHz. Omdat de klepjes nooit meer dan 50 mA stroam
behoeven, kunnen kleine en snelle schakeltransistoren (BC 546 en BC 556)
toegepast worden. Er hoeft immers vanwege het aIleen aan- en uitscha
kelen geen vermogen gedissipeerd te worden. Zware en trage darlingtons,
zoals in het vroegere ontwerp, zijn niet geschikt.

2.2.5 Beperking wervelstromen.

Het aantrekken en vooral het afvallen van de klep kan niet willekeurig
snel gemaakt worden (met nog hogere spanningen) omdat er nog een ander
effekt in het spel is, n.1. het optreden van wervelstromen. Dit is de
konklusie uit een dynamische meting, zie figuren 6b en 6c. Daar bleek
namelijk dat de uitwendig gemeten stroom a1 ca. 1 msec lang nul 1S

voordat de klep werkelijk sluit. Dit klopt niet met het (statisch
gemeten) gegeven dat de klep sluit zodra de stroam kleiner dan ca. 12 mA
wordt. De verklaring kan aIleen zijn dat er ook binnen de behuizing van
de klep nog een stroom blij ft vloeien, dit moet dus een wervelstroom
door de kern van de spoel zijn.

Een andere verklaring voor de afval-vertraging is niet plausibel, de
vorm van de spanning (in de figuren 6b en 6c) moet namelijk ook
verklaard worden. Als er geen stroom (meer) vloeit door de serieschake
ling van een spoel en een weerstand dan moet de spanning immers nul
zijn. Dat blijkt pas na ca. 2 msec het geval te zijn.

De kern van de spoel is niet gelamelleerd. Bij een paging de stroom
door de spoel snel af te breken, neemt de kern a.h .w. de stroam over.
Deze stroam is moeilijk van buiten af te beinvloeden, aIleen door een
tegenspanning op te drukken. Daarvoor is dan een volledige aktieve
brugschakeling, met 4 schakelaars, nodig. Uit metingen (van de vorm van
de klemspanning bij passief ontladen) blijkt dat de magnetisatie van de
kern afneemt met een tijdkonstante van ca. 0.5 msec. Dat is nog weI kort
genoeg om geen verdere maatregelen tegen te nemen. In een verbeterd
model voor de spoel is het verschijnsel voor te stellen door een
weerstand van ca. 2200 Ohm parallel aan de induktie van ca. 1.1 H. De
stroom door deze weerstand vloeit niet door de aansl uitklemmen van de
klep.

Door dit effekt heeft de tegenspanning die in eerste instantie bij
passief ontladen over de spoel opgewekt kan worden relatief weinig
invloed. De stroom vloeit immers toch maar korte tijd door de uitwendige
klemmen, m.a.w. de zenerdiode van 12 V is eigenlijk niet nodig. Hierdoor
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stopt de uitwendige stroom zelfs eerder.

Een totale responsietijd voor aantrekken en afvallen van 1 msec is nog
net (met een nog uitgebreidere schakeling) mogelijk gebleken, maar een
tijd van 1.5 tot 2 msec is voldoende goed bruikbaar.

2.2.6 De 48 Volt voeding.

De responsietijd van de pneumatische kleppen neemt in eerste instantie
af naannate de voedingsspanning hoger wordt. lk heb gekozen voor een
spanning van 48 Volt (of 50 Volt) voor de klepdrivers i.p.v. de nominale
12 Volt. De redenen hiervoor zijn :

1) Veiligheid, hoger dan 50 Volt kan gevaarlijk z1Jn.
2) Transistoren voor meer dan 50 Volt zijn minder gangbaar.
3) Boven 50 Volt is niet veel snelheidswinst meer te behalen.

De spanning van 48 Volt is niet op de bus van het MIOS l/O-systeem
beschikbaar. Er is weI een spanning van 24 Volt. Deze is bedoeld voor
"vuile" verbruikers en hoort daarom in principe (volgens de definitie
van de bus) niet galvanisch verbonden te zijn met de "schone" spanningen
van +15 en -15 Volt. De 48 Volt spanning moet weI galvanisch verbonden
zijn met de "schone" spanningen. De +48 Volt kan, indien nodig, uit de
+24 Volt gegenereerd worden d.m.v. een schakelende voeding, met galva
nische scheiding. Een blokschema van het principe vindt U in schema 7.
Een omvonner zander scheiding is inmiddels gerealiseerd.

2.2.7 Resultaat.

Met de klepbesturingsschakeling zoals die 1n schema 1 gegeven is en
een voedingsspanning van +48 Volt z1Jn de aantrek- en afvaltijden
kleiner dan 2 msec. De preciese waarde is aan spreiding onderhevig en is
ook niet echt belangrijk. Het is voaral de ongelamelleerde kern van de
spoel die veel kortere tijden verhindert.

2.3 Het besturen van een luchtdruk met 2 kleppen.

2.3.1 lnleiding.

De druk in een vat (de drukregelaar module) kan met 2 kleppen bestuurd
worden : 1 klep tussen het vat en het persluchtnet (9 bar absoluut)
waarmee de druk verhoogd wordt en 1 klep tussen het vat en de atmosfeer
(1 bar absoluut) waarmee de druk verlaagd wordt. Met 2 stuurvariabelen
(de klepstanden) kan 1 toestandvariabele (de druk) bestuurd worden.
Doelstelling is een aansturing voor 2 kleppen te ontwerpen waarmee een
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luchtdruk bestuurd kan worden, een zgn. push-pull eindtrap.

2.3.2 Pulsbreedtemodulatie, hoe en waarom.

Omdat met diskrete kleppen een kontinue druk geregeld moet worden, is
het nodig de kleppen op een of andere manier snel open en dicht te
sturen. Daarmee wordt in zekere zin het gedrag van een kontinu
bestuurbare klep benaderd. Om dit te bereiken wordt meestal pulsbreedte
modulatie toegepast. Dit wordt afgekort tot PWM, van het engelse "Pulse
Width Modulation". In het bestaande ontwerp van de grijper werd ook met
sukses PWM toegepast.

PWM betekent voor deze toepassing dat de kleppen met een vaste
frekwentie open en dicht gestuurd worden. De duty cycle ofweI relatieve
pulsbreedte is gedefinieerd als die fraktie van de periode waarin de
kleppen open zijn. Deze is kontinu instelbaar tussen 0 en 1. Als de
periode kort is t.o.v. de tijdkonstante(n) van het pneumatische systeem
dan is (diskrete) pulsbreedte modulatie nagenoeg ekwivalent aan kontinue
sturing.

Ret is niet onmiddellijk duidelijk waarom pulsbreedte modulatie nodig
is. Men kan zich voorstellen dat het ook mogelijk is de kleppen open en
dicht te sturen op basis van (in dit geval) de aktuele druk die geregeld
moet worden. Omdat de kleppen diskreet aan- en uitschakelen is het
resultaat een zelfoscillerend systeem, net zoals de schakelende stroom
bronnen voor de klep-drivers zelfoscillerend zijn.

De juiste toestand (druk, knijpkracht of positie) zal echter nooit met
slechts 1 open-puIs per klep bereikt kunnen worden omdat de reaktie van
het systeem traag (luchtvolume) en niet altijd voorspelbaar is (bewegen
de vingers). Ret juiste tijdstip om de klep weer te sluiten is daarom
niet voldoende nauwkeurig voorspelbaar uit (bijvoorbeeld) de aktuele
druk. Er zal in het algemeen meer dan 1 puIs nodig zijn, maar dan zal de
pulstrein niet periodiek zijn en de (gemiddelde) frekwentie zal ook
nooit hoog zijn. Dit is dan nadelig omdat de rimpel op de druk
ontoelaatbaar groot wordt.

Een pulsbreedte modulator werkt met een vaste frekwentie en doet
a.h.w. op basis van de grootte van het stuursignaal een voorspelling
voor de tijd gedurende welke de klep moet openen. Voor het bepalen van
het moment van sluiten van de klep wordt de reaktie van het systeem niet
afgewacht. Daardoor kunnen de pulsen kort blijven en daarom mag ook
eerder, op kleinere afwijkingen van de te regelen variabele (de druk),
gereageerd worden. Een rege laar met een PWM zal daarom een kleinere
hysterese (drukrimpel) vertonen dan een direkt teruggekoppelde regelaar.

Met gebruik van een PWM zijn er altijd vele kleine pulsen nodig. Dit
gaat mogelijk ten koste van de levensduur van de kleppen. Een voordeel
is dat een pulsbreedte modulator een analoge stuuringang heeft. Daardoor
wordt de kleppenbesturing als geheel bij benadering een analoge schake-
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ling. Dit geeft (ook konceptuele) voordelen voor het ontwerp van de rest
van het systeem. De modellering van het elektrische circuit wordt
eenvoudiger.

Met de snelle drivers uit het vorige hoofdstuk LS het mogelijk
pulsbreedte modulatie te realiseren met een frekwentie van 200 Hz, in de
bestaande grijper besturing was dit 50 Hz. Het luchtvolume werkt als een
laagdoorlaat filter en geeft een betere demping naarmate de frekwentie
hoger is. Trillingen met een grondfrekwentie van 200 Hz worden dus beter
uitgefilterd door het pneumatische systeem.

2.3.3 Ontwerp van de pulsbreedte modulator.

De pulsbreedte modulator voor een individuele klep wordt gerealiseerd
door vergelijking (met een komparator of schmitt-trigger) van een
(variabele) stuurspanning met een (vaste) driehoekspanning, dit i<> een
standaard implementatie van een PWM.

Voor een paar kleppen (vulklep en leegklep) moet gelden dat slechts 1
van beide open gestuurd wordt, terwijl de andere dicht blij ft. Als
namelijk beide met een duty cycle groter dan nul open gestuurd worden
dan werken ze elkaar aIleen maar tegen.

Figuur 7 verschaft nadere toelichting over het principe van de
implementatie van de PWM. Het is de bedoeling dat de duty cycles van de
vul- en de leegklep beide afhankelijk zLJn van een bepaalde stuur
spanning, V_pwm genaamd. De duty cycle van de vulklep moet groter worden
als V_pwm toeneemt, die van de leegklep moet dan juist kleiner worden.
Door deze afhankel ij kheid kan 1 s tuurvariabele, de spanning V_pwm, de
druk besturen.

De kleppen worden gestuurd door blokvormige signalen die worden
verkregen door vergelijking van V pwm met twee driehoekvormige signalen
V_fill en V_vent. De relaties zijn zo gekozen dat de som van beide duty
cycles ongeveer konstant is, zie figuur 7a. Het signaal D_fill opent de
vulklep (via een klepdriver). D_fill is H (aktief hoog) als
V pwm > V fill. Het signaal D vent opent de leegklep. D vent is H
(~ktief hoog) als V_pwm < V_vent.

Als beide driehoek signalen geen DC-komponent hebben dan is de som van
de duty cycles van de elektrische signalen D fill en D vent 1. Dat
betekent dat in de evenwichtstoestand de beide kleppen elk met duty
cycle 1/2 geopend worden en dat er een behoorlijke luchtstroom vanuit
het persluchtnet naar de atmosfeer verloren gaat, dit wordt een
ruststroom genoemd. Om onnodig luchtverbruik (- energieverbruik) te
voorkomen wordt (m.b.v. een instelpotmeter) een DC-verschuiving in beide
driehoek spanningen aangebracht waardoor beide duty cycles afnemen, zie
figuur 7b. V_fill wordt omhoog en V_vent wordt omlaag geschoven. De som
van de beide duty cycles vermindert aldus, de ruststroom neemt af,
desgewenst tot nul.
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Figuur 7c tenslotte laat zien wat het effekt 1.5 van het var1.eren van
V_pwm, hier daal t V_pwm. Daardoor wordt in dit voorbeeld de duty cycle
van ~ fill kleiner en de duty cycle van D_vent evenveel groter. De druk
zal daardoor gaan dalen. Deze afhankelijkheid van V_pwm zal in het
volgende hoofdstuk benut worden voor het realiseren van een drukregelaar
met 2 kleppen.

Voor iedere klep wordt 1/4 1M 339 komparator als schmitt-trigger
gebruikt voor de PWM, zie schema 2. Voor aIle kleppen gemeenschappelijk
is er een generator die 2 driehoekspanningen van 200 Hz levert, een voor
aIle vulkleppen en een voor aIle leegkleppen, zie schema 3. Pulsbreedte
modulatie kost in deze vorm dus slechts weinig analoge hardware.

Realisatie met digitale hardware, met tellers en binaire vergelijkers,
is veel uitgebreider. Ook het realiseren van PWM voor 16 kleppen d.m.v.
een komputer (met interrupt timer) en software is beslist niet
eenvoudig. Deze laatste methode wordt nu in een ander ontwerp (van
Vincent Callanan) toegepast.

De instelling van de frekwentie van de pulsbreedte modulatie op 200 Hz
geschiedt met de bovenste instelpotmeter 1.n schema 3.

De instelling van het overname-gedrag van de paren kleppen, de
ruststroom instelling dus, geschiedt met de onderste instelpotmeten in
schema 3. Deze instelling laat zich het gemakkelijkst op het gehoor
verrichten. Een te grote ruststroom is namelijk hoorbaar als een sterke
200 Hz zoemtoon. De goede instelling is (helaas) afhankelijk van de druk
van het persluchtnet en van de waarde van de voedingsspanning voor de
kleppen (nominaal 48 tot SO Volt). De instelling beinvloedt de snelhe1d
van de analoge drukregelaar en dat heeft weer gevolgen voor de
positieresponsie. Deze afregeling is de meest kritische, 1 instelpot
meter voor alle 16 kleppen. De instelling kan helaas niet geautomati
seerd worden.

2.3.4 Beperking minimale pulsbreedte.

Vanwege het verschil tussen aantrek- ~n afvalstroom van de klep moet
een klep minimaal 1.5 a 2 msec geopend en minimaal 1.5 a 2 msec gesloten
blijven. Een klep die een zekere tijd geopend wordt heeft een drukveran
dering van de lucht in het volume achter de klep tot gevolg. Met een
pul sbreed te die niet korter kan zijn dan 1.5 msec is er een ondergrens
voor die drukverandering. Als de tijdkonstante van het pneumatische
systeem 0.2 sec is (dit wordt later nog uitgerekend), dan is de minimaal
uitvoerbare drukstap ca. 1 % van het drukverschil over de klep. Op basis
van dit gegeven kan er dus nooit een nauwkeurige drukregelaar gemaakt
worden. Er zal een hysterese van 1 % tussen druksetpoint en aktuele druk
moeten bestaan. Er ontstaat niet alleen een statische fout, ook d~

dyn&nische verschijnselen verslechteren door deze beperking : er zullen
50ms subharmonischen van de PWM grondfrekwentie optreden.
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Met een minimale pulsbreedte van ca 1.5 msec (2 msec is erg pessimis
tisch geschat) en een frekwentie van 200 Hz, dus een periode van 5 msec,
kan de duty cycle van de klepopening slechts tussen 0.3 en 0.7
gevarieerd worden. De waarden a of 1 zijn uiteraard ook mogelijk, de
klep is dan kontinu dicht resp. open. Hierdoor onstaat de relatie van
figuur 8a. Horizontaal is de duty cycle van het elektrische stuursignaal
uitgezet. Vertikaal is de duty cycle van de klepopening uitgezet. AIleen
tussen 0.3 en 0.7 is deze relatie lineair.

Vooral het ontbreken van duty cycles tussen 0.0 en 0.3 is een gemis.
Op het moment dat zo'n kleinere duty cycle nodig is zal de werkelijke
momentane duty cycle voortdurend tussen 0.0 en 0.3 heen en weer
springen. Subharmonischen van 200 Hz zijn het gevolg. Zulke frekwenties,
zoals 200/7 = 29 Hz, zijn inderdaad (soms) prominent aanwezig bij
bepaalde bewegingssnelheden van de vingers. Daar is niet veel aan te
doen (zie later in figuur 13).

Het optreden van subharmonischen van de PWM-frekwentie mag niet
geweten worden aan het feit DAT er een PWM gebruikt wordt. Het
alternatief, een zelfoscillerende regelaar, bevat a.h.w. een gegenerali
seerde PWM (een komparator namelijk) met slechts 2 mogelijke duty
cycles : a en L Dat geeft altijd een nog slechtere drukregeling. Met
een echte pulsbreedte modulator waarmee slechts bepaalde duty cycles
onmogel ij k zijn wordt de regelaar tenminste aIleen oscillerend wanneer
dat echt nodig is. In de normal ere geval1en is de grond frekwentie dan
toch 200 Hz, en dan wordt de drukrimpel goed uitgefilterd.

Ook de hoge frekwentie van 200 Hz is niet schuldig aan het ontstaan
van subharmonischen. Met een frekwentie van 50 Hz en een minimale
pulsbreedte van 1.5 msec zou het bereik van mogelijke duty cycles 0.075
tot 0.925 zijn. Het probleem verschuift aIleen. Subharmonischen van
50 Hz zullen uiteindelijk ook weer optreden.

2.3.5 Gekontroleerde lekkage van de kleppen.

Juist een hele kleine duty cycle, die stabiel is, is belangrijk voor
een systeem waarin (geringe) lekkage optreedt. Deze lekkage moet zonder
merkbare trillingen gekompenseerd worden. Met echte diskrete aan-uit
kleppen, en met een minimale pulsbreedte van ca. 1.5 msec, is het haast
niet mogelijk een voldoende kleine eindfout ( « 1 %) te bereiken.
Gelukkig hebben de kleppen een onvermoede eigenschap die in dit verband
van groot belang is.

Een elektro-mechanische omzetter kan gedimensioneerd Z1Jn voor
diskreet of voor kontinu gebruik. Voorbeelden zijn resp. een relais en
een weekijzer meter, lit. [3]. De klep is ontworpen Qn te funktioneren
als diskrete open-of-dicht klep. Het bleek echter dat de klep, voordat
de stroom groot genoeg wordt om de klep normaal te openen, eerst wat
gaat lekken. Deze lekkage treedt op bij gelijkstroom bekrachtiging en
ook bij pulsbreedte modulatie. Het was van diskrete kleppen niet bekend

24



HARDWARE

dat ze kunnen lekken, weI van kontinue kleppen. Dit is dus een
ontdekking met verregaande gevolgen voor de kwaliteit van de drukrege
laar.

Zie

toont
brede

nogmaals figuur 6. Figuur 6a laat een

een minimale volledige puIs van 2 msec
vo lIed ige pul s .

lekpuls zien,
en figuur 6c

Figuur 6b
toont een

Toelichting : naarmate de stroom I toeneemt zal het klepmembraan meer
aangetrokken worden. Bij een bepaalde stroom begint de klep te openen.
Dit is te zien aan de eerste flauwe helling in de grafiek van de
klepstand X. Bij een nog grotere stroom wordt de toestand instabiel en
schiet de positie door. Dit is de steile helling in de grafiek van de
klepstand X in de figuren 6b en 6c. Bij het sluiten van de klep gebeurt
globaal hetzelfde.

Ret lek-effekt is niet erg goed beheersbaar. Er is niet veel voor
nadig om de klep over de grens van stabiliteit volledig te openen. De
stroom vanaf welke het effekt optreedt is namelijk groter dan de
houdstroom (12 rnA). Ret gebied waarin het lek-effekt bruikbaar optreedt
is (daarom) nogal klein. De stroom waarbij het lekken van de klep
optreedt is afhankel ijk van de grootte van het drukverschil over de
klep. Dit laatste gegeven is bruikbaar als de klep (konform het
voorschrift) in de richting van de luchtstroom opent. De luchtdruk en de
magnetische aantrekkingskracht drukken n.l. be ide de klep open. Ret
luchtdrukverschil waarbij de klep gaat lekken is afhankelijk van de
elektrische bekrachtiging, wanneer die nag onvoldoende is om de klep

helemaal te openen. De klep is dus zelfs te gebruiken als een primitieve
mechanische drukregelaar.

2.3.6 Aansturing van 2 kleppen.

De elektrische duty cycle is de relatieve breedte van het signaal D_el
in figuur 6. De mechanische duty cycle is de relatieve breedte van het
signaal X in figuur 6. De mechanische duty cycle verschilt van de
elektrische duty cycle vanwege de minimale in- en uitschakeltijd van ca.
1.S tot 2 msec. Met het hiervoor genoemde lek-effekt erbij wordt de
relatie tussen elektrische en mechanische duty cycle als in figuur 8b.
Figuur 8a betrof de situatie met niet-lekkende kleppen. Ret bereik van
de duty cycle van de klepopening is nu uitgebreid met eeo belangrijk
gebied vanaf 0 (tot ca. 0.1), waarmee kleine luchtstromen mogelijk zijn.

Deze kleine luchtstromen zijn bruikbaar voor de kompensatie van de
bestaande lekkages in het systeem en voor het nauwkeurig gedoseerd
kunnen regelen van knijpkracht en positie.

Veronderstel een geschikte instelling voor de ruststroom, de lucht die
direkt vanuit het persluchtnet via beide kleppen naar de omgeving
stroomt. De relatie tussen de spanning V pwrn en de duty cycles van de
vul- en leegklep is nu in figuur 9a geschetst. Er is een zeer geringe
overlap van beide grafieken, deze geeft een eveneens geringe ruststroom.
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Figuur 9b geeft een vereenvoudigde versie van 8a zoals die later voor
een rekenmodel gebruikt wordt.

N.B. Deze wijze van aansturing van 2 kleppen is vergelijkbaar met de
push-pull eindtrap van een audio-versterker. De instelling van de
ruststroom is een klasse-AB instelling, dit is een kompromis tussen
energieverlies en cross-over vervorming.

2.3.7 Resultaat.

Met deze besturing van 2 kleppen 1S drukregeling met een hoge
resolutie mogelijk. Als een vulklep en een leegklep beide in de juiste
richting gemonteerd worden, en de bekrachtiging van beide is zo
ingesteld dat ze allebei op het punt van lekken staan, dan werkt het
geheel als een (primit ieve) drukregelaar die zowel kan "sinken" a1 s
"sourcen".

De spanning V_pwm stuurt de druk. A1s V_pwm haag is dan neemt de druk
toe, als V_pwm laag is dan neemt de druk af. Als V_pwm tussen ongeveer
+ en - 5 V ligt kan er een drukevenwicht ontstaan. Dankzij het
lek-effekt van de kleppen en de hoge PWM frekwentie zijn kleine
luchtstromen mogelijk zonder dat de drukrimpel hinderlijk wordt. Ret
optreden van subharmonische frekwenties blij ft hierdoor beperkt tot de
grotere luchtstromen.

2.4 De analoge drukregelaar.

2.4.1 Inleiding.

Ret uitgangspunt was dat de grij per V1a drukregelaars bestuurd zou
worden. Doelstelling is dus een drukregelaar module te ontwerpen waarmee
een luchtdruk ingesteld kan worden. Deze module zal de eindtrap met twee
pulsbreedte gemoduleerde k1eppen uit het vorige hoofdstuk gebruiken. De
druk kan ingesteld worden met de spanning V_pwm, echter de nauwkeurig
heid is laag en de responsie is traag. Om een goede analoge drukregelaar
te maken moeten er een druksensor en een drukregelsysteem aan toegevoegd
worden.

2.4.2 Eigenschappen van de druksensor.

De druksensor die voor de grijperbesturingen gebruikt wordt, is het
type KS 2150 van Philips, en weI de variant voor 0 .. 10 bar. Dit is de
grate cy1indervorm in foto 3. Deze sensor meet een druk re1atief t.o.v.
de atmosferische druk, omdat er langs de aansluitkabel een open
verbinding met de atmosfeer bestaat. De sensor werkt op basis van een
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brugschakeling van 4 weerstanden (rekgevoelige elementen op een
membraan) van 1.7 .. 3 kOhm die drukafhankelijk en helaas ook tempera
tuurafhankelijk zijn. Daardoor zou de gevoeligheid voor druk afhankelijk
van de omgevingstemperatuur zij n. Dit wordt gekompenseerd door een 5e
weerstand die aIleen (NTC) temperatuurafhankelijk is. Deze zorgt ervoor
dat de stroom door de brug zodanig met de temperatuur varieert dat de
gevoeligheid (in mY/bar) nagenoeg konstant blijft. Voor een konstante
gevoeligheid moet de druksensor met een spanning van 10.00 Volt gevoed
worden. Een andere voorwaarde voor de goede werking van de temperatuur
kompensatie is dat de brugspanningen hoogohmig gemeten worden, met
minimaal 300 kOhm impedantie.

2.4.3 Ontwerp van de drukversterker.

De gevoeligheid (gain) van de druksensor is 50 mV spanningsverschil
voor een luchtdrukverschil van 10 bar, dus 5 mY/bar. De gevoeligheids
fout (gain error) is +-2 %, de nu1puntsfout (offset error) is +- 15 mY.
De fabrikant geeft per exemplaar individueel aan ~lke waarden overeen
komen met 0 resp. 10 bar, bijvoorbeeld 5.3 .. 54.2 mY.

Het meetbereik moet ongeveer 0 tot 8 bar relatieve druk zijn. Het 1S
handig om dit om te zetten naar een spanning van 0 tot 8 Volt.
Dergelijke waarden passen goed bij het bereik van A/D- en D/A omzetters,
doorgaans tussen 5 en 20 Volt volle-schaal bereik. Voor de aldus
gewenste relatie van 1.00 Volt/bar is een versterker nodig met
hoogohmige ingangen, instelbare nulpuntskompensatie en een instelbare
versterking van (ongeveer) 200.

De versterker bestaat uit 2 trappen. De eerste trap zorgt voor de hoge
ingangsimpedantie en versterkt slechts -2 keer. De tweede trap versterkt
nog eens -100 keer. De beide versterkertrappen Z1Jn elk rond een
1/4 NE 5514 opamp opgebouwd, zie schema 4. Aan de tweede trap is enige
laagdoorlaat filtering toegevoegd i.v .m. ruis, -3 dB bij 340 Hz. De

versterker moet liefst met de hand geijkt worden, d.m.v. twee inste1pot
meters (nulpunt en versterking) in de tweede trap.

Voor alle druksensoren sarnen 1S er een gestabil iseerde voeding van
+10.00 V. Deze 1S opgebouwd met de LM 723 spanningsregelaar. Zie
schema 6. De stroombegrenzing 1S ingesteld op ca. 50 rnA, dit 1S
voldoende voor 25 druksensoren.

2.4.4 Ontwerp van de analoge drukregelaar.

Een eenvoudige analoge drukregelaar is eveneens uit 2 trappen op te
bouwen. In de eerste trap worden de setpoint druk (de ingestelde druk)
en de aktuele druk (beide in de vorm van spanningen van 1 V/bar) van
elkaar afgetrokken. In de tweede trap wordt dit verschi1 (proportioneel)
versterkt. De drukregelaar is daarom een P-regelaar. De uitgang van de

27



HARDWARE

tweede trap is de bekende spanning V_pwm die de eindtrap, bestaande uit
2 pulsbreedte modulatoren en 2 kleppen, bestuurt. Daarmee wordt de
luchtdruk ingesteld.

De beide trappen van de drukregelaar z1Jn elk rond een 1/4 NE 5514
opamp opgebouwd, zie schema 5. De versterking van de tweede trap is
15 maal, optimaal voor een nette stapresponsie. In de tweede trap b1eek
ook (Ie orde) laagdoorlaat filtering nodig te zijn. De reden is dat de
pulsbreedte modulator een tijddiskreet systeem is. De bemonsterings
frekwentie is 200 Hz. Signaalkomponenten met een frekwenties in de orde
van 100 Hz leiden gemakkelij k tot instabil iteit. Door de versterking
voor hoge frekwenties (vanaf 50 Hz) af te zwakken verdwijnt de instabi
lite it.

2.4.5 Beperking maximale klepopening.

De overdracht van deze tegengekoppelde analoge drukregelaar is aIleen
voor langzame drukveranderingen lineair. De beperking zit in de rela
tieve opening van de kleppen die tussen helemaal dicht en helemaal open
varieert. De duty cycle varieert slechts van a tot 1. Hierdoor is er een
limiet voor de maximale drukverandering per tijdeenheid. Dit geeft een
verzadigingsverschijnsel (slew rate) aan de aktuele drukuitgang. Een
gewenste blokgolf aan de setpoint ingang resulteert daardoor in een
trapeziurn- of zelfs een driehoekvorm aan de uitgang, zie figuur 10. Dit
is een niet-lineair effekt. Met de gegeven kleppen is hier niets aan te
verbeteren. De luchtweerstand van de slangen verergert dit effekt
overigens nog. Slew rate is iets anders dan een begrensde bandbreedte,
het laatste is n.l. een lineair effekt. Een begrenzing zoals slew rate
heeft i.h.a. aIleen gevolgen voor de snelheid van de responsie van een
systeem voor grate signalen, niet voor de stabiliteit van een systeem.

2.4.6 ?lijtage van de kleppen.

De losse analoge drukregelaar werkt ook goed in het geval dat er
(kleine) lekkages optreden. De lekkage wordt gekompenseerd doordat de
vulklep met kleine duty cycle ( < 10 % ) 200 maal per sekonde een klein
stukje gelicht wordt. De energie uit het drukverschil wordt blij kbaar
ter plekke van de klep gedissipeerd, maar dan weI met luchtkoeling. Het
is nog niet helemaal zeker of deze lekrnode tot versnelde slijtage van de
klep leidt. De levensduur van een klep wordt gegarandeerd op
> 100 miljoen cycli. Met 200 Hz wordt dit aantal na ca. 140 bedrijfsuren
bereikt. De konstruktie van de klep en de resulaten van experimenten
doen vermoeden dat de levensduur veel hoger zal zijn. De kleppen zijn
zonder problemen bijna een jaar regelmatig in gebruik geweest.
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2.4.7 Resultaat.

In hardware 1.S een drukregelaar gerealiseerd die er aan de setpoint
ingang als een geheel analoge drukregelaar uitziet. Zie schema's 1
tim 6. Er passen 8 drukregelaars op een dubbele eurokaart. Per drukrege
laar zijn er 2 analoge elektrische aansluitingen : een druksetpoint
ingang en een aktuele drukwaarde uitgang. V_setpt komt uit de DAC van de
kornputer en V_ac tual gaat naar de ADC van de komputer. V_setpt kan
eventueel afhankelijk worden van V actual.

De rondgaande lusversterking is niet oneindig groot, dus de drukrege
laar (een P-regelaar) zal een kleine (eind-)fout maken. Deze fout kan,
indien nodig, beter later met een digitale I-regelaar weggeregeld worden
(in software dus). Voor deze regelaar wordt de aktuele druk uitgang
gebruikt. Er ontstaat een tweede terugkoppelpad voor de drukregeling.
Het geheel vormt dan een hybride PI-regelaar : de P-term is analoog en
kontinu, de I-term is digitaal en diskreet.

In de latere positieregeling zit via een omweg nog een derde
terugkoppelpad voor de druk verborgen. De positieregeling geschiedt via
de V_setpt ingang. De positie is mede afhankelijk van de druk in de
cylinder, P_cyl, dus dat is ook een extra terugkoppeling voor de druk.

Automatische kalibratie van de drukregelaars (voor de fouten van de
druksensoren) is in principe mogelijk met een aangesloten digitale
regelaar, Lp.v. met de instelpotmeters. Via de aktuele druk uitgangen
kan na~elijk de afwijking van de drukregelaar vastgesteld worden. Het is
evenwel beter deze uitgangen te gebruiken voor het weergeven van de
spanningen bij het eenmalig met de hand afregelen van de potmeters van
de drukregelaars (de sensorversterkers), want automatische kalibratie
kost relatief veel rekentijd.

Dankzij de mogelijkheid van lekpulsen is het oplossend vermogen hoog.
Vanwege de snelle klepdrivers en de daardoor mogelijke hoge PWM
frekwentie van 200 Hz heeft de drukregelaar een goed gedrag voor kleine
luchtstromen. Met 200 Hz i.p.v. SO Hz kunnen er in een tijd van 20 msec
namelijk 4 kleine lek-pulsen gegeven worden Lp.v. 1 grote volledige
puIs, zie figuur 11. Deze mode van vele kleine pulsen is zelfs nog tot
behoorlijk grote flows mogelijk. Dit betekent dat dan de rimpel op de
druk klein blijft.

N.B. Er wordt inmiddels onderzocht of deze analoge drukregelaar oktrooi
eerbaar is.
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2.5 Processor en interface.

2.5.1 Inleiding.

Vanwege de flexibiliteit moet de grijperbesturing zoveel mogelijk
digitaal geimplementeerd worden. Riervoor is nu een komputer nodig met
een interface naar de reeds ontworpen analoge drukregelaars. De positie
van de vingers moet ook gemeten kunnen worden.

Er moet een viervingerige grijper bestuurd worden. Elke vinger heeft 1
positiepotmeter uitgang. Elke vinger wordt bekrachtigd door 2 drukrege
laars met elk 1 setpoint ingang en 1 aktuele druk-uitgang. De besturing
geschiedt met een digitale komputer die van analoge I/O wordt voorzien.
Er zijn 4*(1+2)=12 analoge ingangen en 4*2=8 analoge uitgangen nodig.

Een analoge drukregelaar is eenvoudig geimplementeerd. De
dat er 8 analoge uitgangen aan de komputer nodig zijn.
pneumatische kleppen direkt door de komputer bestuurd worden
16 (veel eenvoudigere) digitale uitgangen nOdig.

straf is nu
Als de 16

dan zijn er

De komputer met analoge I/O kan als analyser en als controller
gebruikt worden. Bij gebruik als analyser worden signal en in het
geheugen opgeslagen en later via 2 analoge uitgangen (vertraagd) op een
X-Y schrijver getekend. Riermee kunnen dan de responsies van de druk
regelaars en de vingers op papier getekend worden. Bij gebruik als
controller kunnen knijpkracht en positie van de vingers d.ffi.v. tijddis
krete regelalgoritmen geregeld worden. Een kombinatie van analyser en
controller is ook mogelijk en bovendien zinvol.

2.5.2 Keuze van de komponenten.

Voor de komputer is de keuze is gevallen op een PG2025 processorkaart
(met een 68000 processor en 512k ram) in een rek met een VME-bus. Deze
processorkaart wordt ook voor de besturing van de robot gebruikt.
Daardoor zijn een goede aansluiting op de robotbesturing en een goede
programmeeromgeving verzekerd. De programmeertaal is C. De taal C wordt
beschreven in lit. [6].

Voor de VME-bus Z1.Jn analoge I/O kaarten verkrijgbaar, bijvoorbeeld
met 32 ingangen en 2 uitgangen en een resolutie van 12 bits. Er zijn
minimaal 12 ingangen en 8 uitgangen nodig. Ret laatste is een probleem.
Daarom heb ik zelf een digitaal naar analoog kaart gemaakt met 16
ingangen en 8 uitgangen. Dit bleek het best te realiseren met 1 ADC plus
16-kanaals multiplexer voor de 16 analoge ingangen en 8 DACs voor de 8

analoge uitgangen. De gebruikte A/D en D/A omzetters zijn voor de
digitale audio ontworpen. De toegepaste IC's zijn :

1) een 14 bits ADC, type TDA 1534,
2) een track & hold versterker, type TDA 1535 en
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3) vier stuks dual 16 bits DAC, type TDA 1541.

Deze IC's worden beschreven in lit. [9]. De resolutie is 14 bits voor de
ADC en 16 bits voor de DACs. De prijs van deze audio IC's is erg laag.
De lineariteit is uits tekend. De dri fteigenschappen zij n iets minder
goed, vergelijkbaar met 12 bits instrumentatie IC's. De keuze voor deze
audio IC's is mede om ze beter toegankelijk te maken voor toekomstig
gebruik in de instrumentatie.

Met een multiplexer kunnen 16 analoge ingangen door 1 enkele ADC
bemonsterd worden. Hiervoor worden 2 stuks AD7501 gebruikt, zie
lit. [10].

AIle I/O moet in principe galvanisch gescheiden van de VME-bus zlJn.
De meest geschikte oplossing is : aansluiting via een VME digitale I/O
kaart, een DIOC type PG3600. Deze wordt beschreven in lit. [8]. De DIOC
heeft een 16 bits ingang en een 16 bits uitgang, elk voorzien van 2
handshake lij nen. Alle 36 lij nen zij n d.m.v. optocouplers gescheiden,
voor veiligheid en storingsongevoeligheid.

2.5.3 De analoog-digitaalkaart.

Bijgevoegd is een blokschema van de ontworpen analoog- digitaalkaart,
zie schema 8. Aan de analoge zijde van deze kaart worden d.m.v. 2
konnektoren aangesloten :

1) 8 analoge drukregelaars, V1a elk 1 set point ingang en 1 aktuele
drukuitgang.

2) 4 positiepotmeters op de 4 vingers.

3) 2 instelpotmeters, bijv. voor handbediening van de grijper.

4) 1 referentiespanning, in dit geval +10 Volt.

Met de analoog-digitaalkaart zlJn vanuit een VME processorkaart, 1n
dit geval de PG2025, de volgende akties mogelijk

1) Meten van spanningen 0 Volt en +10 Volt, voor ijking van het nulpunt
en de gevoeligheid van de ADC. Vanwege de gekalibreerde overdracht
van 1 V/bar is dan ook de gevoeligheid van de drukregelaars bekend.

2) Meten van de positie van de 4 vingers, V1a de 4 positiepotmeters.

3) Meten van 2 extra ingangen, waaraan bijv. instelpotmeters.

4) Sturen van de 8 setpoints van de drukregelaars, in 4 paren van 2. Elk
paar drukken bestuurt 1 vinger.
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5) Meten van de aktuele waarde van de 8 drukken, voor kontrole en
naregeling van de 8 drukregelaars (de digitale I-regelaar).

De gevoeligheid (gain, Volt/bit relatie) van de ADC is afgeregeld om
(ongeveer) gelijk te zijn aan de gevoeligheid van de DACs. De ingang van
de T&H-versterker is hiertoe van (alweer) een instelpotmeter voorzien.
Deze afregeling is voornamelijk nodig om het algoritme voor de narege
ling van de drukregelaars eenvoudig te houden.

Voor een gedetailleerde verklaring van de werking van de print en een
circuitschema verwijs ik naar de appendix. Deze dokumentatie is alleen
van belang voor toekomstige gebruikers. Dit deel van de appendix kan
(gedeeltelijk) ontbreken indien Philips bezwaren heeft tegen de open
baarmaking.

2.5.4 Resultaat.

Met deze analoog-digitaalkaart en een aantal
digitale komputer met 16 analoge ingangen en
gerealiseerd. Met deze konfiguratie kunnen digit ale
de grijperbe5turing geimplementeerd worden.

2.6 Resultaat van de hardware.

VME-kaarten 15 een
8 analoge uitgangen
regelalgoritmes voor

Met de besproken hardware is het mogelijk onder komputerbesturing de
drukken 1n de cylinderhelften in te stellen en de drukken in de
cylinderhelften en de posities van de vingers te meten. In de appendix
worden enkele bijzonderheden en bovendien de voorschriften voor konfigu
ratie en kalibratie besproken.
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3 MODELLERING.

3.1 Inleiding.

Ret ontwerp van de drukregelaars en de digit ale regelaar zijn nu
bekend. Alvorens verder te gaan met het ontwerp van regelaars voor de
besturing van de vingers is het zinval een model vaar dit systeem ap te
stellen. Dit kan een hulp zijn bij het verdere ontwerp. Ret model
weerspiegelt de struktuur van het reeds gerealiseerde antwerp. Ret dael
van het model is inzicht te verschaffen in de regelproblemen die zich
nog zullen voordoen.

BELANGRIJKE OPMERKING : de referentierichting van krachten en posities
is naar BUITEN toe. De positie van een gesloten yinger is dus klein, de
positie van een geopende yinger is groot. Een positieve kracht opent de
yinger en een negatieve kracht sluit de Yinger. De referentierichtingen
van de beide diametraal tegenover elkaar gelegen vingers van een
vingerpaar zijn dus tegengesteld !

3.1.1 De stuur- en toestandvariabelen.

Ret model moet inzicht verschaffen in de samenhang tussen de stuur- en
de toestandvariabelen. Deze variabelen moeten eerst aangewezen worden.

De standen van de 4 kleppen zijn de stuurvariabelen vaar 1 Yinger.

De 2 luchtdrukken in de cylinder, de snelheid en de positie van de
yinger zijn de toestandvariabelen van 1 vinger. Deze zijn resp. te
observeren via de 2 druksensoren en de posH ~epotmeter. De snelheid is
te observeren door differentiatie van de gemeten positie. De volumes van
de cylinderhelften zijn alleen afhankelijk van de positie van de yinger
en zijn daarom geen onafhankelijke toestandvariabelen.

Dit is een te eenvoudige voorstelling van zaken want in werkelijkheid
zijn er meer toestandvariabelen. Vanwege de lange dunne slang tussen
drukregelaar module en cylinderhel ft heerst er niet 1 druk maar is er
een drukverval over de slang. In een iets minder eenvoudige voorstelling
zijn er 4 luchtdrukken die toestandvariabelen zijn : 2 drukken in de
drukregelaar modules die observeerbaar zijn en 2 drukken in de cylinder
helften die niet observeerbaar zijn.

De slang heeft luchtvolume en -weerstand. Ret model zal sterk worden
vereenvoudigd : 2 halve volumes met de luchtweerstand daartussen. De
halve volumes worden opgeteld bij die van de komponenten aan de
uiteinden van de slang.

33



MODELLERING

3.1.2 Over de notatie van het model.

Bijna aIle afhankelijkheden worden genoteerd in de vorm van vergelij
kingen met de afhankelijke variabele in het linkerlid. Voor de toestand
variabelen moet een iets andere vorm gebruikt worden, deze worden in
modellen a1tijd gerepresenteerd door integratoren. De eerste (tijd-)af
geleide van de toestandvariabe1e wordt nu in het 1inkerlid genoteerd. De
waarde van de variabele zelf voIgt uit eenmaa1 integreren van de
vergelijking naar de tijd. Bij gebruik van een simu1atieprogramma wordt
dit door de komputer gedaan.

Opmerkingen bij de formules van het model :

1) AIle drukken zijn absoluut in Pascal (Pa),
1 Pa = 1 N I m-2 , 1 bar = 100 kPa = lES Pa.

2) De temperatuur wordt konstant verondersteld op 20 C = 293 K.

3) AIle posities en krachten zijn herleid naar een schaal die ge1dt voor
het zuigeroppervlak. Tussen zuiger en vingertop is een overbrengings
verhouding van ongeveer 1:4, de zuiger beweegt ca. 1.5 a 2 em, de
yinger ca. 6 em.

N.B. In de besturingsprogramma's is juist het omgekeerde gedaan, daar
zijn de kraehten omgerekend naar de vingertop.

4) Sehattingen worden met een vraagteken en een eij fer aangegeven. Het
cijfer verwijst naar de bron van de sehatting :
1 geschat door van Gerwen e.a., zie lit. [1].
2 = eigen sehatting d.m.v. experimenten en/of simu1aties.
3 = gemiddelde van een langzaam varierende waarde.
4 = grove sehatting, natte-vinger-werk.

De andere (niet gesehatte) konstanten zijn ofweI bekend uit de wetten
van de natuurkunde ofweI af te leiden uit de geometrie van de Yinger,
enkele berekeningen zijn reeds in lit. [1] gedaan.

5) De funktie limit (x , 10 , hi) is gedefinieerd als

if x <= 10 -> limit (x 10 hi) := 10

II 10 <= x <= hi -> limit (x 10 hi) := x

/I hi <= x -> limit (x 10 hi) := hi
fi

3.1.3 Verdeling ~n 2 dee1modellen.

Eerst wordt een model vaor de drukrege1aar afgeleid, daarna een model
voor de meehanika. Een model van een komplete vinger bestaat uit
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tweemaal een (bijna identiek) drukregelaar model en eenmaal een
mechanika model.

De werkelijke drukregelaars verschillen alleen 1n het volume van de
pneumatische cylinder :

1) Het oppervlak van de zuiger dat de vinger naar buiten drukt is groter
dan het oppervlak dat de vinger naar binnen drukt.

2) Het volume van de cylinder is evenredig met de positie van de vinger.
Deze evenredigheid is tegengesteld voor beide halve cylinders.

Het model van de drukregelaar wordt als module voorgesteld. Het volume
van de cylinderhelft wordt nu een ingangsvariabele voor de drukregelaar
module.

3.2 ~odel van de drukregelaar.

3.2.1 Deklaraties.

Gebruik hierbij desgewenst figuur 3 en figuur 12.

Konstanten deklaraties :

Rs
T

Rv
Rh

V mod
V c 0

gaskonstante in gaswet voor lucht 1n kg
absolute kamertemperatuur 20 C

luchtweerstand klep = druk/massastroom
luchtweerstand slang , sChatting

volume drukmodule + 1/2 slang
minimaal volume cylinder + 1/2 slang

287
293

?l 1. 6E9
?4 1. OE9

?l 4.9E-6
?4 3.sE-6

J / kg K

K

Pa s / kg
Pa s / kg

AO
Al
A2
A

oppervlak zuigerstang
oppervlak zuiger die vinger opent
oppervlak zuiger die vinger sluit
oppervlak van een zijde van de zuiger

0.126E-4 m~2

1.767E-4 m~2

1. 64lE-4 m~2

m~2

P max luchtdruk persluchtnet schatting
P min luchtdruk atmosfeer schatting

Variabelen deklaraties :

?3 9.0Es
?3 l.OEs

Pa
Pa

denkbeeldig (absoluut) druksetpoint
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V_setpt
V actual
V error
V_pwrn
V dead
V del

D

D fill
D vent

P

P mod
dP mod/dt
P_cyl
dP_cyl/dt
P tot
dP tot/dt

M

dM/dt
dM mod/dt
dM_cyl/dt

V

V_cyl
dV_cyl/dt
V tot

H

dH/dt

MODELLERING

elektrisch druksetpoint lE-5 V / Pa
elektrisch ekwivalent voor module druk
setpoint - actual , het foutsignaal
stuursignaal voor pulsbreedte modulatoren
V_pwrn met dode zone
V_pwrn met dode zone en dode tijd

duty factor (relatieve opening) van klep
duty factor van vulklep
duty factor van leegklep

een druk in de module of in de cylinder
de aktuele druk in de drukregelaar module
de afgeleide van de module druk
de aktuele druk in de cylinder
de afgeleide van de cylinder druk
de aktuele druk in een ongedeeld systeem
de afgeleide van deze gemeensch. druk

massa van de lucht in module of cylinder
luchtstroom , afgeleide van de massa
de afgeleide van de module luchtmassa
de afgeleide van de cylinder luchtmassa

volume van de module of de cylinder
volume van de cylinder = V c 0 + H * A
afgeleide van het volume = dH/dt * A
het tot ale volume van een ongedeeld systeem

hoogte van de cylinder
afgeleide van de hoogte

V

V
V
V

V

V

1
1
1

Pa
Pa
Pa / s
Pa
Pa / s
Pa
Pa / s

kg
kg / s

kg / s
kg / s

m

m / s

Al deze variabelen moeten van een index i = 0 .• 7 worden voorzien zodra
er sprake is van 2 of meer (van de 8) drukregelaars.

3.2.2 Model.

Het model van het pneumatische deel van de drukregelaar is gebaseerd
op de gaswet VOOR LUCHT, ook wel de wet van Boyle/Gay-Lussac genoemd :

P * V = M * Rs * T ( 1.1)

De wet van Boyle betreft de relatie tussen P en V, de wet van
Gay-Lussac betreft de relatie tussen P en T.

P, V en M zijn variabelen, varierend in de tijd. Gezocht wordt een
relatie voor de druk P. Omdat Peen toestandvariabele is zoeken we een
vergelijking voor dP/dt. Differentieren van (1.1) naar de tijd geeft
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dP/dt * v + P * dV/dt = dM/dt * Rs * T

ofweI anders gegroepeerd :

0.2)

dP/dt = - (p / V) * dV/dt + (Rs * T / V) * dM/dt (1.3)

Rier staat dat een drukverandering veroorzaakt kan worden door twee
verschillende excitaties :

1) een volumeverandering, dV/dt <> 0, (wet van Boyle)
P is evenredig met l/V, aIleen van toepassing in de cylinder, of

2) een toestroom van lucht, dM/dt <> 0,
P is evenredig met M, via beide kleppen of de slang.

Voor een klep (lineair verondersteld !) geldt

dM/dt = ( Pin - Puit ) / Rv * D 0.4)

De schijnbare weerstand van een pulsbreedte gemoduleerde klep is Rv/D
i.p.v. Rv voor een totaal geopende klep. D is de duty factor.

Voor de slang (eenvoudig eerste orde model) geldt

dM/dt ( Pin - Puit ) / Rh (1. 5)

In de drukmodule bestaat de faktor dM/dt uit 3 termen, namelijk 1 voor
elke klep en 1 voor de uitgaande slang. Ret volume is konstant
( dV/dt = ° ). Dan gaat (1.3) over in :

dP mod/dt (Rs * T / V mod) * ( P max - P mod) / Rv * D fill
+ (Rs * T / V mod) * ( P min - P mod) / Rv * D vent
+ (Rs * T / V mod) * ( P_cyl - P mod) / Rh

(1. 6)

De eerste 2 termen geven aan hoe P_mod afhankelijk is van de duty
factors D fill en D vent van de beide kleppen. De derde term geeft aan
hoe P_mod-via de slang gelijk wordt aan P_cyl.

Er zijn hier dus 2 stuurvariabelen, D_fill en D_vent, die 1 toestand
variabele, P mod, beinvloeden. De druk P mod kan met D fill verhoogd en
met D_vent verlaagd worden (omdat P_ma';- groter dan P min is). Dit is
vergelijkbaar met het gas- en het rempedaal die de snelheid van een auto
beinvloeden.

Voor de cylinderhelft gaat (1.3) over 1n
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- P_cyl I V_cyl * dV_cyl/dt
+ (Rs * T I V_cyl) * ( P mod - P_cyl) I Rh

0.7)

De eerste term geeft aan hoe P_ cyl afhankelijk is van V_ cyl, t.g.v. de
beweging van de zuiger. Dit is de wet van Boyle : P is evenredig met
I/V. De tweede term geeft aan hoe P cyl via de slang gelijk wordt aan
P mod.

Het pneumatisch systeem wordt dus van 2 zijden beinvloed : de 2
kleppen aan het ene einde van de slang en de bewegende zuiger aan het
andere einde van de slang. De slang zorgt ervoor dat de drukken aan
weerszijden o.d.d. aan elkaar gelijk worden. Als de slang geen weerstand
zou hebben dat was er slechts 1 druk, P tot genaamd. Dan kunnen (1.6) en
(1.7) samengevoegd worden tot

dP tot/dt = (Rs * T I V tot) * ( P max
+ (Rs * T I V tot) * ( P min 

P tot I V tot * dV tot/dt

P tot) I Rv * D fi11
P tot) I Rv * D vent

0.8)

In sommige gevallen geeft deze formule een beter inzicht.

Voor de formules (1.6)
differentiaalvergelijkingen
konstant zouden z1Jn, een
relaxatie proces.

tim (1.8) geldt dat dP/dt :: -Po Beide
hebben dus, als aIle andere variabelen

oplossing in de vorm van een eerstc! orde

De oplossing van (1.8) bij konstant cylindervolume (dV_tot/dt = 0) is
eenvoudig. Hiervan is de tijdkonstante t te berekenen. Het volume V tot
is met de vinger in de middenstand ongeveer lE-5 m-3. Met bijv.
D fill = 1 (vulklep helemaal open) en D vent = 0 (leegklep helemaal
dicht) geldt dan :

t = (Rv * V tot) I (Rs * T)
( 1.6E9 * lE-5 I 8.4E4 ) 5

= 0.19 5

De relaxatietijd van de pneumatiek 15 dus ongeveer 0.2 sec.

De oplossing van het stelsel 0.6) en 0.7) is om 3 redenen veel
ingewikkelder dan die van vergelijking (1.8) met de aanname
dV tot/dt = 0

1) D_fill en D_vent worden door de elektronische drukregelaar afhanke
lijk gemaakt van P_mod en van een setpoint, dus de eerste differen
tiaalvergelijking (1.6) is niet meer lineair.

2) P_cyl is ook afhankelijk van V_cyl, deze is afhankelijk van de
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pos1t1e van de yinger en die 1S weer, via de responsie van de
mechanika, afhankelijk van o.a. P_cyl. De tweede differentiaalverge
lijking (1.7) is dus ook niet lineair.

3) Beide differentiaalvergelijkingen zijn gekoppeld (via de slang
inuners).

Er is dus sprake van een
differentiaalvergelijkingen.
analytische oplossing.

stelsel van
Dit stelsel

2 gekoppelde niet-lineaire
leent zich niet voor een

Nu voIgt het deel van het model dat de elektronika representeert.
De wijze waarop D_fill en D_vent afhankelijk van P_ cyl zijn, dit is dus
het elektronische deel van de analoge drukregelaar, wordt gemodelleerd
door de vergelijkingen (1.9) tim (1.16) :

0.9)

Het spanningssetpoint representeert een relatieve druk en heeft een
relatie van 1 Volt per bar = lE-S V/Pa tot het (eventueel denkbeeldige)
absolute druksetpoint. De gebruikte druksensor meet innners relatieve
druk.

V actual = lE-S * (P_mod-P_min) - lE-3 * dV actual/dt 0.10)

De spanning die de aktuele druk in de module weergeeft heeft zo'n
zelfde relatie tot de absolute druk in de module. Bovendien heeft de
versterker een tijdkonstante (laagdoorlaat filter) van 1 msec, deze
tijdkonstante is in figuur 12 niet getekend.

0.11)

De lusfout is (per definitie) het verschil van setpoint en actual.

0.12 )

Het set point voor de pulsbreedte modulatoren is de versterkte fout
spanning (P-faktor is 15) met een tijdkonstante Oaagdoorlaat filted
van 3.3 msec. In figuur 12 is tevens een I-term getekend. Deze wordt
echter digitaal, in software, gerealiseerd.

De werking
vereenvoudigd.
heid, namelijk

van de pulsbreedte modulatoren is opzettelijk sterk
Hierin zit ten 2 duidelijke afwijkingen van de werkelijk-

1) De eigenlijke pulsbreedte modulatie 15 vervangen door een begrensde
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lineaire overdracht plus een dode tijd van 5 msec.
De duty cycle is hiermee tot een duty factor geworden.

Reden : de 200 Hz rimpel op de druk is verwaarloosbaar klein.

2) De relatie tussen stuurspanning en mechanische duty cycles van een
paar kleppen is vereenvoud igd tot een dode zone van 1 Vo It breed.
Buiten deze zone is de relatie kontinu, zie figuur 9b.
Subhannonischen kunnen dan ook niet aan dit model gedemonstreerd
worden. Het gekontroleerde lekken van de kleppen hoeft ook niet meer
in het model te worden apgenomen omdat het bereik van duty cycles nu
kontinu is voorgesteld.

Reden : de drukregelaar is voldoende sterk tegengekoppeld met als
gevolg dat de niet-lineariteit van figuur 9a in de praktijk nagenoeg
onmerkbaar wordt. De sterke druktegenkoppeling is overigens juist de
oorzaak van die subhannonischen, de gewenste duty cycle is soms
alleen door oscillatie van de regelkring te bereiken. Dit verschijn
sel is m.i. niet zo hinderlijk dat het interessant is om het in het
model te betrekken.

Vervolg van het model van de elektronika :

(l.13)

De ruststroom instelling van de 2 PWM's wordt vereenvoudigd gemodel
leerd als een do de zone van 1 V. Deze zone blijkt (uit modelsimulatie)
een niet te verwaarlozen effekt op de responsie van de drukregelaar te
hebben. Deze vergelijking is niet in figuur 12 apgenomen.

V del = time_delay (V_dead , 5E-3) 0.14)

Het niet tijdloos zijn van de PWM's is vereenvoudigd tot een dode tijd
van 5 msec, dit is de periodeduur van de PWM's. Deze vergelij king is
niet in figuur 12 opgenomen.

D fill = limit ( V del/6 o 1) (1.15)

D vent limit (-V_del/6 , 0 , 1) o .16)

De pulsbreedte modulatoren zetten een signaal tussen a en 6 V om 1n
een duty factor tussen a en 1. De duty factors zijn nooit beide tegelijk
(veel) groter dan nul. De werkelijkheid van figuur 9a is hiermee
vereenvoudigd tot het model in figuur 9b. Via deze beide vergelijkingen
is de druklus rondgekoppeld want D fill en D vent komen ook in 0.6)
voor. De feitelijke plaats van druktegenkop~ling is in vergelijking
0.11).
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3.2.3 Konklusies bij het model van de drukregelaar.

De vergelijkingen (l.6), 0.7) en (1.9) tim (1.16) vormen een model
voor de analoge drukregelaar. Dit model is grafisch weergegeven in
figuur 12. Het geheel vormt een module met 2 ingangen : het druk
setpoint en het volume van de cylinderhelft, en 1 uitgang : de aktuele
druk in de cylinderhelft.

Enkele niet-triviale eigenschappen van de fysieke drukregelaar zijn
verwerkt in dit vereenvoudigde model, n.l.

1) Een begrenzing van de opening van de kleppen tussen a en 1.

2) Een dode tijd t.g.v. de pulsbreedte modulatie van beide kleppen.

3) Een dode zone t.g.v. de geleidelijke overname tussen beide kleppen.

4) De luchtweerstand van de slang, deze is dynamisch (bij snelle
verschijnselen met grote amplitude) zeker niet verwaarloosbaar.

5) Het gedistribueerde volume
cylinder.

module en 1/2 slang, 1/2 slang en

6) De eindige versterking van de analoge P-regelaar voor de druk en
tevens de laagdoorlaat filtering.

Het gedrag van de drukregelaar is meestal weI af te leiden uit het
getekende model van figuur 12. De essentie van het model is dat er een
redelijk lineair verband bestaat tussen de drukfout en de relatieve
opening van een van beide kleppen, die de drukfout zal reduceren. De
voornaamste niet-lineariteit treedt op bij een grote drukfout, als de
klep slechts tot 100 % open gestuurd kan worden. Bij een kleine drukfout
is er een geringe niet-lineariteit t.g.v. de dode zone in het overname
gebied tussen de beide kleppen.

Een drukafname in de drukregelaar module wordt tegengewerkt door het
openen van de vulklep en een druktoename wordt tegengewerkt door het
openen van de leegklep. Het andere einde van de slang ondervindt
drukveranderingen t.g.v. de bewegende vingers. De slang zorgt ervoor dat
de drukken o.d.d. gelijk worden.

De analoge druktegenkoppeling is relatief snel, de looptijd 15

ongeveer 5 msec. Dit is be langrij k om te weten omdat aIle later aan te
brengen digitale tegenkoppelingen langzamer zijn. De komputer regelaar
kan aIleen via de setpoints van de drukregelaars de vingers beinvloeden.
Het zal daarom dus gebeuren dat een druktegenkoppeling sneller is dan
een positietegenkoppeling.

De snelheid van de analoge drukregelaar wordt voornamelij k bepaald
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door de pneumatiek, n .1. door de 1uchtweerstand van een vol geopende
klep en het volume van de drukmodule en in iets mindere mate het volume
van de slang en de cylinder. Deze traagheid bevindt zieh 1n de
voorwaartse weg van de drukregelaar. Vanwege de begrenzing van de
klepopening geeft dit het reeds genoemde slew rate effekt, zie
figuur 10.

De tijdkonstante van de niet-tegengekoppelde drukregelaar is (ook weer
vanwege de hoge weerstand van de kleppen) vrij groot en ligt in de orde
van 0.2 sekonde. De snelheid van de tegengekoppelde drukregelaar blijkt
bijvoorbeeld uit kleine blokgolfresponsies. De settling time ligt in de
buurt van 0.1 sec. Deze is natuurlijk afhankelijk van de P-faktor van de
drukregelaar die hier op 15 is ingesteld. Grotere waarden geven een
instabiele regelaar. Kleinere waarden geven een langzamere regelaar met
een grotere eindfout. De eindfout is ook afhankelijk van de dode zone in
de regelaar maar dit is niet goed aan het vereenvoudigde model te
verifieren.

3.3 Model van de mechanika.

3.3.1 Deklaraties.

Gebruik hierbij ,desgewenst figuur 4 en figuur 13.

Konstanten deklaraties

Mf bewegende massa van 1 yinger sehatting ?1 0.24 kg
Fv viskeuse wrijving faktor schatt ing ?4 25 N s / In

Fe Coulombse wrijving term schatting ?2 3 N
Fs stick slip term schatting ?4 4 N
x min onderste begrenzing zU1ger 11 0.00 m

x max bovenste begrenzing zuiger ?l 0.02 m

Variabelen deklaraties :

de versnelling
de snelheid
de positie
de kracht van
F_p , maar na

van de zU1ger
van de zuiger
van de zuiger

de lucht op de zU1ger
aftrek v/d statisehe wrijving

m

N
N

F r is gedefinieerd als de resultante kracht die de yinger opent. De
positie x is gedefinieerd als 0.00 m voor een gesloten yinger en 0.02 m
voor een geopende yinger. De referentierichting van F_r en x is dus
beide naar buiten toe. Datzelfde geldt ook voor d-2x/dt-2, dx/dt en F_p.
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3 . 3 . 2 Mode 1.

Ret model van de mechanika is gebaseerd op de volgende bewegingsverge
lijking, dit is een uitbreiding van de wet van Newton

F r = Mf * d-2x/dt-2 + Fv * dx/dt + 8 * x (2.1)

De positie x is begrensd door x m1n <= x <= x max. Dit feit is in dit
verband niet zo interessant.

Als de vinger vrij beweegt dan is S = O. AIleen als de vinger tegen
een begrenzing vastloopt, is in principe 8 <> O.

Als de grijper een voorwerp vasthoudt veranderen 1n principe aIle
parameters. Dit beschouwen we hier ook niet.

De toestandvariabelen zijn dx/dt en x. Voor een vrij bewegende vinger
(8=0) wordt (2.1) herschreven tot:

d-2x/dt-2 = ( F r - Fv * dx/dt ) / Hf (2.2)

Een eenvoudig en vaak gebruikt model voor de niet-viskeuse niet-line
aire wrijving wordt vermeld in lit. [4].

Dit model maakt onderscheid tussen :

1) Stick-slip, deze treedt op bij stilstand. De wrijvingskracht werkt in
de richting tegengesteld aan de aandrijvende kracht en is tot een
bepaalde grens (= Fs) precies even groot als de aandrijvende
kracht. Dit is ekwivalent aan een dode zone in de kracht ter grootte
van + en - Fs. Per definitie is Fs > o.

2) Coulombse wrijving, deze treedt op bij beweg ing. De wrijvingskracht
werkt in de richting tegengesteld aan de snelheid, is konstant van
grootte ( = Fc ) en is dus onafhankelijk van de grootte van de
snelheid (i.t.t. viskeuse wrijving). Per definitie is Fc > o.

Ret model van de relatie tussen F_p en F r wordt nu

if dx/dt = 0 ->

II dx/dt <> 0 ->
fi

F r := F_p - limit (F p , -Fs
F r := F_p - Fc * sign (dx/dt)

Fs)

(2.3)

Deze relatie 1S 1n figuur 13 niet nader ingevuld (black box).

Ret model voor de statische wrijving in vergelijking (2.3) 1S slechts
beperkt waarheidsgetrouw om de volgende redenen :
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1) De grootte van de statische wrijving van de yinger blijkt afhankelijk
te zijn van de positie van de yinger en van de bewegingsrichting.

2) De statische wrijving blijkt niet reproduceerbaar te zijn en heeft
daarom een stochastisch karakter.

Vergelijking <2.3) zou ook door een positieregelaar gebruikt kunnen
worden als model voor de statische wrijving. In plaats van het getal 0
als kriterium voor de snelheid waar de grens tussen beide soorten
wrijving ligt kan dan een iets grotere snelheid gekozen worden. Deze
wijziging voorkomt problemen door ruis of afrondfouten bij de bepaling
van de aktuele snelheid. Vergelijking (2.3) wordt in dat geval

if

II
fi

Idx/dt I <"" eps
!dx/dt/ > eps

-> F r := F_p - limit (F_p , -Fs , Fs)
-> F r := F_p - Fc * sign (dx/dt)

(2.4)

met bijv. eps = lE-4 m/s.

Vergelijking (2.3) of (2.4) demonstreert een vervelende eigenschap van
de niet-lineaire wrijving. Als naTJIelijk Fs > Fc >= 0 (de stick-slip is
groter dan de Coulombse wrijving) dan is er niet aIleen sprake van een
dood gebied in de krachtkarakteristiek maar ook van hysterese. De kracht
die nodig is om de yinger in beweging te brengen is grater dan de kracht
die nodig is om de yinger in beweging te houden. Dit blijkt l.n de
praktijk wel het geval te zijn. Hysterese binnen de regellus van de
positieregelaar is een heel lastig probleem.

De overgang tussen beide soorten wrijving zal nooit geheel diskontinu
zijn, maar toch zal ook in dat geval een langzame beweging aanzieolijk
moeilijker worden. De wrijving neemt in eerste instantie af met de
snelheid, dit betekent meekoppeling. Enige meekoppeling kan nog weI
gekompenseerd worden door de juiste tegenkoppeling. 20'n tegenkoppeling
is er van nature, via de wet van Boyle in (1.7).

Vervolg van het model van de mechanika :

De kracht F_p waarmee de zuiger bekrachtigd wordt, wordt opgewekt door
de drukken op de beide zijden van de zuiger EN door de atmos ferische
luchtdruk op de zuigerstang. De drukken zijn absolute drukken ! P_cyl_l
is de cylinderdruk die de yinger uitwaarts drukt (openen). P cyl 2 is de
cylinderdruk die de yinger inwaarts drukt (sluiten). De luchtdr~k P min
van de omgeving tenslotte drukt de yinger ook inwaarts (sluiten).

De formule voor de kracht F_p op de zuiger is :

(2.5)
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In de programmatuur voor de vingerbesturing zal, vanwege de werking
van de druksensoren, gerekend worden met relatieve drukken, hier
aangegeven met een aksentteken. Met de definities (2.6), (2.7) en (2.8)
ingevuld in (2.5) voIgt dan de iets eenvoudigere vergelijking (2.9) voor
de kracht F_p op de zuiger

AO = Al - A2

(2.6)

(2.7)

(2.8)

(2.9)

Merk op : er zijn 2 mogelijkheden om F_p te beinvloeden, via P_cyl_l'
en via P_cyl_2'. P cyl l' drukt in principe de yinger open, P_cyl_2'
drukt de yinger dicht. Er is een analogie met (1.6).

AIle krachten en posities hebben betrekking op de zuiger. Tussen
zuiger en vingertop is een overbrenging van ongeveer 1:4. De positie van
de vingertop 1.S dus 4 maal de pos it ie van de zuiger, de kracht op de
vingertop is 1/4 van de kracht op de zuiger.

3.3.3 Konklusies bij het model van de mechanika.

De vergelijkingen <2.9), (2.3) en (2.2) vormen het model voor de
mechanika. Dit model is getekend weergegeven in figuur 13.

De kracht op de zuiger wordt opgedeeld in 4 komponenten

1) Stick slip, statische wrijving bij stilstand.

2) Coulombse wrijving, statische wrijving bij beweging.

3) Viskeuse wrijving, evenredig met de snelheid dx/dt.

4) Versnellende kracht op de vrij bewegende vinger, evenredig met de
massa Mf maal de versnelling d-2x/dt-2.

De eerste 2 komponenten, de statische wr1.Jv1.ngstermen, z1.Jn niet-line
a1.r. Ret is mogelijk dat er voor hele kleine snelheden een kontinue
overgang tussen beide is. De stick-slip is i.h.a. groter dan de
Coulombse wrijving. De statische wrijvingskracht neemt dus af met de
snelheid. Dit maakt de besturing van de yinger bij zeer lage snelheden
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minder stabiel.

De laatste 2 komponenten z1Jn vrijwel lineair. De niet-lineariteit in
de overbrengingsverhouding van het mechaniek is verwaar loosbaar. Deze
beide komponenten hebben vooral invloed op de grote en snelle verplaat
singen. De luchtweerstand van de slangen heeft op de beweging een
invloed met het karakter van viskeuse wrijving, hoogst waarschijnlijk
zelfs een grot ere invloed dan de echte viskeuse wrijving 1n het
mechaniek.

3.4 Resultaat van de modellering.

Een vinger bestaat uit 2 autonome drukregelaars en een stuk mechanika.
De besturing geschiedt via de setpoint ingangen van de drukregelaars. De
te besturen grootheden zijn de knijpkracht op en/of de positie van de
vingertop.

Een drukregelaar regelt de aktuele druk in de drukregelaar module
gelijk aan het druk setpoint. De druk in de module wordt primair
beinvloed door de beide kleppen. De kleppen staan onder de besturing van
de analoge drukregelaar. Deze drukregelaar werkt relatief snel.

De druk in de (halve) cylinder van de vinger wordt primair beinvloed
door de beweging van de vinger, volgens de wet van Boyle. Dit effekt is
zeer snel, nagenoeg onmiddellijk. Hierdoor neemt de aandrijvende kracht
bij beweging af. Dit heeft een gunstig effekt op de positiestabiliteit
van de vinger.

Via de slang tussen de module en de cylinder worden de beide drukken
vereffend. Dit gebeurt vrij snel, de tijdkonstante (blijkt uit latere
metingen) is 10 .. 20 msec. Gedurende snelle bewegingen (grote lucht
stroom) kan het drukverschil over de slang aanzienlijk zijn. Dit is een
beperking voor de maximale snelheid van de vinger.

De beide drukken in de cylinderhelften aan weerszijden van het
zuigeroppervlak wekken samen een kracht op die de vinger doet bewegen.
Het effekt van beide drukken is symmetrisch, het ligt dan voor de hand
om de drukken ook symmetrisch in te stellen. De beide drukken zijn
begrensd tussen de druk van de atmosfeer en de druk van het perslucht
net.

In de appendix wordt een model
gramma PSI is geimplementeerd.
bruikbare resultaten opgeleverd.

omschreven dat m.b.v. het simulatiepro
Deze simulatie heeft geen bijzonder

Beschouw vanaf nu een vrij bewegende vinger die d.m. v. 2 instelbare
relatieve drukken gepositioneerd wordt. De vergelijkingen 0.6), 0.7)
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en (1.9) tim 0.16) vormen een model voor de analoge drukregelaar. De
vergelijkingen (2.2), (2.3) en (2.9) vormen het model voor de mechanika.
Ret volgende hoofdstuk beschrij ft de software die nodig is om deze
yinger te besturen.
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4 SOFTWARE.

4.1 Inleiding.

Op dit moment bestaat in hardware een aantal analoge drukregelaars en
een aantal vingermechanieken. De drukregelaars kunnen door de analoge
I/O van een digitale komputer bestuurd worden.

Achtereenvolgens moeten nog de volgende software delen ontworpen
worden : besturing van de analoge I/O, verbeterde drukregelaars, een
regelaar voor knij pkrachtmode besturing van 2 onafhanke lijke vingers,
een regelaar voor positiemode besturing van 2 onafhankelijke vingers en
tenslotte een regelaar voor gekoordineerde besturing van een vingerpaar.
Dit is de evolutionaire bottom-up weg.

4.2 Basisprogramma voor de I/O.

4.2.1 Inleiding.

De grijper zal bestuurd worden door een digitale tijddiskrete
regelaar. Voor de aansluiting op de analoge omgeving wordt de besproken
analoog-digitaalkaart gebruikt. Ret regelalgoritme wordt in de taal C
geschreven. De diverse regelaars worden periodiek geaktiveerd. De
periode zal 10 msec zijn.

4.2.2 Uitbreiding van de taal C.

In de definitie van de taal C is niet voorZl.en l.n parallellisme.
Parallelle processen kunnen in C gesimuleerd worden door gebruik te
maken van interrupts. Ret uitvoeren van procedures als reaktie op een
(hardware) interrupt is in C aIleen mogelijk via de omweg van een stukje
machinetaal e~ direkte geheugentoegang. Deze methode is ingebouwd in de
procedure "init_interruptroutine". Door gebruik van deze procedure
veroorzaakt een bepaalde interrupt (met een bepaalde vektor) de aanroep
van een gekozen service routine (procedure).

Synchronisatieoperaties zoals "wait" en "signal" moeten eerst geimple
menteerd worden. Met de wait-operat ie kan een proces wachten op een
bepaalde gebeurtenis. Met de signal-operatie wordt (Lh.a. door een
ander proces) het optreden van een gebeurtenis gesignaleerd. Rierdoor
wordt het wachtende proces verlost. Door de kombinatie van interrupts en
synchonisat ieoperaties kunnen parallelle proces sen gesimuleerd worden.
Deze (beperkte) implementatie is geheel nieuw ontworpen.

De wait-operatie is geimplementeerd als aktief wachten. Om eindeloos
wachten te voorkomen mag de signal-operatie uitsluitend in interrupt
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service routines toegepast worden. De interrupt service routine heeft
een hogere prioriteit dan het hoofdprogramma en kan indien nodig de
wait-operatie in het hoofdprogramma onderbreken. De service routine zal
i.h.a. een signal-operatie op een bepaalde semafoor doen. Met deze
simpele implementatie van het semafoor mechanisme kan het hoofdprogr.amma
wachten op gebeurtenissen, zoals het voltooien van I/O-akties of het
aflopen van een timer.

Er wordt een timer op de PG2025 kaart geprogrammeerd om periodiek
(elke 10 msec) een interrupt te genereren. De interrupt service routine
voor de timer doet een signal-operatie op de sernafoor "clock_serna". Ret
hoofdprogramma doet aan het einde van 1 cyclus van het regelalgoritrne
een wait-operat ie op dezel fde semafoor. Rierdoor wordt het regelalgo
ritme periodiek. Voorwaarde voor een korrekte werking is dat 1 cyclus
van het regelalgoritme korter duurt dan de periode van de timer. In dat
geval geldt altijd : clock sema <= 1.

4.2.3 Implementatie van een parallel I/O-proces.

De analoge I/O is aangesloten via de DIOe (digital input output card).
Vanwege het ontwerp van de PG3600 DIOe en het noodzakelijke gebruik van
de handshake signalen moet de I/O m.b.v. interrupts gebeuren. Ret aktief
worden van de handshake ingangen XIDAV en XODAe genereert een interrupt.
Beide lijnen genereren een verschillende interrupt vektor. Met een
ongemodificeerde DIoe is de toestand van deze lijnen niet anders
zichtbaar dan via de interrupts.

Door gebruik te maken van de interrupts van de DIOe kan een parallel
I/O-proces gekreeerd worden. Hiervoor is een tweetal routines "convert"
en "do conversions" geschreven. De routine "convert" wordt door het
hoofdp;;gramma aangeroepen. Deze assembleert een soort I/O-request block
voor het parallelle proces "do_conversions". In dit blok wordt aange
geven welke analoge in- en uitgangen bernonsterd dienen te worden.

De eigenlijke I/O-akties worden door de procedure "do conversions"
gedaan. Deze start een aantal D/A en A/D konversies en geeft d.m.v.
signal-operat ies op 2 semaforen (1 voor analog input val id en 1 vo·)r
analog output done) aan het hoofdprogramma door hoever de I/O gevorderd
is. Het lij kt alsof "do_conversions" rout ine parallel aan het hoofdpro
gramma loopt, in werkelijkheid wordt het hoofdprogramma steeds onderbro
ken door de interrupts van de DIOe en delen van de routine
"do conversions".

De routine "do conversions" wordt steeds onderbroken want er moet aan
3 voorwaarden zijn voldaan opdat de routine verder kan

1) Er moeten nog aanvragen voor I/O-akties open staan.
2) De digit ale ingang van de DIOe moet vrij zijn.
3) De digitale uitgang van de DIOe moet vrij zijn.
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De eerste voorwaarde wordt gesteld door het hoofdprogramma, via
"convert". Hierdoor wordt lido conversions" voor de eerste maal gestart.
De andere 2 voorwaarden worden gemeld door de interrupts van de DIOC. De
beide interrupt service routines aktiveren de voortzetting van
"do conversions". Als tens lotte aIle I/O-aanvragen zijn afgewerkt dan
zal "do_conversions" eindigen op grond van de eerste voorwaarde. Voor
details : zie een listing.

4.2.4 Representatie van de analoge I/O 1n de programma's.

De DACs hebben een woordlengte van 16 bits. De ADC heeft een
woordlengte van slechts 14 bits. De ADC 1S aangesloten op de 14 meest
signifikante bits van de ingang van de DIOC. De DACs en de ADC -na
afregeling- hebben een resolutie van ongeveer 2800 increments per Volt
analoge spanning, ofweI 0.36 mV per increment. Voor de 14-bits ADC geldt
dat de resolutie het viervoudige is, namelijk 1.43 mV per 4 increments.
De software hoeft geen rekening te houden met de verschillende woord
lengte. AIle I/O wordt voorgesteld door variabelen van het type "short",
dit is een signed 16-bit integer.

De offset van de ADC is verschillend van de offset van de DACs. Bij de
DACs komt 0 Volt ongeveer overeen met het getal Oxf208, bij de ADC is
dat ongeveer het getal Oxff38. Dit is van belang voor de drukregelaars,
waar een setpoint geprogrammeerd wordt en een actual value terug gelezen
wordt. Het nulpunt is dan dus verschillend.

4.2.5 Resultaat.

Er is een vereenvoudigd semafoormechanisme geimplementeerd. Parallelle
processen worden waar nodig m.b.v. interrupts gesimuleerd in C. Er is de
mogel ijkheid van synchronisat ie met een timer, t. b. v. een periodiek
regelalgoritme. Met een (gesimuleerd) parallel I/O-proces kunnen de
analoge in- en uitgangen bemonsterd worden.

De C-procedures waarmee de I/O bestuurd wordt bevinden zich in de file
[STESSEN.C]IN_OUT4.C. Door aanroep van de procedure "convert" kunnen de
gewenste in- en uitgangen bemonsterd worden. De aanroep van deze
procedure wordt in de appendix nader verduidelijkt.

De interruptverwerking op de 68000 is relatief duur. Een interrupt
responsie kost minstens 70 usec aan overhead. De 68000 is dus minder
geschikt voor I/O met 1 interrupt per woord. Oat is weI verklaarbaar
want de 68000 is ontworpen als een goede rekenprocessor) niet als een
I/O-processor. Zie het hoofdstuk suggesties.
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4.3 Regelcyclus en tijddomein analyses.

4.3.1 Inleiding.

AIle regelaars anders dan de analoge drukregelaars worden in principe
geimplementeerd in de vorm van tijddiskrete regelalgoritmen op de
komputer. De regelcyclus wordt met een konstante periode herhaald.
Behalve als regelaar kan de komputer ook als tijddomein analyser
fungeren.

4.3.2 Keuze van de periode van de regelcyclus.

De PWM-frekwentie van de analoge drukregelaars 1.S 200 Hz, overeen
komend met een periode van 5 msec. Experimenten (zoals de hybride
drukregelaar van het volgende hoofdstuk) gaven aan dat het niet goed is
om voor de periode van de digitale regelaars ook 5 msec te kiezen. Dat
geeft namelijk ernstige interferenties. Bovendien is 5 msec tussen 2
samples erg weinig tijd om de berekeningen voor de diverse regelaars uit
te kunnen voeren. De I/O akties kosten namelijk een behoorlijke
overhead, meer dan 2 msec per vinger.

De keuze van de periode van de tijddiskrete regelaar is mede
afhankelijk van de bandbreedte van het te regelen proces. Het Nyquist
theorema zegt dat het produkt van periode en bandbreedte kleiner dan 1/2
moet zijn. Experimenten met druk-, knijpkracht- en positieregeling laten
nauwelijks zichtbare signaalkomponenten boven 30 Hz zien. De hoogste
frekwentie die nog weI eens aanwezig is, is 29 Hz (de 1/7 subharmonische
van 200 Hz) die onder omstandigheden op de aktuele drukken zichtbaar is.
Het signaal van de aktuele positie heeft een bandbreedte die nog lager
dan 30 Hz is. De periode mag dus volgens deze redenering maximaal
17 msec zijn.

Het Nyquist theorema is een eis als men problemen t.g.v. aliasing wil
voorkomen. Afgezien daarvan is een langere periode nadelig i.v.m. de
looptijd tussen de bemonstering van de ingangen en de bemonstering van
de uitgangen van de digitale regelaar. Een langere looptijd betekent
meer faseverschuiving waardoor de stabiliteit van de digitale tijddis
krete regelaars slechter wordt. Een kortere periode is dus weI beter,
maar niet altijd nodig of mogelijk.

Daarom is voor de periode van de regelcycli 10 msec gekozen. Deze
periode geeft minimale hoorbare interferentie met de 5 msec periode van
de pulsbreedte modulatoren. Dit is een afregelkriterium voor de laatste.

4.3.3 Tijddomein analyse.

De komputer beschikt over voldoende geheugen om het verloop 1.n de tijd
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van een aantal signalen op te slaan. De analoge ingangen worden elke
10 msec bemonsterd. Ook regelvariabelen, intern in de regelalgoritmen,
kunnen interessant zijn. De signalen worden tijdens een experiment in
arrays opgeslagen en kunnen later vertraagd uitgetekend worden. Op 2 van
de 8 analoge uitgangen is een analoge X-Y schrijver aangesloten. Hiermee
kunnen de responsies in 4 kleuren getekend worden. Dit gebeurt met
konstante schrij fsnelheid zodat ook snelle verschijnselen goed weerge
geven worden. Deze methode van tijddomein analyses werkt zo goed dat het
gemakkelijker is met de werkelijke vinger te experimenteren dan met
simulatiemodellen.

De voordelen van deze meetmethode t.o.v. simulaties en t.o.v. metingen
aan analoge schakelingen zijn :

1) Een echt experiment verloopt S tot 10 keer sneller dan een experiment
aan een simulatiemodel.

2) De mogelijkheid van modelfouten 1n geval van een simulatie 1S niet
aanwezig.

3) De weergave van resultaten is meteen (in kleur) op papier, i.p.v. op
een beeldscherm (zonder goede afdrukmogelijkheden).

4) In tegenstelling tot een foto van een beeldscherm 1S de resolutie
(scherpte) van een tekening veel hoger.

S) Het is mogelijk 2 bijna identieke responsies met het oog te
vergelijken door ze op elkaar te leggen en tegen het licht te houden.
De verschillen zijn zo duidelijk te zien.

6) Het aantal signalen (en funkties van signalen) dat kan worden
weergegeven is in principe onbeperkt, tenminste zolang er nog
rekentijd over is om in real time voldoende signalen op te slaan. Dit
zijn vooral ook interne, digitale, signalen die niet anders te meten
zijn. Een transient recorder met veel analoge ingangen 1S niet
eenvoudig te bemachtigen.

4.3.4 Resultaat.

De periode van de cyc Ius van de dig it ale tijddiskrete regelaars is
vastgesteld op 10 msec. Er is een mogelijkheid om de bemonsteringen van
signalen op te slaan en later te laten tekenen. De plotterroutines staan
in de file [STESSEN.C]PLOTTER4.C.
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4.4 Programma voor verbeterde drukregeling.

4.4.1 Inleiding.

Het uitgangspunt was dat de grijper bestuurd wordt V1a drukregelaars.
De ana loge drukregelaars Z1Jn in hardware gerealiseerd. De setpoint
ingangen zijn op de analoge uitgangen en de aktuele druk uitgangen zijn
op de analoge ingangen van de analoog-digitaalkaart aangesloten (via een
25-aderige bandkabel). Gebruik bij dit hoofdstuk figuur 13 1/2.

4.4.2 Foutenbronnen.

De ADC kan gekalibreerd worden m.b.v. 2 bekende spanningen (0
10 Volt) aan 2 ingangen 04 en 15) van de multiplexer. De
drukken kunnen dus met de ADC zonder nul punts- en schaal fout
worden. De resolutie is 14 bits, waarvan (ruim) 2 bits in
verloren gaan.

Volt en
aktuele
gemeten

de ruis

De analoge uitgangen (de DACs) Z1Jn minder ideaal. De resolutie is
weliswaar hoog (16 bits) maar het nulpunt en 1n mindere mate de
schaalfaktor zijn niet exakt bekend (maar weI konstant).

De analoge drukregelaar is een eenvoudige P-regelaar. De druk zal niet
exakt de setpoint ingang volgen. Ook hier is sprake van een nulpuntfout
en een schaalfout, merkbaar in de vorm van een volgfout en een eindfout.
Deze fouten worden opgeteld bij de fouten van de DACs en zijn niet
daarvan te onderscheiden. Voor een nauwkeurige knijpkrachtregeling moet
de eindfout van de drukregeling zeer klein zijn. Dit is niet te bereiken
door alleen de ana loge drukregelaars te verbeteren. De fout van de DAC
is Urumers niet bekend.

De waarden die op de (betrouwbare) analoge ingangen gelezen worden (de
aktuele drukken) komen dus niet overeen met de waarden die op de (minder
betrouwbare) analoge uitgangen (de druksetpoints) aangeboden worden. De
relatie is weI recht. De hel1ing is bijna gelijk aan 1, omdat de schaal
van de ADC ongeveer gelijk aan de schaal van de DACs is afgeregeld. Het
offsetverschil is aanzienlijk, meer dan 5 %.

4.4.3 Korrektie van de fout met een digitale I-regelaar.

Het gekombineerde probleem, een nulpuntsfout en een (kleine) schaal
fout, kan worden verholpen door toevoeging van een digitale tijddiskrete
I-regelaar. Dit is konkreet een stukje regelprogramma dat er voor zorgt
dat de waarde die op een aktuele druk uitgang gemeten wordt overeenkomt
met de gewenste waarde voor de druk, ondanks de fouten van de DAC en de
analoge drukregelaar. Het algoritme is aan het einde van dit hoofdstuk
weergegeven. Zie ook figuur 13 1/2.
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De analoge proportionele drukregelaar en de toegevoegde
integrerende regelaar vormen samen een hybride PI-regelaar voor
"Hybride" verwij st naar de kombinatie van analoge-kontinue en
digitale-diskrete technieken. Met de hybride PI-regelaar wordt de
eindfout van de drukregelaar PLUS de DAC tot nul gereduceerd. Als
daarentegen de analoge drukregelaar als PI-regelaar was uitgevoerd dan
zou aIleen de eindfout van de drukregelaar tot nul gereduceerd worden en
NIET die van de DAC.

In figuur 14 wordt aangetoond dat de kaskadeschakeling van de I-term
en de P-tenn in de hybride PI-regelaar ekwivalent is aan de parallel
schakeling van de P-tenn en de I-term in een traditionele PI-regelaar.
Interessant detail : omdat de digitale tegenkoppeling via de integrator
loopt is het geen probleem dat de resolutie van de ADC (ook door ruis)
geringer is dan die van de DAC. De integrator vergroot schijnbaar de
resolutie (met 3 bits, omdat Ki/Kp = 1/8).

4.4.4 Verbetering een begrensde I-regelaar.

De I-term in een regelaar dient de eindfout tot nul te reduceren. Als
het setpoint stabiel blij ft dan blij ft de integrator doorgaan met
korrigeren tot de aktuele waarde gelijk wordt aan de setpoint waarde.
Een integrator in de regelaar heeft als nadeel dat hij een overkorrektie
geeft als de volgfout lange tijd groot is geweest, zoals na een grote
drukstap (of positiestap van de yinger). De aktuele druk kan het
setpoint niet snel genoeg volgen, het verschil is een (soms aanzien
lijke) volgfout. Deze tijdelijke volgfout wordt geintegreerd tot een
grote korrektie, die echter van weinig nut is tijdens de beweging. Deze
aktie werkt juist averechts aan het einde van de beweging als de uitgang
van de integrator weer helemaal terug moet lopeno Een grote overshoot
van de drukregelaar is het gevolg.

Een mogelijke oplossing voor dit probleem is dat de integrator
gedurende een grotere beweging uitgeschakeld (stilgezet) wordt, en pas
in de rusttoestand weer ingeschakeld wordt om dan de eindfout weg te
werken. Dit elimineert het genoemde nadeel. Een probleem 1S nu het
kiezen van een goed uitschakelkriterium voor de integrator.

Om dit probleem te ornzeilen is gekozen voor een soortgelijke eenvou
digere oplossing : de uitgang van de integrator wordt vrij strikt
begrensd, dus de integrator wordt uitgeschakeld als een grens overschre
den wordt. Dit garandeert dat ook na een grote volgfout over een lange
tijd de PI-regelaar weer snel korrekt ingesteld is. Het goede effekt van
de integrator, reduktie van de eindfout, wordt door deze begrenzing niet
belemmerd. Geschikte waarden voor de grenzen worden automatisch bepaald
door tijdens de initialisatiefase van het programma de eindwaarde van de
integratoren te observeren na het instellen van een aantal verschillende
drukken. De gevonden spreiding wordt (arbitrair) verdubbeld en dit
interval wordt dan het toegestane bereik van de integratoren voor de
toekomstige regeling van aIle drukken.
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De methode met de begrensde integrator is in het regelalgoritme voor
het digitale deel van de drukregelaar toegepast. Een geschikte waarde
voor de integratie konstante k 1.S gevonden door het bekijken van

geplotte responsies en k zo groot te kiezen dat de vorm van de

responsie van de drukregelaar er net niet slechter uitziet dan zonder

integrator (k=O). T.b.v. bezuiniging op rekentijd is keen macht

van 2. Dit is rn. i. geen essent iele beperking want een parameter die

nauwkeuriger dan een faktor 2 ingesteld moet kunnen worden is toch te
krit isch om ook onder iets gewij zigde omstandigheden nog bruikbaar te
zijn. De waarde k = 1/8 blijkt goed bruikbaar te zijn.

Een beknopte weergave van het algoritme (voor druk "p") voIgt
hieronder, de taal is C :

+ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +

pi_controller (p)

int p
{

int i /* copy integrator */
int setpt /* copy set point */
int actual /* analog_input [ p] */
int error /* setpt - actual */

setpt
actual

error

set_pressure [p]
= analog_input [pJ

= setpt - actual ;

i = int_press [p] + ( error * K_press)

/* i is integrator */

if ( (i > pi_low) and (i < pi_high) )
/* if within limits */

int_press [p] = i ; /* OK ,integrate */

}

ma1.n ()
{

while (1)
{

pi_controller (0) ;
analog_output [0] = set_pressure [OJ + int press [OJ
wait (&clock serna)

}

}

+ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +
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4.4.5 Resultaat.

De werking van de bestaande analoge drukregelaars wordt verbeterd door
een digitale integrerende regelaar met begrensde integrator. De gekombi
neerde (hybride) drukregelaar realiseert ~n principe een eindfout van
nul. Met 2 komplete drukregelaars kan een vinger in knijpkrachtmode

bestuurd worden. De volledige drukregelaar routines staan in de file
[STESSEN.C)PRESSURE4.C.

4.5 Programma voor knijpkrachtmode besturing.

4.5.1 Inleiding.

De eenvoudigst te realiseren rege ling is knij pkrachtmode besturing.
Hierbij wordt de knijpkracht van 1 vinger d.ffi.V. 2 drukregelaars

gestuurd. De beide drukken oefenen een kracht uit op de zuiger. Via het
mechaniek wordt deze kracht aan de vingertop overgedragen. Gebruik bij

dit hoofdstuk figuur 14 1/2.

4.5.2 Realisatie van knijpkrachtmode.

Om de knij pkracht van 1 vinger te kunnen instellen vol staat het de
gewenste knijpkracht te vertalen naar 2 geschikte setpoints voor de
drukken in de be ide cylinderhelften. Hierbij heeft men de vrijheid om
het gemiddelde van deze drukken zel f te kiezen. Ret kriterium voor een

goede keuze is het feit dat de luchtdrukken begrensd zijn tussen 1 en
9 bar absoluut. Dit is de funktie van de term "K" in figuur 14 1/2.

De benodigde digita1e setpoints voor de drukregelaars worden bepaald

uit de gewenste knijpkracht, de opperviakken van de beide zijden van de
zuiger en uit ijkgegevens van de ADC. Door meting van 2 bekende
spanningen en het gegeven van de 1 V/bar reI at ie van de druksensor
versterkers wordt name1ijk de increments/bar relatie van de drukrege
laars bekend (via de 3 variabe1en "close_ gain", "open_gain" en
"force offset").

Een beknopte weergave van het algoritme (voor vinger "0") voIgt
hieronder J de taal is C :
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+------ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +

grip_force (avg_force , setforce)
int avg_force , grip_force ;

avg_force set force / 2
= avg_force + set force / 2

int close force =
int open_force

{

set_pressure [0] close force * close_gain
+ force_offset ;

set_pressure [1] open_force * open_gain
+ force offset

}

+ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +

Het is verder de taak van de beide drukregelaars om de berekende
drukken daarna te realiseren :

+ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +

maln ()
{

grip_force ( ) ;
/* calc. set pressure [0] & [1] */

while (1)

{

pi_controller (0)
pi_controller (1)

analog_output [0] = set_pressure [0] + int press [0]
analog_output [0] = set_pressure [0] + int_press [0]
wait (&clock serna)

}

}

+ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +

Binnen het onnauwkeurigheidsinterval van de statische wrlJv~ng lS dan
de opgewekte knij pkracht bekend. Dit interval is ongeveer + en - 0.7 N
groot, op een volle schaal van ongeveer + en - 25 N. Binnen dit interval
is zonder gebruik van bijv. rekstrookjes in de vingertoppen helaas geen
uitspraak te doen over de werkelijke knijpkracht. Het realiseren van
knijpkrachtmode is dus erg eenvoudig. Dit is een direkt gevolg van de
keuze voor pneumat ische bekracht iging via drukregelaars, een voordeel
dat reeds in de proloog genoemd werd.

De rekstrookjes op de vingers kunnen overigens niet gebruikt worden
voor het regelen van de knijpkracht omdat deze niet in staat zijn een
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knijpkracht van een vertikale kracht te onderscheiden. Dit is tevens een
reden waarom de knijpkracht bij toepassing van taktiele feedback goed
konstant moet blijven, omdat onder die voorwaarde dan weI de vertikale
kracht op het voorwerp gemeten kan worden.

4.5.3 Responsie van knijpkrachtmode regeling.

De vinger kan vrij bewegen tussen de minimale en maximale positie. Als
de ingestelde kracht de statische wrijving overwint dan zal de vinger in
beweging komen. Hiermee is dus tevens een open-loop positiesturing
gerealiseerd. Voor de knijpkracht regeling is deze positieverandering
een verstorende invloed. De kracht zal gedurende deze beweging niet
konstant blijven.

Een responsie van de knijpkrachtmode regeling ziet U in figuur 15. De
aktuele kracht F is berekend uit de 2 aktuele drukken in de drukregelaar
modules (aan het begin van de slangen). Let op, de schaal van de kracht
is een venster van + en - 2 N (gerefereerd aan de vingertop). Dit is
dus een uitvergroting want de maximale waarden voor de knijpkracht zijn
ca. + en - 25 N. De aktuele positie X is met de positiepotmeter gemeten.
De schaal van de positie is in increments, dus zoals de positie na
analoog-digitaal konversie gemeten wordt.

Het krachtsetpoint is een gebroken lijn, de aktuele kracht voIgt deze
nauwkeurig. De afwijkingen (van rechte lijnstukken) z1Jn een weergave
van de afwijkingen van de beide drukregelaars. Bij snelle setpointveran
deringen is er een volgfout, evenals tijdens de beweging van de vinger.
Pas als de vinger vastloopt kan de aktuele kracht de eindwaarde
bereiken. Daarbij is er een geringe overshoot, voornamelijk t.g.v. de
I-aktie van de drukregelaars. Gedurende de beweging van de vinger is er
een rimpel op de kracht te zien met een frekwentie van ca. 29 Hz, dit is
de 1/7 subharmonische van de PWM-frekwentie van 200 Hz. Kennelijk wordt
er een voor de kleppen onmogelijke duty cycle gevraagd.

4.5.4 Resultaat.

Knijpkrachtmode regeling is erg eenvoudig. De responsies met vrij
bewegende vingers z1Jn ook bruikbaar als open-loop positiesturing.
Hieruit kunnen problemen voor positiemode regeling voorspeld worden. Nu
al blijkt dat de statische wr1Jv1ng een relevant probleem 1S. Het
gebruikte voorbeeld van knijpkrachtmode besturing is het programma
[STESSEN.C]FORCE.C.
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4.6 Metingen met open~loop positiesturing.

4.6.1 Inleiding.

Knijpkrachtmode besturing van vrij bewegende vingers 1S tevens
open-loop sturing van de positie. Riermee is het mogelijk een idee te
krijgen van de te verwachten moeilijkheden bij het positioneren. Drie
experimenten worden vermeld.

4.6.2 Eerste experiment schatting van de wrijving.

Ret krachtsetpoint wordt lineair met de tijd gevarieerd. Als de
aktuele kracht de statische wrijving (stick slip) overwint zal de vinger
in beweging komen en vrij snel naar de eindaanslag lopeno Een voorbeeld
is figuur 15 uit het vorige hoofdstuk. De beginpositie is met een
verplaatsbare aanslag in een aantal stappen gevarieerd. Rieruit krijgt
men een idee van de grootte van de statische wrijving en de posit ie- en
richtingsafhankelijkheid hiervan.

Deze gegevens zijn echter beter te verkrijgen uit een experiment met
closed-loop positiesturing. De positie wordt door een (eventueel
slechte) positieregelaar zeer langzaam heen en weer geregeld. Als daarom
de viskeuse wrijving en de versnellingskracht verwaarloosd kunnen worden
dan is de gemeten aktuele kracht gelijk aan de statische wrijving. Deze
wordt modelmatig onderverdeeld in stick-slip (bij stilstand) en
Coulombse wrijving (bij beweging). Ter illustratie dienen figuren 18
en 19 van het volgende hoofdstuk : kracht-tijd en plaats-tijd relaties
bij langzame beweging in beide richtingen. Ret experiment duurt 10 sec.

Rier is te zien dat er ondanks de zeer lage snelheid toch nog een
kracht van ca. 0.7 N (berekend aan de vingertop) nodig is om de bewe~ing

in stand te houden. Deze kracht moet de statische wrijving overwinnen.
De statische wrijving is afhankelijk van de positie en de bewegingsrich
ting. De positieafhankelijkheid is een gevolg van de konstruktie van de
vinger. Als het mechaniek aIleen zou draaien en niet ook zou schuiven
dan was de plaatsafhankelijkheid minder krom. Nu wordt er in de uiterste
posit ies meer geschoven en dat kost iets meer kracht. De wrijving is
afhankelijk van de toestand van de bewegende delen en is niet altijd
reproduceerbaar. Temperatuurafhankelijkheid en verouderingsverschijn

selen zijn waarschijnlijke invloeden.

Konklusie : de statische wrijving is relatief groot J ca. 3 % van de
maximale kracht.

4.6.3 Tweede experiment frekwentie responsie.

Ret kracht setpoint wordt sinusvormig met de tijd gevarieerd. De
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aktuele kracht, de snelheid en de pos~t~e van de vinger worden met de
plotter getekend. De kracht wordt berekend uit de beide drukken in de
drukregelaar modules. De snelheid wordt berekend door numerieke diffe
rentiatie van de posit ie. Dergel ijke berekeningen worden pas na afloop
van het regelprogramma gedaan, ze kosten veel rekentijd. Vit dit
experiment kan men een idee krijgen van de responsie van de krachtrege
ling en van het mechaniek. Dit laatste betreft de grootte van de
viskeuse wrijving en de massa van de vinger en aard van de statische
wrijving.

De frekwentie responsie van de relatie tussen kracht setpoint en
aktuele positie is mogelijk van belang. Als de positieregeling later via
de drukregelaars geschiedt dan gebeurt dit immers eigenlijk via deze
overdracht. Een schatting van het Bode diagram is figuur 16. De
responsies (tijdfunkties) waren erg onregelmatig. De statische wrijving
heeft bij kleine a-nplitudes van de kracht een grote invloed. Dit maakt
de kracht-positie relatie niet-lineair. er is een dode zone van ca. + en
- 0.7 N. Bij toenemende frekwentie neemt de amplitude van de aktuele

kracht af. De dode zone wordt relatief steeds belangrijker. de amplitude
van de positie neemt daardoor extra af. De aktuele signalen zijn ook
niet sinusvormig. De amplitude en de fase zijn moeilijk te schatten.
Daarom is dit Bode diagram niet erg betrouwbaar.

Konklusie : een lineaire analyse van een sterk niet-lineair objekt ~s

niet erg zinvol.

4.6.4 Derde experiment de invloed van de slangen.

Bij de open-loop pos~t~onering. zoals in figuur IS, neemt het kracht

setpoint lineair toe. De vinger zal steeds sneller bewegen. De aandrij
~ende kracht wordt berekend uit de beide drukken in de drukregelaar
modules. Er blijkt een sterke korrelatie te zijn tussen de berekende
kracht en de snelheid. Dit duidt in eerste instantie op de dominante
aanwezigheid van viskeuse wrijving. Schatting van de waarde van de
wrijvingskoefficient (F_v = kracht / snelheid) geeft het voor zo'n
schijnbaar lichtlopend mechaniek onwaarschijnlijk grote getal

F v = 80 Ns/m.

Een experiment met een simulatiemodel leidde tot de konklusie dat
slangen met een grote luchtweerstand vrijwel hetzelfde verschijnsel
veroorzaken als grote viskeuse wrijving : duidelijke korrelatie tussen
de aandrijvende kracht en de snelheid van de vinger.

De kracht wordt berekend uit de drukken in de drukregelaar modules. De
vinger wordt echter aangedreven door de kracht op de zuiger, deze is een
funktie van de drukken in de cylinderhelften.

De modules en de cylinder zijn via 2 lange dunne slangen verbonden.
Bij snelle bewegingen moet hierdoor veel lucht verplaatst worden. dit
veroorzaakt een belangrijk drukverschil over de slangen. De berekende
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kracht is daardoor groter dan de werkelijke aandrijvende kracht op de
zuiger. Om dit te onderzoeken is een extra paar druksensoren vlak bij de
cylinder aangesloten. Uit deze drukken wordt eveneens de aandrijvende

kracht berekend. Van de metingen is geen figuur bijgevoegd.

Samenvatting van de meetresultaten : Bij stilstaande yinger 1S de

kracht berekend uit de drukken achter de slangen berekende vrijwel
gelijk aan de kracht berekend uit de drukken voor de slangen. Er is
aIleen een vertraging van 10 tot 20 msec (looptijd of tijdkonstante ?)

van het begin tot het einde van de slangen. Bij snel bewegende yinger is

er een aanzienlijk verschil tussen de krachten voor en achter de
slangen. De kracht achter de s langen wordt sterk beinvloed door de
beweging van de yinger en is soms meer dan 50 % kleiner dan de kracht
voor de slangen.

Konklusie : de schijnbaar grote viskeuse wrijving 1S dus vooral een
gevolg van de luchtweerstand van de slangen.

4.6.5 Konklusies uit de experimenten.

Bestudering leidt tot de volgende voorzichtige konklusies

1) Omdat er geen stijfheid t.g.v. een voorwerp tussen de vingers
aanwezig is, gaat de opgewekte kracht (na aftrek van naar de
statische wrijving) naar de viskeuse wrijving en naar de massa. Dit
betekent dat de faseverschuiving tussen kracht en positie altijd
kleiner (meer negatief) dan -90 graden is. T.g.v. traagheid in de
drukregeling, statische wrijving en massa van de yinger is de

fasedraaiing (kracht -> positie) bij ca. 7 Hz al afgenomen tot
-180 graden. Voor een goede positieregelaar moet met dit gegeven van

grote fasedraaiing iets gedaan worden, wellicht een D-term aan de
regelaar toevoegen. De yinger is snel genoeg om met een frekwentie

van 5 Hz te kunnen bewegen ( < 0.1 sec volle slag).

2) De viskeuse wrijving moet voornamelijk verklaard worden uit de

luchtweerstand van de slangen. De echte (lineaire ?) viskeuse
wrijving is waarschijnlijk erg klein. De Massa van de yinger is ook
klein (0.24 kg omgerekend naar de zuiger, niet gemeten). De slangen
hebben dus een belangrijke invloed op de snelle beweging van een
yinger.

3) De grootte van de niet-lineaire statische wrijving is aanzienlijk.
Bij het langzaam positioneren van een vrij bewegende yinger moet dus
voornamelijk tegen de statische wrijving in bekrachtigd worden. Dit
1S een lastig probleem. De niet-lineaire wrijving heeft dus een

belangrijke invloed op de langzame beweging van een yinger.

Het is belangrijk dat de statische wr1Jv1ng niet goed reproduceerbaar

(of voorspelbaar) is, en dus waarschijnlijk niet goed genoeg d.m.v. feed
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forward technieken te kompenseren is. Het zal zeker niet volstaan deze
wrijving eenmalig voor een grijper te meten, en ook niet om dat aIleen
in de initialisatie van het programma te doen. Er zou kvntinu een model
voor de statische wrijving van elke vinger bijgehouden moeten worden.
20'n model mag ook weer niet te rekenintensief zijn, daar ~s niet
voldoende rekentijd voor beschikbaar. Deze Wrl.Jvlng is dan ook een
belangrijke hindernis voor het ontwerp van een goede positieregelaar.

Deze konklusies worden als voIgt gebruikt : de struktuur van een
regelaar is afhankelijk van de struktuur van het te regelen proces
(kwalitatieve kennis), het ontwerp van een regelaar daarentegen moet
m.i. zo weinig mogelijk afhankelijk zijn van de waarden van de
systeemparameters van het proces (kwantitatieve kennis). Deze waarden
zijn namelijk te zeer veranderlijk. Er mag dus weinig of geen gebruik
worden gemaakt van gemeten getalwaarden om daarmee eenmalig een ideale
regelaar uit te rekenen. Afgezien daarvan is dit nog een te vroeg
stadium van het onderzoek om reeds te streven naar betere regelaars.

4.7 Programma voor positiemode besturing van I yinger.

4.7.1 Inleiding.

Voor het ontwerp van de digita1e positieregelaar moeten de resultaten
van de modellering van de yinger (drukregelaars en mechaniek) en van de
open-loop experimenten gebruikt worden.

De positie wordt d.m.v. 2 drukregelaars bestuurd. Ik kies voor een
symmetrische inste1ling voor de beide drukken. nit betekent dat om een
beweging te realiseren altijd I druk wordt verhoogd en 1 druk evenveel
wordt verlaagd. Dit geeft een snellere posit ieregeling dan wanneer er
slechts 1 druk gevarieerd wordt. Er is geen goede reden om voor een

asymmetrische oplossing te kiezen.

4.7.2 Eisen aan de positierege1aar.

Voor positieregeling is het gewenst dat een zo klein moge1ijke
positiefout resu1teert in een beweging die deze fout naar nul terug
brengt. Gesteld is dat de positierege1aar nauwkeuriger moet zijn dan
0.1 %, overeenkomend met een resolutie van 10 bits.

Voor langzaam positioneren blijkt een kracht nodig te z~Jn die
relatief groot is, in de orde van 0.7 N, dit is 3 i. van de maxirnale
kracht. Deze kracht dient om de stick slip en de Coulombse wrijving te
overwinnen. Het gebied van de statische wrijving is dood gebied, een
krachtverandering hierbinnen zal geen beweging veroorzaken. Dit gebied
moet snel doorlopen worden. Het duurt 10 a 20 rnsec voor de drukregelaars
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om het dode gebied te doorlopen, als de aandrijvende kracht "F_p" van
teken moet veranderen. Overshoot van de positie geeft doorgaans instabi
liteit in de vorm van een limit cycle omdat de bewegingsrichting dan
wederom moet omkeren.

De statische wrijving kan (zoals gesteld) niet overwonnen worden
d.m.v. feed-forward techniek. Feed-forward betekent dat er uit een
setpoint, in dit geval het positiesetpoint, een signaal wordt afgeleid
dat op een punt in de voorwaartse weg van de positieregelaar bij een
ander signaal wordt opgeteld. De bedoeling is dat daardoor de volgfout
kleiner wordt. Deze techniek werkt mogelijk weI goed wanneer het
positiesetpoint verandert maar niet wanneer er een verstoring van de
pos itie door externe oorzaak optreedt (dat is dus een tweede argument
tegen FF). De aktie voor het overwinnen van de statische wrijving moet
dus binnen de positieregellus aangebracht worden. Dit noem ik voortaan
"kompensatie voor de statische wrijving".

4.7.3 De eerste (d~~~tale) positiemode regelaar.

De positieregelaar stuurt de positie via 2 drukregelaars. Een positie
fout zal daarom door de positieregelaar vertaald worden in een kracht
setpoint en dat wordt weer omgerekend in 2 druksetpoints.

In de eerst ontworpen positieregelaar is de benodigde kracht om de
statische wrijving te overwinnen opgewekt door het krachtsetpoint te
beinvloeden d.m.v. een niet-lineaire versterker, zie figuur 17, rechts.

Zij F_p de aktuele kracht op de zuiger en F_ r de aktuele resultante
kracht (dus na aftrek van de statische wrijvingstermen). De niet-line
aire versterker kompenseert de dode zone (dF r/dF p = 0) rond F p = 0
met extra versterking (dF n/dF s = 00) rond F-s = O. Zodoende wordt de
dode zone sneller doorlopen. De positieregelaar kan daardoor sneller
reageren op een positiefout.

Rier voIgt het principe-algoritme van deze niet-lineaire versterker

if F s >= 0 ->

II F s <= 0 ->
fi

F n := F s + F c
F n := F s - F c

Toelichting :
F_s is de gewenste kracht die de yinger moet positioneren. Deze kracht
moet tegen de massa (traagheid) en de viskeuse wrijving werken.
F_c (F_c > 0) is een schatting van de statische wrijvingskracht.
F n is het nieuwe berekende setpoint voor de kracht op de zuiger met
kompensatie voor de statische wrijving.

De setpoints voor de beide drukregelaars z~Jn een funktie van F_n, met
de ~n de inleiding besproken s~nmetrische relatie, zie figuur 17,
uiterst rechts.
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Als eerste benadering voor het regelende deel van de positieregelaar
is voor een digit ale (tijddiskrete) PID-regelaar gekozen, zie lit. [5]
en figuur 17, links. De besproken kompensatie voor de statische wrijving
zal in de praktijk nooit voldoende zijn, daarom is de I-term noodzake
lijk opdat een kleine positiefout toch nog een voldoende kracht voor de
korrektie van de positie kan opwekken. De I-term mag begrensd worden,
dit vermindert de overshoot. De D-term is toegevoegd om de stabiliteit
te verbeteren.

Hier voIgt het algoritme voor de eerste positiemode regelaar van
figuur 17 :

+ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +

K_p 1/4 /* proportional ampl. */
K i = 1/128 /* integrating ampl. */-
K d = 1/2 /* derivative ampl. */

int int pos [ 4] { 0 } /* position integrator */-

posit_control ()

{

int actual
int setpt
int error
stat ic int last error [4]
int p , i , d , sum
int force

/* posit ion controller */

/* analog_input [8 ] */
/* position set point */
/* loop error (n) */
/* error (n-1) */
/* pid-controller */
/* force setpoint */

setpt
actual
error

= set_position [0]
= analog_input [8]
= setpt - actual

p = error * K_p
i int_pos [0] + error * K_i ;
d = ( error - last error [0] ) * K d

if ( (i > -240) and (i < 240) )
int_pos [0] = ~

else
~ = int_pos [0]

sum = p + i + d

/* limit integrator */
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if
force

else if
force

else
force

(swn > 1)

== sum + 63
(sum < -1)

sum - 63

== sum * 64

/* coulomb friction compensation */

set_pressure [0] == avg_press [0] force / 2
set_pressure [1] == avg_press [1] + force / 2

last error [0] = error i
}

main ()
{

K_press == 1/8

while (1)

{

pi_controller (0)

pi_controller (1)
posit_control (0)

}

}

analog_output [0]
analog_output [1]

wait (&clock serna)

set_pressure [0] + int_press [0]
set_pressure [1] + int_press [1]

+ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +

Als dit algoritme aIleen een P-regelaar zou voorstellen, dus met K_i =
K_d = 0, dan is de konstante K_p uit de P-term een andere wij ze om de
geprogrammeerde stij fheid van de geregelde yinger uit te drukken. Roe
groter K_p des te stijver de positionering wordt. Oneindige stijfheid is
(met aIleen een P-regelaar) niet mogelijk. In krachtmode is de stijfheid
nul : K_p = K i = K d = 0 en F s = force is een konstante (ongelijk aan
nul) .

4.7.4 Responsie, meting van de statische wrijving.

Ret getoonde algoritme is geimplementeerd in een eerste C-programma
voor de positieregeling. De geschikte waarden voor de diverse parameters
zijn experimenteel bepaald. De responsie is te zien in figuren 18 en 19.
De positie X is direkt gemeten, de aktuele kracht F_p (nu weI in Newtons
uitgedrukt) uit het model is uit de beide drukken berekend.
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Met deze simpele regelaar lS de volgfout ca. 2 % en de eindfout na
I sec ca. 0.2 %. De regelaar is echter moeilijk stabiel te krijgen. Deze
regelaar is dus niet bruikbaar als definitieve positieregelaar.

De responsie is te gebruiken om de posit ie- en richtingsafhankelijk
heid van de stat ische wrijving beter vast te stellen. Als de yinger
gekontroleerd zeer langzaam van de ene naar de andere uiterste stand

beweegt dan zijn snelheid en versnelling zeer gering. Volgens vergelij
king (2.1) of (2.2) is dus de aktuele kracht F_r uit het model vrijwel
gelijk aan nul. Volgens vergelijking <2.3) is dan F_p gelijk aan de
statische wrijving. Vanwege de langzame beweging is de fout door het

drukverval over de slangen ook te verwaarlozen. De berekende kracht F_p
is dus de kracht op de zuiger, maar dan weI omgerekend naar de schaal
van de vingertop (door 4 gedeeld).

De statische wr1Jv1ng treedt op verschillende plaatsen op : de
O-ringen van de zuiger, de draaibewegingen, de schuifbeweging en
onvolkomenheden in de verbinding tussen de zuigerstang en de (losse)
yinger. In deze curve is het effekt van de schuifbeweging en van

onvolkomenheden in het mechaniek goed te zien. Later lS de yinger

opnieuw gesmeerd en verbeterd en daardoor wordt de curve vlakker en
gelijkmatiger. De kracht-plaats relatie is niet recht en nooit exakt

reproduceerbaar. Er is een groot vecschil tussen 2 verschillende vingers
en het is weI zeer aannemelijk dat de wrijving ook met de temperatuur
variee rt.

De positieregelaar met een niet-lineaire versterker 1.0 de signaalweg
van het krachtsetpoint blijkt om 3 redenen niet goed te voldoen

1) Bij een instelling voor de niet-lineaire versterker, door invullen

van een waarde vool' F_c, waarbij de pos itieregelaar stabiel blij ft
blij kt de I-term van de PID-regelaar nog teveel signaal te moeten
leveren. Dit is een teken dat de niet-lineaire kompensatie voor de
statische wrijving nog onvoldoende is. De I-term en de niet-lineaire

faktor nemen ieder ongeveer de hel ft van de aandrijvende kracht F_ n

voor hun rekening. De voorgestelde oplossing is dus slechts een halve

oplossing.

2) Een andel' probleem is dat het aanbrengen van een steil trajekt in de
karakteristiek rond kracht = 0, met als doel het overwinnen van de

statische wrijving, aIleen goed werkt onder de aanname dat er geen
externe krachten op de yinger werken. Deze krachten verschuiven
immers het werkpunt.

3) De niet-lineaire versterker werkt eigenlijk te snel, de stabiliteit
van de positieregelaar is marginaal. Het krachtsetpoint F n mag

niet te diskontinu (abrupt) varieren. Dit resulteert n.l. in teveel
overshoot in de drukregelaars.

Er zal dus een andere, betere, methode gevonden moeten worden cxn de
statische wrijving te overwinnen. Maar er is eerst nog een ander
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probleem op te lossen. Dit heeft namelijk ernstige nadelige gevolgen
voor de stabiliteit van iedere mogelijke digitale positieregelaar. De

volgende 2 paragrafen behandelen dit probleem.

4.7.5 Een essentieel probleem van de posit~~sturing.

De komplete positieregelaar bestaat altijd uit twee trappen. Dat is
een gevolg van de gekozen besturing via de 2 drukregelaars, deze laatste
besturen uiteindelijk de kleppen. De 2 drukregelaars vormen dus samen de
tweede trap van de positieregelaar. De eerste trap vergelijkt positie-

/

setpoint en aktuele positie en bepaalt de 2 druksetpoints voor de tweede
trap. De tweede trap regelt de drukken en stuurt daarmee de vinger. De
eerste trap is digitaal en tijddiskreet geimplementeerd. De tweede trap
is in analoge hardware geimplementeerd en lijkt meer analoog en
tijdkontinu, zeker in vergelijking met de eerste trap. (Vanwege de PWM
is de drukregelaar eigenlijk tijddiskreet.) Ret probleem ligt daarin dat
de tweede trap sneller regelt dan de eerste. Deze belangrijke ontdekking
~s helaas pas in een zeer laat stadium van het onderzoek gedaan.

Ret gevolg van dit snelheidsverschil komt tot uiting in de reaktie van
de positieregelaar op een positieverstoring. De bedoeling is dat er
kleppen zodanig geopend resp. gesloten worden dat de vinger weer terug
gestuurd wordt. Een positieverstoring veroorzaakt echter ook twee
drukverstoringen, vol gens (1.7) (eerste term, de wet van Boyle).

Een en ander is verduidelijkt in de figuren 20a, 20b en 20c. De
modellen van figuren 12 en 13 zijn hierin gekopieerd en aangevuld met
gestippelde signaalwegen. AIleen het signaal door de onderste drukregel
module is getekend, de andere drukregelaar vertoont dezelfde verschijn
selen en hoeft terwille van de eenvoud niet beschouwd te worden. Er zijn
3 verschillende terugkoppelingen aan te wijzen :

1) Figuur 20a toont de goede reaktie op een positieverstoring die een
direkt gevolg is van de veerkracht van een opges loten 1uchtvolume,
volgens de wet van Boyle. Deze tegenkoppeling is onmiddellijk en
heeft een korrigerend (= gunstig) effekt op de positie.

2) Figuur 20b toont een verkeerde reaktie op een positieverstoring die
een gevolg is van de altijd aktieve drukregelaars. Deze zullen een
drukverandering tegenwerken, ze willen in eerste instantie de drukken
konstant houden en maken daarmee de luchtveer minder werkzaam. De
signaalweg lijkt ingewikkeld, dat komt omdat het effekt van de lange
slang er 2 keer in zit. Met een model van de drukregelaar waarin de
slang verwaarloosd wordt, volgens vergelijking (1.8), is de signaal
weg veel eenvoudiger. De reaktie op een positieverstoring, een
meekoppeling (min maa! min is plus), is vrij snel en heft de goede
reaktie in figuur 20a bijna helemaal op.

3) Figuur 20c tenslotte toont de invloed van een toegevoegde posit ie
opnemer en positieregelaar. De positieregelaar stelt uiteindelijk de
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gewenste pos1t1e in. Deze regelaar korrigeert positieverstoringen en
verschaft dus (per definitie) tegenkoppeling. De tegenkoppeling moet
mede voldoende tegenwicht vormeu voor de ongelukkige meekoppeling in
figuur 20b. Met een digitaal geimplementeerde positieregelaar is deze
gewenste reaktie relatief langzaam.

De tweede reaktie, van de drukregelaars, 1S niet gunstig voor de
stabiliteit van de positionering. Deze is immers een meekoppeling. Om

deze reden is de aanwezigheid van de (snelle) drukregelaars een handikap
voor de positieregeling. Merk op : dit probleem bestaat onafhankelijk
van de keuze van de digitale positieregelaar.

Ret gevolg van dit snelheidsverschil 1S dat de langzame beweging van
een vinger merkbaar onrustig is. Ret viel me op dat met veel primitie
vere rniddelen, zoals een analoge positieregelaar die ooit eens in
dezelfde konfiguratie gebruikt is, de beweging veel gelijkrnatiger was.
Een analoge positieregelaar is blijkbaar weI snel genoeg om de drukrege
laars goed te besturen.

Er zijn drie mogelijke oplossingen voor dit probleem :

1) Uitschakelen van de permanente drukregelaars in het geval van
positiemode. Dit is nadelig want dan is er ook geen goede kompensatie
voor kleine lekkages meer. De regel ing van de verschildruk (die de
kracht opwekt) moet 1osgekoppeld worden van de regeling van de
gerniddelde druk van beide cylinderhelften. Deze laatste drukregeling
is dan mogelijk voldoende om de lekkage te kompenseren. De drukrege
laars moeten dan waarschijnlijk geheel digitaal worden geirnplemen
teerd. Gezien het late tijdstip is deze oplossing niet meer uitvoer-
baar.

2) De drukrege1aar rnoet langzamer worden. Dat moet evenwel niet gelden
voor de setpoint ingang, die immers door de (eerste trap van) de
positieregelaar gestuurd wordt, maar weI voor de analoge druktegen
koppeling. In de verbinding tussen de actual pressure uitgang van de
drukversterker en de ingang van de aftrekschakeling van de P-regelaar
kan een laagdoorlaat filter worden opgenomen. Dit verslechtert echter
de stabiliteit van de drukregelaar aanzienlijk. De positionering
wordt weI beter maar de resulterende marginale stabiliteit van de
drukregelaar is onakseptabel. Deze oplossing is dus ook niet bruik
baar. Ook als aIleen de regeling van het verschil van de beide
drukken van I vinger 1angzamer wordt gemaakt wordt de stabiliteit te
slecht.

3) De posit ieregelaar moet sneller worden. Dit is een betere oplossing
dan de vorige. Bij een positieverstoring moet het setpoint voor de
drukregelaar (via de posit ieregelaar) niet langzamer veranderen dan
de aktuele druk. In dat geval gaan meteen de juiste kleppen open
(resp. dicht). Als de positieregelaar een PID-regelaar is dan ligt
het voor de hand dat de D-term sneller moet reageren. Deze bestrijkt
1mmers het hoogste frekwentiegebied. Door de D-term analoog te
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implementeren wordt de positieregelaar snel genoeg. Een probleem is
dat de positiefout aIleen digitaal berekend wordt, het positie
setpoint 1.S 1.ntrners digitaal. De analoge D-tenn kan dus niet een
funktie z1.Jn van de positiefout maar is aIleen een funktie van de
aktuele positie. Voor deze oplossing is tenslotte gekozen.

4.7.6 Tussenkonklusie.

Intennezzo differentierende termen. Beschouw bijvoorbeeld een
PID-regelaar en daarvan dan aIleen de D-term. Zie figuur 20 1/2.

De D-term is de afgeleide van het foutsignaal en is dus het verschil
van de afgeleide van het setpoint en de afgeleide van de aktuele waarde.
Beide komponenten zijn even sterk aanwezig. De funktie van elk van de
termen is evenwel verschillend.

Toevoegen van de afgeleide van de aktuele waarde verhoogt de
teit van de regelaar. Een he Ie bekende toepassing hiervan
aanbrengen van tacho-tegenkoppeling bij elektromotoren.

stabili
is het

Toevoegen van de afgeleide van het setpoint verhoogt de responsie
snelheid van de regelaar. Dit realiseert namelijk een soort voorspelling
van de toekomstige waarde van het setpoint. Dit gebruik noemt men
meestal "feed-forward", de dynamische volgfout wordt hierdoor kleiner.

Wetende dat er met het gebruik van de afgeleiden van setpoint en
aktuele waarde verschillende doelen nagestreefd kunnen worden, lijkt het
niet meer logisch dat beide afgeleiden met dezelfde faktor vermenigvul
digd moeten worden, zoals in de klassieke -(PI)D-regelaar het geval is.
Het is ook niet noodzake lijk dat be ide op dezel fde manier geimplemen
teerd worden, bijv. beide digitaal.

Einde intermezzo.

De uitkomst van het experiment met de digitale positieregelaar doet
vennoeden dat er een regel voor bepaalde tweetraps regelaars zoals deze
is. De eerste trap (de positieregelaar) streeft naar hoge stijfheid. De
tweede trap (de 2 drukregelaars) streeft naar lage stijfheid. De werking
van de eerste trap moet dus de werking van de tweede trap overstemmen.

De regel is nu dat voor een goede werking de eerste trap sneller moet
zijn dan de tweede. AIleen dan kan de eerste trap de tweede krachtig
genoeg besturen (domineren). Een geschikte implementatie is een analage
uitvoering van de snelheidstegenkoppeling.

Er is een zinvolle scheiding tussen analoge en digitale signaalver
werking mogelijk. Bij analoge signaalverwerking ligt de sterkte in de
snelheid, bij digitale signaalverwerking ligt de sterkte in de nauwkeu
righeid. Voor een regelaar geldt dat de I-term nauwkeurig en de D-tenn
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snel moet z1Jn. Voor de P-term geldt een gemiddelde van beide e1sen. Oak
in een positieregelaar kunnen analoge en digitale technieken elkaar dus
goed aanvullen. De (eerste trap van de) positieregelaar wordt dus net
als de drukregelaar een hybride regelaar.

Opmerking : deze theorie is ook toepasbaar op de digitale besturing
van een elektromotor, in het bij zonder als deze gevoed wordt door een
versterker met (snelle, analoog geimplementeerde) stroomsturing.

4.7.7 De tweede (hybride) positiemode regelaar.

Er is gekozen voor de derde oplossing in de vorm van een snelle
analoge snelheidstegenkoppeling. Vanaf nu noem ik de snelheidstegen
koppeling weer liD-term" maar deze behelst dan aIleen een analoge
tegenkoppeling van de eerste afgeleide van de aktuele waarde van de
positie. De afgeleide van het setpoint van de positie zou digitaal
geimplementeerd kunnen worden (feed forward) maar dit 1S nog niet
toegepast.

De analoge D-term is geimplementeerd op de digitaal-analoog kaart en
bestaat uit 2 buffers en 2 kondensatoren, zie figuur 21. De ingang is de
aansluiting van de potmeter voor de aktuele positie van een vinger. De
uitgangen zijn aangesloten bij de stroomuitgangen van de DACs voor de
bij die vinger behorende druksetpoints, de inverterende versterker
hierachter fungeert dan tegelijk als opteller. De implementatie 1S dus
relatief eenvoudig. Helaas gaat het funktionele karakter van de
digitaal-analoog kaart, als omzetter, hiermee ten dele verloren. Dit is
toevallig de enige kaart waarop alle benodigde analoge signalen (met
name de posities) aanwezig zijn.

Het digit ale dee1 van de tweede positieregelaar wordt getoond 1n
figuur 22. Dit is een digitale PI-regelaar. De kompensatie voor de
statische wrijving is in deze figuur nog niet nader ingevuld.

Hier voIgt in principe het algoritme van de hybride positieregelaar
van figuur 22

+ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +

error := set point - actual

p := ~p * error ;
i : = i + K i * error
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F := p + i
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(digitaal)
V1a DAC --> analoog )

d := K d * (- d actual / dt)
F s := F + d ;

(analoog )
(analoog )

+ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +

Met de toevoeging van de snelle analoge D-term wordt de stabiliteit
van de positieregelaar aanzienlijk betel' waardoor de faktor K_p
belangrijk groter kan worden. Dit betekent een kleinere volgfout voor de
regelaar.

Er ontstaat een probleem als de relatie tussen de stand van de
cylinder en de spanning op de positiepotmeter niet voldoende lineair is.
De beweging van de cylinder veroorzaakt drukveranderingen waar de
drukregelaars snel op reageren. De spanning op de potmeter wordt
gebruikt om deze reaktie tegen te werken. De relatie tussen deze 2
funkties van de zuigerpositie kan (en zal) verstoord worden door speling
in de overbrenging tussen zuiger en positiepotmeter en door ruis op de
spanning van de positiepotmeter. De analoge D-tenn is dus niet altijd
nauwkeurig, er kan ruis aan toegevoegd zijn.

Er is nog niet voorZ1en in een of andere niet-lineaire tenn om de
statische wr1Jv1ng te overwinnen. Uit het experiment met de eerste
positieregelaar bleek dat een niet-lineair proportioneel effekt niet
goed voldoet, de I-term deed immers nog de hel ft van het werk. Een
niet-lineaire integrerende tenn lijkt daarom beter, dit is een I-term
waarvan de integratiesnelheid (aan de ingang van de integrator) te
beinvloeden is. Deze methode heeft als voordeel dat er geen grote
diskontinuiteiten in de setpoints voor de drukregelaars voorkomen.

Een integrator is in principe bij uitstek geschikt voor het overwinnen
van (vrijwel) statische weerstanden, zoals statische wrijving. Een
integrator is echter van nature te langzaam om een groot dood gebied te
doorlopen. Dit gaat dan ten koste van de settling-time van de positie
regelaar. Een integrator met variabele integratiesnelheid lijkt een
goede oplossing. De integratiesnelheid wordt dan afhankelijk gemaakt van
de toestand van de vinger. Als de vinger op het punt staat in beweging
te komen moet de integrator langzaam integreren, anders snel. Deze keuze
is de funktie van het "mystery" blok in figuur 22. Dit moet nu nog
ingevuld worden.

Eerste mogelijkheid : maak de integratiesnelheid afhankelijk van het
berekende krachtsetpoint. Als het krachtsetpoint binnen het (vermoede
lijke) dode gebied van de statische wrijving ligt dan mag de integrator
snel z1Jn, daarbuiten langzaam. Dit blijkt in een experiment vrij
redelijk te werken. De settling time wordt aanzienlijk korter. Bezwaren
zijn de onvoorspelbaarheid van de wrijving (afhankelijk van welke vinger
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en van de positie en nog veel meer) en de aanname dat er geen uitwendige
kra~hten zijn die ook de vinger willen bewegen. Deze mogelijkheid is dus
niet altijd bruikbaar.

Tweede mogelijkheid maak de snelheid van de integrator voor de
I-term van de positieregelaar afhankelijk van de aktuele snelheid van de
vinger : snel integreren bij stilstand, langzaam integreren bij
beweging. Voordeel is dat hierbij geen aannames worden gedaan over de
grootte van de wrijving en over eventuele uitwendige krachten, dit zal
dus eenvoudiger en beter werken. Dit is eerst voorspeld en daarna ook
geprobeerd en blijkt in het experiment goed te werken.

De definitieve positieregelaar is schematisch weergegeven in
figuur 22 1/2. In deze eenvoudige vorm heeft de integrator nog slechts
twee snelheden. De hoogste snelheid wordt aIleen dan gebruikt als de
aktuele snelheid klein en de positiefout groot is (zie algoritme).
Reden : bij grote snelheid geeft de snelle integrator instabiliteit, bij
kleine positiefout veroorzaakt de snelle integrator een limit cycle.
Limit cycle is het verschijnsel dat de positie met een kleine amplitude
om de gewenste waarde blijft oscilleren, hoewel het regelsysteem weI
stabiel zou moeten zijn.

Hier voIgt het digit ale regelalgoritme van de hybride positieregelaar
van figuur 22 1/2 :

+ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +

K_p = 1/2
K iO = 1/64 /* integrator for no movement */-
K il 1/512 /* integrator for movement */

int int pos [4] { o } /* 4 position integrators */-

posit control () /* position pi+i - controller */-
{

int setpt /* pos1t10n setpoint */
int actual /* analog_input [8] */
static int last_posit [ 4] /* idem , but (n-l) */
int error /* loop error */
int p , i , sum ; /* pi - controller */
int K i ; /* integrator slope */-int speed /* is based on speed */

setpt
actual
error

= set_position [0]
= analog_input [8]
= setpt - actual

p = error * K_p
i int_pos [0]
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if ( abs (error) > 20 )
{

speed = abs ( actual - last_posit [0] )
if ( speed < 20 )

K i = K iO
else

K i = K il

i = i + error * K_i ;
int_pos [0] = i

} /* no limit cycle and integrate only end error */

sum = p + i

set_pressure [0] avg_press [0 ] - Sum / 2
set_pressure [ I ] avg__press [1] + sum / 2

last posit [0 ] = actual-
}

main ()
{

while (1)

{

pi_controller (0)
pi_controller (1)
posit_control (0)

}

}

analog_output [0] =
analog_output [1]
wait (&c1ock serna)

set_pressure
set_pressure

[0 ]
[1]

+ int press
+ int_press

[0 ]
[1]

+ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +

4.7.8 Resultaat.

Met dit 1aatste algoritme is een akseptabele positieregeling van 1 of
2 onafhankelijke vingers mogelijk. Dit is met verschillende
C-programma's gedemonstreerd. Een geschikt programma is
[STESSEN.C]POSIT.C. De procedure "posit_control" is de positieregelaar
voor I onafhankelijke yinger.

De responsies van deze positieregelaar zijn weergegeven ~n de
figuren 23 en 24. In dit experiment werden 2 vingers onafhankelijk
bestuurd. aIleen de responsies van de bovenste yinger (nummer 0) zijn
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geplot. Figuur 23 met langzame bewegingen geeft een indruk van de
eigenschappen overshoot, settling time en eindfout. Figuur 24 met snelle
bewegingen geeft een indruk van de snelheid en de volgfout.

De eindfout van een stapresponsie na 2 sec is 10 maal gemeten. Voor
yinger 0 is de eindfout gemiddeld ongeveer 21 increments, overeenkomende
met een resolutie van ca. 10.9 bits. Voor vinger 1 is de eindfout
ongeveer 145 increments, overeenkomende met een resolutie van ca.
B.l bits. Deze laatste eind fout is te groot, de oorzaak is waarschijn
lijk het feit dat deze vinger nog vrij nieuw is, het mechaniek loopt nog
niet soepel. De stick-slip is dus groot, dit is een moeilijk probleem.

De responsie in figuur 24 is niet helemaal periodiek. Dit doet al
vermoeden dat het gedrag van de yinger niet reproduceerbaar is. Vit de
stapresponsies blijkt dit in ergere mate. De spreiding in de eindfout 1S

groat. Dit legt een fundamentele beperking op aan de regelbaarheid van
de yinger, er is sprake van een niet-tijdinvariant proces.

De mogelijkheid van positionering van 1 yinger is een noodzakelijke
voorwaarde voor het kunnen positioneren met 2 vingers, in het volgende
hoofdstuk.

Opmerkingen bij het programma :

1) In de file PRESSURE4.C wordt de variabele "k_i_press = 2" voor de
hybride drukregelaar geinitialiseerd. Deze wardt later door het
positiemode programma overstemd door "k_press = 3" en "k_i_press
k_press ". De waarde 2 bleek voor positiemode niet goed te voldoen.

2) De positieregelaar (de regelaar voor positiemode besturing) is in
software geimplementeerd. Dit kost dus rekentijd. De cyclustijd is
10 msec. Het is BELANGRIJK dat het regelalgoritme in minder dan die
10 msec uitgevoerd kan worden. Vanwege de gebruikte methode met een
kloksemafoar is anders de periodiciteit niet meer gegarandeerd.
Bovendien blijkt het programma af en toe vast te lopen als de cyclus
niet meer gehaald wordt. Dit moet dus geverifieerd worden ! Het
programma drukt uitroeptekens op de terminal af zodra de waarde van
de kloksemafoar groter dan 2 wardt. Dan is de door het regelalgoritme
gebruikte tijd dus te lang geworden.

4.8 Programma voor gekoordineerde besturing van 2 vingers~

4.8.1 Inleiding.

De uiteindelijke opdracht van deze afstudeerstage was de mogelijkheden
te onderzoeken van de gemodificeerde grijper met de ontkoppelde vingers.
De bedoeling van de ontkoppeling is dat een voorwerp vastgehouden en
tegelijk ook verplaatst kan worden. Hiervoor moeten de vingers niet
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gehee1 onafhanke1ijk bestuurd worden, zoa1s met de programma's uit de
vorige hoofdstukken.

Met 1 onafhanke1ijke yinger waren de vo1gende modes moge1ijk :

1) Knijpkrachtmode, de kracht van een yinger is onafhanke1ijk van andere
variabe1en zoa1s de positie van de yinger.

2) Positiemode, de kracht van een yinger is (sterk) afhanke1ijk van de
positie van de yinger en evt. de integraa1 en de afge1eide daarvan.

Beschouw een paar van (2) diametraa1 tegenover e1k3ar 1iggende
onafhanke1ijke vingers. Een vingerpaar heeft 2 vrijheidsgraden. Er kan
in principe gekozen worden uit 3 moge1ijke kombinaties van 2 vrijheids
graden die bestuurd of gerege1d worden :

1) Rege1ing van 2 krachten. Dit is ekwiva1ent aan knijpkrachtmode van 2
onafhanke1ijke vingers. De positie van het voorwerp is onbepaa1d.

2) Regeling van 2 posities. Dit is ekwiva1ent aan positiemode van 2
onafhanke1ijke vingers. De knijpkracht op het voorwerp is onbepaa1d.

3) Rege1ing van 1 positie en 1 kracht. Dit is een nieuwe interessante
mode. Hiermee kunnen de pos~t~e van het voorwerp en de kracht waarmee
het voorwerp vastgeknepen wordt beide (in principe onafhankelijk van
elkaar) worden bepaald.

De laatste mogelijkheid zou gerealiseerd kunnen worden door 1 yinger
in positiemode en 1 yinger onafhankelijk daarvan in knijpkrachtmode te
laten werken. Dit schijnt in Japan te zijn toegepast. Zo'n oplossing
heeft m.i. echter een nodeloze asymmetrie.

In het nu volgende deel wordt een regeialgoritme afgeleid voor een
nieuwe gekoordineerde besturingsmode voor 2 vingers. De positie van het
voorwerp za1 in positiemode geregeld worden. De knijpkracht op het
voorwerp zal ~n knijpkrachtmode geregeid worden. Dit H in feite een
uitbreiding van de knij pkrachtmode van de grij per met de gekoppeide
vingers waarbij de positie van het voorwerp vast (in het midden) is.
Veronderstel geen externe krachten op een voorwerp in de grijper.

4.8.2 antwerp van de gekoordineerde besturing van 2 vingers.

Gaan we uit van een positieregelaar met aIleen een P-term, dus K_i =
K d = O. Dit is een regelvoorschrift voor 1 yinger (vinger. nummer i)

( F is de kracht. )

F := ~p * ( setpoint - actual) (3.1)

75



SOFTWARE

Noem S[i];= K_p ,
FO[i] ;= K_p * setpoint
XCi] ;= actual ,
F [i] : = F ,

dan is de kracht f[i] die aan vinger nummer i wordt opgewekt als vo1gt
afhankelijk van de aktuele positie XCi] van de vinger

F [ i] = FO [ i] - S[ i] * X[ i] (3.2)

De evenwichtspositie van een onbelaste vinger voIgt uit F[i] = 0, dus
X[i] = FO[i]/S[i] = setpoint. De kracht FO[i] is dus even goed bruikbaar
a1s het positiesetpoint " se tpoint".

Beschouw nu het vingerpaar yinger nurruner 0 en yinger nummer 1. De
referentierichtingen van de krachten en posities van de individuele
viugers zijn beide naar buiten toe.
A1s referentierichting voor de krachten en posities van het vingerpaar
o en 1 kies ik die van yinger nu~ner o. Er ge1dt dan

1) De afstand tussen de vingers 1S
D :=X[O]+X[l].

2) De uitwaartse knijpkracht op een voorwerp is
FG ;= ( F [0] + F [ 1] ) / 2.

(Een blokje wordt dus vastgeknepen met een negatieve FG.)

3) Het midden tussen de vingers ligt op de plaats
X ;= ( X[O] - XU] ) / 2.

4) De resultante kracht die een voorwerp in de positieve richting
verplaatst is

FP ;= F[O] - F[l].

De vergelij kingen voor de krachten FG en FP gelden aIleen onder de
(dubieuze 1) veronderstelling dat er geen andere (uitwendige) krachten
op de vingers of het voorwerp werken. De gevo1gen zullen blijken.

De gewenste besturing voor 2 vingers zal moeten realiseren ;

FG konstant (konstante knijpkracht)
en

FP = f(X) (positieregeling).

Met 2 vingers die niet allebei onafhankelijke bestuurd worden mag in
principe de kracht van een yinger afhankelijk zijn van Z1Jn eigen
positie en van de positie van de andere vinger van het vingerpaar, en
eventueel integralen en afgeleiden daarvan. Beschouw in eerste instantie
alleen de wijze waarop de krachten van beide vingers afhankelijk zijn
van de beide posities.
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Vergelijking (3.2) wordt dan uitgebreid tot een ste1se1 van 2
vergelijkingen, waarin 6 parameters ( FO [] en S [ ] ) voorkomen

F[O] = FO[O] S[O,O] * X[O] S[O,I] * X[1] (3.3)

F [l] = FO[I] - S[I,O] * X[O] S[I,I] * X[1] (3,4)

M.b.v. de voorgaande vergelijkingen worden de krachten FG en FP
uitgedrukt in de positie X en de afstand D :

FO[O] + FO[l]

FG ---------------
2

+ S[O,O] - S[O,1] + S[I,O] - S[l,I]
------------------------------------- * X

2

+ S[O,O] + S[O,1] + S[l,O] + S[I,I]
------------------------------------- * D

4

FP = FO[O] - FO[I]

- ( + S[O,O] - S[O,I] - S[l,O] + S[I,1] ) * X

+ S[O,O] + S[O,1] - S[I,O] - S[l,1]

------------------------------------- * D
2

Kies nu :

S[O,O] := -S[O,I] := -S[l,O] := S[l,l] := S/4

dan geldt :

FO[O] + FO[l]

FG = ---------------
2

(3.5)

(3.6)

(3.7)

(3.8)

en
FP = FO[O] - FO[I] - S * X (3.9)

De knijpkracht FG is konstant, de positioneerkracht FP is zodanig dat
het midden X van het voorwerp gepositioneerd wordt met stijfheid S. Dit
is de gewenste besturing. De evenwichtspositie is
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S
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(3.10)

Men kan ook alternatief de parameters FO[O] en FO[1] uitdrukken 1n de
gewenste knijpkracht FG en gewenste evenwichtspositie XO volgens

FO[O] := FG + S/2 * XO

FO[1] := FG - S/2 * XO

Daarmee worden de vergelijkingen (3.3) en (3.4)

(3.11)

(3.12)

F[O] = FG + S/2 * (XO x) (3.13)

F[1] = FG - S/2 * (XO - X) (3.14)

Deze laatste vergelijkingen zullen gebruikt worden voor de gekoordi
neerde besturing van een vingerpaar. Er geldt :
de knijpkracht is FG en de positionerende kracht is

FP = F[O] - F[1] = S * (XO - X) (3.15)

4.8.3 Implementatie van de gekoordineerde besturing.

De wens van ing. Vredenbregt was een grijper te ontwerpen waarmee een
voorwerp vastgehouden en tegelijkertijd over kleinere afstanden bewogen
kan worden. Het vasthouden kan in principe met grote of kleine stijfheid
gebeuren. nit komt overeen met resp. de posit iemode en de knij pkracht
mode van de vroegere grijper met de gekoppelde vingers. In het
voorgaande is voor het grijpen knijpkrachtmode verondersteld. Het
bewegen kan het beste met grote stijfheid gebeuren. Dit is dan een (van
het vasthouden) onafhankelijke positiemode.

De formules (3.13) en (3.14) geven aan hoe het vasthouden slap en het
pos1t10neren tegelijkertijd stijf kunnen gebeuren. Beide problemen,
knijpkrachtregeling en positieregeling, zijn in voorgaande hoofdstukken
reeds opgelost. Deze oplossingen kunnen nu dus gebruikt worden.

In deze formules is nu nog geen rekening gehouden met de voorwaarden
die nodig zijn voor een goede positieregelaar. De stabiliteit en de
nauwkeurigheid zijn hier weer een zel fde probleem als in het geval van
de positionering van 1 onafhankelijke yinger, dit komt in genoemde
formules dus nog niet naar voren.

De faktor S in (3.13) en (3.14) is vergelij kbaar met de faktor K_p
van een P-regelaar. In de praktijk wordt een P-regelaar altijd een
PD-regelaar want de ana loge D-term (snelheidstegenkoppeling) is altijd
in hardware aanwezig. Om een hogere nauwkeurigheid te halen kan weer een
niet-lineaire I-term worden toegevoegd, net als in het geval van de
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positiemode besturing van 1 vinger.

De integrator werkt net als die van de positieregelaar voor 2
onafhankelijke vingers met 2 verschillende integratiesnelheden. Ret
regelalgoritme implementeert dus weer een niet-lineaire digit ale
PI-regelaar. Ret uiteindelijke regelalgoritme is geworden :

+ - -

K_p = 1/1 /* proportional ampl. */
K iO 1/8 /* integrator for no movement */
K il = 1/64 /* integrator for movement */

int int_pos [2 ] = { o } /* 2 position integrators */

grip_control (setpoint_F , setpoint x)
int setpoint_F setpoint_x

{

int actual_x ;
static int last actual x
int error , speed
int p , i , sum ;
int K i fO, fl

actual x = ( analog_input [8] - analog_input [9] ) / 2
error = set point_x - actual x

p = error * K_p
i = int_pos [0]

if ( abs (error) > 10 )
{

speed = abs ( act_x - last actual x )
if ( speed < 10 )

K i = K iO
else

K i "= K il

1 = i + error * K i
int_pos [0] = i

}

sum = p + i
fO = setpoint_F + sum / 2
fl = setpoint_F - sum / 2
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I set_pressure [0] = avg_press [0] - fO / 2

I set_pressure [l.] avg_press [ 1] + fO / 2

I set_pressure [2] = avg_press [ 2] - f1 / 2
-1___ set pressure [3] = avg_press [ 3] + fl / 2

I
- - .... ,

I last actual x = actual x

I }

I
I
I main ()

I {

I K_press = 1/8

I
I while (1)

I {

I pi_controller (0)

I pi_controller (1)

I pi_controller (2)

I pi_controller (3)

I grip_control ( force • pos) •
I
I analog_output [0] = set_pressure [0 ] + int press [0]

I analog_output [ 1 ] = set_pressure [ 1] + int_press [ 1 ]

I analog_output [2 ] = set_pressure [2 ] + int press [2 ]-
I analog output [3] = set_pressure [3 ] + int_press [3 ]

I wait (&clock serna)

I }

I }

I
+ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - +

4.8.4 Resultaat.

Met het laatst ontworpen programma kunnen de vingers gekoordineerd
gestuurd worden. Het midden tussen de vingers wordt in positiemode
gestuurd. de afstand tussen de vingers wordt in krachtmode gestuurd. Het
programma vindt U in de file [STESSEN.C]GRIP.C. De procedure
"grip_control" is de positie- en knijpkracht-regelaar voor 1 vingerpaar.

De responsie van deze regelaar is weergegeven in figuur 25. Getekend
z1Jn: het positie setpoint (met begrensde helling) en de aktuele
positie van het midden van het voorwerp (een blokje). De tijdschaal is
10 sec. Deze figuur geeft een indruk van de eigenschappen overshoot.

settling time en eindfout.

De eindfout na 2 sec is 25 maal gemeten. De eindfout is ongeveer 90
increments. overeenkomende met een resolutie van ca. 8.8 bits. Deze
eindfout is te groot. dit is waarschijnlijk weer een gevolg van de
stroefheid van de onderste vinger. De eindfout van de positie van het
voorwerp is een funktie van de posities van beide vingers. de moeilijkst
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bestuurbare vinger domineert dus het gedrag van het vingerpaar.

Met dit programma lS aangetoond dat
besturing voor 1 vingerpaar mogelijk is
verder onderzoek gelegd.

in ieder geval
en is tevens

een bruikbare
de bas is voor

Het gekozen regelalgoritme heeft een opmerkelijke eigenschap. A1s
namelijk een van de vingers door een externe kracht uit positie gedrukt
wordt dan beweegt de andere vinger in spiegelbeeld. Dit gedrag is
identiek aan dat van de andere grijper met de gekoppelde vingers. De
nieuwe regelaar wil inuners ook het punt halverwege de vingertoppen op
dezelfde plaats houden. Deze plaats ligt nu echter niet meer in het
midden van de grijper.

Het effekt is weI dat het voorwerp uit de grijper kan vallen, als de
verstorende kracht groter wordt dan de knij pkracht. Dit effekt is een
gevolg van de gekozen definitie voor de knijpkracht

FG = ( F [0] + F [1] ) / 2.

Hierdoor is het moge lijk dat de knij pkracht van de ene vinger nul
wordt terwijl die van de andere vinger verdubbelt.

4.9 Resultaat van de software.

Met de besproken software wordt een doel gerealiseerd : gekoordineerde
besturing van een vingerpaar met de mogelijkheid van positionering van
een voorwerp. De tussenresultaten, knijpkracht- en positiemode sturing
van onafhankelijke vingers, zijn ook bruikbaar. De kwaliteit van de
regelaars is behoorlijk maar nog lang niet perfekt. Er zijn verbeterin
gen 1n de regelalgoritmen mogelijk. Hiervoor worden in het laatste
hoofdstuk suggesties gedaan.
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5 EPILOOG.

5.1 Sugg~~~~~s voor vervolgonderzoek.

5.1.1 Inleiding.

Deze afstudeerstage eindigde met het ontwerp van de gekoordineerde
besturing van 2 vingers van de 4-vingerige grlJper. Er is een mode
gerealiseerd waarmee een voorwerp in 1 richting gepositioneerd kan
worden terwijl de knijpkracht konstant blijft.

Er is nauwelijks gebruik gemaakt van kennis van de waarden van
parameters in het model. De gebruikte eenvoudige PID-regelaars bevatten
slechts weinig parameters om te optimaliseren en bovendien is dit
optimaliseren slechts zeer globaal geschied. Het is dus denkbaar dat met
meer werk merkbaar betere regelaars ontworpen kunnen worden. Vo·)r Wle
dit wil gaan doen de volgende suggesties :

5.1.2 Een beter model van de grijper.

Te denken valt aan het beter modelleren van

1) De niet-lineaire statische wrijvingen
wrijving.

stick slip en Coulombse

2) De overdracht van de slangen, niet een eerste orde model.

3) De preciese werking van de pulsbreedte modulatoren, tijddiskr~p.t.

4) De gevolgen van digitale signaalverwerking, ook tijddiskreet.

5) En de systeemparameters kunnen (beter) geschat en gebruikt worden.

Geen van deze onderdelen zal eenvoudig zijn.

5.1.3 Andere regelalgoritmen.

Ik denk hierbij aan :

1) Een positieregelaar met een betere (strakkere) responsie, gebaseerd
op een nauwkeuriger model van het te regelen proces (de vingers) en
de JUlste waarden van diverse systeemparameters. Een adaptieve
regelaar kan wellicht een goed resuitaat geven.

2) Betere begrenzingen voor aIle
ongewenst ais een (numerieke)
en dan van teken wisselt !

(eventueIe) integratoren. Het is aItijd
integrator volloopt, of zelfs overioopt
nit gebeurt met name ais een aktuele
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variabele door externe oorzaak geblokkeerd wordt. De volgfout kan dan
niet naar nul gaan.

3) Een andere strategie voor het tegelijkertijd positioneren en vas thou
den van een voorwerp, opdat het voorwerp er nooit uitvalt. Dit is met
mechanisch gekoppelde vingers niet mogelijk. Hiertoe moet het behoud
van knijpkracht hogere prioriteit krijgen dan het behoud van positie.
Dit is te realiseren door nauwkeuriger te definieren hoe de knijp
kracht op het voorwerp afhankelijk is van de krachten van de beide
vingers. (Hier bestaat niet noodzakel ij keen oplossing voor.) De
vingers geven dan (in dezelfde richting) mee in plaats van uit elkaar
te gaan.

4) De posit ie- en krachtregelaars voor een vingerpaar kunnen beter
werken op basis van ontbinding van posities en krachten in termen van
de som en het verschil van beide vingers. De som heeft te maken met
de grip op het voorwerp en het verschil heeft te maken met de positie
van het voorwerp. Door dez~ Ofll:binding is het makkelijker om zonder
diskontinuiteit over te schakelen tussen positie- en krachtmode, voar
zowel de grip als de posit ie van het voorwerp. Gebruik dus liever
geen 2 onafhankel ijke regelaars voor beide vingers want dan is het
moeilijk overschakelen op afhankelijke regelaars.

5) Na uitbreiding van de grijper en analoge drukregelaars tot 4 ving~rs

moet nog een tweedimensionale positieregelaar ontworpen worden.
Hiervoor moeten waarschijnlijk de vingers worden veranderd z0dat het
ene vingerpaar de beweging van het andere paar niet hindert. Iedere
yinger kan tot nu toe slechts in I richting heen en weer bewegen.

5.1.4 Andere verwerking van de setpo~~~

In
Deze
deze

de besproken konfiguratie is de regelaar van de grijper autonoom.
ontvangt setpoints, bijv. vanuit de robotbesturing, en probeert
zo goed mogelijk te volgen. Hierbij 3 mogelijke verbeteringen :

1) De vingers zijn begrensd l.ll de maximale waarden
posl.tl.e. Leg aan de setpoints dezelfde begrenzing
regelaar van de yinger niet meer overstuurd worden.

van kracht en
op, dan kan de

2) De vingers zijn begrensd in de snelheid van kracht- en positie
veranderingen. Leg aan de setpoints ook een begrenzing van de
maximale verandering per tijdseenheid op (een hellingsbegrenzing). De
stapresponsie wordt dan netter omdat het setpoint beter gevolgd kan
worden. Verklaring : De volgfout wordt kleiner, de integraal van de
volgfout wordt veel kleiner, de overshoot t.g.v. de trage I-term(en)
van de Pl(D)-regelaars neemt daardoor af.

Een voorbeeld : de verschillende stapresponsies van de positiemode
regelaar voor 1 yinger. De maximale snelheid van een yinger is ca.
500000 increments/sec. De stapresponsie heeft een overshoot van ca.
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60 %. Als de snelheid van de setpointverandering tot 100000
increments/ sec begrensd wordt is de overshoot nog maar ca. 15 %. De

settling-time wordt ongeveer gehalveerd, ondanks de snelheidsvermin
dering.

3) Uiteindelijk zal de besturing van de grijper deel uit gaan maken van
de besturing van de gehele robot. De positie van het voorwerp, waar
het om gaat, is een funkt ie van de posit ie van de arm en de posit ie
van de vingers t.o.v. de arm. De taken kunnen mogelijk herverdeeld
worden, bijv. de vingers maken kleine uitwijkingen met hoge frekwen
ties en de arm maakt grote uitwijkingen met lage frekwenties. De
autonomie van de grij perbesturing (als slaaf die setpoints van de
robotbesturing ontvangt) staat op dat moment ter diskussie.

5.1.5 Korrektie van de niet-lineariteit.

De veronderstellingen van een lineaire 1:4 overbrenging tussen de
zuiger en de vingertop en van een lineaire relatie tussen de spanning op
de positiepotmeter en de positie van de vingertop zijn niet korrekt. In
een systeem met 0.1 % reproduceerbaarheid is de afwijking van de rechte
lijn niet meer te verwaarlozen. De juiste relaties tussen e.e.a. kunnen
het beste d.m.v. opzoektabel1en in de regelprogramma's aangebracht
worden. Dit kost weinig rekentijd, i.t.t. (goniometrische) berekenings
formuies.

In de initialisatiefase van het programma moeten de afwijkingen van de
lineaire relatie worden vastgesteld. Gedurende de uitvoering van de
regellus moeten de korrekties aangebracht worden. Er is hier slechts
5 msec rekentijd per yinger beschikbaar, en die is nu al vol benut. Er
moet dus eerst rekentijd voor worden vrijgemaakt.

Men dient er weI rekening mee te houden dat er een fundamentele
onzekerheid in de genoemde relaties bestaat die ook met de beste
formules of tabellen niet weggenomen kan worden. De relatie tussen de
krachten is onzeker vanwege de onbekende momentane waarde van de
statische wr~Jv1ng. De relatie tussen de posities is onzeker vanwege
mogelijke speling en (granulatie-)ruis van de positiepotmeter.

5.1.6 Herbeschouwing van de drukregelaars.

In m1Jn geval werden 4 drukregelaars gebruikt om 1 vingerpaar te
besturen. Dit geeft 4 drukvrijheden. Daarvan worden 2 vrijheden gebruikt
om Iekkages te kompenseren (de gemiddelde druk aan beide zijden van de
beide zuigers wordt konstant gehouden), 1 vrijheid wordt gebruikt om de
knijpkracht te regelen (het gemiddelde van de krachten van be ide
vingers) en 1 vrijheid wordt gebruikt om de positie van het voorwerp te
regelen (het verschil van de krachten van beide vingers).
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Juist voor positieregeling is het nadelig gebleken dat er V1a de
snelle analoge drukregelaars geregeld moet worden, dit verslechtert de
stabiliteit van de positieregelaar. Het is niet roogelijk om in het
ana loge circuit deze drukregelkomponent te elimineren. Een alternatief
is niet uit te gaan van permanent werkende drukregelaars maar bijv. van
volumeregeling. Dit is een optie die ook blijkt uit de vergelijkingen
(1.1) en (1.2) (regeling van het volume V i.p.v. de druk p). Een in een
cylinder opgesloten luchtkol'Jrn gedraagt zich als een veer (Boyle), met
een dubbelwerk~nde cylinder is er ergens een stabiele evenwichtspositie
voor de zuiger.

Deze optie heeft mogelijk gunstigere gevolgen voor de positiemode
besturing van een vinger. Dit alternatief is wellicht het best te
realiseren door de drukregelaars niet analoog maar (indien nodig)
digitaal te implementeren.

Beschouw 1 of meer onafhankelijke positieregelaars. Dan moet de
gemiddelde druk aan weerszijden van de zuiger op druk geregeld worden
(met een digitale drukregelaar) terwijl de verschildruk op positie
geregeld wordt (volumeregeling).

Beschouw de regelaar voor gekoordineerd grl.J pen en posit ioneren. Dan
moet 1 van de 4 vrijheden, namelijk die relatie tussen de 4 drukken die
de positie bestuurt zonder de knijpkracht te varieren, niet meer
afhankelijk van de drukken maar aIleen afhankelijk van de positie
bestuurd worden.

De digit ale drukregelaar 1S te realiseren door de DACs van de digitale
komputer niet op de druk setpoint ingang maar 1 trap verder op de
pulsbreedte setpoint ingang V_pwm aan te sluiten, de analoge druk
regeltrappen vervallen dan. Dit is een aanzienlijke koersverandering die
in mijn geval aIle bestaande programma's onbruikbaar zou roaken, daarom
heb ik dit niet (permanent) veranderd. Een eenvoudige digitale drukrege
laar bleek weI te werken, maar de kwaliteit is niet zo goed als van de
analoge versie. De (eind- en volg-)fout is groter en de responsie is
langzamer (aIleen een P-regelaar geprobeerd).

Een probleem is dat een implementatie met hardware pulsbreedte
modulatoren en software regelaars niet stabiel is als de komputer stopt,
dan blijven de pulsbreedtes konstant en zullen de instellingen van
drukken en posities snel verlopen. Met analoge drukregelaars blijven de
drukken weI stabiel. Ook als de kleppen direkt door de komputer bestuurd
worden, zoals met de regelaar van Vincent Callanan, is er niets aan de
hand. Als de komput~r uitvalt zullen alle kleppen sluiten en dalen de
drukken slecht langzaam door de altijd aanwezige lekkage. D"iarom zijn
analoge drukregelaars toch weI prettig, zel fs al zou de invloed ervan
gering zijn (door te kiezen voor een kleine Kp-faktor).

5.1.7 Snellere uitvoering van de regelalgoritmen.
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In de huidige progrannna's blijkt 10 msec nog maar net genoeg te zijn
om het regelalgoritme voor 1 vingerpaar uit te voeren. Hierbij worden
per cyclus 4 analoge uitgangen en 6 tot 8 analoge ingangen bemo~sterd (4
drukken, 2 posities en 0 tot 2 handbedieningen). De digitale regelaars
zijn erg simpel, desondanks blijft er nauwelijks rekentijd over. Een
tweede vingerpaar regelen in dezelfde cyclusduur is absoluut uitgeslo
ten. Daarom 5 mogelijkheden :

1) Gebruik een betere compiler. Ik heb de Whitesmith C-naar-68000
compiler gebruikt. De andere mogelijkheid was de ACE compiler, die
vertaalt efficienter. De redenen dat ik die niet gebruikt heb zijn de
late beschikbaarheid, h~t g~ote aantal waarschuwingen dat gegenereerd
wordt en mijn onbekendheid met de mogelijkheid om verschillende
objectfiles te linken. De ACE compiler is voor een UNIX omgeving
gemaakt en werkt niet erg goed onder VMS.

2) De analoge I/O-routines of desnoods het hele regelalgoritme zouden
direkt in kompakte machinetaal geschreven kunnen worden. Het laatste
is echter niet verstandig als de komplexiteit van het regelalgoritme
stijgt.

3) Het moet ook mogelijk zijn om een andere processor te kiezen, een die
beter voor deze taak ontworpen is. Ik heb ooit een ontwerp rond een
8051 gemaakt, deze is uitsluitend in machinetaal te progrmnmeren.

4) De routine "do_conversions" kan eenvoudig worden aangepast o'n or een
tweede 68000 processor te draaien. Deze hoeft dan aIleen de I/O voor
de 4 vingers te doen en verwerkt aIle interrupts. De eerste processor
voert de rege lalgoritmen voor de 4 vingers uit en verwerkt geen
interrupts meer. Beide processoren hebben waarschijnlijk aan 10 msec
voldoende. De kommunikatie geschiedt via gemeenschappelijk adresseer

baar geheugen, dit is juist het principe van de VME-bus.

5) Het hoogfrekwente deel van de drukregeling wordt verzorgd door de
analoge drukregelaars en door de kleppen (llpr imitieve drukregelaar")
zelf, dit biedt misschien mogelijkheden voor een langero.~ periode voor
de regelcycli. Voor de besturing van 4 vingers zou de periode
4/2 * 10 msec = 20 msec moeten worden. Het is verder niet onderzocht
of een goede (knijpkracht- of positie-) regeling met een periode van
20 msec nog mogelijk is.

5.1.8 Snellere digit~le_I/O.

De analoge I/O kan sneller worden gemaakt. De DACs en de ADC zijn snel
genoeg, resp. 5 en 10 usec. De beperking is de digitale I/O. De DIOC kan
sneller- wor-den door het vervangen van de optocouplers en dr)or het
elimineren van de interrupts met behoud van de handshake signalen.

De CNX 36 optocouplers op de DIOC lijken met gemiddeld ca. 15 usec
propagatietijd snel, maar naar huidige normen is dat erg langzaam. Omdat
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de optocouplers niet allemaal even snel Z1.Jn, MOET gegarandeerd worden
dat de Data-AVailable handshake signalen altijd het laatst aankomen. Dit
betekent dat er in de praktijk nog eens minstens 20 usec extra
vertraging in de DAV-signalen toegevoegd moet worden. V~r.gelp.ken met de
snelheid van de A/D en D/ A omzetters is dit een niet te verwaarlozen
vertraging.

Om te kunnen bepalen wat de invloed van de trage optocouplers in de
praktijk is, heb ik een tweede DIOC voorzien van 36 nieuwe optocouplers
van Hewlett Packard, type HPCL 2601. Deze digitale (LS-TTL uitgang)
optocouplers hebben een propagatietijd van ca. 50 nsec, ze kosten ca.
25 gulden per stu~<. Met deze modifikat ie is de vertraging door de DraG
weI te verwaarlozen. De snellere DIac is nog helemaal software
compatible met het origineel.

De snelle DIOC kaart is door mij aIleen gebruikt om de oy,zaak van
problemen op te sporen. De vertraging door de interrupt responsetijd van
de 68000 is overigens ook niet te verwaarlozen, dus het voordeel van de
snelle optocouplers is gering als er inderdaad van interrupts gebruik
moet worden gemaakt. En dat is hier het geval want de analoog-digitaal
kaart heeft handshake signalen nodig.

De DraC genereert aIleen handshake signalen als ook interrupts
gebruikt worden. De handshake ingangen Z1.J n niet observeerbaar in het
status-register, dit zou weI gerealiseerd ku~~en worden door de DrOG te
modificeren. In het status register is namelijk weI te zien welke
interrupts enabled zijn, in plaats daarvan zou getoond kunnen worden
welke interrupts geaktiveerd zijn. Door als interrupt level 0 te kiezen
wordt er geen processo~ geinterrumpeerd. Zo ontstaat de mogelijkheid van
een polling protocol dat in dit geval sneller kan zijn. Dit is niet
geprobeerd !

5.1.9 Impedantiesturing.

Tot nu toe Z1.Ju aIleen kracht- en positiesturing gerealiseerd,

Krachtmode en positiemod~ zijn twee uitersten van de algemene imped.::ln
tiemode. Met impedantie is b.:d:>~ld de kOillbinatie van stijfheid, demping
en massa zoals die aan een bekrachtigde vinger gemeten kunnen worden.
Bij de krachtmode hoort dan een lage impedantie (stijfheid nul), bij de
positiemode een hoge impedantie (stijfheid groot). Ais impedantiemode
gerealiseerd is dan kunnen kracht- en positiem.::>de als speciaal geval
ingesteld worden. Het is echter niet realistisch om een zeer hoge
impedantie te verwachten (overeenkomende met hoge stij fheid, absolute
positionering). Perslucht heeft zelf immers van nature juist een lage
impedantie, 1.S erg elastisch. Positiesturing 1.S daarom een moei! ij ke
taak.

Het is zinvol om ook andere impedanties dan deze twee uitersten 1.n te
kunnen stellen, om op die manier de robot aan te kunnen passen aan de
varierende impedantie van de omgeving. De robot wordt dan bijv.
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kunstmatig slap gemaakt. Omdat de bewegende massa van de vingers gering
is, kan daarmee in principe de hoogfrekwente komponent van de impedan
tiesturing beter gerealiseerd worden dan met de zwaardere ann van de
robot. Voor de toepassing van impedantiesturing zullen uiteindelijk alle
individuele besturingen van de robot en de grijper geintegreerd worden.
Impedantiesturing is nog een toekomstige wens.

5.2 Konklusies van het onderzoek.

Met perslucht als aktuator medium is het zeer wel mogelijk een goede
kontinu stuurbare grijper voor een robot te maken. Riermee kan ten volle
geprofiteerd worden van alle voordelen van perslucht zoals die al
decennia lang door de industrie erkend worden.

Gerealiseerd zijn :

1) Knijpkrachtmode besturing van 2 onafhankelijke vingers.
2) Positiemode besturing van 2 onafhankelijke vingers.
3) Gekoordineerde knijpkracht- en positiemode besturing van 1 vinger

paar.

Vanuit regeltheoretisch oogpunt is de pneumatische grijper interessant
omdat er 3 afzonderlijke regelaars ~n voorkomen die alle 2 stuurakties
gebruiken om 1 to,~standvariabele te besturen, het gas- en rempedaal
principe :

1) De drukregelaar gebruikt 2 kleppen om 1 druk te besturen.
2) De positieregelaar gebruikt 2 drukken om 1 positie te besturen.
3) De gekoordineerde 2-vinger regelaar gebruikt 2 vingers om 1 voorwerp

te manipuleren.

De derde besturing kan wellicht beter iets algemener gesteld worden : de
gekoordineerde regelaar gebruikt 4 drukken om 1 positie en 1 knijpkracht
te besturen.

In alledrie de gevallen is voor een s)'IMletrische aanstur:'ing van de
beide stuurvariabelen gekozen. Ret is in alle gevallen het beste als de
besturing ontbonden wordt in de som (of het gemiddelde) en het verschil
van de beide stuurvariabelen.

Een fundamenteel verschil tussen pneumatische en elektrische aandrij
ving is dat perslucht potentiele energie (statisch) akkurnuleert terwijl
een elektromotor (voornamelijk) kinetische energie (dynamisch) akkumu
leert. Deze eigenschap maakt de pne~natische aandrijving van nature erg
slap.

Een ander fundamenteel verschil is dat een pneumatisch systeem niet
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zoals een elektrisch systeem als een ideaal netw~rk voorgesteld kan
worden. De luchtdruk in een vat (met name in de slang) is niet overal
dezelfde. Dit maakt dat de verschijnselen moeilijk te modelleren zijn.

Deze verschillen geven een uniek karakter aan de regelproblemen.

Enkele elementen uit het systeem hebben een grote nadelige invloed op
de regelbaarheid. De niet-lineaire wrijving van de yinger is weI de
lastigst~. De inherente elasticiteit van een opgesloten luchtvolume
maakt het positioneren relatief moeilijk omdat de eigen stijfheid gering
is.

De m1.X van analoge en digitale, tijdkontinue en tijddiskrete kompo
nenten maakt dat de (re-)konstruktie van een gedetaille~rd model van het
komplete systeem een moeilijke opgave is. Het is aantrekkelijk om sterk
vereenvoudigde modellen te gebruiken.

Ondanks deze beperkingen is het mogelijk een redelijke kracht- en
positieregeling te maken. De stij fheid van een yinger is aan grenzen
gebonden, dit 1.S inherent aan het gebruikte medium. De kwaliteit
evenaart gemakkelijk de regeling van de grijper met de gekoppelde
vingers, maar nu bovendien voor individueel bestuurbare vingers.

Door het onafhankelijk kunnen besturen van de vingers ontstaan
tenminste 3 n1.euwe mogelijkheden

1) Uitbreiding van de resolutie van de robot + grijper. H~t voorwerp kan
met 2 extra vrijheidsgraden nauwkeurig over kleine afstanden t.o.v.
de arm van de robot bewogen worden. Dit gebeurt relatief t.o.v. het
koordinatenstelsel zoa1s dit door de kamera boven de grij per gezien
wordt. Het positioneren van een voorwerp met de grijper is nu in de
praktijk gedemonstreerd.

2) Regeling van de impedantie van de arm met zo klein mogelijke
bewegende massa. De grijper moet in principe een hogere bandbreedte
hebben dan de arm, dan kan de impedantie waarmee het voorwerp
vastgehouden wordt over een groter bereik ingesteld worden. Dit is
een mogelijkheid voor de nabije toekomst (Paul Luttikhuizen).

3) Bij een ext~rne kracht op h~t voorwerp hoeft het in principe niet
meer uit de grij per te vallen. Met de grij per met de gekoppe Ide
vingers bewegen de vingers (in knijpkrachtmode) bij voldoende grote
externe kracht uit e1kaar. Met het nieuwe konsept kunnen de vingers
in principe (met een eigenlijk ook ongewenste positiefout) met het
voorwerp meebewegen, in ieder geval tot de robot de grijper zodanig
verp1aatst heeft dat het voorwerp er niet meer er uit gedrukt dreigt
te worden. Dit is n0g ni~t geprobeerd.

Met de gebouwde opstelling is het mogelijk veel inzicht te verkrijgen
in de regelproblemen. Aller1ei variabelen zijn goed te observeren d.m.v.
geplotte tijddomein analyses. Allerlei regelalgoritmen zijn gemakkelijk
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software geimplementeerd worden, in een taal
Hierin onderscheidt de opstelling zich in
(tot nu toe) bestaande pneumatische grijper

Technische Universiteit Eindhoven,
Philips Natuurkundig Laboratorium Eindhoven,
Jeroen H. Stessen ("Mad Max"), 870129.
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Gebruikte symbolen.

De gebruikte symbolen staan ongeveer 1n alfabetische volgorde vermeld.

Naarn Betekenis Eenheid

====-------=====~~~;---------------------------------------======:--

hoogte van de cylinder

gaskonstante in gaswet voor lucht in kg
absolute kamertemperatuur 20 C

m~2

m~2

m~2

m~2

1
1
1

N
N
N
N
N s / m

m

kg
kg
kg
kg

Pa
Pa
Pa
Pa
Pa
Pa
pa

Pa s / kg
Pa s / k<>co

J / kg K
K

m
m
m

= druk/massastroom
druk/massastroom

luchtweerstand slang
luchtweerstand klep

de positie van de zuiger
bovenste begrenzing zuiger
onderste begrenzing zuiger

oppervlak van een zijde van de zuiger
oppervlak zuigerstang
oppervlak zuiger waarmee yinger opent
oppervlak zuiger waarmee yinger sluit

massa van de lucht 1n module of cylinder
massa van de lucht 1n de cylinder
massa van de lucht 1n de module
bew~gende massa van 1 vinger

duty factor (relatieve opening) van klep
duty factor van vulklep
duty factor van leegklep

een druk in de module of in de cylinder
de aktuele druk in de cylinder
luchtdruk persluchtnet
luchtdruk atmosfeer
de aktuele druk in de drukregelaar module
denkbeeldig (absoluut) druksetpoint
de aktuele druk in een ongedeeld systeem

de kracht van de lucht op de zuiger
F_p , maar na aftrek v/d statische wrijving
Coulombse wrijving term
stick slip term
viskeuse wrijving faktor

Rh
Rv

Rs
T

x
x max

x m1n

H

A

AO
Al
A2

P

P_cyl
P max
P min
P mod
P_setpt
P tot

D
D fill
D vent
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V
V_cyl
V c 0
V mod
V tot

V actual
V dead
V del
V error
V_pwm
V_setpt

volume van de module of de cylinder
volume van de cylinder = V c 0 + H * A
minimaal volume cylinder + 1/2 slang
volume drukmodule + 1/2 slang
het tot ale volume van een ongedeeld systeem

elektrisch ekwivalent voor module druk
V_pwm met dode zone
V_pwm met dode zone en dode tijd
set point - actual , het foutsignaal
stuursignaal voor pulsbreedte modulatoren
elektrisch druksetpoint lE-5 V / Pa

V
V
V

V

V
V
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A APPENDIX.

A.l Details van de analoge I/O.

A.l.l Inleiding.

De analoog-digitaal kaart moet 8 analoge uitgangen en 16 analoge
ingangen kunnen bemonsteren. De digit ale zijde van de kaart moet
aangesloten worden op een PG3600 VME digitale I/O-kaart. De kaart met de
analoge drukregelaars en de positiepotmeters worden op de analoge zijde
van de analoog-digitaalkaart aangesloten.

A.l.2 Funktionele beschrijving van de A/D-kaart.

Er moeten 4 verschillende operaties uitgevoerd kunnen worden :
1) Schrijven van 2 adressen van elk 4 bit voor de keuze van de DAC en

het kanaal van de ADC-multiplexer.
2) Schrijven van l6-bits data voor de DAC.
3) Starten van een konversie van de ADC.
4) Lezen van l4-bits (max. l6-bits) data van de ADC.

Deze moeten kunnen voorkomen in de volgende kombinaties
1) AIleen input: schrijven van 4-bits MUX-adres, konversie starten,

lezen van ADC-data, totaal 3 akties.
2) AIleen output : schrijven van 4-bits DAC-adres, schrijven van

DAC-data, totaal 2 akties.
3) Input en output : schrijven van 4-bits MUX-adres en 4-bits DAC-adres

tegelijk, schrijven van DAC-data, konversie starten, lezen van
AUC-data, totaal 4 akties i.p.v. 2+3=5.

Ret kommando dat de konversie start 1.S geimplementeerd als een loze
leesaktie. Er zijn dus 2 verschillende schrijfakties en 2 verschillende
leesakties. De digitale I/O beschikt over een input en een output met
elk 16 datalijnen en 2 handshake lijnen. De datalijnen van de output
zijn in principe alle 16 nodig voor de DAC-data. Er is dus geen lijn
meer over om vanuit de 68000 processor de digitaal-analoog kaart te
kunnen meedelen welke van de 2 lees- resp. schrijfakties gevraagd wordt.
De U/A-kaart houdt dit nu zelf bij met 2 stuks modulo-2 tellers (toggle
flip-flops). Deze oplossing veronderstelt weI dat de lees- en schrijf
akties elk steeds in tweevoud gedaan worden.

De toestand van de beide I-bit tellers wordt aangegeven met een
tweekleuren LED. De bovenste vooc de input, de onderste voor de output
van de D/A-kaart.

Voor de bovenste LED geldt :
1) groen een gekombineerd 8-bits MUX- en DAC-adres wordt verwacht.
2) rood : 16-bits DAC-data wordt verwacht.
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Voor de onderste LED geldt :
1) groen de volgende leesaktie start een konversie van de ADG.
2) rood : de volgende leesaktie ontvangt 14-bits data van de ADG.

De 14 bits van de ADG z1Jn zogenaamd "left-justified" aangesloten op
de 16 bits van de digitale input, dus de 14 meest signifikante bits
worden gebruikt. Ret bereik is daarom OxOOOO tIm Oxfffc in stappen van
Ox0004. Een verandering van het LSB van de ADG wordt dus door de
software als een stap van 4 increments gezien. Ret voordeel van deze
methode is dat de software onafhankelijk wordt van de feitelijke
woordlengte van de omzet ters. In het andere geval, met een "right
justified interface" moet de software aangepast worden aan de verschil
lende woordlengten.

Ret minst signifikante bit is aangesloten op de status-uitgang van de
ADG. Dit is 1 als de konversie gaande is en 0 als de konversie voltooid
is. In de so ftware wordt de input aangepast tot een signed integer. De
meest negatieve spanning geeft Ox8000, de meest positieve spanning geeft
Ox7ffc. De ruis is ongeveer 2 tot 3 bits van 14 bits totaal, ofweI 16
tot 32 increments van de volle 16-bits schaal.

De 16 bits van de DAGs zijn direkt aangesloten. D.m.v. een paar extra
weerstanden aan de I/V-omzetter is bereikt dat het spanningsbereik
bipolair is. De relatie spanning/increment is in principe gelijk aan die
van de ADG maar de offset is voor elke DAG verschillend. Dit verschil
wordt door de software gekorrigeerd.

A.l.3 Bijzonderheden.

Om synchronisat ieproblemen te voorkomen wordt door een akt ie op het
ene kanaal automat isch de toestand van het andere kanaal teruggesteld
naar "groen". Dit heeft nog 2 andere gevolgen :

1) Vanwege snelheidsverschillen in de optocouplers van de DIOG mogen een
lees- en een schrijfaktie elkaar niet te snel opvolgen. De

reset-ingang van de T-flip-flop heeft i~~ers voorrang op de
clock-ingang. Dit is de reden waarom voor een I/O-aktie BEIDE kanalen
vrij moeten zijn. Dit gegeven is verwerkt in de routine
"do conversions".

2) Bij een aIleen-output operatie (die vaak voorkomt) wordt 1 schrij f
aktie gevolgd door 2 leesakties. Dit is (vanwege de
synchronisat ie-truuk) door de D/ A-kaart niet meer te onderscheiden
van 2 schrijfakties gevolgd door 2 leesakties. Ret gevolg is dat er
altijd ook een DAG bemonsterd zal worden. Door in het a-bits adres in
de Ie schrij faktie het adres van een niet-bestaande DAG te kiezen
wordt dit probleem omzeild. Er worden toch slechts a van de 16
mogelijke adressen gebruikt. Adres 14 1S veilig en wordt door
"convert" gebruikt als er meer input- dan output-requests zijn.
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Bij de schrijf-adres en start-konversie akties wordt onmiddellijk een
handshake signaal naar de DIOC gegenereerd. Bij de schrij f-data en
lees-data akties wordt het handshake signaal pas gegenereerd als de
konversie voltooid is.

Vanwege de toepassing in digit ale audio hebben deze omzetters de
zeldzame eigenschap dat de digitale data serieel getransporteerd wordt.
Voor een ADC is dit geen enkel probleem, aangezien dit in kombinatie met
de successieve approximatie techniek niet ten koste van de snelheid
gaat, en bovendien de omzetting naar 14 bits parallelle data zeer
eenvoudig is.

Voor een DAC echter is dit een eigenschap die een nogal komp1exe
schakeling vereist. Er moeten na~elijk precies 16 klokpulsen gegenereerd
worden, waarna een word-select lijn moet omklappen. Het is niet de
bedoeling dat de data voor alle 8 DACs in 8 stuks 16 bits registers
(hardware) wordt opgeslagen, dat zou teveel ruimte kosten. Het probleem
ligt nu ook in de adressering van de juiste analoge uitgang. Nu e.e.a.
eenmaal is uitgezocht worden deze DACs hopelijk vaker voor instrumen
tatie gebruikt.

De 2 helften van 1 dual DAC moeten per se Q'11 bt~urten aangestuurd
worden, hoewel niet noodzakelijk onmiddellijk na elkaar. De DAC met het
even adres (2n) wordt het eerst beschreven. De analoge uitgangen
veranderen pas nadat de DAC met het oneven adres (2n+1) ook beschreven
is. Er ontstaat dus aan de ana10ge uitgangen geen faseverschil. Dit is
plezierig. Er is ook geen wezenlijk nadeel aan deze eis, omdat voor de
besturing van 1 yinger tach altijd 2 uitgangen aangestuurd moeten worden
(2 drukregelaars). Het is dus niet mogelijk Om slechts 1 analoge uitgang
te bemonsteren !

De 10 MHz oscillator voor de DACs wordt uitgeschakeld tijdens de
konversie van de ADC. Dit vermindert de ruis die de ADC meet. Dit lijkt
geen nieuwe problernen te veroorzaken. Een niet-aktieve DAC heeft
blijkbaar geen system clock nodig.

A.1.4 Opsornming van de gebruikte komponenten.

Alle digitale funkties op de kaart zlJn uitgevoerd 1n de moderne
high-speed CMOS techniek, zie lit. [11]. De analoog-digitaa1kaart bevat
in totaal 34 IC's en 6 spanningsregelaars die de volgende deelfunktie~

realiseren :

Voor de analoge uitgangen

1) Interface naar de digitale uitgang van de PG3600 DIOC.
2S-polige male D-konnektor en 2/8 74HCT244.
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2) Schake1ing voor het onderscheiden van schrijf-adres en schrijf-data.
2/4 74HC132, 1/2 74HCT107, 3/4 74HCT02, 2/8 74HCT244 en 1 LED.

3) Een (4+3+1=)8 bits register voor het nummer van de geadresseerde
ingang en uitgang.
8/8 74HCT534.

4) Een oscillator 10 MHz en 2 delers voor een 4-fasen klok van 5 MHz.
2/4 74HC132 en 2/2 74HCT107.

5) Een schakeling voor het opwekken van klok- en strobe-signa1en etc.
voor de DACs,
2/2 74HCT107, 1/1 74HCT161, 4/4 74HCT02, 1/4 74HC132, 2/1 74HCT238 en
4/2 74HCT74.

6) Een 16 bits schuifregister parallel naar serieel voor de DACs.
2/1 74HCT166 en 1/4 74HC132.

7) 4 dual 16 bits DACs TDA 1541 en 4 dual opamps NE 5512 voor 8 ana10ge
uitgangen.
8/2 TDA1541 en 8/2 NE 5512.

8) Een + en - 5 Volt voeding voor de DACs.
1 7805UC en 1 7905UC.

Voor de analoge ingangen

1) Interface naar de digitale ingang van de PG3600 DIOC.
25-polige female D-konnektor, 2/8 74HCT244 en 16/8 74HCT540.

2) Een schake1ing voor het onderscheiden van start-konversie en
lees-data.
5/6 74HC14, 1/2 74HCT107, 4/4 74HCT02, 2/8 74HCT244 en 1 LED.

3) Een 16-naar-1 analoge multiplexer voor de ADC, voor 16 ana10ge
ingangen.
2/1 AD7501 en 1/6 74HC14.

4) Een track and hold versterker TDA 1535 en een 14 bits ADC, type
TDA 1534.
1 TDA1534 en 1 TDA1535.

5) Een 14 bits schuifregister serieel naar parallel voor de ADC.
2/1 74HCT164 en 1/4 74HC132.

6) Een + en - 5 Volt voeding voor de ADC en T&H.
1 78L05 en 1 79L05.

7) Een + en - 12 Volt voeding voor de positiepotmeter.
1 78L12 en 1 79L12.
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AIle voedingsspanningen z1Jn ruimschoots ontkoppeld, o.a. bij elk IC.
De analoge en digit ale massa zijn streng gescheiden. Vlak bij de ADC is
de enige verbinding tussen beide via een weerstand van 100 Ohm parallel
aan een kondensator van 100 nF. Aan elke dual DAC is een kondensator van
820 pF toegevoegd tussen de pinnen 16 en 17. Deze is nOdig voor een
interne oscillator. In het databoek is deze abusievelijk in het IC
getekend. Deze moet bij de door mij gebruikte (prototype) versie van de
chip extern aangesloten worden. Dit mag altijd want de pinnen zijn op
papier niet aangesloten.

A.l.5 Aangesloten komponenten.

De uitgang van de DIOC is aangesloten op Xl, de bovenste konnektor. De
ingang van de DIOC 1S aangesloten op X2. De drukregelaar kaart is
aangesloten op X3. Alle 3 aansluitingen worden gemaakt met een normale
25-aderige bandkabel. De positiepotmeters zijn aangesloten op X4, de
onderste (kleine) konnektor. Hiervoor is een speciale kabel gemaakt. De
ana loge ingangen nr. 8 tim 13 zijn aangesloten op de resp. pennen 2, 10,
6, 14, 4 en 12 van X4.

De X-ingang van de XY-schrijver 1S aangesloten op uitgang 6, X3 pin 3.
De Y-ingang is aangesloten op uitgang 7, X3 pin 2. Hiermee kunnen de
grafieken van de tijddomein analyses geplot worden.

Verder is op de analoog-digitaal kaart een klein printje bevest igd
waarop de extra analoge D-termen (snelheidstegenkoppeling) uit figuur 21
voor de positieregelaars van de vingers 0 en 1 zijn geimplementeerd.
Ingang 8 is teruggekoppeld naar uitgangen 0 en 1. Ingang 9 is terugge
koppeld naar uitgangen 1 en 3.

A.l.6 Konfigura~~e van de DIOC.

De PG3600 digitale I/O-kaart moet eerst gekonfigureerd worden. De
korrekte instellingen zijn

Adres : OxCOOO .. OxCOO5. De PG2025 processorkaart vertaalt dit zelf naar
de adressen Ox3COOO .. Ox3C005.
Jumpers W39, 41, 42, 44, 46, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 en 34
verwijderen.
Jumpers W38, 40, 43, 45, 47, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 en 35
aanbrengen.

Non-privileged I/O-access : toegestaan (hoewel niet nodig, interrupt
service routine wordt in supervisor mode verwerkt).
Jumper W36 verwijderen.
Jumper W37 aanbrengen.

Polariteit van de handshake signalen negatief aktief.
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Jumpers Wll, 4, 12 en 2 verwijderen.
Jumpers WlO, 3, 13 en 1 aanbrengen.

Snelheid van de handshake: onvertraagd.
Jumpers W15 en 19 verwijderen.
Jumpers W14 en 18 aanbrengen.

Voeding van de sekundaire zijde
Jumper W7 verwijderen.
Jumper W8 en 9 aanbrengen.

Ledkolom display : aan.
Jumper W5 verwijderen.
Jumper W6 aanbrengen.

+5 Volt.

Sysfail signaal als voeding wegvalt
Jumper W49 verwijderen.
Jumper W48 aanbrengen.

niet genereren.

Niet genoemde jumpers zijn niet 1n tekst gedokumenteerd, alleen 1n het
schema van de DIOe. Handhaaf hier de fabrieksinstellingen.

Omdat de Dloe interrupts kan genereren moet op de achterkant van de
VME-bus de lACK jumper verwijderd (of een kwartslag gedraaid) worden.
Dit moet gebeuren op de plaats waar de DIOe ingestoken wordt. Als de
DIOe (of elke andere kaart met een VME-interruptor) verwijderd wordt dan
moet de jumper weer aangebracht worden. lets dergelijks geldt ook voor
processorkaarten (VME-master). Kaarten mogen dus niet willekeurig
ge(de)monteerd worden !

A.l.7 Bekende fouten.

Alle gemaakte programma's draaien oneindig lang. Een programma wordt
gestopt met de interrupt- of resettoets op de processorkaart of met de
resettoets op de buscontrollerkaart. Voordat een programma (opnieuw)
gestart kan worden moet een busreset (grote rode toets) gegeven worden,
anders blijft het programma meestal hangen op een ontbrekende
I/O-interrupt.

Na een reset (warme start) wordt SOms het hele geheugen van de PG2025
processorkaart gewist (als bij een koude start). Dit is een fout van het
PMON monitorprogramma.

De besturingsprogramma's beginnen met een "warming-up" voor de
vingers, bestaande uit 5 heen-en-weer bewegingen. Het is gebleken dat
soms een pneumatische klep niet wil openen. Als dit na 5 bewegingen nog
steeds het geval is, dan moet het programma nogmaals gestart worden.

Na het inschakelen van de analoog-digitaalkaart werkt soms de ADC
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niet. Dit is duidelijk te merken aan de status van de digitale input van
de DIOC en aan het (wan- )gedrag van de regelprogramma' s. De oorzaak is
onbekend, verwisselen van de ADC helpt niet. De remedie 1.S opnieuw
inschakelen van de voeding.

A.2 Kalibratievoorschrift.

A.2.l De voedingsspanningen.

De voedingsspanningen van +10 Volt en +48 Volt op de drukregelaarkaart
worden het eerste afgeregeld met een nauwkeurige voltmeter. Riervoor
hoeft verder niets op de kaart aangesloten te zijn. De 10 Volt voeding
moet tussen 9.99 en 10.01 Volt afgeregeld worden. De 48 Volt voeding
moet tussen 48 en 50 volt ingesteld worden (niet erg kritisch).

A.2.2 De driehoekgenerator voor de PWM.

De frekwentie van de driehoekgenerator wordt op 200 Hz afgeregeld. Dit
kan eenvoudig met een oscilloskoop of een frekwentieteller. De beste
methode is afregelen met een werkende hybride drukregelaar met een
rege lcyc Ius van 10 msec. Ret kriterium is dan minimale hoorbare inter
ferentie tussen de frekwenties van 200 Rz en 100 Hz. Dat is immers het
doel van deze afregeling. De interferentie is beter hoorbaar als een
drukregelaar lekkage moet kompenseren, dus draai eventueel enkele
pneumatische verbindingen een stukje los.

De verschuiving van de driehoekspanningen moet afgeregeld worden met
alle drukregelaars in het lineaire gebied. Hiertoe worden de setpoint
ingangen op ca. 4 Volt gezet, het persluchtnet van 8 bar wordt aange
s loten en de slangen uit de drukrege laar modules moe ten uiteraard aan

of afgesloten zijn (dus niet open). Ret kriterium is dat de 200 Hz toon
van de rust(lucht)stroom bijna niet meer hoorbaar is. De overname tussen
vul- en leegkleppen is dan optimaal. De spanning van +48 Volt moet reeds
afgeregeld zijn.

A.2.3 De analoge drukregelaars.

De drukversterkers moeten gekalibreerd worden voor de fouten van de
druksensoren. Eerst wordt de offset (het nulpunt) afgeregeld. De
setpoint ingang wordt op een zOdanige lage (negatieve) spanning aange
sloten dat de vulklep sluit en de leegklep opent. De druk wordt dan
minimaal, a bar relatief. De aktuele druk uitgang wordt dan met de
offset potmeter afgeregeld op 0 Volt.

Daarna wordt de gain (de versterking) afgeregeld. Hiervoor 1.S een
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bekende (zo hoog mogelijke) druk, van bijv. 7 of 8 bar relatief, nodig.
Daartoe worden het persluchtnet en een nauwkeurige drukmeter aange
sloten. De setpoint ingang wordt op een zodanig hoge (positieve)
spanning aangesloten dat de vulklep opent en de leegklep sluit. De
aktuele druk uitgang wordt dan met de gain potmeter afgeregeld op een
spanning die gelijk is aan de door de drukmeter aangeduide relatieve
druk.

Het instellen van de setpoint ingang en het meten van de aktuele druk
uitgang kan ook met de komputer en de analoog-digitaalkaart. Daarvoor is
er een (simpel) programma [STESSEN.C1CALIB.C. Dit toont de aktuele druk
van aIle 8 drukregelaars tegelijk. De resolutie is enkele mbar. Hiervoor
hoeft de ADC nog niet nauwkeurig afgeregeld te zijn. De spanning van
+10 Volt moet weI al afgeregeld zijn.

A.2.4 De gevoeligheid van de ADC.

Het algoritme voor de verbeterde (hybride) drukregelaar werkt optimaal
als de gevoeligheden (in increments per Volt) van de analoge uitgangen
en ingangen gelijk zijn. De gevoeligheden van de DACs zijn vast, de
gevoeligheid van de ADC kan gevarieerd worden.

De afregeling geschiedt door achtereenvolgens 2 verschillende
setpoints voor de drukregelaars naar 2 of meer DACs (een even aantal !)
te sturen. De drukregelaars moeten in het lineaire gebied blijven, dus
de spanningen moeten tussen ca. +0.5 Vol t en +7.5 Vol t liggen. Als de
drukregelaar gestabiliseerd is worden de aktuele druk spanningen via de
ADC inge 1ezen. Daarna gebeurt het ze 1fde voor de andere .waarde voor het
setpoint.

De ADC wordt zo afgeregeld dat het verschil van de waarden uit de ADC
gelijk wordt aan het verschil van de waarden naar de DACs. De absolute
waarden zijn dus niet van belang, aIleen het verschil van de beide
waarden. De afrege ling benodigt meerdere iteraties. Een uiteindelijke
afwijking van enkele procenten is toelaatbaar.

A.3 Simulatiemodel voor 1 vinger met PSI.

A.3.l De werking van PSI.

Een geschikt programma voor tijddomein modellering is het programma
"PSIII (Interac tive Simulation Program) van de Technische Universiteit
Delft. De gebruiksaanwijzing staat in lit. [7]. Dit programma laat de
gebruiker een model van een netwerk opbouwen uit blokken. Een blok kan
bijv. een konstante, opteller, vermenigvuld iger, integrator of schake
laar zijn. De verbindingen tussen uitgangen en ingangen van de blokken
moet aangegeven worden. Sommige blokken hebben 1 of meer parameters. De
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gegevens kunnen interaktief in de komputer ingevoerd worden.

De uitvoer van een simulatie bestaat i.h.a. uit een aantal grafieken
op een kleurenbeeldscherm. Ret progrannna 1.S ook 1.n staat een klein
aantal parameters te optimaliseren, op basis van een zelf nader te
definieren opt imal isat ie kriterium. Gegeven een goed model van het te
besturen systeem zou hiermee ook een optimale regelaar voor dat systeem
(de grijper) ontworpen kunnen worden.

De simulatie van een PSI-model is bruikbaar voor het
grootte-orde van systeemparameters en de signaalvormen
veerbare variabelen. Dit gebeurt door responsies te
vergelijken met werkelijk gemeten responsies.

schatten van de
van niet obser

tekenen en te

De simulatie met PSI bleek geen goede hulp te z1.Jn bij het vinden van
de struktuur van het model. De analyse van het werkelijke objekt en de
synthese van het simulatiemodel blijven handwerk.

A.3.2 Ret PSI-model van 2 drukregelaars en 1 mechaniek.

Een geschikte toepassing van de simulatie was het geval van de
luchtweerstand van de slangen. Ret simulatiemodel verschaft inzicht in
de (ook kwantitatieve) overeenkomst tussen luchtweerstand en viskeuse
wrijving.

Ret gekonstrueerde PSI-model omvat 2 drukregelaars en 1 vingermecha
niek. Geimplementeerd zijn de vergelijkingen (1.6), (1.7), 0.9) tim
0.16), (2.2) (met toevoeging voor het vastlopen van de vinger), (2.4)
en (2.5). Dit is een model voor 1 vinger met knijpkracht sturing, tevens
bruikbaar voor de simulatie van open-loop positiesturing.

De positie van de vinger 1.S begrensd tussen 2 aanslagen. Ret is niet
goed de aanslagen voor te stellen door 2 stijve veren, zoals 1.n
werkelijkheid wel het geval is. Ret probleem is dat door het toevoegen
van een stijve veer tijdens het vastlopen de tijdkonstante van de
mechanika erg klein wordt. Voor het rekenmodel in PSI betekent dat, dat
de tijdstap dan nog kleiner moet zijn. Werken met een variabele
stapgrootte gaat niet goed in kombinatie met time-delay blokken en
altijd met een kleine stapgrootte rekenen is veel te langzaam. De
theoretisch korrekte oplossing is dus niet praktisch bruikbaar.

Vergelijking (2.2) wordt, zoals gebruikelijk, geimplementeerd d.m.v. 2
integratoren. De eerste integreert versnelling naar snelheid, de tweede
integreert snelheid naar positie. Zowel snelheid als positie worden 1.n
de modellen van de drukregelaars gebruikt, namelijk voor dV_cyl/dt en
V_cyl. Ret vastlopen van de vinger wordt gesimuleerd door
mode-controlled integratoren "INC" i. p.v. gewone integratoren "INT" te
gebruiken. De uitgangen worden gepreset op het moment dat de zuiger
positie vastloopt.
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D.m.v. vergelijking van simulatie en experiment kunnen diverse para
meters worden bepaald, zoals : de massa M, de viskeuse wrijving Fv, de
niet-lineaire wrijvingstermen Fc en Fs en de weerstand Rh van de slang.
De venn van de gesimuleerde responsies wijkt af van de vorm van de aan
de grijper gemeten responsies, ondanks vele verschillende geprobeerde
parameterwaarden. Dit wijst erop dat de struktuur van het model nog niet
voldoende waarheidsgetrouw is.

Mogelijke probleempunten zijn

1) De pneumatiek, met name ook de slang,
ruimtelijk gedistribueerde karakter eigenlijk
orde (netwerk-) modellen omschrijven.

2) De ge Idigheid van de
de veronderstelling
betwisten.

algemene gaswet (geldt voor een ideaal gas)
van konstante temperatuur (isotherm) zijn

en
te

3) De niet-lineaire statische wrl.Jving heeft niet het eenvoudige voor
spelbare karakter dat in vergelijking (2.4) gesuggereerd wordt.

4) Een betere modellering van enkele snelle verschijnselen zoals de
pulsbreedte modulatie van de analoge drukregelaars en de details van
het vastlopen van de yinger heeft een onaanvaardbaar grote toename
van de voor de simulatie benodigde rekentijd tot gevolg.

5) De gevolgen van het tijddiskreet zijn van de positieregelaar en de
tijdvertraging t.g.v. de berekeningen van de positieregelaar zijn nog
helemaal niet in een model opgenomen. Het bestaande model is slechts
een open loop model. De kwaliteit van het model van de yinger zal
nooit voldoende zijn om ook de positieregeling te kunnen simuleren.

Een listing van een PSI-model is aanwezig in de file
[STESSEN. PSI]DRUKREG12A. PS6. De struktuur van het model is konform de
genoemde modelvergelijkingen maar de responsie is nog niet konform de
werkelijk gemeten responsie, er zit ergens een foutje in. Een op een
andere struktuur van het model gebaseerde versie, in de file
[STESSEN.PSI]DRUKREGll.PS6, geeft een beter overeenkomende responsie.

De blokken waarvan de namen met een "1" of "2" beginnen zijn onderdeel
van de drukregelaar die de yinger sluit resp. opent. De blokken die met
een "if" beginnen zijn onderdeel van de mechanika van de yinger of van de
druksetpoint generatie. De overige blokken zijn algemeen, meestal
konstanten.

N.B. In de besturings programma's voor yinger "0" worden resp. de
drukken "I" en "0" gestuurd, i.p.v. "1" en "2".

Een listing en een simulatie verkrijgt U met de kommando's
letters verplicht !)
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$ set default userdiskl:[stessen.psi]
$ psi

PSI> MR DRUKREG12A Y(es)
PSI> L,SI,SS,SA,SN (listing)
PSI> R (simulatierun, duurt ca. 50 sec)
PSI> EXIT

$

Voor het R(un)-kommando moet een TARDIS-100 kleurendisplay tussen de
VAX en de terminal aangesloten zijn. Een hardcopy van de display kan op
een EPSON MX-IOO printer afgedrukt worden met de volgende 3
toetsaanslagen : <CTRL>\ 1 H (of <CTRL>\ 2 H 7) De printer moet intern
op een regelafstand van 8/72 inch ingesteld staan.

A.4 De Whitesmith C-compiler.

A.4.1 De in- en uitvoerfiles.

De Whitesmith compiler wordt aangeroepen met een DCL-file (Digital
command language). De aanroep om de file XXX. C te vertalen luidt 1n
principe "@[STESSEN.COM]CCTOS XXX". De uitvoer bestaat uit 4 files

1) File XXX.A, dit is de uitvoer van de compiler en invoer voor de 68000
assembler en bestaat uit leesbare machinetaal (assembly language).
Deze file kan gewist worden.

2) File XXX.O, dit is de uitvoer van de assembler en de invoer voor de
linker. Meerdere .0 files kunnen tot 1 .0 file gelinkt worden. Ook
libraries (terminal-I/O en mathematiek) worden meegelinkt. Deze file
kan ook gewist worden.

3) File XXX.M, dit is de tabel van symbolen. Elke globale identifier die
niet als "static" gedeklareerd is heeft een adres dat U in deze tabel
kunt terugvinden. Hiermee is het mogelijk om op het 68000 VME-systeem
variabelen en parameters te bekijken en te veranderen. Het startadres
van het programma (Lh.a. de procedure II main () II) is in deze tabel
te vinden.

4) File XXX.S, dit is de eigenlijke uitvoer van de compiler in een vorm
(Intel format) die geschikt is om in de processorkaart geladen te
worden. Dit gebeurt in essentie met het PMON kommando "DL=TYPE
XXX.S". Het programma wordt in principe gestart met "CA
<startadres>". Dit is het adres van main (), label " main".
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A.4.2 De kommandofile voor de compiler.

Hier voIgt de DCL kommandofile voor de Whitesmith compiler onder
VAX-VMS (versie 4.4) :

$! file [STESSEN.COM]CCTOS.COM
$! this is the "Whitesmith" C-compiler to 68000 S-records
$ on error then exit
$ !
$ write sys$output II Preprocessing ",pl,".C file"
$ cpp -0 cpp.tmp -x -i lib: 'pl'.c
$ write sys$output" Compiling pass I"
$ cpl -0 cpl.tmp -m -a -1 cpp.tmp
$ delete cpp.tmp;*
$ write sys$output" Compiling pass 2"
$ c68 -0 'pl'.a -x4 cpl.tmp
$ delete cpl.tmp;*
$ write sys$output" Assembling .. ",pl,".A file"
$ a68 -0 'pl'.o 'pl'.a
$ !
$ text = 81000
$ data = 90000
$ write sys$output" Linking ..... ",pl,".O file"
$ write sys$output II( start program = "text' )"
$ write sys$output "( start data = "data' )"
$ Ink -0 lnk.tmp -tbOx'text' -dbOx'data' 'pl'.o -

in_out4.0 plotter4.0 pressure4.0 
[luttikh.lib]vme.lib lib:libc.68k lib:libm.68k

$ !
$! these files ( IN_OUT4.0 , PLOTTER4.0 , PRESSURE4.0 ) are for ME only
$ !
$ write sys$output II Building .... " ,pl,".M file"
$ reI lnk.tmp >'pl'.m
$ !
$ write sys$output II Building .... ",pl,".S file"
$ hex -s lnk.tmp >'pl'.s
$ !
$ delete lnk.tmp;*
$ write sys$output" Entry point 1.S ."

$ search/exact 'pl'.m " main"
$ write sys$output II Thank you, call again-G-G"
$ !
$ exit
$! improved by J.H. Stessen 860714

Voor de kompilatie van de files IN_OUT4.C, PLOTTER4.C en PRESSURE4.C,
die later aan andere programma's gelinkt worden, moet de kompilatie met
<CTRL>C of <CTRL>Y afgebroken worden zodra de linkfase (Linking ..... )
begint.

105



APPENDIX

A.s De C-programma's.

A.s.l Beschrijving van de procedure "convert".

Van 1 belangrijke procedure voIgt hier eerst de funktionele beschrij
ving, de procedure "convert" zorgt ervoor dat paralle 1 met het hoofd
programma (het regelalgoritme) de analoge I/o-akties gedaan worden. Deze
procedure, en de diverse hulpprocedures eromheen, is geheel aangepast
aan de gebruikte interface hardware. Als de software ooit rigoureus gaat
worden veranderd dan 1S dit waarschijnlijk de laatste plaats die
daarvoor in aanrnerking komt.

De header van "convert" luidt

int convert ( n out , outputs , n_1np , inputs )
char n out, outputs [] , n_inp , inputs [] ;

De parameters zijn

1) n_out, 0 <= n out <= 16. Dit getal geeft aan hoeveel analoge
uitgangen bemonsterd moeten worden.

2) outputs [], 0 <= outputs [i] <= 15. Deze array geeft aan welke
analoge uitgangen bemonsterd moeten worden. De lengte van outputs []
moet tenminste n out zijn.

3) n_inp, 0 <= n_inp <= 16. Dit getal geeft aan hoeveel ana loge ingangen
bemonsterd moeten worden.

4) inputs [], 0 <= inputs [i] <= 15. Deze array geeft aan welke analoge
ingangen bemonsterd moeten worden. De lengte van inputs [] moet
tenminste ~inp zijn.

De "n out" stuks analoge uitgangen worden bemonsterd 1n de volgorde
waarin ze 1n de array "outputs []" voorkomen. De nieuwe waarde voor de
uitgangen is afkomstig uit de globale array "an output []". De routine
"convert" zorgt ervoor dat de gevraagde analoge-uitgangen overeenkomen
met de waarden in het array. Voor elke voltooide bemonstering wordt een
"signal (&outp_done)" gedaan.

De "n_ inp" stuks analoge ingangen worden bemonsterd in de volgorde
waarin ze in de array "inputs []" voorkomen. De nieuwe waarde van de
ingangen wordt geplaatst in de globale array "an_input [l". De routine
"convert" zorgt ervoor dat de waarden in het array overeenkomen met de
gevraagde analoge ingangen. Voor elke voltooide bemonstering wordt een
"signal (&inp_valid)" gedaan.

De in- en uitgangen worden in de arrays "an_input []" en
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"an_output (]" voorgesteld door l6-bit signed integers ("short"). Deze
hebben een bereik van -32768 tim +32767, of hexadecimaal Ox8000 tim
Ox7fff. De ingangen hebben een resolutie van ~ increments, de uitgangen
hebben een resolutie van 1 increment.

Er is voor gezorgd dat in- en uitgangen dezelfde schaling gebruiken.
D.w.z. Ox8000 komt overeen met lage spanning en Ox7fff komt overeen met
hoge spanning. De helling van de Volt/bit relatie is voor de uitgangen
niet exact identiek aan die van de ingangen. Ret nul punt van de schaal
is helemaal niet hetzelfde. Dit is voor iedere uitgang een beetje
verschillend en ook totaal verschillend van het nulpunt van de ingangen.
De schaling van de ingangen onderling is weI identiek, ze gebruiken
immers dezelfde ADC.

Analoge in- en uitgangen worden zoveel mogelij k gemengd bemonsterd,
d.w.z. een uitgang, een ingang, een uitgang, etc. Als er meer ingangen
dan uitgangen bemonsterd moeten worden dan worden er later aIleen nag
maar ingangen bemonsterd, de uitgangen zijn dan het eerst afgewerkt.
Meer uitgangen dan ingangen mag ook.

Ret regelalgoritme draait als voorgrond programma. De I/O-routine
"do-conversions" draait parallel als achtergrond programma en heeft een
hogere prioriteit. De I/O-routine kan niet aktief wachten op het
hoofdprogramma maar wordt afgebroken tot een volgende interrupt van de
DIOC of een volgende aktivering door het hoofdprogramma. Ret hoofdpro
gramma kan en mag weI aktief wachten op de I/O-routine omdat de laatste
immers via de interrupts tach voorrang heeft. Tijdens het wachten zal er
dus tens lotte iets gebeuren. Ret is het beste pas zo laat mogelijk te
gaan wachten en eerst zoveel mogelijk nuttige berekeningen te doen. De
aanroep van de procedure "wait (semaphore)" in het hoofdprogramma laat
namelijk aktief op de I/O-routine wachten en dissipeert daarmee dus aIle
overgebleven rekentijd.

De procedure "convert" werkt aIleen als in de initialisatiefase van
het programma de I/O geinitialiseerd is door "init io ()". Alle voor de
I/O benodigde procedures staan 1n de file [STESSEN.C]IN_OUT~.C bij
elkaar.

A.S.2 Listings van de C-programma's.

De belangrijkste programmafiles zijn

1) De I/O-routines, files [STESSEN.C]IN_OUT~.C en .INC.

2) De plotter routines, files [STESSEN.C]PLOTTER~.Cen .INC.

3) De drukregelaar routines, files (STESSEN.C]PRESSURE~.Cen .INC.

~) Een programma voor de onafhankelijke krachtsturing van 1 vinger, file
[STESSEN.C]FORCE.C.
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5) Een programma voor de onafhankelijke positiesturing van 2 vingers,
file [STESSEN.C]POSIT.C.

6) Een programma voor de gekoordineerde besturing van 1 vingerpaar, file
[STESSEN.C]GRIP.C.

De eerste 3 modules zijn apart gekompileerd en worden later aan elk
van de andere programma's gelinkt.

De listings kunnen verkregen worden met

$ set default userdiskl:[stessen.c]
$ print/flag=one i~out4.c,in_out4.inc,plotter4.c,plotter4.inc,

_$ pressure4.c,pressure4.inc,force.c,posit.c,grip.c

Dit kommando produceert meer dan 50 vellen papier.
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