
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Robotregeling met behulp van sliding mode

Nievergeld, A.J.L.

Award date:
1990

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/54a8568b-e694-4722-abf8-76a793a77f32


TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN

FACULTEIT ELEKTROTECHNIEK

Vakgroep Meten en Regelen

ROBOTREGELING MET BEHULP

VAN SLIDING MODE

door A.J.L Nievergeld

Verslag van het afstudeerwerk
uitgevoerd van fehruari 1990 tot december 1990
in opdracht van prof. ir. F.J. Kylstra
onder leiding van ir. C.A.M. van den Brekel en

ir. H.H. van de Yen

De faculteit elektrotechniek van de Technische Universiteit
Eindhoven aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de
inhoud van stage- en afstudeerverslagen.



- Samenvatting

Dit verslag beschrijft de theoretische achtergrond van een sliding mode
regelaar en de implementatie op een bestaand robotbesturingssysteem. Met
behulp van deze regelaar worden twee links van een industriele robot
bestuurd.

In het ontwerp van de regelaar is gebruik gemaakt van een model van de
robot. De regelaar berekent met behulp van het model een stuursignaal.
Omdat dit model het gedrag van de robot Diet exact· beschrijft, wordt het
stuursignaal gecorrigeerd met een schakelend signaal. Het schakelend
signaal zorgt ervoor dat de robot in sliding mode komt. Door gebruik te
maken van een schakelend signaal, dat een correetie op het stuursignaal
is, blijft de meehanische belasting van de robot klein.

De regeling van de eerste link functioneert goed. De positiefout is klein
en het dynamisch gedrag wordt alleen door de regelparameters bepaald.
Link twee wordt minder goed geregeld. De dynamica wordt niet volledig
door de regelaarinstelling bepaald. Deze link reageert minder snel op
verstoringen waardoor de positiefout groter is. De wederzijdse
bei'nvloeding van de robotlinks wordt weggeregeld.

Summary

This thesis describes the theory of a sliding mode controller and the
implementation of it on an existing control system of a robot.

To design the controller, a model of the robot is used. The controller
calculates the control signal using this model. Not all dynamics of
the robot are modeled therefore the control signal is corrected by a
discontinuous signal which guarantees the existence of sliding mode. This
correction is small and reduces the chattering of the control signal.

The tracking error of the fIrst robot link is small and the dynamics are
only described by the control parameters. The tracking performance of the
second link is not as good as the tracking performance of the rust link.
The dynamics of this link are still affected by the robot parameters. The
influence of the interaction of the links has been eliminated.
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Hoofdstuk 1 Inleiding

Aan de Technische Universiteit Ein~oven wordt door de vakgroepen ER

(elektrotechniek) en WPA (werktuigbouwkunde) onderzoek gedaan binnen het

kader van het project Flexible Assemblage- en Lased, ook weI FALC-project

genoemd. Een van de kennisgebieden uit dit onderzoek is de robotbesturing.

De vakgroep meten en regelen (ER), van de faculteit der Electrotechniek,

werkt aan het besturingssysteem voor een industriele robot. Het systeem

wordt in eigen beheer ontwikkeld. Door dit besturingssyteem is het mogelijk

de robot een voorgeprogrammeerde baan te laten volgen. Deze baan, die uit

setpoints (hoekstanden van de robotlinks) bestaat, wordt off-line berekend

op een PC. De on-line berekening van setpoints is ook ontwikkeld maar wordt

in dit afstudeerwerk niet gebruikt. Deze berekening wordt uitgevoerd door

het besturingssysteem zelf. Bij off-line berekening worden de hoekstanden

naar het besturingssysteem gestuurd, waarna het regelalgoritme op de

micro-computer kaarten, die de hardware van de besturing vormen, de

spanning berekent die op de motoren komt te staan waardoor de robot in

beweging wordt gezet.

Het gei'mplementeerde regelalgoritme werkt volgens het principe van sliding

mode. Sliding mode is een regelmethode die hoort tot de klasse van

variabele structuur regelaars. Het gedrag van een robot met een sliding

mode regelaar is door van Veghel (lit. [10]) gesimuleerd. De implementatie

op een ASEA robot, die op de vakgroep aanwezig is, wordt in dit verslag

beschreven. Het sliding mode regelalgoritrne bestuun de eerste en tweede

robotlink terwijl de derde link door een PD-regelaar wordt geregeld. De

vierde en vijfde robotlink bewegen niet ten opzichte van de derde link.

Er is gekozen voor een regeling van twee robotlinks omdat dit de eerste

implementatie van een sliding mode regelaar is. Als de regelaar geschikt is

voor de besturing van een robot is uitbreiding naar meer links mogelijk.

De regeling van twee links is voldoende om de regelaar te testen omdat

er toch een wederzijdse bei'nvloeding is. Het besturingssysteem van de

robot wordt alleen aangepast om het regelalgoritme goed te laten werken.
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Hoofdstuk 2 De robot en bet besturingssysteem

2.1 De ASEA robot

Om de regelaar te testen is deze getmplementeerd op een ASEA IRb6 robot. In

figuur 2.1 is cen zijaanzicht van deze robot gegeven. Deze robot bezit vijf

links die kunnen bewegen. Door deze links worden de positie en de

orientatie van het tool center point (TCP) vastgelegd.

link 5

c...·r

link 4

link 3

link 2

link 1

Figuur 2.1. Zij(ulnzich! van de ASEA robot.

De eerste link draait om een as evenwijdig aan de z-as (zie figuur 2.1).

Hij wordt aangedreven door een gelijkstroom-motor met een harmonic drive

als reductie. Door het gebruik van deze drive is een grote overbreng

verhouding mogelijk met een zeer compacte bouw. Deze link kan over 340

graden draaien en de maximale snelheid is 114 graden/so In de stand van de

robot zoals in figuur 2.1 is getekend, draaien de tweede en derde link om

(verschillende) assen evenwijdig aan de x-as. De aandrijving wordt verzorgd

door een gelijkstroom-motor met een schroefspindel als reductie. De tweede

link kan over 80 graden draaien en de maximale snelheid is 114 graden/so De

maximale hoekverdaallng van de derde link is 65 graden. Op deze link zit

een parallellogram-constructie waardoor de hoekstand ten opzichte van een
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lijn door het draaipunt van link drie en evenwijdig aan de y-as, niet

verandert als link twee verdraait (zie figuur 2.1). Link vier kan om een as

~venwijdig aan de x-as draaien en .link vijf om een as evenwijdig aan de

y-as. Hierdoor is het mogelijk de orientatie van het TCP te veranderen. Het

besturingssysteem maakt het mogelijk de eerste drie robotlinks te laten

bewegen. Op de eerste twee links wordt de sliding mode regelaar getest;

link drie wordt geregeld door de positie- en snelheidsfout terug te

koppelen. Het werkgebied van de robot ten gevolge van het bewegen van link

twee en link drie is in figuur 2.2 getekend. Door link. een te verdraaien

verplaatst dit werkgebied zich rond de robot.

r:- ~

~ ~
I ; •• A~

• •

• f- ~-
l •

r
Figuur 2.2. Het werkgebied van de robot.

De posities van de robotlinks worden gemeten met behulp van resolvers. Deze

resolvers zijn achter op elke motoras bevestigd en geven een signaal af dat

de hoekverdraaiing van een motoras weergeeft. De resolverkaarten zetten dit

signaal om in een 12 bit woord. Op de deze kaanen zitten tellers die

het aantal omwentellingen van de motoras in 8 bit weergegeven. Deze byte

wordt opgeteld bij het 12 bit woord dat uit het resolversignaal wordt

bepaald. Dit 20 bit woord wordt hardwarematig uitgebreid tot 32 bit, waarna

het besturingssysteem deze vier bytes inleest. De 32 bit geven de

hoekverdraaiing en het aantal omwentellingen van de motoras weer. De

hoekverdraaiing van de link wordt hieruit berekend door formule (2.1):
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e - (524288 • res)
- 11.375N

In deze fonnule is res de decimale resolverwaarde en N de

overbrengverhouding tussen motor en link. De waarde van 11.375 is gelijk

aan (212
• 1)/36rl en is de toename van de resolverstand per graad. e geeft

de hoekstand van eeo link in graden terwijl 524288 (= 80000 H,

hexadecimaal) de 'beginwaarde' van de tellers is. De tellers die het aantal

omwentellingen van de motoras bijhouden, worden 'gepreset' met 80000 H,

zodat ze niet door nul gaan tijdens het bewegen van de robot en dus geen

carry-bit onthouden boeft te worden.

Het regelalgoritme gebruikt a am de juiste spanning voor de motoren te

berekenen. Is deze spanning berekend dan wordt dit getal in een spanning

omgezet door de digitaal-analoog-converter-kaart (DAC-kaart). Deze spanning

wordt versterkt doorgegeven aan de motoren.

Per link zijn er twee versterkers. Het signaal dat de DAC afgeeft wordt 180

graden in fase gedraaid en op de ingang van een versterker gezet. De andere

versterker krijgt het signaal aangeboden dat rechtstreeks uit de DAC koml.

Er is voor deze opzet gekozen omdat een versterker niet een voldoende hoge

spanning kan afgeven am de motor zijn maximale vermogen te laten leveren.

Door het gebruik van twee versterkers voor de sturing van een motor, zweeft

de spanning voor deze motor ten opzichte van aarde.

(2.1)

Ter beveiliging zijn cen aantal eindschakelaars aangebracht op de robot,

waardoor de voedingsspanning wordt afgeschakeld en de ingang van de motoren

kortgesloten, als de hoekstand van de links te groot wordt.

2.2 Het besturingssysteem

Het besturingssysteem van de ASEA robot is opgebouwd rand een VME-rek. De

VME-standaard is opgesteld door een aantal grote fabrikanten. In dit rek

zijn een aantal kaanen geplaatst die het uiteindelijke besturingssysteem

vormen. De kaarten zijn door een 96-polige connector verbonden met een

backplane zodat ze met elkaar kunnen communiceren. De zo ontstane bus heet
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de PI (zie figuur 2.3). Er is nog een andere connector aanwezig op de

kaarten en die wordt P2 genoemd. Deze connector IIlaakt het mogelijk om

signalen 'van buiten het re~' in te ,lezen en verder door de kaarten te

laten verwerken. Bij de robotbesturing wordt de P2 gebruikt om de

resolverstanden in te lezen. Alleen de middelste rij van de 96-polige

P2-connector is door de VME-specificaties vastgelegd. De andere rijen

kunnen door de gebruiker worden gedefmieerd.

81T-3 PC

motoren 1-

terminel

r.soinricccri 3

rlsol"riccori 2

resoiYlricoort 1

MPV 954
OAC-cClori

PME-68i4
mast.rico"

II---'\J PME-6825
rekenkaart

Figuur 2.3. Her besruringssysteem.

In het rek. dat de besturing van de robot vormt. zijn vier banen

aanwezig:

-een masterkaart: dit is een Radstone PME-68 14. Op deze bart zit een

6801O-processor. Deze kaart is de bus-arbiter en regelt het gebruik van de
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PI-bus. Verder leest deze kaan, via de P2-connector, de resolverstanden in

die de resolverkaarten afgeven. Op de masterkaart bevinden zich een aantal

timers die een periodieke puIs afgeven. Met deze puIs wordt een interrupt

genereerd en door deze interrupt wordt het regelalgoritme opgestart. Verder

draait op de masterkaan een programma dat onder andere de juiste

initialisatie van de kaan voor zijn rekening neemt en de setpoints van de

PC en de resolverstanden inleest (zie paragraaf 2.3).

-een rekenkaan: dit is een Radstone PME-6825 met een 68020 processor en

co-processor. De communieatie met de masterkaan verloopt via de PI-bus.

Van de P2-bus zijn aIleen de voedingslijnen verbonden. Oit is noodzakelijk

omdat anders de stroomdiehtheid door de voedings-pennen van de PI-connector

te hoog wordt. Op de rekenkaan draait het regelalgoritme (zie paragraaf

2.4).

-een DAC-kaan: dit is een Digitaal Analoog Converter kaan MPV954 van Burr

Brown. Deze kaan bevat aeht parallelle 12-bit DA-eonverters.

- een Bit3-kaart: deze kaart is een parallelle interface russen de PC, die

gebruikt wordt om de programma's op de kaarten te laden en setpoints over

te sturen, en de VME-bus. De Bit3-kaart in het rek is de ene 'helft' van de

interface; de andere 'helft' bevindt zieh in de PC.

De terminals (zie figuur 2.3) zijn nodig voor het opstarten van de

programma's op de kaarten (zie bijlage 1). Verder kunnen zij gebruikt

worden om de inhoud van het geheugen van de kaarten te bekijken en deze te

veranderen.

De masterkaart dient in het YME-rek altijd links van de andere kaarten te

zitten. Dit is noodzakkelijk omciat anders de 'daisy-chain' van interrupt

acknowledge- en bus-grant-signalen niet funetioneert. Zijn er lege slots

russen de kaarten, dan moet er op die lege plaats jumpers op de gebruikte

interrupt- en bus-grantlijnen worden geplaatst. Op de master- en de

rekenkaart is een reset- en abortsehakelaar aanwezig. Met de

resetschakelaar op de masterkaan worden alle kaarten in het rek gereset;

met de resetschakelaar op de rekenkaart alleen de rekenkaart. Een hardware

reset wist het programmageheugen van de kaarten niet zodat het programma
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niet opnieuw geladen hoeft te worden. Door het gebruik van de

abortschakelaar wordt met behulp van een 'non-maskable' interrupt naar een

adres gesprongen, waardoor die intC?rrupttoutine wordt uitgevoerd.

2.3 Bet programma op de masterkaart

Het programma op de masterkaart is opgebouwd uit twee delen en kan zich in

drie 'modes' bevinden (zie figuur 2.4). In de eerste 'mode' (de

initialisation mode) zorgt het programmma voor de initialisatie van een

aantal hardware bouwstenen, die zich op de masterkaart bevinden. Verder

wordt de DAC-kaart geYnitialiseerd en de robot naar de beginpositie

gebracht. Deze positie wordt als referentie gebruikt. Tijdens het bewegen

naar de beginpositie worden de tellers op de resolverkaarten (zie paragraaf

2.2) met de juiste waarde 'gepreset'. Onder de bouwstenen bevinden zich ook

de timers die de interruptroutine aanroepen. Met de initialisatie van de

timers wordt de samplefrequentie van het systeem vastgelegd.

..quentl..1

Figuur 2.4. Mogelijke modes van de masterkaart.

Heeft het programma deze initialisaties uitgevoerd dan komt het in de wait

mode. De timers worden gestart en het programma raakt in een eindeloze loop.

In deze toestand doet het programma zelf 'niets' tenzij een timerinterrupt

wordt gegenereerd. Na deze interrupt worden de setpoints en resolver-

standen overgestuurd naar de rekenkaart en het regelalgoritme gestart, zodat

een nieuwe spanning voor de motoren wordt berekend. De setpoints van een

link hebben alle dezelfde waarde. Heeft de robot na de initialisatie nog

niet bewogen (hij staat nog in de beginpositie) dan hebben ze de waarde nul
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maar is er een beweging geweest (er zijn setpOints van de PC overgestuurd

nam- de masterkaart) dan is hun waarde gelijk aan het laatst overgezonden

setpoint. De robotlinks worden naar deze setpoints geregeld. De

masterkaan blijft in de wait mode totdat op geheugenplaats 0000 H van het

dual ported ram van de Bit3-kaan de waarde 300000 wordt geschreven. Deze

waarde wordt er geschreven door het programma reeflo op de PC op te

starten. Voor de beschrijving van het programma recflo wordt verwezen nam

de literatuur (lil[3]). Door het opstarten van recflo gaat de masterkaart

van de wait mode naar de receive mode (zie figuur 2.4). In deze toestand

wordt de robot naar de gewenste positie geregeld. Deze positie wordt

bepaald door de setpoints die van de PC worden overgezonden naar de

masterkaart. De masterkaart keen weer terug naar de wait mode wanneer het

'laatste setpoint' de waarde 33333333 H heeft. Deze waarde wordt door het

programma sspl geschreven. Dit programma zorgt ook voor het oversturen van

de setpoints naar de Bit3-kaart (zie lil[3]). Het laatste setpoint wordt

niet voor de regeling van de robot gebruikt. Voor een gedetaileerde

beschrijving van het masterprogramma en de communicatie met de rekenkaart

en de PC wordt verwezen naar de verslagen van M. Lim en P. Harperink (zie

lit.[3] en lit. [4]).

2.4 Det programma op de rekenkaart

Het programma op de rekenkaart berekent aan de hand van het sliding mode

algoritme de stuurspanning voor de motoren. Wordt dit programma met behulp

van de terminal opgestart (zie bijlage I), dan kan gekozen worden uit de

volgende mogelijkheden:

-veranderen van de regelparameters. Het is mogelijk om de parameters van de

regelaar te veranderen (zie hoofdstuk 5). Wordt van deze optie geen gebruik

gemaakt dan worden de standaard instellingen van de regelaar genomen.

-veranderen van de fraerle van de variabelen die worden overgestuurd naar

de PC. Hierbij kan gekozen worden uit I, i, i, ~, ~ of ~ keer de

systeemsamplefrequentie. Standaard wordt een op drie waarden van de

variabelen overgestuurd.
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-opstarten regelalgoritme. Het sliding mode algoritme wordt opgestart, maar

er wordt nog geen waarde van de spanning berekend. De berekening van de

spanning mag pas gebeuren_.wanne~r 4~ masterkaart zich in de wait of receive

mode bevindt. Het starten van deze berekening gebeurt met behulp van de

variabele calc_status. Tijdens de initialisation mode beeft deze variabele

de waarde 0 en vindt er geen berekening van de spanning plaats. In de wait

mode maakt de masterkaart de variabele calc_status gelijk aan 1 en wordt de

robot geregeld In de receive mode maakt de masterkaart calc_status gelijk

aan 3. De rekenkaart regelt dan de robot en stuurt een aantal variabelen

naar de PC, waar ze op de harde schijf worden opgeslagen (zie lit.[3] voor

de communicatie). Is de rekenkaart klaar met zijn berekening dan maakt hij

calc_status gelijk aan 0 en calc_ready gelijk aan 1. Met deze laatste

variabele bericht de rekenkaart aan de masterkaart dat hij op tijd klaar is

met de berekening. Hierna doet het programma op de rekenkaart niets totdat

de volgende timerinterrupt bij de masterkaart komt en deze de

rekenkaart weer een spanning laat berekenen.

De rekenkaart moet v66r de masterkaart worden opgestart omdat anders het

programma op de masterkaart wordt afgebroken. De robot wordt real time

bestuurd waardoor het regelalgoritme binnen een timerinterrupt klaar moet

zijn met zijn berekening. Lukt dit niet dan heeft calc_ready de waarde 0 en

breekt de master het progranuna af.
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Hoofdstuk 3 Sliding mode

3.1 Inleiding

Sliding mode is een regelmethode die hoon tot de 'variabeI gestructureerde

systemen' (VSS) en is dertig jaar geleden in Rusland ontwikkeld. Deze

methode werd voornamelijk toegepast in de zware industrie voor het regelen

van grote vermogens. De klasse van VSS-regelsystemen heeft als kenmerk dat

er tussen verschillende systeemstructuren wordt geschakeld. Dit schakelen

gebeurt volgens een bepaald criterium, bijvoorbeeld tijdens het passeren

van de assen van de faseruimte door de trajectorien. De faseruimte geeft

het verband tossen een toestandsvariabele en zijn afgeleide naar de tijd.

De krommen in het fasevlak worden trajectorien genoemd en hun verloop geeft

informatie over het dynamisch gedrag van een systeem. Lineaire systemen die

stabiel zijn hebben trajectorien die naar de oorsprong bewegen; instabiele

lineaire en instabiele niet-lineaire systemen hebben trajectorien die van

de oorsprong af bewegen of gesloten hommen vonnen in het fasevlak. In het

laatste geval komen deze hommen overeen met periodieke trillingen.

Stabiele niet-lineaire systemen hebben trajectorien die ergens in het

fasevlak eindigen (dit hoeft ruet in de oorsprong te zijn, bijvoorbeeld een

systeem met een dode zone). Gesloten krommen in het fasevlak, die een

gedragskenmerk van niet-lineaire systemen beschrijven. worden limietcycli

genoemd.

In het geval dat er ges]oten klomme optreden, is er sprake van een

oscillerend systeem. Terugkoppelen van de toestandsvariabelen verandert de

structuur van het systeem, waardoor een stabiel systeem kan worden

gekregen. Het verschil tossen variabel gestructureerde systemen en systemen

die worden geregeld via toestandsterugkoppeling is dat bij

toestandsterugkoppeling een constante terugkoppeling wordt gebruilct,

terwijl bij VSS-systemen de terugkoppelfactor twee waarden kan aannnemen.

Beschouw bet voIgende systeem:

x = Ax + Bu

In deze vergelijking is ! de vektor met toestandsvariabelen, A de

systeemmattix, B de ingangsmatrix en u de stuurvariabele. Ben regeling op

13

(3.1)



basis van toestandsterugkoppeling ziet er als voIgt uit:

u = kTx

De vector ! is constant en wordt bepaald door de verschilleride

ontwerptechnieken zoals poolplaatsing of minimalisatie volgens de kleinste

kwadraten methode. Bij ontwerp volgens variabele structuur methode kan de

vector ! twee waarden aannemen. Door op het juiste tijdstip ! te

veranderen, bijvoorbeeid tijdens het passeren van de assen van het

fasevlak, wordt de structuur van het systeem veranderd en daardoor ook het

dynamisch gedrag. Hiermee is het mogelijk door tussen twee verschillende

instabiele overdrachten van hetzelfde systeem te schakelen, een stabiel

systeem te maken.

(3.2)

Beschouw het volgende tweede orde voorbeeld:

y = - 'I"y (3.3)

In dit voorbeeld kan 'I' twee waarden aannemen: 'II = (Xl of 'I' = (X2 met (Xl > 1

en 0 < (X2 < 1. De trajectorien zijn dan ellipsen in het fasevlak hetgeen

betekend dat het systeem instabiel is. Bewijs: vergelijking (3.3)

omschrijven tot toestandsvergelijkingen met Xl = Y en x
2

= y als

toestandsvariabelen levert:

X = X
I 2

X = - 'I'·x
2 1

De richting van de trajectorien wordt gegeven door dxldxl

Deze differentiaalvergelijking oplossen levert:

= - 'I'·x Ix .
I 2

(3.4)

'I' X 2 + X 2 = c2

I 2

Dit is de vergelijking van een ellips en deze is voor verschillende waarde

van c voor 'I' = (Xl in figuur 3.1 en 'I' = (X2 in figuur 3.2 getekend. In het

tijddomein wordt dit systeem beschreven door:

y = _c_ sin(R.t)

R
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Figuur 3.1. Faseponret voor 'P = ell"

Figuur 3.2. Faseponret voor 'P = (X2

Wanneer tussen 'P = (XI en 'P = el
2

wordt geschakeld. door als criterium het

passeren van de assen van het fasevlak te nemen. kan een stabiel systeem

gecreeerd worden (zie figuur 3.3):

voor X
l
x

2
> 0

voor X
1
X

2
< 0

(3.7)
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Figuur 3.3. Faseportret van het systeem met een VSS-regelaar.

Het verloop in de tijd staat gegeven in figuur 3.4 en hieruit blijkt hoe de

regeling werkt. Er wordt geschakeld tussen twee oscillerende systemen met

verschillende frequentie en amplitude.

De bovenstaande beschrijving geldt voor systemen die worden geregeld via het

principe van variabele structuur. Sliding mode regeling behoon tot deze

klasse van regelen.

y

t

Figuur 3.4. Verloop van y in de tijd.

Bij sliding mode wordt niet alleen tijdens het passeren van de assen

geschakeld, maar ook tijdens het passeren van een in het fasevlak

gedefinieerde lijn. Deze lijn wordt de schakellijn genoemd en heeft als

vergelijk:ing:

s = C'x + x = 0
1 2

met c > 0
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Wordt deze methode toegepast op een tweede orde systeem zonder demping,

dan voIgt de onderstaande afleiding.

Beschouw een systeem dat voldoet aan de onderstaande differentiaal

vergelijking:

••
y + ay = u met 0 < a < 1/2

Gebruik maken van toestandsvariabeIen levert:

XI = Y
X = X

I 2

x=-ax+u
2 I

AIs ingangssignaal u wordt gebruikt:

(3.9)

(3.10a)

(3.10b)

(3.1Oc)

met

u = -\}I·x
I

\}I = { a
-a

voor xIS> 0 met
a < a < I-a

voor XIS < 0

(3.11)

(3.12)

Combineren van vergelijkingen (3.11) en (3.12), levert vergelijking (3.13):

u = -a IxI Isign(s) (3.13)

Het faseportret van dit systeem is voor \}I = a in figuur 3.5 en voor \}I = -(l

in figuur 3.6 getekend. Het systeem heeft voor \}I = a twee imaginaire

eigenwaarden en voor '¥ = -a twee reeIe eigenwaarden. De reehte trajectorien

in figuur 3.6 zijn de eigenveetoren van het systeem.

Figuur 3.5. Faseponrer voor '¥ = a.

Alleen wanneer een trajeetorie op de stabieIe eigenvector begint (zie

figuur 3.6), komt het systeem in rust. Door in het fasevIak de schakellijn

17



te defmieren met een helling kleiner dan de stabiele eigenvector

(0 < c < A), kan een stabiel systeem verkregen worden met nieuwe dynamische

eigenschappen. .

Figuur 3.6. Faseportret voor '¥ = -ex.

Wanneer de toestandsvariabelen langs deze lijn naar de oorsprong bewegen,

is het systeem in sliding mode en wordt de dynarnica van het oorspronkelijke

systeem met regelaar alleen bepaald door de helling c van de schakellijn.

De helling c is dan de eigenwaarde van het systeem. Het faseportret van het

systeem met regelaar is in figuur 3.7 getekend. In de volgende paragraaf

wordt een algemene afleiding gegeven voor het ontwerp van een sliding mode

regelaar.

'P • -(I Xl

8-0

'P. -(I

Figuur 3.7. Faseportet met sliding mode rege/aar.
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3.2 De theoretiscbe achtergrond van een sliding mode regelaar

Beschouw een algemeen n-de orde systeem dat beschreven wordt

door de volgende vergelijking:

~ = !(~,t) + B(~,t)~

met ~, f E ~n, ~ E Rom en B E RnXm
•

Het stuursignaal voldoet &an vergelijking (3.15):

{

u:(~,t) voor Si(~) > 0
u.(x,t) =

1 - U ~ (x,t) voor s.(x) < 0
1 - l-

In deze vergelijking is u. de i-de component van u en s.(x) de i-de
1 - 1 -

component van de m schakelvlakken. Deze schakelvlakken voldoen aan
vergelijking (3.16):

~(~) = 0

(3.14)

(3.15)

(3.16)

De volgende theoretische beschrijving beeft alleen betrekking op systemen

met een in- en een uitgang (m = 1, SISO-systemen). Systemen met meer in- en

uitgangen (m > 1, MIMO-systemen) worden daarna beschreven.

Heeft n de waarde 2 dan is er sprake van een schakellijn s = o. Wil dit

systeem in sliding mode komen, dan moeten alle trajectorien naar de

schakellijn gericht zijn. De voorwaarde voor het optreden van sliding mode

is (zie lit. [5):

lim ss < 0
.~o

Hebben de trajectorien de schakellijn bereikt, dan bewegen ze langs deze

lijn naar de oorsprong. Het systeem is dan in ideale sliding mode. In de

praktijk komt deze situatie niet voor omdat onder invloed van hysterese,

verstoringen en het feit dat er sprake is van een gesampled systeem

(waardoor er tussen twee samples geen nieuwe regelactie ondernomen kan

worden) een soon scattering optreed, waardoor de toestandsvariabelen de

schakellijn niet exact volgen (zie figuur 3.8).
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Figuur 3.8. Systeem in sliding mode.

Deze scattering wordt veroorzaakt door bet steeds scbakelen tussen u+ en u'

(zie vergelijking (3.15». Dit is vaak ongewenst omdat bet bijvoorbeeld bij

mecbanische systemen een grote belasting betekent voor de aandrijving. Dit

stuursignaal dient dan gefilterd te worden met een laagdoorlaatfl1ter. Vit

vergelijking (3.15) voIgt dat bet teken van s (sign(s» bepaald welk

ingangssignaal (u+ of u") gekozen wordt. Door de discontinue functie

sign(s) = s/l site vervangen door een continue functie

contiCs) = siC Is I + £) wordt het scbakelen in bet stuursignaal u verminderd

(zie figuur 3.9). Een nadelig gevolg van dit filter is dat bet systeem

langzamer op verstoringen reageert en dat de trajectorien van de

scbakellijn afwijken, omdat ze in de buurt van deze lijn niet meer voldoen

aan vergelijking (3.17) en dus niet meer naar de scbakellijn gericht zijn

(zie lit. [10]).

conti(.)

11-----

s

-----1-1

Figuur 3.9. Vervangen van s;gn(s) door conti(s).

Eenmaal in sliding mode voldoet de overdracbt van bet systeem met regelaar

aan een differentiaalvergelijking waarin de systeemparameters niet worden

vermeld. In deze differentiaalvergelijking komt als constante alleen de

20



helling van de schakellijn s = 0 voor en deze helling bepaald het

dynamische gedrag van bet systeem met regelaar. Neem als schakellijn een

reehte door de oorsprong die voldoet aan

s=ex+x met e > 0 (3.18)

De beschrijvende differentiaalvergelijking, wanneer de toestandsvariabelen

zich op de scbakellijn bevinden, is:
.
x = - ex

De tijdconstante van dit systeem is ~ en kan in principe vrij gekozen
c

worden. In het geval dat e groot wordt gekozen, wordt een snel systeem

verkregen. Het nadeel van een grote c is dat bet ingangssignaal grote

absolute waarden aanneemt (u+ en u· groot), waardoor ondanks het

laagdoorlaatfJ.1ter discontinuiteiten optreden in het ingangssignaal u. Het

gevolg is een systeem dat erg 'onrustig' is en sterk reageen op

verstoringen. wat een grote meehanische belasting is voor de aandrijving.

Bovendien neemt de robuustheid van de regelaar door deze grote sturing af.

Voor n > 2 is er sprake van een schakelvlak. Wanneer het systeem in sliding

mode is bewegen de toostandsvariabelen in elit vlak. Een vereiste veor het

stabiel zijn van dit systeem in sliding mode is dat het schakelvlak een

stabiel 'subsysteem' beschrijft. Bij bijvoorbeeld een 3-de orde systeem met

toostandsvariabelen Xl' x
2

en x
3

en schakelvlak s = CtX
t

+ C
2

X
2

+ x
3

= 0,

mooten de c
1

en c
2

zodanig gekozen worden dat het 'subsysteem' s = 0

stabiele polen heeft. Het aantal vrijheidsgraden in sliding mode is gelijk

aan n-1.

(3.19)

Is er sprake van een MIMD-systeem dat in sliding mode is, dan bewegen de

toestandsvariabelen langs de 'snijlijn' van de m schakelvlakken naar de

oorsprong van de n-dimensionale faseruimte. Deze 'snijlijn' is geen eehte

lijn want hij heeft de dimensie n-m (is het aantal vrijheidgraden van het

systeem). De voorwaarde dat een MIMO-systeem in sliding mode komt, is niet

zo eenvoudig als vergelijking (3.17). De interactie tussen de uitgangen

maakt de dimensionering van een sliding mode regelaar moeilijk. Het ontwerp

van de regelaar kan op de volgende roanieren:
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- volgens een hiearchische structuur: de volgorde waarin de toestands

variabelen de schakelvlakken bereiken wordt van te voren vastgelegd. Eerst

wordt het vlak _s. bereikt d~t boven~ _in de hiearchie staat; daarna de
I - -

vlakken die lager in de hiearchie staan. In figuur 3.10 is dit getekend

voor twee schakelvlakken s. en S., Eerst wordt het vlak s. bereikt door te
I J 1

voldoen aan S,S, < O. Door vervolgens te voldoen aan S,S, < 0 wordt vlak s.
1 1 J J J

bereikt via het vlak s. (zie lit,[8] en lit.[12]).
1

- door er voor te zorgen dat de trajectorien naar de snijlijn van alle

schakelvlakken bewegen (zie figuur 3.11). Hierbij wordt gebruik gemaakt van

Lyapunov-functies (zie lit.[6] en lit,[8]).

-door de juiste transformatie wordt het MIMO-systeem in meerdere

SISO-systemen opgesplitst. Hierdoor is het mogelijk vergelijking (3.17) op

de deelsystemen toe te passen (zie lit,[5] en lit,[8]).

Figuur 3.10. Bereiken van snij/ijn vo/gens hiearchische methode.

Figuur 3.11. Bereiken van de snij/ijn mbv Lyapunovjuncties.

Bij het ontwerp van een regelaar voor de robot is gebruik gemaakt van de

laatste methode. Door de traDsformatie is de voorwaarde voor het optreden
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van sliding mode (zie ook vergelijking (3.17»:

limosi < 0
• ~ 11

Is het systeem in sliding mode dan gelden voor i = 1,···,m de volgende

vergelijkingen:

s.(x) = 0
1-

s.(x) = 0
1-

Er geldt weer dat het systeem ongevoelig is voor verstoringen en parameter

veranderingen en dat de dynamica van het systeem alleen van de constantes

in de schakelvlakken afhangt.

(3.20)

(3.21a)

(3.21b)

De afleiding van het stuursignaal (5IS0- en MIMO-systemen) voIgt de methode

van de 'equivalent control'. Hierbij wordt, aan de hand van een model van

het systeem, een waarde u berekend en aan dit signaal wordt een term 8U
-eq -

toegevoegd die voldoet aan vergelijking (3.15). Deze laatste term is de

'sliding mode term' en wordt bepaald aan de hand van (3.20). Veronderstel

dat de toestandsvariabelen rich op het schakeiviak bevinden, dan is u het
-eq

ingangssignaal dat er voor zorgt dat de toestandsvariabelen de

schakelvlakken volgen en dat het systeem onafbankelijk is van de

oorspronkelijke systeemparameters. De term 8~ zorgt ervoor dat de

toestandsvariabelen naar de schakelvlakken bewegen en verstoringen teniet

worden gedaan, waardoor de toestandsvariabelen de viakken s. = 0 blijven
1

volgen. Het voordeel van het toevoegen van u is dat er alleen om deze
-eq

waarde wordt geschakeld, waardoor de amplitude van 8~ niet groot is.

De waarde van de equivalent control u wordt als voIgt berekend:
-eq

Beschouw weer het volgende systeem:

! = !(~,t) + B(~,t)~

met X, f E lit, u E Rm en 'B E IR
ftXm

•

Is het systeem in sliding mode, dan gelden (3.2Ia) en (3.21b). In

vergelijking (3.22) u vervangen door u en deze vergelijking substitueren
- -eq

in vergelijking (3.21 b) levert:

8s
s(x) = -=- :it = J(f(x,t) + B(x,t)u ) = 0
-- T - -- - -eq8x

23

(3.22)

(3.23)



as
met J = -T de mxn Jacobi-matrix.

ax
Oplosseri van (3.23) metbetrekking tot u :

~

u = - (JBr1Jf
~ -

In (3.24) en in de rest van de afleiding zijn de argumenten van f(~,t) en

B(~,t) weggelaten. Vergelijking (3.24) invullen in (3.22) leven de

differentiaalvergelijking die het gedrag van het systeem beschrijft in

sliding mode:

~ = f - B(JBrIJf

Vergelijking (3.25) beschrijft dus het dynamisch gedrag van het systeem

wanneer toestandsvariabelen de (n-m)-dimensionale 'snijlijn' van de

schakelvlakken volgen. Dit betekent dat het aantal vrijheidsgraden van het

systeem verlaagt is tot n-m, want met behulp van vergelijking (3.2Ia) kunnen

m variabelen worden opgelost; er blijven nog n-m variabelen over (zie

lit. [7]).

(3.24)

(3.25)

(3.26)

met i = I,··,m
voor s. > 0

1

voor s. < 0
1

met:

Het ingangssignaal ~ bestaat uit een, ten opzichte van de sliding mode term

~u, laag-frequente term u en een hoogfrequente term ~u:- ~ -
u = u + ~u- ~ -

{

~u~
~u. = 1

1 ~u~
1

In het geval van een MIMO-systeem wordt het systeem ontkoppeld in meerdere

SISO-systemen. Door een juiste keuze van .1~ is deze ontkoppeling mogelijk:

Neem .1u = - (JBrl~t en wI u = u + ~u in vergelijking (3.2Ib) in:- - - ~ -

! = J(f + B~)

= J(f + B(u - (JBr1.1't»- ~ -
= J(f + Bu ) - ~t

- -eq -
= - ~t

EIke ingang ~t. is ontkoppeld en vergelijking (3.17) kan op ~t. worden
1 1

toegepast.

(3.27)

In praktische situaties is (JBrl niet exact bekend, maar alleen een
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benadering die afhangt van de nauwkeurigheid van de modelparameters en de

orde van het gebruikte model. Dit laatste hangt van de rekencapaciteit van

de besturing af. Wanneer echter aan de ongelijkheid (3.28) is voldaan. kan

met de benaderde waarde (JB") -1 worden gerekend:

(JB)(JB)-1 = 1+ aI. met I de nxn eenheidsmatrix
D D

D W.
(l + BI..) > L IaI.. 1 _J (3.28)

n . 1 n W.
i~l 1

Als ingangssignaal wordt genomen:

t.! = wsign(~) (3.29)

met: w = (w ... ·.w )T. W. > O.
- 1 D 1

De vector ~ is een weegfunctie die een maat is voor de wederzijdse

beinvloeding van de uitgangen.

Voor de afleiding van (3.28) wordt verwezen naar de literatuur (lit. [5]).

Vit vergelijking (3.28) voIgt dat met (1B)'1 mag worden gerekend als

(JB)(1B)-1 diagonaal dominant is.

3.3 Het ontwerp van een sliding mode regelaar voor een robot

In deze paragraaf wordt het ontwerp besproken van een regelaar die werkt

volgens het principe van sliding mode voor een robot met n graden van

vrijheid.

De dynamica van de robot wordt beschreven met behulp van de Lagrange

vergelijking (3.30) (zie lit.[5]):
••

M(~)! + !(!&) + V~ + !(!) =~ (3.30)

In deze vergelijking is OT = (0 ...·.6 ) de vector met hoekstanden van de
- 1 D

robotlinks. M(~) de nxn matrix met massatraagheidsmomenten. !!.T =
(u .....u ) de vector met momenten die de links aandrijven. f(63n het

1 D ---

koppel ten gevolge van de Corioliskracht en de centrifugaalkracht. V~ het

koppel ten gevolge van de demping en ~(~) het koppel dat de zwaanekracht

leven.
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De schakelvlakken worden gedefinieerd door:

s = [ C I ] [~.] = 0 .
- D e -

met: { = (SI'··.SD)' ~ = ~ - ~d' ID de nxn eenheidmatrix.

C = diag(c
l
.. ··.c ), c. > 0 en e de vektor met gewenste hoekstanden.

D 1 -d

Wanneer het systeem in sliding mode is geidt er dat ~ = Q en ! = Q.

s := 0 => e = -Ce en- - - -s = 0 ~ e = -Ce- - - -

Aangezien M(~) symmetrisch en positief defmiet is, voIgt uit (3.30):
•• I
~ = M(~r (~ - f(~,~) - V~ - g(~»

De 'equivalent control' u wordt berekend door vergelijk.ing (3.33) in te
-eq

vullen in s = 0:

-Ce = e
= (8 - e)

- --d

= ( M(~rl(~ e q - f(~.~) - V~ - g(~» - !L )
Vit vergelijking (3.34) voIgt de waarde van u :

-eq

~eq= ~(~,~) + V~ + g(~) + M(~)(~d - C~)

De systeemparameters M(~). f(~,~), V en £(~) in vergelijk.ing (3.30) zijn

niet exact bekend. Bovendien veranderen ze als de robot een last moet

verplaatsen. De fout in de parameters en de verandering door de last kunnen

als verstoringen worden beschouwd. Deze verstoringen kunnen doorberekend

worden in het stuursignaal door bij u een Au op te telIen. De
~ ~

vergelijking van de •equivalent control' wordt gegeven door:

u = u + Au
~ ~ ~

Vervolgens wordt de waarde van het ingangssignaal berekend die de invloed

van Au moet opheffen. Dit signaal wordt berekend via de theorie van
~

sliding mode (behandelt in paragraaf 3.2) en zorgt er voor dat de

trajectorien naar de schakellijn zijn gericht. Het ingangssignaal voldoet
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aan de onderstaande vergelijking:

u = ii + .1u (3.37)
- -eq -

In (3.37) is .1!!. de discontinue 'sliding mode' term (zie vergelijking

(3.26». Deze vergelijking invullen in ~:

S = M(arl(~u + Au) (3.38)
- - -eq -

Wil het systeem in sliding mode komen, dan moot gelden dat ss < O. Uit

paragraaf 3.2 voIgt dat A~ als voIgt moet worden gekozen (zie (3.27»:

.1!!. = - M@)A,! (3.39)

met M@) de geschane waarde van M(~). Vergelijking (3.39) invullen in

(3.38) en daarbij gebruik maken van: M·l~ = I + BI (zie ook (3.28»
D

leveren (3.40) en (3.41):

S = M(ar1Au - (1 + BI(6»A't (3.40)
- - -cq D --

•• ns.= d.(a,8,a) - (A't. + \ (OI)...1't,) (3.41)
1 1--- 1.l. 1J J

•• • J"l 1
In (3.41) is dca,a,a) een component van de onbekende dynamica M(ar Au .

1 --- - -eq
De sliding mode term .1't. wordt gekozen volgens vergelijking (3.42) (zie

1

lit. [5]):

.1't. = (~.I e.1 + ~.I e.1 + lC,)sign(s,) C3.42)
1 11 11 1 1

Door de aanname

Id.c8,8,a)! s a.le.1 + ~·le.1 + 'Y.
1 --- 1 1 1 1 1

met a., Il en r > 0,
1 1 1

kunnen ~., ~. en lC. worden berekend.
1 1 1

(3.43)

Voor s.s. voIgt dan:
1 1

S,S, = s.d. -
1 I 1 1

Is. I { (l + Bl.)(~.le.1 + ~.le.1 + Ie,)
1 nil II I

+ r CBI)..(~.le.1 + ~.le.1 + lC,)signCs.s.) }
.l.1 IJ J J J J J I J
j~1

s Is.1 { Id.1 - (1 + BI..)(4).le.1 + ~.le.1 + lC,)
1 1 11 I I 1 I I

+ r CBI) ..C<\l.le.1 + ~.le.1 + Ie,) } (3.44)
.l.1 IJ J J J J JJ-
J~I
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Het is niet eenvoudig een oplossing te vinden die voldoet aan (3.44), maar

in de meeste mechanische systemen is de koppeling tussen de uitgangen

klein, zodat de term met het somteJcen in vergelijking (3.44) verwaarloosd

kan worden ten opzichte van de rest. Vergelijking (3.44) moet kleiner dan

nul zijn, zodat voor <1>., ~. en le. de volgende voorwaarde gelden:
J J J

(l + B1.')<I>. > a.
11 J I

(l + B1..)~. > ~.
11 J J

(l + BI..)le. > 'Y.
11 1 1

(3.45a)

(3.45b)

(3.45c)

Met behulp van (3.35), (3.39) en (3.45) kunnen de regelparameters van de

complete regelaar worden berekend. De noodzaak van een model is vereist en

er geldt dat een nauwkeurig model het schakelen in het stuursignaal

beperkt. In figuur 3.12 is een blokschema van de regelaar met robot

getekend.

e

Au

Ueq
f-~ + 1-.--1 robotmodel

d.--------------1 at

Figuur 3.12. De robot met de sliding mode regelaar.
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Hoofdstuk 4 Model van de ASEA robot voor (wee links

4.1 Inleiding

Om een regelili, gebaseerd op het principe van sliding mode, voor de ASEA

robot te ontwerpen, is het noodzakelijk een model van die robot op te

stellen. Hoe nauwkeuriger dit model de beweging van de robot beschrijft,

hoe beter de regelaar werla. De robot heeft vijf robotlinks, maar het model

beschrijft het dynamisch gedrag van de eerste twee links. De drie andere

links bewegen Diet tert opzichte van de eerste twee links, waardoor hun

invloed zich alleen uit door de zwaartekracht en het massatraagheidsmoment.

De massa van de vierde en vijfde link worden opgeteld bij de massa van de

derde link. In figuur 4.1 is schematisch de ASEA robot met drie links

weergegeven. Door een parallellogram-constnlctie blijft link 3 onder

dezelfde hoek staan ten opzichte van een lijn evenwijdig aan de y-as

wanneer link 2 beweegt.

link 3

link 2

link 1 z

y

x

Figuur 4.1. Schematische weergave van de ASEA robot.

De volgende aannamen worden gedaan:

-de links zijn volledig stijf

-de aandrijvingen zijn volledig stijf

-de electrische tijdconstante van de motor is te verwaarlozen
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Door deze aannamen worden niet alle dynamische eigenschappen van de robot

(hogere eigenfrequenties worden verwaarloosd) beschreven door het model.

Het in de regelaar gebruikte _model. is van de tweede orde. De dynamica van

iedere link wordt beschreven door een tweede orde differentiaal-

vergelijking. In de differentiaalvergelijking van link 1 is de invloed van

link 2 en link 3 aanwezig. In de differentiaalvergelijking van link 2

alleen de invloed van link 3. Van link 3 wordt aangenomen dat deze een

zodanige positie heeft dat 9
3

nul is. Dit is de positie na de initialisatie

van de robot. In de volgende fonnules zal 9
3

echter weI worden vermeld,

zodat de uitbreiding van het model naar drie links eenvoudig is.

4.2 Bet mechanisch model

De onderstaande afleiding geeft een model dat het dynamisch gedrag van de

eerste twee robotlinks beschrijft. De eerste link draait om de z-as van het

in figuur 4.1 gedefmieerde assenstelsel. De zwaartekracht heeft geen

invloed op deze link. De invloed van de andere links is terug te vinden in

het massatraagheidsmoment en het Corioliskoppel. Het Corioliskoppel is

het koppel dat de motor moet leveren om de invloed van het bewegen van link

2 ten opzichte van link 1 op te heffen. In de differentiaalvergelijking die

het gedrag van link 1 beschrijft komen verder nog termen voor die de

invloed van de demping en de massatraagheid beschrijven. De onderstaande

differentiaalvergelijking is overgenomen uit het verslag van Beljaars

(formule 2.45) (zie lit.[lD en is aangepast voor een stijve overbrenging.

De laatste term in vergelijking (4.1) is de bijdrage van het eerder

genoemde Corioliskoppel ten gevolge van de beweging van link 2. Er is geen

term die de bijdrage van de centrifugaalkracht representeen, omdat deze

kracht een zodanige richting heeft dat hij geen koppel leven ten opzichte

van de rotatie-as van link 1. De massa's en de afmetingen van de links zijn

gemeten door van Wijck (zie lit.[lID en vermeld in tabel 4.1. In deze

tabel zijn ook de massatraagheidsmomenten van de links, ten opzichte van de

symmetrie-assen met als oorsprong het massamiddelpunt, terug te vinden. In

figuur 4.2 zijn de hoeken en de lengtes van de links gedefinieerd. De
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assenstelsels die in figuur 4.2 zijn getekend, bewegen met de links mee en

hebben hun oorsprong in het massamiddelpunt van de link. Zij worden alleen

gebruikt in de berekening van de massatraagheidsmomenten ten opzichte van

de rotatie-assen, omciat het massatraagheidsmoment ten opzichte van deze

assenstelsels gemeten is door van Wijck.

e
1

Z
1

Figuur 4.2. Definitie van assenstelsels en hoeken voor het model.

Voor het massatraagheidsmoment J1 van link 1 geldt dat dit uit drie termen

bestaat:

1: massatraagheidsmoment van link 1 ten opzichte van zijn eigen

rotatie-as.

2: massatraagheidsmoment van link 2 ten opzichte van rotatie-as

van link 1

3: massatraagheidsmoment van link 3 ten opzichte van rotatie-as

van link 1

ad 1: het massatraagheidsmoment van link 1 ten opzichte van zijn rotatie-as

J (zie figuur 4.2) is gemeten door van Wijck en is venneld in tabel 4.1.
Y1
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ad 2: de massatraagheidsmomenten van link 2 ten opzichte van de x -as J en
2 x

2
ten opzichte van de Y2-as I

y
zijn gemeten.

- - - --- -2

-----. X
2

link 2

Figuur 4.3. Verdraaien van het assenstelsel van link 2.

Ret massatraagheidsmoment ten opzichte van de YI-as (rotatie-as van link 1)

kan hieruit berekend worden:

-verdraai het assenstelsel door het massamiddelpunt over een hoek -62
(zie figuur 4.3). Ret massatraagheidsmoment J , ten opzichte van de

x
2

x
2

' -as van dit nieuwe assenstelsel wordt dan gegeven door:

] ,= J cos26
2

+ I sin26
2

(4.2)
x2 x2 Y2

-toepassen van de verschuivingsregel van Steiner over een afstand

1
2
,lsin6

2
(zie figuur 4.4), levert voor het massatraagheidsmoment

ten opzichte van het draaipunt van link. 2:

J J 12.26
"= ,+ m2 2,1 SIO 2x

2
X
2

Vergelijking (4.3) beschrijft bet massatraagbeidsmoment van link 2 ten

opzichte van de rotatie-as van link 1 en wordt opgeteld bij bet massatraag

heidsmoment van link 1 I .
Y1
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II

X
2

link 2

(4.5)

Figuur 4.4. Verschuiven van het assenstelsel van link 2.

ad 3: dezelfde methode voor de berekening van het massatraagheidsmoment als

die voor link 2, toepassen op link 3 leven:

-verdraaien assenstelsel over hoek -S3 (zie figuur 4,5):

J = J cos2S + J sin2S (4.4)
Y3' Y3 3 x3 3

-verschuiven van het assenstelsel naar de rotatie-as van link 1 Y1 (rie

figuur 4.6).

J .= J , + m3(13,lcos83 - (12,1 + 12,2)SinS2)2
Y3 Y3

Y~
link 3

-e
~=__--=_~...L- 3

Figuur 4.5. Verdraaien van her assensteIsel van link 3.
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Het massatraagheidsmoment van link 1 wordt dan gegeven door:

y.
3

link 3

,.... \:
'. \!
\. ., i

\ \:
\ \;

1.

\. ~\Vlink 2
\. ! \
\ I \.....\...f.....::,

Figuur 4.6. Verschuiven van her assenstelsel van link 3.

Tabe} 4.1. Modelparameters van de links.

link nr 1 in m m in kg J in kgm2

1 J 2.40
Y1

2 I 0.21 7.26 J 0.06
2,1 x

2
1 0.25 J 0.31
2,2 Y2

J 0.29
%2

3 1 0.29 13.91 J 0.03
3,1 x

3
1 0.38 J 1. 12
3,2 Y3

J 1. 12
%3

Link 2 draait om een as evenwijdig aan de x-as van het assenstelsel in

figuur 4.1. De zwaartekracht leven bij deze link een koppel om de
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rotatie-as en grijpt in het massamiddelpunt aan. Link 3 draait om een as

evenwijdig aan de rotatie-as van link 2 zodat de zwaartekracht van deze

link ook een bijdrage levert aan het koppel ten opzichte van het draaipunt

van link 2. Verder is er nog een bijdrage ten gevolge van het bewegen van

de eerste link aan het koppel, namelijk het centrifugaal koppel.

De differentiaalvergelijking, die het dynamisch gedrag van link 2

beschrijft, ziet er als voIgt uit (zie verslag van Beljaars, formule 2.46,

lit,[I]):

••
J2(8)82 = u2 - d/J2 + m2g12,1sin82 +

i m202,1+ 12)2 ~12sin(282)

De term m2g1 sin8 is het koppel dat de zwaartekracht levert. De laatste2,1 2
term van vergelijking (4.7) i mll2,l + 12)2~12sin(282) is het koppel dat

wordt veroorzaakt door de centrifugaal kracht, ten gevolge van het bewegen

van link 1. De invloed van de zwaartekracht van link 3 op link 2 is nog

niet in (4.7) vermeld en wordt als voIgt berekend (zie figuur 4.2): het

massamiddelpunt van link 3 is bekend (zie tabel 4.1). De arm die de

zwaartekracht heeft ten opzichte van het draaipunt van link 2 is gelijk

aan:

lpz = 13.lcose3 - (12,1+ 12)sin82

Het koppel is dan gelijk aan:

T
pz

= m
3
g1

pz

Vergelijking (4.9) dient bij vergelijking (4.7) te worden opgeteld.

Het massatraagheidsmoment J2 van link 2 bestaat uit twee termen:

1: massatraagheidsmoment van link 2 ten opzichte van zijn rotatie-as

2: massatraagheidsmoment van link 3 ten opzichte van rotatie-as van

link 2

Voor defmitie van hoeken en assenstelsels wordt verwezen naar figuur 4.2.

ad 1: het massatraagheidsmoment van link 2 ten opzichte van het

massamiddelpunt staat in tabel 4.1. Met behulp van de verschuivingsregel
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van Steiner voigt voor het massatraagheidsmoment ten opzichte van het

draaipunt van link 2:

J = J +m I 2 (4.10)
z2' z2 2 2,1

ad 2: de massatraagheidsmoment J ten opzichte van de z -as is bekend.
Z3 3

Verschuiven over een afstand a geeft voor het massatraagheidsmoment

ten opzichte van de z2-as:

J = J + m a2
(4.11)z • z 3

3 3

De afstand a, die de afstand tussen het massarniddelpunt van link 3 en het

draaipunt van link 2 is, kan berekend worden met behulp van de cosinusregel

(zie figuur 4.7):

a2= 1 2+ (1 + I )2 - 21 (1 + 1 )cos(e +!1t - e ) (4.12)
3,1 2,1 2,2 3,1 2,1 2,2 3 2 2

Het massatraagheidsmoment ten opzichte van het draaipunt wordt dan:

J = J + J (4.13)
2 z ' z •

2 3

1 + 1
2.1 2.2

Figuur 4.7. Berekening \Ian afstand a.

4.3 8et model van de aandrijving

Het in paragraaf 4.2 afgeleide model beschrijft de aandrijving nog niet.

Beide links worden aangedreven door permanent-magneet gelijkstroom-motoren.

Aan de as van de motor die link 1 aandrijft, is een harmonic drive

gekoppeld. Deze harmonic drive dient als reduktie-kast en heeft een

overbrengverhouding van 1:158. In de aandrijving van de tweede link is de
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hannonic drive vervangen door een schroefspindel. De overbrengverhouding

voor het moment is niet constant, maar hangt van de hoek 9
2

af. Deze

verhouding voldoet am vergelijking (4.14) en is door van Wijck afgeleid:

~ = 2.10
3
7tdhsin~ (4.14)

m 5 /d2+ b2-2hdcos~'

In deze formule is M het aandrijfmoment op de link en T het moment dat de
m

motor levert. De hoek J3 wordt gegeven door ~ = 7t - ~ - a - 9
2

, terwijl d en

h afmetingen van link 2 zijn. Voor de definitie van de hoeken ~ en a wordt

verwezen naar figuur 4.8. Het verloop van deze kromme staat in figuur 4.9.

link

L

link
a2,

2 • I

-----rl
~ i· .

• I• !, ,.,
".:
~!••

Figuur 4.8. Definitie van /engtes en hoeken voor de berekening van de

relatie tussen ~ en 9
2

,

De verhouding tussen de hoekverdraaiing van link 2 en de motor-as is

constant en gelijk aan bet maximum van vergelijking (4.14).

Een blokschema van de gelijkstroom-motor met link is in figuur 4.10

getekend. Het koppel dat deze motor levert is evenredig met de stroom door

de rotor:

T = kI
m tm
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Figuur 4.9. Verloop van de verhouding tussen M en T
m.

Een draaiende motor wekt een tegen-EMK op die evenredig met de hoeksnelheid

CJ.> is:

U
emk

= keCJ.>

Deze tegen-EMK lean gezien worden als een demping en wordt, gecorrigeerd

voor de overbrengverhouding, bij de demping van de robot opgeteld. De

faktor die wordt toegevoegd is N
i

2k£kJR met i = 1, 2. N
i

is de overbreng

verhouding tussen motor en link (zie tabel 4.2).

(4.16)

1

1 I u e
m k

T
Roboty

U CJ.>
emk k

E
I S I
I I

Figuur 4.10. Blokschema van de gelijkstroom-motor met link.
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In het model dienen verder nog de overdracht van de DAC H
OAC

en versterkers

HAMPL verwerkt te worden. In figuur 4.11 is een blokschema getekend van

een robotlink met aandrijving. In deze figuur is de 'demping' ten gevolge

van de tegen-EMK van de motor ondergebracht in het blok met robot.

Figuur 4.11. Blokschema van de robot met motor, dac, versterkers.

Het model van de robot voor link 1 is

'.. ,
II 91 = u1 - dl a l - ~ mz<12,l+ lz.z)2azsin(29z)a l

kTN I
u=~Um

Urn - H
OAC

H
AMPL

U
OAC

met U
OAC

een 'DAC-woord'

• k k
d=d+N2 ET
III ~

I '= I + N 21
I I I &1

en voor link 2

•••• I Z 2
l z 9z = Uz - dz az + mzglz•lsin8z + 8 mz(1z.l+ lz) a l sin(Z8z)

+ m3g(13,1cos93 - (1Z,1+ 12.I)sin9z)

U
m

= H
OAC

H
AMPL

U
OAC

• M k k
d=d+ NET

Z z J z~
m

· M1=1+..,......-Nl
z z 1 m Z .Z
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Voor de waarden van J
1
, J

2
en ~ zie respectievelijk vergelijkingen (4.6),

m
(4.13) en (4.14). J en J staat voor het massatraagheidsmoment van de• •. . . - - 1 2 - - . . - -
aandrijving (motor en drive) van link 1 en link 2 (zie tabel 4.2).

Tabel 4.2. Modelparameters van aandrijving.

grootheid waarde eenheid grootheid waarde eenheid

k E' k
T 0.088 Nm/A R 1.6 n

N
1

158 N z 176

J 2.7 10- 4 k g/m2 J 1.610- 4 k g/m2

• ·21
1 .6 10- 3

d 1 Nm/rad d z 1 .26 10- 3 Nml rad

H
DAC

4.88 10- 3 V H
AMPL

2

S2 1 .147 lOs r ad - 1 S 1 1 .030 lOs r ad- 1

~ 0.70 r ad a 1.27 rad

h 0.245 m d 0.14 m

4.4 Controle van het model met behulp van simulaties

Om te controleren of het model, beschreven door vergelijkingen (4.17) en

(4.18), voldoet aan de werkelijkheid, zijn er een aanta! simulaties

uitgevoerd. Deze simulaties zijn verricht met behulp van het pakket matlab

op een micro-vax. De vergelijkingen die het model beschrijven worden in een

C-programma opgenomen waarna dit programma door het programma matlab wordt

aangeroepen. Het model in een C-programma beschrijven heeft als voordeel

dat het simuleren minder rekentijd vergt, omdat gecompileerde C-programma's

veel sneller zijn dan de programma's geschreven in 'matlab-taal'. Voor de

tekst van de simulatie programma's wordt verwezen naar bijlage 3.

De simulaties zijn uitgevoerd met een stapvormig ingangssignaal. Dit

signaal is het ingangssignaal van de DAC in het model. In figuur 4.12 is

dit signaal weergegeven voor link 1. Het ingangssignaal van link 2 heeft

hetzelfde verloop maar de amplitude is 600 in plaats van 1000.
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Het resultaat van de simulaties van de eerste link is te zien in figuren

4.13 en 4.14 en van de tweede link in figuren 4.15 en 4.16. De simulaties

van de eerste link zijn voor een hoekstand van link twee uitgevoerd,

namelijk e2 = O.

Om het model te controleren zijn de stapresponsies van de robot gemeten

door het programma van de master- en rekenkaan aan te passen (zie

hoofdstuk 2). De hoekstanden van de robotlinks worden opgeslagen op de

harde schijf van de PC en met behulp van matlab grafisch uitgezet. De

resultaten van deze metingen zijn weergegeven in figuren 4.17 en 4.18 voor

de eerste link en in figuren 4.19 en 4.20 voor de tweede link.

1000

800

600

400 .
.....
c
u

200"E
8
~

0u..
S

;1 -200

-400

-600

-800

-1000
0 o.s l.S 2 2.S 3

1ijd (a)

Figuur 4.12. Ingangssignaal dar tijdens de simularies is gebruikt.

Door het gebruikte ingangssignaal zal de snelheid van de eerste link, nadat

het inschakelverschijnsel is verdwenen, een constante waarde hebben. Worden

figuur 4.13 en figuur 4.17 vergeleken dan blijkt dat de gesimuleerde

verplaatsing en de verplaatsing van de robot goed overeen komen. AIleen

keen de link bij de meting niet terug naar de beginpositie. De oorzaak

hiervan ligt in het feit dat het dynamisch gedrag van de link voor de twee
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draairichtingen verschillend is.

35
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~
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0 0.5 1.S 2 2.5 3

tijd (s)

Figuur 4.13. Gesimuleerde verplaatsing van link 1.
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Figuur 4.14. Gesimuleerde snelheid van link 1.
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Figuur 4.15. Gesimuleerde verplaatsing van link 2.

Vit figuur 4.14 en figuur 4.18 voIgt dat de snelheden ook goed

overeenkomen. Verder is in figuur 4.18 duidelijk te zien dat orde van de

robot hoger is dan de orde van het model. De hoogfrequente eigentrillingen

worden veroorzaakt door het niet star zijn van de aandrijving en de link.

De simulaties (figuren 4.15 en 4.16) en de metingen (figuren 4.19 en 4.20)

van link 2 vergelijken leveren dezelfde conc1usies voor link 2 als voor

link 1.

Wat opvalt aan de beweging van link 2 is dat deze niet stilstaat wanneer de

spanning nul is. Dit wordt veroorzaakt door de zwaanekracht, die een arm

ten op zichte van het draaipunt van link 2 mjgt wanneer de

hoekverdraaiing in absolute waarde toeneemt.
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Figuur 4.16. Gesimuleerde snelheid van link 2.
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Figuur 4.17. Gerneren verplaarsing van link 1.
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Figuur 4.18. Gemeten snelheid van link 1.
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Figuur 4.19. Gemeten verplaatsing van link 2.
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Figuur 4.20. Gemeten snelheid van link 2.

De zwaanekracht is ook de oorzaak dat de link niet terugkeen naar de

beginpositie. Beweegt de link in positieve richting dan 'helpt' de

zwaartekracht de motor mee. Is de beweging de andere kant op dan werkt de

zwaanekracht de motor tegen.

46



Hoofdstuk 5 Dimensionering van de regelaar

5.1 Berekening van de regelparameters

In hoofdstuk 3 is het ontwerp van een sliding mode regelaar beschreven.

Hierbij is gebruik gemaakt van de Lagrange vergelijldng die het dynamisch

gedrag van de robot beschrijft (zie vergelijking (5.1».

Het model van de robot wordt in hoofdstuk 4 beschreven. Invullen van de

robotparameters (gegeven in tabel 4.1 en 4.2) en 9
3

= 0 in vergelijkingen

(4.17) en (4.18) van paragraaf 4.3 leven de volgende waarde voor M(!!.),

f(!!.,~), V en £(!!.):

(5.1)

M(S) =
[

11.4 - 3.7sinS
2

+ 3.5sin
2
S

2
0 ]

o 5.8 - 3.8sinS + 2.8xlO'2M{f
2 m

v= [
120. 8 ]
0.9M/T

m

De factor M{f voldoet aan de volgende vergelijking:
m

43.10sin(I.17 - 9
2

)

MIT = --;:::=============:
m 10.08 - 0.07cos(1.17 - 9

2
) ,

De twee elementen van M(S) zijn gelijk aan J' en ]. (zie vergelijldngen
- I 2

4.6 en 4.13).
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Vervolgens wordt de 'equivalent control' berekend aan de hand van

vergelijking (5.3):

.. ~.

u = V~ + g(S) + ~(S - Ce)
~ - -- - ~ - (5.3)

In vergelijking (5.3) is de invloed van de Coriolis- en de centrifugaal

kracht f(~,~) niet meegenomen. Deze wordt als een verstoring beschouwd en

gebruikt in de berekening van de discontinue 'sliding mode' term in het

stuursignaal (zie paragraaf 3.3). De verstoringen voldoen aan de volgende

ongelijkheid:

Id.<EU~,S) I s a.1 e.1 + ~.I e.1 + 'Y. ,met ex., ~. en 'Y. > 0 (5.4)
1 --- 1 1 1 1 1 1 1 1

De 'verstoring' f(S,a) is gelijk aan de in hoofdstuk 3 gebruikte Au . De
- -- -eq

a., ~. en de 'Y. worden berekend in de volgende afleiding. Uit
1 1 1

vergelijkingen (3.40) en (3.41) voIgt:

d(S,a,S) = M(S)"lAu (5.5)---- - ~

De inverse van de massatraagheidsmatrix M(~) is gelijk aan:

M(S)-
M(S)"l = - (5.6)

- IM(~) I
met M(~)- de geadjugeerde matrix van M(~) en IM(S) I de determinant van

M(~).

d (e,a,S) = - J .._1-" 0.2a
1
a

2
sin(2S

2
)

1--- 2 J .J .
1 2

= - 0.2 a sin(2S )(e + a ) (5.7)
J' 2 2 1 Id

1

Hierbij is gebruik gemaakt van e
1
= a

1
- aId met aId de gewenste snelheid.

Uit vergelijking (5.7) zijn aI' ~1 en 1
1

te berekenen:

a = 0 (5.8a)
1

~ = I - 0.2 a sin(2S ) I (5.8b)
1 J' 2 2

1

1 =1
- 0.2 a sin(2S

2
)a I

J' 2 ld
1
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Dezelfde afleiding voor link 2:

d (iU~.8) = - J
I
" _1-' 0.2A

I

2Sin(28
2
)

2 --- J 'J' .
I 2

= _0.2 A2sin(28 )
J' I 2

2

a = 0
2

J3 = 02

'Y. = I - 0.2 A2sin(28 ) I
2 J' I 2

Z

Volgens vergelijking (3.42) wordt het 'sliding mode' stuursignaal

beschreven door:

~'t. = (cl>.1 e.1 + ; Ie.1 + le.)sign(s.)
1 11 11 1 1

De voorwaarde waar cl>.. ;. en le. aan moeten voldoen is (zie
1 1 1

vergelijking 3.45):

(5.9)

(5. lOa)

(5. lOb)

(5.lOc)

(5.11)

a.
cl>. >

1 (5. 12a)
1 1 + BI ..

11

;. >
13 i (5.12b)

1 1 + B1..
11

le. >
'Y i (5.12c)

1 1 + B1..
11

De waarde van B1.. is niet bekend en wordt gelijk aan nul gesteld. Invullen
11

van de maximale waarde van n., 13. en "(. leven de minimum waarde van cl>., ;.
1 I I I 1

en lC.. De maximale hoeksnelheid van link 1 en link 2 is 2 rad/s. De
1

maximale hoekverdraaiing van link 1 is 160° en van link 2 40°.

cl>1 > 0
;1 > 0.05

lei > 0.1

cl>2 > 0

;2 > 0
lez > 0.14

(5.13a)

(5.13b)

(5.13c)

De waarden van cl>.• ;. en le. zijn zo klein omdat de wederzijdse beYnvloeding
I 1 I

relatief klein is. Deze beYnvloeding heeft voor het centrifugaalkoppel en

voor het Corioliskoppel een waarde van 0.8 Nm. Wordt deze waarde vergeleken

met het koppel dat de motor kan leveren (het nominale koppel heeft een
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waarde van 85 Nm gecorrigeerd voor de overbrengverhouding) dan is dit

ongeveer 1%.

In de berekeningen wordt als ingangssignaal u een koppel gebruikt. De

motoren worden met een spanning aangestuurt, zodat dit koppel nog

omgerekend moet worden naar een motorspanning.

Voor link 1 is dit verband:

u l = 9.8xlO-2UOACI (5.14)

en voor link 2:

u = 7.0xlO-'Mrr Do C2 (5.15)
2 m A

In (5.14) en (5.15) is tevens de overdracht van de DAC en de versterkers

meegerekend. De ingangsspanning voor motor van de robotlink wordt

beschreven door de onderstaande vergelijkingen. In deze vergelijkingen is

sign(s) vervangen door het laagdoorlaatfilter s/( Is I + E):
s

UOACI = 10.2 (u 1 - J1'(<Pllell + ;llell + lC) 1) (5.18)
eq ISI I + £1

UOAC2 = ~12,~.6 (Ueq2 - J2'(<P2Ie21 + l;21e21 + lC2) S2 ) (5.19)
m Is2 1+ £2

met s. = c.e. + e., i = 1, 2 de schakellijnen.
1 1 1 1

5.2. Det regelprogramma.

De motorspanningen worden op de rekenkaart berekend (zie hoofdstuk 2). De

setpoints (gewenste hoekstanden van de links) worden vanuit een PC naar de

masterkaan verstuurd en van daaruit naar de rekenkaan. Deze hoekstanden

worden uitgedrukt in radialenx106
• Door de factor 106 wordt de fout in het

numeriek differentieren kleiner. Op de rekenkaan worden de ingelezen

resolverstanden, die de positie van de robot weergeven, omgerekend tot

radialen en gedifferentieerd. In het programma worden geen loops gebruikt

om de berekening zo snel mogelijk te laten verlopen. Als samplefrequentie

wordt 1 kHz genomen. Voor de programma tekst wordt verwezen naar bijlage 5.
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(6.1a)

(6.1b)

(6.1c)

Hoofdstuk 6 Metingen

Om de regelaar te testen zijn een ~tal metingen gedaan. De minimum waarde

van de parameters ~., ~. en le. voor i = 1, 2 is in paragraaf 5.1 berekend.
1 1 1

In de praktijk is deze minimum waarde te laag om als instelling voor de

regelaar te dienen. De positie- en snelheidsfout worden in radialen

berekend waardoor deze kleine waarden aannemen. Om er tocb voor te zorgen

dat de correctie door de 'sliding mode' term (zie paragraaf 5.1) invloed

heeft op de beweging van de robot, moeten de regelparameters veel groter

gekozen worden dan de in paragraaf 5.1 berekende minimum waarde. Bij de

keuze van de parameters moet ook rekening gehouden worden met het feit dat

de snelheidsfout een grotere absolute waarde heeft dan de positiefout en

dat dit signaal veel 'onrustiger' is. De waarde van ~. moet dus kleiner
1

worden gekozen dan de waarde van ~.. De waarde van le. kan ongeveer gelijk
1 1

aan de in paragraaf 5.1 berekende waarde gekozen worden.

De uiteindelijke instelling van de regelaar is gevonden door een aantal

metingen te doen. Als ingangssignaal voor link 1 wordt een stap van 45

graden genomen en voor link 2 een stap van 20 graden. Door eerst de waarde

van ~. te laten toenemen totdat de eindfout in de positie een kleine waarde
1

heeft en vervolgens de waarde van ~. te vergroten totdat een voldoende
1

snelle responsie is gerealiseerd, zijn deze instellingen bepaald. De

regelparameters bebben de volgende waarde:

~ = 250 ~ = 300) 2

~ = 100 ~ = 100) 2

le) = 0.2 le
2

= 0.3

Met deze instellingen zijn de metingen aan link 1 en link 2 gedaan. De

waarde van de helling van de scbakellijn is voor beide links gelijk aan 20

genomen en voor £) en £2 is de waarde 0.1 genomen.

Eerst is bet baan volgen gemeten. Daarvoor werden setpoints overgestuurd

die een baan beschrijven als in figuur 6.1 voor link 1 is getekend. De baan

die link 2 moet afleggen beeft dezelfde vorm als de baan voor link 1.

Alleen is de maximale hoekverdraaiing 30 graden in plaats van 90 graden en

is de snelheid van link 2 30 graden/s in plaats van 45 graden/so
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Figuur 6.1. De baan die link 1 moet volgen.

In figuur 6.2 is de positiefout van link 1 uitgezet en in figuur 6.3 de

stuurspanning. Voor link 2 is hetzelfde gedaan in figuur 6.4 en figuur 6.5.
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Figuur 6.2. Positiefout van link 1.
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Figuur 6.3. StuuTspanning voor link 1

De stuurspanning wordt weergegeven in 'DAC-woorden'. Wat in figuur 6.3 en

6.5 opvalt is het 'schakelen' van de spanning. Dit 'schakelen' wordt niet

veroorzaakt doordat de toestandsvariabelen de schakellijn passeren en het

teken van de 'sliding mcx:le' spanning veranden, maar door het twee maal

numeriek differentieren van de setpoints. Dit is noodzakkelijk om u te
-eq

kunnen berekenen. De vergelijking van de u wordt (zie vergelijking 5.3)
-eq

hier nog een keer herhaald:
••

u = V~ + g(9) + M(8)(8 - Ce) (6.2)
-eq - -- - -t -.. .

De term M(~)(~ - C~) leven maar een 'kleine' bijdrage aan het

stuurssignaal in die zin dat hij alleen voor de grote schakelpieken in de

spanning zorgt. Weglaten van die term leven een stuursignaal zoals in

figuren 6.7 en 6.9 is getekend. De positiefout (zie figuur 6.6 voor link 1

en figuur 6.8 voor link 2) neemt niet veel in absolute waarde toe, zodat in

de rest van de metingen deze term ook is weggelaten. Een nadeel hiervan is

dat het systeem (robot met regelaar) trager reageen op verstoringen. Een

andere oplossing is het off-line nauwkeurig berekenen van de versnelling en

deze samen met de setpoints oversturen.
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Figuur 6.4. Positiefout van link 2.
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Figuur 6.5. Stuurspanning voor link 2.
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Figuur 6.6. Positiefout van link 1 bij vereenvoudiging van u.
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Figuur 6.7. Stuurspanning voor link 1 bij vereenvoudiging van u.
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Figuur 6.8. Positiefout van /ink 2 bij vereenvoudiging van u.
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Figuur 6.9. Sruurspanning voor link 2 bij vereenvoudiging van u.

56



0.9

0.8

0.7

i 0.6

0.5
~

I 0.4

0.3

0.2

0.1

0
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6

tijd (5)

Figuur 6.10. Stapresponsie van link 1.

Vervolgens is de stapresponsie van het systeem gemeten. Als ingangsignaal

wordt een stap van 1 graad genomen. Door deze (kleine) stap blijft het

systeem (bij benadering) lineair waardoor tijdconstantes bepaald kunnen

worden. AIleen in het begin is er sprake van een niet-lineair systeem omdat

dan de stuurspanning in verzadiging gaat. Dit in verzadiging gaan is van

korte duur en verdwijnt zogauw de link een snelheid heeft (zie figuren 6.11

en 6.13). Het verloop van de positie van link 1 is in figuur 6.10 uitgezet

en van link 2 in figuur 6.12. Uit deze figuren volgen de tijdconstantes van

het systeem. De tijdconstante van link 1 is gelijk aan 0.053 s. De helling

c
1

van de schakeIlijn is gelijk aan 20. Volgens de theorie (zie hoofdstuk

3) zou de tijdconstante van het systeem in sliding mode gelijk moeten zijn

aan 1/20 = 0.050 s. De regeling van de eerste link weda dus goed hetgeen

ook te zien is in het faseportet gegeven in figuur 6.14. De

toestandsvariabelen bewegen 'slingerend' om de schakellijn naar de

oorsprong. Alleen wanneer de positiefout klein wordt is de waarde van het

stuursignaal zo klein dat de dynamische eigenschappen van de robotlink weer

zichtbaar worden (zie figuur 6.10). De tijdconstante van de tweede

robotlink is groter dan uit de theorie voIgt (c
2

= 20, tijdconstante 0.050

s). Deze is gelijk aan 0.09 s.
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Figuur 6.11. Stuurspanning voor link 1 bij stapvormig ingangssignaal.

Uit het faseportret (figuur 6.15) voIgt dat de toestandsvariabelen de

schakellijn niet zo goed volgen als bij link 1. De trajectorien stoppen

niet in de oorsprong en bewegen zich bij het passeren van de oorsprong van

de schakellijn af. Vit figuur 6.13 blijkt waardoor dit veroorzaakt wordt:

het stuursignaal heeft op een gegeven moment een te kleine waarde om de

robotlink snel te laten bewegen.

Vervolgens is het baan volgen van de regelaar getest door weer eenzelfde

stuursignaal aan te bieden als in figuur 6.1 is getekend. Voor de baan van

link 2 gelden weer dezelfde opmerkingen als eerst zijn gemaakt. In figuur

6.16 is de positiefout van link 1 uitgezet. De •omslagpunten' van de baan

zijn duidelijk in deze figuur zichtbaar. De spanning is zichtbaar gemaakt

in figuur 6.17. Bij constante snelheid van de link is de spanning constant.

In deze figuur is duidelijk de u zichtbaar met daarbij opgeteld het
cq

schakelend signaal Au (zie hoofdstuk 3). In figuur 6.18 en figuur 6.19 is

de positiefout en de spanning van link 2 uitgezet. De positiefout is

groter dan bij link 1 wat ook te verwachten was na het meten van de

stapresponsie. Bij link 2 wordt de positiefout minder snel weggeregeld

omdat de tijdconstante van deze link groter is dan die van link 1.
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Figuur 6.12. De stapresponsie van link 2.
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Figuur 6.13. Sluurspanning voor link 2 bij slapvormig ingangssignaal.
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Figuur 6.15. Faseportret van link 2.
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Figuur 6.16. Positiefout van link 1 bij het volgen van een baan.
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Figuur 6.17. Stuurspanning voor link 1 tijdens het volgen van een baan.
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Figuur 6.18. Posiriefour van /ink 2 bij her vo/gen van een baan.
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Figuur 6.19. Stuurspanning voor /ink 2 tijdens her vo/gen van een baan.

In figuur 6.19 is weer duidelijk de u en de Llu zichtbaar. De
eq

afname van de spanning bij een constante positieve snelheid wordt
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veroorzaakt door de inv10ed van de zwaartekracht. Deze 1even bij een

toenemende hoekverdraaiing een steeds groter koppel en 'he1pt' daardoor de

motor steeds meer mee. De toenam.e van de spanning bij een constante

negatieve sne1heid wordt veroorzaakt doordat de zwaartekracht het koppel

dat de motor 1even tegenwerkt.

2 4 6

tij<! (s)

8 10 12

Figuur 6.20. De banen die link 1 en link 2 moeten volgen.

Volgens de theorie wordt de wederzijdse beYnvloeding weggeregeld. Om dit te

controleren is een meting gedaan waarbij link 1 en link 2 tegelijk bewegen

vo1gens de banen die door figuur 6.20 wordt gegeven. De positiefout van de

links is uitgezet in figuren 6.21 en 6.22. Deze twee figuren vergelijken

met de figuren die de fout tijdens het bewegen van een link weergeven

(figuren 6.16 en 6.18) leven de conclusie dat de robotlinks elkaar niet

meer beYnvloeden. Tenslotte is de stapresponsie van link 1 gemeten voor

grotere hoekstanden. Deze responsie is voor 30°, 45°, 75° en 90° uitgezet

in figuur 6.23. De spanning voor een stapgrootte van 45° is in figuur 6.24

weergegeven. Deze gaat in verzadiging en de regelaar werkt als een

soon bang-bang rege1aar.
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Figuur 6.21. Positiefout van link 1 wanneer de links tegelijk bewegen.
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Figuur 6.22. Positiefout van link 2 wanneer de links tegelijk bewegen.
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Figuur 6.23. Stapresponsie van link 1 bij verschiIlende stapgrootte.
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Figuur 6.24. Sruurspanning voor /ink 1 bij een stap van 45 graden.
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Conclusies en aanbevelingen

De eerste implementatie· van een st~ding mode regelaar op een robot wordt in

dit verslag beschreven. Deze regelaar bestuun twee robotlinks. Het

stuursignaal wordt berekend met behulp van een model van de robot en

gecorrigeerd met een schakelend signaal. Doordat dit schakelend signaal een

correctie is, heeft het geen grctc absolute waarde waardoc;I de meciianische

betasting van de robot zo laag mogelijk blijft.

Het dynamisch gedrag van link 1 komt overeen met het gedrag van een eerste

orde systeem. De tijdconstante van deze link is vrijwel gelijk aan de

tijdconstante die door de regelaarinstelling wordt gekozen. Hierdoor worden

verstoringen snel weggeregeld en blijft de positiefout klein.

Het dynamisch gedrag van link 2 kan niet met behulp van een eerste orde

systeem beschreven worden. De zwaartekracht heeft een grote invloed op de

beweging van deze link. Deze invloed wordt niet voldoende beschreven door

het model waardoor er bij een grote hoekstand een fout optreed tussen model

en robot. Deze fout wordt piet helemaal gecompenseerd door het schakelend

signaal. Dit heeft als resultaat dat link 2 minder snel reageert op

verstoringen waardoor de positiefout groter is.

De links worden door de regeling ontkoppeld waardoor de positiefout niet

toeneemt wanneer de twee robotlinks tegelijk bewegen.

Als aanbeveling geldt dat het model voor link 2 aangepast moet worden zodat

de invloed van de zwaartekracht beter wordt beschreven. Door verder de

regelparameters te optimaliseren kan de positiefout verkleind worden.

Een andere aanbeveling is het zo weinig mogelijk numeriek differentieren in

het regelalgoritme. Het is dan ook beter om de tachospanning in te lezen en

deze als snelheid te gebruiken in de berekening van de stuurspanning.
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Bijlage 1. De programmeeromgeving en bet opstarten van de robot.

De programma's van de masterkaart en de rekenkaan worden op een PC

ontwikkeld en daarna naar deze kaarten overgestuurd via de Bit3-kaart. Deze

programma's worden in de taal C geschreven en vervolgens op de PC

gecompileerd met behulp van een cross-compiler. Het gebruik van een

cross-compiler is noodzakelijk omdat op de kaarten Motorola-processoren

zitten die met een andere code werken dan de PC. De cross-compiler

genereerd code in het Motorola S-formaat. Deze code wordt door het

programma sendto omgezet in binair formaat en overgestuurd naar de

Bit3-kaart.

De programma's van de masterkaart worden geeompileerd door de batchfile

cap10 aan te roepen. Door cap10 gevolgd door de naam van de me in te

typen wordt het C-programma gecompileerd. Voor de rekenkaart gebeun dit

compileren met behulp van de me cap20. Zijn de programma's gecompileerd

dan moeten ze nog 'gelinkt' worden. AIle programma's die gelinkt moeten

worden zijn vermeld in een linkfl1e. Voor de masterkaart heet deze me

lapmas.cmd en voor de rekenkaart lapsm.cmd. Door lod68k @<naam linkfile> in

te typen worden de files die in linkfile zijn vermeld 'aan elkaar'

gelinkt. De file die dan onstaat wordt overgestuurd naar de kaarten. Deze

file heeft dezelfde naam aIs de link.file, aIleen is de extensie .abs in

plaats van .cmd.

De programma's worden naar de kaarten gestuurd door de batchfile load aan

te roepen. Deze batchfile roept twee keer het programma reeflo aan (voor

iedere kaart een keer). Het is mogelijk om de naam van de .abs files. die

overgestuurd moeten worden, te veranderen. Default wordt de me

d:\arthur..6814\lapmas.abs voor de masterkaart aangeroepen en de me

d:\arthur..6825\lapsm.abs voor de rekenkaart.

In het VME-rek zit nog een tweede rekenkaart, die voor dit onderzoek niet

gebruikt wordt. Door een fout in deze kaart moet eerst een programma op

deze kaart gestart worden voordat het programma op de masterkaan kan

worden opgestart. Deze tweede rekenkaart is eehter niet bereikbaar vanuit

de PC zodat er geen programma's naar deze kaart kunnen worden gestuurd.

Daardoor moet een programma van een andere kaart (bijvoorbeeld van de
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rekenkaart) naar deze kaan gekopieerd worden door het commando bm te

gebruiken (zie handleiding van de rekenkaart en lit. [4]).

Samengevat moeten de volgende handelingen verricht worden voor het

opstanen van de robot:

-load in typen

-eventueel de naam van de file voor de masterkaart ve~---.nderen

-eventueel de naam van de file voor de rekenkaart veranderen

-op de terminal van de eerste rekenkaart bm 2000 rooo 502000 in typen

(let op juiste stand van de schakelaar van de terminal)

-schakelaar van de terminal omzetten en de tweede rekenkaart opstarten

door go 2000 in te typen

-schakelaar terugzetten en de eerste rekenkaart opstarten door go 2000

in te typen

-eventueel regelparameters of fractie van de variabele die naar de PC

worden gestuurd veranderen

-Sliding Mode Control programma opstarten

-masterkaart opstarten door go 2000 in te typen op de terminal van de

masterkaart
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Bijlage 2. Matiab programma'5

In deze bijlage is de tekst van twee matlab programma's vermeld. Het

programma pp tekent het faseportret van de eerst of tweede robotlink.. Een

gedeelte van dit faseportret vergroten kan met behulp van pplimi. Voor het

gebruik van de andere matlab-programma's wordt verwezen naar het verslag

van M. Lim (lit. [3]).

%pp.m

%Dit programma tekent het faseportret van een link. De files mracl.maO en
%mracl.mal moeten in dezelfde directory als pp.m aanwezig zijn.

link input ('Geef nummer van link (1/2) ');
datsam = input ('Een op de hoeveel samples ? ');
c = input('Geef helling van schakellijn : ');

if link==l
load mracl.maO;
var1 = mrac1(:,1);
var2 = mrac1(:,2);

end
if link==2

load mracl.ma1;
var1 = mrac1(:,1);
var2 = mrac1(:,2);

end

Tsam = 0.001; %sampletijd
timeunit = Tsam*datsami
ep = var2 - var1;
ep = rad (ep) ;
ev = diff(ep)/timeunit;
ev = [0 ; ev) ;
plot(ep,ev,'-g');
grid;
xlabel ('positiefout (graden)')
ylabel('snelheidsfout (graden/s)')
hold on
plot([-lOO 100], [100*c -lOO·c],'-b')
hold off
end
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%pplimi.m
xl = input('Geef linkergrens : ')i
xr = input('Geef rechtergrens : ')i
sgn = 1;
if (min (ev) < -5)& (max(ev)<10),
sgn = -1:
h = xl:
xl = xr:
xr = hi

end
size (ep) ;
j = ans(l);
i = j:
whi~e (~gn*xr > sgn*ep(i))&(i > 1 )

~ = ~ - 1;
end
wh~le !sgn*xl > sgn*ep(j))&(j > 1)

J = J - 1;
end

plot(ep(i:j),ev(i:j),'-g')i
grid;
xlabel('positiefout (graden)')
ylabel('snelheidsfout (graden/s)')
hold on
plot ( [-100 100), [100*c -100*c),' -b')
hold off
end
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Bijlage 3. Bet simulatie programma voor de robot

%linkl 2.m
%Simulatie programma voor link1 en link2

%ingangssignaal

%rad naar graden

%file met resultaten

%starttijd
%sarnpletijd
%beginwaarde
%eindtijd

global INP
to = 0.0;
dt = 4.0e-3;
YO = (0.0 0.0 0.0 0.0];
te = 3;
tol = le-3;
trace = 0;
ti = to + dt;
INP = (0 . 0 O. 0] ;
out = [ti INP YO];
while (ti<=te)

if (ti<=O.l),
INP = [0.0 0.0];

elseif ti<=O. 8
INP = [1000.0 0.0];

elseif ti<=l. 5
INP=[O.O 0.0];

elseif ti<=2.2
INP=[-lOOO.O 0.0];

else
INP =[0.0 0.0];

end
[t,Y] = ode23 ('model',tO,ti,YO' ,tol,trace);
r=size ([t, Y]);
to=t(r(l));
YO = Y( (r (1) ) , : ) ;
Y = Y*57.29578;
outl = [ti INP Y«r(l)),:)];
out = [out;outl];
ti = ti + dt;

end
save results out;
end

73



/* model.c - Mex-file */

#include<math.h>
finclude"cmex.h"

user fcn(nlhs,plhs,nrhs,prhs)
int nlhs;
int nrhs;
Matrix *plhs[);
Matrix *prhs[);
{

double *YD,*t,*Y;
if (nrhs != 2)mex error("Must be two input arguments.");
if (nlhs != 1)mex-error("Must be one output argument.");
plhs[O) = create_matrix(prhs[1)->m,prhs[1]->n,REAL);
vn = ~'h~rn,_,~~.
-- .t"'~•• .., t. ""' J ' t"-,
t = prhs[O)->pr;
Y = prhs[1]->pr;
model (YD,t, Y);

static double Jy1 2.4;
static double Jx2 = 0.06;
static double Jy2 = 0.31;
static double Jz2 = 0.29;
static double Jx3 = 0.03;
static double Jy3 = 1.12;
static double Jz3 = 1.12;

static double m2 = 7.26;
static double m3 = 13.91;

static double 121 = 0.21;
static double 122 = 0.25;
static double 131 0.29;
static double 132 = 0.38;

static double kE 0.088;
static double kT 0.088;
static double Nl = 158;
static double N2 176;
static double Ja1 2.7e-4i
static double Ja2 = 1. 6e-4;
static double R 1. 6;
static double d1 1.6e-3;
static double d2 = 1.26e-3;
static double Hdac= 4.88e-3;
static double Hanpl1= 2.3;
static double Hamp12= 2.5;
static double sigma= 1.27;
static double ksi = 0.7;
static double d = 0.14;
static double h = 0.245;
static double pi = 3.1415927;
static double theta3= 0;

model (YD,t,Y)
double lu[),*t,Y[]i
{

double Jx21,Jx22,Jy31,Jy32,Jz21,a2,Jz31,beta,MTm,Uml,Um2,Udacl,Udac2;
double J1,J2,d11,J11,u1,u2,d21,J21;
Matrix *p1;
p1 = get_global("INP");

Udac1 = (p1->pr) [0];
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Udac2 ~ (pl->pr) [1];

beta = pi-ksi-sigma-Y[2];
MTm = 2e3*pi*d*h*sin(beta)/(5*sqrt(d*d+h*h-2*h*d*cos(beta)));
J21 = J2 + MTm*N2*Ja2;
d21 = d2 t MTm*N2*kE*kT/Ri
Um2 = Hdac*Hamp12*Udac2;
u2 = MTrn*kT/R*Um2i

Jx21 = Jx2*cos(Y[2])*cos(Y[2) t Jy2*sin(Y[2)*sin(Y[2));
Jx22 = Jx21 + m2*121*121*sin(Y[2))*sin(Y[2));
Jy31 = Jy3*cos(theta3)*cos(theta3) t Jx3*sin(theta3)*sin(theta3);
Jy32 = Jy31 t m3*(131*cos(theta3)-(121t122)*sin(Y[2)))*(131*

cos(theta3)-(121t122)*sin(Y[2)));
J1 = Jyl t Jx22 t Jy32;

Jz21 = Jz2 t m2*121*121;
a2 = 131*131+(121+122)* (121+122)-2*131* (121+122)*cos(theta3+pi/2-Y(2));
Jz31 = Jz3 + m3*a2;
J2 = Jz21 + Jz31;

J11 = J1 + Nl*N1*Jal;
dl1 = dl + Nl*Nl*kE*kT/R;
Urnl = Hdac*Hampl1*Udac1;
u1 = kT*N1/R*Urnl;

YD[O) = Y[l];
YD[l] = 1/J11*(ul-dl1*Y[1)-O.125*m2*(121t122)*(121+122)*Y[3]*sin(2*Y[2))*Y[1))i
YD[2] = Y[3];
YD[3) = 1/J21*(u2-d21*Y[3]+m2*9.8*121*sin(Y[2]) +

O.125*m2*(121+122)*(121+122)*Y[1)*Y[1)*sin(2*Y[2)));
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1* master.c tl

'include "~lobals.h"
.include "mlnitial.h"

/* master process ~s not ready in time. *1

setpointIO];
setpoint[l];
setpoint[2]:

)
else

tcalc_ready = 0:

taR
* (aR+ 1)
*(aR+2)

*(DA MEM + 2)= 0;
*DA START = OxOOOO;
write string("\n\n\rControl algorithm is not ready in time.\n\r"):
exit <II:

int k:
system_mode= WAIT_MODE;
for (k=O; k<3; k++)

SP buffer[(setpointcount\2»).pos[k) =
SP-buffer[«setpointcount-l)\Z»).pos[k);

if (1*(dpr+4095)=4000000.0)&&(*dpr t =4000000.0»
* (dpr+4095) = 5000000.0; /* put value in blockl of Bit3_dpr */

else
* (dpr+B19l) = 5000000.0; /* put value in block2 of Bit3_dpr */

*(DA MEM + 0) = 0;
* (DA-MEM + 1) = 0; /* make the output to the DA-card· zero. */
* (DA-MEM + 2)= 0;
*DA START = OxOOOO;
write string("\n\n\rMastercard is not ready ~n time.\n\r"l:
exit (I):

}
else

master_ready = 0;

if (system_mode == RECEIVE ROBOT POSITIONS)
*calc status =3: - -

else -
*calc_status = I:

*aYp = *RESOLVER base;
*(aYp + 1) = *(RESOLVER_base + I):
*(aYp + 2) = *(RESOLVER_base + 2):

check_if_master_ready()
(

if (master ready == 0)
( -

for (k=O; k<3: k++)
setpoint[k) = SP_buffer[O).poslk];

else

count 4msec = 0;
if (setpointcount\2)==1)

for (k=O: k<3: k++)
setpointlkl = SP_buffer[l).pos[k];

}
else

{

for (k=l: k<3; k++)
SP_buffer[(setpointcount\2)].pos[k]
t(setpointdpr+(3*setpointcount)+K):

calculate delta setpoints()
{ --

int k;
if «setpointcount\2)==O)

for (k=O; k<3: k++)
delta_setpoint lk) (SP_buffer [0) .pos Ik) - SP_buffer [l].pos [k) »3:

else
for (k=O: k<3: k++)

delta_setpoint[k) (SP_buffer[l].pos[k] - SP_buffer[O).pos[k))»3;

calculate setpoints ()
{ -

int k:
if (count 4msec < 1)

( -
if (count 4msec==O)

( -
get setpoints();
calculate_delta_setpoints();

}
count 4msec++:
for (K=O; k<3: k++)

setpoint[k] = setpoint[k] + delta_setpoint[k]:

get_setpoints ()
{

int k;
setpointcount++;
SP_buffer[(setpointcount\2)].pos[0] = *(setpointdpr+(3 t setpointcount»;
if (SP_buffer[(setpointcount\2»).posrO]==Ox33333333)

wait mode () ;
else -

{

if (tcalc_ready == 0)
(

It control algorithm is not ready in time. *1

receive robot positions()
( - -

setpointcount = 0:count 4msec -==_O~,!...· , --1



~define global_base OxlOOO

interrupt flag with the following two actions. *1
1* read status register with flag set. *1

1* read timer 3 counter. *1

DUSCC_putchar(*strlngl;
++string;

char comment(lOO):
wrIte string(strlng)
char lstring;
(

while (*string != '\0'1
(

(P2 base + Ox20))
(P2-base + 0x221)
(P2-base + Ox24))
(P2-base + Ox26)
(P2-base + Ox2BII
(P2-base t Ox2Al I
(P2-base t Ox2CII
(P2-base + Ox2EII
(P2-base t Ox3011
(P2-base t Ox3211
(P2-base + Ox3411
(P2-base t Ox3611
(P2-base + Ox381)
(P2-base t Ox3A))
(P2-base + Ox3C))
(P2=base t Ox3E))

lnt*)
lnt*)
lnt*)
int*)
int *)
int*)
lnt*)
int*)
int*)
lnt*)
lnt*)
lnt*)
int*)
int*)
int*l
int*)

((short lnt *) (\/ME address 1 t Ox0411;
((short int *) (glo6al_base-+ OxOO)):

{ 0, 0, 0 I;
((lnt *) (\/ME address 1 t OxOO))
((int *) IVME-address -1 + Ox20))
((int *) (VME-address-l + Ox40))
((lnt *) (P2 Oase + OxOO));
((lnt *) (SETpOINT_base+ OxOO));

((float *) (BIT3DPR_base + OxOO) I;

{ to, 0, 0) , (O, 0, 0) I;

lnt pos[3);

int system mode:
lnt count ~msec;
int setpoIntcount;
int setpolnt(3);
int delta_setpoint(3)
lnt *calc run
int *aYp -
int taR
int *RESOLVER base
int *setpointapr

float *dpr

struct position
{

}
SP_buffer (2) =

'define status regO ((short
~define commana regO ((short
'define status regl ((short
'define commana regl ((short
'define status reg2 ((short
'define commana_reg2 ((short
'define status reg3 ((short
'define commana reg3 ((short
'define status reg4 ({short
'define commana reg4 ((short
'define status reg5 ( (short
'define commana regS ((short
'define status reg6 ((short
'define commana reg6 ((short
'define status reg? ((short
'define commana_reg? ((short

short int master_ready;
short lnt *calc status
short lnt *calc:ready

char c: 1* clear
c = *TIMER SRWCR2:
c = *TIMER-T3CMBR;
check if master ready():
check:if:calculating_card_ready();
write setpoints and resolvers to calculating card():
if (system mode-== R£CEIVE ROSOT-POSITIONS) -

calculate_setpoints(); - -
master_ready = I:

receive_robot_positions();
break;

if (*dpr==3000000.0)
system mode = RECEIVE ROBOT POSITIONS;
break;- --

int k:
system mode = WAIT MODE;
setpointcount = 0:
count 4msec = 8;
*calc-status = 1;
*calc:ready = 1;
master ready = 1;
init DOSCC 68562():
write string("Initializing interrupt handler 68155.\n\r");
init Interrupt handler 68155():
write string("Initializing timer MC6BB40.\n\r");

"init Eimer MC6BB40();
write string(nInitializing DA-card MPV954.\n\r");
init ~A MPV954();
/* tImers are still halted *1
write_string("Initializing robot and RDC's.\n\r"):
init_the resolver positions and the robot starting position();
Init DA ~V954():- - - - - -
/* Dac Is timed out bi the robot-initialization. *1
write_string("Control ing robot by SLIDING MODE.\n'rn);
*LIMR = OXE9; /* Interrupt Mask Register */
*TIMER_WCRI3 OxOO; 1* all timers in run state */

while (l)
switch (system_mode)

(

main ()
(

TIMER interruptI)
( -

•••••••••••••••••••••••••••••••• ***** ••• *** •••••••••••_._-* ,_._._ .
1* mglobals.h *1

'include <stdio.h>
extern DUSCC_getchar(), DUSCC_putchar();

'define BIT3DPR base Ox200000
'define SETPOINT base OxOlOOOO
'define DA base - Ox300000
'define P2-base OxEBOOOO
'define ~ address 1 Ox401000 I*address of calculation card */
'define WAIT MODE - 1
'define RECEIVE ROBOT POSITIONS 2

......,- , .
/* mlnltlal.h */

extern wrIte strlng!l;
char commentTlOO);

1······ __·····,··························,_··········· .
* *
* *
* DEFINITIES *
* *



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

*/
*/
*/

*/
*/
./

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

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

*/
*/
*/
*/
*/
./
*/

*/
*/.,
*/
*/
*/

/* Channel Mode Register 1B
/* 00x00111
/* I
/* r'-1 I asynchronous start/stop format
/* I I I - no parity
/* I I --- parity code (COP/ASYNCi
/* 1__===:: NRZ mode

DUSCC CMR2B «char *) (DUSCC base + Ox43))
- /* Channel Mode Register 2B

/* 00111000
/*
/* -r 1 no farme check sequenc.!
/* I - transfers in response to polling
/* status register s or interrupts
/* normal transmit/receiver mode

ide fine

ide fine

'define DUSCC TTRB «char *) (DUSCC base + Ox4B))
- /* Transmitter Timing Register B

/* x0111101
/* I
/* 1-1- I 9600 baud
/* I I - use internal bit rate qenerator
/* 1__::::: external source select'

idefine DUSCC RPRB «char *) (DUSCC base + Ox4D))
- /* Receiver Parameter Register B

/* xxxOOOll

/* ---111--/* I I111 8 bits per character
/* I I I I DCD not used to enable receiver
/* I II -- no parity strip
/* I I --- no request to send cont rol
/* 1__:::: not used in asynchrone mode

'define DUSCC CSYNIB «char *) (DUSCC base + Ox45))
- /* Channel Synchronisation 1 B

/* 00010011
/* --------- interrupt on A C

DUSCC CSYN2B «char *) (DUSCC base + Ox47))
- /* Channel Synchronisation 2 B

/* J(}(xxxxxx
/* -------- not used in ASYNC mode

'define DUSCC TPRB «char *) (DUSCC base + Ox49))
- /* Transmitter Parameter Register n

/* 11110011
/* ----1\-- 8 bits per character
/* I I I Clear to send disabled
/* I I -- Request to send disabhld
/* 1 ::: 2 stop bits per character

*/

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

*/
*/
*/
*/

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

*/
*/
*/
*/
*/
*/
*/
*/
./
*/

,,_,tw.,t.,_.,._ •••••••••••_••••••••••_••••• ,._ ••••••••• t" •••• _.t/

'define DUSCC_base OxfefaOO

Mefine DUSCC IVR «char *) (DUSCC base + Ox3D))
- /* Interrupt Vector Reolster */

/* 01000100· */ 'define DUSCC RTRB «(char *) (DUSCC base + ox4F))
- /* Receiver Timing ~egister B */

'define DUSCC ICR «char *) (DUSCC base + Ox3F)) /* 00101101 */
- 1* Interrupt Control Recrister */ //** 11-

1
- */

/* 00000001· */ 9600 baud */
/* -- - II Channel B interrupts are enabled */ /* I I - use internal clock from bit rate generator */
/* \-1111_: Channel A interrupts are disabled */ 1* 1__::::: External input from RT~C pin */
/* I III vector doe~. not include status */
/* I II --- modify bit~; 2:0 vector */ .define DUSCC CTCR «char *) (DUSCC base + Ox55))
1* 1 I ---- vector mod€' */ - /* Counter/Timer Control Register */
/* J-_::::: Channel A hi9he,",s,,:t,---p~r,=-:i,-,o~r~i""t:r...Y --,*/~ ~/--,*~O~O.::.OO~O~O~O:.::O:..... *.;./ _

'define INT_HANDLER_base OxfefdOO

Idefine LICPR «char *) (INT HANDLER base + OX01) I
/* Local Interrupt Control Pointer Register

'define LICR «char *) (INT HANDLER base + Ox03))
/* Local Interrupt Control Register fefd03
/* xxxxxlOO
/* III 0 Local request active low
/* II 1 Local request active high
/* II 0 Local request level sensitive
/* I -- 1 Local request edge sensitive
/* I 0 68155 presents interrupt vector
/* --- 1 device presents interrupt vector

'define LIVR «char *) (lNT HANDLER base + OxOS))
/* Local Interrupt Vector Register fefd05
/* 01000xxx
/*
/* 1 the S most significant bits
/* determine the Interrupt Service
/* Adres, ISA.
/* ISA= 4*01000xxx
/* ----- Interrupt number
/* I offset

'define LIMR «char *) (INT HANDLER base + OxO?))
/* Local Interrupt Rask Register
/* 10110000
/* I I I I I no NMIN vector
/* 1111111 - local interrupt 1 not enabled
/* I I II I I -- local interrupt 2 not enabled
/* I I I I I --- local interrupt 3 not enabled
/* 11II ---- local inter'rupt 4 enabled
/* I I I ----- local interrupt 5 enabled
1* I I ------ local interrupt 6 not enabled
/* 1_======= NMIN enabled

'define BIMR «char *) (INT HANDLER base + OxOB))
/* ( VME ) nus Interrupt. Mask Register
/* OOOOOOOx
/*
/* no bus intE~rrupt enabled



interrupt not enabled
interrupt not enabled
interrupt not enabled
interrupt enabled
interrupt not enabled
interrupt not enabled
interrupt not enabled
interrupt not enabled

interrupt not enabled

1* 1I I I prescaler 1
1* I I ,__:::: square output control
1* 11 preset zero detect control
1* 1 disable zero detect interrupt

\ TITIT request to send line high
I 1111_: general purpose output 1 high
I I I 1 general purpose output 2 high
I 1' RxRDY status asserted on datatransfer
I I from receiver reg. to FIFO
I 1 TxRDY status asserted on datatransfer
I from FIFO to transmitter register
I Tx residual character length as TPR[l:O]

Idefine DA_MEM ({short int *1 DA_base) 1* begin of array with DA-values */

'define DA SCR «short int *) (DA base + Ox8000))
It-Status Control Register.

status bits : (read onlyl
15 - 12 : not used.
11 will be 1 if OVER-SAMPLING detected.
10 will be 0 if OUTPUT SEQUENCE STARTED.

will be 1 if OUTPUT SEQUENCE FINISHED.
9 will be 0 after rlw of DA START.

will be 1 if no TIME-OUT aetected.
8 is 0 if no output actie.

is 1 after a new ouput sequence is started.
control bits : (read write)
7 : not used.
6 - 4 : choose da-output channel.

6 5 4 channel
000 0

*/
*/

*/
*/

*1
'/
*1

*1
tl

*1
*1

*1
*/

*/
*/
*/
*/
*/
*/
*1
*1
*/
t/
*1
*/
*/
*1
*/
*1
*1
*/

*/
*1

1* I Output 03 enabled.
/* -------- 03 is connected to the PTMO pin on
1* the P2 connector

'define TIMER LBRT2L (char *1 (TIMER BASE + OxOB))
- 1* write : Timer 2 Latches

/* read : 15B Buffer Register

'define TIMER T3CMBR ((char *) (TIMER BASE + OxOD))
- /, write : MSB Buffer-Register

1* read : Timer 3 Counter

'define TIMER LBRTIL «(char *) (TIMER BASE + Ox07))
- /* write : Timer 1 Latches

1* read : LSB Buffer Register

'define TIMER T2CMBR «char *) (TIMER BASE + Ox09))
- 1* write : MSB Buffer-Register

/* read : Timer 2 Counter

'define TIMER LBRT3L (char *1 (TIMER BASE + OxOF))
- 1* write : Timer 3 Latches

/* read : LSB Buffer Register

'define TIMER SRWCR2 «char *) (TIMER BASE + OxO)I)
- /* write : Write Control Register 2

/* read : Status Register
/* Status Register
1* 7xxxxx2l0
/*
/* T TIT Timer 1 interrupt flag (1 = int.)
/* , 11_: Timer 2 interrupt flag ( I I )

1* I I Timer 3 interrupt flag ( I I )

1* I --- composite interrupt flag (" I
1* Write-Control Register 2
1* 00000000
1* -
1* T,-T-,TI CR) selected. (see above)
1* II I I' - Timer 2 uses external clock
/* I I I I -- Timer 2 in 16 bits count mode
/* II , --- Continues count mode
/* 11 __::::: No interrupt generated by timer 2
/* 1 No timer 2 output

'define TIMER T1CMBR «(char *) (TIMER BASE + OxOS))
- /* write : MSB Buffer-Register

1* read : Timer 1 counter

*1
*/
*1
*/
*/
*/
*1
*/
*1
*/

*1
*1
*1
*/
*1
*1
*/
*/
*1
*1
*/

*/
*1
*1
*/
*1

*/
*1
*/
*1
*1
*/
*/
*1
'/
*1
*/
*/

*1
*1
*1
*1
*/
*/
*1
*/
*/
*1
*1

*1
*1
*1
*1

Idefine TIMER_BASE OxfeffOO

'define TIMER WCR13 «char *) (TIMER BASE + OxOl))
- 1* write : Write Control Register 1 of )

1* read : no operation
/* Write control register)
1* (selected with bitO a zero in Write Control
1* Register 2)
1* 11000001
1* -
/* TI-T-IT' Timer) is not prescaled
/* I I I 'I -Timer) uses external clock 250kHz
1* I' I I -- Timer 3 in 16bits count mode
/* II I --- Continues count mode
/* " __===== Interrupt qenerated by timer)

'define DUSCC CRB «(char *) (DUSCC base + Ox5F))
- 1* Command Register B

1* 16xx32l0
/*
1* T- -T-- Command
1* 1 :: select commando object

'define DUSCC IERB «char *) (DUSCC base + Ox79))
- 1* Interrupt Enable-Register B

1* 00001000
1* I I I1'1 II RSR 1:0
1* II II III - RSR 3:2
1* II II II -- RSR 5:4
1* I I II 1 --- RSR 7:6
1* I I II ---- RxRDY
1* I I I ----- TRSR 7:3
1* I I ------ RxRDY
1* I ------- DCD/CTS
1* I:::::::: RSR 1:0

'define DUSCC OMRB «char *) (DUSCC base + Ox57))
- 1* Output , Miscellaneous Register B

1* 11100000
It
1*
1*
1*
1*
1*
1*
1*
1*

'define DUSCC PCRB «char *) (DUSCC base + Ox5D))
- 1* Pin configuration register B

/* 00100110
1* - - ---
1* ITI-T 1__ The TRxc pin is an output from the
It I' I I transmitter shift register clock
1* I I I , The RTxc pin is an input
1* I I 1 The pin is request to send input
1* 11 TxDRQ pin is a general purpose output
1* , The x2/IDCN pin is used as crystal
1* connection.



./
*/
*/
*/
./
*/
*/
./
*/
*/
./
./
*/
./
./
*/
./
*/
*/
*/
*/
*/
*/
*/
*/
*/

*LIMR = Ox80;

*LICPR = OX07;
·LICR = OxOG;

·LIVR = Ox40;

·LICPR = Ox06;
·LICR = Ox04;

·BIMR = OxOO;

int spanningl = Ox09AO; /. spanning = -8V ./
int spanning2 = Ox04C4; /. spanning = +6V ./
int spanning3 OxOF9A; /. spanning = -IV ./
lnt spanning4 = Ox0328; /. spanning = +4V ./
int spanning5 = OxOE64; /. spanning = -2V ./
int spanning6 = OxOCD8; /. spanning = -4V ./
int spanning7 = OxOOCE; /. spanning = +1V ./
lnt spanningO = OxOOOO; /. spanning = OV ./

in it interrupt handler G8I5S()
(- - -

·LICPR = Ox04; /. Adres register points to CR4
·LICR = Ox04; /. set LICR4 (DUSCC)

/. interrupt: active low
/. level sensiti'fe
/. 68155 gives vector
/. Adres register points to eRG
/* set LICRG (TIMER 3)
/* interrupt: active low
/* level sensiti'fe
/. 68155 gives vector
/* Adres register points to CR7
/. set LICR6 (ABORT switc:h)
/. interrupt: active low
/. edqe sensitiVI!
/. 68155 gives vector
/* set LIVR
/* base address vector tabll! = Ox100
/* vector address DMA = O,t10C
/. vector address DUSCC = Old10
/* vector address IEEE = Oltl14
/. vector address TIMER = Odl8
/* vector address ABORT = Ol:lIC
/* set LIMR
/. only NMIN is allowed
/. set BIMR
/* no bus interrupts

init DUSCC_G8562()
{ -

int a;
/.

This first section is to overcome a bug in the 68~,62. Because of the
bug the transmitter will send a break when first E'nabled. The fix is
t ., I Z ! J ! ] I ,! I 1 ' h " I' l' d

'def ne CTCRA «char .) (SERIAL base + 0x15))
'def ne CTPRHA «char .) (SERIAL base + OxlI))
'def ne CTPRLA «char .) (SERIAL-base + Ox13))
'def ne CCRA «char .) (SERIAL base + OxlF))
'def ne PCR «char .) (SERIAL_Ease + OxlD))

/***•• **•• ** •••••••••••••••••••••••••** ••••••••••••.••••••••••••••
• •
• PROCEDURES •• •
••••••••••••••••••••••••••••••••••••**.****•• ***.**.~*••••••••**•• /

o 0 1 0,1
o 1 0 0,1,2
o 1 1 0,1,2,3
1 0 0 0,1,2,3,4
1 0 1 0,1,2,3,4,5
1 1 0 0,1,2,3,4,5,6
III 0,1,2,3,4,5,6,7

/TIMEOUT-ENABLE
o : internal watchdog timer enabled.
1 : internal watchdog timer disabled.
/CONTINUES \ ONE-SHOT
o : geheugen data continue naar output.
1 : geheugen data slechts 1· naar output.
/NORMAL \ EVENT trigger
/INTERNAL \ EXTERNAL trigger select
o output met klok-snelheid van interne klok.
1 output op dalende flank van externe trigger.

2

3

I
o

./

'define DA MEMSTART «short int .) (DA base + Ox8002))
/·-start address register. -

Wijst naar de eerste short integer die naar de ouput
gestuurd wordt.

./

'define DA MEMSTOP «short int .) (DA base + Ox8004))
It-stop address register. -

Wijst naar de 1aatste short integer die naar de ouput
gestuurd wordt ../

'define DA ICR «short int *) (DA base + Ox800G))
/·-interrupt control register.

Met dit register kan ingesteld worden of er VME-interrupts
gegenereerd kunnen worden en zo ja welke.
In de huidige situatie mogen er geen VME-interrupts gegeven
worden.
·DA_ICR = OxOOOO.

.J

'define DA RTR «short int *) (DA base + Ox8008))
/·-Rate Timer Register. -

interne klok-periode = (255 - (register waarde)) * 500nsec.
o <= register waarde <= 254.

./

'define DA TOCR «short int *) IDA base + OxBOOA))
/·-Time Out Control Register.

time out tijd = (255 - (register waarde)) • 1.3sec.
o <= register waarde <= 2S4.
De time out counter kan gebruikt worden om de DA outputs
automatisch op nul te zetten ills er niet binnen een bepaalde
tijd weer een nieuw START conversie commando wordt gegeven.
Er kunnen ook eventuele VME-blls interrupts gegenereerd
worden, dit wordt in de huidiqe situatie niet gebruikt.

./

'define DA START «short int *) (DA_base + OXCOOO))
/·-START register.

Een lees of schri j f cyc1us nailr deze plaats start het
DA-conversie cyclus. Een DA-conversie cyclus kan bestaan uit
het sturen van verschillende lIaarden uit het data geheugen
naar een of verschillende ouputs.

·f

00
o



1* set Unmodified Interrupt Vector Reg. *1
1* set Interrupt Control Register */
1* set Channel Mode Register lB *1
/* set Channel Mode Register 2B */
/* set Channel Synchronisation Reg.l */
/t set Channel Synchronisation Reg.2 */
1* set Transmitter Parameter Register B */
/* set Transmitter Timing Register B */
1* set Receiver Parameter Register B */
/* set Receiver Timing Register B */
1* set Counter/timer Control Register */
1* set Output , Miscellaneous B */
/* set Pin Configuration Register B *1
/* set Interrupt Enable Register B */

*TIMER T2CMBR = OxOO;
*TlMER:LBRT2L = OxlE;

*/

*DUSCC CRB = OxOO;
*OUSCC-CRB = Ox40;
*OUSCC-CMR2B = OxBO;
*OUSCC:CRB = Ox02;
for (a = 0 ; a < 1 a++);
*DUSCC_CRB = Ox03;

*OUSCC IVR = Ox44;
*DUSCC-ICR = OxOl;
*OUSCC-CMRIB = Ox07;
*OUSCC-CMR2B = Ox3B;
*oUSCC-CSYNlB = Ox03;
*DUSCC-CSYN2B = OxOO;
*OUSCC-TPRB = OxF3;
*DUSCC-TTRB = Ox3D;
*DUSCC-RPRB = Ox03;
*OUSCC-RTRB = Ox2D;
*DUSCC-CTCR = Oxoo;
*DUSCC-OMRB = OxEO;
*ouscc-PCRB = 0x26;
*OUSCC:IERB = OxOB;

*DUSCC CRB = Ox02;
*OUSCC:CRB = Ox42;

/* reset transmitter B
/* reset receiver B
/* set channel to local loop
/* enable transmitter B
1* wait while the break is send
1* disable transmitter B

1* enable transmitter B
/* enable receiver B

*/
*1
*/
*1
*1
*/

*1
*/

init OA MPV954 ()
{ --

*OA SCR
*OA-MEMSTART
*DA-MEMSTOP
*DA-ICR
*DA-RTR
*DA-TOCR
*OA-MEM
*(DA MEM + 1)
*(OA-MEM + 2)
* IOA-MEM .. 3)
*(DA-MEM + 4)
*(DA-MEM .. 51
*(DA-MEM + 61
*10A-MEM .. 71
*DA_START

= OxFF7C;
= OxOOOO;

Ox0007;
OxOOOO;
OxFFFE;
OxOOOl;
0;
0;
0;
0;

= 0;
0;
0;
0;
OxOOOO;

1* and set counter 2 voor mode als hoven'/
/* Counter 2 preset register is set to */
/* 30. This leads to a 0.25msec signal */
/* on the output. */

/* select write control register 1 */
/* all timers in halt state *1
/* select write control register 3 */
/* set control register 3 voor mode als '/
/* boven beschreven. */
/* Counter 3 preset MSB = 1 */
/* Counter 3 preset LSB = 1 */

= OxFF7B;
*spanning;

= OxOOOO;

case 0 *command_regO Ox6800;
break;

case 1 *commandJegl Ox6BOO;
break;

case 2 *command_reg2 Ox6BOO;
break;

write_output_value_to DAlspanning,da number)
int 'spanning, da_numEer;
{

*OA SCR
*loA MEM + da numberl
*OA);TART -

sample_the_resolverjPOsition(card_numberl
int card number;
( -

switch Icard number)
{ -

preset_msb_counters(card_numberl
int card number;
{ -

switch (card number)
{ -

case 0 *command_regO = Ox3900;
break;

case 1 *command reg1 = Ox3900;
break; -

case 2 *command reg2 = Ox3900;
break; -

*//' select write control register 1

*TIMER SRWCR2 = Ox01;
*TIMER-WCRl3 = OxOl;
*TIMER-SRWCR2 = OxOO;
*TlMER:WCRl3 = OxC4;

*TIMER T3CMBR = OxOl;
*TlMER:LBRT3L = OxOl;

*TlMER_SRWCR2 = Ox81;

Timer 3 wordt geinstalleerd voor een configuratie:
1. dual Bbits down counters.
2. continues mode.
3. external input.

Input is connected with a jumper to output timer 2.
4. output pin active.
5. preset the msb counter to 01 hex (=1 dec) and the Isb

counter to 01 hex (=1 dec) for a pulsshaped output.
The periodtime is (msb+l) (lsb+1)msec and the positive puIs,
at the end of the period, has a duration of lsb msec.
current settings : period = 4 msec, puIs = 1msec.

6. enable interrupt from timer 3.
*/

(
/* Timer 2 wordt geinstalleerd voor een configuratie:

1. l6bits down counter.
2. continues mode.
3. external input.

Input is connected with a jumper to a 250kHz clock.
4. output pin active.
5. preset to 7C hex for a square wave output of lmsec.
6. disable interrupt from timer 2.

*/
1*

00....



off.\r\n\n");

delay 2ms ()
( -

int i;
for 11=0; i<650; iff) I Ii

set all AUTO modes on()
( - - - -

write_string("Setting all auto modes on.\r\n");
*command_regO = OxFBOO;
*command_regl = OxFBOO;
·command reg2 = OxF800;
write_string(-Auto modes on.\r\n\n");

set all AUTO modes off()
( - - - -

wrlte_string("Setting all
·command regO = Ox5BOO;
·command:regl = Ox5BOO;
*command reg2 = Ox5BOO;
write_string("Auto modes

auto modes off.\r\n");

while (help == 0)
(

write output value to DA(&spanning7,0);
/. zi)schakelaar oPen-·/
help = *status_regO & I:

}
if «*status regO &OxOOOl)==l)
write output-value to DA(&spanningO,O);
/* zi)schakelaar gesloten */
preset msb counters(O);
write string("Counters presetted.\r\n\n-):
write:string("First axis initialized.\r\n"):

init link_2 ()
( -

int help, a; ,
write string ("------------------------------------------------------\r\n"):
write:string("Initializing axis no. 2.\r\n\n"):
write_string("Reading status register.\r\n");
help = *status reg1 & 2;
while (help ==-2)

(
write output value to DA(&spanning7,1):
/. referentieschakelaar gesloten ./
help = *status_regl & 2;

write_output_va1ue_to_DA(&spanning6,1);
sample the resolver position(l);
a = *(RESOtVER base-+ 1);
delay_2ms(); -

00
tv

delay lOms ()
( -

int i;
for (i=O: i<3250; ift) ( I:

/**.*.********************************************** ••*****.********.********/
/* ./
/* De variabele help wordt hier gebruikt om een compiler-optimalisatie te */
/* voorkomen. */
/* De compiler MCC68K compileert de C-statement ·f
/. while«*statusJ~gO& 1) = 0) ./
/* naar een bittest van de LSB van het 16 - bits status register: ./
/. BTST 10,1520B43B5 ./
/* Dit is niet toegestaan, aangezien de P2-bus aIleen als 16 - bits */
/. register aangesproken kan worden. */
/.*.* ••*•••***•••••**.*****************.****************.**.****************./

)
write output value to DA(&spanning5,1);
/. referentieschakelaar open */
preset msb counters(l):
write string("Counters presetted.\r\nn);
write-string("Reading resolver 2.\r\n");
do -
(

I
while «a&OxFFFFFI >= Ox73000 ,;
preset msb counters(l);
write string("Counters presetted.\r\n\n");
write-output value to DA(&spannin90,1):
write:stringl"second axis initiallzed.\r\n"):

write output_value_to_DA(&spanning4,2);
/. rererentieschakelaar gesloten ./
help = 'status_reg2 & 2;

I
while (help == 0)

I

init link_3 ()
( -

int help, a: '
write string ("---------------------------------..--------------------\r\n");
wcite-string(nlnitializing axis no. 3.\r\n\n");
write:stcing("Reading status register.'r\n");
help = ·status reg2 & 2;
while (help ==-2)

I
write output value to DA (&spann:.ng4, 0):
/. zi)schakelaar oPen-·/
help = *status_regO & 1;

}
while «*status regO &Ox0001)==l)

( -
write output value_to_DA(&spanning6,0);
/. zi)schakelaar gesloten ./

init link III
( - -

int help:
write string ("----------------------..-------------------------------\r\n-);
write-string("Initializing axis no 1.\r\n\n"):
write:string("Reading status register.\r\n"):
help = *status regO & I:
whUe ( help =;; 0 )

(

?? '! It
write output value to DA(&spanning5,2);



write_output_value_to_DAI&spanning6,2);
sample the resolverjPOsition(2);
a = * (RESOLVER base + 2);
delay_2ms(); -

}
delay 10ms(); /* voorkomt effekten van het denderen */
preset_msb_counters(2);
write strinq("Counters presetted.\r\n");
write-strinq("Reading resolver 3.\r\n");
do -
(

}
while I(a&OxFFFFF) >= Ox7C300 );
preset msb counters(2);
write_string("Counters presetted.\r\n\nft };
write output value to DAI&s~anningO,2);
write-string1"Thira axis inltialized.\r\nft );
write:string(ft------------------------------------------------------\r\n");

init_the_resolverjPOsitions_and_the_robot_starting_position()
(

set all AUTO modes off();
init link II); -
init-link-2();
init:link:3();

SP_buffer[l] .pos[O] = 0;
SP buffer(l].pos(I] = 0;

00 SP-buffer[1).pos[2] = 0;
~ SP-buffer[O].pos[O] = 0;

SP:buffer[O].pos[l] = 0;
SP buffer[0).pos[21 = 0;
setpoint(O] = 0;
setpoint[l] = 0;
setpointl2] = 0;
set_all_AUTO_modes_onl);



••••••••••••••••• **** ••••••••••••••**** ••••••••• ***•••••••••••••• ** ••• ** ••••
I" instal20.c ,,/

8...

get values of matrixlc,"c"); break:
get:values:of:matrix(alfa_1,"alfa_1")i break;
get values of matrix(alfa 2,"alfa 2"): break:
get-values-of-matrix(alfa-3,"alfa-3"): break:
get-values-of-matrix(eps,"eps"); creak:
get:values=of:matrix(G,"G"): break:

, 1'
, 2'
'3'
'4'
, 5'
, 6'

case
case
case
case
case
case

sprintf(comment,"\s/\d] = \8e\n\r",name,i,matrix/i]):
write_string(comment):

}
write_string("\n\rDo you want to change this matrix? [y,n] "):
do

h = tgetc ();
while ( !«(h >= 'y') " (h <= 'y')} II «h >= 'n') " (h <= 'n'»»:
sprintf(comment,"\c\r\n\n",h):
write_string(comment);
if (h =='y')

{
switch (hh)
(

int i:
for (i = 0 : i < n : ++i)
(

char input string[MAXLINE]:
int i; -
for (i = 0 : i <= n-1 : ++i)
{

sprintf (comment, "\s /Ud]: old value = \e ne~, value ",
name,i,matrix/i]):

write string(comment);
read string(input string,MAXLINE-11;
write string("\n"f: I" read..string only wri~es a \r tl
sscanT(input string,"\f",&matrix[i]): '
sprintf (comment, "\s IUd) = \e\r\n\n", name, i,ll1Cltrix / ill :
write string(comment):
write=string("\r"):

get_values~of_matrix(rnatrix,name)

float matrIx!n);
char "name;
(

extern write_string(), read_string();
extern char tgetc();

put matrix on screen(matrix,name,hh)
float matrlx[n]:
char "name, hh;
{

change or show matrices{)
( - - -

char h:
write string("Select matrix which has to be shown:\n\n\n\r"l:
write-string("1 : c\n\r");
write-string("2 alfa 1\n\r")
write:string("3 : alfa:2\n\r")
write strinq("4 : alta 3\0\r")

"I
*/

*/
*/
,,/
"/
*1
"I
,,/
,,/

*/
*/

"I

} ,
) ,

},
) ,
},
}:

/" number of links.
It sample frequency. (Hz)
/" used by read string
It This the local base address of the
1* global variables area.
/t This is the VME-address of the DAC
/* This is the VME-address of the MASTER
/* This is the Dual Ported Ram address

1.0
20.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Editor : A Nievergeld

Editor A. Nievergeld

I" 25 emptr lines
/" string- ength used by procedure write_string

1.0
20.0

2500.0
800.0

3.0
0.1

1* data array number "/
/" data buffer full = 1 ,,/

/* sets the time interval in which data is stored"/
(global_base + Ox40)):

1.0
20.0

2500.0
1000.0

2.0
0.1

10.0,
1.0,
7.0,
5.ge-3;

short int
*U = «short int ") (DAC mem + OxOO»,
*DA START = «short lnt ") (DAC mem + OxCOOO»,
*ca!c_ready = «short int ") (MASTER_mem + Ox1000)),
*calc_status «short int ") (global_base + Ox04)),
inurn axis «short int ") (global base + 0x12)),
"linK «short int ") (global:base + Ox16»:

float
"dpr = « float *) (BIT3DPR base + OxOO)},
Kep, Kv, Ui[n], T, sIn), J1, J2, MTm, T:

float
omega
delta
a
b

float
Yv!nj, YOp!n], ROptnl, ROv!n], Ep[n], Ev[n],
R CnI, RvCnI, Ra Cn), YpCnI ;

I" Last change : 7-12-1990

float
G[n]
c[n)
aUa 1 [n]
alfa-2[n]
alfa-3 [n]
eps[n)

int
*calc run = «int ") (global base + OxOO)),
*aYp ;; (lint *) (global base- + Ox2011,
sample_num, -
buffer full,
recordIng_time,
*aR = (lint ")

/* def20.c
/* Last change : 7-12-1990

'include <stdio.h>
'include <math.h>

'define n 3
'define SF 1000
'define MAXLlNE 100
'define global_base Ox1000

'define DAC mem Ox300000
'define MASTER mem Ox100000
'define BIT3DP~_base Ox200000

char
"clear screen,
conunent(200):

'include "defext20.h"



write string("O : Go back to main menu\n\n\n\r");
do -

h = tgetc lJ:
wh ile ( I «h >= ' 0') " (h <= ' 6' » );
sprintf(comment,"\c\r\n\n",h);
write string(comment);
switdi (h)

{
case'l'
case '2'
case '3'
case '4'
case '5'
case' 6'
case ' 0'

put matrix on screen(c,"c",l); break:
put:matrix:on:screen(alfa_l,"alfa_1",2); break
put_matrix_on_screen(alfa_2,"alfa_2",3): break
put matrix on screen(alfa 3,"alfa 3",4): break
put:matrlx:on:screen(eps,weps",5); break;
put matrix on screen(G,"G", 6);break;
show_stop ; T~UE; breaK;

This is the starting signal for the 68-25 card to start the control
proces again, with the data in Dual Ported RAM.
The 68-25 card sends its output directly to the DAC - card. After this
the variable calc status is set to 0 and the handshake variabele calc ready
is send to the ~TER. -
This module contains the programs to control two axes with one 68-25.

*/
1* The module defext20.h contains the extern definitions of all

variables.
*/
'include "defext20.h"

1* The module lti68230.h contains the
definitIons of the 68230 PIT on the 68-25 card.

*/
'include "lti68230.h"

••••••••••• t ••••••••••••••••• **••••••••••••** ••• *** •••••••••".,t•••••••••••

****************************************************************************

1* run20.c */
/* Last change : 7-12-1990 Editor: A Nievergeld */
1* The MASTER can stop the calculating proces br making calc run FALSE.

The MASTER sends the resolver-positions and nterpolated setpoints to the
68-25 cards.
If the data-records are to be stored, the variable calc status can
be set to 3 by the MASTER. This value is to be read from the
MAILBOX-interrupt.

1* number of links. *1
1* SF = 1000 !! sample frequency. (Hz) *1

Ox200000

/* negative overflow */

/* positive overflow */

if (Ui[OJ < -2048) Ui[O] = -2048.0;
else

if (Ui/O) > 2047) Ui/O]= 2047.0;

1* Calculation of position error */
EplO) = R[O) - Yp(O):
Ep(lJ = RIlJ - Yp[l]:
Ep(2) = RI2J - Yp/2J;

1* Calculation of velocity error */
Ev/O) = Rv[O) - Yv{O];
EvIl] = Rvll] - Yvll];

/* Calculation of switching surface *1
s[Ol = c/OJ * Ep/OJ + Ev(OJ;
s I1] = c 11 J * Ep 11] + Ev I1] ;

/* Calculation of actuator voltage of link 1 */
Jl = 11.4 - 3.7*sin(Yp[l) + 3.5*sin(Yp[lJ)*sin(Yp[lJ);
U1[O) = GIO) * (1239.28 * Yv(O)) +

Jl * (alfa 1[0) * fabs/Ep/O]) + alfa 2(0) * fabs(Ev[O]) + alfa_3/0])
* /s[O]7/fabs(s[Oj) + epsIO]» - ~O:

1·'-'·····,-,·······,,····,,···············_,······,,· .*t ••••••••• ,_, ••••••• /
Calculate_the_output_variables_U()
/
float Jl, J2;

/* Calculation of setpoints */
R[Oj *aR/le6:
R/lJ = */aR + 1)/le6;
R12] = *(aR + 21/le6:

/* Calculation of link position in rad */
Yp(O) = (*aYp - 524288.01/102084.74;
Yp[l) ~ (*(aYp + 1) - 524288.0)/114658.58;
Yp[2J ~ (*(aYp + 2) - 524288.0)/102084.74;

/* Calculation of setpoint velocity *1
Rv[O) = SF * (R/OJ - ROpIO]);
Rv[l) ~ SF * (R[lJ - ROp[lJ);

/* Calculation of link velocity *1
YvIO] = SF * (YpIOJ - YOpIO)):
Yv[l) = SF * /Ypl1] - YOp(l]);
Yv(2J = SF * (Yp[2J - YOp(2));

*1
*1Editor : A. Nievergeld

extern float
*dpr, Kep, Kv, omega, delta, a, b,
Ui [n), s [n), c/n), Jl, J2, MTm, T,
aHa_lIn], alfa'_2[n), alfa_3[n], G(nJ, epslnJ;

extern float
Yv[nJ, YOp/n), ROpln], ROv[nJ, Ep/nJ, Ev[n],
R[nJ, Rv(n), Ra(n], Yp/nJ:

extern int
*aYp, taR, *calc_run,sample_num,buffer_full,recording_time;

extern short int
*U,
*D1\ START,
*calc_readY,
*calc status,
*num axis,
* linK;

'define n 3
'define SF 1000
'define MAXLlNE 100
'define BIT3DPR_base

extern char
*clear screen,
comment I];

/* defext20.h
1* Last change : 7-12-1990

'include <stdio.h>
'include <math.h>



/ •••••••••••• **** ••• **.,*** ••••••••••••• ******* •••••••••••••••" •••••••".,-/
SM_calculating_loop()
{

ROp[i] = 0.0; I· correct for link 1 to 3 ·1
ROv[i] = 0.0; 1* correct for all links ·1
YOp(i1 = 0.0; I· correct for link 1 to 3 ·1
Kep = (omega • omega I b);
Kv = ((2 • delta • omega - a)/b);

1* Calculation of actuator voltage of link 2 ·1
MTm = 43.10 * sin(1.17 - Yp[l]l/(sqrtCO.08 - 0.07 • cos(1.17 - Yp[l])));
J2 = 5.8 - 3.8·sinIYp[1)) + 2.8e-2·MTm;
Ui[l] = G[l] • 1490.31/MTm • (0.86 • MITm • Yv[l) + 20 - 48· sin(Yp[l]) ) +

J2 • (aHa 1[1) • fabs(Ep[l]) + alfa 2[l) • fabsIEv[l]) + aHa 3[1))
• (s[1]7(fabs(s[l]) + eps[l))) + ~O; -

if (Ui[l) < -2048) Ui[l) = -2048.0; I· negative overflow ·1
else

if (Ui[I) > 2047) Ui[I)= 2047.0; I· positive overflow ·1

I*···~·································*··*··*******··.**•• ** ••• **••••****.*/
itart_the_SM_regulation_program()

int i;

I· The next part intializes the variabll!s which are part
of the memory used by the SM algoritrne and PO-controller.

·1
for (i = 0 ; i < n ; ++i)
(

• T ·1
• T ·1
• T ·1

1000
2000
(x-I)

·1
·1

I· continue control ·1

I· P2 outputport high ·1

I· computing cycle'time ·1
I· from module Iti68230.h ·1

recordIng_time = 0
record lng_time = 1
recordIng_time = x

I· new ;~ecords in memory block 1 ·1

I· Write handshake variable to master. ·1

Editor: A.J .L. Nievl!rgeld

}
else sample_num = 0;
·calc_ready = 1;
·calc status = 0;
ptr -5pedr = 0;

I

new = 0;
while C'calc run == TRUE)
I -
if (·calc status != 0)

I -
ptr ->pedr = Oxff;
Calculate the output variables UI);
·DA START;OxOOOO; - -
if '·calc status ==3)

I -
if (new == 0)

I
* (dpr+8·sample_num) =Yp(OJ;
·(dpr+B·sample_num+l)=R[O];
• (dpr+8·sample_num+2)=Yp(lJ;
·(dpr+B·sample_num+3)=R[l];
• (dpr+B·sample_num+4l=EpIOJ;
·Cdpr+8·sample num+5)=Ep[1);
• (dpr+S·sample:num+6)=UiI0)+40
• (dpr+8'sample num+7)=UillJ-40
sample num=C++sample num)\1024

) - -
new = new + 1;
if (new> recording_time) new = 0;

I·
I·
I·

T = l.O/SF;
init parallel interface();
init:outport(f;
init_terminal ();

register PIT 6825 ·pt r = C(PIT 6825 .) (BASE 682:10»);
ptr -> pedr ;: OxOO; - I· IniEial:ize outport C on P2 to 0 ·1

I· get mailbox code();
Tot implementatie calc status laten schrijven door master !!
·1 -

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• i •••••••••••••••••••••••••

extern start_the_SM_regulation rrogram();
extern change or show matrices' ;1············1..1....1..................••.......• ,l•• •••••••••••••••••••••••••

I
initialisation ()
(

I· SM main.c
I· Last change 7-12-1990

'include "defext20.h"

I· functions from Itermio and lchariol *1
extern write string(), ask to continue();
extern char £getc(); --

I· Negative overflow ·1
I· Positive overflow.·1

}
sample_num = 0;
buffer full = 0;
·calc status = 0;
·calc-run = TRUE;
SM_calculating_loop();

I· Update previous position en velocity ·1
ROpIO] = R[O);
ROp [I] = R[1] ;

ROvIO) = Rv[O);
ROv[l] = Rv[I];

YOp[O) = Yp[OJ;
YOp[lJ = Ypll);
YOp[2J = Yp(2);

I· Sent voltage to OAC. OAC conversion not yet started ·1
·U =UiIO);
·(U + 1) Ui[IJ;
·(U + 2) = Ui[2J;

I· Calculation of actuator voltage of link 3 ·1

Ui[2] = Kep • Ep(2) - Kv • Yv(2);
if (Ui[2) < -2048) Ui(2)= -2048.0;
else

if (Ui[2] > 2047) Ui(2)=2047.0;



change or show matricesl); break;
start_(he-SM_regulation_program(); break;
set recorainq time(); break;
main stop = rnUE; break;

- /* go back to the monitor program */

case '1'
case ')'
case '4'
case '0'

/* initialize 68-25 : reset output port bits command.
adres fff8000f : reset bit SYSPAIL.

*/
char
*Op) l lchar *) OxFFF8000F);
*OP) Ox08;

}

init_terminal ()

clear_screen = "\r\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n";

)
writc_string(clear_screen);

break;
break;
break;
break;
break;
break;

2;
'" 0;
= 1;
= 3;
= 4;
=5;

recording time
recording-time
recording-time
recording-time
record inq- time
recording:time

set_recording_time()
(
char h;
write string(clear screen);
write:string(" The-data will be stored in 1000 samples.\r\n");
write string(" Choose one of the following data-sampling rates :\r\n\n");
write-stringeR 1 : data-sampling rate = system sample-frequency.\r\n");
write:string(" 2 : data-sampling rate = 1/2 * system sample-frequency.\r\n")
write stringf" 3 : data-sampling rate = 1/4 * system sample-frequency.\r\n")
write-string(" 4 : data-sampling rate = 1/5 * system sample-frequency.\r\n")
write-string(" 5 : data-sampling rate = 1/6 * system sample-frequency.\r\n")
write:string(" 0 : default: 1/) * system sample-frequency.\r\n\n\n\n");
write_stringeR Your choice: ");
while (! «h >= , 0') && (h <= ' 5'» ) ( h = tgetc (); )
switch (hI

(
case '0'
case' l'
case '2'
case ')'
case '4'
case '5'

I
sprintf(comment,"%c\r\n\n",h);
write string(comment);
) -
show main menu on screen(h)
( - - --

char h;
write string(clear screen);
write-string("l : Change/show variables.\r\n"l;
write-string("2 : Start SLIDING MODE CONTROL program.\r\n\");
write-string(") : Set the data-recording time.\r\n\");
write-string("O : Go back to the monitor program.\r\n\n\n\n");
write:stringl"Give action: ")i
do
[ h = tgetc (); )
while ( ! (h >='0') " (h <= '3'» );
sprintf(comment,"%c\r\n\n",h);
write_string(comment);

main ()
(

int main stop = FALSE;
char actIon;
initialisation{);
recording time = 2;
while (main stop != TRUE)
/ -

show main menu on screen/action);
switch (actionf -
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