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SAMENVATTING. 

Binnen een samenwerkingsverband van de drie Technische Hogescholen in 

Nerderland wordt op de Technische Hogeschool Eindhoven onderzoek verricht op 

het gebied van Flexibele Automatisering en Industriele Robots. Binnen dit 

onderzoek houdt de projectgroep aandrijvinqen en besturingen zich onder 

andere bezig met de digitale regeling van servo-systemen. 

Bij de regeling van servo-systemen worden vaak de volgende twee eisen 

gesteld: 

- bereik de gewenste waarde zo snel mogelijk. 

- doe dit zonder overshoot. 

De deadbeat controller voldoet aan deze eisen en kan toegepast worden door 

de mogelijkheden van de digitale regeltechniek. Ten behoeve van de 

snelheidsregeling van een gelijkstroom schijfankermotor is een deadbeat 

controller ontworpen en getest. Uit de testresultaten blijkt dat aan de 

bovengestelde eisen voldaan kan worden als de systeemeigenschappen voldoende 

nauwkeurig bekend zijn. 

Er is onderzoek verricht naar de mogelijkheden van de verschillende 

P.I.D. - reqelacties ten behoeve van de positieregeling van een 

servo-systeem. Uit dit onderzoek blijkt dat het bij positiereqeling aIleen 

zinvol is een PID of PD-regelactie toe te passen. De keuze voor een PID dan 

weI PD-regelactie zal afhankelijk zijn van de eis van de gebruiker, waarbij 

geldt: 

- snel, er mag een eindfout optreden 

- minder snel, de eindfout is nul 

PD-actie. 

P!D-actie. 

Ten behoeve van de door van Bommel [2] ontworpen en gebouwde robotarm 

(lineaire actuator) is een positierqelinq ontworpen en getest. Deze 

positieregelinq dient te voldoen aan de volgende eisen: 

- vrij proqrammmerbaar. 

- bereik de gewenste positie zo snel moqelijk. 

- bereik de gewenste positie zonder overshoot. 

- positioneer op 0.01 mm nauwkeurig. 

- overschrijd de gewenste snelheid niet. 



Door het at te leggen traject te verdelen in vijf deeltrajecten kan aan de 

gestelde eisen voldaan worden. Het,versneillen, op snelheid houden en 

vertragen van de robotarm wordt verzorgd met behulp van een analoge 

snelheidsregeling. De eindpositionering van de actuator wordt verzorgd 

door achtereenvolgens een PO en PID-regelactie. 
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HOOFDSTUK 1. INLEIDING. 

Door de toepassing van micro-electronica bij de besturing van machines is 

het mogelijk geworden deze machines snel en eenvoudig om te schakelen. 

Hierdoor kunnen meerdere produkten op eenzelfde bewerkingsmachine gemaakt 

worden. Men spreekt dan van flexibele automatisering. Het meest sprekende 

voorbeeld van flexibele automatisering is de industriele robot. 

Binnen een samenwerkingsverband van de drie Technische Hogescholen in 

Nederland wordt een onderzoek verricht naar Flexibele Automatisering en 

Industriele Robots (het zogenaamde FAIR-project). Oit project is erop 

gericht Nederland een vooraanstaande positie te geven op dit gebied. 

Binnen dit project houdt de groep aandrijvingen en besturingen zich o.a. 

bezig met de digitale regeling van servo-systemen. Een voorbeeld van zo'n 

servo-systeem is de robotarm (lineaire actuator), ontworpen en gebouwd door 

L.V.M. van Bommel [2]. Deze robotarm kan worden gezien als een robotmodule 

die ook de mogelijkheid bezit te worden toegepast als een 

gereedschapsmachine. Om deze reden kan de module aangeduid worden met de 

naam robotarm of lineaire actuator. 

Mijn opdracht betrof het ontwerpen van een positieregeling voor de lineaire 

actuator. De opdracht luidde letterlijk als voIgt: 

- Maak een verkennende studie van digitale positieregelaars voor 

servo-systemen met stopping devices. 

- Bouw het bestaande digitale servo-systeem uit met een goed werkende 

positieregellus zodat het servo-systeem een snelle responsietijd 

heeft bij een hoge nauwkeurigheid. Voorzie het systeem van een 

stopping device. 

- Bouw het servo-systeem op een lineaire slede en bepaal de dynamische 

overdracht van het complete systeem. Verifieer de gemeten overdracht 

aan een theoretisch model. 
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In maart 1984 ben ik begonnen met mijn afstudeerwerk. Omdat de robotarm pas 

in november 1984 ter beschikking kwam zijn in eerste instantie de 

mogelijkheden van de digitale regeltechniek en signaalbemonstering bekeken. 

Een beknopt theoretisch overzicht betreffende systemen met 

signaalbemonstering staat in hoofdstuk 2. 

De digitale regeitechniek levert de mogelijkheid een regeling te 

ontwerpen waarbij het geregelde systeem zo snel mogelijk zonder overshoot de 

gewenste waarde bereikt. Deze regeling staat bekend ala deadbeat controller. 

In hoofdstuk 3 wordt de toepassing en simulatie van een deadbeat 

snelheidscontroller beschreven. 

Het toepasbaar zijn van de verschillende PIO-regelacties wordt bekeken in 

hoofdstuk 4. Het blijkt dat voor een positieregeling aIleen de regelingen 

met PO of PIO regelactie toegepast kunnen worden. De positieregeling met PO 

of PIO-actie is toegepast en gesimuleerd op een gelijkstroom 

schijfankermotor met harmonic-drive. De benodigde minimale sampletijd wordt 

verkregen door het toepassen van een rekenchip (Intel 8231). 

Nadat het onderzoek naar de deadbeat snelheidscontroller en de PO/PIO 

positieregeling was aigerond is begonnen met het ontwerpen van een 

positieregeling voor de lineaire actuator. In hoofdstuk 5 wordt de totale 

opstelling van de robotarm en bijbehorend regelsysteem beschreven. Hoofdstuk 

6 beghrijft de metingen welke zijn verricht am de dynamische overdracht van .I 
het systeem te bepalen. 

In hoofdstuk 7 wordt de software ten behoeve van de positieregeling 

beschreven. Deze software maakt het mogelijk de robotarm zander overshoot op 

0.01 rom nauwkeurig te positioneren. 

In hoofdstuk 8 worden concluaies getrokken en aanbevelingen gedaan voar 

eventueel verder onderzoek. 
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HOOFDSTUK 2. SYSTEMEN MET SIGNAALBEMONSTERING. 

2.1. Inleidinq. 

De definitie van systemen met signaalbemonstering luidt als voIgt: 

'Systemen met signaalbemonstering zijn systemen waarin een signaal 

(signalen) op een of meer plaatsen in het systeem op diskrete 

tijdstippen voorhanden is (zijn) of bemonsterd wordt (worden)'. 

Bovendien kunnen er elementen in het systeem voorkomen die informatie 

slechts op diskrete tijd5tippen verwerken. 

In de hoofdstukken 3 en 4 van dit verslag zal gebruik worden gemaakt van 

de theorie betreffende signaalbemonstering en digitale regelsystemen. Daarom 

leek het mij nuttig een hoofdstuk in te voegen waarin deze theorie kort 

wordt samengevat. Vaar verdere informatie betreffende digitale regelsystemen 

wordt verwezen naar de literatuurlijst.[6,9,10,14] 

2.2. Bet bemonsterinqspraces. 

Een bemonsterd signaal ontstaat door de waarde van een continu signaal 

slechta op diskrete tijdstippen te bekijken. Bemonsterde signalen zijn 

daarom op te vatten als een rij getallen: 

* x (tl = x(0),X(Ts ),x(2Ts ) .... x(nTs ) (2.2.1) 

Terwijl het bemonsteringsproces opgevat kan worden als een schakelaar S die 

het signaal al dan niet doorgeeft. 
* De volgende uitdrukkingen vaar X (5), de laplace-getransformeerde van 

* x (t) kunnen worden afgeleid [14J: 

* 
~ -nsT 

X (5) r x(nT , s e s n=O 
(2.2.2) 

* 
k T(u

n
, 

X (5) = r 
n=1 Nf(~n) 

~ T -5T 
1 ens s - e 

(2.2.3) 
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"" 
X*(5) - 1 [ xeS + jnw ) - T s (2.2.4) 

s n=-oo 

In formule 2.2.3 geldt dat ~ de polen van X(~) zijn met Xes) = ~«(:)) 
dN("!:\\ n en dat N' (~) :::: ~ 
d~ t: t:n 

Rekonstruktie. 

Met behulp van een extrapolator kan het bemonsterde signaal worden 

gerekonstrueerd. Hierdoor is ook informatie voorhanden van het betreffende 

signaal tussen de bemonsteringstijdstippen. In de hier toegepaste systemen 

is aan de uitgang van de microcomputer een signaal rekonstruktie toegepast 

met behuip van een digitaal analoog converter (D.A.C.). De digitaal analoog 

converter is op te vatten als een nulde orde houdcircuit. Voor het 

uitgangssignaal xh(t) van de D.A.C. geldt: 

Deze bewerking wordt weergegeven door figuur 2.1 

o T s 

I 

2T s 

- t -
figuur 2.1 Respansie van het nuIde arde houdcircuit 

op een eenheidspuls. 

(2.2.5) 

Uit de responsie op een eenheidspuIs kan de overdracht van de nuide arde 

houdschakeling gevonden worden. Uit figuur 2.1 voIgt dan: 

-sT 
~ = 

5 

- e 
s 

-sT 
5 

-04 
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Diskrete elementen. 

Het verband tussen de in en uitgang van een diskreet element is aIleen 

gedefini~erd op diskrete tijdstippen. Oit verband kan beschreven worden aan 

de hand van een differentievergelijking. De microcomputer met het daarin 

geimplementeerde regelalgorithme is een voorbeeld van een diskreet element. 

Kontinue elementen kunnen worden voorgesteld met behulp van een 

differentiaalvergelijking. Via het schema van figuur 2.2 kan de betreffende 

differentiaalvergelijking omgezet worden in een differentievergelijking. Op 

deze wijze kan een kontinu element in de regelkring gediskretiseerd worden. 

differentiaalvergelijking benadering differentievergelijking 

- - - .... 

laplace inverse 
transformatie z-transformatie 

algebralsche vergelijking 
(overdrachtsfunctiel 

z-transformatie 
~ 

'j 

algebraische vergelijking 
(overdrachtsfunctie) 

figuur 2.2 Over gang differentiaalvergelijking 

naar differentievergelijking. 
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Blokschema's bij signaalbemonstering. 

In de hoofdstukken 3 en 4 wordt gebruikt gemaakt van het blokschema van 

figuur 2.3 

H H 
r p 

~ M 
11 

U Y 

regelaar proces 

T s s 

figuur 2.3 Blokschema toegepaste digitale regelkringen. 

In figuur 2.3 is: 

tv gewenste waarde 

E foutsignaal 

0 uitgangssignaal van de regelaar 
y geregelde variabele 

Hr overdracht van de regelaar 

Hp overdracht van het te regelen proces 

Hier zal afgeleid worden hoe de z-transformatie van de regelkring van figuur 

2.3 berekend kan worden. 
:I' :I' * * Er geldt: yes) :;: Hp(S) o (s) ... y (s) :;: 

:I' * 
H (5) 0 (5) 

P:I' :I' 

0(5) ;:: Hr(s) E (s) ... o (s) :;: 

* 
H (5) E es} 
~ :I' 

E(s) ::: W(s) - Y(5) ... E (s) :;: w (s) - y (s) 

Oit deze drie formules is af te leiden dat geldt: 

:I' :I' 
:I' 

.L.ltl 
* 

H (s) H (5) 
p r (2.2.7) * :I' W (5) + H (5) H (s) 

p r 

Er geldt dan: 

H (z) H (z) 

H ( z) :;: -+--I::~-( Z-)--=-~ -(-z-) 
p r 

(2.2.8) 
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2.3. z-transformatie. 

De uitdrukkingen voor de laplace-getransformeerde van een bemonsterd signaal 

zljn niet eenvoudig te hanteren. De analyse van stabiliteitseigenschappen en 

overgangsverschijnselen in systemen waarin bemonsterde en kontinue signalen 

voorkomen wordt hierdoor bemoeilijkt. Met behulp van de z-transformatie 

wordt een gelijkvormige beschrijvingswijze gevonden voor systemen met 

signaalbemonstering en kontinue sY5temen. 
* De z-transformatie voert elk getransformeerd signaal X (5) over in X(z) 

volgens de definitie: 

z = e 
sT s of 

Aangezien geldt dat: z-1 

S :.: 1 In z 
T 

-sT s = e 

s 
(2.3.1) 

(2.3.2) 

en deze laatste varm een verschuiving in het tijddomein ter grootte van de 

bemonsteringsperiode T voorsteld wordt de z-operator ook weI s 
verschuivingsoperator genoemd. 

Door z-transformatie gaat (2.2.2) over in: 

X*(S)js=l In 
00 

X(z) [ x(nT ) -n = = z 
T z n=O s 

(2.3.3) 

s 

terwijl (2.2.3) overgaat in: 

X*(S)ls=l In 
k T(~ ) 

X(z) [ 
n -- = z n=1 

N I (F: ) F:nTs -1 T n 1 s - e z 

k T(F:n ) z 
= [ 

n=1 
N I (F: ) F:nTs n 

(2.3.4) 

z - e 

Op een rij getallen kan ook z-transformatie worden toegepast waarbij de rij 

getallen x(kT~) voor k = 0,1,2 .... als ., voIgt per definitie getransformeerd 

wordt: Z{x(kT )} = ~ x(kT ) z-k 
s k=O s 

X(z) (2.3.5) 
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In bijlage 1 staan een aantal standaard z-transformaties vermeld. 

Inverse z transformatie. 

Met behulp van de inverse z-transformatie is het mogelijk de 

differentievergelijking van het bekeken systeem af te leiden. De inverse z

transformatie kan uitgevoerd worden met behulp van tabellen. Een andere 

methode is de methode die gebruik maakt van machtreeksontwikkeling. 

stel G( z) -. 

-1 -n 
_a=0_+ __ a_1~z ____ + _______ + __ an~'_Z__ _ ~ 

b b -1 + b z-n - N(z) o + 1z + n 

(2.3.6) 

dan kan G(z) ook als voIgt geschreven worden door de noemer op te teller te 

delen: 

00 

tevens geldt: G(z) = [g(nT) z-n 
n=O s 

dus geldt dat: Co = g(O), C1 - gets) 

uit (2.3.6) voIgt tevens: 

+ ... 

(2.3.7) 

bnT{nTS ) + bn_1T(nTs -Ts ) + .. bOT(O} - anN(nTg ) + an_1N(nTs -Ts ) .. + aON(O) 

(2.3.8) 

Formule 2.3.8 kan recursief opgelost worden. Dit wordt toegepast bij het 

verkrijgen van de relaties waarmee de systemen in hoofdstuk 3 en 4 

gesimuleerd worden. 
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HOOFDSTUK 3. DEADBEAT CONTROLLER. 

3.1. INLEIDING. 

Aan regelsystemcn worden de volgendc twce eisen gesteld: 

- bereik de gewenste waarde 20 snel mogelijk. 

- doe dat zander overshoot. 

Door de grote flexibiliteit van digitale regelsystemen is het mogelijk 

geworden aan de hierboven gesteldc ciscn te voldoen. Fen dergelijke regcling 

wordt een regeling met deadbeat controller [14J of een ripple free respon~c 

control (R.F.R.C.) [9J genoemd. In dit verslag zal zo'n regelsysteem 

aangeduid worden met deadbeat controller. 

Bij de bepaling van het regelalgorithme van een deadbeat controller 

dienen de systeemeigenschappen voldoende nauwkeurig bekend te zijn, tevens 

is het regelalgorithme afhankelijk van het soort ingangssignaal. In dit 

hoofdstuk zal het antwerp van een deadbeat controller beschreven worden voor , 

een stapvormig ingangssignaal toegepast op een sn~lheidsregcling van een 

gelijkstroom servomotor. 

3.2. Ontwerp van een deadbeat controller voor cen stapvormig ingangssignaal. 

Uitgangspunt voor het antwerp van een deadbeat controller wordt gevormJ door 

figuur 3.1. 

w deadbeat 
controller 

u 
proces 

figuur 3.1 Regelkring met deadbeatcontroller. 

Hdb overdrachtsfunctie deadbeat controller 

foutsignaal 
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Teneinde in minimale tijd de gewenste wdarde zander overshoot te bereiken 

dient te gelden: 

T s 

U(nT ) ;:; TJ/NT ) 
5 \ S 

vaar n f v 

vaor n ~ v 

lopende parameter 

sample tijd 

(3.2.1) 

(3.2.2) 

v minimum aantal bemonsteringstijdstippen waarin de 

gewenste respansie wordt bereikt 

V 15 afhankelijk van: 

- de arde I van het te regelen proces. 

- de dade tijd Tl = k,*Ts ~~n het proces. 

- de hoogste macht k2 in z van de teller of noemer van de z-

transformatie van het ingangssignaal. 

- het aantal polen van Hp(Z) dat buiten de eenheidscirkel ligt (k3)· .J 
In het algemeen geldt: v = 1 + k1 + k2 + k3 

Uit de 3.2.1 en 3.2.2 voIgt dat vaar aen eenheidsstapvormig 

ingangssignaal dient te gelden: 

W( z) = _z_ = _.....:-_ 
Z - 1 eenheidsstap (3.2.3) 

- z 

(3.2.4) 

= 1 -v (vt1) O(z) 00 + O,Z + ... Ov[z + z + .. J (3.2.5) 
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delen van (3.2.4) en (3.2.5) door (3.2.3) levert: 

H(z) (3.2.6) 

met: Po 

(3.2.7) 

Uit bovenstaande blijkt dat geldt: 

(3.2.8) 

(3.2.9) 

Voor de totale ovcrdrachtsfunctie van figuur 3.1 geldt: 

H(z) = ~ 
Hub(l) . Hp(Z) 

1 + Hdb(z) . Hp(Z) 
(3.2.10) 

Oit {3.2.10} voIgt dat voor de z-getransformeerde deadbectt controller geldt: 

Hdb (z) = H (z) (1 - H (z) ) 
p 

uit (3.2.6) en (3.2.7) volgt: 

(3.2.11) 

(3.2.12) 

11 



invullen van (3.2.6) I (3.2.7) en (3.2.12 J in (3.2. 11) levert: 

-1 2 -v 
Q(z) qo + q1 z + q2 z t ~ . . . ~ qv z 

Hdb(z) :: ;;:; 

1 H(z) 
1 

1 -v - Po - P1 Z . . ,. ~ . . . ~ . p z 
v 

IJ-tk 
[ (J.2.13) 

De z-transEormatie van de overdrachtsfunctie van het te regelen praces wordt 

als voIgt voorge5tpld: 

+ ........ +fz v 
v 

+ ........ . 

gelijkstelling van (3.2.12) aan (3.2.14) levert: 

+ 
-1 -1/ 

fO f
1
z -1 

Po P1 z + ....... P z + + . . " " ~ .. v :;:: 

1 -v 
1 

-1 
qo + Q1 z + " * ~ .. ~ " Qv z + g1 z I ... " .... 

(3.2.14) 

f 
-v z v (3.2.15) 
-v 

gv 2 

Teneinde aan (3.2.8) te kunnen voldoen dienen teller en noemer van het 

rechterlid van (3.2.15) gedeeld te worden door fa + f, + f2 + .... 

Hierna wordt voldaan aan (3.2.15) als geldt dat: 

CIo fa f1 f Po ;;: fOqO + ... 
V 

q1 = 9 1QO , P1 -= fllla 
:: :: 

+ f v 

1 
I 

Q2 9ZQO P2 fi:ro 
"f-t)fN~~ 

(3.2.16) 

P ;;: 
v fvqO 

Met behulp van (3.2.13) I (3.2.14) en (3.2.16) is de 7.-getransformeerde 

deadbeat controller op eenvoudige wijze te berekenen. 

V~~r de meeste reeele systemen geldt dat fO gelijk is aan nul, 

(zie formule 3.2.14) in dat 'leval wordt Po gelijk aan nul verder verloopt de 

afleiding identiek. 

- 12 -
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3.3. Deadbeat contrall~r t.b.v. ern hoeksnelheidsregeling. 

Figullr 3.2 het blokschema weer van de opstelling waarvoor een deadbeat 

hoeksnelheidsregeling ontworpen en getest is. Hier voIgt een korte 

beschrijving van het systeem van 

v wg 

E.W.M.C. 

deadbeat 
controller 

T 
s 

guur 3.2. 

loop
tijd 

OAC 

fiquur 3.2 Blokschema hoeksnelheidsregeling. 

In figuur 3.2 is: 

v 
(U 

hoeksnelheid 

gewenste hoeksnelheid 

sampletijd 

Een EWMC {elektro werktuigbouw micro-computer J dient:lls controller. De 

servo-versterker is op de THE gebouwd. Deze werkt op een voedingsspanning 

van 24V en kan maximaal 30A stroam leveren. Als motor is ('en MAVILOR MOSO 

selli j fank!~ r-ge 1 i jkstroommotor gebl'uikt met celt rwJU Lnd.al verm()9~n Vc'l.il 150vJ. 

Om cen bclastlng vaor de molor te simuler~n is een messing jf aan de 

motoras bevestigd. Hierdoor wordt de totale massatraagheld 8en factor vier 

vergroot. 

De gebruikte inkrementelc pulsgever en pulsvormer leveren een oplussend 

vermogen (Pl van 1600 pulsen per omwenteling. De breedte van de 

snelhuldstellers (B) bedraagt 8 bit het maximale tuerE!ntal (Q ) 50 max 
omw/sec. 

- 13 
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Vaor de benodigde snelheidsmeettijd geldt dan: 

B-1 
2 

Q P max 
(3.3.1) 

De looptijd in het systeem ontstaat ten gevolge van de snelhcidsmeting 

[4] en de rekentijd die de microcomputer nodig heeft vaOl het berekenCll van 

de nieuwe uitgangswaarde. 

Teneinde de parameters van de controller te bepalen is het noodzakc]jjk 

de totale overdrachtsfunctie van de combinatie looptijd-D.A.C.-versterker

motor te bepalen.{zie figuur 3.3) Van de overdrachtsfunctie van deze 

combinatie dient daarna de z-transformatie bepaald te worden. 

* U (s J 

In figuur 

H 
UI 

s 

looptijd OAC 
V ( s ) 

-sT 1 
-sT III 

S 
1 - e e 

S 

figuur 

3.\ is: 
2i 

3.3 Combinatie: looptijd-D.A.C.-versterker-motor. 

overdracht te regelen proces 

bij hoeksnelheidsregeling 

totals versterkingsfactor 

looptijd (dode-tiju) in het systeem 

mechanische tijdconstante 

laplace operator 

~"{ 

~ IIlvu 
~,~.~~~ 

~"~; 

De digitaal analoog converter (D.A.C.) kan beschouwd worden alz een eerste 

orde houdcircuit. De motor wordt vereenvoudigd tot een eerste orde 

systt:'em. [ 4] 

De totale overdrachtsfunctie van figuur 3.3 wordt weergegeven door 

(3.3.2) . 

14 



v (s) 
_w __ = 

* u : s) 

5T
1 

"3 T 
S 

H (5) ::: ~e_--,-,K ........... (..!-1 _----'<e'--_-I..) 
w s(,5+1) 

(3.3.2) 

Met behulp van de gemodificeerde z-transformatie [14] wordt de looptijd in 

het systeem verreker~. Toegepast op (3.3.2) levert dit: 

-1 K) H(z,m);:::(1-z )Z 
w m S(t5 +1) 

= (1 - z-1) K (z 1 - e 
-mT It s 

T /1.) 
s 

z e 

T 

(3.3.3) 

m = 1 _ -.l 
T s 

parameter voor gemodificeerde z-transformatie 

noem: en (3.3.4) 

dan geld!:.: 

H (z/m) ;;: 
UI 

V-,w",-(_z_,_m_) ::; K (z - 1 (1 - 8) + (a - (x) Z - 2 ) 
U(z) -1 

- aZ 
(3.3.5) 

Met behulp van (3.2.13), (3.2.14) en (3.2.16) kan nu ult (3.3.5) de 

bijbehorende deadbeat controller bepaald worden. Bij de bepaling van de 

parameters van de deadbeat controller dient opgemerkt te worden dat voor dit 

systeem geldt dat fa (zie 3.2.15) gelijk is aan nul, hierdoor is Po (zie 

3.2.16) oak gelijk aan nul. 
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uit (3.2.16) en (3.3.5) voIgt: 

- a 
qo = K(1 - a) q1 = K(1 - a) 

(3.3.6) 

p = 1....::J. 
1 1 - a 

3.3.6 ingevuld 1n 3.2.13 levert de z-getransformeerde deadbeat controller: 

-1 
- aZ .!llz.L _ 

- E (z) -
UJ 

1 -2 K{(1 - a) - (1 - ~)z- - (~ - a)z } 

Inverse z-transformatie van (3.3.7) levert het regelalgorithme 

door de micro-computer berekend dicnt te worden: 

) E (nT ) 
- a UJ S 

a E (nT -T j 
K(1 - a) U) S S 

+ .L..::J. U(nT --T ) + .fL..=....s!1 - ex U(nT -2T ) 
1-ex S S -ex S S 

Formule 3.3.8 wordt als voIgt geschreven: 

(3.3.8) 

U(nTs ) - C1* Ew(nTs ) - C2* Ew(nTs-Ts ) + C3* U(nTg-Ts ) + C4* U(nTg-2Ts ) 

(3.3.9) 

met.: C1 C2 
a 

:= - K ( 1 ex) K (1 - a) -
(3.3.10) 

C3 = 1....::J. C4 
_ .fL..=....s! 

1 - a 1 - a 
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3.4. Simulatle van de deadbeat controller. 

Door middel van een programma, geschreven in Fortran, kan inzicht verkregen 

worden in het gedrag van de de~dbeat controller en dat van het geregelde 

systeem. 

Volgens (3.3.9) wordt het gedrag van de deadbeat cuntroller bcpaald. Vi~ 

de inverse z-transformatie van (3.3.5) wordt de differentievergelijking v~n 

de combinatie loaptijd-D.A.C.-versterker-motor gevonden (3.4.1). Hiermee kan 

het gedrag van deze combindtie bepaald worden. 

met: K ::; a 
1 

K.., -- K(1 -- P) 
.:. 

K := K(~ -- u) 
3 

(3.4.1) 

(:3.4.2) 

Het simulatieprogramma bepaalt voal elke nieuwp sample nT de gesimulcerde s 
hoeksnelheid V (nT ) volgens (3.4.1), de snelheidsfout E (nT ) en de nieuwe 

1lI s UJ s 
controller uitgangswaarde U(nT ) volgens (3.3.8). Door het s 
simulatieprogramma voor een aantal samples deze berekeningen te laten 

uitvoeren kan het gedrag van de regelkring bepaald worden. Ten gevolge van 

beperkingen van de micro-computer is de maximale controller uitgang gelijk 

aan 127 en de minimale geJijk aan -128. In het simulatieprogramma is hiermee 

rekeninfJ 9'~holldefl. In f ifJuur 3.4 staat de flowchd rt van het 

simulatieprogramma afgebeeld. 

AIle variabelen in het simulatieprogramma zijn van het type integer, 

hierdoor wOldt het digitale regelsysteem zo lliiuwkeurig mogelijk nagebootst. 

Teneinde de resultaten van het simulatieprogramma zo re~el mogelijk te laten 

zijn worden C1 tot en met C4 en K1 tot en met K3 bepaald aan de hand van de 

volgende gegevens.(afkomstig uit het verslag van Cordewener [4]) 

T = 115 msec 

T = 10 msec / 
1,5 ~t, h\ ()), l.Il WJ ~ lfvf 

s 
T, = 2.8 msec 

.I. 

'" I ~ ho. I/lwA It K - "'" c} 
ulG, 

t 
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v InT ) • v InT - T ) • 0 wsw s s 
UCnTS) UlnT s - Ts) UlnT 5 - T5 ) 

E (nT) E (nT - T) a .. s .. s s 
initialisaer K, tIm K) an C

V1 
tIm C

V4 
n • 0 

bepaal V .. (nT s ) volgen5 (3.4.1) 

E (nT ) • V - V (nT ) 
.. 5 .. g .. 5 

bepaal U(nT
s

) volgans (3.4.6) 

E .. (nT
5 

- T,) 

U(nT - T ) s s 
U(nT 

s 
V (nT 
.. s 

y 

y 

E (nT ) 
w 5 

U(nT ) 
s 

U(nT
S 

- Ts) 

V (nT ) 
'" s 

n • n + 1 

figuur 3.4 Flowchart v~n het simulatieprogrdmma. 

Volgens Verbruggen[14] dient de sampletijd ongeveer gelijk te zijn aan 

eentiende maa] de mechanische tijdsconstante. Dc looptijd ten g0volge van de 

snelheidsmeting bedraagt 1.5 msee en die ten gevolge van de benodigde 

10kentijd bedraagt 1.3 msec. De totale versterkingsfactor K is afgesteld 9P 
1 . 
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Volgens (3.3.4), (3.3.6) en (3.4.2) leveren de bovenstaande gegevens de 

vol'Jellde waarden op: 

K1 .. 

C1 
:= 

C4 -

0.917 

12.01 

0.27 

K2 := 0.061 

C2 == 11.01 

K3 - 0.022 

C3 = 0.73 

(3.4.3) 

(3.4.4) 

Door de microcomputer wordt gerekend met 16 bits getallen en 2-complements 

notatie. Om in de microcomputer nauwkeurig le kunnen rekenen is het zlovol 

C1 tot en met C4 zo groot mogelijk te maken. Daarom is gekozen voor de 

volgende vervangingswaarden voar C1 tot en met C4 , waarbij opgemerkt dient 

te worden dat er vermenigvuldigd is met machten van 2 i.v.m. de snellere 

deelroutines die dan gebruikt kunnen worden. 

Cv1 - 16 * C. = 192 
I 

" _. 16 * C2 == 176 (3.4.5) l. v2 
C v3 

:= 128 * C3 == 93 

Cv4 == 128 * C4 = 35 

U(nT~) dient nu als voIgt berekend te worden (vergeIijk formule 3.3.9): 
..:> 

~(nT ) - {C 1E (nT ) - C 2E (nT -T ) + (C 3U(nT -T ) + Cv4u(nTs-2T~))/8} 
L - v w s V w s S v 5 5 __ 

s 16 
(3.4.6) 

Bij de delingen welke in (3.4.6) voorkomen wordt afgerond naar boven als het 

getal achter de komma grater of gelijk is aan 0.5 en naar beneden wanneer 

dit niet het geval is. Formule 3.4.6 wordt zowel in het simulatieprogramma 

toegepast ais in het programma in assembleertaal (zie paragraaf 3.5). 

In het simulatieprogramma worden K1, K2, en K3 met 1000 vermenigvuldigd 

ingevoerd, bij het berekenen van V (nT ) wordt gedeeld door 1000 en afgerond 
UI S 

op de hierboven beschreven wijze. Op deze wijze kan de sn~lheidsmeting door 

middel van een pulsgever en snelheidsteller gesimuleerd worden. 
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Figuur 3.5 geeft de Iesultaten weer van het simu]atieprogramma. Deze 

resultaten zijn weergegeven met behulp van het lHogIJ.mma GRAF I Z 

2. 

X131 
/(r;Ts) 

5 

" 

I , 
" 

2 " 

i 

!"lT5 

0al-. --:--:::-:;: --;::-~ --::-4---::;:-7:.6""""""'7 

Xi0 1 

:<Hl"i ige'"ensL 
l]( t'"; T;;) . .- rvl , . 

C"12 
C/3 
C'/~ 

,~ 

1(1 
'(2 

1(: 
'i 3 

~.~NT,\l.. S.V1Pl..ES 

(; 

2 

i0. 

/ ~3. 
1 :2 :: " 55 J i -

m)l 

,2. 
192. 
,76. 

35_ 

9~'7. 

to! 

22. 
'Ie. 

figuur 3.5 Resultaten Vdn het sirnulatieprogramma. 

Uit figuur 3.5 blijkt dat het regelalgorithme van de deadbeat controller 

voldoet voor een gewenste hoeksnelheid van 10 bit/1.5 rnsee. (dit komt 

overeen met 26.2 rad/sec) Bij een gewenste snelheid die hoger is voldoet h~t 

regelalgorithrne niet. De oorzaak hlervan ligt in de begrenzing van de 

controller uitgang U{nT ). Door deze begren~ing is het verband tussen U(nTcl 
s ~ 

en E (nT ) verdwenen. Tijdens de volgende bemonstering zal dus het verband w s 
tU5sen U{nT -T ) en E (nT -T ) verdwenen ziJ'n terwiJ'l 2iJ" mede beIJalend ssw s s 
voor de grootte van de nleuwe controller uitgang U(nT ) (zie formule s 
3.3.8) . Hlerdoor wordt een niet relevante waarde voor U(nTs) berekend. Het 

hierboven genoemde varband tussen U(nT ) en E (nT ) is te herstellen door 
s Ul s 

Ew(nTs ) opnieuw te berekenen als U(nTs ) een begrenzing heeft bereikt 
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16*U(nT ) + C 2*E (nT Te) 
E (nT ) - s v w s ~ 

- (C *U(nT -T ) 
v3 5 S 

+ C 4U(nT -2T »/8 y s s 
w S Cv1 

In fi9'uur 3.6 staat de flowchart van het herziene simulatiepro1]ramma 

afgebeeld. 

V",lnTsl • VwlnTs • Tsl • 0 

ulnT.' = ulnT; - T,' = UlnT, - Ts' 

Ew1nT.' = E.lnT, . Tsl = 0 

initialiseer KI tim K3 en CVI tim cY4 
n = 0 

bepall V.lnTs) volgans 13.4.11 

E",lnT,) = V",g - V.lnTsl 
bepaal UlnT!' volgan, 13.4.&/ 

E (nT . T / = E 'nT ) 
111 S S '" s 

UlnT s - Ts' • UlnT,' 

UlnT. - 21,1 • UlnT, • Tsl 

VwlnT. - Tsl • VllllnT.' 
n := n • 1 

figuur 3.6 Flowchart herziene simulatieprogramma. 
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Figuur 3.7 toont de resultaten van het herziene simulatieprogramma, hieruit 

blijkt dat U(nT ) maximaal blijft totdat de hoeksnelheidsfout binnen het 
s 

regelgebied valt. Hierna wordt de gewenste hoeksnelheid in twee samples 

bereikt waarbij opgemerkt moet worden dat een afwijkin9 van 1 b 

toelaatbaar is omdat er op 1 bit nauwkeurig gerekend wordt. 

X12 i 
V(nTs) :<12; 

JCr,~;) 
Jge "'9r,S7~ :2. 

.2 

1--, 
("'II 132. 
:: ,/2 ~7S. 

r', 8:, 
r'v'~ 35. 

S 
1(1 917. 

! 
1(2 c:-_1 • 

/ lJ '<3 22. 
~,~',mL SAI1PLES 23, 

! 
5 .I 

/ 

" I ~ 

! \....--- ..... _-------_. 

I 
'/ge'.e":5C 2. _ 

/ ~ I~L 
~ 

~r 
.-
50, 

"T- f'lTs .,,;:, 
;l 

" r.: '0 i:::: 22 ;:) :3 15 ""1':\ 82. " 'v L(J 

figuur 3.7 Resultaten herz simulatieprogramma. 

3.5. Ontwerp van een deadbeat snelheidscontroller in assembleertaal. 

Bij het antwerp van de software va or de deadbeat controller diende als 

uitgangspunt de flowchart van figuur 3.6. Aangezien de door Cordewener 

ontworpen opstelling gebruikt is kon een deel van de door hem geschreven 

software, eni(:1zins ddngepast, overgenomen worden. [4] Het betreft, met name de 

routines INITIA en LATADC welke hier respectievelijk INITDB en MEETVS 

worden genoemd. 

De routine INITDB verricht de initialisaties van de software van de 

deadbeat controller. Het betreft de initidlisatie van de timercounters, de 
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interrupt controller en een aantal geheugenplaatsen. Tenslotte bevat de 

routine INITDB een loop waarin het programma blijft hangen om op interrupts 

te wachten. De routine MEETVS e~n interrupt service routine welke elke 

1.54 milliseconde aangeroepen dient te worden en waarmee de snelheidsteller 

uitgelezen en geinitialiseerd wordt. Vaar een uitvoerige omschrijving van 

beide routines wordt verwezen naar het verslag van Cordewener. 

De routine die de snelheidsterugkoppeling verzorgt is de routine AeTIE, 

deze routine vervult drie hoafdfunkties welke na elkaar behandeld zullen 

worden. 

- Afhankelijk van de druairichting wordt V(nTsH) (het hoge 

snelheidsbyte) gevuld met 00 of FFH zodat met 16 bits getallen 

gerekcnd kan worden 

Hierna dient de nieuwe snelheidsfout bepaald te worden volgens; 

E (nT ) = V - V (nT ) w s wg w s 
- Door het programma AcrIE worden vervolgens twee 5pecifieke deadbeat 

routines aangeroepen. De eerste routine welke aangeroepen wordt is 

de routine PRACDB. Deze routine berekend: 

E (nT ) * C 1 + R(nT ) w S V 5 
(3.5.1) 

Tavens bepaald deze routine E [nT ) volgens (3.4.7) als U(nT ) 
III S 5 

begrensd wordt. De tweede routine heeft tijdens de vorige 

bemonstering R(nT ) bepaald. Deze routine heet RESTPR en berekend: 
5 

R(nT ) ~ -c 2 * E (nT ) + C 3 s v w s v * U(nT_) + C 4 * U(nT -T ) ;;. v 5 S 
(3.5.2) 

Op deze wijze wordt de nieuwe regelaaruitgang 20 snel mogelijk 

berekend waardoor de looptijd 20 kl mogelijk blijft. 

In de programmatuur worden de verschillende rekenkundige bewerkingen 

uitgevoerd door middel van standaard rekenroutines.[3] 

De flowchart Wtn routine actie staat afgebeeltI in Li.<;j!IlH 3.8. 
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E InT ) • v V, .. lnT
s

) 
lit s lIt9 w 

PRACOB: 

UlnT S ) • IE",lnTs ) C
V1 

• RlnT
s

J)/16 

stuur UlnTs' naar de motor 

RESTPR: 

RlnT.' = -C v2 fllt!nT s ' • 
ICV3 UlnTsl • Cv4 UlnT s - T

s
ll/8 

figuur 3.8 Flowchart van de routine AeTIE. 

3.6. Het testen van de ontworpen deadbeat controller. 

Bij hat testen van de deadbeat controller werden de waarden van (3.4.5) 

ingevuld voal Cv11 Cv2 ' Cv3 en Cv4 ' FiguuI 3.9 gecft de testresultaten voor 

een gewenste hoeksnelheid van resp. 10, 50 en 90 bit per 1.5 msec. (dit komt 

overeen met resp. 26.2 I 131 en 236 rad/sec) 
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figuur 3.9 Vw(nTs ) als functle van nTs' 

Fil)'UUI' 3,10 '1eeft d(~ bij flguur 3.9 behorende waarden van de 

controlleruitgang U(nT ) weer. s 
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figuur 3.10 U(nT~) als functie nT . 
~ s 
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1 
Conclusies. 

Ten danzien van de deadbeat snelheidscontroller tdn het volgende 

- Mits er geen begrenzing van de controller uitgang optreedt wordt de 

gewenste snelheid in twee sampletijden berelkt (z V = 10 in w 
figuur3.9). 

- Als er weI een begrenzing van de controlleruitgang optreedt wordt V w 
nadat de controlleruitgang niet meer begrensd is in twee sarnpletijden 

bereikt (zie V = 50 in figuur 3.9 en 3.10). wg 
- Er treedt een maximale snelheidsfout op van ~~n bit. Deze afwijking 

komt overean met de nauwkeurigheid van de snelheidstellers en is daarom 

toelaatbaar. 
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HOOFDSTUK 4. POSITIEREGELING. 

4.1. Inleidinq. 

Als een servo-systeem een bepaald traject moet afleggen dan worden de 

volgende eisen gesteld: 

- bereik de gewenste positie zo snel mogelijk. 

- doe dit zonder overshoot. 

Een derde eis zou kunnen zijn: 

- overschrijd een bepaalde snelheid niet. 

Figuur 4.1 toont het verband tussen de positie en de snelheid voor de 

hierboven beschreven eisen. 

V gmax 

v 

1 
Vr 

II III 
I 

- -- -+ 

-----.1 .... S 

figuur 4.1 Verband tussen de positie en de snelheid. 

In figuur 4.1 is: 

V snelheid m/sec 

V gewenste maximale snelheid m/sec gmax 
Vr snelheid bij het begin m/sec 

van de positieregeling 

5 positie m 

S gewenste positie m 
9 

Ep positiefout m 
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In figuur 4.1 zijn 

gebied I 

- gebied II 

de volgende vier gebieden te onderscheiden: 

- gebied III 

- gebied IV 

bereik de gewenste maximale snelheid zo snel mogelijk. 

hou de snelheid constant. 

rem af tot V . 
r 

schakel een regeling in die het servo-systeem naar de 

juiste positie stuurt. 

Voor de gebieden I tot en met III kan gebruik worden gemaakt van een 

snelheidsregeling. Ret bereiken van de gewenste positie, gebied IV, kan het 

beste gebeuren met behulp van een positieregeling. 

De positieregeling zou op basis van een deadbeat controller kunnen 

geschieden. Omdat de meeste servo-systemen niet-lineariteiten vertonen rond 

hun stilstandsgebied is de toepassing van een deadbeat controller ten 

behoeve van de positieregeling verder buiten beschouwing gelaten. Een 

P.I.D. regelaar is minder gevoelig voor niet-lineariteiten en 

parametervariaties van het systeem en zal daarom nader onderzocht worden op 

zijn toepassingsmogelijkheden ten behoeve van de positieregeling. 

Een eerste aanzet tot het onderzoek van een P.I.D. positieregelaar wordt 

gevormd door aan te nemen dat het gesampelde systeem als analoog systeem 

beschouwd mag worden. Ret blokschema van dit systeem wordt weergegeven door 

figuur 4.2 . 

s 
9 

regelaar 
r 

,+ 
--I -

I 
L_ ...... 

Ep 
.. 

-...... ...... 

, 
regel- I 

1 - proces - s orgaan I 

I 

...... ..... - ~ 

figuur 4.2 Blokschema van de analoge positieregelkring. 

S 

Cordewener heeft onderzoek verricht naar het systeem van figuur 4.2 (4].Uit 

zijn resultaten blijkt dat voor een stapvormig ingangssignaal een 

positieregeling met aIleen 0, 01 of I actie nlet toepasbaar is ten gevolge 

van de eindfout die bij het toepassen van deze regelacties ontstaat. 
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Hier zal niet verder worden inqeqaan op de positiereqelkrinq van fiquur 4.2. 

WeI zullen worden bekeken: 

- een analoqe positiereqelkrinq waarbij het houdcircuit en de 

bemonsterinq vereenvoudiqd worden door middel van een looptijd van 

Ts/2 seconde. 

- de diskrete positiereqelkrinq. 

De reqelinq met 0, Dr of I actie zal om bovenstaande reden verder buiten 

beschouwinq worden qelaten. 

4.2. Analoge positieregelkring met houdcircuit. 

Allereerst zal de vereenvoudiqinq van het houdcircuit 

een looptijd van Ts/2 seconde verduidelijkt worden. 

systeem van fiquur 4.3 bekeken. 

T s 

WvU.u J'r 1M. _ 
~ lI'J\ tt tv!. MA,.t ~ 

fiquur 4.3 Het qesampelde proces. 

en de bemonsterinq tot 

Oaartoe wordt het 

V~~r het systeem van fiquur 4.3 qelden de volqende relaties: 

(4.2.1) 

(4.2.2) 

* w*(s) 
E (s) = --~----* (4.2.3) 

1 + (G1(s) G
2

(s)} 

Substitutie van (4.2.3) in (4.2.1) levert: 
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* 
Y(a) 

= G1(a) G2(5) W (a) 

* 
(4.2.4) 

1 + (G
l

(S) G
2

(s)} 

* 1 alqemeen qeldt (2.2.4): G (a) = ~ 
.. 

(4.2.5) 
a 

00 

r W(jw + jnws ) G1 (5) G2 (5) 

hieruit voigt: yes) 
-00 (4.2.6) 

00 

r G1G2(jw + jnws ' 
-00 

Indien de bemonsterinqsfrequentie relatief hooq is ten opzichte van de 

dynamische eiqenschappen van het systeem en aIle elementen in de reqeIkring 

een sterk laaqdoorlaatkarakter hebben kan (4.2.5) benaderd worden door 
GO 

aIleen de term n = 0 uit de reeks: i- r G(jw + njws ) mee te nemen. 
s -GO 

Indien deze benaderinq wordt toeqepast op het systeem van figuur 4.3 dan 
ontataat de volgende uitdrukking voor yes), waarbij aangenomen wordt dat 

G1(a) de overdrachtafunctie van een nulde-orde houdschakeling is: 

-aT a 
---~ ~s~ G2(s) W(s) 

5 
Y(s) = -=---------sT 

5 

(4.2.7) 

De frequentiekarakteriatiek van het open systeem wordt dus bepaald door: 

-sT s 
G ( 5 ) - L _1"----..:.e:..-_ G ( ) 

- Ts 5 2 s of L 1 - e G(jw) - -
- T5 jw 

Voor de nulde-orde houdschakelinq qeldt: 

-30-
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waaruit voigt: Gho(jw) (4.2.9) 

Voor lage frequenties: w « Ws gaat (4.2.9) bij goede benadering over in 
1. T --Jw 

Ts e 2 S, zodat G(jw) benaderd kan worden door: 

(4.2.10) 

Het effect van de schakelaar en de houdschakeling is nu verdiskonteerd in 

een dode tijd van Ts/2 seconde. Het blokschema van figuur 4.4.a gaat over in 

dat van figuur 4.4.b. 

W(s) 

W(s) E 

T 
s 

-sT s 
- e 

e 

s 

-sT /2 s 

VIs) 

. VIs) 

figuur 4.4 Effect van schakelaar en houdschakeling (a) 

verdisconteerd in een dode tijd van Ts/2 seconde (b). 

4.3. Gedrag van de analoge positieregelkring. 

Figuur 4.5 toont het blokschema van de positieregelkring waarbij de 

schakelaar en houdcircuit vereenvoudigd zijn tot een looptijd van 

Ts/2 seconde. Evenals in hoofdstuk twee wordt de motor vereenvoudigd tot een 

eerste orde systeem. 
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OAC 

-sT 12 
e s 

figuur 4.5 De vereenvoudigde positieregelkring. 

In figuur 4.5 is: 

hoekpositie 

gewenste hoekpositie 

[rad] 

[rad] 

1 
s 

De totale overdrachtsfunctie van het blokschema van figuur 4.5 wordt gegeven 

door: 

H(s) 
= He(5) Hr(s) 

1 ... Ha(S) Hr(S) 

overdrachtsfunctie combinatie D.A.C.-motor-integrator 

overdrachtsfunctie van de regelaar 

Voor lage frequenties w « Ws geldt bij goede benadering: 

-b;T 
e 2 s == 1 - 1sT 

2 s 

dan geldt: Ho(s) 
K(1 - sTs/2) 

= SeTS + 1) 

(4.3.1) 

(4.3.2) 

Achtereenvolgens zal het stabiliteitsgedrag bekeken worden voor een regeling 

met P of PI actie. Voor de regeling met PD of PID actie zal volstaan worden 

met het vermelden van de resultaten. Van de regeling met P actie en die met 

PD actie is tevens bekeken of het systeem weI of geen overshoot zal 

vertonen. 

-32-
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P-Actie. 

Voor een regelaar met aIleen P-actie geldt: H (5) = x dit levert voor H(s) r r 
de volgende overdrachtsfunctie: 

Xr x (1 - 5Ts/2) 
H (s) = ---=-------.:~----

2 X X T5 
TS + 5(1 _ r ) 

2 + X X r 

(4.3.3) 

Aan de hand van de karakteri5tieke vergelijking van (4.3.3) kan bepaald 

worden onder welke voorwaarden het systeem stabiel is. De wortels van de 

karakteristieke vergelijking van (4.3.3) zijn: 

-1 + Kr K T5/2 ± «1 - Xr X T5/2)2 - 4 T Kr K)1/2 
sl,2= 2T (4.3.4) 

Het systeem is stablel als 51 en 52 beide kleiner zijn dan nul, er dient dan 
2 te gelden: Ts < ~ (4.3.5) 

r 
Er treedt geen overshoot op als 51 en'52 geen imaginair deel,bevattenjaan v 
deze voorwaarde wordt voldaan als geldt: 

PI-Actie. 

V~~r een regeling met PI-actie geldt: H (s) = X (1 + ----T1 ) r r . 5 
1 

Oit levert voor H(s) de volgende overdrachtsfunctie: 

X Xr (s + ~.) (1 - 5T
5

/2) 
H(s) = 1 

3 2 X Xr T5 X Xr Ts X Xr 
s + 2-( 1 2 ) + 2.(K K - 2 T. ) +-

T T r T T. 
1 J. 

(4.3.6) 

(4.3.7) 

1 (4.3.8) 
T 

Oe stabiliteit van de positieregeling met PI-actie kan bekeken worden aan de 

hand van het stabiliteitskriterium van Hurwitz [6]. Oit kriterium gaat uit 

van een karakteristieke vergelijking van de volgende vorm: 
3 2 d3s + d2s + d15 + dO (4.3.9) 
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Het systeem is stabiel als geldt dat dO tot en met d3 allen groter zijn dan 

nul en dat geldt: d1d2 - dOd3 > 0 

Voor de regeling met PI-actie kunnen de volgende waarden voor dO tIm d3 
gevonden worden: 

dO 
K Kr 

0 d
1 

1 K Kr Ts 
> 0 = > = - (K K 2 T. ) T T. T r 

1 
K Kr Ts 

1 

d = 1 (1 > 0 d
3 

1 > 0 hih~ ) = 2 T 2 

De regeling met PI-actie zal stabiel zijn als geldt: 

1 > 
K K r 

2 

T s 

(uit voorwaarde voor d1) 

(uit voorwaarde voor d2 ) 

(4.3.10) 

(4.3.11) 

(4.3.12) 

(4.3.13) 

Voor de positieregelingen met PD of PID-actie kunnen deze afleidingen ook 

berekend worden, in tabel 4.1 staan de stabiliteitskriteria voor de 

verschillende regelacties vermeld. 

Voor de volledigheid worden de vergelijkingen voor dO tIm d3 gegeven 

voor een regeling met PID-actie. 

Ts 
d1 = K K (1 - ~) 

r 1 
(4.3.14) 

Een nadeel van het stabiliteitskriterium van Hurwitz is dat het geen 

informatie geeft over eventueel optredend overkritisch gedrag (overshoot). 

In de volgende paragrafen zal blijken dat, na overgang op z-transformatie, 

via systeemsimulatie de juiste regelparameters kunnen worden bepaald. 
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REGELACTIE STABILITEITSKRITERIUM 

P 

PO 

PI 

PID 

TS < _2_ 
K K 
r 

2 I 
Td < K K T 

r s 

Ti > T/2 

Ts < 2/(K Kr> 
d 1d 2 > dOd 3 

Ti > Ts/2 

1 + K Kr Td > K Kr Ts/2 

T > K Kr Ts Td/2 
d1d2 > dOd3 

GEEN OVERSHOOT 

niet bekeken 

niet bekeken 

tabel 4.1 Voorwaarden t.a.v. stabiliteit en niet overkritisch 

gedrag voor regelingen met P, PD, PI of PID-actie. 

De regeling met aIleen P-actie is verder buiten beschouwing gelaten 

aangezien uit de voorwaarde voor het niet optreden van overkritisch gedrag 

vo1gt dat Kr zeer klein gekozen dient te worden. Dit heeft een ongunstig 

regelgedrag tot gevolg in de vorm van een groot dood gebied.(gebied waarop 

de regelkring niet meer reageert) 

V~~r een diskrete PI regeling is het volgende regelalgorithme uit 

(4.3.7) af te leiden: 

totdat 

(4.3.1S) 

blijkt dat het integrerende deel steeds groter wordt 

optreedt. Om deze reden is de regeling met PI-actie ~ 
Uit dit regelalgor' 

verder buite beschouwing gelaten. 
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4,4. Stabiliteitskriteria van de diskrete positieregelkring. 

In de vorige twee paragrafen is duidelijk geworden dat aIleen de regelingen 

met PD of PID-actie een gunstig regeigedrag kunnen opleveren. Door z

transformatie toe te passen kan de invloed van de houdschakeling en het 

bemonsteren volledig meegenomen worden in de systeemanalyse,Als uitgangspunt 

voor de z-transformatie zal steeds het blokschema van figuur 4.6 dienen. 

T 
s 

H 
r 

micro- U 
1---""

computer 

TS 

* U 
proces 

figuur 4.6 Blokschema diskrete positieregeikring. 

t 

"\ ",... S 8 
.-'( 

r - - \ -- .... 
I • 
I T So I S 

De z-transformatie voor het teruggekoppelde systeem van figuur 4.6 luidt als 

voIgt: 

H(z) (4.4.1> 

In figuur 4.7 staat het blokschema van het systeem afgebeeld waarvoor de 

positieregeling ontworpen en getest is. Het geregelde proces omvat de 

combinatie houdcircuit - versterker - motor en integrator, waarbij is 

aangenomen dat de looptijd welke ontstaat ten gevolge van de benodigde 

rekentijd te verwaarlozen is. 

T s 

micro
computer OAC 

T 
s 

figuur 4.7 Het geteste systeem. 
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De servo-versterker is op de THE gebouwd. Deze werkt op een voedingsspanning 

van 24V en kan maximaal 30A stroom leveren. Als servo-motor is een SERVALCO 

TM 530 schijfanker geIijkstroommotor gebruikt. Op de uitgaande as van deze 

motor zit een harmonic drive bevestigd.(type HDUC20-80-2A-BL3) De combinatie 

gelijkstroommotor - harmonic-drive wordt beschouwd ais een eerste orde 

systeem. Figuur 4.8 toont de aanioopkromme van deze combinatie. 

12 

10 

- -

5. 

4 

I ~ ~1 -: 5:; 
T", 

.,; 

7 
/ 
I 
I 

t 

figuur 4.8 Aanioopkromme motor - harmonic-drive. 

"123, 
~.~-2 

Uit figuur 4.8 voIgt dat de mechanische tijdsconstante (T) van deze 

combinatie gelijk is aan 7 maal T . De sampletijd bedroeg bij deze meting 5 s 
milliseconde, hieruit voIgt dat T geIijk is aan 35 milliseconde. Deze waarde 

ligt tussen de waarde van de mechanische tijdsconstante welke van de 

Bersselaar [2J meet en berekent voor een overeenkomstig systeem. 

V~~r de totale versterkingsfactor K van het systeem geldt de volgende 

formule: 

Q max 
p 

U max 

Qmax P 
K = U max 

maximale toerental van de motor 

oplossend vermogen combinatie puisgever - pulsvormer 

maximale regelaaruitgang 
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= 50 omw/sec 

= 8000 bit/omw 

= 127 bit 



Uit deze gegevens voIgt dat de totale versterkingsfactor gelijk is aan 

3150 sec- 1. Hiermee zijn de systeemparameters bekend. 

Formule 4.4.3 geeft de laplace-transformatie van het systeem van fiquur 

4.7 weer: 

Sa(s) 
= -t-- = 

U (5) 

1 - e 
s 

-5T 
5 

SetS + 1) 

Over gang naar het z-domein levert: 

Z(T
S 

+ at - t) + 1 - aT - T a 

= K( (Z _ 1)(z _ a) 5 ) 

met a reeksontwikkeling van a qeeft: 

T 2 
Ts 

3 

a = 1 - --2.+ - --+ '" .. .. ,. . .. ~ '" . 
T 2! 2 3' 3 1 • T 

• 

(4.4.3) 

(4.4.4) 

(4.4.5) 

Omdat Ts minimaal een factor tien kleiner dient te zijn dan 1 [14] worden 

bij het benaderen van aT in de teller van (4.4.4) drie term en meegenomen en 

bij het benaderen van aTs twee, er geldt dan: 

T 2 
-L Ts + aT -1 ~ 2 T 

T 2 
~ -L 

2 T 

Substitutie van (4.4.6) in (4.4.4) geeft de volgende benadering van Ha(Z): 

T 2 (z + 1) 
5 (4.4.7) 

Bij het bekijken van de stabiliteitsgrenzen van het systeem zal gebruik 

gemaakt worden van het Jury kriterium [14]. Het voordeel van deze methode is 

dat de karakteristieke vergelijking van formule (4.4.1) niet extra 

getransformeerd hoeft te worden. 
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Bij het gebruik van het stabiliteitskriterium van Jury gaat men als voIgt te 

werk: 

- Stel de karakteristieke vergelijking is gegeven door: 
n n-1 - F(z) = anZ + an_1z + ...... + a1z + aO = 0 (4.4.8) 

waarin an > 0 

- stet de vo!gende tabel op: 

a 1 a2 
a n-1 a n-2 
b1 b2 
b n-2 b n-3 

Co c 1 · .......... cn- 3 
cn- 2 cn- 3 ........ c 1 
enzovoort. 

- Zet deze tabel door tot er 2n - 3 rijen z~Jn. De elementen bk, ck 
enzovoort worden ala voIgt gedefinieerd: 

b - aO an- k c -- I bO bn- 1- k 
k - an ak k bn- 1 bk 

enzovoort. 

- Het Jury kriterium voor stabiliteit luidt: 

- Alle wortels van F(z) liggen binnen de eenheidscirkel als valdaan 

is aan de volgende voorwaarden: 

1) FeO >0 

2) F(-1) > 0 als n even is 

F(-1) < 0 als n on even is 

3) Vaar de absolute waarde van de eerste termen 

van de 2n - 3 rijen moet gelden: 

laOI < lanl lbo' > Ibn_1, ICOI > Icn_2 , enz. 

V~~r een regelaar met PD respectievelijk PID-actie zijn de volgende 

overdrachtsfuncties af te leiden.[13]: 

T 
Hrpd(Z) = Kr (1 + :L:.....1 ...9.) 

Z Ts 

T z T (z - 1 ) 
Hrpid(Z) = Kr {1 + 5 

1) + 
d ) T. (z Ts z 

1 
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Invullen van (4.4.7) en (4.4.10) in (4.4.1) levert de overdrachtsfunctie van 

de totale reqelkrinq inqeval van een reqelaar met PD-actie. V~~r deze 

overdrachtsfunctie bezitten de coefficienten van de karakteristieke 

verqelijkinq de volqende waarden: 

aO = -Td Ts K Kr/2t a1 = ~ + K Kr Ts/2T (4.4.12) 

a2 = -1 - ~ + K Kr T5(T5 + Td )/2T a3 = 1 

Bij het toepassen van het Jury kriterium wordt voor de bij bovenstaande 

coefficienten karakteristieke verqelijkinq altijd voldaan aan de voorwaarden 

voor F(1) en F(-1).Verder dient dan noq te qelden: 

laol < la31 hieruit volqt: Td < 2T/(T K K ) (4.4.13) 
2 2s r 

lbO' > 'b2' hieruit volqt: laO - a3 I > laOa2 - a 1a3 , (4.4.14) 
In de volqende paraqraaf zal het kriterium (4.4.14) bekeken worden aan de 

hand van een computerprogramma. 

Invullen van (4.4.11) en (4.4.7) in (4.4.1) levert de overdrachtsfunctie 

van de totale reqelkrinq inqeval van een regeling met PID-actie. De 

coefficienten van de karakteristieke verqelijking hebben dan de volgende 

vorm: 

ao = Kr K Ts/2T 
a1 = -~ - Kr K T5(T

5 
+ Td '/2T (4.4.15) 

a2 = 1 + 2~ + K K T 2(T IT. - Td/T l/2T r S 515 
a3 = -2 - ~ + Kr K T5

2
(1 + T5/Ti + Td/Ts'/2t 

a4 = 1 

Bij het toepassen van het Jury kriterium wordt voor de bij bovenstaande 

coefficienten behorende karakteristieke vergelijking altijd voldaan aan de 

voorwaarden voor F(l) en F(-1).Verder dient dan noq te qelden: 

laol < la4 , hieruit volqt: Td < 2T/(Ts K Kr' 

IbOI > Ib3 1 

ICOI > ICzl 

Stabiliteitsqrenzen PD en PIP reqelactie5. 

(4.4.16) 

(4.4.17) 

(4.4.18) 

Bij het bepalen van de stabiliteitsgrenzen van de PD en PID reqelacties 

vormen de identieke vergelijkingen 4.4.13 en 4.4.16 het uitgangspunt. Deze 

vergelijkingen geven een noodzakelijke maar niet voldoende voorwaarde voor 

stabiliteit waaraan Td moet voldoen. Om deze reden is Td als variabele 

parameter gekozen bij de overige stabiliteitsei5en. 
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De reqelinq met PD-actie is stabiel als aan voorwaarde (4.4.13) en (4.4.14) 

wordt voldaan. Voorwaarde (4.4.14) wordt ais voIgt geschreven: 

IbOI - Ib21 ) O. Uit (4.4.12) en (4.4.14) voIgt: 

(4.4.19) 

Door IbOI Ib2 1 als functie van Td te tekenen kan bekeken worden of een 

bepaalde keuze van de reqelparameters voldoet aan het stabiliteitskriterium 

van Jury. In figuur 4.9 is deze werkwijze uitgevoerd voor een regeling met 

PD-actie. 

:~~ (1- i 
22 

~8S( 89 -- ASS( 8'2 ) 

figuur 4.9 IbOI - Ib2 1 als functie van Td 

voor een regelinq met PD-actie. 

JAG fL{J?~ 

K 3153. 
Kr i. 

"J 200. 

i .SE-3 

De stabiliteitsvoorwaarde (4.4.13) zal worden toegepast op de drie situaties 
van fiquur 4.9 

- situatie 1) 15 = 3.5 msec Td < 6 msec 

geen stabiel qedraq moqelijk 

- situatie 2) Ts = 2.5 msec Td < 9 msec 
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stabiel gedrag voor 2 msec < Td < 6 msec 

- situatie 3) T5 = 1.5 msec Td < 15 msec 

stabiel gedrag voor 1 msec < Td < 13 msec 

Verder bleek dat verkleinen van Kr de stabiliteitsgrenzen zal vergroten. 

De regeling met PID-actie is stabiel ais aan de voorwaarden (4.4.16), 

(4.4.17) en (4.4.18) wordt voldaan. De voorwaarden (4.4.17) en (4.4.18) 

worden als voIgt geschreven: IbOI Ib31) 0 ICOI Ic21 ) 0 

Deze twee voorwaarden zijn wederom als functie van Td getekend, zie figuur 

4.10 en figuur 4.11. 

i 5 '5E-? 
T· 2.2i 

.~SS( 80) - ,~BS( 9'3 t 

Td 2. 
TAu 0.335 
K 50. 
Kr 0.3 
"I 200. 

i. 

figuur 4.10 IbOI Ib31 en ICOI Jc2 1 als functie 

Td voor een regeling met PID-actie. 

Conclusies. 

Uit de figuren 4.9, 4.10 en 4.11 kan het volgende geconcludeerd worden: 

- een kleine sampletijd is gunstig voar stabiel gedrag. 

vermindering van Kr heeft een vergroting van het stabiele gebled 

tot gevoig. 

h l-, 1.L1 ~ ~ ~ t"ft ~ ~ Y1 ItA, f f..,; L-GA 
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- vaar de PID-actie geldt dat variaties van T. slechts een kleine 
1 

invloed hebben op de stabiliteitseisen. 

4' 

-2j 

\ 

~4 i 
'j---

I 

,~8S( ce) - :\8S( C2) 

Td (SeC) 

:5 1 .~~-3 
T ~L~'-~ 
1'4 3. 
TAJ 0.235 
K 3'!50~ 

1\, 1 

"i 200. 

T-

figuur 4.11 lbO' Ib3 1 en ICOI Ic21 als functie 

Td vaor een regeling met PIO-actie. 

4.5. Simulatie regelkring met PO of PIO-actie. 

Het bekijken van de stabiliteitsgrenzen van een regelkring kan slechts 

dienen als globale afschatting van de regelparameters aangezien er geen 

informatie wordt verkregen over het al dan niet aptreden van overshoot.Op 

overeenkomstige wijze als in paragraaf 3.4 zal het gedrag van de regelkring 

gesimuleerd worden. Deze simulatie dient als definitieve bepaling van de 

regelparameters. 

Ten behoeve van het simulatieprogramma dient in eerste instantie de 

inverse z-transformatie bepaald te worden van de combinatie houdcircuit

motor (harmonic-drive) - integrator.Omdat het nu om de definitieve 

afschatting van de regelparameters gaat is de vereenvoudiging volgens 

(4.4.7) niet toegepast. 
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De inverse z-transformatie van (4.4.4) levert: 

SaCnTs) = (1 + a) Sa(nTs - Ts) - a Se(nTs - 2Ts) + C4.5.1) 

R (Ts + aT - T) U(nTs - Ts) + R(T - aT - aTs) U(nTs - 2Ts) 

Formule 4.5.1 geeft de positie van het systeem op tijdstip nTs afhankelijk 

van de vorige twee posities en de vorige twee regelaaruitgangen. 

Inverse z-transformatie van (4.4.10) levert voor de diskrete PD

regelactie: 

(4.5.2) 

Inverse z-transformatie van (4.4.11) levert voor de diskrete PID-actie: 

U(nTS ) = U~nTs - Ts' + Rr (1 + Td/Ts + Ts/Ti) Ee(nTs ) - (4.5.3) 

- Rr (1 + 2Td/Ts) Ee(nTs - Ts) + Kr Td/TsEe(nTs - 2nTs ) 

Door gebruik te maken van de differentievergelijking van het 

positiealgorithme [14] wordt de door de rekentijd geintroduceerde looptijd 

verkleind ten opzichte van de looptijd van de snelheidsvergelijking van het 

positiealgorithme. 

Figuur 4.12 toont de flowchart van het simulatieprogramma van de 

positieregelkring. Het simulatieprogramma simuleert een regelkring met PD

actie als T. gelijk is aan nul. Als T. niet gelijk is aan nul wordt een 
1 1 

regelkring met PID-actie gesimuleerd. Nadat een aantal initialisaties zijn 

uitgevoerd komt het programma in een loop terecht. In deze loop worden 

achtereenvolgens berekend: S(nTs )' Ea(nTs ) en U(nTs )' Met behulp van het 

tekenprogramma GRAF zijn de resultaten van het simulatieprogramma uitgeplot. 

Deze resultaten worden weergegeven door de figuren 4.13 en 4.14 . De gekozen 

regelparameters werden via een aantal testruns vastgesteld waarbij de 

resultaten van paragraaf 4.5 als uitgangspunt dienden. Er dient opgemerkt te 

worden dat in het simulatieprogramma gerekend is met reeele getallen de 

figuren 4.13 en 4.14 leveren dus de resultaten voor een ideale controller en 

bijbehorend meetsysteem. 
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faInTs - Tsl ' EalnTs - 2Ts) : Sag 

SaInTs) : SalnTs- T.) : SaInTs 2Ts) 0 

U(nT ) : 0 n : 0 • 

PO-regeling 

bep~~l SaInTs) valgen. (4.5.1) 

Ea(nT.) : Sag - SaInTs) 

bepaal UlnT
s

) valgens (4.5.2) IPO) 

of valgen. (4.5.3) IPrO) 

U(nT.) 127 

EalnTs - 2Ts) 

SaInTs - 2Ts) 

EalnTs - Ts) Ea(nT s - T.) 

SaInTs - Ts) SaInTs - Ts) 

n : n+1 

ElnT ) 
s 

S(nT ) 
5 

fiquur 4.12 Flowchart van het simulatieproqramma. 

van de positiereqelkrinq 

Uit de resultaten van het simulatieproqramma blijkt dat het theoretisch 

moqelijk is om de qewenste positie te bereiken zonder overshoot, zowel voor 

een reqelinq met PD-actie als voor een reqelinq met PID-actie. Tevens blijkt 

dat een reqelinq met PD-actie een snellere respons qeeft dan een reqelinq 

met PID-actie. 
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a. 
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i3 1 .E"~3 
T,~LJ 0.03~ 

MNTAL S,~MPLES ,00. 

nTs 

figuur 4.13 Gesimuleerde PD positieregelaar. 

XHJ' ~·Celler,SL 'i 00 ~ r:r s) ; 
d) 25 ~r 2. ----//-'" T; a.018 

// 
Td f-') 
I( ::150. 

J 

; .E-3 I ;:e TS 
" 

I TMJ a.235 

I .~ANnL SM1PL.ES 120. 

l'S 
5 I 
I 1 ~ 

4 " I ~ 

'I 3 
n~s 

v-y--~ c: ,i3 

3/ v:Ts X12 i 
! 

2 c, 4 S ;0 L , 

X13' -'1 

fiquur 4.14 Gesimuleerde PID positiereqelaar. 
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4.6. Qntwerp van een PID/PD positieregelaar in assembleertaal. 

De door Cordewener ontworpen PID ~egelaar [3] kan gebruikt worden voor een 

minimale sampletijd van 4 milliseconde. Zoals in de voorgaande paragrafen is 

aangetoond is het gebruik van een kleinere sampletijd noodzakelijk. V~~r het 

verkrijgen van een ·snellere" PID regelaar staan in principe de volgende 

drie mogelijkheden ter beschikking: 

1) - reken met 8 i.p.v. met 16 bits getallen. 

2) - gebruik een 16 bits microcomputer. 

3) - maak gebruik van een ·snelle" rekenchip. 

Mogelijkheid 1 valt af door de geringe rekennauwkeurigheid die dan te 

behalen is, de tweede mogelijkheid valt af omdat de microcomputer op basis 

van de intel-8086 microprocessor nog in ontwikkeling is. Mogelijkheid drie 

was de enige die overbleef. De gebruikte rekenchip (intel 8231) wordt 

beschreven in paragraaf 5.5.2. Met behulp van deze rekenchip is een PID/PD 

positieregelaar ontworpen die een maximale rekentijd van 0.5 milliseconde 

nodig heeft. In deze paragraaf zal de software van deze PID/PD 

positieregelaar beschreven worden. 

In figuur 4.15 staat de flowchart van de initialisatie routine PI DIN 

afgebeeld. In deze routine worden de regelparameters aan de gebruiker 

gevraagd. Teneinde een voldoende grote rekennauwkeurigheid te bereiken 

dienen de regelparameters met 16 vermenigvuldigd opgegeven te worden. 

Voordat de nieuwe regelaaruitgang uitgegeven wordt naar de versterker dient 

deze met 16 gedeeld te worden. Ais voor K *16*T /T. nul wordt ingevuld ziet r s ~ 

het programma dat als een keuze voor een PD-regelactie, elke andere waarde 

zal tot gevolg hebben dat er gekozen wordt voor een PID regelactie. 

In de gebruikte software wordt de PD-regelactie (4.5.2) als voIgt 
berekend: 

De PID-regelactie (4.5.3) wordt als voIgt berekend: 

+ U(nT - T ) 
S 5 

-47-

(4.6.1) 

(4.6.2) 



(BEGIN) 
PilllN . 

-1 
Oisable InterruptsJ 

J 
Vrug gebruiklU' nur: 

de gewen.te hoekpositie Sag 

- 16 K r • 16 K r IT 16 K T dfT. r s 1 • r 

y ~ N 

~ 
r s 1 

1 
APO 16 K (1 • TdlTs l APIO = 16 K 11 + Td/Ts • T/1i l 

r r 
BPD = 16 Kr TdfTS 8PIO = 16 Krll • 2 Td/Tsl 

ePIO = 16 K Td lT s r 

~ ~ 
EalnTs - T,,' . SSg EelnTs - Usl : ESlnTs - T s I • Sa 
RIO) • - apo EelnTs - T ) RIO ) = CPIO EalnT. - 2T,) - 8PIO £alnT. - T I s s 
zend RCO) en APO niae de zend RIO) an APIa naar da 

stack .an de rekenchip naar de stack van de rekencnip 

~ ~ 
interrupt service interrupt service 

routine u PDCONT routine is PI~eON 

l I 
Y 

Able Interrupts 

• LOOP: 
"lOP 

JHP LOOP 

figuur 4.15 Flowchart routine PIDIN. 

Voor de volgend parameters, berekend in PIDIN geldt: 

(4.6.3) 
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De PD-regelactie wordt berekend in de routine PDCONT(roller) de PID

regelactie wordt berekend in de routine PIDCON(troller). Figuur 4.16 geeft 

de flowchart van de routines PIDCON en PDCONT. 

stuur UlnTsl naar de motor 

RlnT,l • 16 UlnTsl - BPID telnTs l 

+ ePID faInT. - Tsl 

AlnY,' • - SPD fainTs' 

stuur RloTsl en APII)O naar 

di stack van de rekenchip 

EaloTs - Tsl • EelnTs l 

UlnT,1 

IPIDeON) 

IPOCONTI 

(PIOeON) 

121 f----, 

figuur 4.16 Flowchart interrupt service routines 

PIDCON en PDCONT. 

Teneinde de nieuwe regeluitgang zo snel mogelijk uit te kunnen geven na het 

binnen halen van Ea(nTs ) worden de beide regelalgorithmes (4.6.2) en (4.6.3) 

in figuur 4.16 ais voIgt berekend: 

(4.6.4) 

R(nT
S

) wordt in de vorige reqellus bepaaid voor de PD-reqelinq qeldt dan: 

(4.6.5) 
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en voor de PIO-regeling geldt: 

(4.6.6) 

Behalve voor wat betreft de berekening van R(nT ) zijn de routines POCONT en s 
PIOCON identiek. 

AIle berekeningen worden uitgevoerd door de rekenchip. Oeze rekenchip 

maakt gebruik van een interne stack. Op deze stack dienen de te bewerken 

getallen te worden geplaatst. Door in de vorige regellus AP(I)D en R(nTs ) op 

de stack te plaatsen kan de nieuwe uitgangswaarde zo snel mogelijk berekend 

en uitgestuurd worden. 

In de routine PIDIN worden AP(I)D en R(O} op de interne stack van de 

rekenchip geplaatst ten behoeve van de eerste regellus. 

Omdat bij het delen door de intel 8231 rekenchip de uitkomst afgebroken 

wordt, wordt er gedeeld met behulp van snelle deelroutines (delen door 

machten van twee). Oeze routines ronden de uitkomst af. 

4.7. Testresultaten PIO en PO positieregeling. 

In figuur 4.17 staan de resultaten van de regeling met PO-actie vermeld, 

figuur 4.18 toont de resultaten van de regeling met PIO-actie. beide 

regelingen zijn getest op de al eerder beschreven opstelling. Uit deze 

figuren blijkt dat overeenkomstig de simuiatieresuitaten de regeling met PO

actie sneller is dan die met PIO-actie. Bij de regeling met PD-actie blijft 

er echter een eindfout over. (in dit geval van 1 bit) 

Concluderend kan gesteld worden dat afhankelijk van de gebruikerseis 

gekozen kan worden voor een PIO dan weI PO positieregelaar waarbij de 

volgende kriteria gelden: 

- snel, er mag een eindfout optreden 

- nauwkeurig minder snel, eindfout is nul 
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figuur 4.17 Testresultaten PD-actie. 
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figuur 4.18 Testresultaten PID-actie. 
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HOOFDSTUK 5. LINEAIRE ACTUATOR: HARDWARE EN REGELSYSTEEM. 

5.1. Inleiding. 

De totale opstelling van de lineaire actuator is onder te verdelen in twee 

stukken: - het mechanische deel met bijbehorende versterker, analoge 

snelheidsregeling en inkrementeel meetsysteem. 

- de microcomputer en bijbehorende interfaces. 

Door van Bommel is het mechanische deel gebouwd en doorgemeten. Aangezien 

dit deel uitgebreid is behandeld [2] wordt hier volstaan met het geven van 

een overzicht. De bij de opstelling behorende versterker, analoge 

snelheidsregeling en inkrementeel meetsysteem zijn ook door van Bommel 

uitgekozen en aangesloten. 

De microcomputer, welke als besturingsorgaan dient, bestaat uit een 

standaard E.W.M.C. In deze E.W.M.C. wordt gebruik gemaakt van een ·snelle" 

rekenchip waardoor de benodigde rekentijd sterk verminderd kan worden. Een 

speciale schakeling, de zogenaamde positiecomparator, dient als interface 

tussen meetlineaal of pulsgever en de microcomputer. Ret storingsvrij werken 

van de microcomputer wordt bereikt met behulp van optocouplers. Deze 

optocouplers zorgen ervoor dat de microcomputer en eindversterker galvanisch 

van elkaar gescheiden zijn. Figuur 5.1 toont de opbouw van het totale 

regelsysteem. 

In dit hoofstuk zullen de hierboven vermelde delen na elkaar worden 
behandeld. 

~.2. Het mechanische deel. 

De constructie van figuur 5.2 is toegepast bij het ontwerp van de lineaire 
actuator. Deze constructie bestaat uit een spindel moer overbrenging waarbij 

de moer verbonden is met de vaste wereld, terwijl de spindel direkt 

gekoppeld is aan de motor. Op deze wijze wordt de optredende speling tot 

een minimum beperkt. 
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fiquur 5.1 De opbouw van bet totale reqelsysteem. 



figuur 5.2 Toegepaste constructie. 

Als motor is een AXEM MC19P motor toegepast daarbij is de bijbehorende 

versterker, type Axodyn 05LV08, gebruikt. De snelheidsterugkoppeling wordt 

verzorgd via een tacho die aan de motor bevestigd is. Het tacho-signaal 

dient als snelheids 1st Wert voor de analoge PID-regeling (zie bijlage 3) 

welke voor de versterker zit. Figuur 5.3 toont het blokschema van de 

hierboven beschreven combinatie. 

_ ...... i 
. I 
I ' 
L._.-=--=-._._.:::!J 

figuur 5.3 Opbouw en regelkarakteristiek combinatie 

PID regeling versterker motor tacho. 

Met behulp van eindschakelaars en een noodstopschakelaar is de robotarm 

beveiligd voor het uit bereik lopeno V~~r de eindschakelaars werd gebruik 

gemaakt van hall-effect schakelaars, deze kunnen op de interruptmatrix van 

de microcomputer aangesloten worden (zie bijlage 4). Er dient dan een 

interrupt-service routine voorhanden te zijn welke voorkomt dat de robotarm 

uit zijn bereik loopt. Als de hall-effect schakelaars gefaald hebben, 

bijvoorbeeld door een software fout, zorgt een tweede beveiliging ervoor dat 

een calamiteit uitblijft. Deze tweede beveiliging bestaat uit een Micro

switch mechanische schakelaar welke aangesloten is op de noodstop 

aansluiting van de versterker. 
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5.3. Het inkrementele meetsysteem. 

Er is een onnauwkeurige spindel in combinatie met een direkt meetsysteem 

toegepast. De filosofie hierachter is dat eventuele fouten in de spindel 

gecompenseerd dienen te worden door een positieregeling. De toegepaste 

meetlineaal is de Heidenhain LS513. Deze lineaal bezit een raster met een 

steek van 0.04 mm. Door viermaal interpolatie uit te voeren op de flanken 

van de sinus die met het raster ontstaat wordt een oplossend vermogen van 

0.01 mm verkregen. Betreffende interpolatie wordt uitgevoerd in de 

positiecomparator. In het midden van de meetlineaal zit een referentieteken 

dat gebruikt kan worden voor het initialiseren van de positietellers. 

Op de motor zit een standaard pulsgever gemonteerd.(type Axumerik GJV1 

7000000 R4132). Deze pulsgever levert, na interpolatie op de flanken, 4000 

pulsen per omwenteling. De spoed van de spindel bedraagt 25 mm/omw. Uit 

beide gegevens voIgt dat het oplossend vermogen van de pulsgever gelijk is 

aan 0.00625 mm. 

Het toepassen van zowel een meetlineaal als een pulsgever biedt het 

voordeel dat de snelheid van de arm vergeleken kan worden met die van de 

motor. 

5.4. De positiecomparator. 

5.4.1. Beschrijving. 

De positiecomparator is een electronische schakeling die als interface dient 

tussen de meetlineaal of pulsgever en de microcomputer. Met behulp van de 

positiecomparator en stuursignalen vanuit de microcomputer is het mogelijk 

de snelheid (VELOC) en de positiefout (EPS) te bepalen. Het bepalen van de 

positiefout op hard-ware in plaats van op soft-ware basis maakt een snellere 

regeling mogelijk. Doordat er in de positiecomparator gewerkt wordt met 24 

bits getallen loopt het positiebereik vanaf _223 bit tot en met 223 _ 1 

bit. (2-complements notatie) 

Naast de hierboven vermelde functie bepaald de positiecomparator of de 

positiefout kleiner (APROX), gelijk (EPROX), of groter (BPROX) is dan een 

ingestelde waarde. Deze drie signalen kunnen gebruikt worden om de 

microcomputer op interrupt basis aan te sturen. 
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fiquur 5.4 Schema van de positiecomparator. 
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Aan de hand van figuur 5.4 zal de werking van de positiecomparator besproken 

worden. De schema's van de positiecomparator zijn bijgevoegd in 

bijlage 5. 

De gebruikte afkortingen in figuur 5.4 hebben de volgend betekenis: 

VELOC 

EPS 

IW 

PROX 

LOAD 

RESET 

C.DISABLE 

POSMR 

RDEPS 

LDIW 

IWOBF 

EPSIBF 

IWACK 

EPSSTB 

APROX 

EPROX 

BPROX 

snelheid 

positiefout 

gewenste positie 

waarde waarmee de positiefout vergeleken wordt 

snelheid load signaal 

reset signaal voor de snelheidscounters 

dit signaal stopt de snelheidmeting 

reset signaal voor de positiecounters 

stuursignaal voor het inlezen van de positiefout 

stuursignaal voor het uitgeven van de gewenste positie 

istwert output buffer full signaal (handshaking) 

eps input buffer full signaal (handshaking) 

ist wert acknoledge signaal (handshaking) 

eps strobe signaal 

above PROX 

equel PROX 

below PROX 

Ret hart van de positiecomparator bestaat uit: 
- 6 vier bits counters. 

- 6 vier bits D-Iatches. 

- 6 vier bits full-adders. 

- 3 acht bits three-state latches. 

- 6 vier bits comparators. 

In de counters wordt de momentane positie van de lineaire actuator 

bijgehouden. Door het POSMR signaal hoog te maken worden de counters 

gereset. De full-adders tellen de door de counters aangeboden waarde op bij 

de waarde die aangeboden wordt door de D-Iatches plus een. Als de D-latches 

geladen worden met de geinverteerde waarde van de gewenste positie staat op 

de uitgangen van de full-adders de negatieve positieiout in 2-complements 
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notatie. De 24 bits negatieve positiefout wordt aangeboden aan de three

state latches welke het met behulp van stuursignalen mogelijk maken de 24 

bits positiefout in delen van 8 bit groot (low,middle en high) uit te lezen. 

De uitgangen van de full-adders worden tevens aangeboden aan de ingangen 

van de 6 vier bits in cascade geschakelde comparators. Deze comparators 

vergelijken de 24 bits positiefout met een opgegeven waarde PROX genaamd. 

Omdat de negatieve positiefout aangeboden wordt dient PROX negatief (2-

complements) opgegeven te worden. De drie uitgangen van de in cascade 

geschakelde comparators hebben hierdoor de volgende betekenis: 

- een high op uitgang APROX houdt in dat de positiefout kleiner is dan 

PROX 

een high op uitgang EPROX houdt in dat de positiefout gelijk is aan 

PROX 

een high op uitgang BPROX houdt in dat de positiefout groter is dan 

PROX 

Deze drie signalen kunnen gebruikt worden om de microcomputer op interrupt 

basis aan te sturen. 

PROX kan slechts acht bit groot aangeboden worden aan de comparators, de 

schakeling is namelijk zo aangesloten dat hit 7 van PROX aangeboden wordt 

aan de 17 most significant bits van de in cascade geschakelde comparators. 

Het gevolg hiervan is dat PROX slechts instelbaar is tussen -127 en 128 bit. 

5.4.2. Laden van de gewenste positie. IW, in de D-latches. 

De D-latches zijn aIle zes aangesloten op dezelfde parallelle output poort 

van de EMWC. Met behulp van het LDIW signaal is het mogelijk deze latches, 

in groepjes van twee, na elkaar input-enable te maken. Hierdoor wordt de 

mogelijkheid geschapen om respectievelijk low-,middle- en high IW te laden 

in de D-latches teneinde een 24 bits gewenste positie te kunnen opgeven. 

Om het bovenstaande te realiseren dient de programmable peripheral 

interface (PPI) 8255-0 in mode 1 gezet te worden. In deze mode gebruiken de 

poorten A en B poort C om stuursignalen te accepteren of te generen 

(handshaking). Poort B wordt begruikt als output poort voor het verzenden 

van resp. low-,middle- en high IW. Het verzenden van data naar poort B heeft 

tot gevolg dat het IWOBP signaal laag zal worden. Het IWOBF signaal 

genereerd - met een bepaalde vertraging - in de positiecomparator een IWACK 
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signaal. Dit signaal reset het IWOBF signaal, omdat het aangeslaten zit op 

de ACK ingang van de PPI (handshaking). Daarnaast dient het IWACK siqnaal 

als clockpuls voar het shift-register (4035). Op deze manier worden de 

input-enable signalen ten behoeve van de D-latches gegenereerd. V~~r het 

laden van de gewenste positie dienen de volgende handelingen te worden 

verricht :' 

- set LDIW bit C6 8255-0 

- stuur een dummy naar poort B 

- reset LDIW 

- stuur low-IW naar poort B 

- stuur middle-IW naar poort B 

- stUUt high-IW naar poort B 

- set LDIW 

- reset LDIW 

Figuur 5.5 geeft het tijddiagram van de verschillende signalen welke 

gegenereerd worden bij het laden van de gewenste positie. 

LOIW 

stuur dummy stuur stuu~ 

uit IW-low uit rW-middle uit 
-IW-08f ----,U..---~U.---------.U 

stuur 
rW-high uit 

U 
IWACK 

ADO 

A01 

A02 

U U U 
IW-low 
enable 

IW-middle 
enable 

IW-high 
enable 

u 

figuur 5.5 Signal en benodigd vaor het laden van 

de gewenste pasitie. 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

Nadat het LDIW signaal voar de eerste keer gereset is bevatten de uitgangen 

van het shift-register de geinverteerde waarde van de bijbehorende ingangen. 
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Elk hierna volgend IWACK signaal zal de uitgangen van het shift-register een 

plaats naar rechts doen opschuiven. Hierdoor wordt bereikt dat 

achtereenvolgens ADO/ AD1 en AD2 low zullen zijn waardoor de bijbehorende 

latches na elkaar enabled worden. 

Na het laden van de gewenste positie dient LDIW nog een keer geset en 

gereset te worden dit is nodig om een EPSCOUNT signaal te genereren. Op deze 

wijze wordt ook bij stilstand van de arm de nieuwe positiefout in de three

state latches geladen. 

Hieronder staat de programmatuur afgedrukt welke gebruikt kan worden om 

de gewenste waarde te laden in de comparator: 

LADEN VAN DE QEWENSIE EQSITIE. 
MVI A,ODH ;SET LOADIW BIT C6 8255-0 

STA PCONTO.IOSEG 

MVI A/OOH ;STUUR DUMMY NAAR POORT B 8255-0 

STA PIW. IOSEG 

MVI A/OCH ;RESET LOADIW BIT C6 8255-0 

STA PCONTO. lOSEG 

LOA POSITI.DATA+3 ;HAAL LOW POSITIE OP 

CMA ;lNVERTEREN 

STA PIW.IOSEG iNAAR COMPARATOR ALS IW-LOW 

LOA POSITI.DATA+2 iHAAL MIDDLE POSITIE OP 

CM! 

STA PIW.IOSEG iNAAR COMPARATOR ALS IW MIDDLE 
LOA POSITI.OATA+1 iHAAL HIGH POSITIE OP 

CM! 

STA PIW.IOSEG iNAAR COMPARATOR ALS IW-HIGH 
MVI A,ODH iSET LOADlW I.V.M. GENEREREN 

STA PCONTO.IOSEG iEPSCOUNT SIGNAALR 
MVI A/OCH iRESET LOAOIW 

STA PCONTO.IOSEG 

5.4.3. Inlezen van de positiefout, EPS. 
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Voor het inlezen van de positiefout wordt poort A van de PPI 8255-0 

gebruikt. Oak bij het inlezen van de positiefout wordt gebruik gemaakt van 

Mhandshakingft signalen.(mode 1) 

Teneinde te voorkomen dat de three-state latches nieuwe informatie 

opnemen tijdens het uitlezen van de posltiefout dient hun latch enable input 

E low te zijn tijdens het inlezen van de positiefout door de microcomputer. 

Dit wordt verzorgd door het RDEPS signaal hoog te maken, hierdoor wordt de 

latch enable input E low gemaakt ongeacht de waarde van EPSCOUNT.(zie figuur 

5.4) Tevens dient het RDEPS signaal als MR voor de flip-flop (40175). Met 

behulp van deze flip-flop, die het EPSIBF signaal als clock gebruikt, is het 

mogelijk de three-state latches na elkaar output enable te maken en in te 

]ezen. Aan de hand van figuur 5.6 zal dit worden verduidelijkt. 

RDEPS dummy wordt EPS-low wordt EPS-middle wordt 
ingelezen ingelezen ingelezen 

V V ~ 
'" '1 

\ { \ I, EPSIBF 

\ \ 

Clock '~,nl I ':UP\I _-----111 \ I /1 '~ I 
I \'---i-I ---------' I '---1-1-------

EPSSTB 

00 

i\lJ I\Jj 
EP$-low wordt in de 
input-latch gel aden 

EPS-middle wordt in de 
input-latch geladen 

figuur 5.6 Signalen t.b.v. het inlezen van EPS. 

Nadat het RDEPS signaal hoog gemaakt is en een RD naar Poort-A zal worden 

verzonden zal door de CPU die waarde worden ingelezen welke op dat moment in 

de input-latch staat van poort A. De opgaande flank van de RD puIs zorgt 
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ervoor dat het EPSIBF signaal laag zal worden. De neergaande flank van 

EPSIBF genereert, d.m.v. een one-shot, een clock-puIs in de comparator (zie 

figuur 5.4). Deze clock-puIs dient als clock ingang voor de gebruikte flip-

flop (40175). De neergaande flank van de clock-puls genereert de EPSSTB 

puIs, dit signaal maakt EPSIBF weer hoog en zorgt ervoor dat het aan poort A 

aangeboden signaal geladen wordt in de input-latch van poort A. 

Tijdens de eerste read instructie zal een niet relevante waarde gelezen 

worden en de gegenereerde clockpuls zal uitgang 01 van de gebruikte flip-

flop laag maken waardoor tijdens de EPSSTB puIs EPS-low gelatched zal 

worden. Tijdens de tweede read instructie zal EPS-low gelezen worden en de 

-gegenereerde clockpuls zal 01 hoog en 02 laag maken (uitgangen van de flip-

flop). Tijdens de EPSSTB puIs zal EPS-middle gelatched worden. Tijdens de 

derde read instructie zal EPS-middle gelezen worden en de gegenereerde 

clockpuls zal 02 hoog en 00 laag maken. Tijdens de EPSSTB puIs zal EPS-high 

gelatched worden, EPS-high wordt gelezen tijdens de vierde read instructie. 

Hleronder staat de programmatuur ten behoeve van het inlezen van EPS 

vermeld. 

HET INLEZEN VAN PE POSITIEFOUT. 

MVl A,OFH JSET RDEPS BIT C7 8255-1 
STA PCONT1 . IOSEG 

LOA PEPS.lOSEG jDUMMY 
LDA PEPS. lOSEG jHML EPSLOW OP 

CMA jlNVERTEREN 
ADI 1 ;TEL 1 BlJ EPSLOW 
STA EPSlLO.DATA+3 jEN ZET WEG 
LDA PEPS. lOSEG jHAAL IPS-MIDDLE OP 
CM! jINVERTEREN 
ACI 0 jCARRY ERBlJ TELLIN 
STA EPSILO.DATA+2 iEN ZET WEG 
LDA PEPS. lOSIG 

eM! 
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ACI 

STA 

MVI 

STA 

o 
EPSILO.DATA+1 

A,OEH 

PCONT1 . IOSEG 

iCARRY ERBIJ TELLEN 

iEN ZET WEG 

iRESET RDEPS BIT C7 8255-1 

5.4.4. Snelheidshepaling m.b.v. de positiecomparator. 

Twee extra 4 bits counters verzorgen in de positiecomparator de 

snelheidsbepaling. Deze counters tellen gedurende een bepaalde tijd de 

pulsen welke afgegeven worden door de flankomzetters (een puIs per flank). 

Teneinde dit gecontroleerd te laten verlopen dienen de volgende signalen 

afgegeven te worden: 

- een count disable signaal, dit signaal stopt de snelheidstelling 

- een loadpuls, de inhoud van de counters wordt in de latches geladen 

- een reset signaal, de snelheidscounters worden gereset t.b.v. de 

volgende snelheidsmeting 

- een count disable low waardoor weer pulsen worden toegelaten tot de 

counters 

De snelheid wordt aangeboden aan poort A van de PPI 8255-1 (PVELOC.IOSEG). 

Figuur 5.7 toont het tijdsdiagram van de hierboven beschreven pulsen. 

C.OISABLE 1/ 
I n II n LOAD II 

n // n RESET 
II 

I/.. 
I II 
I 19.5 \.Is 

T m ..j ~ .... 
I 

T I -. P --' 
figuur 5.7 Tijdsdiagram snelheidsmeting. 

In figuur 5.8 staat de listing afgedrukt van het programma dat de 
snelheidsmeting verzorgt. 
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100 

200 

300 

400 

500 

600 

700 

800 

900 

1000 

1100 

1200 

1300 

1400 

1500 

1600 

.*********************************************************t******** I 

iPROGRAMMA TEN BEHOEVE VAN DE SNELHEIDSMETING 

.t***************************************************************** I 

BEGIN: 

EI 

LXI H, PCONT1. IOSEG ;WIJS CONTROLEWOORD POORT 1 AAN 

MVI M,ODH iSET COUNT ENABLE SIGNAAL BIT C6 8255-1 

MVI M, 09H ;S£T LOAD SIGNAAL BIT C4 8255-1 

MVI M,08H iRESET LOAD SIGNAAL BIT C4 8255-1 

MVI M,OBH iRESET DE COUNTERS,SET BIT C5 8255-1 

MVI M,OAH ;RESET BIT C5 8255-1 

MVI M,OCH iRESET HET COUNT ENABLE SIGNAAL 

LOA PVELOC. IOSEG ;HAAL DE GEMETEN SNELHEID OP 

STA VNTL.DATA 

END: 

RET 

figuur 5.8 Listing van de programmatuur t.b.v. de 

snelheidsmeting. 

De periodetijd waarin de routine t.b.v. de snelheidsmeting aangeroepen dient 

te worden is afhankelijk van de meettijd voor de snelheidstellers. Deze 

meettijd dient zodanig gekozen te worden dat bij het maximale aantal pulsen 

dat binnen kan komen in de comparator (afkomstig van de meetlineaal of 

pulsgever) de snelheidteller net niet wordt volgeteld. Wanneer B de breedte 

van de snelheidsteller is (B=8) en P het maximale aantal binnenkomende max 
pulsen per seconde is dan geldt: 

(5.4.1> 

De periodetijd is dan gelijk aan Tm plus de tijd welke nodig is om de 

stuursignalen te genereren. 
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5.5. De microcomputer en gebruikte rekenchip. 

5.5.1. Algemeen. 

Ais regelorgaan is een Elektro-Werktuigbouw Microcomputer (EWMC) gebruikt. 

De EWMC is een single-board computer op basis van een Intel 8085A 

microprocessor. De belangrijkste standaard onderdelen van de EWMC zijn: 

- De central processing unit: 

- De geheugens 

- De parallelle I/O interfaces 

- De seriele I/O interfaces 

- De programmable interval timer 

- De programmable interrupt controller 

- De keyboard/display controller 

a085AH 

EPROM, 2716/2732(4/8 kByte) 

RAM, 8185 (8x1 kByte) 

8255 (2x24 lijnen) 

8251 (2x1 lijn) 

8253 (3 timer/counters) 

8259 (8 interruptlijnen) 

8279 (vervangen voor de 8231A) 

Deze standaard componenten worden beschreven in de Component Data Catalog 

van Intel [8]. Een korte beschrijving ervan is te vinden in het ve.rslag van 

Cordewener[4]. De opbouw en werking van de EWMC wordt beschreven in lit. 
[12] 

De microcomputer kan in machinetaal geprogrammeerd worden, aangezien dit 

erg tijdrovend werkt, wordt deze vorm van programmer en nog maar weinig 

toegepast. Het programmeren in assembleertaal werkt namelijk sneller, 

overzichtelijker en prettiger. Ten behoeve van bet werken in assembleertaal 

is bet programmapakket MICROSIM [11] op de afdelingscomputer PR1ME 

geimplementeerd. Ret omzetten vanuit assembleertaal naar machinetaal gebeurt 

rechtstreeks vanuit MICROSIM, waardoor het mogelijk wordt het programma 

vanuit de PR1ME te laden in de microcomputer. 

Door middel van de monitor programmatuur [7], welke permanent aanwezig is 

in een van de beide EPROM's in de microcomputer, kunnen een aantal 

bewerkingen uitgevoerd worden op de gegevens welke in bet RAM geheugen 

staan. Ook is er een bibliotbeek van standaard routines die door een 

gebruikersprogramma aangeroepen kunnen worden. Tevens kan een initialisatie 

programma geprogrammeerd worden in een van beide EPROM's waardoor bij elke 
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druk op de reset knop een aantal standaard initialisaties worden 

uitgevoerd.(b.v. ten behoeve van de timercounter,interrupt-controller en de 

IO-poorten) 

5.5.2. De rekenchip. 

Op de plaats van de keyboard/display controller is een Intel a231A rekenchip 

aangesloten. Deze rekenchip rekent een factor 10 sneller dan de standaard 

rekenroutines welke beschikbaar zijn voor de Intel-aOSSA microprocessor 

[3]. Door de rekenchip kan worden gerekend met 16 of 32 bits integer notatie 

maar ook met 32 bits floating point notatie. In het nu volgende zal de 

werking en aansturing van de rekenchip besproken worden. 

De rekenchip maakt gebruik van een interne stack. Op deze stack kunnen 

acht 16 bits of vier 32 bits getallen worden geplaatst. Dit wordt 

verduidelijkt door figuur 
ros __ 
NOS __ 

A4 I A3 

A2 Al-

I 

I 

I 

I 

... 16 _______ 

5.9. 

I 
TOS ---
NOS ______ 

8 

I 

A4 I 
A3 I 

A2' I At 

I I I 

I I I 

I I i 

.... 1------- 32 -----I ..... 

TOS = Top Off Stack 
NOS = Next On Stack 

figuur 5.9 De interne stack van de rekenchip. 

De te bewerken getallen dienen in delen van a bit groot naar de stack 

verzonden te worden waarbij de volgende volgorde aangehouden moet worden 

(A1,AZ,A3 .... ). Dit houdt in dat het least significant byte als eerste 

verzonden dient te worden. Bet ophalen van data van de stack gebeurt in 

omgekeerde volgorde (A4,A3,AZ"') wederom in delen van a bit groot. Bet 

spreekt voor zich dat bij het rekenen met 32 bits getallen vier maal een 

acht bits getal dient te worden verzonden of opgehaald en bij het rekenen 

met 16 bits getallen twee maal een acht bits getal. Bet adres in de 

microcomputer waar de te bewerken data naartoe verzonden dient te worden of 
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waar de bewerkte data opgehaald moet worden is 4060H (ST8231.IOSEG). Terwijl 

de uit te voeren instructie verzonden moet worden naar adres 4061H 

(C08231.IOSEG). 

Pe rekenchip is zodanig aangesloten dat de CPU gestopt wordt zolang de 

rekenchip rekent , zie bijlage 6 In dezelfde bijlage staan de instructie-set 

van en een simple programma voorbeeid voor de 8231A rekenchip vermeld. V~~r 

uitgebreide informatie verwijs ik naar de Component Data Catalog van Intel 

[8]. 

5.5.3. Pe fybbus-interface. 

Aangezien aIle parallel Ie uitgangs en ingangspoorten van de EWMC gebruikt 

worden t.b.v. de positiecomparator is een fybbus-interface als extra 

parallelle uitgang toegepast. Pe fybbus-interface bestaat uit een opsteek 

print welke aangesloten dient te worden op de plaats waar normaal een Intel 

8185 1K RAM aangesloten zit. V~~r een uitvoerige beschrijving van de werking 

van de fybbus wordt verwezen naar het verslag van Ponkers [5]. WeI dient nog 

vermeld te worden dat de data welke via de fybbus uitgestuurd worct 

aangeboden moet worden op een van de volgende geheugenplaatsen: 23COH tot en 

met 23FFH. 

Het signaal wat aangeboden wordt aan de fybbus wordt via optocouplers 

aangeboden aan de ingang van de digitaal analoog converter (PAC). Op deze 

wijze wordt een galvanische scheiding verkregen tussen de eindversterker en 

de microcomputer. 

Op de uitgang van de PAC komen kleine spanningsvariaties voor. Peze 

kleine spanningsvariaties (drift) veroorzaken samen met de hoge 

versterkingsfactor van de voorversterker dat de uitgang van de versterker 

voldoende hoog is om de robotarm te bewegen ook als er nul bit aangeboden 

wordt aan de ingang van de PAC. Ondanks een aantal verbeteringen aan de 

print waarop de PAC gemonteerd is is dit verschijnsel niet verdwenen. wil 

men de robotarm op dezelfde positie houden dan zal dus de positieregeling 

bekrachtigd moeten blijven. 

In bijlage 6 staan de schema's afgedrukt van de gebruikte fybbus

interface en de gebruikte digitaal analoog converter. 
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5.5.4. De gebruikte adressen. 

Bij het schrijven van de besturingssoftware is het nog mogelijk om de 

hexadecimale code voor de verschillende adressen van de timercounter, 

interruptcontroller, de parrallel I/O poorten en de seriele I/O poor ten te 

gebruiken. Er kunnen echter onduidelijkheden optreden wanneer een ander, dan 

degene die de software geschreven heeft, deze software wil gaan veranderen. 

De gebruikte hexadecimale adressering leidt dan tot een nietszeggend geheel. 

Daarom heb ik het segment I05EG aangepast voor mijn opstelling. Ik heb 

daarbij voor een deel gebruik gemaakt van de oude adresserin'~ in het segment 

IOSEG. Hieronder staat de adressering van IOSEG afgedrukt. 

ADRES NAAM FUNCTIE 

4000H SERCHO seriepoort 0, naar terminal 
4010H SERCH1 seriepoort 1, naar PR1ME 

4020H PEPS parallelpoort voor het inlezen van EPS 

4021H PIW parallelpoort voor het uitgeven van IW 

4022H PAR C02 parallelpoort 02 

4023H PCONTO controlewoord voor poort 0 

4030H PVELOC parallelpoort voor het inlezen van VELOC 

4031H PPROX parallelpoort voor het uitgeven van PROX 

4032H PARC12 parallelpoort 12 
4033H PCONT1 controlewoord voor poort 

4040H INTCON interruptcontroller 
4041H INTCON+1 interrupt masker 

4050H TIMCNT 8253-0, timer/counter 0 

4051" TIMCNT+t 8253-0, timer/counter 1 

4052H TIMCNT+2 8253-0, timer/counter 2 

4053H TIMCNT+3 8253-0, controlewoord 

4060H 5T8231 stack van de rekenchip 
4061H C08231 controlewoord voor de rekenchip 

Parallelpoort 02 (poort-C PPI 8255-0) wordt gebruikt ten behoeve van 

handshaking-signalen en dus niet als parallelpoort aangestuurd. 

Parallelpoort 12 (poort-C PPI 8255-1) wordt gebruikt als bit set reset en 
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daarom ook niet als parallelpoort aangestuurd. Op de plaats van de 

keyboard/display controller is de rekenchip aanqesloten. 

Binnen het segment STACK worden eveneens een aantal symbolische adressen 
gedefineerd. De volgende adressen zijn van belanq voor de programmatuur: 

ADRES 

3FDOH 

3FD4H 

30DaH 

3FDCH 

3FEOH 

3FE4H 

3FE8H 

3FECH 

3FFOH 

3FF4H 

3FF8H 

3FFCH 

NAAM 

TRAP 

INT55 

INT65 

INT75 

lOAD 

J1AD 

I2AD 

13AD 

14AD 

I5AD 

I6AD 

17AD 

FUNCTIE 

sprongadres voor TRAP interrupt 

sprongadres voor rst 5.5 interrupt 

sprongadres voor rst 6.5 interrupt 

sprongadres voor rst 7.5 interrupt 

sprongadres voor interrupt 0 

sprongadres voor interrupt 1 

sprongadres voor interrupt 2 

sprongadres voor interrupt 3 

spronqadres voor interrupt 4 

sprongadres voar interrupt 5 

sprongadres voor interrupt 6 

sprongadres voar interrupt 7 

In bijlage 4 staat vermeld welke signalen ap de interrupt-matrix zijn 

aangesloten en de wijze waarop de ~ositie-camparator verbonden is met de 

parallelpoarten van de micro-computer. 

5.6. Proqrammatuur vQor de eingschakelaars en nulpuntssignaal. 

In elk programma wat voor de lineaire actuator geschreven wordt is het 

verstandig de eindschakelaars interrupt service routine ENDINT, of een 

enigzins aangepaste routine, te gebruiken. De beide eindschakelaars zijn met 

elkaar ge-OR'd aangeslaten op interrupt request nul (hooqst prioriteit). 

Daarnaast is de eindschakelaar welke aan de motor kant van de arm bevestigd 

is tevens aangesloten op bit C3 van P.P.I. 8255-1. Nadat het programma 

ENDINT aIle interrupts gemaskeerd heeft, behalve interrupt nul en zes, wordt 

bekeken of bit C3 van P.P.I. 8255-1 hoag is geworden. Afhankelijk hiervan 

-69-



wordt een negatieve of pasitieve gewenste snelheid naar de versterker 

verzonden. In het programma voorbeeld op het eind van deze paragraaf staat 

oak de listing van de routine ENDINT. 

Ret referentieteken op de meetlineaal kan als nulpuntsinstelling voor de 

positiecaunters van de positiecomparator dienen. Ret signaal afkamstig van 

het referentieteken wordt aangeboden aan interrupt request zes. Er dient dus 

een interrupt service routine voorhanden te zijn die de counters reset op 

het moment dat het nulpuntssignaal afgegeven wordt (in het onderstaande 

voorbeeld heet deze routine NULPUN). Voordat de meetlineaal een nieuwe puIs 

afgeeft (een puIs per 0.01 mm) dienen de counters gereset te zijn. Bij een 

maximale snelheid van 0.5 m/s is de minimale tijd tussen twee door de 

meetlineaal afgegeven pulsen gelijk aan 20 ~sec. Door voordat het 

nulpuntssignaal binnenkomt de volgende handelingen te verrichten kunnen de 

positiecounters binnen 20 ~sec gereset en geset worden: 

- plaats het adres waar het POSMR signaal (bit set reset) naar toe 

gestuurd dient te worden in de registers H,L. 

- plaats OFR in register 0 en OEM in register E. 

Aan het be~in van de betreffende interrupt service routine dienen dan de 

volgend instructies uitgevoerd te worden: MOV M,D reset de counters. 

MOV M,E reset POSMR. 

Rieronder volgt de listing van de programmatuur waarmee de actuator 

aangestuurd wordt totdat het nulpunt gevonden is. 

100 
200 
300 
400 
500 
600 
700 
800 
900 

1000 
1100 
1200 
1300 
1400 
1500 
1600 
1700 
1800 
1900 
2000 

.************************************************************** , 
jFUNCTIE 
jINPUT 
jOUTPUT 
iCALLS 
iDESTROYS 
jDESCRIPTION 

NULINI 

A,D,E,R EN L REGISTERS 
INITIALISATIE ROUTINE T.B.V. RET PROGRAMMA 
OAT DE LINEAIRE ACTUATOR AANSTUURT TOTDAT RET 
NULPUNTSSIGNAAL AFGEGEVEN IS DOOR DE MEETLINEAAL 
HIERNA WORDEN DE POSITIECOUNTERS 
GERESET EN DE ACTUATOR GESTOPT. 

.*************************************************************** , 
ORG 3000H 

01 
~I 

SHLD 
LXI 
SRLD 
LXI 
MVI 

H,BEGIN.ENDINT jSTARTADRES EIDSCHAKELAARS 
IOAD.STACK+1 iINTERRUPT 
H,BEGIN.NULPUN jSTARTADRES 
16AD.STACK+1 jNULPUNTSINTERRUPT 
H,INTCON.IOSEG+1jDEMASKEER INTERRUPT 
M,10111110B JNUL EN ZES 
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2100 LXI H,PARC12.IOSEG 
2200 MVI D,OFH ;SET POSMR 
2300 MVI E,OEH iRESET POSMR 
2400 MVI A, 20H iSTART DE LINEAIRE 
2500 STA 23COH iACTUATOR 
2600 E1 
2700 LOOP: iWACHT OP EEN INTERRUPT 
2800 NOP 
2900 JMP LOOP 

100 .**************************************************************** , 
200 ; FUNCTIE ENDrNT 
300 ; INPUT 
400 iOUTPUT 
500 iCALLS 
600 iDESTROYS 
700 iDESCRIPTION INTERRUPT SERVICE ROUTINE T.B.V. DE EINDSCHAKELAARS 
800 INTERRUPT. DE ROBOTARM HEEFT EEN EINDSCHAKELAAR 
900 BEREIKT EN DIENT TERUG GESTUURD TE WORDEN. 

1000 ALS BIT C3 (8255-1) HOOG IS DAN IS DE EINDSCHAKELAAR 
1100 AAN DE MOTORKANT GEACTIVEERD, ANDERS IS DE ANDERE 
1200 i EINDSCHAKELAAR EACTIVEERD. 
1300 .******************************************************************* , 
1400 BEGIN: 
1500 PUSH PSW 
1600 PUSH B 
1700 PUSH D 
1800 PUSH H 
1900 01 
2000 LXI H,INTCON.rOSEG+1 
2100 MVI H,10111110B 
2200 LDA PARC12.IOSEG iPOORT C 8255 - 1 NAAR A 
2300 ANI 00001000B iBEKIJK BIT C3 
2400 JNZ NOTMOT 
2500 MVI A,OEOH 
2600 STA 23COH 
2700 JMP END 
2800 NOTMOT: iHALL-EFFECT SCHAKELAAR DIE NIET 
2900 MVI A/20H jBIJ DE MOTOR ZIT 
3000 STA 23COH 
3100 END: 
3200 POP H 
3300 POP 0 
3400 POP B 
3500 POP PSW 
3600 EI 
3700 RET 
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100 
200 
300 
400 
500 
600 
700 
800 
900 

1000 
1100 
1200 
1300 
1400 
1500 
1600 
1700 
1800 
1900 
2000 
2100 

.**************************************************************** I 

iFUNCTIE 
iINPUT 
iOUTPUT 
; CALLS 
jDESTROYS 
jDESCRIPTION 

NULPUN 

D,E,H EN L REGISTERS 
INTERRUPT SERVICE ROUTINE T.B.V. DE INTERRUPT 
VAN HET NULPUNTSSIGNAAL 
DE COUNTERS WORDEN GERESET DE MOTORWORDT GESTOPT. , 

.*******************************************ttt*****t**ttt**tt*t , 
BEGIN: 

PUSH 
MOV 
MOV 
MVI 
STA 
LXI 
MVI 
EI 
POP 
RET 

PSW 
M,D 
M,E 
A,OO 
23COH 
H,INTCON.IOSEG+1 
M,11111110B 

PSW 
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iRESET BIT C7 POSMR 
iSTOP DE MOTOR 

iDEMASKEER INTERRUPT NUL 



HOOFDSTUK 6. DE DYNAMISCHE EIGENSCHAPPEN VAN HET SYSTEEM. 

6.1. Inleidinq. 

De dynamische overdracht van de lineaire-actuator is bepaald door van 

Bommel.[2] Via het lumped-mass-model van de arm (zie figuur 6.1) komt hij 

tot de conclusie dat de lineaire-actuator drie eigenfrequenties bezit. Deze 

eigenfrequenties zijn afhankelijk van de uitsteeklengte. Van Bommel heeft 

het door hem opgestelde model geverifi~erd aan de hand van metingen. In 

tabel 6.1 staan de door hem gemeten eigenfrequenties vermeld. ' 
°5 

I4l, °4 

Jl M2 ~ 
Kl 

DIJ; ;t 05.! D3~ 
figuur 6.1 Het lumped-mass-model. 

Uitsteeklengte Mode Mode 2 Mode 3 

mm Hz Hz Hz 

180 103 384 

355 73 124 389 

510 59 119 375 

755 92 145 389 

1005 113 163 406 

tabel 6.1 Eigenfrequenties van de arm. 

In dit hoofdstuk zal de dynamische overdracht van het totale systeem 

besproken worden, figuur 6.2 geeft het blokschema hiervan weer. Er zal 

blijken dat de hierboven vermelde eigenfrequenties een geringe invloed 

hehben op de totale overdrachtsfunctie van het systeem. Tevens zal worden 
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aangetoond dat de snelheidsonderlus een vergroting van de bandbreedte tot 

gevolg heeft. 

v.(s) ;. 
1 , analoge 

regelaar 

• tacho 

figuur 6.2 Blokschema van het totale systeem. 

In figuur 6.2 is: V. ingangsspanning V 
1 

V
t 

tachosignaal V 

6,2. Overdracht van het systeem zonder snelheidsonderlus. 

ves) 
actuator 

Gezien de grootte van de laagste eigenfrequentie van de lineaire actuator 1 
(59 Hz) kan aangenomen worden dat de combinatie versterker-motor-actuator op 

te vatten is als een eerste orde systeem. De mechanische tijdconstante kan vJ 
dan bepaald worden aan de hand van (6.2.1). 

(6.2.1) 

Het totale massatraagheidsmoment J tot is opgebouwd uit de totale massa van 

de translerende delen en uit de massatraagheid van aIle roterende delen 

volgens (6.2.2). 

= r J. t (h/2W)2 (£ M.) 
1 1 

(6.2.2) 

In bijlage8 staan de motor gegevens vermeld en de gegevens waarmee (6.2.2) 

berekend kan worden. Uit deze gegevens voIgt dat J tot gelijk is aan 35.5 

10-4 kgm2 en dat T gelijk is aan 28 ms. Teneinde deze berekeningen te 

verifieren zijn een aantal metingen uitgevoerd. Tijdens deze metingen is 

steeds gebruik gemaakt van een standaard TH versterker (24V maximaal 30A) en 
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op deze Manier is het mogelijk te meten zonder snelheidsterugkoppeling.(zie 

fiquur 6.3) 

Fiquur 6.4 
X: 5.4550 

TRANS 

10.000 ] 

LGMAG 
08 

standaard TH 
versterker 

V. (5) 
1 

V( s 1 

actuator 

figuur 6.3 Combinatie versterker-motor-actuator. 

toont de gemeten overdracht 
Y:-57B.06 m 

RI: S1 

tussen V(s) en V.(s). 
1 

Y:-592.12 m AY:2.9997 
IA: 100 

-10.000 .....I------r------r----'--,.----r----.,.-------' 

2.0000 LG HZ 10.000 
figuur 6.4 Overdracht systeem zonder snelheidsonderlus. 

Uit figuur 6.4 voIgt dat het min 3 db punt van bovenataande combinatie ligt 

bij 5.5 Hz. Bij deze frequentie behoort een mechanische tijdconstante van 29 

ms. (te berekenen via T = 1/2i f b ) Berekening en meting stemmen goed met 

elkaar overeen. In bijlage 9 ataan de stapresponsies van het bovenstaande 

systeem afqebeeld. Een responsie met het tacho signaal ala uitqanq en een 
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responsie met de snelheid welke afgeleid kan worden uit de meetlineaal ala 

uitgang. Uit beide metingen voIgt wederom dat de mechanische tijdconstante 

van het systeem zander snelheidsterugkoppeling rand de 29 ms ligt. 

6.3. Overdracht van het systeem met snelheidsterugkoppeling. 

Het totale systeem zoals afgebeeld in figuur 6.2 bezit een analoge 

snelheidsonderius. Een snelheidsonderlus zal de bandbreedte van het systeem 

vergroten. Bij het verqroten van de bandbreedte van het systeem kan de 

overdrachtskarakteristiek van de lineaire actuator een rol van betekenis 

gaan spelen in de totale overdrachtsfunctie. Teneinde dit te onderzoeken 

zijn 

L0 

LGMAG 
DB 

een drietal metingen verricht: 

- 1) overdracht tU5sen V. (s) 
1 

- 2) overdracht tussen V. (s) 
1 

- 3) overdracht tussen Vt(s) 

en V(s) (zie figuur 6.5) 

en Vt(s) (zie figuur 6.6) 

en V{s) (zie figuur 6.7) 

-5& 008 --'------r-------r----r---r--,.------T'" 
LG HZ 

figuur 6.5 Overdracht totale systeem. 
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TRANS 

0.0 

LSMAS 
DB 

RI: 21 fA: 100 

-so .000 --L--r--....---.--r------..,.-----r----r--r--...------~ 
6.0000 LG HZ 200.00 

figuur 6.6 Overdracht versterker-motor-analoge tacho. 

TRANS RI: 29 fA: 100 10.000-r __________________________________________ ~ 

LSMAG 
DB 

-20.000 "'O------y---------,-----,-----.---r-------..-J 

20.000 LS HZ 200.00 

fiquur 6.7 Overdracht tussen het tachosignaal Vt(s) en de actuator V(s). 
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Uit figuur 6.5 voIgt dat de snelheidsonderlus en analoge snelheidsregeling 

een vergroting van de bandbreedte tot 50 Hz tot gevolg heeft. Daarna valt de 

amplitude af met 12 db per octaaf, wat overeen komt met een tweede orde 

systeem. De twee laagste eigenfrequenties van de lineaire actuator zijn V 
terug te vinden in figuur 6.5. 

In figuur 6.6 staat de gemeten overdracht afgebeeid met het tacho signaal 

als uitgangsvariabele. Bij het vergeIijken van figuur 6.6 met figuur 6.5 

blijkt dat de gemeten overdracht van figuur 6.6 eerder afvait. De verklaring vi 
hiervoor is dat de actuator bij hogere frequenties gaat opsiingeren. Dit 

blijkt ook uit figuur 6.7 waarin de overdracht staat afgebeeld tUgS en het 

tacho signaal en de lineaire actuator. 

De actuator behoort belast te kunnen worden met maximaal 50 kg. Als onder 

deze belasting de dynamische eigenschappen sterk gaan afwijken dient bij het 

implementeren van het positie-algorithme met het wel of niet aanwezig zijn 

van deze belasting rekening te worden gehouden. Als daarentegen het 

toevoegen van een last aan de actuator geen invloed heeft op het dynamisch 

gedrag dan zal het positie-regelalgorithme niet behoeven te worden 

aangepast. Teneinde dit te kunnen meten is een last van 30 kg bevestigd aan 

het uiteinde van de actuator. In figuur 6.8 staat de gemeten overdracht, 

tussen Vies) en V{s), van het systeem onder belasting getekend. Uit een 

vergelijking van figuur 6.8 met figuur 6.5 voIgt dat het toevoegen van een 

last van 30 kg nauwelijks enig effect heeft op de gemeten 

overdrachtkarakteristiek van de totale combinatie. 

-78-



TRANS 

, a." 
#A. 200 

-5a.OOS~ ________ ~ ________ ~ ____ ~ __ ~ __ ~ ______ ~ 

LG HZ 

figuur 6.8 Overdracht totale systeem bij een 

belasting met 30 kg. 

6.4. Conclusies. 

Zander snelheidsterugkoppeling is het systeem op te vatten a1s een eerste

orde systeem met een mechanische tijdconstante van 29 ms. Het toevoegen van 

een analoge snelheidsonderlus en snelheidsregeling aan het systeem geeft een 

vergroting van de bandbreedte tot 50 Hz. Het blijkt dat het opslingeren van 

de actuator bij hogere frequenties een positief effect heeft op de totale 

overdrachtskarakteristiek. Het toevoegen van een last aan de actuator heeft 

hoegenaamd geen effect op de gemeten overdrachtskarakteristiek. Het belasten 

van de actuator betekent derhalve niet dat het positiealgorithme 

noodzakelijkerwijze moet worden aangepast. 
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HOOFDSTUK 7. AANSTURING VAN DE LINEAIRE ACTUATOR. 

7.1. Inleiding. 

Ten behoeve van de lineaire actuator is een positieregeling ontworpen en 

getest. Deze positieregeling dient te voldoen aan de volgende eisen: 

- vrij programmmeerbaar. 

- bereik de gewenste positie zo snel mogelijk. 

- bereik de gewenste positie zonder overshoot. 

positioneer op 0.01 mm nauwkeurig. 

- overschrijd de gewenste snelheid niet. 

Een aantal van deze eisen zijn tegenstrijdig met elkaar. Zo zal het niet 

optreden van overshoot en het positioneren op 0.01 mm nauwkeurig leiden tot 

een 'traag' regelalgorithme. Hierdoor kan minder goed voldaan worden aan de 

eis om de gewenste positie zo snel mogelijk te bereiken. 

7.2. De totale programma opbouw. 

In figuur 7.1 staat de flowchart van het besturingsprogramma POSITI 

afgebeeld. 

Het positioneringsprogramma maakt onder andere gebruik van de routines 

PIDCON en PIDCONT (zie paragraaf 4.6). Deze routines worden aangeroepen op 

een interrupt afkomstig van timercounter nul. Deze timercounter en de 

regelparameters voor de PD en PID-regelactie worden geinitialiseerd in de 

initialisatie routine POSINI. In figuur 7.2 staat de flowchart van de 

routine POSINI afgebeeld. 

Binnen de routine POSINI wordt de gewenste beginsnelheid uitgestuurd 

totdat er een eindschakelaar interrupt of nulpuntssignaal interrupt binnen 

komt. Een eindschakelaar interrupt stuurt de robotarm terug. De robotarm 

wordt op deze wijze aangestuurd totdat het referentieteken gepasseerd is. De 

nulpuntsinterrupt service routine NULPUN stopt de motor, stuurt het reset 

signaal (POSMR) naar de positiecounters en roept de routine GEEFSV aan. Deze 

routine vraagt de gebruiker naar de gewenste positie en gewenste snelheid. 
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POSINI; 

inltialiseer de regelpar~meters 
lnitiallsear tim~r counter nul 
zoek hat referenti9punt van de 
me~tlineaal an reset daarna de 

positiecounters 

GEEFSV; 

vraag de geDruiker naar; 
- de gewenste posit19 
- de g9wenste snelheid 

TEKEN: 

stuur de actuator naar de 
gawen,te posltlQ 

figuur 7.1 Flowchart van het besturingsprogramma. 

Hierna wordt de routine TEKEN aanqeroepen. Deze routine positioneert de 

actuator (zie paraqraaf.7.4). Op het moment dat de qewenste positie bereikt 

is wordt newpos qelijk qemaakt aan nul (zie fiquur 7.1). Binnen de wachtlus 

van de initialisatie routine POSINI wordt hierna aan de gebruiker qevraagd 

of de robotarm naar een nieuwe positie gestuurd moet worden. Als de 

gebruiker hiervoor kiest (door op de return toets te drukken) wordt de 

routine NEWPOS aangeroepen. Deze routine roept eerst de routine GEEFSV aan 

en daarna de routine TEKEN. Op deze wijze kan de actuator steeds naar een 

nieuwe qewenste positie gestuurd worden. 
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interrupt request 0 is ENOINT 
interrupt request 6 1S NUL PUN 
initialisee, tlmercounter nul 
dem.skeer de interrupts 0 en 6 

YSTART; 

vr.ag de g8bruiker naar: 
de gewenste beginsnelheid 

inltiallse~r de regelparameters 
stuur de b9ginsnelheld uit 

MESSAGE; 

N 

oruk op return tosts 
voar nleuwe positie 

fiquur 7.2 Flowchart van de initialisatie routine POSINI. 

7.3. De gekozen positioneermethode. 

De routine TEKEN stuurt de actuator naar de qewenste positie. Deze routine 

voert de in deze paraqraaf besproken positioneermethode uit. 

Om zo qoed moqelijk aan de in paraqraaf 7.1 qestelde eisen te kunnen 

voldoen wordt het af te leqqen traject verdeeld in vijf stukken. Fiquur 7.3 

qeeft aan hoe deze onderverdelinq is gemaakt. 
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v 
9 

v 

t 

v 

I 
I 
I 
I 
I II 
I 

I I overgang 2 

I 
I-
I 
I 
I 

<-.. S 
pd ~pid 

EPS . 
pld 

EPS 
r 

EPS 
pd 

figuur 7.3 Onderverdeling van het af te leggen traject. 

in figuur 7.3 is: 

Sr 

Spd 

Spid 
EPS 

EPSr 
EPSpd 
EPSpid 

positie waarna de actuator vertraagd wordt 

positie van de actuator bij het starten van de PO-regeling 

positie van de actuator bij het starten van de PIO-regeling 

positiefout bij het begin van de positieregeling 

positiefout waarna de actuator vertraagd wordt 

positiefout bij het begin van de PD-regeling 

positiefout bij het begin van de PID-regeling 

Bet bereiken van de gewenste positie verloopt als voIgt: 

gebied I) bereik de gewenste snelheid zo snel mogelijk. 

gebied II) hou de gewenste snelheid konstant. 

gebied III) rem af tot V . r 
gebied IV) positioneer met behulp van een PD-positieregeling. 

gebied V) positioneer met behulp van een PID-positieregeling. 

Deze onderverdelinq biedt de mogelijkheid om voor elk traject de optimale 

regelparameters te bepalen. V~~r de gebieden I, II en III kan worden 

volstaan met de analoqe snelheidsregeling. De PD-positieregeling regelt het 

systeem in gebied IV totdat er slechts een kleine eindfout over is. Deze 
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eindfout wordt weggeregeld met behulp van een PID-positieregeling. In de 

volgende paragrafen zal worden beschreven hoe dit is uitgevoerd. 

7.4. De routine TEKEN. 

De routine TEKEN stuurt de actuator naar de gewenste positie (zie figuur 

7.1). In figuur 7.4 staat de flowchart afgebeeld van de routine TEKEN. 

bepaal de positiefout EPS 

y 

figuur 7.4 Flowchart van de routine TEKEN. 
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Omdat de positiecounter in de comparator 24 bit groat is wordt er in de 

routine TEKEN gerekend met behulp van 32 bits getallen. De berekeningen 

kunnen dan uitgevoerd worden door de rekenchip. 

In de routine TEKEN wordt de subroutine TEKNEG (TEKen NEGatief) 

aangeroepen als de aanvangsfout EPS kleiner is dan nul. Hier zullen aIleen 

de beslissingen in de routine TEKEN behandeld worden. Dezelfde beslissingen 

worden met omgekeerd teken in de routine TEKNEG uitgevoerd. 

Bij de start van de routine TEKEN dient de nieuwe gewenste positie bekend 

te zijn, tevens dient in de positiecounters van de positiecomparator de 

huidige positie te staan ten opzichte van het referentieteken. De nieuwe 

gewenste positie wordt als IW naar de comparator gestuurd waarna de 

aanvangspositiefout (EPS) opgehaald wordt (zie paragraaf 5.4). 

Hieropvolgend wordt bekeken in welke situatie het systeem zich bevindt. 

In figuur 7.4 zijn de bijbehorende nummers bij de verschillende 

startsituaties vermeld. De volgende situaties zijn te onderscheiden: 

-1) de aanvangspositiefout (EPS) is kleiner dan EPSpid . 

-2 de aanvangspositiefout (EPS) is kleiner dan EPS pd . 

-3) de gewenste snelheid is kleiner dan Vr . 

-4) de gewenste snelheid wordt niet bereikt door een te kleine 

aanvangspositiefout. 

-5} het hele traject van figuur 7.3 wordt doorlopen. 

De situaties zijn zodanig genummerd dat voor elke situatie geldt dat niet is 

voldaan aan de voorwaarde(n) van de situatie(s) met een lager nummer (zie 

figuur 7.4). Voor de situaties 1 tIm 4 geldt dat het traject van figuur 7.3 

niet volledig doorlopen wordt. De verschillende situaties zullen nu eerst 

behandeld worden. 

Situatie 1 EPS < EPS .d. - Pl 

De subroutine GOPID wordt aangeroepen. Deze subroutine voert de volgende 

instructies uit: 

- zet CPID * EPS - BPID * EPS op NOS. 

- zet op TOS APIO. 

interrupt request 4 is PIOCON. 

- demaskeer interrupt 4. 
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De gegevens welke op TOS en op NOS, de eerste twee plaatsen van de interne 

stack van de rekenchip, worden qeplaatst zijn nodiq voor de eerste keer dat 

de interrupt service routine PIOCON aanqeroepen wordt. De actuator zal door 

middel van de PIO-regelactie gepositioneerd worden. • 

Situatie 2 EPSpid < EPS i EPSpd ' 

De subroutine GOPO wordt aanqeroepen. Oeze subroutine voert de volgende 

instructies uit: 

- roep subroutine REST aan. 

- zet BPO * EPS op NOS. 

- zet APO op TOS. 

- stuur EPSpid als PROX naar de comparator. 

interrupt request 1 is de routine EQSPIO. 

interrupt request 4 is de routine POCONT. 

- demaskeer interrupt 1 en 4. 

Oe geqevens welke op TOS en op NOS worden qeplaatst zijn nodiq voor de 

eerste keer dat de interrupt service routine POCONT wordt aanqeroepen. Ten 

behoeve van de eerste keer dat de routine PIOCON wordt aanqeroepen wordt in 

de subroutine REST Respid berekend. Oeze waarde komt overeen met ReO) voor 

de PIO-regeling. De PO-regeling stuurt de actuator aan totdat de EQPROX 

interrupt de interrupt service routine EQSPID aanroept waardoor er 

overgeschakeld wordt naar een regeling met PIO-actie. De routine EQSPIO 

voert de volgende instructies uit: 

Instructies uitqevoerd door de routine EOSPIO. 

- maskeer EQPROX interrupt (INT.1). 

- maak ENTMIN1 gelijk aan EPSpid (PROX). 

- zet Respid op NOS (next on stack chip 8231). 

- zet APIO op TOS (top off stack chip 8231). 

- interrupt request 4 (timer counter 0) is de routine PIOCON. 
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De subroutine VSTOP wordt aangeroepen. Deze subroutine voert de volgende 

instructies uit: 

- roep subroutine CALSPD aan. 

- roep subroutine REST aan. 

- stuur Spd als IW naar de comparator. 

- PROX = 0, stuur PROX naar de comparator. 

interrupt request 1 is de routine EQSPD. 

- demaskeer interrupt 1. 

- stuur Vg uit. 

De subroutine REST berekend in dit geval zowel Respid als Restpd. Restpd 

komt overeen met RCO) voor de PD-regeling. Op het moment dat de actuator de 

positie Spd bereikt zal de EQPROX interrupt geactiveerd worden. De interrupt 

service routine EQSPD zal de PD-regeling starten en voert de volgende 

instructies uit: 

Instructies uitqeyoerd door de routine EQSPD. 

- plaats Restpd op NOS en APD op T05 ten behoeve van de eerste maal 

dat de routine PDCONT wordt uitgevoerd. 

- stuur Sg als IW naar de comparator. 

- PROX = EPSpid ,stuur PROX naar de comparator. 

interrupt request 1 is de routine EQSPID. 

- interrupt request 4 is de routine PDCONT. 

- demaskeer interrupt 1 en 4. 

Op het moment dat de positiefout gelijk is aan EPSpid zal de routine EQSPID 

aangeroepen worden. 

Situatie 4 de gewenste snelheid wordt niet bereikt. 

Het weI of niet bereiken van de gewenste snelheid is afhankelijk van de 

versnelling die opgedrukt kan worden en de aanvangspositiefout. 
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In figuur 7.5 staat het aanloop en remgedrag van de actuator getekend zoals 

dat qemeten is aan de hand van de pulsen uit de meetlineaal. 

uit figuur 7.5 blijkt het volqende: 

- de actuator versnelt en vertraagt met een constante versnellinq. 

- er treedt een looptijd op in het totale systeem. 

Vge.erlS, 100. 
Tp 2.SSE-3 

\ 

:t 
\ 

\ 
\ 

\ 
~g 

I~ \ 

\. ~~ i00. 

i e. 
5 10 15 

fiquur 7.5 Aanloop en remqedraq linealre actuator. 

Uit figuur 7.5 voIgt dat de opgedrukte versnelling A gelijk is aan: 

A = dV 
dt 

Voordat bekeken kan worden of de aanvangspositiefout te klein is om de 

qewenste snelheid te bereiken, dient bekeken te worden welke afstand de 

actuator aflegt om te versnellen tot V en daarna te vertragen tot q 
stilstand. Bij deze afstand dient 2*V *T (looptijd en veiliqsheidsmarge,zie 

9 m 
situatie 5) en EPSpd opgeteld te worden. In de software wordt deze afstand 

met DELTA aangeduid en berekend in de subroutine DELTAS er geldt: 

(7.4.1) 
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(7.4.2) 

met: T benodigde remtijd s 
r : 

Als geldt dat de aanvangspositiefout kleiner is dan DELTA wordt de gewenste 

snelheid niet bereikt en bevindt het systeem zich in situatie 4. Er geldt 

dan voor S . r' 

(7.4.3) 

Gebied II van figuur 7.3 wordt niet bereikt in dit geval. Situatie 4 

verloopt voor wat de overige software betreft gelijk aan situatie 5 die nu 

besproken zal worden. 

Situatie 5 !let hele traiect wordt dooriopen 

De positie vanwaar Vr uitgestuurd moet worden J wordt ais voIgt berekend. 

Bij het buiten beschouwing laten van de looptijd in het systeem geldt voor 

de benodigde remweg en remtijd om van V naar V te vertragen het volgende: 
9 r 

V - V 
T = 

g r 
r A (7.4.4) 

A T 2 

S = --L + Vg Tr rw 2 (7.4.5) 

met: Srw benodigde remweg m 

In de programmatuur ZlJn de looptijd en een veiligheidsmarge ingevoerd door 

bij de benodigde remweg 2*V * T op te tellen. Dit komt overeen met 
9 m 

tweemaal de waarde zoals door microcomputer uitgestuurd wordt naar de 

versterker. Er geldt dan: 

A T 2 
= __ r_ 

2 + 

De positiefout EPS wordt als voIgt berekend: r 
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(7.5.4) 

en de positie Sr als voIgt: 

De positie Sr wordt in de programmatuur berekend door de routine REMWEG. 

Als in de routine TEKEN gedetecteerd wordt dat het hele traject van 

figuur 7.3 doorlopen wordt (situatie 5) worden de volgende instructies 

uitgevoerd: 

- roep de subroutine REMWEG aan. 

- roep de subroutine REST aan. 

- roep de subroutin_ CALSPD aan. 

- stuur S als IW naar de comparator. 
r 

- PROX = 0/ stuur PROX naar de comparator. 

interrupt request 1 is de routine EQSREM. 

- demaskeer interrupt 1. 

- stuU! V naar de motor. 
9 

Op het moment dat de actuator de positie Sr bereikt zal de EQPROX interrupt 

geactiveerd worden. De interrupt service routine EQSREM voert dan de 

volgende instructies uit: 

Instructies uitgevoerd door de routine EQSREM. 

- stuur Spd als IW naar de comparator. 

- PROX = 0 ,stuur PROX naar de comparator. 

interrupt request 1 is de routine EQSPD. 

- demaskeer interrupt 1. 

- stuur Vr naar de motor. 

De snelheid Vr wordt uitgestuurd totdat de positie van de actuator gelijk is 

aan Spd . Hierna zal de routine EQSPD aangeroepen worden. 

In tabel 7.1 staat de relatie tussen de te doorlopen gebiedsovergangen en 

de startsituatie vermeld. 
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startsituatie no. 1ste overgang 2de over gang 3de overgang 

EPS i EPSpid 
EPS i EPS pd 2 3 

V i V 3 2 3 
9 r 

V wordt niet 
g bereikt 

4 2 3 

het hele traject 5 2 3 
wordt doorlopen 

tabel 7.1 Relatie van de doorlopen overgangen en startsituatie. 

In tabel 7.2 staat het verband tugsen de aangeroepen interrupt service 

routine en de bijbehorende overgang: 

over gang 

2 

3 

gebied 

II ... III 

III -+ IV 

IV ... V 

positie positie
fout 

EPSr 
EPSpd 
EP5pid 

interrupt service 
routine 

EQSREM 

EQSPD 

EQSPID 

tabel 7.2 Gebiedsovergangen en bijbehorende into servo routines. 

PROX is instelbaar tussen -128 en 127 bit. Bij de overgangen 2 en 3 is de 

positiefout groter dan de maximale waarde van PROX. De EQPROX interrupt 

wordt dan oPgewekt door de bijbehorende positie (5 of S d) als IW naar de r p 
comparator te zenden en PROX gelijk aan nul te maken. 

Sr wordt berekend in de routine REMWEG of in de routine SREMDS. Voor Spd 

geldt: Spd = S9 - EPSpd (7.5.6) 

Spd wordt berekend in de routine CALSPD. 
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7.5. PD en PID positieregeling voor de actuator. 

In de gebieden IV en V van figuur 7.3 wordt de positie geregeld met een PD 

of PIP regeling. Voor beide regelal 'lorithmes is de software overgenomen 

zoals beschreven staat in paragraaf 4.6. De rekennauwkeurigheid is bij de 

PO-regeling vergroot door de regelparameters met 128 te vermenigvuldigen bij 

de PIO-regeling worden de regelparameters met 256 vermenigvuldigd. De 

berekende uitgangswaarde van de regelaar dient dan door respectievelijk 128 

of 256 gedeeld te worden. 

Do6rdat de PD en PID-regeling voor de eindafregeling wordt gebruikt is 

het voldoende om binnen de routines PDCONT en PIDCON te rekenen met 16 bits 

getallen 

De gebruikte regelparameters zijn lange experimentele weg bepaald. 

Hiervoor is een speciaal programma geschreven. Met behulp van dit programma 

is het mogelijk op interrupt basis, EQPROX, (zie paragraaf 5.4) over te 

schakelen van een PD naar een PIO positieregeling, hierdoor kan de overgang 

van gebied IV naar gebied V bekeken worden. Door de actuator een 

beginsnelheid (V ) op te drukken kan tevens de overgang van gebied III naar 
r 

gebied IV bekeken worden. Figuur 7.6 toont de flowchart van de initialisatie 

routine PIOINI die gebruikt wordt in het testprogramma. 

De initialisatie routine PIDINI begint met het opvragen van de gewenste 

reqelparameters. Als voor de factor K * 128(256) *T IT. een waarde ongelijk 
r 5 1 

aan nul ingevuld wordt, wordt dit gezien als een keuze voor een PIO-

regeling. Het gedraq van de PID-regeling kan nu bekeken worden. Figuur 7.7 

toont het gedraq van de actuator voor een PID-regeling, waarbij de 

regelparameters via experimenten bepaald zijn. 

In de figuren 7.7 tot en met 7.11 is de positie of positiefout steeds 

uitgezet voor elke vierde sample. Er geldt: T = 4 T . m s 
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BEGIN 
PIOIN! 

1 
disable interrupts 

init,allseer timercounter G 
demaskeer lnterrupt G en 4 

interrupt 0 .~rvice routine lS ENOINT 

LEESIN: 

vraag de gebruiker naar: 

de gewenste po.,ti" 

K 128(256) I( TIT. 129(256) 
r r s 1 

I(r Tel/Ts 126(256) 

de gewenstE! sneU .. ,id 

J. 
N 

Kr Ts/Ti 1281~ • 
- .--_____ --1 ______ ..., 

vraag de ~~bruiker naar EPS pid 
PROX : EPS

pid 
damaske" .. interrupt 1 

int~rrupt ~ service routine is PIDCON . interrupt request 1 is EOSPIO 
interrupt request 4 is POeGHT 

APlll 

aPID 

ePID 

= ZS6 K (1 
r 

= 256 K (1 
r 

, TdlTs t T./Til 

t 2 TaIT.l 

<2S6,Kr Td /T s 

RIO) op "OS plaa ts 

APO = 128 Kr 11 • TdITs) 

8PO • 128 Kr Td/Ts 

$landa.rd parallleters '1001' 

de PIO regellng 
Zltt RIOI op NOS 

plaats APID op ros plaat. APD op ros 

y 
stUUf de gew~nst& snelheict ult 
",acht 256 msec 

zet de gawen.te pos~tie 
in de comparator 
reset de positlecounter~ 
able int~rrupt 

wacht op een interrupt 
lOOP: 

HOP 
JHP LOOP 

I 

figuur 7.6 Flowchart van de routine PIDINI. 
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Ybegin 1 . 
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figuur 7.7 Verloop van de positiefout bij een PIO-positieregeling. 

De regelparameters zoals gebruikt in figuur 7.7 worden als standaard PID

regelparameters toegepast in het positioneringsprogramma. 

Als de gebruiker voor de factor K * 128(256) * T /T. nul invult wordt er r s 1 

gekozen voor een PD-regelactie. De gebruiker dient nu ook de grootte van de 

positiefout (EPS 'd) op te geven waarbij overgeschakeld wordt naar een PID-
Pi 

regelactie . Voor deze PID-regelactie worden de standaard (zie figuur 7.7) 

regelparameters gebruikt. Ten behoeve van de eerste keer dat de PID

regelactie doorlopen wordt, wordt in de initialisatie routine Rest(O) 

berekend. De interrupt service routine die de overgang van de PO naar PIO 

regeling verzorgt heet EQSPIO. Oeze routine voert de volgende instructies 

uit: 

- maskeer EQPROX interrupt (INT.1). 

- maak ENTMIN1 gelijk aan EPS 'd (PROX). Pl 
- zet Rest(O) op NOS (next on stack chip 8231). 

- zet APrD op TOS (top off stack chip 8231). 

- interrupt request 4 (timer counter 0) is de routine PIDCON. 
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Teneinde de overgangen tussen de verschillende gebieden te kunnen bekijken 

kan de actuator aangestuurd worden met een bepaalde beginsnelheid. Pas na 

een wachttijd van 256 msec worden de positiecounters op nul gereset en start 

de positieregeling. In figuur 7.7 is als beginsnelheid 1 bit/2.55 ms gekozen 

dit komt overeen met 0.004 m/s. 

Door bij de keuze voor een PO-regeling voor EPS 'd een waarde op te geven Pl 
welke door de actuator niet bereikt wordt, bijvoorbeeld een positieve 

gewenste positie gecombineerd met een negatieve waarde voor EPSpid ' kan het 

gedrag van de PD-positieregeling bekeken worden. De regelparameters voor de 

PO-regeling zijn zodanig gekozen dat er in ieder geval geen overshoot 

optreed als er aIleen een PO-regelactie wordt uitgevoerd. Figuur 7.8 toont 

hiervan de resultaten. 

ECnTm) 

2 

153. 
1(,' :< 128 l~. 

I(r x 128 '< is/I; 2. 
i(r x i 28 x T d/T s 50<! • 
TS S.5E-4 

VbeC!~n ;3. 
2.GE-3 

figuur 7.8 Verioop van de positiefout bij een PD-regelactie. 

De regelparameters zoals gebruikt in fiquur 7.8 worden als standaard 

PO-regeiparameters toegepast in het positioneringsprogramma. 

In figuur 7.9 staat afgebeeld hoe het gedrag van de actuator is als er 

weI wordt overgeschakeld op een PIO-regeling. (EPSpid = 12 ~ 0.12 mm) 
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figuur 7.9 Positioneergedrag van de actuator. 

Uit figuur 7.9 bIijkt dat het mogelijk is de gewenste positie te bereiken 

zonder overshoot. (afwijkingen van een bit zijn toegestaan} Er dient 

opgemerkt te worden dat de instelling en resultaten van figuur 7.9 

onafhankelijk zijn van positie en bewegingsrichting van de actuator. In het 

positioneringsprogramma is de instelling van figuur 7.9 overgenomen. Er 

geldt dan: - EPSpid 
- EPS pd 
- V r 

= 12 bit ~ 0.12 mm 

= 150 bit A 1.50 mm 

= 10 bit/2.55 ms ~ 0.0394 m/s 

7.6. Toepassing en Conclusies t.a.v. het positioneringsprogramma. 

Ten aanzien van de toegepaste positioneringsmethode kan geconcludeerd worden 

dat aan alle eisen van paragraaf 7.1 is voldaan. Er dient weI opgemerkt te 

worden dat de eis om de gewenste positie zo snel mogelijk te bereiken 

moeilijk verifieeerbaar is. 
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De volgende twee proeven zijn uitgevoerd om te bekijken of het 

positioneringsprogramma ook voldoet als de actuator belast wordt: 

- 1) verplaatsing vanaf het referentiepunt naar positie 20000 (~ 0.2 m) 

met maximale snelheid (0.5 m/s) zonder last. 

- 2) dezelfde verplaatsing en snelheid maar met een last van 30 kg, 

waarbij dezelfde rel}elparameters worden gebruikt. 

Het bereiken van de gewenste positie zonder overshoot diende bij deze 

proeven als kriterium. Daarom is de momentane positie teqenover de meettijd 

uitgezet vanaf het moment dat de PD-regeling wordt gestart. Figuur 7.10 

toont het resultaat van proef 1 en figuur 7.11 toont het resultaat van proef 

2. 

i998 

1996 

1994. 

SgeJl~5l2~8r 

Vgeli"'rlst 0.5 
Ts 6."iE-4 
Tm 2.GE-·2 

figuur 7.10 Positioneergedrag van de actuator zonder last. 

Uit de figuren 4.10 en 4.11 blijkt dat de gewenste positie in beide gevallen 

zonder overshoot wordt bereikt. Dit komt overeen met de resultaten van de 

metingen van paragraaf 6.3. In deze paragraaf wordt aangetoond dat de 

overdrachtskarakteristiek van het systeem geen invloed ondervindt van het 

wel of niet belasten van de actuator. 
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figuur 7.11 Positioneergedrag van de actuator met last. 
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HOOFDSTUK 8. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN. 

8.1. Inleiding. 

In dit hoofdstuk worden de conclusies besproken en aanbevelingen gedaan voor 

verder onderzoek. In paragraaf 812 worden de conclusies besproken ten 

aanzien van het onderzoek naar de deadbeat snelheidscontroller en de 

verschillende PI lID. - positieregelingen. Beide onderwerpen zijn onderzocht 

aan de hand van de theorie betreffende digitale regelsystemen. 

Paragraaf 8.3 behandeld de conclusi~s ten aanzien van de hardware en 

software ten behoeve van de lineaire actuator. 

8.2. De deadbeat controller en de PID/PD-positieregeling. 

De ontworpen deadbeat snelheidscontroller blijkt te voldoen aan de gestelde 

eisen: 

- bereik de gewenste snelheid zo snel mogelijk. 

- die dit zonder overshoot. 

Mits er geen begrenzing van de controlleruitgang optreedt wordt de gewenste 

snelheid in twee sampletijden bereikt. EI is een methode ontwikkeld waardoor 

het deadbeat regelalgorithme ook voldoet als de controlleruitgang begrensd 

is. Deze methode zou oak bij de toepassing van andere regelalgorithmes 

gebruikt kunnen worden. 

Bij het toepassen van een deadbeat controller dienen de 

systeemeigenschappen voldoende nauwkeurig bekend te zijn. De toepassing van 

de deadbeat controller in industriele robots zal om deze reden op problemen 

stuiten. Met name omdat de verschillende massatraagheden van een robot 

tijdens het af te leggen traject van grootte veranderen. Het deadbeat 

regelalgorithme zal in dit geval uitgebreid moeten worden met een adaptief 

deel. 

Uit het onderzoek naar de verschillende P.I.D. - regelacties ten behoeve 

van de positieregeling blijkt dat het dan aIleen zinvol is een PIO of PD

regelactie toe te passen. De stabiliteitsgrenzen kunnen dan vergroot worden 
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door het toepassen van een kleinere sampletijd. De keuze voor een PID dan 

weI PD-actie zal afhankelijk zijn van de eis van de gebruiker , er geldt: 

-snel, er mag een eindfout optreden PD-actie. 

-Minder snel, eindfout is nul PID-actie. 

Systeemsimulatie. 

Zowel van het systeem waarop de deadbeat controller is toegepast als van het 

systeem waarop de positieregeling is toegepast zijn de systeemeigenschappen 

bekend. Dit maakt het mogelijk om de differentievergelijking van het 

betreffende systeem te berekenen. Hierdoor kan het gedrag van de totale 

regelkring gesimuleerd worden. Op deze wijze kan bekeken worden wat een 

verandering van de regelparameters of van de systeemeigenschappen voor 

invloed heeft op het gedrag van het systeem. Hierdoor wordt het mogelijk de 

regelparameters te optimaliseren. 

8.3. De hardware en de software van de lineaire actuator. 

De hardware. 

Door het toepassen van de Intel 8231 rekenchip is de minimale sampletijd van 

de PID- en PD-positiergeling verkleind tot 0.5 msec. De rekenchip is 

eenvoudig te programmeren en zou ook toegepast kunnen worden in andere 

besturingssystemen met een E.W.M.C. als regelorgaan. 

De toegepaste fybbus-interface en positiecomparator blijken in de 

praktijk goed te voldoen. Ten aanzien van de positiecomparator dient vermeld 

te worden dat de APROX- en BPROX-signalen niet gebruikt zijn in het 

positioneringsprogramma. 

Uit de gemeten overdrachtsfunctie van het totale systeem blijkt dat de 

analoge snelheidsregeling de bandbreedte van het systeem vergroot tot 50 Hz. 

Tevens blijkt dat het toevoegen van een last van 30 kg hoegenaamd geen 

effect heeft op de gemeten overdrachtskarakteristiek. V~~r wat de software 

ten behoeve van de positieregeling betreft houdt dit in dat de 

regelparameters niet noodzakelijkerwijze moeten worden aangepast bij het 

belasten van de actuator. 
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De software. 

De geimplementeerde positioneringssoftware positioneert de robotarm zonder 

overshoot 0.01 rom nauwkeurig. Dit geldt voor een willekeurige stand, 

bewegingsrichting en belasting van de actuator. De eis om de gewenste 

positie zo snel mogelijk te bereiken is moeilljk verifieerbaar. De volgende 

mogelijkheden zouden onderzocht kunnen worden teneinde de gewenste positie 

sneller te kunnen bereiken: 

- vergroting van de waarde voor de versnelling in de software. 

- verandering van de remsnelheid. 

- verkleining van de veiligheidsmarge. 

- verkleining van EPSpd en EPSpid ' 

- verandering van de PD- en PID-regelparameters. 

Bij elke verandering dlent gekontroleerd te worden of er geen overshoot 

optreed. 

Mogelijkheden v~~r verder onderzoek aan de robotarm. 

De totale opstelling van de robotarm en bijbehorend besturingssysteem vormt 

een goed uitgangspunt voor verder onderzoek. Hieronder staan de 

belangrijkste eigenschappen van het totale systeem opgesomd: 

- de armconstructie is bijzonder stijf. 

- de analoge snelheidsregeling voldoet ook als de robotarm belast 

wordt. 

het is mogelijk de arm op 0.01 mm te positioneren. 

- ten gevolge van de toegepaste rekenchip bezit de gebruikte 

microcomputer een grote rekencapaciteit. 

- het is mogelijk de positiefout en de snelheid op hardware basis te 

bepalen. 

- er is een galvanische scheiding (optocouplers) aanwezig tussen de 

microcomputer en de eindversterker. 
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Mogelijkheden voor verder onderzoek kunnen liggen op een van de volgende 

.gebieden: 

- Het kruipgedrag van een robot is van be lang bij het robotlassen. 

Ten gevolge van het beperkte oplossend ver~ogen van de huidige 

pulsgevers levert de digitale snelheidsmeting problemen op tijdens 

het kruipgedrag. Aan de hand van het kruipgedrag van de robotarm 

zou bekeken kunnen worden wat de prestaties zijn van een analoge 

snelheidsregeling tijdens het kruipgedrag. 

- Door de snelheid digitaal te regelen kan onderzocht worden of 

dezelfde resultaten mogelijk zijn als bij de analoge 

snelheidsregeling. De analoge snelheidsregeling en de tacho zullen 

hiervoor ontkoppeld moeten worden. 

- Als de robotarm wcrdt uitgebreid met een tweede vrijheidsgraad 

kunnen andere regelalgorithmes op het systeem getest worden. Tevens 

kan dan de mogelijkheid van adaptive contol bekeken worden. 
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_11_- eoswt z~ z - COlK.VT) cosmwT-cos(l-m)wT 
,2 +w2 z2 - 2zcOllWT + 1 ,,2 _ 27lOOl1WT + 1 

w 
sinhwt zsinhwT !inhm~T + sinhp - m)wT 

,2_w2 
z2 -'2zeoshwT + 1 z2_ 2zcoahwT + 1 

s z~,,-coahwTl coshmwTz - cosh{1- m)wT 
~_w2 coahwt 

z2 - 2zcnshwT + 1 ,,2 _ 2zcoahwT + 1 

w e-atsinwt 7:.e-aTsinwT e-amT[zsinmwT + e-aTsin(l_ m)wT) 

(5 + a)2 + w2 ,,2 _ 2ze-aT COlIWT + e-2aT z2_ 2ze-aTCOlIWT + e-2aT 

l_e·at~wt +q,) 
1 e-maTa:ecp(Az - B) ---

z-1 z2_ 27:.e-aTcOllWT + e-2aT 

a2 +w2 
_z __ z2 - ze -aTaec4teos(W!:1) 

I{{I + a)2 + w 2 ) z-l z2 - 2ze -aTCOlIWT + e·2aT 

tP '"' tan·1(_a/w) 
A = cos(mwT + cP) 

.' B = e-aTeos[(1_ m)wT- tP} 

a+a e-atCOllWt z2_ ze-aTCOlK.VT e-maTlzcosmwT + e-aTsin(l-m)wT] 

(s + a)2 + w 2 z2 _ 2ze-aT COlIWT + e-2aT . z2_ 2ze-aTcoswT + e-2aT 
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Bijlaqe 2 Simulatieproqramma deadbeat controller. 

C --------------------------------------------------------------------
C -
C - SIMULATIE PROGRAMMA TEN BEHOEVE VAN DE DEADBEAT CONTROLLER 
C -
C ---------------------------------------------------------------------

C 

BLOCK DATA 
COMMON /FNAMES/IN(20),IHELP{20) 
DATA IN I 'WPB)', 'WPTF' ,'YB)R', 'OEL)' ,'PLOT' 

* ,')SIM','UL.I',' ',12*' 'I, 
IHELP I 'ZOEK',' HET',' MAA','R UI','T ',15*' 

END 

SUBROUTINE FUNCT(X,Y,N,OK,GEG,IY) 
DIMENSION X(1),Y(1),GEG(1) 
LOGICAL OK 
INTEGER*4 INAR(1000) 
INTEGER N,IY 

* ,UNTM2,VGEW,CEEN/CTWEE,CDRIE,CVIER, 
*UNT,UNTM1,VNT,VNTM1,ENT,ENTM1,KEEN,KTWEE,KDRIE 
*,HUNT1 

$INSERT SYSCOM)A$KEYS 
VGEW = GEG( 1 ) 
CEEN = GEG(2) 
CTWEE = GEG(3) 
CDRlE = GEG(4) 
CVIER = GEG(5) 
KEEN = GEG(6) 
KTWEE = GEG{7} 
KDRIE = GEG(8) 
N = GEG(9) 
VNT=O 
VNTM1=O 
UNT=O 
UNTM1=O 
UNTM2=O 
ENT=O 
ENTM1=O 
HUNT 1 =0 
CALL OPEN$A(A$READ,'AFWNC1',INTS(6),INTS(11» 
READ(15,*)(INAR(I),I=l,8) 
J = INAR (1) + 1 
READ(15,*)(INAR(I),I=9,J} 
CONTINUE 
CALL CLOS$A(INTS(11» 
OK=. TRUE. 
DO 100 I=1,N 
Y(l) = INAR(I+1) 
IF{Y(I).GT.127)Y(I)=Y(I)-256 
XCI) = 1-1 
VNT = (REEN*VNTM1+KTWEE*UNTM1+KDRIE*UNTM2)/1000 
IAFR = KEEN*VNTM1+KTWEE*UNTM1+KDRIE*UNTM2 - 1000*VNT 
IF (IAFR.GE.500) VNT = VNT+1 
IF (IAFR.LE.-500) VNT = VNT-1 
ENT = VGEW - VNT 
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HUNT 1 = (CVIER*UNTM2 + CDRIE*UNTM1)/8 
IAFR = CVIER*UNTM2 + CDRIE*UNTM1- StHUNT1 
IF (IAFR.GE.4) HUNT 1 = HUNT1+1 
IF (IAFR.LE.-4) HUNT 1 = HUNT1-1 
UNT = {CEEN*ENT - CTWEE*ENTM1 + HUNT1)/16 
IAFR = CEEN*ENT - CTWEE*ENTM1 + HUNT1 - 16*UNT 
IF (IAFR.GE.8) UNT = UNT + 1 
IF (IAFR.LE.-8) UNT = UNT - 1 
IF (UNT.GE.127) GO TO 127 
IF (UNT.LE.-128)GO TO 128 
GO TO 1000 

127 UNT = 127 
GO TO 1000 

128 UNT = -128 
GO TO 1000 

500 ENT = (UNT*16 + CTWEE*ENTM1 - HUNT1 )/CEEN 
IAFR = UNT*16 + CTWEE* ENTM 1 - HUNT1 - ENT*CEEN 
IF (IAFR.GE .. 5*CEEN) ENT = ENT + 1 
IF (IAFR.LE.-.5*CEEN) ENT = ENT - 1 

1000 CONTINUE 
VNTM1 = VNT 
ENTM1 = ENT 
UNTM2 = UNTM 1 
UNTM1 = UNT 
IF (IY.EQ.1) Y(I) = VNT 
IF(IY.EQ.2) Y(I) = UNT 
IF(IY.EQ.3) Y(I) = ENT 

100 CONTINUE 
RETURN 
END 
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o 
<.0 
I 

Axodyn" 
Power Power transistors 
Servo amplifier 

Type Tl T2 13 1'4 T5 ••• Tn 

05 LV 01 b-E 2142102 2144036 2143055 214 3055 3 .. 2143055 

05 LV 02 b-E 2143440 2 14 §.t15 2144348 2 14 4348 3,,2144348 

05 LV 03 b-E 2143440 2: 14 §.t15 2 N 3773 2: 14 3773 8,,2143773 

05 LV 04 b-E 2 14 3440 2 N §.t15 2143773 2143773 16" 2: 14 3773 

05 LV 05 b-E 2143440 214 §.t15 2: 14 3773 2143773 16,,2143773 

05 LV 06 b-E 2143440 2 14 §.t15 2143773 2 N 3773 8,,2143773 

05 LV 07 b-E 2: N 3440 2: 14 §.t15 2144348 2 N 4348 5.2144348 

05 LV 08 b-E 214 3440 2: N 5415 2 14 3773 2: 14 4348 8,,2143773 

05 LV 09 b-E 2143440 2145415 2 H 4348 2 I< 4348 8,,2144348 

Power transistors, Transistor resistors and Power capacitors In the power section. 

T6 ••• Tn Rys ••• RTn 

3,,2143055 3 " 0,18 Ohm 

3,,2144348 3 x 0,18 · 
8,,2:143773 8 • 1 .. 

16 x 2143773 16 x I · 
16 x 2 14 3773 16 " I · 
8,,2143773 8" 1 · 
5.2144348 5" 0,18 · 
8,,2144348 8" 0,18 · 
8,,21<4348 8 " 1 

.. 

Transistor resistors Power oapacitors 

Ry6 ••• RTn "8 Cl C2 

3" 0,18 Ohm Omitted I " loooo~f/ 40 V 1 " 10000 ~ f/ 40 V 

3" 0,18 .. Omitted I" 4700~f/63V I" 47ool'f/63V 

8 x I · 16 x 3,9 Ohm 2 x 22ool'f/ 100 II 2 x 2200 I' F/ 100 V 

16 " 1 
.. 32" 3,9 · 1 " 22oopf/loo V 1 " 22001'f/ 100 V 

16 " 1 · 32" 3,9 · 1 " 2200 p F/ 100 V 1 " 2200 ~fl 100 V • 
8 " I · 16" 3,9 · 2 " 22oo),F/ 100 V 2" 2200 I'fl ·100 V 

5 )I( 0# 18 · Omitted 2 " 47001' F/ 63 V 2 " 4700pF/63 V 

II" 0,18 · 16" 3,9 · 3 " 2200 I' f/ 100 V 3 " 2200 HI 100 V 

8" 1 .. 16 x 3,9 .. 
2 " .7oo~ F/ 63 V 2 " 4700 ~f/ 63 V 



Bijlage 4 Aansluitingen in de microcomputer. 

Aansluitinqen in de qebruikte E.W.M.e. 

Hall-effectschakelaar aan de kant van de motor op pin 96 
en op bit e3 8255-1 (pin 

de andere hall-effect schakelaar is aangesloten op pin 98 

pin 94 (Or-uitgang hall-effectschakelaars) op IRQ. o pin 

pin 42 (bit C1 8255-1 EPROX) op IRQ. 1 pin 

pin 44 (bit e2 8255-1 BPROX) op IRQ. 2 pin 

pin 40 (bit CO 8255-1 APROX) op IRQ. 3 pin 

pin 110 (timercounter 0) op IRQ. 4 pin 

pin 108 (timercounter 1) op IRQ. S pin 

nulpuntssignaal van de meetlineaal op IRQ. 6 pin 

Eindschakelaar: 

toegepast: Hall-effectschakelaars volgens onderstaand schema. 

schakelaar 
bij de motor 

UGN-3031T UGN-3031T 
oranje = 5V 

zwart = OV 

101 

103 

105 

107 

109 

111 

113 

zwart afgeschermd = out 

37) 

1 2 3 112 3 

zwart afgeschermd = out 

doorverbonden m.b.v. een DIN-plug 

1k 
A A 1k vv 

A-

pin 96 pin 9 8 

I~] 
+5V OV 1 = +5V 

2 = OV 
pin 37 int 0 3 = n.c. 

e3 8255-1 pin 101 4 = out 1 schakelaar bij motor 
5 = out 2 (wit) 
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P.UP~ IN 
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A00·~ 

P0 00 03 
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CPU 
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PL 
40193 
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, 
..... 
w , 

TC 
TC 

c 

~ pe 013 

~ PI 01 

~ P2 02 

~ P3 03 
U 1215 CPU 
0 121'1 CPD TCU 

~ MR TCD 
vc l.!c PL 

'113193 
ICeJ5 

OUT 

--
-_ ... ... 

--- .. . 

~ D0 00 
~ Dl 00 
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1'1 D3 01 ---

02 
02 
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1C17 
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137 
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1213 A2 
1212 B2 
01 A3 Cout 14 
15 09 

83 C," l '1008 
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I ..... 
en 
I 

CONl NAAR J2 

FC50B 
CON2 

8255-1 CONTR.W 91H 4033H 
PORT A VELOC INP. 4030H 
PORT B PROX DUTP. 
PORT C APROX BIT0 INP. 
PORT C EPROX BITl INP. 
PORT C BPROX BIT2 INP. 
PORT C LOAD BIT4 DUTP. 
PORT C RESET BIT5 OUTP. 
PORT C DISABL BIT6 OUT 
PORT C RDEPS 81T7 QUTP 

4031H 
1033H 
BY BIT SET RESET 

CON2 NAAR J1 

FC50B 
C°t>l1_~ 

8255-0 CONTR,W 084H 4023H 
PORT A EPS ALS INP. 4020H 
PORT B IW ALS OUTP. 4021H 
PORT C IWOBF BITl DUTP. 1023H 
PORT C IWACK/BIT2 INP. BY BIT SET RESET 
PORT C EPSSTB/BIT4 INP. 
PORT C LDIW BITS DUTP. 
PORT C POSMR 81T7 OUTP. 
PORT C EPSIBF BIT5 QUTP 

• 



Bijlage 6 De Intel rekenchip 8231. 

8231 A 
ARITHMETIC PROCESSING UNIT 

• Fixed Point Single and Double 
Precision (16/32 Bit) 

• Floating Point Slng'e Precision 
(32 Bit) 

• Binary Data Formats 
• Add, Subtract, Multiply and Divide 
• Trigonometric and Inverse 

Trigonometric Functions 
• Square Roots, Logarithms, 

Exponentiation . 
• Float to Fixed and Fixed to Float 

Conversions 
• Stack Oriented Operand Storage 

• Compatible with MCS.80T1if and 
MCS·8S™ Microprocessor Families 

• Direct Memory Access or 
Programmed 110 Data Transfers 

• End of Execution Signal 

• General Purpose 8·Blt Data Bus 
Interface 

• Standard 24 Pin Package 

• + 12 Volt and + 5 Volt Power 
Supplies 

• Advanced N·Channel Silicon Gate 
HMOS Technology 

The Intel1l\ 8231A Arithmetic Processing Unit (APU) is a monolithic HMOS LSI device that provides high performance fixed 
and floating point arithmetic and floating point trigonometric operations. It may be used to enhance the mathematical 
capability of a wide variety of processor-oriented systems. Chebyshev polynomials are used in the Implementation of the 
APU algorithms. 

All transfers. including operand. result. status and command information. take place over an 8·bit bidirectional data bus. 
Operands are pushed onto an internal stack and commands are issued to perform operations on the data in the stack. 
Results are then available to be retrieved from the staCk. 

Transfers to and from the APU may be handled by the aSSOCiated processor using conventional programmed flO. or may be 
handled by a direct memory access controller for improved performance. Upon completion of each command. the APU 
Issues an end of execution signal that may be used as an interrupt by the CPU to help coordinate program execution. 

In January 1981 Intel will be converting from 8231 to 8231 A. The 8231 A provides enhancements over the 8231 to allow use 
in both asynchronous and synchronous systems. 

Figure 1. Block Diagram 
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Symbol 

Vee 

VDO 

Va 
ClJ( 

RESET 

CS 

Ao 

Ao 
Q 

Q 

U 
AD 

WR 

EACR 

SVACK 

'!All 

PIn 
No. l'fpe 

2 

16 

1 

23 I 

22 I 

18 I 

21 I 

RO 
1 
Q 

1 
0 

20 I 

19 I 

3 I 

8231A 

Table 1. Pin Description 

Name and Function 

Po_: +5 Volt power supply. 

Po_r: .. 12 Volt power supply. 

Ground. 

Clock: An external. TTL compatible. 
timing source is applied to the ClJ( pin. 

Ra .. t: The active /'Iigh reeet signal pro-
vldae Initialization for the chip. RESET 
allo terminates any operatIOn In pro-
gress. RESET clears the statui ragister 
and places the 8231A into the idle state. 
Slack conlents and command regiaters 
are not affected (5 clock cycles). 

CIIlp Select: CS is an aCIlve low input 
Signal which selecta the 8231A and en-
ables communication with the data bus. 

Adclra .. : In conjunction with the 1m 
and WR signals. the Ao controlltne as-
tabliatles the type of communication 
thai is to be performed with tha8231 A as 
atlown below: 

WA Functton 

Q Enterdatabyteintostack ! 
1 Read data byte trom stack ' 
Q Enter command 
1 Reed slatus 

Read: This active low input indicates 
thet data or status is to be read from the 
823M if CS is low 

Write: This active low input indicates 
that data or a pommand is to be written 

! into the 8231A if CS is low. 

End of Exacutlon: This active low input 
clears the end of execution output sig-
nal (!JiH). It ~ is lied low, the END 
output will be a pulse thai is one clock 
period wide. 

: PIn 
Symbol No. Type Nama and Function 

SVREQ 5 0 : SeMllee Request: This active high out· 
put signal indicates that command 

: execution ,s complete and that post 
execution service was requested in the 
prevlo~s command byte. II is cleared by 
SVACK. the next command output to the 
devica. or by RESET. 

READY 17 0 Read.,: This acttve high output indl' 
cates that the 8231 A is able to accept 
communication with the data bin. When 
an attempt is made to read data. wnte 
data or to enter a new command while 
the 8231A is executing iii command, 
READY goes low until execution of the 
current command is complete (See 
READY Operation. p. 5). 

DB~ a- I/O Data Bua: These eight bidirectional 
DB7 15 lines provide for transfer 01 commands. 

status and data between the 8231 A and 
the CPU. The 8231A can drive the data 
bUll only when CS and RD are low. 

COMMAND STRUCTURE 
EaCh command enlerl'd into the 8231 A consists of a single 
S-bit byte having the tor mat Illustrated below: 

I'~~o 1--1 ~-NQ-L-E -I-F-"-EC-I--O'~~~.ION 

4 I : Senile. Request: This active low input 

Bits 0-4 select the operation to be performed as shown 
in the table. Bits 5-6 select the data format appropriate 
to the selected operation. It bit 5 is a 1, a fixed point data 
tormal is specified. It bit 5 is a 0, floating point formal is 
specified. Bit 6 selects the precision ot the data to ~ 
operated upon by fixed point commands only (if bit 
5=0, bit 6 must be 0). If bit 6 is a 1, single-precision 
(Hi·bit) operands are assumed. If bit 6 is a O. double
precision (32-bit) operands are indicated. Results are 
undefined for all illegal combinations of bits in the com· 
mand byte. Bit 7 indicates whether iii service request is 
to be issued after the command is executed. If bit 7 is a 
1. the service request output (SVREQ) will go high at the 
conclusion of the command al"ld will remain high until 
reset by a low level on the service acknowledge pin 
(SVACK) or until completion 'ot execution of the suc· 
ceeding command where service request (bit 7) is O. 
Each command issued to the 8231A requests post execu· 
tion service based upon the state ot bit 7 in the command 
byte. When bit 7 is a 0, SVREQ remains low. 

clears the service request output 
(SVREQ). 

24 0 End: This ective low. open-drain output 
indicates thet execution of the pre-
viously entered command is complete. It 
can be used as an interrupt request and 
is cleared by ~. RESET Dr any read 
or write accass to the 8231. 
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Table 2. 32·Blt Floating Point Instructions 

H.at" SlAIeI< Content.(%) SIAIIutIF~· lnelructloll IIeec1'IptIoII 
Code 

A'lafE • .eulion AIIIIC:'Ied 
A B C 0 

ACOS Inv ..... Cosl"e of A 0 6 R U U U S, Z. E 

ASIN 1" .... '. SIne of A 0 5 II U U U S, Z. E 

ATAN InyerS8 Tangent Of A 0 7 R 8 U U l 
CHSF S'on C""nge 01 A 1 5 R 8 C 0 Z 

,-------; --_ .. .. - "'"-'-- ,----- -- --- ~--~ ... . -0 l COS COOl"" 01 A In,<llan'l 0 3 R 8 U 
exp ..... Function 0 A R 8 U U z.e 
1',0.00 ,0.<1<1,0. and 8 1 0 R C ° U 

FOIV ~~8_A 1 3 R C 0 U 

FLm 32·8It Inteoer to Floallng Point Con.o",lon ~ R a C U 

FLTS HI·al! Inlogor to Floallng Polnl Conversion R a C U 

FMUl Multiply A and 8 1 2 R C 0 U S. Z. E 

FSU8 Subtra;:t A from a 1 1 R C 0 U S. z. e 
LOG Common Logarithm (basa 10\ 01 A 0 8 R B U U s.z.e ~ LN Nalural Logarithm of A 0 9 R a U U S. z. e 
POPF Stack Pop 1 8 8 C 0 A S. Z 
PTOF Stack Push 1 7 A A a C s, Z 
PUP! PuSh. onto Stack 1 A R A a C s, Z 

PWR SA_Function 0 S R C U U S, Z. E 

SIN Sine 01 A (radians) 0 2 R B U U S,Z 

SORT Squa ... Root of A 0 1 R B C U S, z. e 
TAN Tangent of A Iradlans) 0 4 R B U u I s, Z. E 

XCHF exchange A and B 1 9 B A C ° I $, Z 

H ... '" 
Slaclt~,2) 

~ 1 ... 1nIc1ion Dftetlptlon AItlIr Ex.eutloll 
Code A 8 C 0 

CHSD SIOI'I Change of A 3 4 A a c 0 

Table 3. 32·Blt Integer Instructions 

DADO A<I<IAandB 2 C R C 0 A S,Z,C,E 

DDIV Oivkle B _ A 2 F A C ° U S,Z.E 

DMUL Multiply A and II IR • lower 32oblll) 2 E A C 0 U S. Z. 0 

DMUU Multiply A and B IR,. upper 32-bUs) 3 6 R C 0 U S.Z.O 

DSUII Subtract A f!1lln B 2 D R C ° A S.Z,C,O 

FIXD Floating Poinl to I"teoer Conversion I E R B C U S, Z. 0 

POPD Stack Pop 3 8 B C ° A Fs,z 
I PTOD Stack Push 3 1 A A B C S. z 
I XCHD Excllanlle A and B 3 9 8 A C 0 I s,z 

Table 4. 18-Blt Integer Instructions 

H •• ") 
SlAIckC_ts13) St.",. FIII9I(4) 

Inalruc1lon IIeec1'IptIoII 
Cod. 

After e.ecutlon Allecltld Au AI, Bv Bl Cv Cl 0u Dl 

CHSS Change Sign of Av 4 R AlBuBlCUCLOUOL S. Z. 0 

FIXS Floating Potnt to Integer Conversion F R BUBLCVCl U U U S, z.0 

POPS Stack Pop 8 Al Bu BL Cu Ct. 0u Dl AU S.Z 

PTOS Stack Push 7 7 Au Au Al Bu Bl Cu Cl Du s.l 
SADo Add Au and AI, e c R Bu BL Co Cl Du 0L AU 
SolV Olvlde AL by Au 6 F R BvBlCUCLDuoL U 
SMUl Multiply At by Au (A • 10"" 16·blts) E R au ~~Cu Ct. 0u 0l U 

SMUU Multiply AL by Av (A,. upper lS·blts) A BuBlCUClOUOL 
SSUB Subtract Au trom AI, R BuBlCUCLDuDl 
XCHS Exchange Au and Al Au Bu BL Cu Cl Du 
NOP NoOperaUon 

Nol_ 1. In tlla hex code column, SY'REO III 8 O. 
2. TM stack Initially,s compose<! ot tour 32·bll numbenllA. a, C. D). A IS equivalent to Top Of Stack (TOS) and a Is Next On SIBe!< (NOS). Upon 

compl81lon of • command t"" Slack Is compose<! 01: Ihe r"ult IA); unde!lna<! (U); or the IniUal contents (A, B. C, or 0,. 
3. T"" stack initially Is compasa<! of eight 18-b1t numbers (Au, Al , Bu, Bl • Cu. Cl , ou, Dl ). Au I. tlla TOS and Allll NOS. Upon completion 01 a 

command Ilia stack Is compasa<! of: I"" result (Rt unde"na<! IUt. or the Initial contents (Au. AL, Bu, Bt .... ,. 
4. Nomenclature: Sign (S); Zero (Z); Overflow (0); Carry (C); Error Code Field lEI. 
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DATA FORMATS 
Tha 8231 A arithmetic processing unit handles operands 
In both fixed point and floating point formats. Fixed 
point op.nands may be represented in either single 
{16-bII operandsl or dOuble precision (32·bit operandS), 
and are always represented as binary. t'NO'S comple
ment values. 

SINGLE PRECISION FIXED POINT FORMAT 

I VA .. I I 
-I I I i I I I I I I 1 1 I I j 
• • 

DOUBLE PRECISION FIXED POINT FORMAT 

I VAUil I 
.j I I 1 I I I I I I I I I I I i I I I I I I 1 I I I I I I I I 
• • 

The sign (positive or negative) of the operand Is located 
In the most Significant bil (MSS). Positive values are 
represented by a sign bit of zero (S = OJ. Negative values 
are represented by the two's complement of the corre
sponding positive value with a sign bit aqualto 1 (S =: 1). 
The range of values that may be accommodated by each 
of these formats is - 32.768 to + 32,767 for single preci· 
slon and -2.147,483,648 to +2.147.483,647 for double 
precision. 

Floating point binary values are represented in a format 
that permits arithmetic to be performed In a fashion 
analogous to operations with decimal values expressed 
In scientific notation. 

In the deCimal system, data may be expressed as values 
between 0 and 10 times 10 raised to a power that effec· 
lively Shifts the implied decimal point right or left the 
number of places necessary to express the result in con· 
ventlonal form (e.g., 47,572.8j. The value-portion of the 
data is called the mantissa. The exponent may be either 
negative or positive. 

The concepl 01 floallng point notation has both a gain 
and a loss aSSOCiated with it. The gain Is the ability to 
represent the significant digits of data with values span· 
nlng a large dynamic range limited only by the capacity 
of the exponent field. For example, in decimal notation 
If the exponent field Is two digIts wiele, and the mantissa 
is five digits, a range of values (positive or negative) 
from 1.0000 x 10-99 to 9.9999 x 10 ... 99 can be accom· 
modated. The loss is that only the Significant digits of 
the value can be represented. Thus there Is no dlstinc· 
tlon In this representation between the values 123451 
and 123452, for example, since each would be ex· 
pressed as: 1.2345 x 105. The sixth digit has been 
discarded. In most applications where the dynamic 
range of values to be represented Is large, the loss of 
significance, and hence accuracy ot results, is a minor 
consideration. For greater precision a fixed point format 
could be chosen, although with a loss 01 potential 
dynamic range. 
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The 8231A is a binary arithmetiC processor and requires 
that floating point data be represented by a fractional 
mantissa value between .5 and 1 multiplied by 2 raised 
to an appropriate power. This is expressed as follows: 

value= mantissa x 2e.ponent 

For example, the value 100.5 expressed in this form is 
0.1100 1001 x 27, The decimal equivalent of this value 
may be computed by summing the components (powers 
of two) of the mantissa and then multiplying by the ex· 
ponent as shown below: 

value = (2 -1 + 2- 2 + 2- 5+ 2- 8)x 27 
= 0.5+ 0.25+ 0.03125+ 0.0029(625) x 128 
= 0.78515625 x 128 
= 100.5 

FLOATING POINT FORMAT 
The format for floating point values in the 8231A is given 
below. The mantissa is expressed as a 24·bit (fractional) 
value; the exponent is expressed as a two's complement 
7·bi! value having a range of - 64 to + 63. The most 
significant bil is the sign of the mantissa (0= positive, 
1 = negative), for a total of 32 bits. The binary point is 
assumed to be to the left of the most significant man· 
lissa bit (bit 23). All floating point data values mus.t be 
normalized. Bit 23 must be equal to 1, except tor the 
value zero, which is represented by all zeros. 

I "'O ••• T 1- M •• T,S... I 
~;~I I I I I I I I I I I I I I ! I I I I I I I I I I I I I I 
N~ U~ • 

The range of values that can be represented in this for· 
mat is :t (2.7 x 10- 20 to 9.2 x 1018) and zero. 

FUNCTIONAL DESCRIPTION 

STACK CONTROL 

The user interface 10 the 8231A includes access to an 8 
level 16·bit wide data stack. Since single precision fixed 
point operands are l6·bits ii' length, eight such valUeS 
may be maintained in the slack. When using double 
precision fixed point or floating point formats four 
values may be stored. The stack in these two configura
tions can be visualized as shown below: 

TOS 

HOS 
-- .. Al I 

•• 81 

-1.-

TO$ -

-os 
A •• A3 .. " 8' 13 sa ., 
-32-

Data are written onto the stack, eight bits at a time, in 
the order shown (A I, A2, A3, ... ). Data are removed from 
the stack in reverse byte order (A4, A3, A2 ... J. Data 
should be entered onto the stack in multiples of the 
number of bytes appropriate to the chosen data fOrmat. 
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DATA ENTRY 

bata entry Is accomplished by bringing the chip select 
{C"S\. the command/data line (Ao). and WR low, as shown 
In the timing diagram. The entry of each new data word 
"pushes down" the previously entered data and places 
the new byte on the top of stack (TOS). Data on the bot· 
tom of the stack prior to a stack entry are lost. 

DATA REMOVAL 

Data are removed from the steck In the 8231A by bringing 
chip select (~, command/data lAo!, and 'Rl:i low as 
shown In the timing diagram. The removal of each data 
word redefines TOS so that the next successive byte to 
be removed becomes TOS. Data removed from the stack 
rotates to the bottom of Ihe slack. 

COMMAND ENTRY 

After the appropriate number 01 bytes of data have been 
entered onto the stack. a command may be Issued to 
perform an operation on that data. Commands which re
quire two operands for exacution (e.g., add) operate on 
Ihe TOS and NOS values. Single operand commands 
operate only on the TOS. 

Commands are issued to the 8231A by bringing lhe chip 
select (~) line low. command data {Aolline high, and 
WR line low as indicated by the timing diagram. After a 
command is issued. the CPU can continue execution of 
its program concurrently with the 8231A command 
execution. 

COMMAND COMPLETION 

The 8231 A Signals the completion of each command exe
cution by lowering the End Exacution line (E'N15). 
SimultaneoUSly, the busy bit In Ihe status register is 
cleared and Ihe Service Request bil of the command 
register Is checked. If it is a "1" the service request out· 
put level (SVREQ) is raised. END is cleared on receipt of 
an active low End Acknowledge (EACK) pulse. Similarly, 
the service request line is cleared by recognltlon of an 
active low Service Acknowledge (SVACK) pulse. 

READY OPERATION 

An active high ready (READY) is provided. This line is 
high in its quiescent state and is pulled low by the 8231A 
under the following conditions: 

1. A previously Initiated operation Is In progress (device 
busy) and Command Entry has been attempted. In 
this case, the READY line will be pulled low and re
main low until completion 01 the current command 
execution. It will then go high, permitting enlry of the 
new command. 

2. A previously initiated operation Is in progress and 
stack access has been attempted. In Ihis case. the 
READY line will be pulled low, will remain in that 
state unlll execution Is complete. and will then be 
raised to permit completion of the stack access. 

3. The 8231A is not busy. and data removal has bee!' re
quested. READY will be pulled low for the length of 
time nacessary to transfer the byte from the top of 
stack to the Interface latch. and will then go high, 
indicating availability of Ihe data. 
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4. The 8231 A is not busy. and a data entry has been re
quested. READY will be pulled low for the length of 
lime required to IlIcertaln If the preceding data byte, 
If any. has been written to Ihe stack. If so READY will 
Immediately go high. If not. READY will remain low 
until the Interlace latch Is free and will then go high. 

5. When a status read has beer requested, READY will 
be pulled low for the length of time necessary to 
transfer the status to the Interface latch, and will 
then be raised to permit completion of the status 
read. Status may be reed whether or not the 8231A Is 
busy. 

When READY goes low, the APU expects the bus con
trol signals present at the lime to remain stable until 
READY goes high. 

DEVICE STATUS 

Device status is provIded by means of an Internal status 
register whOSe format Is shown below: 

BUSY: Indicates that 8231 A is currently executing a com
mand (1-Busy) 

SIGN: Indicates that the value on the top of stack Is 
negative (1 .. Negatlve) 

ZERO: Indicates that Ihe value on the tal' of stack Is 
Zero (1 '" Value is zero) 

ERROR CODe: This field contains an Indication of Ihe 
validity of the result of the last Opera
tion. The error codes are: 

0000 - No error 
1000 - Divide by zero 
0100 - Square root or log of negative number 
1100 - Argument of inverse sine, cosine, or 

e'loo large 
XX10 - UnderflOW 
XX01 - Overflow 

CARRY: Previous operation resulted In carry or borrow 
from most significant bit. (1 .. CarrylBorrow. 
0 .. No Carry/No Borrow.) 

II the BUSY bit In the status register is a one, the other 
status bits are not defined; if zero. indicating not busy. 
the operation Is complete and the other ststus bits are 
defined as given above. 

READ STATUS 

The 8231A status register can be read by the GPU at any 
time (whether an operation Is In progress or not) by 
bringing the chip select (~) low, the command/data line 
lAo} high. and lowering lW. The status register Is then 
gated onto the data bus and may be Input by the CPU. 

EXECUTION TIMES 
Timing for execution of the 8231A command set is con
tained below. All times are given in terms of clock 
cycles. Where substantial variation 01 execution times 
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is possible, the minimum and maximum values are 
quoted; otherwise, typical values are given. Variations 
are data dependent. 

Total execution times may require allowances lor 
operand transfer into the APU, command execution, and 
result retrieval from the APU. Except for command exe· 

cuban, these times will be heavily inlluenced by the 
nature of the data, Ihe control interface used, the speed 
of memory, the CPU used, the priority allotted to DMA 
and Interrupt operations, the size and number of 
operands to be transferred, and the use of chained 
calculations, etc. 

Tabla 5. Command Execution Time. 

Command Clock Command Clock 
Mnemonic Cycl •• Mnemonic Cycles 

SAOD 17 FADD 54-368 
SSUB 30 FSUB 7()'370 
SMUL 8+94 FMUL 146-168 
SMUU 8()'98 
SDIV 84·94 FOIV 154·184 
DADO 21 SOAT 800 
OSUB 38 SIN 4464 
DMUL 194·210 COS 4118 
DMUU 182·218 
ODIV 208 TAN 5754 
FIXS 92·216 ASIN 7668 
FIXO 100-346 i\COS 7734 
FLTS 98-166 ATAN 6006 
FLTO 98-378 LOG 4474·7132 

DERIVED FUNCTION DISCUSSION 

Computer approximations 01 transcendental functlons 
are often based on some form of polynomial equation, 
such as: 

(1·1) 

The primary shortcoming of an approximation in this 
form is thai il typically exhibits 'lery large errors when 
the magnitude of IXI is large, although the errors are 
small when IXI is small. With polynomialS in this lorm, 
the error distribution is markedly uneven .over any 
arbitrary interval. 

A set ot approximating functions exists tha! not only 
minimizes the maximum error but also provides an even 
distribution of errors within the selected data represen· 
tation interval. These are known as Chebyshev Poly· 
nomials and are are based upon cosine functions. These 
functions are defined as follows: 

'T niX): Cos n8; wheren =0,1,2 ... 
8=COS-1X 

(1·2) 

The various terms of the Chebyshev series can be com· 
puted as shown below: 

To(Xl=Cos(O' 9)= Cos (O)= 1 (1-4) 
T1(X)=COS(COS-1X)=X (1·5) 
T2<XJ= Cos28=2C0528-1: 2COS2(COS- 1X)-1 (1-6) 

=2X2_1 

I Command Clock Command Clock 
Mnemonic Cycles Mnemonic Cycles 

LN 4298-6956 POPF 12 
EX? 3794·4878 XCHS 18 
PWR 8290.12032 XCHD 26 

NOP 4 XCHF 26 
CHSS 23 PUPI 16 
CHSD 27 
CHSF 18 

PTOS 16 
PTOD 20 
PTOF 20 
POPS 10 
POPO 12 

In general, the next term in the Chebyshev series can be 
recursively derived from the previous term as follows: 

TnlX) = 2X[T n-1(X))- Tn- 2(X); n .. 2 (1-7) 

Common logarithms are computed by multipUcation 
of the natural logarithm by the conversion factor 
0.43429446 and the error function is thereiore the same 
as that for natural logarithm.' The power function is 
realized by combination 01 natural IOQ and exponential 
functions according to the equation: 

The error for the power function is a combination olillal 
lor the logarithm and exponential functions. 

Each of the derived functions is an approximation of the 
true function. Thus the result of a derived function will 
have an error. The absolute error is the difference be
tween the function's result and the true result. A more 
useful measure of the function's error is relative error 
(abSOlute errorltrue result). This gives a measurement of 
the significant digits of algorithm accuracy. For the 
derived functions except LN, LOG, and PWA the relative 
error is typically 4x 10-7. For PWR the relative error!s 
the summation of the EXP and LN errors, 7 x 10-7• For 
LN and LOG. the absolute error is 2 x 10 -7. 
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APPLICATION INFORMATION can be simplified as shown in Figure 3. The 8231A APU Is 
designed with a general purpose 8-bit data bus and In
terface control so that it can be conveniently used with 
any general a·bit processor. 

The diagram in Figure 4 shows the interlace connec
tions for the APU with operand transfers handled by an 
8237 OMA controller, and CPU coordination handled by 
an Interrupt Controller. The APU Interrupts the CPU to 
Indicate that a command has been completed. When the 
performance enhancements provided by the OMA and 
interrupt operations are not required. the APU Interface 

In many systems It wlll be convenient to use the 
microcomputer system clock to drive the APU clock 
Input. In the case of a080A systems It would be the 
.p2TTL signal. lis cycle lime will usually faH In the range 
of 250 ns to 1000 ns, dependIng on the system speed. 

~ 
.r=--,,,t$ 

HlOA _. 
CLoe>< --10li 

""" .0;; ..... 

III'I'l 

... 
""'011 

';>-

.. ):r 

r-_______ ~.=DD~.~£s~s~e=us~ ____ ~--.__,lf 

r---........ _., 

CI'II RSil to----...q liii 
;ow Wi\ 

CLOCK 1-----1 CLK 

RUDY RUDY 

: c 
SYSTEM OATA BUS 

FIgure 3. Minimum Configuration Example 
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Figure 4. High Performance Configuration Example 
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100 
200 
300 
400 
500 
600 
700 
800 
900 

1000 
1100 
1200 
1300 
1400 
1500 
1600 
1700 
1800 
1900 
2000 
2100 
2200 
2300 
2400 
2500 
2600 
2700 
2800 
2900 
3000 
3100 
3200 

.****************************************************************** , 
; FUNCTIE 
; INPUT 
iOUTPUT 
; CALLS 
; DESTROYS 
; DESCRIPTIONS 

CH8231 

GETDEC.LINK2, DECOUT.LINK2, CROUT.LINK2 
A,a,C,D,E,H EN L REGISTER 
DIT PROGRAMMA IS EEN VOORBEELD VOOR HET GEBRUIK 
VAN DE INTEL 8231 REKENCHIP EN VRAAGT TWEE GETALLEN 
AAN DE GEBRUIKER. DEZE GETALLEN WORDEN OPGETELD IN 
DE REKENCHIP EN OP HET SCHERM AFGEDRUKT. , 

.******************************************************************* , 
ORG 3COOH 
BEGIN: 

CALL GETDEC.LINK2 ;GEEF HET EERSTE GETAL OP 
MOV DIB ;EN PLAATS DIT IN D,E REGISTERS 
MOV E,C 
CALL GETDEC.LINK2 ;GEEF HET TWEEDE GETAL OP 
LXI H, ST8231.IOSEG iWIJS MET H,L DE INTERNE STACK AAN 
MOV M,C ;ZET HET TWEEDE GETAL OF DE STACK 
MOV M,B 
MOV M,E iZET HET EERSTE GETAL OP DE STACK 
MOV M,D 
INX H iWIJS CONTROLEWOORD 8231 AAN 
MVI M,6CH ;GEEF 16 BITS OPTEL COMMANDO 
DCX H ;WIJS NAAR DE INTERNE STACK 
MOV BIM ;HAAL HET RESULTAAT OP 
MOV CIM 
MOV L,C 
MOV H,B ;ZET RESULTAAT IN H,L 
CALL DECOUT.LINK2 ;EN GEEF HET WEER OP DE TERMINAL 
CALL CROUT.LINK2 
JMP BEGIN 
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De lees 

1 .. 
ALE -1 

2 --.. 
-CS 

...,... 
RD 

0 
® 
EDATI 

read ) opdracht. 

II 

ff 

If 

I' 

" 
~ 

" 
-4 

r t; If 1 · 200 +/- 50 nS · 2 · 25 +/- 25 nS · 3 450 +/- 50 nS 
1 r 4 500 +/- 50 nS 
II If 5 100 +/- 50 nS 

1-- 3 
I Ii I: • 

If I 
If I 

.. -. r 2 2..1 
4 ~ 

I If I; • I 

~~ 

, 
- 3 I 

~. 1: ·1 
In deze tijd dient de aangesloten 
apparatuur de gevraagde data op te 
geven. 

Het adres staat nu op de adrli!s. 
lijnen AO tot en met AS. 

De schrijf ( write opdracht. 

1 

-cs 

WR 

Q 

EDATO 

• 

! 3 '1 ,-

II 

II 

IJ I 

,I 3.1 
.-1\ 

'i f~ ~ I I, I If 1; •• ----=-----
.... 

" 
! 

" , .. --
~ I \, " if • 

" 

II 

k 
1 

" 
Jj 

In deze tijd dient de aangesloten 
apparatuur de data over te nemen. 

Het adres staat nu op de adres 
lijnen AO tot en met AS. 
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4011 : 
_ pin14aan +5V 

pin 1.2,5,6,7. 8 9 
aan GND 

19 

N 
(XI 
I 

1/4 4011 

2 3 e.:----f 

25 6-----1 

27 A----4 

29 .... ---t 

3 1 A I 

33 .... ---f 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

15V 

14 

15 

OAe 
4 

08E 

2 
1 

LS8 
3 2t-'l. -

~pF 

-15 v 

5K .15 v 

~ 1:<4..-. s{"r .... ".) L 
P 2 1. '" \ ......... l<Il 

ISK 1-/0 

print -
_TI1§~ [oAe 1 ~ 
P2 

10 k 
49 JJ 19 

MS8 LSB 

2x 1k2. ,:> I • Uout 1 \0 V 

.15 V 

.Naar gelang de eisen (o(>A 2.(1=L) 

DAC om de snelheid anatoog te meten 
PEIK 

FZ 831007 

+ S V 
+15 V 
-lS V 

o V 



• 

Bijlage 8 Gegevens van de robotarm en gebruikte motor. 

Motor qegevens: BBC-AXEM, MC19. 

0.244 

0.008 

0.46 

Nm/A 

Nm.s/rad 

Q 

Geqevens lineaire actuator: 

J 1 massatraagheid van de motor-,tacho- en pulsgever combinatie en de 

koppeling. J 1 ~ 12 10-4 kgm2 

10-4 kgm2 
J massatraagheid van de spindel. J ~ 3 sp sp 
Msp massa van de spindel. Msp jl; 6 kg 

Mm massa van de motor en de helft van de arm. Mm ~ 43 kg 

fill massa van de last met de andere helft van de arm. M1 ~ 79 kg 

h spoed van de spindel. 0.025 m/omw 
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Bijlage 9 Stapresponsies van het systeem zonder analoge snelheidslus. 

X: 233.00 fA 
TI AVG 2 

15.000 

REAL 

-15.000 

0.0 

AX: 25.702 m 
RI: 34 
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Y: 4.0254 
f.A: 1 

SEC 140.00 m 


	Voorblad
	Voorwoord
	Samenvatting
	Inhoudsopgave
	Hoofdstuk 1
	Hoofdstuk 2
	Hoofdstuk 3
	Hoofdstuk 4
	Hoofdstuk 5
	Hoofdstuk 6
	Hoofdstuk 7
	Hoofdstuk 8
	Literatuurlijst
	Bijage

