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SAMENVATTING

Een robotbaanregeling, welke externe sensorbetnvloeding toelaat, wordt
ontworpen, gerealiseerd en getest. De regeling is ontworpen naar aanleiding
van de wens om robots te gebruiken voor het booglassen.
Het ontwerp is gemaakt aan de hand van het hi~rarchische sturingsconcept en
wordt uitgevoerd met behulp van een regelcomputersysteem. De programma's zijn
geschreven in een hogere programmeertaal, Pascal, met uitbreidingen voor
real-time toepassingen.
Met de regeling is het mogelijk het grijper- of werktuigeindpunt van een
demonstratie robot, COBRA RS, een carthesische baan in de ruimte te laten
beschrijven.
Bovendien is het mogelijk de robot beweging real-time te sturen middels een
sensor simulator. Deze sensor informatie kan zowel in robot- als carthesische
co~rdinaten worden aangeboden.

SUMMARY

A robot path control algorithm, which accepts sensorcontrol, is designed,
realised and tested. This algorithm is made according to the wish to use
industrial robots for arc-welding.
The design is made using the hierarchical control concept and is realised
using a control-computer system. The programs are written using a high level
language, Pascal, extended for real-time use.
Wi~h this controller it is possible to let the end of th~ gripper or a tool
of a demonstration robot, COBRA RS, move along a carthezian path.
Also it is possible to control, real-time, the movement of the robot by a
sensor simulator. This sensor information may be given in robot- or

carthezian coordinates.



VOORWOORD

De belangstelling die de laatste jaren bestaat voor het fenomeen robot wordt
zeker door mij gedeeld. Dit leek dan ook een goede reden om dit afstudeer
onderzoek hieraan te wijden.

Wij zouden de robot kunnen zien als een ijdele poging om de mens te
reproduceren, niet aIleen zijn fysieke mogelijkheden, maar ook zijn vermogen
tot nadenken. Hierbij zouden we dan tevens kunnen hopen dat een dergelijke

machine ook in staat zou zijn vele lastige taken te verlichten.
De praktijk leert echter dat een dergelijke situatie nog ver van nu, 1984,
verwijderd is.

In mijn poging hier een stukje kennis aan toe te voegen heb ik dan ook in
ieder geval geleerd dat de techniek hierin voorlopig zeker een beperkende
factor zal zijn.

Bij deze wil ik Tjeu Kanters bedanken voor de hulp bij het oplossen van zulke
technische gebreken. Tevens wil ik mijn begeleider, Bart Kouwenberg, bedanken

voor de ondersteuning tijdens de momenten waarop de problemen onoplosbaar
leken.

Jan Grotenbreg.
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1.0 Het booglassen met behulp van een industri~le robot.

Het robot onderzoek op de THE is gebundeld binnen de interafdelings werkgroep
"industri~le robots". Deze groep is samengesteld uit de vakgroep Bedrijfs
mechanisatie (WPB) van de afdeling der Werktuigbouwkunde (W) en de vakgroep
Meten en Regelen (ER) van de afdeling der Elektrotechniek (E).

De groep richt zich met name op het onderzoek met betrekking tot het toe
passen van industri~le robots bij het booglassen. Vanuit de industrie bestaat
een grote behoefte aan dergelijke toepassingen.
Binnen dit onderzoek kunnen derhalve de diverse aspecten van het auto
matiserings probleem onderscheiden worden: het bestuderen van het booglas
proces t het bestuderen van lasnaad volgsystemen t de aanpassing van robot
regelingen aan een baansturing volgens informatie afkomstig uit deze naad
volgsystemen en bestudering van het dynamisch gedrag van de robot. Tevens
wordt getracht de resultaten hiervan toe te passen in een automatisch las
systeem.

~-

Het onderzoek op de afdeling W richt zich voornamelijk op de bestudering van
het lasproces t terwijl bij de afdeling E het zwaartepunt van het onderzoek
wordt gevormd door het ontwerpen van een robot regeling en naad volg
systemen.

Dit afstudeer werk is voortgekomen uit de wens een robotregeling te ontwerpen
welke gestuurd kan worden door een externe sensor.

1. J.. Omschrijving van de probleems telling .~

Het probleem van het volgen van de lasnaad kan als voIgt worden beschreven:

lasnaadplaat A

Figuur 1.1 Schematische opstelling van een sensor gestuurde lasrobot.
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Stel we hebben twee stukken ijzer welke met behulp van een booglas aan elkaar
bevestigd moe ten worden Voor deze bewerking wensen we gebruik te maken van
een robotarm. Met behulp van een opnemer detecteren we de lasnaad en deze
gegevens worden gebruikt voor de sturing van de robot arm. Hiervoor is de
volgende oplossing denkbaar:

Met behulp van de sensor tasten we de lasnaad af en slaan deze informatie
op in een geheugen. Vervolgens wordt de baan van de robot berekend en
uitgevoerd waarbij de las gevolgd wordt.

Oeze aanpak vertoont echter enige onvolkomenheden. Oe baan moet eigenlijk
twee keer bewerkt worden een keer om hem te berekenen en een keer om uit te
voeren. Bovendien is het tijdens de uitvoering van de baan niet meer mogelijk
deze bij te sturen. Tijdens het lassen kan materiaal vervorming optreden
zodat de eigenlijk te volgen baan afwijkt van de oorspronkelijk berekende
baan.

Het zou wenselijk zijn dat een baan tijdens de uitv~ering kan worden berekend
en eventueel de robot beweging kan worden gecorrigeerd. Oit is in principe
mogelijk door gebruikmaking van van een externe sensor. Het verschil met de

eerder geschetste oplossing is dat de sensor signalen real-time verwerkt

moe ten worden. Oit betekent dat de berekening van de robot baan aan hoge
eisen wordt onderworpen.

Zoals hiervoor al aangegeven kan een externe sensor gebruikt worden om zowel
de te beschrijven baan van de robotarm te bepalen als de uitvoering van een
baan te'corrigeren:

toorts

tasnaad "I \ ,
, f
~

A

Figuur 1.2 Werkgebied van de sensor bij baansturing(A) en baancorrectie(B).
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Het verschil tussen beide manieren van sturen is het punt waarop de sensor
zich richt. In figuur 1.2. is het gebied waarop de sensor zich kan richten
aangegeven. Voor een baan correctie zal de sensor zich richten op gebied B en
voor een baan bepaling is op gebied A. Beide toepassingen zijn mogelijk en
het lijkt niet waarschijlijk dat de technische uitvoering van beide oplos
singen wezenlijk verschillend is. Immers in beide gevallen wordt de sensor
informatie gebruikt om de robot een bepaalde richting te sturen.

De opdracht voor het afstudeer onderzoek was het ontwerpen van een regeling
die aan de hand van de sensor signalen de baan voor de robotarm berekent en
weI tijdens de uitvoering van een beweging van die robotarm, d.w.z. real
time. De opdracht is als voIgt te formuleren:

Ontwerp en test een besturing om een robot arm te verplaatsen volgens een
voorgeschreven beweging in wereldcotlrdinaten. Deze regeling moet real-time
sensor beinvloeding toelaten.

Voor het ontwerpen en testen van zo'n regeling is het in eerste opzet niet
noodzakelijk dat gebruik wordt gemaakt van een industri~le robot met las
apparatuur en lasnaad sensoren. Voor het testen van de principi~le opzet en
het testen van het baan besturings algorithme is het voldoende om gebruik te
maken van een demonstratie model, COBRA. Dit model kan eenvoudig worden aan
gestuurd vanuit een digitale computer en is erg handelbaar.
Een lasnaad sensor is in eerste opzet ook niet noodzakelijk. Het simuleren
van de sensor output gegevens met behulp van een knoppen kastje werd dan ook
in eerste instantie gekozen.
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2.0 De sensor gestuurde robotregeling.

Een totale besturing voor robot is moeilijk eenduidig te omschrijven. De mate
waarin "intelligentie" aan de robot wordt toegekend is bepalend voor de com
plexiteit van de besturing.
De eerste generatie robots [1] worden gekenmerkt door het herhaald kunnen
uitvoeren van een ingelezen programma. Ret inlezen gebeurt door de te be
schrijven trajekten punt voor punt met de hand voor te doen en deze punten in
een geheugen op te slaan.
Deze methode is echter erg omslachtig en tijdens de uitvoering van de taak
kan de baan niet meer gecorrigeerd worden.
Een jongere generatie robots zal darom moeten beschikken over eenvoudige
middelen om de baan in te leren, zoals beschreven in [2] en over de mogelijk
heid van een sensor beinvloeding. We denken hierbij aan kracht- en zicht
sensoren.
Deze ontwikkeling heeft tevens tot gevolg dat behoefte aan een hogere robot
programmeer taal ontstaat.

2.0.1 Kort overzicht van de geraadpleegde literatuur.

Om een inzicht te krijgen in de verschenen literatuur op het gebied van de
robotica en in het bijzonder met betrekking tot de sensor gestuurde baan
regelingen is een ori~nterend literatuur onderzoek gedaan.

De eerste vakgebieden waarbinnen onderzoek is gedaan naar antropomorfe robot
armen zijn de medische wetenschap en de ruimtevaart, bijvoorbeeld [3] en
[4 J.
Tegenwoordig valt het robot onderzoek veelal onder de flexibele produktie
automatisering, bijvoorbeeld de autoindustrie.

Volgens onderwerp is de literatuur in de volgende categori~n onderverdeeld:

- systeem opbouw en hi~rarchie

- dynamica, kinematica van de robot arm
- traject berekeningen
- cotlrdinaten transformaties
- programmeren van de robot, programmeer talen
- maatschappelijke gevolgen van de robot toepassingen

Met betrekking tot het probleem van de real-time sensor gestuurde baan
regeling is tot op heden weinig gepubliceerd. Enkele artikelen welke be
trekking hebben op het probleem van de real-time traject berekening of een
gedeelte ervan worden genoemd:
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Paul, [5], behandelt het bepalen van een robot baan in carthesische cotlrdi
naten, door gebruik te maken van de transformatie matrices, zoals gebruikt in
appendix A. Oit artikel gaat echter niet in op de real-time realisatie hier-
van.

Shin en Malin, [5], gaan in op een dynamische adaptie voor een baan regeling,
gebaseerd op kracht terugkoppeling. Ret gaat hier om een robot arm met een
graad van vrijheid en de baan welke gevolgd moet worden is voor de aanvang
van de beweging bepaald.

Takegake en Arimoto [7] beschouwen de regeling, waarin opgenomen zowel de
cotlrdinaten transformaties als de motorregelingen, als een geintegreerd
systeem. Er worden over-all bewegings vergelijkingen opgesteld met behulp van
de methode van Hamilton, onafhankelijk van het gekozen cotlrdinaten stelsel.
Er worden weI simulatie resultaten gegeven maar geen real-time oplossingen.

Uitgaande van een robot arm met een bepaald dynamisch gedrag, kan vooraf een
optimaal traject worden berekend. Voor een tijdopti~aal voorbeeld is dit

gedaan door Luh en Lin, [8]. Tijdens de bepaling van het traject kan rekening
worden gehouden met de maximaal toelaatbare versnellingen, snelheden en hoek

standen van de robot.

Bezien vanuit een totale systeem opbouw blijkt een hi~rarchische systeem
opzet een goede basis voor de robot sturing. Zo'n aanpak heeft als voordeel

dat verschillende niveau's onderscheiden kunnen worden, welke apart be
studeerd kunnen worden.

Afhankelijk van de mate waarin "intelligentie" aa~ de robot wordt toebedeeld
kan zo'n hi~rarchische regeling worden uitgebreid of ingekrompen. Bovendien
leent de hi~rarchische modulaire programma opbouw.

Oeze hi~rarchischeopbouw is beschreven in [9], [10], [ll] en [12]. In
paragraaf 2.1 wordt hier nader op ingegaan.

Omdat van de gevonden literatuur iedere benadering slechts een gedeelte van
de tweeledige problematiek behandeld, of de baanbepaling of de real-time
uitvoering, is een complete regeling niet gevonden. Er is dan ook besloten
een eerste eenvoudige opzet te maken voor een baanregeling. Hierbij is uit
gegaan van de volgende ~edachten gang:

Bij een baansturing aan de hand van een externe sensor is het niet mogelijk
deze baan vooraf te berekenen. Ze moet tijdens de uitvoering bepaald worden,
rekenend houdend met de capaciteiten en begrenzingen van de robot. Hierbij is
de voor de cotlrdinaten aanpassingen benodigde rekentijd van het grootste
belang.
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Voor een eerste opzet van een regeling is gekozen voor een hi~rarchisch

systeem dat bepaalde sensor input in carthesische coijrdinaten kan omzetten in
een set punt voor de robot grijper.
Indien het mogelijk is zo'n systeem snel genoeg te laten werken, dat wil
zeggen met voldoende hoge sample frequentie, kan een baanregeling onder
sensorsturing gerealiseerd worden.
Tevens onstaat door een juiste programma opbouw de mogelijkheid om een be
wegings algorithme te ontwerpen dat op vergelijkbare wijze, als de sensor
input verwerking, set punten genereerd en zodoende langs de grenzen van het
robot werkgebied af zijn baan zoekt naar de gewenste eindstand.

2.1. De hierarchische robotsturing.

De algemene hi~rarchische regeling kan geschetst worden aan de hand van
figuur 2.1.

Deze figuur laat de informatiestromen zien, voor de sturing van boven naar
beneden en voor de sensoren van beneden naar boven,_en de hi~rarchische

niveau's, (genummerd 1, 2, enz.) waarop terugkoppeling plaatsvindt, voor een
robot met zicht- en krachtsensoren.

De linker rij blokken stelt de verwerking van de sensor informatie voor en de
rechter rij de berekening van de robot baan.

Op het niveau (0) vinden we de eigenlijke robot, d.w.z. het metalen skelet
met daaraan verbonden de servo motoren en de sensor opnemers.

Hee laagste niveau (1) bevat de servo regelaars die gestuurd worden door-de
setpoints, dat zijn de gewenste eindposities en snelheden, welke gegenereerd
worden door het coijrdinatentransformatie-proces.
In de robotarm zijn plaats- en snelheidssensoren opgenomen die de informatie
terugvoeren naar de servos. Deze regellus heeft een relatief hoge sampletijd
van 30 - 800 Hz, ten opzichte van de mechanische tijdconstanten.

De servos ontvangen hun stuursignaal van een coijrdinatentransformatie proces.
Dit proces, niveau 2, zet gewenste eindpunten en snelheden, in carthesische
coijrdinaten, om in gewenste robotposities en snelheden. Ook dit proces wordt
teruggekoppeld met bere~kte eindposities en snelheden uit het coijrdinaten
transformatie proces aan de sensor zijde.

Op een hoger niveau, (3), vinden we de bewegingsvormer. Dit proces geeft in
carthesische coordinaten de standenverandering van de robot. Deze beweging
wordt berekend aan de hand van elementaire bewegingsinstrukties (zoals ga

naar punt A met snelheid v of volg de sensor op maximale snelheid etc.) en de
informatie verkregen uit de camerabeelden. Op het laagste niveau kan deze
zichtsensorinformatie gebruikt worden om de positie van de robot ten
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opzichte van de voorwerpen te detecteren, bijvoorbeeld ter voorkoming van
botsingen.

Op het bovenliggende niveau, (4), vinden we de vorming van elementaire be
wegingsinstrukties. Dit geschiedt aan de hand van eenvoudige taken (zoals
verplaats voorwerp A naar positie B etc.) en de informatie afkomstig uit een
middenniveau beeldverwerking over de positie en orientatie van de onder
delen.

In het gegeven voorbeeld is als hoogste niveau, (5), het proces genoemd dat
de complexe taken (zoals plaats pin A in gat B) ontleedt tot achtereenvolgens
uit te voeren eenvoudige taken, met als teruggekoppelde informatie de onder
delenidentificatie.
Boven dit niveau kan men zich de gebruiker denken.
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Figuur 2.1 Hi~rarchische robot regeling.
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2.1.1 Robot met sensor sturing.

Voor de realisatie van een bepaalde soort toe passing is het niet noodzakelijk
aIle in figuur 2.1 genoemde processen te realiseren. Een simpele manipulator,
eerste generatie, bruikt slechts het eerste niveau: de servos gekoppeld aan
een geheugen.
Indien we een robot willen ontwerpen die door een naadvolgsensor gestuurd kan
worden is het voldoende om de niveau's 1 tIm 3 te realiseren.
De hogere hi~rarchische niveau's worden overgenomen door de gebruiker.
Voor deze opzet is in de onderstaande figuur, 2.2, een blokdiagr~ gegeven:

gebruiker

I
nadering randen

-3-
laag niveau
vision
proces

bewegings

1-------------1vormer

_ x, y, z positiel
snelheid

coordinaten

1-------------1 transformatie

coordinaten
transformatie

r=-'-------"'1 x, y, z posi t ie I
snelheidl kracht

-- 2 -

bereikte 81 •• 86 positiel
snelheid

81 •• 86 positiel

snelheid

-- 1

positiel
snelheid

81 .86 positie/snelheid servos

opnemer

opnemer
signalen

stuur
signalen

-- 0 -

I SENSDREN I ROBOT I

Figuur 2.2 Hi~rarchische robotrogeling voor sensor sturing.·

Voor de baanbesturing van een dergelijke robot zijn hieruit de volgende taken
af te leiden:
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Bewegingstaken:

Deze taken bestaan uit het bewegen met voorgeschreven snelheid naar een eind
stand op te geven in robot- of cartesische coBrdinaten en het volgen van een
sensorinput. De sensorinformatie bevat veranderingen van de robotstand zodat
deze ook gebruikt kan worden om een eventueel voorgeprogrammeerde baan te
corrigeren.
Ret grijpen van voorwerpen wordt ook de bewegingstaken gerekend.

Opslagtaken:

De programmatuur moet in staat zijn eenvoudige taken op te slaan en zelf
standig te kunnen uitvoeren. Tevens moet het mogelijk zijn op eenvoudige
wijze baanstanden in te leren en te defini~ren.

CoBrdinaten transformaties:

Op een lager hi~rarchisch niveau vinden we de coBrdinatentransformaties,
welke in staat moe ten zijn de setpoints in carthesische coBrdinaten om te
zetten in robotcoBrdinaten. Daarnaast is een motor sturing van de motoren van

de COBRA gerealiseerd om de ontworpen algorithmen te kunnen testen en
demonstreren.

Tevens kan, zoals in figuur 2.3, een afbakening van het onderzoek en de aan
sluiting met de andere projecten binnen de vakgroep worden aangegeven.
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................................................................
• I • II gebruiker

1

- 3 --

-- 2 -

- 1 --

--.0 --

laag niveau
vision

proces

coordinaten
transformatie

I

positie/
snelheid

opnemer

SENSOREN

bewegings

-------1 generator

coordinaten
-------1 transformatie

l
· i .
• III

servos

I
. I

: ROBOT I

.................................................................
Figuur 2.3 Samenhang tussen de diverse vakgroeps projecten.

Hoewel een exacte scheiding moeilijk is te geven is getracht een indeling te
geven van de gebieden waarop de diverse onderzoeken zich concentreren.
De sensor signaal verwerking, groep I, voor lassen is bestudeerd door
Notermans [13]; het onderzoek naar geschikte sensoren door Illegems [14].
De motorregeling, groep III, is bestudeerd door Verhoef [is] en het daarbij

behorende dynamische gedrag van de robot door v.d.Kruk [16] en Machielse
[17], terwijl Mostert [18] de toegankelijkheid tot een bestaande industri~le

robot heeft onderzocht.

Het in dit verslag beschreven onderzoek heeft voornamelijk betrekking op
groep II.
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3.0 Ontwerp van de robotbaanrege1ing.

De ontworpen baanregeling kan onderscheiden worden in de volgende delen: de
computerhardware, de demonstratierobot en de ontwikkelsoftware.

3.1 De computer hardware.

De programmataken zijn ondergebracht in een DEC (Digital Equipment Corp.)
systeem, waarbij programma pakketten op een 'host' systeem ontwikkeld kunnen
worden en daarna geladen in een 'target' om voor uitvoering zorg te dragen.
Het gebruikte host systeem is gebaseerd op een LSI_11/23 processor met
floating point hardware. Het systeem beschikt over 128kb RAM geheugen en
beschikt verder over de volgende faciliteiten: 50Hz real time klok, een
diskette driver interface, twee seriele I/O poorten gebruikt voor de com
municatie met de terminal en de target en een parallele interface voor de
ontvangst van de sensorsignalen.

De target [19] is gebaseerd op een Falcon SBC_11/21_single board computer,
welke als stand alone unit kan functioneren. Het systeem bevat 4kb RAM
geheugen, uitbreidbaar tot 34kb, twee seri~le I/O poorten, 24 parallele I/O

lijnen en een 800 Hz real time klok.
Voor de aansturing van de COBRA robot worden 8 parallele I/O lijnen gebruikt.
De seri~le lijnen dienen voor communicatie met de terminal en de host. De
real time klok wordt gebruikt voor de correcte aansturing van de stappen
motoren en om de snelheid van de robot te bepalen.

Eert overzicht van de systeemopstelling is gegeven -in figuur 3.1:

HOST TARGET
-LSL11/23 -58(_11/21

floppy
-50 Hz clock - 800 Hz cl ock
-128 Kb ram -32 Kb ramdisc

drive <:1 CJ $"£" p",r ZiC
l,U,lrlo I Itl..t I IHI 1.4 IDlel

:1

: ~··--·il

sensor terminal terminal robot
-,

Figuur 3.1. Overzicht van de systeem opstelling.
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3.2 De COBRA robot.

De COBRA robot [20], een produkt van de firma Sekuria, wordt gebruikt om de
baansturing te demonstreren. De robot bestaat uit een antropomorfe arm met
vijf graden van vrijheid. In figuur 3.2 is een schematische weergave
gegeven:

z

Figuur 3.1. Schematische weergave van de COBRA.

Het bovenstuk B is draaibaar ten opzichte van het voetstuk A om de z-as, dit
is scharnierpunt q1. Het stelsel, onder- en bovenarm en de grijper, is be

weegbaar ten opzichte van het bovenstuk B om de q2 as. De boven- en onderarm
scharnieren om de q3 as. De scharnierpunten q4en qszorgen voor de beweeglijk
heid van de grijper.

De scharnieren en de grijper worden aangedreven door een zestal stappen
motoren middels tandwieloverbrengingen en aandrijfbanden. Voor elk scharnier
punt geldt een eigen overbrengingsverhouding.
Het bewegen van de arm gebeurt door het aansturen van de spoelen van de stap
penmotoren welke elk over acht afzonderlijke spoelen beschikken. Door de
juiste code op de 8 bits parallele ingang te zetten kan de juiste spoel
worden geadresseerd.
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3.3 De sensor.

De gebruikte sensor is in feite een simulator van moge1ijke sensorinput. Er
wordt gebruik gemaakt van een knoppen kastje met 13 druktoetsen. Hiermee
kunnen vijf onafhankelijke graden van vrijheid, alsmede de grijperbeweging
worden aangesproken. Tevens is het mogelijk om onder programmabesturing de
knoppen te defini~ren in stand veranderingen uitgedrukt in carthesische
cotlrdinaten, zie oof 3.5.2.3.

Afhankelijk van de gedefini~erde cotlrdinatenstelsels kan met behulp van twee
knoppen een stapje langs de richting (voor- of achterwaarts) van een onaf
hankelijke vrijheidsgraad worden uitgevoerd.

Een drukkriop dient als stoptoets, zodat de sensorvolgregeling wordt afge
schakeld.

3.4 Ret software systeem.

De gebruikte software is gemaakt met behulp van het door DEC ontwikkelde
MicroPower/Pascal software pakket. Dit pakket is sp~ciaal ontwikkeld voor de
toepassing in parallelle real-time processen. Het systeem wordt ontwikkeld
onder een RT-11XM operating systeem en later uitgevoerd op een LSI_11/23 of

SBC 11/21 (Falcon) processor.

Het pakket biedt de mogelijkheid programma's te ontwikkelen met een hogere
programmeertaal, Pascal [21], uitgebreid met real-time aspecten [22], zoals
de aanroep en besturing van parallele processen, het gebruik van semaforen,
ringbuffers en packets.

De~ntwikkeling van programma's is in figuur 3.3 schematisch weergegeven:

Programs

ProcesSes

Procedures

Functions

Source
code

M,croPowerl
Pascal

Complier

RT_l11----1l
Program
module
library

Debugger

Host

Application

Process Process Process

Kernel

Target

" Figuur 3.3. De ontwikkeling van programma in Micropower Pascal.

De geschreven Pascal programma's worden gecompileerd en tezamen met de
diverse systeem modules (systeem libraries, debugging faciliteiten op aIle
denkbare niveau's etc.) wordt een applikatie ontwikkeld: een kernel) die de
operating system taken verzorgt) met daarboven diverse processen.
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3.4.1 Overzicht van de real time pascal uitbreidingen.

Ten behoeve van real time programmeerfaciliteiten zijn een aantal services
aan de bestaande Pascal elementen toegevoegd.
De programmas bestaan uit ~en of meerdere processen welke parallel kunnen
draaien. De noodzakelijke ondersteuning voor cotlrdinatie en synchronisatie
wordt gegeven door een kernel die tijdens het bouwen van de applicatie aan de
gebruikerprogramma's wordt toegevoegd.

De proces management services omvatten de mogelijkheden om de status van een
proces te veranderen, zoals resume, schedule, stop en suspend. Bovendien kan

de prioriteit van een proces veranderd worden en de status worden opge
vraagd.
Processen kunnen tijdelijk worden gestopt door de voortgang afhankelijk te
stellen van een semafoorconditie, d.m.v. een geprogrammeerde wait, en daarna
weer hervat na een signal operatie op deze semafoor vanuit een ander proces.
De syntax vo~r signal en wait van een semaphoor met descriptor 'sem' is

resp., SIGNAL(sem) en WAIT(sem).

Tussen de processen kan data worden uitgewisseld middels packets of ring
buffers. Een packet bevat een adres en informatie, of een verwijzing naar
informatie en kan worden gebruikt om gegevens tussen processen en de kernel
uit te wisselen of tussen processen onderling.
Een ringbuffer wordt gebruikt om een gegevensstroom tussen twee processen,
met verschillende uitvoeringstijden, te bufferen.
Het wegschrijven van informatie, bijvoorbeeld n van het type STAPREC (zie
3.4.2.), in het ringbuffer met descriptor 'buf' gebeurt met behulp van: .

PUT_ELEMENT(LENGTH:=14, DATA:-n, DESC:=buf).

De lengte, 14, slaat op de lengte van n: 14 bytes. Het lezen van de data uit
het buffer gebeurt met behulp van:

GET_ELEMENT(LENGTH:=14, DATA:=n, DESC:=buf).

De gegevens die in het buffer opgelagen zijn worden overgeschreven naar de
variabele n.

Verder bestaat de mogelijkheid een proces als interrupt handler te defini~ren

door deze aan een interrupt te koppelen, b.v. middels een semaphoor.

De kernel ondersteunt tevens de initialisatie van de processen en buffer
structuren.
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3.4.2 De data structuren.

De stand van de robot wordt onderverdeeld in positie en ori~ntatie. De
positie geeft de plaats in de ruimte van het gedefini~erde eindpunt aan. De
ori~ntatie is die van het in het eindpunt gedefini~erde stelsel.
Volgens de literatuur [23] is het mogelijk een stand weer te geven met behulp

van vier vectoren, welke we ~, ~, a en ~ zullen noemen:

z

D..

..,..._....a.
Q.

y

Figuur 3.4 De vectoren ~, ~, ~ en ~.

De programma's maken gebruik van robotstanden welke gerepresenteerd worden in
robot (~) en carthesische cotlrdinaten (X). De robotcotlrdinaten zijn de vijf
hoekstanden q1 tim qs in de scharnierpunten. De carthesische cotlrdinaten zijn

de-vectoren ~, ~, ~ en g, de ori~ntatie en positie van het gedefinieerde"
eindpunt.

De robotcotlrdinaten zijn als voIgt gedefinieerd:

ROBOTCOORD = ARRAY [1 •• 5] OF REAL;

De carthesische cotlrdinaten worden gedefineerd als:

CARTHCOORD = RECORD n, 0, a, p : VECTOR;

waarin:

VECTOR = ARRAY [1.. 3] OF REAL;

Voor de berekening van banen en standen worden de volgende notaties ge
bruikt:

q = gerealiseerde stand in robotcotlrdinaten.-r
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~ = opgegeven gewenste eindstand in robotcotlrdinaten.
~ = afgeleide gewenste eindstand in robotcotlrdinaten; stand tussen de

opgegeven eindstand ~ en de huidige Sr.
S = stand in robotcotlrdinaten; gebruikt als hulpvariabele in

berekeningen.
~ = standverandering in robotcotlrdinaten.

De equivalente standen in carthesische cotlrdinaten zijn resp.: X , Xd , X , Xr s
en dX.

Verder wordt nog gebruik gemaakt van de volgende variabelen van het type
carthcoord:

E = Eindpuntsstand, correctie voor gereedschappen en/of grijper voor de
bepaling van het bewegingseindpunt.

E-1= Inverse matrix van E.

De stappen van de motoren worden gegeven door n van het type staprec:

STAPREC = RECORD
res, lin: BOOLEAN;
stap : MOTORLIST;
E~;

waarin:

MOTORLIST = ARRAY [1 •• 6] OF INTEGER;

De boolean lin geeft aan of de stappen gelineariseerd moeten worden uit
gelezen of niet, terwijl res gereserveerd is voor het aangeven van een
dubbele aansturings snelheid van de motoren van de robot.

3.5 Overzicht van de gedefinieerde processen.

De host computer bevat aIle programmatuur voor de baanberekening, zoals aan
gegeven in fig 2.3 blok-III, terwijl de target computer zorg draagt voor de
aansturing van de stappenmotoren, fig. 2.3 blok IV.
De ta~get programma's worden dus gebruikt om de ontworpen baanberekenings
programma's te demonstreren.

Een overzicht van de gedefini~erde processen is gegeven in figuur 3.5.
De gebruiker communiceert via de terminal met het host control proces. Dit
proces ontvangt commandos (c), interpreteert ze en voert ze uit. Tevens
kunnen eventuele boodschappen (b) via het beeldscherm worden teruggemeld.
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sensor

terminal

I
HOST I TARGET

I
I

I

I

I
I

terminal

ro bot

... data pad
~ /I semafooro proces

0device

Figuur 3.5 Overzicht van de processen.

De baanberekening vindt plaats in het path control proces. Dit proces be
rekent van de carthesische setpoints, opgegeven via de terminal of de sensor
(sd), de veranderingen in rob?tco~rdinaten. Vervolgens worden de uit te
voeren motorstappen (n) berekend. Dit record (n) wordt aan het transmit
proces doorgegeven. De transmissie kan worden gestart door middel van de
semafoor (st). De semafoor (et) geeft het einde van de transmissie door aan
het path control proces.
Ret transmit proces zendt de berekende motorstanden naar de target. Tenslotte
is er nog een clock proces voor het genereren van sample momenten en het bij
houden van tijd en dat~. Vanuit het host control proces kan het clock proces
worden geprogrammeerd, dit gebeurd met behulp van packets. Ret clock proces
kan middels een semafoor, (sm), periqdiek het path control proces aansturen.

De target
proces en
gevoerd.

processen communiceren met
de terminal. De commando's

Eventueel worden berichten

de gebruiker middels het targec control
(c) worden geinterpreteerd en uit-

(b) aan de gebruiker teruggemeld.
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Ret receiver proces ontvangt informatie voor de aansturing van de stappen
motoren en draagt deze over aan het motor control proces. Na het ontvangen
van de data wordt dit middels de semafoor (er) aan het motor control proces
kenbaar gemaakt. Nadat dit proces de ontvangen data (n) heeft overgenomen kan
het receive proces opnieuw data van de host ontvangen. Dit wordt kenbaar
gemaakt middels de semafoor (sr).
Ret motor control proces zorgt voor de juiste aansturing van de motoren,
aangestuurd door signal operaties vanuit het clock proces, middels de
semafoor (sm).

In de huidige programmaopzet is het beschreven schema van figuur 3.5 aange
houden, met ~~n uitzondering: het path control proces en het host control
proces zijn ondergebracht in ~en proces, dit is gedaan om programmeer
technische redenen.

In de host zijn de volgende processen ondergebracht: host control, clock en
transmit. Deze processen worden hierna beschreven.

3.5.1 Ret host control proces.

Ret robot control proces heeft als taken zowel de communicatie tussen
gebruiker en systeem te onderhouden als de baansetpunten te genereren.

Riertoe wordt gebruik gemaakt van de volgende modules; zie ook figuur 3.6.

DISP

Deae module bevat de procedures om de ingegeven standen en standveranderingen
weer te geven op het beeldscherm. Deze procedures voor het weergeven heten
dispX, voor carthesische coBrdinaten, dispq, voor robot coijrdinaten en dispn
voor stappenveranderingen, terwijl de inleesprocedures zijn: leesX, leesq en
leesn.

STREC

Deze module zorgt voor de definitie van standen en de opslag van het record
op floppy disc. Er zijn een 25-tal standen binnen een record te defini~ren

welke met een naam kunn~n worden benoemd. De mogelijke functies zijn het
defini~ren van een stand, de f_stnd, het vinden van een stand in het record,
find_stnd, het verwijderen van een stand uit het record, del_stnd, het
ophal~n van informatie over een stand, get_stnd, en het toevoegen en plaatsen
van een stand binnen het record, resp. add stnd en put_stnd.
Ret record met standen kan worden weggeschreven op floppy met behulp van save

list en gelezen van floppy met get_list.
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HOST TARGET
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INIT
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exc_rep

T';RMP1AL

/
I

I

I
I
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cancel tl
get_tl_da
set tl da
clock Inl

TERmNAL

DISP

dlspn
dispq
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leesn
leesq
leesX

ROBLIB STREC PATLIB

CLKLIB trfq_X put_stnd fol c
trfX-q add stnd fol r

slgnalJler trfq_n get_sind gO_l
delay_lnt trfn_q fnd stnd go
cancel tl bndq del stnd grlp
get_tl_da , save 1st manual
set tl da

,
get_1st move

clocklnl
/,,-

SE~~S0"'.

INIT

Inlt exc
Inlt struc
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Figuur 3.6 Overzicht van de gebruikte modules in de programmatuur.

PATLIB

De module patlib bevat de procedures nodig om de baan set punten te gene
reren. Deze module maakt gebruik van procedures uit de module roblib. De
module onderscheid de functies got en gol voor het bewegen naar een eind
stand. De functie move doet hetzelfde maar berekent de baan zodanig dat
tussen begin en eindstand een rechtlijnige beweging gemaakt wordt.
De functie grip opent e~ sluit de grijper, terwijl met de hand ingebrachte
stappen veranderingen van de motoren worden verwerkt met behulp van man.
Ret volgen van de sensor input gebeurt met behulp van fol_c en fol_r waarbij
de sensor input gedefinieerd is als resp. carthesische- en robotcotlrdinaten.

ROBLIB

De module roblib bevat aIle functies en procedures om de diverse co~rdinaten

trans forma ties uit te voeren. De transformatie van robot- naar carthesische
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coijrdinaten S - f(X) wordt gegeven door trfq_X(E,q,X). Hierin wordt uit de
gegeven stand q de stand T

S
van het scharnier punt q4 van de robot berekend

(zie ook appendix A).
Vervolgens wordt met behulp van E (correctie voor de eindpuntsdefinitie van
de robot of het werktuig) en Z (correctie voor de positie van de robot in het
x,y,z stelsel; deze is constant als de robot niet verplaatst wordt) de stand
X berekend.
De inverse transformatie van carthesische- naar robotcoijrdinaten wordt bere

kend in de procedure trfX q(E-1 ,X,q), waarbij uit de opgegeven stand X, met
behulp van E-1 en Z-l de ~tand q wordt afgeleid.

De voor een bepaalde standverandering, dq, vereiste stappenveranderng van de
stappenmotoren wordt berekend door trfq_n(dq,n). De inverse berwerking hier
van wordt gegeven door trfn_q(n,dq). In deze procedures zijn correcties voor

de betrekkingen tussen q2' q3 en q4 aangebracht (zie ook appendix B). Boven

dien zijn de juiste overbrengings verhoudingen tussen ~ en n opgenomen.
De controle op het toegestane werkgebied van de robot gebeurt door de
procedure·bndq(q). Deze boolean functie is false als er voor een bepaalde
opgegeven stand q geen grens van een van de scharnierstanden wordt over

schreden en true indien de gewenste eindstand buiten het bereik van de robot
ligt. In het laatste geval wordt robot stand S zodanig gecorrigeerd dat de

desbetreffende robotarm in de grensstand blijft staan.
-1De procedure trfX_q(E ,X,q) maakt gebruik van de in de module gedefini~erde

functies solveth(a,b,c), arctg(a,b) en sign(a).

CLKLIB

De-timer en klok functies zijn ondergebracht in clklib, een aangepaste versie
van de standaard bijgeleverde module CLKLIB.PAS. De datum en en tijd zijn
instelbaar, set_time_date, opvraagbaar, get_time_date en uit te lezen op het
beeldscherm, display_time_date.
De timer functies zijn: het periodiek signallen van een op te geven
semaphoor, signal_periodic, het ~~nmalig signallen van een semaphoor, delay

interval en het opheffen van de ingestelde timer functies, cancel_timer.
De klok en timer functies worden geinitialiseerd door de clock init functie.

INIT

Deze module wordt gebruikt om voor aIle processen in het host systeem, de
benod~gde communicatiestructuren op te zetten, init_structure. Bovendien
wordt een functie ingeschakeld, init_exc, welke fouten tijdens de programma
uitvoering detecteert en rapporteert, exc_report.

De eigenlijke taak van het hostcontrolprogramma is niets anders dan het
inlezen van de commandos welke door het toetsenbord worden ingegeven, het

interpreteren van deze commandos en het aanroepen van de juiste functies.
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De moge1ijke commandos worden beschreven in de hand1eiding, appendix C.

In feite zijn de baan berekenings taken en de geheugen en communicatie taken
van het hostcontro1programma functionee1 dermate verschil1end dat definitie
in separate processen een meer 10gische op10ssing 1ijkt. Dit heeft tevens het
voordee1 dat via het host control process a1tijd contro1e over de baanbe
sturing moge1ijk is.
Van een derge1ijke aparte ~mp1ementatie is voor10pig afgezien wegens
technische prob1emen met de app1icatie software.

3.5.1.1 De bewegings taken.

Ret takenpakket bestaat naast de functies grijpen en handbediende stappen
verp1aatsing, uit de vo1gende soorten bewegingen:

beweging naar een opgegeven eindpunt vo1gens de eenvoudigste weg in robot
coijrdinaten, ongeacht de baan welke in de ruimte wordt door10pen, goto.
beweging naar een opgegeven eindpunt vo1gens een voorgeschreven rechte
baan, move.

vo1gen van de sensor input, fo1.

3.5.1.2 De goto beweging.

De goto beweging wordt gevormd door een 1ijst motorstappen welke de beweging
naar het opgegeven eindpunt vanuit de bestaande stand moeten bewerk
ste11igen.
Tevens moet ervoor gewaakt worden dat het bereik van de robot niet over
schreden wordt.

3.5.1.3 De move beweging.

Ret move a1gorithme heeft a1s taak een bepaa1d punt van de robot of het
gereedschap 1angs een rechte 1ijn van de huidige stand naar een gewenste
eindstand te bewegen. Zo'n baan kan beschreven worden door achtereenvo1gens

de standen X
r

, X
s1

' X
s2

•••• X
d

in te nemen, figuur 3.7:
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Figuuur 3.7 Achtereenvolgende baanstanden van begin naar eindstand.

De begin positie ~ wordt via een rechte verbonden met ~. Een positie ~ op

de rechte wordt bepaald door:

P (t) = P + X(t).(p~- P ) voor 0 ( X(t) ( 1.-=-s -r ~ -r

Afhankelijk van de functie X(t) wordt de baan doorlopen. In het geval van een

gesampelde sturing met sample tijd TO' t = k.TO' vinden we:

De wijze waarop X van de tijd afhangt is bepalend voor de wijze waarop de
rechte baan tussen p en ~ doorlopen wordt. Deze samenhang kan bepaald

-r ~

worden door andere voorwaarden, zoals een tijdoptimale beweging of een
beweging waarbij de versnellings krachten op de robot beperkt blijven. Voor
een eerste opzet, zoals in de beschreven sturing, is gekozen voor een

beweging waarvoor geldt: X(t) = c.t of X(k) = k.TO.X'.

De baan wordt dus beschreven met vaste stappen per tijdseenheid ofwel
konstante baansnelheid: _

p (k) = p (0) + X' .k.(p~- p )-=-s ..:.s ~ -r

p (0) = p
--s ---r

De verandering in ori~ntatie kan gegeven worden door deze te beschrijven als
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twee rotaties om de q4 en qs as. Deze hoekveranderingen kunnen gelijkmatig
over het traject verdeeld worden. Op deze wijze ontstaan de standen X k ops,
een rechte lijn tussen Xr en Xd •
Een baan wordt doorlopen door op de tijdstippen TO een nieuwe stand Xs in te
nemen.

Er zijn echter gevallen denkbaar dat het niet mogelijk is bij een gegeven
begin- en eindstand ook aile tussenliggende standen, welke zich op een rechte
lijn tussen begin- en eindpunt bevinden, in te nemen. Als voorbeeld gaan we
uit van een robot met twee graden van vrijheid:

y

x

Figuur 3.8 Robot met twee graden van vrijheid.

Stel dat de robot gebonden is aan de volgende grenzen: 0 ( q1 ( ~/2 en
-~/2 ( q2 ( O. Het is dan niet mogelijk om het eindpunt P van de robot een
rechte baan van gr = (0,11+12) naar ~ = (11+12 ,0) te laten beschrijven in
het: x-y vlak:

,

.fa X

Figuur 3.9 Rechtlijnige beweging van p naar p~.
-r ~
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Om dit probleem op te lossen is gekozen
vanuit iedere bereikte stand opnieuw de

de gewenste eindstand Xd bepaald.

z

voor een benaderingsalgorithme dat
baan tussen de bereikte stand X en

r

',XS2,, , ,
•" ," ,

" ,
" ,
~,

'e

y

Figuur 3.10 Beweging volgens het move algorithme.

Stel de robot bevindt zich in stand X en beweegt zich over een afstand AI in
r

de richting van Xdt dus naar Xs1 ' Veronderstellen we verder dat niet de stand
Xs1t maar de stand X~l wordt bereikt t bijvoorbeeld doordat de procedure bndq
de-robotstand limiteert. Vanuit de nieuwe stand X~l kunhen we proberen de
stand Xs2 te bereiken t maar beter is het om opnieuw de baan tot het gewenste
eindpunt t Xdt te bepalen. De weg van de robot wordt vervolgd door naar X~2 te
gaan. Deze handelwijze wordt herhaald totdat Xd tot op de vereiste afstand
benaderd is.

Indien de robot op de grens van zijn bereik wordt bedreven t wordt iedere
standverandering niet in zijn geheel uitgevoerd maar zo veel mogelijk. Niet
elk grensgebied zal met behulp van dit algorithme worden afgetast totdat het
eindpunt bereikt kan worden.
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z
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Figuur 3.11a,b Verschillende soorten grenzen van het werkgebied.

In figuur 3.11.a zal het volgen van het move algorithme leiden tot het be
reiken van de eindstand X , in 3.11.b echter niet.

s

Het programma is zodanig ingericht dat een stand X
s

zover mogelijk uitgevoerd en de gerealiseerde stand
drie mogelijkheden:

de eindstand is bereikt

- het eindpunt is niet van plaats veranderd

- de stap is uitgevoerd

wordt berekend, voor

wordt bepaald. Er zijn

In het eerste geval als de eindstand binnen een bepaalde afstand, 0, benaderd
is kan worden gestopt met de uitvoering van het algorithme.
Ret tweede geval, als de verplaatsing kleiner dan € gweest is, kan betekenen
dat er een zodanig grensvlak bereikt is dat het algorithme niet in staat is
het eindpunt dichter te-benaderen. Ook nu kan het proces gestopt worden en
een melding aan de gebruiker worden gegeven.
Indien geen van de genoemde gevallen optreedt wordt aangenomen dat de stap in
voldoende mate is uitgevoerd en kan de berekening herhaald worden.

De door de gebruiker in te stellen parameters zijn de stapgrootte AI, de
afstand 0 en de minimale verplaatsing €:
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Figuur 3.12 De parameters A', 0 en €.

Ret algorithme kan worden weergegeven met behulp van het schema van figuur
3.13. Hierin zijn de volgende namen gebruikt, max_change voor A', min_change
voor € en acc voor o.
De-boolean variabele Bound is true als het grensgebied van de robot bereikt

is, Change is true als de verplaatsing groter is dan € en de boolean Endpoint
is true als de afstand tot het gewenste eindpunt Xd.p kleiner dan 0 is ge

worden.

De berekende verandering wordt via het transmit proces aan de target door
gegeven.

NB met X wordt bedoeld: X .p
~ s
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n.lineair:=true;

trfq_X(E,qd'Xd );

change:=true;

dX:=X - X ;-:.:ci -r
dist:=norm(dX);

endpoint:=(dist < acc);

WHILE NOT endpoint AND change DO

true

(max_change < dist)

false

X :=X - dX·
~ -r -'-1
trfX q(E ,X,q);

- s s
bound:=bndq(q );

s
dq:=q - q ;
- -s -r
trfq_n(dq ,n);

Transmit(n) ;

trfq X(E,q ,X );
- s s

dX:=X - X ;
- ~ -r
dist :=norm(dX);

change:=(dist > min_change);

X :=X .
r s'

dX:=X.:I - X ;
- ~ -r
dist :=norm(dX);

endpoint:=(dist < acc);

Figuur 3.13 Het move algorithme.

3.5.1.4 Het volgen van de sensorinput.

Het volgen van de sensorinput, fol, gebeurt door aan de hand van sensor
informatie afkomstig uit de sensor simulator nieuwe set punten voor de robot-
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baan te berekenen en uit te voeren. Hierbij is het mogelijk de diverse
knoppen in verschillende coijrdinatenstelsels te defini~ren. Rieronder zijn
drie mogelijkheden gegeven:

- 1 -

- 2 -

- 3 -

+ + + + + +

q q q q q q 8

1 2 3 4 5 g

- - - - - -

+ + + + + +

x y z q q q _8

To To To 4 5 g

I - - - - - -

+ + + + + +

n 0 a q q q 8

Te Te Te 4 5 g

I - - - - - - I
Figuur 3.14 De mogelijkheden voor de definitie van de sensorinput.

Mogelijkheid 1 laat alle robotvrijheidsgraden afzonderlijk bewegen, waarbij
de mechanische samenhang tussen q2' q3 en q4 ontkoppeld wordt. Ret indrukken

van een knop geeft op elk sample moment een bepaald aantal stappenver
anderingen per vrijheidsgraad.
De tweede mogelijkheid laat het gedefini~erde eindpunt (T

5
, het grijper

eindpunt of het gereedschapseindpunt) bewegen in de x, y of z richting, met
een in te stellen stapgrootte. De ori~ntatie van de grijper wordt bepaald

door q4 en q5·



- 30 -

De derde mogelijkheid laat het gedefini~erde eindpunt bewegen volgens de
assen van het stelsel dat de ori~ntatie van het eindpunt bepaald. Voor het
grijpereindpunt zijn de assen bepaald volgens onderstaande figuur:

Figuur 3.15 Pos~tie en ori~ntatie van het grijperstelsel.

3.5.2 Ret clock proces.

Ret clock proces wordt tijdens het bouwen van de systeemapplicatie inge
bracht. De diverse klokfuncties kunnn worden aangesproken door gebruikmaking

van de procedures uit de module clklib. Aanspreken van de functies gebeurt
hier door het zenden van een 'packet' met de vereiste informatie vanuit het
gebruikersprogramma.

De.timerfunctie signal_periodically word~ gebruik~ om de. sensorsamples op
gezette tijden in te lezen.

3.5.3 Ret zenden van de data van de host naar de target.

De communicatie tussen de host en de target gebeurt via de processen
transmit(host) en receive(target). De taak van deze communicatielijn is de
stapveranderingen voor de diverse motoren door te geven. Elke zend cyclus
bestaat uit het maken van de verbinding en het overzenden van een variabele
(n) van het type STAPREC, welke bestaat uit 14 bytes.

Ret zenden van de data gebeurt als voIgt:
De aandacht van het receiveproces wordt getrokken door een startbyte te
zenden. De ontvangende poort (SLU2) genereert een interupt en het receive

proces wordt gestart. De ontvangen byte wordt retour gezonden en wekt op zijn

beurt het transmitproces. Beide processen hebben nu een zodanige prioriteit
dat zij niet onderbroeken kunnen worden door andere processen.
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Nadat de retourbyte is vergeleken met de oorspronkelijke gezonden byte om de
juiste afstelling van de baudrates te controleren, kan de transmissie
beginnen. De 14 bytes van het record n worden zonder onderbreking na elkaar
verzonden, zonder de overdracht op correctheid te controleren.
Na de transmissie van de laatste byte komen de beide processen weer in de
oorspronkelijke toestand terug.

De overdracht van de data van het host control proces naar het transmit
proces gebeurt door middel van een gemeenschappelijke variabele welke be
schermd wordt door semaforen. Retzelfde gebeurt bij de overdracht van de
ontvangen data van receiver naar motorcontrolproces.

3.6 De target processen.

De processen welke in de target opgenomen zijn hebben tot taak de COBRA robot
de opgedragen bewegingen te laten uitvoeren. De target huisvest de volgende
processen: target control, motorcontrol, clock en receive.

3.6.1 Ret target control proces.

Ret target control proces ondernoudt de communicatie tussen de gebruiker en
de processen via de terminal. Door middel van enkele commandos is het

mogelijk de robotarm te bewegen, de snelheid (sample tijd) van de beweging in
te stellen en de lineariseringsparameter h in te stellen (zie ook 3.6.2.).
De snelheid van de motoren kan ook tijdens de uitvoering van een beweging
worden gewijzigd.

3.6.2. Ret motor control proces.

Ret motorbesturingsproces heeft tot taak de aangeboden stappenveranderingen
om te zetten in de juiste aansturing van de spoelen van de stappenmotoren.

Tevens bestaat de mogelijkheid een gelineariseerde beweging uit te voeren.
Een gelineariseerde beweging ontstaat wanneer de motoren zodanig gestuurd
worden dat zij hun eindpositie op het zelfde moment bereiken.

We nemen als voorbeeld weer een twee-armige robot.
Ret is mogelijk tussen twee setpunten p en p 2 verschillende soorten

sl s
bewegingen uit te voeren.

Bij figuur 3.16 is uitgegaan van Idq1 1 ~ Idq2! en Q1,max
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y

" ~1, -

x

PS2
""

"" PSL
"------"""'....

x

Figuur 3.16.a,b Verschillende bewegingsvormen tussen setpunten.

In figuur 3.16 geeft mogelijkheid a de baan weer welke ontstaat als de

motoren voor q1 en q2 op volle snelheid worden aangestuurd, 4
1

~ 42 ~ qmax'

om vanuit Ps1 het volgende setpunt Ps2 te bereiken.
De tweede mogelijkheid, b, geeft het geval weer dat q1 en q2 zodanig zijn

aangepast dat dq1 en dq2 op hetzelfde tijdstip zijn gerealiseerd
(gelineariseerde baan). De baan verloopt niet volgens een rechte lijn maar
benadert deze.

Binnen de huidige opzet is de rechtlijnige beweging benaderd door het stellen
van setpunten welke dicht genoeg bij elkaar liggen en door tussen deze punten
een gelineairiseerde beweging uit te voeien.

De COBRA robot maakt gebruik van stappenmotoren zodat het lineariseren van de
motorbewegingen neerkomt op het spreiden van de stappen in de tijd. Stel we

hebben twee motoren m
1

en .m
2

die tot om het volgende setpunt te bereiken

resp. n1 en n2 stappen moeten maken, met n1 (n2• Bij linearisatie van deze
beweging zullen de stappen voor m2 verdeeld moe ten worden over de tijdstippen
waarop m1 gestuurd wordt. Geldt bijvoorbeeld n1~ 2n2 , dan zullen we bij elke
tweede aansturing van m1 ook m2 aansturen; bij n1~ 3n2 , bij elke derde
sturing. De plaats van de sturingsmomenten voor n1 en n2 bij zo snel moge
lijke aansturing, is in-figuur 3.17 aangegeven. Indien de lijn hoog is,
worden de motoren op de momenten t aangestuurd.
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rT1..J
fTl2 ----3.------------,L.-..- _

t

Figuur 3.17 Verdeling van de stappen bij een volle aansturing.

Voor een gelineariseerde beweging is de situatie in de onderstaande figuur
geschetst:

l
L

Figuur 3.18 Verdeling van de stappen bij een gelineairiseerde aansturing.

De stappen van m
Z

worden in blokken van h verdeeld over het aantal mogelijke

plaatsen n1 • Ret laatste blok kan ook minder dan h stappen bevatten, omdat
in de meeste situaties nlgeen veelvoud is van h. Dit aantal noemen we h'. De
parameter h kan met behulp van het target control proces worden ingesteld en
heet de lineariseringsparameter.
We vinden dus:

IIh = E(n1/h)

h' = E(nz - h.E(n
1
/h))

Rierin stelt IIh het aantal blokken ter lengte h voor en E(r) is de entier
functie:

E(r) = n voor n ( r ( n+1 en n E N.

Tussen de blokken zijn IIh stukken waarop geen motorsturing plaatsvindt. Voor
een zo gelijk moglijke verdeling van de stuurblokken kiezen we ook de blokken
waarop niet gestuurd wordt even groot, elk van deze blokken bevat dan
(n1 - nZ)/lIh plaatsen. Praktisch vinden we dus IIh-1 blokken ter lengte:
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1 = E(n1 - n2)/Hh)

en een ter lengte:

Voor de COBRA wordt eerst bepaald welke motor het grootste aantal stappen
moet veplaatsen, dit aantal heet maxstap. Aan de hand daarvan worden de para
meters #h, in het programma r genoemd, en h+l, in het programma t, bepaald.

Een andere optie welke met behulp van n.res kan worden ingesteld is het uit
voeren van de stappen met dubbele snelheid.
In plaats van op elk motorsample een spoelstap te draaien worden nu twee
spoelstappen uitgevoerd. De gerealiseerde hoeksnelheid wordt dan twee maal zo
groot.

Allereerst wordt bepaald of het aantal stappen dat een motor moet maken even
of oneven is. In het even geval wordt dit aantal gehalveerd. In het oneven
geval wordt een stap opgeslagen in een rest buffer en de overige stappen

hetzelfde behandeld als de even stappen. Vervolgens worden de motoren op
dezelfde wijze aangestuurd als bij de enkelstaps sturing echter nu met twee

spoelstandveranderingen per samplemoment. Na de laatste spoelstandverandering
worden ook de resterende stappen, uit het restbuffer, uitgevoerd.

Aansturing van de motoren vindt plaats door op het signaal van een semafoor,
welke door het clock proces wordt uitgevoerd, per motor te bepalen of de
volgende spoel moet worden aangestuurd of niet. Het juiste spoeladres wordt
voor elke motor achtereenvolgens op de parallele I/O lijn gezet.

De tijd tussen twee samplemomenten kan worden ingesteld. Deze tijd moet
worden afgeleid van een klok frequentie van 800 Hz, zodat slechts veelvouden
van 1,25 msec. in te stellen zijn.

De motoren worden gestopt door de timerfunctie te stoppen zodat het motor
control proces in een wait toestand terecht komt. Het diagram van het motor
control proces is gegeven in figuur 3.19.

Elk samplemoment wordt voor iedere motor afzonderlijk een teller bijgehouden.
Als de tellerstand kleiner is dan h kan de motor een stap verder, als deze

groter is dan h wordt er geen stapverandering uitgevoerd en bij een teller
stand gelijk aan t wordt de teller weer op nul gesteld.

3.6.3 De clock functie

De klokfuncties van de target zijn dezelfde als die van de host zoals
beschreven in 3.5.3. De wijze waarop ze aangesproken worden is ook dezelfde.
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3.6.4 De receiver

De communicatie tussen host en target is reeds besproken in 3.5.4.

PROCEDURE EVEN-N;

FOR 1:-1 TO 6 DO

s1:-stap[1];

stap[1]:-(s1-1)/2; stap[1]:-(s1+1)/2; stap[1]:-s1/2;
resd1]:-1; resd1]:--1; rest[i]:-O;

PROCEDURE CALC-MAXSTAP;

maxstap:-O;
FOR 1:-1 TO 6 00

max:-ABS(stap[1]);

PROCEDURE CALC-STAP;

(linea1r)

FOR 1:-1 TO 6 00

teller [1]: -0;
a:-ABS(stap[1]);

r:-TRUNC(a/h) ;

t[1]:-h+TRUNC(maxstap-a)/r);

FOR 1:-1 TO 6 DO

h:-maxstap;
tellerlil :-0;
t [1] :-maxstap;

Figuur 3.19 Ret motorcontrol proces.
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PROCEDURE DUB-STAP;

FOR pos:-1 TO I118Xstap DO

WAIT(sample-moment)j
FOR 1:-1 TO 6 DO

teller[1]:-teller[1]+l;

TRUE

HIGH:-TRUE;

stap[1]:-stap[1]-l;
spoelstand [iJ :-spoelstand [11+1;
out(spoelstand[1]);

stap[1]:-stap[1]-l;
spoelstand [1]:-spoelstand [1]+1;
out(spoelstand[1]);

stap [1] :-stap [1}+1;
spoelstand[1]:-spoelstand[1]-lj
out(spoelstand[1]);

stap [1] :-stap [1 }+1;
spoelstand[1]:-spoelstand[1]-l;
out(spoelstand[1])j

FOR 1:-1 TO 6 DO

FALSE

rest[1]:-rest[1]-l;
spoelstand[1]:-spoelstand[1]+l;
out(spoe1~tand[1]);

rest[1]:-rest[1]+l;
spoelstand[1]:-spoelstand[1]-lj
out(spoelstand[1]);

Figuur 3.19 - vervo1g -
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PROCES MOTOR CONTROL;

Initialisatie variabelen;
WHILE TRUE DO

WAIT(er);
res:-n.res;
lineair:-n.lineair;
stap:-n.stap;
SIGNAL( s t);

CALC-KAXSTAP;

CALC-STAP;

Figuur 3.19 - vervolg -
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4. Metingen aan de programmatuur.

De in hoofdstuk 3 beschreven programmas zijn bedoeld voor het gebruik in een
real-time omgeving. de informatie van de sensor moet zo snel mogelijk
verwerkt worden in een juiste baansturing zodat de baan tijdig gecorrigeerd
kan worden.

st er
baan -------+ ------+ motor

~sensor berekening transmit~ receive regeling

+------- +------
et sr

Figuur 4.1. Weg welke de sensor data moet doorlopen.

In figuur 4.1 is de weg aangegeven die de sensorinformatie zal moeten door
lopen om de juiste baancorrectie te realiseren.

De data wordt bij de sensorinput binnengehaald op commando van de timer.
Vervolgens wordt bepaald of X

d
of ~ buiten de toegestane grenzen valt en de

hoekverandering dq bepaald. Deze wordt omgezet in stappen van de motoren (n)
en overgezonden. Tenslotte wordt de gerealiseerde stand q (en X ) berekend.. -r r
Binnen het baanberekeningsgedeelte wordt dus gebruik gemaakt van de
procedures trfq_X, trf~q, trfq_n en trfn_q, alsmede van de functie bndq.

Hierbij zijn een aantal vertragende elementen aanwezig:

- de transformaties trfq_X en trfX_q, welke erg rekenintensief zijn en
noodzakelijk zijn voor de aanpassing van het ·sensor·co~rdinaten systeem
naar de robotco~rdinaten.

- de transmissie van de data van host naar target.

Afhankelijk van de totale vertraging in het he1e circuit kan een bepaalde
samplesnelheid van de sensordata worden gerealiseerd.

Om de prestaties te achterhalen zijn metingen, betreffende uitvoeringstijd en
nauwkeurigheid, gedaan aan de volgende procedures; de listingen ervan zijn in
appendix D gegeven:

- trfq_X
- trfX_q

trfq_n

- trfn_q
- bndq
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Tevens is de transmissietijd voor een record van 14 bytes, volgens het in
hoofstuk 3 beschreven protocol, van host naar target gemeten.

4.1. Meetopstelling van de tijdmetingen.

Voor de tijdmetingen is als voIgt te werk gegaan:

FOR i:=1 TO n DO

procedure aanroep;

Figuur 4.2. Schema van de tijdmet!ngen.

De systeemtijd op het moment van de aanvang van de meting wordt opgevraagd
met behulp van de timerfuncties. Deze klok is in wezen een teller welke elke
20 ms opgehoogd wordt. De maximale meetnauwkeurigheid bij 500 procedure aan
roepen is dus 20/500 = 0,04 ms.
Hierna wordt het te meten programma of procedure een aantal maal aangeroepen
en tenslotte wordt weer de systeemtijd opgevraagd. Op eenvoudige wijze is nu
de uitvoeringstijd van het programma te berekenen.

Bij deze metingen treden twee systematische fouten op:

- de tijd nodig om de start en/of stop tijd op te vragen.

- de tijd nodig voor de uitvoering van het FOR statement.

De tijd nodig voor het uitvoeren van het FOR statement zal in verhouding tot
de te meten procedure uitvoeringstijd verwaarloosbaar klein zijn, (naar
schatting minder dan 0,01 msec.)

-
Detijd nodig voor het opvragen van de start en stop tijd veronderstellen we
onafhankelijk van deze tijd. Per meting wordt een fout gemaakt welke gelijk
is aan de tijd nodig voor ~en aanvraag van de systeem tijd, zie figuur 4.3.
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aanvraag start tijd

vastleggen start tijd

herhaalde procedure aanroep

aanvraag stop tijd

vastleggen stop tijd '5

Figuur 4.3. Schematische weergave van de uitvoerings
tijden van de tijdmeting.

De tijd die we wensen te weten is '3' de tijd die we meten echter is '2 + '3
+ '4. De som '2 + '4 is de tijd die nodig is voor het doen van een aanroep
van get_time_date.
Deze aanvraag is ook gemeten en blijkt bij 1000 aanroepen 5,99 msec. per
aanroep te zijn. Indien we de te meten procedure vaak genoeg aanroepen,

bijvoorbeeld 500 keer, is de fout 5,991500 = 0,01 ms.
De totale meetnauwkeurigheid wordt dus: 0,04 + 0,01 + 0,01 = 0,06 ms.

4.1.1. Tijdmetingen van de transformaties trfq-X en trfX-q.

De-metingen van de uitvoeringstijden van 'trfq_X en trfX_q zijn uitgevoerd met
verschillende parameters voor deze functies. Deze parameters zijn zodanig
gekozen dat per transformatie meer of minder berekeningen moeten worden
uitgevoerd.

De metingen zijn in drie groepen x2, x4 en x6 te verdelen. Bij elke meting is
uitgegaan van een opgegeven stand ~ en eindpuntstand E. Allereerst is met
behulp van trfq_X de stand X in carthesische co~rdinaten berekend. Vervolgens
is met deze stand weer de terugtransformatie naar robotco~rdinaten uitgevoerd
via trfX_q.

Bi'deJ

grens,
Dit is

metingen x2, x4 en x6 zijn 50 waarden voor q. genomen tussen de onder

[n/2, -n/6, -n/4, n, -n/2] en de bovengrens tn/2, 3n/4, n/4, 0, n/2].
een doorsnede van het werkgebied van de robot.

De keuze van E voor deze metingen is echter verschillend, voor x2 is gekozen
E = E_init, voor x4, E = G en x6, E = T •

°
Deze standen zijn als voIgt gedefinieerd:
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E-init :II

1 000
o 1 0 0
o 0 1 0
000 1

G :II

100
010
001
000

0,12
o
o
1

1 0 0

010
001
000

0,22
o
o
1

De matrix E-init vertegenwoordigt geen standverandering ten opziehte van T
S

'
de matrix G verbindt het eindpunt van de grijper aan TS en TO is het punt dat
zieh 10 em. vanaf het eindpunt van de grijper bevindt.

De uitvoerings tijden, gemeten met sessies van SOO metingen, voor resp. x2,
x4 en x6 zijn gegeven in figuur 4.4, 4.S en 4.6.

"-DEC-53 UITV. TIJD TRFQ-X EN TRFX-Q X2

=:::::;:= UITV. TIJD TRFQ-X [M&EC]
B UITV. TIJD TRFX-Q [M&EC]

28.8

28.8

25.2

8 18 28

NUMMER BEREKENING

Figuur 4.4 Uitvoerings tijden trfq_X en trfX_q, voor E E-init.
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"-DEc-a. UITV. TI~D TftPQ-X EN TftPX-Q X4

:
::::;;:::: UITV. TI~D TJIIFQ-X tM.IECJ

a UITV. TI~D TJIIFX-Q tM8ECJ

27.1

aD

a2

25.1

I II 21 •
NUMMIEJII BEJllIEKIENING

Figuur 4.5 Uitvoerings tijden van trfq_X en trfX_q, voor E = G.

"-DEc-a. UITV. TI~D TJIIFQ-X lEN TJIIFX-Q xe
---- UITV. TI~D TJIIFQ-X t_IECJ

a UITV. TI~D TJIIFX-Q tM.IECJ

27.1

aD

a2

al

I II •
NUMM£JII BEREKENING

Figuur 4.6. Uitvoerings tijden van trfq_X en trfX_q, voor E = TO.

De uitvoeringstijden voor de diverse waarden vari~ren tussen 25 en 27,5 ms.

Tevens zijn de gemiddelde uitvoeringstijden voor de transformaties over alle
gemeten q's gemeten:
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meting trfq_X [msec] trfX q [msec]

x2 26,3 25,9
x4 26,6 26,2
x6 26,8 26,5

Hieruit kunnen we een gemiddelde uitvoerings tijd over aIle metingen x2, x4
en x6 afleiden:

26,6 26,2

4.1.2. Tijdmetingen van trfq-n en trfn-q.

Met betrekking tot de uitvoeringstijden van trfq_n en trfn_q is voor 50
waarden van dqi tussen 0 en 2w de bijbehorende stappenverandering gemeten.

Voor deze meting is voor aIle hoekveranderingen dqi dezelfde waarde aan
gehouden.
Van deze berekende stappenveranderingen is weer de bijbehorende hoek
verandering, na de afronding op hele stappen, berekend.

De gemeten uitvoeringstijden, voor sessies van 500 aanroepen, z1Jn in figuur
4.7 weergegeven. Hieruit blijkt dat deze tijden voor beide transformaties
vrij constant zijn, met kleine afwijkingen. Deze worden waarschijnlijk
veroorzaakt door de aanroep van de procedure TRUNC(x).

27-NCV-.. UITV. TI~CEN TRFQ-N EN TRFN-O. N1

=:::;= UITV. TI~C TRFQ-N tM8ECJ
• UITV. TI~O TRFN-O tM8ECJ

1.3

LQ

L7

•
01 tRAOJ

Figuur 4.7. Uitvoerings tijden voor trfq_n en trfn_q.
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De gemiddelde uitvoeringstijden over aIle metingen bedragen:

trfq_n [msec] trfn_q [msec]

I 1,4 1,2

4.1.3. Tijdmetingen van bndq.

Voor de meting van de uitvoeringstijd van bndq is gebruik gemaakt van standen
~' waarbij aIle qi's gelijk zijn. Deze nemen SO waarden tussen -2w en 2w aan.

De procedure is 500 keer aangeroepen.

Z7-NOV__ UITV. TI.1D IINDQ.
UITV. Tl.1D _ ~_c

81

L78

... •
111 t"ADJ

Figuur 4.8.a. Uitvoeringstijden bndq.
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Figuur 4.8.b. Grenzen voor q1 tot en met qS.

Deze uitvoeringstijden zijn gegeven in figuur 4.8.a. De figuur geeft een

daling van de uitvoeringstijd voor qi > ° ten opzichte van qi < 0. Dit kan

verklaard worden aan de hand van de wijze waarop de procedure is
geprogrammeerd. De opgegeven qi's worden, met behulp van een IF-THEN-ELSE

constructie, eerst op grensoverschrijding getest voor de bovengrens, [~/2,

3~/4, ~/4, 0, ~/2] en in tweede instantie, ELSE optie, pas op overschrijding
van de ondergrens, [~/2, -~/6, -~/4, ~, -~/2].

Deze begrenzingen zijn in figuur 4.8.b. nogmaals weergegeven. Merk op dat de
grenzen voor q1 en qs samenvallen.

De gemiddelde uitvoeringstijd over aIle berekeningen bedraagt:

bndq [msec]

0,8

4.1.4. Transmissietijd host target.

Tenslotte is ook de transmissietijd, nodig om de data van de host naar de
target over te brengen. Deze transmissietijd is onafhankelijk van de over te

zenden data.
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De meting is zodanig uitgevoerd dat hierbij is inbegrepen de tijd nodig om de
data klaar te zetten voor de transmissie en de tijd nodig om de ontvangen
data over te brengen naar het motor control proces, zie ook 3.5.
Deze meting is voor 1000 transmissies uitgevoerd en de transmissietijd per
transmissie bedraagt:

transmissie tijd [msec]

24,6

4.1.5. Minimale sample tijd voor de sensor input.

Om te kunnen bepalen wat de maximaal haalbare samplefrequentie is voor de
sensorinput, moet de volgende optelsom gemaakt worden:

Uitvoerings tijd trfX_q 26,2 ms.
, , , , trfq_n 1,4 ms.
, , , , bndq 0,8 ms.
, , , , transmissie 24,6 ms.
, , , , trfq_X 26,6 ms.

Totaal 79,6 ms.

Voor een enkele setpointberekening in carthesische co~rdinaten, de aansturing
van het motor control proces (dus de transmissie van de host naar de target)
en de berekening van de gerealiseerde stand is dus 79,6 ms. nodig.

In het programma staan nog enkele assign statements voor de berekening van de
juiste parameters voor de procedures. De totale uitvoeringstijd hiervan wordt
geschat op enkele miliseconden.

Bij de bovenstaande resultaten valt direct de relatief hoge transmissietijd
voor de overdracht van de data van de host naar de target op. Dit is bijna
een derde van de totaal benodigde tijd om een totale berekening uit te
voeren.
Deze transmissietijd kan worden verbeterd door het gebruik van een parallele
lijn i.p.v. een seri~le en door het opvoeren van de baudrate.

In hoofdstuk 2 is opgemerkt dat de samplefrequentie voor de huidige generatie
robots tussen de 30 en 800 Hz bedraagt. Om dit te kunnen realiseren moet niet
alleen de hoge transmissietijd vermeden worden, maar zal ook de co~rdinaten

transformatie sneller moeten verlopen.
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Een eerste beschouwing leert dat de transformatie trfq_X 14 transcedente
functie-aanroepen bevat, zie ook appendix D, welke gemiddeld 1,5 ms nodig
hebben (gemeten bij 500 procedure aanroepen over 200 stappen tussen -n en n).
Dit betekent ongeveer 80A van de totale uitvoeringstijd. Het lijkt dus
aannemelijk dat een verbetering in deze rekentijd gezocht moet worden in een
snelle verwerking van deze trancedente functies.
Hiertoe staan enkele middelen ter beschikking:

- Het op lager niveau programmeren van de procedures. Deze staan momenteel
geschreven in MlcroPower Pascal op een wijze die weI overzichtelijk is,
maar niet tijd-optimaal.

Het gebruik van snelle procedures voor de berekening van de trancedente
functies, een aanzet hiertoe is gegeven in [24].

Het is ook mogelijk het aantal transcedente functies te beperken. De
co~rdinatentransformaties hebben meerdere oplossingen. Hierbij zou het
mogelijk kunnen zijn dat er oplossingen bestaan die minder transcedente
functie aanroepen vereisen.
Voor de trans forma tie van robot- naar carthesische cotlrdinaten is hiervoor

een algorithme ontwikkeld door Molter en Schmitt [32].

Uiteraard zal het gebruik van snellere processoren of speciale hardware de
uitvoeringstijden van de programma's ook in gunstige zin belnvloeden.

4.2. Nauwkeurigheidsmetingen trfq-X en trfX-q.

Voor de cotlrdinatentransformaties is het gewenst een indruk te kriJgen van de
nauwkeurigheid welke bereikt wordt door het gekozen algorithme.
Voor de transformatie van carthesische naar robot cOtlrdinaten is dit gedaan
door het resultaat van een berekende stand X bij opgegeven q (trfX q) weer

o -
terug te transformeren naar een stand q (trfX q).

c -
Zoals in appendix A is aangegeven, is het mogelijk een stand Sc te berekenen
welke niet exact gelijk is aan de opgegeven stand ~ maar welke weI dezelfde
stand in carthesische cOtlrdinaten oplevert.
Om na te gaan of een eventuele afwijking bij de berekende q het resultaat is

-c
van zo'n andere stand keuz~ is voor deze Sc de bijbehorende stand in carthe-
sische cotlrdinaten berekend. Daarom is als maat voor de afwijking de afstand
tussen de twee eindpunten~ en X'Pc bepaald.

De transformatie trfq_X is nogmaals toegepast op de berekende stand Sc_om
X.P te berekenen.----e

De resultaten van de metingen x2, x4 en x6 zijn gegeven in figuur 4.9 tot en
met 4.11.
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-7x2 zijn de positione1e afwijkingen kleiner dan 1.10 meter.
wordt veroorzaakt door de machine-onnauwkeurigheid van de

De meting x4 vertoont van berekening nummer 2 tIm 39 een afwijking k1einer
-7dan 1,5.10 meter. Buiten dit gebied wordt een verkeerde op1ossing voor q1

gekozen door SOLVETHETA. De afwijking kan hier op1open tot 4 cm.

De meting x6 vertoont deze1fde soort afwijking a1s x4 echter kan deze in dit
geva1 op1open tot 8 cm. Dit a1s gevo1g van de grotere afstand van het gede
finieerde eindpunt tot T

S
•

_-OIEc-.a
--- A....TAND ~-_ [MJ

A"'WI~~ING T~Q-X EN ~X-Q X2

I.E'"

&'E__

&.E"'I

• 2lI •
NUMMER BERE~ENING

Figuur 4.9 Rekennauwkeurigheden voor trfq_X en trfX_q, voor E E-init.
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Figuur 4.10 Rekennauwkeurigheden voor trfq_X en trfX_q, voor E = G.
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Figuur 4.11 Rekennauwkeurigheden voor trfq_X en trfX_q, voor E = TO·
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4.2.1. Fouten ten gevolge van het afronden op hele stappen.

Voor de transformaties trfq_n en trfn_q wordt n berekend uit de opgegeven
dqi' Ret verschil tussen de opgegeven en berekende hoekverandering is een
maat voor de afrondingsfout in de stapberekening.

De afrondingen met ROUND(x) om tot geheeltallige stappenveranderingen te
komen geven aanleiding tot afwijkingen, zoals gegeven in figuur 4.12a,b en
c.

Duidelijk te herkennen is het periodieke karakter van de fout. De frequentie
hiervan wordt bepaald door de overbrengings verhoudingen k

i
, deze is voor q1'

q4 en qs' alsmede voor q2 en q3 gelijk, zie ook appendix B.

berekende ROUND(k1.dq1)/kl. Indien

wordt de afwijking 0, anders bedraagt

door de som afwijking van dq2 en dq3 en de

en dqS'

door halve verschil afwijkingen van dq,
q

gegeven

van dq4

gegeven

dq4 wordt

afwijking

dqS wordt

halve som van de

De afwijking van

en dqS'

De opgegeven hoekverandering is dq1' de

het produkt ki.dqi een geheel getal is,
-3deze maximaal 0,S/k

1
= 1,01.10 •

-4Retzelfde vinden we voor de maximale fout in dq2: 0,S/k
2

= 7,07.10 rad.

De afwijking in dq3 wordt bepaald door de som van de afwijkingen in dq2 en

dq3'

De afwijking van
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Figuur 4.12a Afrondfouten voor dq1 en dq2 (a) en afrondfouten voor dq3 (b).
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Figuur 4.12 Afrondfouten voor dq4 (c) en afrondfouten voor dq5 (d).

4.2.2. De positioneeronnauwkeurigheid.

Teneinde de positioneeronnauwkeurigheid in carthesische co~rdinaten van de
COBRA te bepalen als gevolg van de afrondfouten bij trfq_n is een eenvoudige
foutenberekening gemaakt.

Dit is gedaan voor E = E-initj er gelden dan de vo1gende relaties tussen de

positie R en de hoeken q1' q2 en q3' zie ook appendix A:
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We veronderstellen nu dat de robotstand niet wordt gegeven door q1' q2 en q3'

maar door q1 + Oq1' q2 + 6q2 en q3 + 6q3° Hierbij geldt dan:

-3
" 6 = 1,01.10

Invullen van q + 6q in een COS functie levert:

cos(q + 6q) = cos(q)ocos(6q) - sin(q)osin(6q)

De waarde van 6q ligt dicht genoeg bij nul om te veronderstellen dat cos(6q)
= 1 en sin(6q) = 6qj dus:

cos(q + 6q) = cos(6q) - 6qosin(q)
en sin( q + 6q) = sin( 6q) + 6q oCos( q)

We kunnen nu het volgende afleiden, waarbij 6p de positioneerafwijking in de
x

x richting is:

Px + 6px = (C1 - Oq1os1)o(a3o(C23 - 6q23oS23) + a 2
o(C2 - 6q2oS2»)

+ d3
0 (Sl + 6q1 oC1 )

Hierin staan de afkoringen S23' C23 en 6q23 voor respo sin(q2+ q3)' cos(q2 +

q3) en 6q2 + 6q3°
Uitgeschreven wordt dit voor 6p :

x

De laatste twee termen zijn te verwaarlozen ten opzichte van de anderen. We
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kunnen nu de maximale afwijking op afschatten. Hierbij wordt voor de sin en
x

de cos de maximale waarde verondersteld.

dus:

Op dezelfde wijze kunnen we voor op en op een afschatting maken:
y z

-4< 7,97.10 m.

-4< 4,03.10 m.

We zien dus dat bij een maximale afrondfout de positioneer onnauwkeurigheid,

lopl = lop~ + 0; + oP:, maximaal 1,20.l0-
3

m. bedraagt.

Voor het demonstratie model is dit voldoende nauwkeurig. De positioneer
afwijking welke ontstaat zal dus afkomstig zijn van de foutieve uitwerking
van trfX_q en de prestaties van de baanberekeningsalgorithmes zullen in
voldoende mate door de COBRA gedemonstreerd kunnen worden.

WeI dient te worden opgemerkt dat de stand van de robot in de huidige
programmatuur wordt opgeslagen in robotco~rdinaten en niet in stappen
veranderingen. Dit betekent bij elke stand bepaling een bepaalde positioneer
fout. Indien een programma enkele malen achtereen.wordt ~itgevoerd kan deze
afwijking, welke steeds dezelfde kant op werkt, er toe bijdrag~n dat er toch
een positioneerafwijking van enkele centimeters ontstaat.

Bovendien blijkt de Cobra zodanig te zijn geconstrueerd dat de speling van de
aandrijfbanden zo groot is dat er een positioneerafwijking van enkele
centimeters kan ontstaan•.
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5.0 Conclusies en aanbevelingen.

Ret afstudeer onderzoek geeft aanleiding tot de volgende conclusies:

Ret is mogelijk met behulp van een hogere programmeertaal) Pascal) met
real-time uitbreidingen een robot baansturing te ontwerpen en te
realiseren. Ret ontwerp is gebaseerd op het hi~rarchische regelconcept.

- De ontworpen robotregeling laat baansturing met behulp van een sensor
simulator toe. Rierbij kan de sensorinformatie worden aangeboden in zowel
robot- als carthesische coordinaten.

- De frequentie waarmee het sensor signaal kan worden bemonsterd bedraagt
ten minste 10 Rz. Deze frequentie wordt voornamelijk bepaald door de
coord inaten transformaties van carthesische- naar robot coordinaten en
terug en de transmissie van de data van de host naar de target.

- Ret verdient aanbeveling de programma's te testen_op een robot waarmee een
grotere positioneer naukeurigheid is te realiseren) dan met de Cobra. Er
kan ook gedacht worden aan een verbetering van de mechanische eigenschappen
van het bestaande model.

- Ret werkgebied waarin de carthesische baansturing kan worden toegepast) kan
worden uitgebreid door gebruik te maken van algorithmes die een eventuele
foute keuze bij de transformatie van carthesische naar robot coordinaten)
detecteerd en corrigeert.
Ret probleem dat hierbij kan ontstaan is de verlenging·van deuitvoerings
tijd van deze transformatie.

- De bemonsterfrequentie van het sensor signaal kan worden verhoogd door het
verbeteren van de transmissietijd van de data van de host naar de target)
alsmede de uitvoeringstijd van de coordinaten transformaties.
De transmissie kan worden versneld door de data parallel in plaats van
seri~el uit te voeren en/of door het opvoeren van de baudrate.
De uitvoeringstijden van de coordinaten transformaties kunnen worden
verbeterd door de uitvoeringstijden van de transcedente functies te ver
beteren.
Ret is ook mogelijk deze tijden te verbeteren door gebruik te maken van
betrekkingen tussen. robot en carthesische coord inaten die een minimum
aantal transcedente functies bevatten.
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Appendix A De cotlrdinatentransformatie van de COBRA.

In de literatuur zijn op diverse plaatsen pogingen ondernomen om de meestal
tijdrovende coBrdinatentransformaties op een zo effici~nt mogelijke wijze te
real1seren [26], [27] en [28].
Deze methoden geven echter een oplossing voor e~n bepaalde robotarm confi
guratie. De methode welke hier wordt beschreven is die volgens [25] en [26],
en voIgt een op elke manipulator toepasbare methode.

De cotlrdinatentransformatie heeft tot doel de grijperstanden, opgegeven in
carthesische coBrdinaten (X), om te zetten in hoekstanden van de robotarm
(s). De baan van de robot bestaat uit een opeenvolging van grijperstanden,
d.w.z. posities en ori~ntaties van de grijper. De positie van de grijper
wordt gegeven door de vector p ~ (p , p , p ) ten opzichte van het wereld

- x y z
coBrdinatensysteem, (W), terwijl de ori~ntatie van de grijper wordt gegeven
door de vectoren ~,~ en ~.

Deze vectoren zijn voor de grijper als voIgt gedefini~erd:

Figuur A.i. Definitie van het grijper stelsel.

Een stand X kan dan volledig door de vectoren ~, ~, ~ en R worden vast
gelegd:
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z
n

y

Figuur A.2. Positie en ori~ntatie van het grijper stelsel.

De stand X wordt gegeven door de volgende 4x4 matrix:

De stand in carthesische cotlrdinaten (~) kan worden gegeven door zes onaf
hankelijke variabelen, drie voor de positie bepaling en de drie Euler hoeken
voor de ori~ntatie (fig A.3), zoals is beschreven [25].

z z'

x

x'

y'y"

~=-__....L..=---- • Y

XIII

x~'

Figuur A.3. De Euler hoeken $, e en ~.
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De Euler hoeken beschrijven elke mogelijke ori~ntatie in de vorm van een
rotatie ~ om de z-as, vervolgens een rotatie e om de nieuwe y-a8, y', en
tenslotte een rota tie IjI om de nieuwe z-as, zoo.

Om een willekeurige stand in de ruimte te kunnen innemen moet een robot de
beschikking hebben over minimaal zes onafhankelijke graden van vrijheid. In
de praktijk echter zijn veel robots met slechts vijf graden van vrijheid
toegerust.
Zo heeft de COBRA drie graden van vrijheid voor de positie van de grijper en
twee voor de ori~ntatie, zodat niet aIle ori~ntaties bereikt kunnen worden.

De "antropomorfe" robot bestaat uit een aantal gekoppelde schakels met schar
nierpunten welke kunnen schuiven of roteren. Elk eindpunt van een schakel kan

worden voorgesteld als een transformatie Ai(d.w.z. een translatie en/of ro

tatie) van het eindpunt van de voorgaande schakel.
De stand van de grijper wordt bepaald door de achtereenvolgende trans

formaties van Ai van de basis van de robot tot de grijper, fig. A.4.

z

z

w= [x.~,.z.o.l

T2.

-~
III
I

y

Figuur A.4. Robotarm opgebouwd uit transformatie schakels.

De transformatie vanaf de basis van de robot tot het eindpunt wordt gegeven
door T • De matrices T ••• T zijn als voIgt gedefinieerd:

e 1- e

Voor de laatste schakel T in fig A.4 geldt dus: T = U • In de praktijk
e e e
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willen we echter de stand van de grijper ten opzichte van een wereld
cotlrdinatenstelsel (W) kennen. Als de transformate van het eindpunt T tot

e
het grijper punt wordt gegeven door E en de stand van de basis van de robot
ten opzichte van Wdoor Z, dan vinden we de grijperstand ten opzichte van W
volgens: Z.T .E.

e

De simulatierobot COBRA heeft vijf graden van vrijheid. De matrix T
S

geeft de

positie en ori~ntatie van de vector ~ weer. Willen we de grijper zelf be
trekken in de berekeningen dan moet een extra matrixvermenigvuldiging worden
in gevoerd. Stel G stelt de stand van de grijper voor, dan geldt: G =

Z.TS·E.

De matrix TS bevat de robot variabelen (ql ••• qS)' terwijl Z en E tijdens de
robot beweging constant verondersteld kunnen worden, zodat deze laatste
matrices niet bij de oplossing van het coordinaten trans forma tie probleem
betrokken worden.

In figuur A.S.a zijn de robotvariabelen weergegeven. Deze figuur geeft een
schematische weergave van de robotstand zoals deze Qok in figuur 3.2 is
getekend. Ret versprongen stukje d

3
in figuur A.S.a is voor de duidelijkheid

in figuur 3.2 weggelaten.

z

x

,,
/

- - - - - - - - - - . - - - - - - -'-......... ,/

p y

Figuur A.S.a. Schematische weergave van een robot stand.

In figuur A.5.b. zien we de 'nulstand' van de COBRA t hiervoor geldt ~1 •••q5 =

o. Deze nulstand is afgeleid uit de definitie volgens Denavit en Rartenberg
[23] :
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z

,

Figuur A.S.b. Nulstand van de COBRA.

De generatie van de transformatie matrices Ai wordt uitvoering beschreven

door Paul in [25] en [29a]. alsmede door Vecchio e.a. in [30]. Volgens de
methodes van Paul worden ook de transformaties voor de COBRA opgelost.

De transformatiematrices A
1

•• AS afgeleid voor de COBRA zijn hierna gegeven.

Hierbij zijn de volgende afkortingen in de notatie gebrulkt:

A :It

1

A =
2

C1 0 81 0

81 0 -C 01
0 1 0 0

0 0 0 1

C
2 -8 0 a2C2- 2

82 C2 0 a
2

82
0 0 1 0

0 0 0 1
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C3 -5 0 a
3
C

33

A3
53 C3 0 a353..
0 0 1 d3
0 0 0 1

C4 0 -5 04
A

4
= 54 0 C4 0

0 -1 0 0

0 0 0 1

C5 -5 0 05
A = 55 C

5
0 0

5
0 0 1 0

0 0 0 1

Voor de oplossing van de stelsels is het tevens noodzakelijk gebruik te

maken van -1
Ai :

Cl 51 0 0

A-I = 0 0 1 0
1

51 -C 0 01
0 0 0 1

C2 52 0 -a2
-1 -5 C

2 0 0A = 22
0 0 1 0

0 0 0 1

C
3 53 0 -a

3
-1 -5 C3 0 0A = 33

0 0 1 -d3
0 0 0 1
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C4 84 0 0

-1 0 0 -1 0A4
..

-8 C4 0 04
0 0 0 1

Cs 85 0 0

-1 -8 Cs 0 0
AS = 5

0 0 1 0

0 0 0 1

De matrices T
1

•• Ts worden gevonden door matrixvermenigvuldigingen; hierbij
zijn van de volgende afkortingen gebruik gemaakt:

Deze berekeningen zijn uitgevoerd met behulp van het algebraische reken
programma REDUCE, [31].

AS .. T1
A

4
·As .. T

2
A3·A4·As .. T3

A2·A3·A4·As .. T4
.Al·A2·A3·A4·As" Ts

Cs -8 0 05

T
1

= 85 Cs 0 0

0 0 1 0

0 0 0 1

C4C
s

-C48
s -8 04

T 84C4 ~848s C4 0
2 -8 -C 0 0

5 5
0 0 0 1
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C34C
S -C34SS -S34 a

3
C

3

T3 = S34CS -S34SS -C34 a3S3
-S -Cs a d

3S
a a a 1

C
234

C
S -C234 Ss -S234 a3C23+a2C2

T
4

= S234CS -S234SS C234 a3S23+a2S2
-S -C a d3S S
a a a 1

C1C234CS-S1SS -C1C234SS-S1CS -C1S234 C1(a3C23+a2C2)+d3S1

TS
SlC234CS+C1SS -SlC234SS+C1CS -SlS234 Sl(a3C23+a2C2)-d3C1

=
S234Cs -S234SS C

234 a3S23+a2S2
a a a 1

We hebben nu in feite de trans forma tie van robotco~rdinaten naar carthesische
coordinaten voor de CaBRA gevonden, gerepresenteerd door T

S
•

in de vorm:

0 a Pxx x
0 a Pyy Y
0 a Pzz z
a a 1

n
x

T = n
S

y
nz
a

lmmers, T
S

is de matrix welke de stand en ori~ntatie van het grijper schar

nierpunt voorstelt

Door de matrixelementen gelijk te stellen vinden we de betrekingen tussen de
hoeken q1 ···qsen carthesische co~rdinaten, de vectoren~, ~, ~ en g .
Hiermede is de transformatie opgelost.

A.a.1 De inverse transformatie.

De inverse transformatie echter vinden we niet door simpelweg het stelsel
vergelijkingen te inverteren. Hiervoor zijn twee redenen:

- het stelsel ~ heeft vijf variabelen, q1 •••qS' terwijl het stelsel X er
negen heeft, waarvan zes onafhankelijk, zodat de overdrachts funktie
f(~) = X niet altijd de inverse functie g, met g(X) =~, heeft.
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- Door de sinus en cosinus betrekkingen, zijn er voor dezeIfde stand soms
meerdere juiste oplossingen mogelijk.

In het onderstaande voorbeeld, figuur A.6, geven de standen 1 en 2 dezeIfde
positie in het x-y vIak:

y
I

I

x

Figuur A.6. Robot met twee vrijheids graden.

De positie, G, van het eindpunt is voor beide standen dezeIfde. Hieruit voIgt
dat de betrekkingen tussen Px' Py en ql' q2 niet ~en-~~n duidig zijn. Indien

bij gegeven Px en Py een stand van de robot arm moet worden bepaaId, is het
nodig een keuze tussen 1 en 2 te maken.
Bij het inverse geval wordt uitgegaan van de stand Ts en door terugtrans-

forma tie worden de inverse relaties afgeleid.
Er geIdt:

met

n 0 a Pxx x x

Us n e a Pyy Y Y
n 0 a Pzz z z
0 0 0 1

dus
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Cl 51 0 0 n 0 a Pxx x x
0 0 1 0 n 0 a Py =Y Y Y
51 -Cl 0 0 n 0 a Pzz z z
0 0 0 1 0 0 0 1

C
234

C
5 -C

234
5
5 -5 234 a3C23+a2C2

5234C5 -523455 C234 a3523+a252
-5 -C 0 d35 5
0 0 0 1

Dit Ievert de volgende betrekkingen:

fnn = C1 0n
x

+ 5 on = C234 oC
51 y

f 130 = 5
1

00
x

- CloO = -C
Y 5

fna = C1 0ax + 5 oa = -52341 Y

f
12

a = a = C234z

f l3a = 51 0ax - Cloa = 0y

f n P = C1 0P
x

+ 5 op = a
3

oC
23

+ a
2

oC
21 y

f 12P - a
3

05
23

+ a
2

05
2P =z

f 13P 5
1

0p
x

- CloP = d
3Y

Verkort kan dit als voIgt worden weergegeven:
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z

Voor de juiste oplossing is het noodzakelijk de hoeken ql ••• qs zo te recon
strueren dat zij in het juiste kwadrant worden gekozen. We weten bijvoorbeeld
dat sin(~ + 6) = -sin(6), zodat als we aIleen de sinus van de hoek weten,
bijvoorbeeld sin(6) = O.S, we slechts kunnen vaststellen dat 6 = ~/6 of 6 =
S~/6. Voor een een-een duidige bepaling van een hoek moeten dus zowel de
sinus als de cosinus bekend zijn.

Er zijn twee functies gedefinieerd, SOLVETHETA(a,b,c) en ARCTG(a,b), welke
worden gebruikt om een hoek te bepalen voor betrekkingen waarin zowel de
sinus als de cosinus van deze hoek voorkomen; zij worden beschreven in de
paragrafen A.l en A.Z.
De functie Arctg(a,b) bepaalt de hoek 6, als geldt: a = sin(6) en b = cos(6).
De functie SOLVETHETA(a,b,c) bepaald de hoek a uit de betrekking a.sin(6) +
b.cos(6) = c.
De betrekkingen voor Ql ••• qS worden bepaald door de gevonden vergelijkingen

terug te brengen tot een van de genoemde functies.

Als eerste betrekking nemen we:

Dit kan opgelost worden met behulp van' de functie SOLVETHETA en hiermee is
dus Ql gevonden.

De hoek qSis ook te bepalen, want f 13n = -SS en f 130 = -CS ' dus:

Vervolgens gaan we een stap verder met de terugtransformatie door U
3

te

bepalen:

Met als uitzondering hierop
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We kunnen het volgende afleiden:

Kwadrateren en optellen van de twee vergelijkingen levert:

222 2
a + e + a 2 - 2a2( aC2 + eS 2) = a 3; oftewel:

2 2 2 2eS2 + aC2 = (-a3 + a 2 + a + e )/2a2

Oak nu weer kan q2 met behulp van SOLVETHETA worden opgelost.

Vervolgens vinden we:

Tenslotte kan q234 en dus q4' omdat q2 en q3 nu bekend zijn, als voIgt
bepaald word t:

Hiermee is de inverse transformatie volledig bepaald.
Er zijn echter nog de twee eerder genoemde problemen welke bij de imple
mentatie van de algorithmen moeten worden ondervangen. In sommige gevallen
zal gekozen moeten worden voor een bepaalde combinatie van q2 en q3. Hierbij

is het mogelijk hetzelfde eindpunt te bereiken voor q3 en -q3' de keuze die
het programma maakt is voor q3 ~ 0, vanwege de 'mooie' configuratie.
Het andere probleem, de -niet een-een duidigheid van de oplossing van
SOLVETHETA, kan worden opgelost door een algorithme dat de berekende
oplossing toetst aan de opgegeven stand.
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A.I De functie ARCTG(a,b)

De functie ARCTG(a,b) berekent uit a • sin(8) en b • cos(8) de hoek 8, voor
-'11' .. 8 .. '11'.
Indien -'11'/2 .. e .. '11'/2 is dit simpelweg de arctangens van alb, omdat dan
geldt: tan(8) = a/b. Voor de gevallen dat -'11' .. 8 < '11'/2 en '11'/2 < 8 .. '11' maken
we gebruik van figuur A.7:

I t II
a

-'11'/2 .. arctan(a/b) < a a .. arctan(a/b) < '11'/2
'11'/2 .. 8 < a a .. 8 < '11'/2

a .. a a .. a
a ) b a .. b

+

IV III
-'11' .. arctan(a/b) <; -'11'/2 -'11'/2 .. arctao(a/b) <; a
a .. 8 <; '11'/2 -'11'/2 .. 8 < a
a ) a a ) a
a ) b a .. b

Fig. A.7. Ret bereik van arctan(a/b).

Eenvoudig is af te lezen dat voor b = cos(8) <; 0, kwadranten II en III, de
op}ossing arctan(a/b) niet de juiste is. ·Indien a·= sin(~) > 0, kwadrant-I,
moet de uitkomst worden opgehoogd met '11', terwijl voor a < 0, kwadrant IV,
verlaagt met '11'.
Voor de limiet gevallen, als b = 0, geldt als oplossing '11'/2 voor a::>· a en
-'11'/2 voor a <; O.

A.2 De functie SOLVETHETA(a,b,c)

De functie SOLVETHETA(a,b,c) geeft de oplossing, 8, van de vergelijking
f(8) • a.sin(8) + b.cos(8) • c. De functie f(8) kan gezien worden als de
sinus van de som van tw~e hoeken a en ~: f(8) = p.sin(8 + ~) met p2 = a2 + b2

en ~ • arctan(b/a).

We lossen f(8) op voor -'11'/2 < 8 + ~ < '11'/2 dan vinden we:

c/p = sin(8 + ~) en .; 1 - (C/p)L = cos(8 + ~)

dus:
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a = ARCTG(c,1 pZ - c Z) - ARCTG(b,a)

De functie f(a) is de functie p.sin(a) verschoven over een hoek $. Er treedt
echter een niet een een duidigheid op wegens het periodieke karakter van de
sinus functie. Het is niet te achter halen welke hoek is verschoven (a of a
n), immers sin(a + $) = sin(a - n) + ~). Daarom wordt bij de oplossing van
SOLVETHETA verondersteld dat -n/2 < a + $ < n/2, en dus cos(a + ~) > O.

Een en ander kan worden toegelicht met behulp van figuur A.8 tot en met
A.ii. Hierin zijn lineaire combinaties van de parameters u =

ARCTG(c,1 pZ - c Z) en v = ARCTG(b,a) voor verschillende waarden van a en b in
kaart gebracht.
Voor de gegeven waarden van a en b is c als functie van a bepaald. Vervolgens
is het verband tussen a en de volgende vier lineaire comb inaties in kaart
gebracht:

u+v
u - v

n - (u + v)

-n - (u + v)

De gekozen waarden voor a en b zijn:

Groepnummer

I

(a > 0, b > 0)

II
(a > 0, b < 0)

III
(a < 0, b > 0)

IV
(a < O,b < 0)

a b grafiek naam

3 4 ti
4 3 -t2

5 5 t3

3 -4 t4
4 -3 t5

5 -5 t6

-3 4 t7
-4 3 t8
-5 5 t9

-3 -4 tiO
-4 -3 tll
-5 -5 t12

Uit de grafieken blijkt dat voor geval I de juiste resultaten worden gevonden
als we kiezen voor SOLVETHETA = u - v, ingeval ARCTG(a,b) - n ~ a (
ARCTG(a,b). Voor het geval dat -n < a ( ARCTG(a,b) - n moeten we kiezen voor
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SOLVETHETA = -~ - (u + v) en ingeval ARCTG(a,b) < e < ~ voor SOLVETHETA = ~ 
(u + v).

Evenzo kunnen we aIle gevallen nagaan en vinden, voor ARCTG(a,b) is de af
korting ar gebrukt:

Groep nummer

I

II

III

IV

SOLVETHETA voorwaarden e

~ - (u + v) ar < e .. ~

(u - v) ar - ~ < 6 .. ar

-~ - (u + v) -~ < 6 .. ar - ~

~ - (u + v) ar + ~ < e .. ~

(u - v) ar < 6 .. ar + ~

-'If - (u + v) -~ < 6 .. ar

~+ (u - v) ar + ~ < 6 .. ~

~ - (u + v) ar " 6 .. ar + ~

(u - v) -~ ~ 6 "-ar

(u - v) ar + ~ < 6 .. ~

-~ - (u + v) ar < 6 .. ar + ~

-~ + (u - v) -~ < 6 .. ar

Tevens zien we dat het veronderstellen van een juiste oplossing zoals
bijvoorbeeld (u-v) in geval I en II slechts een beperkte geldigheid heeft.
Voor hoeken 6 welke oorspronkelijk buiten de aangegeven gebieden liggen zal
eerr foute oplossing verondersteld worden."

Een oplossing hiervoor zou zijn de grenzen van de de robot zodanig te stellen
dat voor een bepaalde configuratie nooit een foute 6 gekozen kan worden dit
stuit echter op praktische bezwaren.
Ret is aIleen mogelijk dit probleem op te lossen als meer informatie over de
standen in de transformaties kan worden verwerkt. In dat geval is het
mogelijk om bijvoorbeeld een veronderstelde oplossing voor 6 te toetsen en
eventueel te wijzigen aan de hand van de extra informatie.



27-NOV-8:a

==::;;;:==U + v!!l U - v
)( PI - (U + V)

- 74 -

SOLVETHETA~ A - 3. S - 4.
.. -PI - <U.V)

-2

-4

-6

-4

27-NOV-El3
----U+V

!!l U - V
U PI - <U • V)

-2

-4

-6

27-NOV-S3
----U+V

!!l U - V
J( PI - Cu .. V)

-2

-2

•
SOLVE THETA. A - 4. B .. 3.

.. -PI - CU • V)

•
SOLVETHETA. A - !S. EI - !S.

.. -PI - CU ·v)
T3

-2

-4

-6

-4 -2

THETA CRAO]

Figuur A.S. Solvetheta, gebied I.
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SOLI{ETHET". " - 3. B - -4.
• -PI - (U + V)

T4

-2

-4

-4 -2

27-NOV-B3
----U + V

B U - I{
If PI - <U • V)

SOLVETHETA. ~ - 4. B - -3.
• -PI - <U • V)

TS

3

-I

-3

-5

-4 -2

27-NOV-S3
----U+V

B U - V
~ PI - CU • V)

SOLVETHET~. A - ~. B - -~.

• -PI - (U • V)

Te

-2

-4

-4 -2

THETA I:R,\O]

Flguur A.9. Solvetheta, gebled II.
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SOLVETHET~. ~ - -3. B - 4.

_---<1.-_ -PI - (U • V)

•
SOLVETHET~. ~ - -4. B-3.

A -PI - (U • V)

T7

TB

I

-4

-8

-4

27-NOV-B3
U + V

I!I U - V
U PI - <U • V)

-z •
SOLVETHET~. ~ - -~. B - ~.

& -PI - <U • V)
TSI

•

-4

-8

-4 -2

THETA CRAOJ

Figuur A.lO. Solvetheta, gebied III.
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• -PI - (U ... V)

-4

-4

0!7-Ncv-e3
U • V

II U - V
M PI - (U • V)

-z •
SOL.VIETHETA. A - -.... B - -3. T 11

.. -PI - (U ... V)

-z

-e

-4

0!7-Ncv-e3
U • V

I!!I U - V
U PI - <U ... V)

-z

SOLVETHETA. A - -'!I. EI - -'!I.
.. -PI - (U -+- V)

T12

-4

-4 -z

THETA ,RAOJ

Flguur A.II. Solvetheta, gebied IV.
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Appendix B Kinematische eigenschappen van de COBRA

De COBRA robot is zodanig geconstrueerd dat er een vast verband bestaat

tussen de hoeken qz en q3:

z
I

I
/

Figuur B.l Kinematisch verband tussen qz en q3·

In stand A, figuur B.l, geldt qZ= -q3 + c. Bewegen we nu qz met behulp van de

aandrijf motor mZ naar qi dan zien we dat de hoek c konstant blijft, dus

geldt ook qi = -q3 + c. Dit betekent dat om een bepaalde verandering van q3'
dq3' te bewerkstelligen ook een eventuele verandering van qz' dqZ' moet
worden gecompenseerd om het juiste aantal stappen voor motor m3 te kunnen
berekenen.
Een zelfde verband vinden we ook voor de 'hoeken q3 en q3": q3 + q4 = c

Ret verband tussen bewegingen van de motoren m
4

en m
S

en de robot variabelen

q4 en qs kan worden afgeleid uit de onderstaande figuur B.Z.
We zien dat indien m4 en mS tegelijkertijd en gelijkgericht draaien een
beweging ontstaat om de q4 as. Bij een tegengestelde draairichting van m4 en
mS ontstaat een beweging om de qs as.
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~q
4

Figuur B.2 Schets van de scharnieren van moteren 4 en 5.

Samengevat vinden we de volgende relaties tussen de stappen veranderingen n.
1.

voor motor i en de hoekverandering dqi:

n =
1

Hieri~ zijn de konstanten k
1

••• k
5

de overbrengings verhoudingen voor radialen

naar het aantal stappen per motor, hierin zijn dus ook de reducties van de
tandwiel overbrengingen verwerkt. Voor de COBRA geldt:
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k1 , k 4 , k5 = -(8/2n).388,8 = -495,04

= (8/2n).555,4 = 707,14

Voor de grijper zou een verband n
6

= k
6

.dqg
ook verwacht kunnen worden, de

verhouding tussen een verandering van de grijper opening en het aantal motor
stappen.

Uit globale metingen is gebleken dat deze verhouding niet voor het hele
gebied waarop de grijper geopend en gesloten kan worden konstant is.
Bovendien bleken de metingen niet reproduceerbaar in die zin dat indien de
grijper een bepaald aantal stappen geopend en daarna eenzelfde aantal stappen
gesloten, de grijper opening niet dezelfde was. Waarschijnlijk is de speling
op de overbrenging naar de grijper te groot om ~~n-~~n duidige resultaten op
te leveren.

B.1 Ret bereik van de COBRA

De bewegings vrijheid van de COBRA is door zijn mechanische constructie
beperkt, zodat niet aIle willekeurige hoeken voor q1 ••• q5 kan worden

gerealiseerd. In de software worden deze grenzen bewaakt, mede omdat er geen
plaats opnemers aan de robot verbonden zijn die dit kunnen doen. Hierbij zijn
de volgende grenzen aangehouden:

- n/2 .. q1 .. n/2

.- n/6 .. q2 .. 3n/4

-3n/4 .. q3 .. n/6

- n .. q4 .. 0

- n/2 .. q5 .. n/2

B.2 Afmetingen van de COBRA.

Voor de cobra gelden de volgende afmetingen, figuur B.3:
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Figuur B.3 Afmetingen van de cobra.

De volgende afmetingen zijn aangehouden:

a = a = 0,19 meter.2 3

d
3 = 0,015 meter.

dO = 0,24 meter.

d = 0,12 meter.
g
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Appendix C. Handleiding bij het gebruik van de programma's.

De programma's voor de Cobra staan op de diskettes 'Cobra target', 'Cobra
host; DYO' en 'Cobra data DYl'. Voorts is er nog een diskette met de host
programma's (Cobra host, Pascal) welke de originele versies van de host
programma's bevat.

Starten van de programma's gebeurt door eerst de target te laden.
Hiervoor moet eerst de data in de host klaargezet worden (de onderstreepte
tekst moet worden ingetypt):

• INS XT <cr .>

• LOAD XT <cr.>

R DLLOAD <cr.>
How many units do you want to assign? 1
* XT :- TAR.MIM/E

De overdracht naar de target wordt gestart na de volgende instructies:

<break.>
@ DD scr.>

Vervolgens wordt het host programma gestart door in de diskette drive DYO: de
diskette 'Cobra host' en in DYl: 'Cobra data' te plaatsen en de computer
opnieuw op te starten.

C.l. De target programma's.

Na het laden van het programma verschijnt op het beeldscherm de volgende
text:

'Dit is de start van het robotbesturingsprogamma'

gevolgd door:

, .>"

Het is nu mogelijk ~en'van de volgende letters in te typen:

D De waarde van de boolean variabele DISP wordt geinverteerd; op het
beeldscherm verschijnt:
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'DISP := true' of 'DISP := false'.
Als DISP :~ true dan zal elk record bij de start van het motorsturings
programma op het beeldscherm verschijnen.

R Hiermee is het mogelijk de sample tijd in miliseconden voor de motor
aansturing in te stellen.
Deze tijd mag minimaal 12 msec bedragen.

Q

R

*

dit commando geeft de mogelijkheid via de target terminal de robot te
laten bewegen door met de hand stappenveranderingen in te brengen. Deze
stappenveranderingen worden echter niet doorgegeven aan de baanbestu
ringsprogramma's.

laat de motoren stoppen en onderbreekt de uitvoering van een bepaalde
baan.

laat de motoren draaien en hervat een eventuele onderbrokea baan.

hiermee kan de lineairiseringsparameter, h, worden ingesteld.

C.2. De host programma's.

Starten van het host progamma begint met het invoeren van de juiste tijd en
datum.
Vervolgens moet de robotstand worden gelnitialiseerd. Dit gebeurt door de
robot met de hand in de stand te brengen, welke door het programma op het
beeldscherm wordt weergegeven.
Na het ingeven van een <cr>, verschijnt de volgende text:

"Dit is de stand van het robotbesturingsprogrammao Een overzicht van de
commando's wordt gegeven na het intypen van 'help'.
De opdracht 'info' geeft meer informatie over het systeem.
Commando's kunnen worden ingetypt na het verschijnen van '>'0"
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Vervolgens verschijnt > op het beeldscherm.

De commando's zijn onder te verdelen in vier groepen: bewegings-, geheugen
en informatiecommando's en enkele additionele commando's.
Indien bij een commando geen optie of onvoeldoende informatie meegegeven,
dan verschijnt een verklarende text op het beeldscherm.

Bewegingscommando's.

De bewegingsmogelijkheden zijn:

GOT <c>
GOL

MOV <c>

GRO
GRC

MAN

De robot beweegt zich zo snel mogelijk vanaf de huidige stand
naar de opgegeven stand <c>. Deze stand moet reeds zijn
gedefinieerd met behulp van DEF of GET.
De beweging GOL heeft een gelineairiseerde beweging tot gevolg.

De robot beweegt het gedefinieerde eindpunt volgens het move
algorithme naar de eindstand <c>.

De grijper wordt een stukje, ongeveer 0,5 cm. geopend (GRO) of
gesloten (GRC).

Ret is mogelijk een standverandering in stappenparameter op te
geven. Reeft hetzelfde effect als a voor de target, echter in
dit geval wordt de standverandering bijgehouden door het pro
gramma.

FOL <o><c> De sensor input wordt gebruikt om de baan van de robot te bepa
len.
De optie 'r' definieert de gegevens als hoekveranderingen dqi.

De optie 'c' geeft canthesische veranderingen aan. Ret stelsel
waarlangs de veranderingen plaatsvinden bevindt zich in de oor
spong met de optie '0' of in het eindpunt met de optie 'e'.

Geheugencommando's.

Ret is mogelijk een 2s-~al standen, met naam op te slaan in een record en dit
record op diskette weg te schrijven.

DEF <O><c> Ret is mogelijk diverse variabelen en standen te definii!ren. De
volgende opties <0> zijn mogelijk:
1. definitie van de momentane stand met naam <c>.
2. definitie van de eindpuntmatrix, E; voor <c> z~jn de volgende

mogelijkheden:



DEL <::c>

SAV

GET
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I: eindpunt wordt I.
G: eindpunt wordt de 5 grijper.
0: eindpunt Iigt 10 cm. van de grijper af.
1: eindpunt Iigt 20 cm. van de grijper af.
ook is het mogelijk een andere E en E-l te defini~ren.
3: Inbrengen van een stand in canrhesische coijrdinaten onder

de naam <c~.

4: Inbrengen van een stand in robot coijrdinaten onder de naam
<c).

Met dit commando is het mogelijk een bepaalde stand met naam <c>
uit het geheugen te verwijderen.

Met dit commando kan een Iijst met 25 standen worden opgeslagen
op diskette. Na het gegeven commando wordt gevraagd om een fiIe
naam, indien deze niet wordt opgegeven, worden de standen wegge
schreven onder de naam: 'DYAl: SAVLST.DAT'.

Met behulp van dit commando wordt een lijst van 25 standen van
diskette gehaald en in het standengeheugen gezet. Hierbij worden
reeds ingelezen standen in dit geheugen overschreven.
Na het gegeven commando een filenaam gevraagd, wordt deze niet
gegeven wordt de standen gelezen van 'DYAl: SAVLST.DAT'.

De informatiecommando's.

DI& <0>

HEL

INF
INR

Hiermee kan informatie van de variabelen op·beeldscherm worden
weergegeven.
De volgende opties zijn mogelijk.
1•• eindpuntmatrix E en E-l •

2•• gewenste stand X
d

•

3•. huidige eindstand Xr •
4•• gewenste stand qd'
5•• huidige stand qr'
6•• stappen record n.
7•• index van de gedefinieerde standen met behulp van def.

Dit commando geeft een overzicht van de mogelijke commando's.

Het is mogelijk informatie, opgeslagen op de diskette, te Iezen
en op het beeldscherm af te beelden. Na elke gelezen bladzijde

wordt enige tijd gewacht.
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Ret betreft hier informatie over het hele sturingssysteem.
Ret commando inr voert eenmaal inf uit leest een in te typen
karakter en voert daarna inf weer uit totdat het karakter gelijk
is aan s.

Door t in te typen wordt de datum en de tijd op het beeldscherm
afgebeeld.

Additionele taken.

INI

*

v

X <0)

Ret kan noodzakelijk zijn dat de robot opnieuw getnitialiseerd
moet worden. De robot moet weer in de initialisatiestand worden
gezet en na een <cr) zijn de standen q en X weer aangepast.

r r

Dit commando wist aIle gedefinieerde standen en vult het stan
dengeheugen met de standen 0 tot en met 3.

Riermee is het mogelijk de diverse parameters in te stellen.
De volgende parameters kunnen worden gewijzigd:
acc, max_change en min_change in verband met het move algorith
me. De sensor sample tijd evenals de stapgrootte per knopje voor
robotcoijrdinatie (ddq) en cathesische coijrdinatie (ddX en

o
ddXe )·
De wachttljd tussen twee beelden (delay) bij de aanroep inf kan
ook worden gewijzigd.

De boolean n.res wordt geinverteerd en de waarde wordt op het
beeldscherm weergegeven. Met deze variabele kan een dubbele
snelheid voor de uitvoering van de bewegingen van de robot
gekozen worden.

De mogelijkheid bestaat om text files met commando's stap voor
stap uit te Iezen en uit te voeren. Er bestaat voor de <0) de
keuze uit:
0•.. 5. Mogelijkheid 0 is inlezen via het toetsenbord. Mogelijk
heid 1 •• 5 leest respectievelijk de files 'DYA1:COM1.TXT' tot en
met 'DYA:COM5.TXT' uit.
Aan het einde van een file wordt automatisch naar invoer via het
toetsenbord teruggesprongen.
Momenteel is het aIleen mogelijk een file uit te lezen. Ret
intypen van commando files moet onder-RT-11 of RSX gebeuren met
behulp van een editor.
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Indien niet gedefinieerde commando's worden ingevoerd zal dit beantwoord
worden. Het intypen van onjuiste real of integer gegevens kan tot gevolg
hebben dat een exception optreedt. Het programma is zodanig ingricht dat de
vraag, om data in te geven opnieuw wordt gegeven. Dit wordt herhaald totdat
een juiste waarde wordt ingegeven.
Een commando hoeft niet volledig te zijn, indien nodig vraagt het programma
zelf naar verdere opties en namen. Bij de opties worden altijd de keuzemoge
lijkheden op het beeldscherm afgebeeld.
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Appendix D. Listing van de belangrijkste procedures.

Hieronder voIgt de listing van de module roblib t in de vorm waarin de tijds
en nauwkeurigheids metingen zijn gedaan. De statements voorafgegaan door de

regel: (* -------- Dummy statement --------- *}t zijn niet van belang voor
de juiste berekening van de functies t maar zijn ingelast om compiler fouten

van de MicroPower Pascal compiler te omzeilen. Indien deze fouten zijn
opgelost kunnen de statements worden verwijderd.

ROBLIB ' 01:06:45 01-Dec-B3 Thursdav PASCAl VOl.03 Pate 1-1
File: DK:ROBLIB.PA5

Line Source

ENDI

VAR
r REAU

FUNCTION ARCTG(a,b:REAU:REAU { !!erekent de atctaMen! van ~/b; }
{ at! b=O,dan lim ~rctansens(a/b) }

BEGIN
IF (-eps(=b) AND (b(=ep!) THEN r:=SIGlHa)*PL2

ELSE llEGIN IF (ep'3( b) THEN r:=ARCTAN(a/b)
ELSE llEGIN IF (-eps)b) THEN r:=ARCTAN(a/b)tSIGN(a)*PI END

)

}

{ Filenaae: RO~ll~.PA5

{ berekent hpt teken van a,
{ ~ls ABS(~)<=eps ~~ 5IGN=O

{ berekent de tr~nsf~rmatie van }
{ ~~rthe~t~he ~oor~in<~en (X) na~r}

{ robot c(\ordinaterl (ll) voor se- }
( qeyen Herktui~ '~_1) }

ROllOTCOORD) ICARTHCOORDI VAR °

REAU
CARTHCOORIIl
INOF.XI

nx ,n~.. ,n"!:, ox 'O~ ,n':!,
ax,a~,az,px,pw,pz,

Cl,51,C2,52,C3,S3,
C4,54,CS,5S,
C23,521,C234,5214,
IH,~2,~3,

~4,~S,023,

~234,fllp,f12p,flla,

f12a,f_hulp,f _hulpl
TS

[GLOBALJPROCEDURE trfX_o(VAR E_l, X

[5Y5TEK(KICROPOWER), OVfRLAIDJKODULE RO~LIBI

FUNCTION SIGN(a:REAL):REALI

VAR

llEGIN
IF a)eps THF.N SIGN:=1.0

ELSE IF a(-ep! THEN 5IGN:=-1.0
ELSE IF (-eps(=a) AND I~<=e~~) THEN SIGN~=O;O;

END; { end of sHr,la)

{ }
{ pi/?< phi (pi I 0 (phi < pi/2 }
{ -pi/2( arcts < 0 <a) 0 ( ~rctg < pi/2 }
{ b ~ cos < 0 I b =co~ > 0 }
{ a = sin ) 0 I a = sin ) 0 }
{ I }
{ ---------------------------t--------------------------<b)-- }
{ I }
{ -pi (phi -< -pil2 I -pil2J phi < 0 }
{ 0 <: arets (pi/2 I -pi/2 ( arctq < 0 }
{ b = cos < 0 I b = cos ) 0 }
{ a = ~in (0 I a = sin < 0 }
{ I }

ZINCLUDE 'DK:OVRLAI.PA5'
(••NOU5n)
(UU5n)

1 (1)

2 (2)
3 (3)

2 4 (1)

2 170 <167>
171 (4)
172 (S)
173 (6)
174 (7)
175 (B)
176 (9)
177 (10)
17B (11)
179 (12)
IBO (13)
IBI (14)
IB2 (15)
IB3 (16)
IB4 (17)
IBS <1B)
IB6 (19)
IB7 (20)
liIB (21)
IB9 (22)
190 (23)
191 (24)
192 (25)
193 (26)
194 ('n)

19S (2B)
196 (29)
197 (30)
19B (31)
199 (32)
200 (33)
201 (34)
202 (35)
203 (36)
204 (37)
20S (3B)
206 (39)
207 (40)
20B (41)
209 (42)
210 (g3)
211 (44)
212 (4S)
213 (46)
214 (47)
215 (4B)
216 (49)
217 (SO)
21B (S1>
219 (52)
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R08L18 01106145 01-Dee-83 Thursdav PASCAL V01,03 P3!e 1-5
File: DK:R08LI8.PAS

Line Souree

219 (52)
220 (53) ARCTG:=r;
221 (54) END;
222 ('IS)
223 (56) FUMeTION SOLVETHla,b,e:REAL)IREAL;
224 ('17)
225 (58) VAR
226 ('59) soa,t,u,,,IREALi
227 (60)
228 (611 8EGIN
229 (62) t: ='l*a+b*b-c*e i
230 (63) IF t<O THEN tl=-ti
231 (64) t: =SORT< t li
232 (65) oJI=ARCTG(e,tli
233 (1,6) (*--------DU/I/lY 'HAT"MENT------------t)
234 (67) SOli: =5;
235 (68) 5011:=$0_*2;
236 (69) '1:=ARCTG(b,a) ;
237 (70) t:=(IJ-'J) ;

238 (71) SOLVETHI=U
239 (72) ENDi
240 (73)
241 (74) 8EGIN
242 (75) FOR i 1=1 TO 3 DO 8EGIN
243 (76)
244 (77) T5.n[il:=X.n[il*E_l.n[ll+
245 (78) X.o(il*E_l.n[2l+
246 (79) X.a[il*E_l.n[3l;
247 (RO)
248 (jlll T5.0[ill=X.n[iltE_l.0[ll+
249 (82) X.o[il*E_l.0[2l+
250 (83) X,a[il*E_l.0[3J;
251 (1'14)
252 (85) T5.a[il:=X.n[il*E_l.a[lJ+
253 (86) X.o[il*E_l,a[2l~

254 (87l X.a[il*E_l.a[3l;
255 (88)
256 (89) T5.p[ill=X.n[il*E_l.p[ll+
257 (90) X,o[il*E_l.p[2l+
258 (91) X.a[il*E_l.p[3l+
259 (92) X. pr,i l
260 (93) END;
261 (94)
262 (95) T5.p[3ll=T5.p[3l-dOi
263 (96)
264 (97) n>:I=T5.n[1li nv:=T5.n[2J; nzl=T5.n[3l;
265 (98) 0)(:=T5.0[1 H ov:=T5.0[21; m::=T5."Cl];
266 (99) a)(:=T5.a[1]; avl=T5.at2]; az:=T5.a[3]1
267 (tOO) px::T5.p(t]; r>~:=T5.p[2]; p7.:=T5.p[3];

{ end of arct! }

{ 8erekent theta uit: }
{ 'l,stn(th~ta)+b.co;(thet2)=c }

{ end of solvpth(a,b,c) }

( bpreker,en var. T5 Iji t Xd }
{ .~t behu\p '1'1n Z_l en E_l }

{ '1erwerkiml 'Ian Z_l }

{ 8erekerlin!l 'Ian positie er,
( ort~ntatie in robot coordinoten }
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ROBLIB 01:06:45 01-Dec-83 Thursda~ PASCAL V01.03 Pa~e 1-6
File: DK:ROBLIB.PAS

Line Source

268 <10U
269 (102)
270 (103)
271 (104)
272 (105)
273 (106)
274 (107)
275 (108)
276 (109)
277 (110)
278 (111)
279 (112)
280 (113)
281 (114)
282 (115)
283 (116)
284 (117)
285 (118)
286 (119)
287 (120)
288 (12U
289 (122)
290 (123)
291 (t'24)
292 (125)
293 (126)
294 (127)
295 (128)
296 (129)
297 -i 130)
298 (13U
299 (132)
300 (133)
301 (134)
302 (135)
303 (136)
304 (137)
305 (138)
306 (139)
307 (140)
308 <14U
309 (142)
310 (143)
311 (144)
312 (145)
313 (146)
314 (147)
315 (148)
316 (149)
317 (150)

Sl:=SIN(Ol); C1:=COS(01);
0[1]:=01;

fll~:=px*Cl+p~*Sl; f12p:=pz;
f_hulp:=(fl1pif11p+f12p*f12p)/(2*~2);

02:=SOLVETH(f12p,fllp,f_hulp);

S2:=SIN(02); C2:~COS(02);

f_hulp:=-fllp*S2+f12p*C2;
f _hl.ll.pl: =fllpiC2tf12p*S2-a2;

03:=ARCTG(f_hulp,f_hl.llpl);
(*-------- dumm'j shtelllent --------- 4<)
f_hulp;=f_hulp*2;

IF (03)0) THEN BEGIN 02:=02+031 03:=-03 END;

0[2]:=02;
0[3l:=03;

flla:=-(Cl*ax+Sl*a~); f12a:=az;

0234:=ARCTG(flla,f12a);

04:=0234-02-Q3;
IF (Q4>PI) THEN 04:=Q4-PI2

ELSE BEGIN IF (04<-PI) THEN Q4:=04+PI2 END;
0[4l:=04;

f_hulp:=-Sl*nx+Cl*n~;

f_hl.llp1:=-Sl*ox+Cl~o~;

Q5:=ARCTG(f_hl.llp,f_hulpl);
0[5]:=05;

END;

[GLOBALlPROCEDURE trfo_n(VAR do ROBOTCOORD; VAR n STAPREC);

CONST
k = ROBOTCOORD(-4?5.04,707.16,707.16,-495.04,-495.0~);

REAL;

{ Kies ~3>0 voor mooie confisuratie
{ alle~n v~~r a2 = " I

{ berekent het aantal stappen (n)
{ van lje stapP'!n I!lot~r'!rl voor de }
{ opseseven hoekveranderins (do) }
(kl,k4,k5 S*3BB.8/('l~i) }
{ k7,k3 : 8*555.4/(2*pil }
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ROBLIB llU06:4!5 01-Dec-1l1 Th'Jro;tI"l/ PASCAL V01.03 Pa~'! t-7
File: DK:ROBLIB.PAS

Line Source

[GLOBAL1PROCEDURE trfa_X(IJAR E CARTHCOORD; IJAR a ROBOTCOORD; VAR X :CARTHCOORD);

{ e\mtrole OP het t.ereH. var, de }
{ robot }

{ berekent de transforaatie van }
{ stappen 'Jerar,tlerins (n) r,aar }
{ veranderins in robot coordH,a- }
{ coordinaten (tlo) }
{klrk4,kS 8*388.8/(2tpi) )-
{ k2,k3 : 8t5S5.4!(2*~i) }

317 WiO)
318 (151)
319 (152)
320 (153)
321 (154)
322 (155)
323 (156)
324 (157)
325 (158)
326 (159)
327 (160)
328 (161)
329 (lo!>2)
3jO (163)
331 (164)
332 (lo!>5)
333 (166)
334 (167)
335 (168)
336 (lo!>9)
337 (170)
338 (171)
339 (172)
340 (173)
341 (74)
342 (175)
343 (176)
344 (177)
345 (t78)
346 H79)
347 (180)
348 (181)
349 (182)
350 (183)
351 (184)
352 01l5)
353 (186)
354 (11l7)
355 (188)
356 01l9)
357 (190)
358 (191)
359 (192)
360 (193)
361 (194)
362 (95)
363 (196)
364 (197)
365 (198)
366 (199)

BEGIN
n.stap[11:=ROUND(k[11tdo[11);
n.st"p(21:~ROUND(k[21tdo[21);

da_hulp:=do[31fdo[21;
n.stap[31:=ROUND(k[31*do_hulp);
do_hulp:=-do[51fdo[41-do[31-do[21;
n.stap[41:=ROUNn(k[41*do_hul~);

do_hulp:=do[51fdo[41-do[31-do[21;
n.stap[51:=ROUND(k[51tdo_hulp);

END;

[GLOBAL1FUNCTION bndo(VAR a ROBOTCOORD) BOOLEAN;

CONST
aain = ROBOTCOORD(-PI_2,-PI_6,-PI3_4,-PI,-PI_2);
oa"x = ROllOTCOORD(Pl2,PI3_4,PL",,0.O,PL.?H

IJAR
INDEX;

BEGIN
bndo:=FALSE;
FOR i:=l TO 5 DO BEGIN

IF o[il)oa"x[il THF.H BEGIN o[il:=o."x[il; bndo:=TRIW- F.ND
ELSE IF o[il<o~in[il THEN BEGIN o[il:=oain[il;

bndo: =TRIJE
END;

END;
END;

[GLOBAL1PROCEDURE trfn_o(VAR n STAPREC; VAR do ROBOTCOORD);

CONST
k = ROBOTCOORD(-495.04,707.16,707.16,-495.04,-495.04);

BEGIN
do[11:=n.stap[11/k[11;
do[21:=n.stap[21/k[21;
do[31:=n.st"p[31/k[31-do[21;
do[41:=(n.stap[41/k[41fn.stap[51/k[Sl)/2fdo[31fdo[21;
do[51:=(-n.o;t"F(41/k[41fn.st~p[51/k[51)/2;

END;

{ er,d of t rfo_n

{-pili < al ( pi/2
{-pi/I, < 0'2 -( 1pi/4
{ -3pi/4 < 03 < pi/6
{ -pi < 04 < °
{-pi/2 < 05 < pj/2

{ end of bndo

{ end of t rfr._o

}

}

)

)
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ROBllB 01:06:4~ 01-D@c-83 T~lrsdaY PASCAL V01.03 Pa!e 1-8
File: DKIR09l1B.PA5

line 50lJrce

366 (199)
367 (200)
368 (201)
369 (2021
370 (2031
371 (2041
372 (20S1
373 (206)
374 (207)
375 (2081
376 (2091
377 (210)
378 (211)
379 (2121
380 (2131
381 (214)
382 (2151
383 (216)
384 (2171
385 (2181
386 (2191
387 (220)
388 (221)
389 (222)
390 (2231
391 (2241
392 (22S)
393 (226)
394 (2271
395 '12281
396 (229)
397 (2301
398 (231)
399 (2321
400 (233)
401 (2341
402 (235)
403 (2361
404 (2371
405 (238)
406 (239)
407 (240)
408 (241)
409 (2421
410 (2431
411 (2441
412 (2451
413 (246)
414 (2471

VAR
Cl,51,C2,52,C3,53,
C4,54,(;~,R5,

C23,523,C234,5234,0_hulp: REAL;
TS CARTHCOORD;
i,J : INDEX;

IJEGIN
Cl:=C05(0[ll); 51:=51N(0[ll1;
r.2:=C05(0[2l); 52:=51N(0[2l);
C3:=C05(0[3l1; 53:=51N(0[3l1;
0_hulp:=0[2l+0[31;
C23:=C05(0_hulp); 523:=SIN(0_hulp);
C4:=C05(0[4l); 54:=51N(0[4J);
0_hulpl=0_hulp+o[4l1
C234: =C05 (o,hulp) I 5234; ~SHj( o_hulp);
CS:=C05(0[Sl); 55:=51N(0[Sl);

TS.n[1l:=C1*CS*C234-S1*55;
TS.n[2l:=51*C5tC234+Cl*SS;
TS.n[3l:=S234*C5;

T5.o[ll:=-Cl*S5*C234-S1*CS;
TS.o[2l:=-51tr.214*5S+Cl*CS;
T5.0[3l:=-5234*SS;

TS.a[ll:=-Cl*S234;
TS,a[2l:=-S1JS2341
TS,a[3l:=C234;

T5.p[lll=C1*(a3*C23+a2*C2)+S1*d31
TS,p[211=Sl*(a1*r.21+a2*C2)-Clid31
T5.p[3l:=a3*S23+a2*S2;

FOR i:=l TO 3 DO BEGIN

X.n[il:=TS.n[iltE,n[1l+
TS.o[il*Ln[2l+
TS.a[il*Ln[3];

X.o[il:=T5.n[ l*E,0[1l+
T5.o[ liLo[2H
TS.a[ liLo[3];

X.a[il:=TS.n[ l*E.a[1l+
TS,o[ HL a~2l+

T5.a[ l*E.a(3);

{ bE're~,er,t dE' transforlhatie 'Ian }
{ robot ~oordinaten (0) n~ar }
{ carthesische coordinaten (X) }
{ biJ !e!p.vp.n ~erktuig E }

{ berekenen van X ult TS }
{ met behlllp liar, Z ~n E }
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ROBLIB 01:06:45 01-Oec-!)3 ThlJrsday PASCAt V01.03 Pa!le 1-9
File: DK:ROBLIB.PAS

Line Source

415 (248)
416 (249)
417 (250)
418 (251)
419 ('252)
420 (253)
421 (2'i4)
422 (255)
423 (256)
424 (257)
425 (258)

X.p[il:~T5.n[il*E.p[1l+

T5.o[il*E.p[2H
T5.a[iHE.,.[3H
T5.,.[il

ENOl

X.,.[3l:=X.,.[3l+dOI
I':HDI

"MD.

{ correctie van Z
{ end of trfo_X(E,o,X)

}

}
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