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I

SAHENVATTING

In dit verslag wordt het onderzoek naar een nieuw besturingskoncept voor de
ASEA Irb6/2 met behulp van een 3D krachten- en momentensensor besproken. De
mogelijke programmeermethoden zijn aangehaald en worden als uitgangspunt
genomen voor de regeling van zowel positie als kracht. Uiteindelijk is een
10 on-line externe krachtterugkoppeling gerealiseerd.

De externe terugkoppeling is verkozen boven een parallelle Ius omdat dan de
bestaande positiebesturing van de robot gebruikt kan worden.

Gebleken is dat aIle bewegingsrichtingen van de robot bij benadering
ontkoppeld gedacht mogen worden zodat de gebruikte 10 terugkoppeling een
toegestane vereenvoudiging is. Daarnaast is dit geval zonder meer uit te
breiden naar 3D.

De analyse van de regeling is gedaan met behulp van een zelf geschreven
polen-programma en het TUTSIM simulatieprogramma. Oit leverde de gewenste
parameters voor de PO-regeling.

De praktische uitvoering van de regeling bevat een 10 krachtsensor, een
regelkomputer, aen interface, de robotkomputer en de robot zelf. Voor de
implementatie is gebruik gemaakt van de adaptive control van de ASEA-robot.

Enkele metingen leverden aen guns tiger resultaat op dan de simulaties lieten
zien. De regeling zorgt voor minder doorschot en een snellere responsie.



II

This thesis deals with the research on a new control scheme concept for the
ASEA Irb6/2 industrial robot, with the help of a 30 force- torque-sensor.
The methods of programming which are possible are described, also they are
taken as a starting point for the control of position and force. In the end
a 10 on-line external force feedback loop is realised.

The external force feedback is chosen above a parallel loop because in this
way the existing robot position control can be used.

It is determined that the degrees of freedom have no serious interaction
with other degrees of freedom, so it is possible to use a 10 force feedback
loop as a simplification. Besides this, is the 10 setup without problem
extendable to a 30 setup.

The analysis of the control is determined by means of a self-written pole
program and the TUTSIM simulationprogram. These programs yielded the wanted
parameters for the PO-control law.

The practical implementation of the force control loop contains a 10 force
sensor, a controlcomputer, an interface, the robotcomputer and the robot.
The setup makes use of the adaptive control of the ASEA-robot.

Some measurements yielded better results than the simulation showed.
The control law sees to less overshoot and a faster respons.
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SYMBOlENlIJST

A massatraa9heidsmatrix [k9*m2]
c dempingskonstante [N*s/m]
0 doorschot [l]

d soepelheid [mIN]
E (e) fout
F (fl kracht [N]

H overdracht interne positiesturing
h overdracht sensor
I eenheidsmatrix
J jacobiaan
K versterkingsfaktor
k stijfheid [N/m]
M meetslgnaal
m massa [kg]
0 overdracht motor en overbrenging
R' overdracht adaptive control
R overdracht adaptive control met sampling
S selektiematrix
T (t) moment [Nm]
T sampletijd [s]
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INlEIDING

De on-line sensorterugkoppeling zal een groot aantal vernieuwingen en
ontwikkelingen met zich meebrengen. De robot zal steeds meer de presta ties
van de menselijke arm benaderen. De nauwkeurigheid wordt niet gegarandeerd
door een hoge stijfheid en dienovereenkomstige grote massa's. Een eventuele
niet juist bereikte positie wordt gekorrigeerd door visuele en taktiele
sensoren in een terugkoppellus. Het ontwerp van de baan kan op
komputerbeeldschermen verricht worden, de robot stelt zich dan zelf in op de
werkelijke omgevingskondities.

De on-line sensorterugkoppeling zal ervoor moeten zorgen dat de volgende
robotgeneratie niet meer uit Mblinde Men MgevoellozeM machines bestaat maar
uit intelligente automaten die montage werkzaamheden en bewerkingsprocessen
beheersen. ook bij licht veranderende randkondities.

In figuur 1.1 zijn de bovengenoemde mogelijkheden uitgewerkt in een model.

beeldscherm (off-line)

sensor
terugkoppeling

baan
genere
ring

kommando's

CAD + ~~--4~~ gesimuleeri----.---
de sensore. .

baan1---""'" cl?slaq

1

1

Figuur \.1: Globale struktuur van sensorterugkoppeling.

Het trajekt van de robot kan op twee manieren ingegeven worden. Via een off
line komputersysteem of met behulp van een joy-stick bij de robot,
respektievelijk methode 1 of 2 (Figuur 1.1). In de diskussie welke methode
de beste is, is het laatste woord nag niet gesproken. Hirzinger (DFVLR)
[lit. 11] is een voorstander van het programmeren bij de robot, terwijl v.
Brussel (Leuven) [lit. 12] zich aIleen richt op het off-line programmeren.
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Hedentendage z1Jn er reeds verschillende objektherkenningssystemen met
behulp van kamera's op de markt om plaats en orientatie van een te grijpen
voorwerp te bepalen. Eveneens van belang zijn de velerlei lager
gedimensioneerde sensoren voor gebruik in samenhang met robotgrijpers.
Ten aanzien van objektherkenningssystemen zorgen de lange bewerkings- en
terugkoppeltijden van 100 msec en meer voor grote problemen. Op dit moment
is het echter al mogelijk een on-line terugkoppeling te realiseren met
lager-gedimensioneerde sensoren. Het besturingskoncept van de robot is dan
niet aIleen gebaseerd op de terugkoppeling van de interne positiesensoren
(dit zijn de encoders van de robotmotoren) maar er wordt tevens gebruik
gemaakt van een 3D krachten- en momentensensor om de door de robot op zijn
omgeving uitgeoefende krachten en momenten te detekteren.

1.2 Opdrachtomschrijving

Het kernprobleem: "Hoe leert men een robot, waarvan de grijper voorzien is
van kontinu metende sensoren, in korte tijd een opdracht zodat hij deze ook
bij voornamelijk licht veranderende omgevingskondities meteen herhalen
kan?", is in het algemeen komplex en behelst een reeks van deelproblemen.
waarvan er 3 in deze kontext uitgewerkt zijn.

1. De beschrijving van de door de robot te volgen kracht- en wegbanen zal
het eerste deel van de probleemaanpak zijn.

2. Ais tweede worden de mogelijke besturingskoncepten onderzocht. Tevens zal
de implementatie van een vereenvoudigd koncept (1 dimensionaal)
uitgewerkt worden.

3. Het derde en Iaatste deelprobleem is de ontwikkeling van een 3D
krachten- en momentensensor die ais opnemer in het hier boven beschrevene
dienst kan doen. Uitgevoerd door J.G.M. Reijnen, beschreven in deel II.
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BAANBESCHRIJVING

Hen kan robots nauwkeuriger maken door in het ontwerp de gewichten en de
kosten te verhogen. De grootste winst in nauwkeurigheid is te halen uit
verhoging van de stijfheid. Een niet te onderschatten faktor van niet-ideaal
gedrag is echter ook de aandrijving, dus motoren en overbrengingen.
Verbeteringen hieraan kosten doorgaans veel geld en leveren zeer
ingewikkelde konstrukties op. Een redelijk alternatief is het relatief
goedkope meten en regelen van de kontaktkracht, die gegenereerd wordt door
de robothand. Aangezien de laatste methode aIleen gebruik maakt van de
relatieve posities van de robot zullen absolute positiefouten geen invloed
meer hebben op de regeling.

Naast de gewenste positie van de robot moet ook bekend zijn hoe groot de
kracht dient te zijn die de robot uit moet oefenen op zijn omgeving. Om te
kontroleren of de gewenste waarde bereikt is wordt de door de robot
werkelijk uitgeoefende kracht gemeten.

Men kan op verschillende manieren de kontaktkracht meten:

- door de motorstroom te meten
door het motorkoppel te meten

- door een krachtopnemer in de hand te plaatsen.

Er wordt gekozen voor de laatste uitvoering omdat bij de andere twee de
massa van de arm van grote invloed is. Door de invloed van deze massa zal
het regelalgoritme een grote kompensatie moeten bezitten voor
massatraagheids-. wrijvings- en gravitatie-effekten. omdat deze effekten
anders de kontakt-krachtmetingen belnvloeden. Hier komt nog bij dat de
meeste robotaandrijvingen van het indirekte type zijn. Deze irreversibele
aandrijvingen hebben een onbekende wrijvingsterm zodat in de terugkoppeling
een e~terne krachtsensor gebruikt moet worden.

Ook wanneer een sensor in de hand gebruikt wordt is er een kompensatie nodig
voor de zwaartekracht en de massatraagheidskrachten. Ter kompensatie van het
gewicht van de gebruikte gereedschappen dient een zwaartekrachtmodel gemaakt
te worden. Dit model bevat het gewicht van het gereedschap en aIle delen van
de robot die na de sensor gemonteerd zijn. Daarnaast moet het zwaartepunt
bekend zijn.
De eliminatie van massatraagheidsmomenten is bijna onmogelijk omdat allerlei
niet te modelleren (impuls-) verschijnselen van de niet-ideale
aandrijvingen een rol spelen. De enige praktische oplossing is meestal het
wegfilteren van de storing.
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2.2 ·Constraints·

Mason stelde als eerste voor om een scheiding aan te brengen in
positiegeregelde en krachtgeregelde richtingen. De voorstellen van Mason
zijn door Craig en Raibert gerealiseerd [lit. 11].

ladera manipulatietaak van een robot bestaat uit een aantal elementaire
komponenten die gedefinieerd worden door de oppervlakken waarmee de robot
kontakt heeft. Het kontaktoppervlak bepaalt de zogenaamde "natural
constraints" door zijn mechanische of geometrische karakteristieken.
Een voorbeeld hiervan is een robothand in kontakt met een vast oppervlak. De
hand kan niet dwars door het oppervlak heen bewegen (geometrische beperkingl
en het is eveneens niet mogelijk voor de robothand om een tangentiale kracht
uit te oefenen op het wrijvingsloze oppervlak (krachtbeperking). Oit is
weergegeven in figuur 2.1.

"natural contraints· vy = 0, Fx = 0
"artificial constraints·: Vx = Vx(tl, Fy = Fy(tl

Figuur 2.1: ·Contraint"-definitie.

Ieder oppervlak heeft een "natural position constraint" in de richting van
zijn normaalvektor en een "natural force constraint" in de richting van zijn
tangentiale vektor.

De positie- en krachtbeperkingen. tesamen 6 graden van vrijheid, vormen twee
orthogonale stelsels. waarbij ieder stelsel volgens verschillende kriteria
geregeld moet worden. In de "natural force constraint"-richtingen worden de
posities van de robot teruggekoppeld. Hierop wordt het regelalgoritme dan
gebaseerd. In de overblijvende richtingen, loodrecht op de positie-geregelde
richting. wordt de kracht teruggekoppeld. Voor deze regeling zijn geheel
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andere overdrachten van belang. Deze overdrachten komen in hoofdstuk 5 aan
de orde.

Naast de "natural constraints" worden de "artificial contraints"
gedefinieerd. Deze beperkingen. eveneens bestaande uit positie- en kracht
gekontroleerde richtingen. specificeren de gewenste positie en kracht. Het
andere woorden deze "constraints· definieren een bepaalde baan (zowel
positie als kracht) in de ruimte. In tegenstelling tot de "natural
contraints" staan de "artificial force contraints" loodrecht op het
kontaktoppervlak terwijl de "artificial position constraints" evenwijdig aan
het oppervlak gedefinieerd worden. Figuur 2.2 en 2.3 vormen voorbeelden van
de bovengenoemde "constraints·.

"natural contraints" "artificial constraints"

Vx=O 11I)(=0 Fx=O Tx=O
V =0 III =0 F =0 T =0Y Y y y
Fz=O T =0 Vz=V III

Z
=Oz

Figuur 2.2: Pen in gat; voorbeeld.
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z

"natural constraints" "artificial contraints"

Vx=O wx=O Fx=O Tx=O
V =0 w =0 F =0 T =0Y Y y y
V =0 Tz=O Fz=O wz=wz

Figuur 2.3: Openen van een deur; voorbeeld.

De ruimte die omspannen wordt door de "constraints". noemt men het
"constraint frame" (index c}.

Op dit moment is het nog moeilijk om een eenduidige methode te geven hoe men
hat "constraint frame" het eenvoudigst kan kiezen, of nog verder. hoe het
"constraint frame" automatisch bepaald kan worden. In hoofdstuk 3 zal hier
nog nader op ingagaan worden. Er wordt nu aangenomen dat er een geldig
"frame" is gedefinieerd tesamen met "artificial position- en force
constraints".

Als de positia-gekontroleerde en de kracht-gekontroleerde richtingen
gescheiden zijn door de "natural contraints" en een gewenste positie en
kracht bepaald zijn door de "artificial constraints" dan is alleen de
regeling van de robot een nog op te lossen probleem.
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2.3 Positi••n kracht definitie

Als de robot in kontakt is met zijn omgeving dan kunnen er verschillende
positievektoren gedefinieerd worden.

Figuur 2.4: Positie-definitie.

~: de werkelijke positie van het Tool Center Point. ofwel de positie van
het werkstuk (= ~o)'

~a: de aktuele positie die af te leiden is uit de encoders van de robot
motoren.

~: de gewenste positie die gedefinieerd is door de "artificial position
constraints·.

De door de robot uitgeoefende krachtvektor wordt gevormd door het verschil
tussen de werkelijke en de aktuele positievektor over de stijfheidsmatrix
k or '
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In geval van kontakt beweegt de robot als het ware naar een punt achter het
oppervlak van het werkstUk.

Figuur 2.5: Uitgeoefende kracht.

Bovengenoemde vektoren kunnen in verschillende assenstelsels gedefinieerd
worden.

~r: Positie in robotkoordinaten. Dit is de ruimte opgespannen door de
encodervektoren.

i h: Krachtvektor gedefinieerd ten opzichte van het handassenstelsel. nit
stelsel beweegt met de robothand mee.

~c: Positievektor ten opzichte van het "constraint-frame".

ii: Krachtvektor gedefinieerd ten opzichte van een vast of inertiaal
assenstelsel.
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Van bovengenoemde stelsels is een voorbeeld gegeven in figuur 2.6.

c
y

i
Y

L,
x

c
x

Figuur 2.6: Gebruikte koordinatenstelsels.

Naast de beweging waarbij de robothand konta~t maakt met de omgeving is ook
beweging mogelijk in de vrije ruimte. De overgangsgebieden moeten ook
onderscheiden worden (figuur 2.1l.

nadering ..
werkstuk

vrije hybriede,
beweging beweging

I
verwijde-

ring
werkstuk

Figuur 2.1: Mogelijke bewegingsfasen.
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vrije beweging:

De baan wordt gegenereerd onder positiekontrole.

nad.ring werkstuk:

Dit gebied houdt de overgang van vrlJe beweging naar hybriede beweging in.
Onder hybriede beweging wordt verstaan beweging met uitoefening van kracht.
De nadering van het werkstuk geschiedt onder positiekontrole terwijl de
kracht kontinu gelnspekteerd wordt. Wordt een van te voren ingestelde kracht
bereikt dan stopt de beweging.

hybriede beweging:

De robot is in kontakt met de omgeving of het werkstuk. De beweging wordt
uitgevoerd onder positie- en krachtterugkoppeling.

verwijdering van werkstuk:

De overgangsfase van hybriede beweging naar vrije beweging is van het
positie-gekontroleerde type.
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3.1 "uidiq. stand yan zak,n
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PR06RAHHEERPRINCIPES

AIle reeds bestaande industriele robots hebben een on-line programmeermoge
Iijkheid. Het robotprogramma wordt ingeleerd bij de robot. De robot doet de
voorgedane bewegingen na en ondertussen wordt de baan opgeslagen. De opslag
gebeurt op dit moment nag op twee manieren.

t.
Men kan de belangrijke punten, bijvoorbeeld richtingsveranderingen, opslaan
in het geheugen. Er dient dan tevens opgegeven te worden met welke snelheid
de robot moet voortbewegen. In dit geval kan de robot aIleen rechte Iijnen
of cirkelbogen volgen. ASEA maakt gebruik van deze programmeermethode.

2.
Een andere methode is de zogenaamde volgprogrammering. Vooral toegepast bij
verfspuiten. Men beweegt de robot langs de te genereren baan. De baan wordt
in het geheugen opgeslagen door na elke tijdseenheid of na een bepaalde
afgelegde weg een punt op te slaan in het geheugen. Als de robot de baan
zelf genereert zal er tussen de punten nog een interpolatie gedaan worden.
De nauwkeurigheid van de baan hangt o.a. af van het aantal opgeslagen punten
en dus van de geheugenkapaciteit van de komputer.

Het voordoen van de baan gebeurde in eerste instantie bij ASEA door middel
van drukknoppen. Deze knoppen stuurden elk afzonderlijk een motor aan. Oit
principe is reeds vervangen door een joystick waarmee men rechte banen in
een kartesisch koordinatenstelsel kan genereren.

Als eerste zal een uitbreiding van het huidige "teachen" voorgesteid worden
met een Krachten- en Momenten Sensor (KMS). Daarna wordt een toepassing
gegeven waarbij eveneens krachten ingegeven kunnen worden. Ais Iaatste wordt
het off-line programmeren behandeld.

3.2 -Teachen-

ASEA gebruikt een joystick om de baan (=positiesl in te leren. Het nadeel
van zo'n joystick is dat men niet geIijktijdig rotatie en translatie kan
bewerkstelligen.

Het basisprincipe van teachen met een KMS is simpel. De operator grijpt de
opnemer. De door de sensor gemeten kracht 1£1 wordt via een bepaalde relatie
omgezet in een snelheidskommando I~l *
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* Voor kracht dient men kracht en moment te lezen, met positie wordt positie
en orienta tie bedoeld.

Er zijn twee mogelijkheden om de KMS te plaatsen.

1-

De sensor is aan de vaste wereld vastgemaakt of geplaatst op een teach-bordo
De krachten fC worden gerelateerd aan een vast assenstelsel. Er geldt dus
1 c = 1i (Fig~ur 3.1).

menselijk oog

motor

kommando's

koordJ
trans.

snelheden <

regel

ak tie

sensor-

matrix
spanningen

Figuur 3.1: Teachen met sensor aan vaste wereld.

Het oog in de figuur geeft aan dat de operator tijdens het ingeven visueel
terugkoppelt. De regelaktie is geimplementeerd in het "constraint-frame".
Het de koordinatentransformatie wordt (Ji)-1 bedoe1d. Oit is de inverse
Jacobiaan ofwel de transformatie van kartesische koordinaten naar
robotkoordinaten.

2.

De sensor is geplaatst aan de gr~Jper van de robot. De sensor zal meebewegen
met de orientatie en positionering van de robot. Er geldt dus i C = i h . Ha de
regelaktie dienen de snelheden door de orientatie-matrix getransformeerd te
worden naar kartesische koordinaten om in ana10gie van 1 daarna via de
inverse Jacobiaan omgezet te worden in motorkommando's (Figuur 3.2).
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Figuur 3.2: Teachen met sensor op de robot.

Er treedt nu terugkoppeling op gevoel Ope Oit is aangegeven door de hand aan
de sensor.

3.3 -Hybrid teach,n-

Een uitbreiding van het teachen is het zogenaamde hybrid teachen. Dit is het
gekombineerd opslaan van positie en kracht. Er wordt gebruik gemaakt van een
tweede sensor die tussen de pols en het hulpgereedschap (bijvoorbeeld een
grijper) bevestigd is.

Analoog aan het teachen zijn er weer twee alternatieven.

1. Een versie waarbij de ingave-sensor aan de vaste wereld gekoppeld is
(ic:ii) , (Figuur 3.3).

2. Een versie waarbij de ingave-sensor op de robot gemonteerd is (oak hier
geldt fC:fi), (Figuur 3.4).
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Figuur 3.3: Hybrid teachen met sensor aan de vaste wereld.
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Figuur 3.4: Hybrid teachen met sensor op de robot.
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De baan als een kontinue stroom kartesische kommando's wordt gegenereerd en
tesamen met de sensorgegevens van de robot opgeslagen. De gegevens van de
handsensor geven de richting aan waarin de kracht gekontroleerd dient te
worden. De positie-richtingen staan daar loodrecht op. Op deze manier wordt
in het "contraint frame" op een zeer direkte manier aangegeven wat de
"natural- en "artificial contraints" zijn.

De door de menselijke hand uitgeoefende krachten worden bij ontbreken van
kontakt geinterpreteerd als bewegingskommando's in 6 vrijheidsgraden. Raakt
de robot de omgeving dan gaat de baanbesturing over in gekontroleerde
krachtbesturing. De krachten in het Tool Center Point (TCP) van de robot
worden groter met een negatief teken ten opzichte van de door de menselijke
hand uitgeoefende krachten.
aij 6£ (Figuur 3.3) gelijk aan nul komt de robot tot rust en oefent dan op
de omgeving die krachten uit, die hem door de operator worden opgedragen,
eventueel proportioneel versterkt.
Dit geldt voor iedere komponent apart. Het is dus mogelijk afhanke1ijk van
de teach-informatie, dat de robot nog beweegt in een bepaalde richting
terwij1 hij in andere, 100drechte richtingen a1 tot rust is gekomen en een
bepaalde aandrukkracht probeert te handhaven.

3.4 ·Off-line teachen·

aij de in de vorige paragraaf beschreven manier van positie-ingave gebruikt
men de robot om de werkomgeving te determineren. aij off-line programmeren
kan men geen gebruik maken van de robot. Een mogelijkheid is dan om gegevens
te onttrekken aan een CAD-databank. Men dient dan te beschikken over een
geintegreerd produktiesysteem. De praktische uitvoering van zulke
produktiesystemen staat evenwel nog in de kinderschoenen vandaar dat men
voor geometrische informatie nog aangewezen is op effektieve meting (30
meetmachines). Natuurlijk dienen de off-line gegenereerde beschrijvingen van
de werkomgeving geverifieerd te worden met de realiteit door het on-line
gebruik van sensoren.
Figuur 3.5 geeft de algemene struktuur van een programmeersysteem voor
industriale robots.
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POSITIE EN KRACHT SENSOREN

Figuur 3.5: Struktuur van een programmeersysteem.

De ingave van de bewegingen die de robot moet uitvoeren kan gebeuren door
het specificeren in een "contraint-frame" van de standen die opeenvolgend
moeten worden ingenomen door een referentiestelsel. vast verbonden aan het
uiteinde van de robot. Via positie- en krachtsensoren kunnen afwijkingen
tussen reele werkomgeving en de geometrische beschrijving gemeten worden en
als korrektietermen in rekening gebracht worden.

3.5 Conclude

On-line programmering:
Het programmeersysteem maakt deel uit van de robotsoftware. Alle huidige
industriele robots werken volgens deze methode. Een nadeel is dat
ingewikkelde taken zeer moeilijk programmeerbaar zijn.

Off-line programmering:
Het opstellen van het programma gebeurt buiten het robotsysteem om. Het
voordeel hiervan is dat de produktietijd van de robot niet verminderd wordt.
Daarnaast dient weI in ogenschouw genomen te worden dat het genereren van de
geometrische gegevens nog een tijdrovende bezigheid is.

In dit hoofdstuk is een uiteenzetting van de mogelijke programmeermethoden
gegeven die hybriede bewegingen mogelijk maken. Er wordt niet verder
ingegaan op de praktische uitvoeringen van deze methoden. In het nog
resterende gedeelte zal geprobeerd worden de ASEA-robot geschikt te maken
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voor 1-dimensiona1e krachtterugkoppe1ing zodat met behu1p van de a1 doende
vergaarde gegevens een uitbreiding naar meerdere dimensies en invoering van
een nieuwe programmeermethode tot de moge1ijkheden behoort.
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POSITIE- EN KRACHTREGELINGEN

De in de vorige hoofdstukken behandelde baanbeschrijving geeft aan welke
richtingen krachtgekontroleerd worden en welke op positieterugkoppeling
gebaseerd zijn. In dit hoofdstuk wordt er vanuit gegaan dat men reeds over
de bovengenoemde scheiding van richtingen beschikt. Een gewenste
positievektor (~~) en een gewenste krachtvektor (i~). beide in het
·constraint-frame·. worden aangeboden aan de regeling.

De regeling van de robot dient dus uit twee delen te bestaan. Voor de
positieregeling zal gebruik gemaakt worden van de reeds in de ASEA-robot
geimplementeerde besturing. Daar omheen wordt een externe krachtlus
aangebracht. Een andere mogelijkheid is om twee parallel lopende lussen te
gebruiken voor positie en krachtterugkoppeling. Deze mogelijkheid zal in
paragraaf 4.3 aangehaald worden.

4.2 Int.rn. Dositi.r.g.ling

De meeste industriale robots hebben een gedecentraliseerde positieregeling.
Oat wil zeggen dat elke motor en dus elk gewricht zijn eigen regeling heeft
en de regelaktie geimplementeerd is in motorkoordinaten (Figuur 4.1). Een
andere mogelijkheid is om de regeling te plaatsen in een kartesische ruimte.
wat voor adaptieve korrekties beter is. Het nadeel is de komplexiteit van
de besturing. Vandaar dat aIleen laboratoriumopstellingen gerealiseerd zijn
met de regeling in de kartesische ruimte IFiguur 4.21.

i
x
:1x
-:1x
-g

r
~

inverse regelakti ~- inema- x
in rob'.Jt

I tica koordin.
x·
-g •

i---

u

.rx
r

x

Figuur 4.1: Gedecentraliseerde regeling in motorkoordinaten.
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Figuur 4.2: Gedecentraliseerde regeling in kartesische koordinaten .
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o : overdracht motor en overbrenging.
Kp : versterkingsfaktor positieterugkoppeling.
Kv: versterkingsfaktor snelheidsterugkoppeling.

Figuur 4.3: Overdracht van de interne positieregeling H(s).

Het nadeel van gedecentraliseerde besturingen ten opzichte van
gecentraliseerde besturingen is dat de uiteindelijke bewegingen niet geheel
ontkoppeld zijn. Met andere woorden, een gewenste beweging in x-richting zal
ook enige verplaatsing in y- en z-richting tot gevolg hebben. Dit komt omdat
de dynamica van het regelsysteem een koppeling in onderlinge richtingen tot
stand brengt. In het onderstaande gedeelte wordt de aanname gerechtvaardigd
dat de ontkoppeling van de verschillende richtingen voldoende is voor de
toepassing van externe krachtterugkoppeling.
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De krachten die evenwicht maken met de door de motoren uitgeoefende koppeis
bestaan uit:

1. zwaartekracht
2. centripetaaikrachten
3. massakrachten

ad 1.

De zwaartekracht zorgt voor een afwijking in de positie in de stabiele
situatie. Deze afwijking kan door een integrator gekompenseerd worden. Een
andere mogelijkheid is am in de sensorwaardenberekening al rekening te
houden met de zwaartekracht van de robothand en het te hanteren gereedschap
of objekt.

ad 2.
AIleen bij hoge snelheden zullen de centripetaalkrachten een rol spelen.
Vooral wanneer de robot in kontakt is met zijn omgeving zuIIen de snelheden
laag zijn.

ad 3.
De 6 x 6 massatraagheidsmatrix A heeft op de diagonaal de termen aii.
aii stelt de massatraagheid van het ide gewricht am zijn eigen as voor
en is afhankelijk van de stand van de robot. In [lit. 12] wordt aangenomen
dat

(aii)max = 2
(aii1min

voor de meeste industriele toepassingen, vanwege de grote vertragingen in de
harmonic drives. Deze vertragingen zorgen ervoor dat de variatie van de
massatraagheid ten gevolge van andere gewrichten een ondergeschikte rol
speelt.

De termen buiten de diagonaal aij zorgen voor de koppeling tussen de
richtingen onderling. Aangezien de regelkringen voor iedere motor apart
uitgevoerd zijn kan deze interaktie niet in rekening gebracht worden. De
regelkringen zien deze dynamische effekten als externe storingen en zUllen
deze proberen te elimineren.

Er zijn regelalgoritmes ontwikkeld die afhankelijk van de dynamische en
statische krachten de regelaktie aanpassen. Het gaat te ver am deze
algoritmes hier te behandelen. De resultaten zijn in veel gevallen ook niet
opzienbarend.
Men kan weI een goede ontkoppeling verkrijgen door de assen een goed gekozen
versneilingsprofiel te laten genereren.

In appendix H is een staprespons gegeven van een 2-assige manipulator met
niet-gekoppelde asregeling. Eveneens is het resultaat gegeven van dezelfde
regeling met konstant versnellingsprofiel.
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De konklusie dat de afzonderlijke regelkringen van de gewrichten voldoende
ontkoppeld zijn, is voor de toepassing van een externe krachtterugkoppeling
gerechtvaardigd.

De overdracht van de interne positieregeling kan ais voIgt geformuleerd
worden:

y:'C(s) = HC(s) * xC(s),. -g

h~(S) 0

h~(S)
He =,..

0

4.3 Extern. krachtt,rugkoDDeling

Globaal zijn er twee mogelijkheden om de krachtterugkoppeling te realiseren.

1.

Een krachtregeling parallel aan de positieregeling, die de motorkoppels
direkt aanstuurt (Figuur 4.4).

c
x
~

transf.
~r - c

-
I I I K +,]...
I I - S I I tr~nSf-

Ir

(~ R

~

I I I K +:\.. =-, S I tr:nsfI- transf.

r - c c=

Kf : versterkingsfaktor krachtregeling.
Kx: versterkingsfaktor positieregeling.

Figuur 4.4: Parallelle krachtterugkoppeling.
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Het bovengenoemde voorstel, uitgewerkt door Craig en Raibert [lit. 11], heeft
het nadeel dat ingegrepen moet worden in de interne positieregeling van de
robot. De praktische uitvoering vergt dus een kompleet nieuwe besturing.

De diagonale matrices S en I defini~ren in het "contraint frame"
respektievelijk de positierichtingen (sii= 1) en de krachtrichtingen
(sH = 0).

2.
Een krachtlus om de interne positieregeling heen. die de krachtsverschillen
interpreteert als positie-afwijkingen.

De robot zal een kracht uitoefenen op de omgeving door een positie "achter
de wand" van de omgeving in te nemen (Figuur 4.5).

c
x
-g

-
transf. -x k --==",

h - c 0 ...
-- _I I - S I I F=i~ I I

Kf

transf.I h
S + ... ~

I 1 c - r R

h
x
--{)

Figuur 4.5: Krachtterugkoppeling om positiesturing heen.

De matrix S heeft dezelfde betekenis als bij de parallelle krachtlus.

De regeling met de krachtlus om de interne positieregeling heen kan met
reeds bestaande robots gerealiseerd worden. Om deze reden wordt dit schema
gekozen voor verdere uitwerking.

Bij het ontwerp van de krachtregeling dient men met een aantal zaken
rekening te houden.

1- de bandbreedte van de krachtregeling (4.3. 1 )

2. de invloed van de omgevingsstijfheid (4.3.2)

3. de invloed van de encoderresolutie (4.3.3)

4. de invloed van de sensoroverdracht (4.3.4)

4.3.1 De bandbreedte van de krachtregeling

De uitwendige krachtlus zal langzamer zijn dan de interne positieregeling.
Vooral de omrekening van "constraint frame" (in ons geval handko8rdinaten)
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naar motorkoordinaten vergt veel rekentijd. Ook de sample-tijd van de sensor
zal een fase·naijling introduceren.

4.3.2 D. inyl0td van d. omg.vingsstijfh.id

Oe versterkingsfaktor van de krachtregelaar moet omgekeerd evenredig zijn
met de stijfheid van de omgeving en de grijper, omdat het ingangssignaa1
van het systeem deze1fde orde van grootte moet hebben als het uitgangs
signaa1. In paragraaf 4.3.3 blijkt dat de stijfheid van de omgeving en de
grijper bij benadering de stijfheid van de grijper is.

K = ~
og

o = omgeving
9 = grijper

Dekrachtrespons wordt snel instabiel a1s men K groter neemt dan
bovenstaande richtlijn. Een lagere waarde zal resulteren in een tragere
regeling IFiguur 4.6).

a. versterkingsfaktor aangepast aan kOg '
b. kleinere kOg '
c. grotere kog '
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Figuur 4.6: Staprespons van de kontaktkracht.
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4.3.3 De invlo.d van d. encod.r-resolutie

Door het feit dat de positieterugkoppeling maar een eindig oplossend
vermogen heeft als gevolg van de digitale verwerking van de encoders kunnen
slechts diskrete posities ingenomen worden ter grootte van de positioneer
resolutie. (Bij ASEA ~ 0.1 mm.l
Bij stijve robotkonstrukties veroorzaakt dit een grote krachtvariatie.
Vandaar dat in dit geval de grijper (= krijtjeshouderl van een soepelheid
voorzien wordt zodat een positieverandering ter grote van een inkrement
resulteert in een beperkte krachtwijziging.

AF = 1 * AxaOg

d = soepelheid
k = stijfheid

=

F (N)

i
b

~
5,0

~ 1.,,0

.>

o Z_ t (sec)

Figuur 4.7: Typische limit-cycle response ten gevolge van de
encoderresolutie (1/d og = 10 N/mm. 6>< = 0.1 mml.
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4.3.4 De invloed van de sensor

Bij een volledig model van het kontakt van de robot met de omgeving dient
ook de stijfheid van de sensor meegenomen te worden (Figuur 4.8).

x-

robot

k
s

grijper--...,
c

s

Figuur 4.8: Hodel van het kontakt van de robot met de omgeving.

Er geldt (Appendix B):

- x )
9

Door toepassing van een hoogfrequent filter in de terugkoppeling mag men van
de statische situatie uitgaan.

=

Ofwel een serieschakeling van twee veren met stijfheden ks en kog '

Aangezien ks » kog mag gesteld worden:

Fs = kog t X

De positie van de omgeving (xo ) is nul gesteld.
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ANALYSE VAN DE REGELING

De 6-voudige regelkring wordt vereenvoudigd tot een richting (Figuur 5.1).
Dit is toegestaan omdat aIle richtingen ontkoppeld verondersteld worden.
Daarnaast zal ook de praktische uitvoering maar 1-dimensionaal zijn.

Xo(s)

l'
f' (s) E(s) v

k
(s) .r-g- krachtreg. or _ interne pes X(s)

0----_i"- K(s) regeling k -H(s) og

M(s) -sensor -

F(s)

Figuur 5.1: Een dimensionale krachtregeling.

5.1 Inyloed kontaktkracht

De krachten die de robot uitoefent op zlJn omgeving werken als een
verstoring op de interne positieregeling omdat zij deel uitmaken van de
evenwichtsvergelijkingen waarin eveneens de motorkoppels zitten. De
motorkoppels worden door de interne besturing bepaald. De invloed van de
kontaktkrachten mag bij de meeste industriale robots verwaarloosd worden.
Het is door de grote overbrengingen van bijvoorbeeld de "harmonic drives" of
de wormwieloverbrengingen bijna onmogelijk om de robot door een ext erne
kracht te laten bewegen. Een kracht uitgeoefend op de robot zal maar een
klein effekt hebben op de positieregelkring.

5.2 Interne Dositie-regelingsoverdracht

Verschillende effekten beinvloeden het gedrag van de robot. De belangrijkste
zijn de motordynamica (bij benadering eerste ordel en verder de eindige
stijfheid van de verschillende onderdelen. De versnelling van massa's en de
demping zorgen dan voor tweede orde overdrachten. Oit alles in kombinatie
met de koppeling van meerdere onderdelen aan elkaar Ievert een hogere orde
systeem op.

In plaats van dit model uit te werken, is gebruik gemaakt van de metingen
van M. Tielemans (lit. 13]. Figuur 5.2 toont de resultaten van de metingen.
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De ingang vormt een signaal van 4 bits op de digit ale ingangen van de
Madaptive control M (lie voor verdere uitleg appendix A). De gemeten uitgang
is de snelheid in de opgegeven korrektierichting.

mV/, b

V ~ r--.....

u

/em

r

"0"

"_7"

0 0, ~5 o,~ 0, 5 1,0

500

1 V
input Vko

output V

t lsec/100mm

Figuur 5.2: Overdracht adaptive control R' (s).

De overdracht is te benaderen door een eerste orde funktie met:

tijdkonstante T = 0.010 s
looptijd Td= 0.150 s + 0.025 s

De looptijd is onder andere een gevolg van de rekentijd nodig om een
ingangssignaal om te rekenen naar gewenste verplaatsingen. De extra 0.025 s
is afkomstig van de invloed van de Msample and hold"-funktie. Deze funktie
is inherent aan het gebruik van een komputer en introduceert een extra
looptijd van 1/2*T. In appendix 0 is dit uitgewerkt.

v~~ H (5) H T I I ~ Iv(,~1 .!.

~0 d ~' (5) 5
'1'

Figuur 5.3: Overdracht adaptive control met sampling.

Vkor(s)
Rls)

-sT d 1
x1'sr-- = = e * sTl+tsl
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Uit het onderzoek van M. Tielemans blijkt eveneens dat de berekening van de
vereiste korrektiesnelheden om de 50 msec uitgevoerd worden. In appendix A
is beschreven hoe het tijddiagram van de Madaptive control Mer uit ziet.

T : 0.050 s

5.3 Sensoroverdracht

In paragraaf 4.3.4 is de overdracht van het kontakt met de omgeving en de
robot uitgewerkt.

Gesteld: Xo : 0

k og : kg

De krachtopnemer zet de kracht om in een spanning. Deze spanning wordt weer
omgezet in een digitale kode. die door een getal gerepresenteerd kan worden.
(Dit getal wordt aangeduid in eenheden : e)

__X_<_S_l-....;,...._k_g__...IM...__h M_<S_l_-I"~

Figuur 5.4: Overdracht sensor en omgeving.

M(s) : h * F(s)

M(s) = h * kg * XIs)

Uit metingen blijkt dat

h *k : 16 [e/mml
9

(Zie appendix C).

5.4 Oyerdracht krachtregelaar

De praktische uitvoering maakt gebruik van een digitale PIO-regelaar. De
regeling germplementeerd in de de "adaptive control" van de ASEA-robot wordt
omzeild. Oit is beschreven in paragraaf 6.2.5.
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De overdracht wordt gegeven door:

__E_(_S_l--~__K_(_S_)__--v
k
-

o
-
r
-(S_).....~~

Figuur 5.5: Overdracht krachtregelaar K(s).

In tijddomein wordt het de volgende formule:

vkor(l) = K {e(t) + 't d 11 ~~Bl + 1 11 tf e(t)dT}
dt 'ti T=O

K : de versterkingsfaktor van de regelaar
't d : tijdkonstante van de differentierende aktie
't i : tijdkonstante van de integrerende aktie

De regelkonstanten zullen in de volgende paragraaf bepaald worden.

5.5 ODtimaliserinq van de regelkonstanten

De overdrachl ziet er in het s-domein als volgt uit (Figuur 5.6):

Fa(S) _E(S) v\<("",(s) X(S)_

-~ K(s) - H(s) h x k ~4._ og

M(s)

Figuur 5.6: Overdracht regelsysteem na vereenvoudiging.

5.5.1 Ontwerpkriteria

M(s)

De kriteria die worden gehanteerd bij het ontwerpen van geregelde systemen
in het s-domein zijn direkt gerelateerd aan eigenschappen in het tijddomein.



- 31 -

Deze systeemeigenschappen zijn uitgezet in figuur 5.7.

Rr--------------------.-

r(t)
cft)

o
t-

Figuur 5.7: Ontwerpkriteria aangegeven in een stapresponsie.

1. settling time t s

Dit is de tijd die verstrijkt voordat de stapresponsie binnen een bepaalde
band 6C rond de eindwaarde van deze responsie komt. 6C wordt meestal
uitgedrukt in een bepaald eindpercentage van C.

definitie response-tijd. t s (5tl: 6C!C = ~ 5t

>--sts(stl 1
e ~ iii

Ofwel:

De eis voor de "settling time" geeft aan dat de twee meest dominante polen.
die toegevoegd complex zijn. niet rechts van de absolute dempingslijn
A = AS mogen liggen.

2. Overshoot

De "overshoot" of doorschot D wordt uitgedrukt in een percentage van de
eindwaarde van de stapresponsie

~lT
D = eU) t 100t
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Indien de doorschot dient te worden begrensd zal de faktor X/w een bepaalde
eis moeten worden opgelegd. Dit betekent dat de dominante toegevoegde
complexe polen links van de door die eis bepaalde relatieve dempingslijnen
moeten liggen.

3. Off-set

De ·off-set·, statische fout of statische afwijking Estat wordt bepaald door
de grootte van de statische versterking in de open Ius van het systeem.

E ttl = l 1QQZ -stat + K1
KI = statische versterking in de Ius.

Indien er in de lus een integrerende term opgenomen is zal de statische
afwijking gereduceerd worden tot nul. Deze I-aktie dient dan weI voor de
verstoring aangebracht te worden.

Figuur 5.8 geeft het verboden gebied aan voor de dominante polen van het
systeem.

...
"'

'\. I
I

'\.
I 11.)
I'\.
,/ -p)..

'1
/ I

I
L

L 1,
>-..., i'-

Figuur 5.8: Verboden gebied voor de dominante polen van het systeem.

5.5.2 ODtimalizering yan de r,gelkonstant,n

In deze paragraaf zullen de regelkonstanten bepaald worden. Er wordt
begonnen met de K-waarde, dus proportionele terugkoppeling. De 1- en D-aktie
komen later aan de orde.
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Voar proportionele terugkoppeling geldt (zie appendix 0):

F (s )
Rlsr

-sT
K * e d= -------------:sT-

S(1+ST)+K * e d

De poolbanen voor de verschillende K-waarden z1Jn gegeven in figuur 5.9.
Alleen de banen van de twee dominante polen zijn weergegeven. De polen zijn
bepaald met het door mijzelf ontwikkelde root-locus-programma. Voor nadere
toelichting zie appendix F.

""K = 0.14 "-----:

-10 -8 -6

K \I 0.14.~_"1:K

/

/

4

2

Figuur 5.9: Poolbanen van de twee dominante polen van het systeem (P-aktie).

In de figuur is de absolute dempingslijn A=-1 getekend. behorende bij de eis

dus

t s (57.) ~ 3 s

-3
A5 ~ -3 zie paragraaf 5.5.1

Tevens is de relatieve dempingslijn ~ ~ -1 getekend. Er geldt dan

o ~ 4.37. zie paragraaf 5.5.1
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Vooral de doorschot moet klein gehouden worden omdat een ver doorschietende
robot beschadigingen aan het werkstuk of de omgeving kan geven. Een
doorschot van enkele procenten is nog toegestaan omdat de grijper van een
lage stijfheid voorzien is.

De gestelde eisen geven een versterkingsfaktor,

K = 0.14

In tabel 5.1 zijn de bijbehorende polen gegeven.

FACTOR= O. 1400E 00

0.3750E-03 0.3110E-01
O. 1972E 02 O. 9648E 02

ROOTS OF POLYNOMIAL
REAL PART IMAGINARY PART

-0. 2815E 01 0.3352E 01
-0. 2815E 01 -0. 3352E 01
-0. 3977E 02 O.OOOOE 00
-0. 1877E 02 0.2426E 02
-0. 1877E 02 -0. 2426E 02

O. 1083E 01
0.2688E 03

MODULUS
O. 4377E 01
0.4377E 01
0.3977E 02
0.3067E 02
0.3067E 02

Tabel 5.1: Polen van het regelsysteem (K=O.14).

Met behulp van het op de T.H. Twente ontwikkelde programma TUTSIM is met
deze K-waarde een tijdresponsie gesimuleerd. (Figuur 5.10). Het gebruikte
model wordt verklaard in appendix E. Oit model benadert beter de
werkelijkheid omdat gebruik gemaakt kan worden ruistoevoeging, een "sample
and hold"-funktie en een funktiegenerator. De laatste bootst vrij nauwkeurig
de "adaptive control" van de ASEA-robot na.
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Figuur 5.10 toont de responsie van de kracht nadat een stap gesuperponeerd
is op de omgevingspositie.

Een differentierende aktie wordt toegepast voor vergroting van de demping
en/of de responsiesnelheid van een systeem. Eeo vergroting van de demping
-absoluut en/of relatief- wordt bewerkstelligd door de fasevoorijling die
een dergeIijke aktie levert. De proportionele faktor K kan dan verhoogd
worden om aan dezelfde dempingseisen te voldoen.

De regeloverdracht wordt als voIgt:

Td = differentiatie tijd.

Als men de differentiatie tijd iets kleiner kiest dan de op een na grootste
tijdkonstante van het systeem dan worden de poolbaantakken door dit extra
nulpunt als het ware iets het linker haIfvIak ingetrokken [lit. 14].

De op een na grootste tijdkonstante van het systeem is:

(Appendix D)

Gekozen wordt:

De overdracht van het teruggekoppelde systeem is dan:

F(s)
A1Sr =

-sf
K(l+ST d ) * e d

-------------------------:sT-
S(1+ST) + K*16*(1+sT d )*e d
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De uitwerking van de differentierende aktie op de root-locus plot is gegeven
in figuur 5.11.

-10 -8 -6

Figuur 5.11: Poolbanen van het regelsysteem (K=O.185 , Td = 1/15 s).

Het totale systeem voldoet nu aan de ontwerpeisen voor.

K = 0.185

De bijbehorende polen zijn gegeven in tabel 5.2.

FACTOR= O. 1850E 00

0.3750E-03 0.3004E-01
O. 1988E 02 O. 1126E 03

ROOTS OF POLYNOMIAL
REAL PART IMAGINARY PART

-0. 3395E 01 0.4074E 01
-0. 3395E 01 -0.4074E 01
-0. 2534E 02 O.OOOOE 00
-0. 2399E 02 0.2745E 02
-0. 2399E 02 -0.2745£ 02

O. 1152E 01
0.3552E 03

MODULUS
O. 5303E 01
O. 5303E 01
0.2534E 02
O. 3646E 02
O. 3646E 02

Tabel 5.2: Polen van het regelsysteem IK=O.185. Td =1/151.

De tijdresponsie is gesimuleerd met het TUTSIM programma (Figuur 5.121.
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De toepassing van een integrerende aktie in de regelaar is geen goede keuze
als het systeem een grote looptijd bezit. De I-aktie zal door zijn fase
nalijling een nog grotere instabiliteit veroorzaken. Dit is ook te verklaren
in het tijddomein.

Omdat de robot pas na 0.150 s reageert op een foutsignaal, zal gedurende
deze tijd de integrerende aktie doorgaan met het vergroten van de regelaar
uitgang. De korrektiebeweging zal een te grote tegenaktie ondernemen die
eerder negatief dan positief zal werken.

Het voordeel van I-aktie is dat er geen statische fout optreedt. In dit
geval bevat de open lus overdracht een pool in de oorsprong zodat er zonder
regeling a1 geen statische fout zal optreden.

Om bovengenoemde redenen wordt afgezien van I-aktie.

De uiteinderlijke rege1parameters zijn:

[mm*(s*el- 1 1
[sJ

Er moet opgemerkt worden dat in de waarde van K imp1iciet de faktor t6
[mm/el verwerkt is, afkomstig van de Mstijfheid" van de grijper (Paragraaf
4 .3.2 I .
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IHPlEHENTATIE EXTERNE-KRACHTTERUGKOPPElING (10)

De werking van de terugkoppeling om de interne positiesturing heen, zal
getoetst worden aan de hand van een simpel proces, namelijk het schrijven op
een bordo Dit proces heeft de mogelijkheden om verschillende aspekten van de
krachtterugkoppeling zichtbaar te maken. De druk op het krijtje moet
konstant zijn en daarnaast dienen korrekties uitgevoerd te worden bij
slijtage van het krijtje of verplaatsing van het bordo Bij licht
veranderende beginkondities, bijvoorbeeld het bord is tussen twee "runs"
verplaatst, wordt de baan aangepast.

6.2 De oRstelling

In figuur 6.1 is de opstelling schematisch weergegeven. Er is gebruik
gemaakt van een externe komputer waarin het regelprogramma gelmplementeerd
is. Via een interface is deze komputer verbonden met de robotkomputer. In de
30 uitvoering, waarbij gebruik gemaakt wordt van de door J.G.H. Reijnen
ontwikkelde 3D sensor, zal nog een extra komputer nodig zijn om de
rekstrooksignalen om te zetten in drie krachten en drie momenten. Deze
komputer is weer verbonden met de regelkomputer.

regel

komputer

inter-

face

robot-

komputer

robot

Figuur 6.1: Schema van de opstelling.

6.2.1 De grijper

Om de krijtjes vast te kunnen houden en om snel verwisselen mogelijk te
maken is een krijtjeshouder gekonstrueerd. Deze krijtjeshouder heeft
eveneens de gevraagde soepelheid zodat voldoende krachtresolutie gehaald
wordt (Paragraaf 4.3.3).
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Figuur 6.2: Krijtjeshouder (grijperl.

6.2.2 De sensor

In dit een-dimensionale geval is gebruik gemaakt van een simpele
krachtopnemer die werkt volgens het induktie-principe. Het signaal wordt via
een meetbrug versterkt tot maximaal 1 Volt en daarna via een extra
versterker verhoogd naar maximaal 5 Volt. Oit laatste is noodzakelijk omdat
de AOC van de regelkomputer signalen verlangt van 0 tot 5 Volt.

~ • sensor weerstand

c:::J ~ meetbrug weerstand

~ max. 5V

Figuur 6.3: Schema van de meetbrug en versterker.

Het nadeel van de induktie-opnemer is de draagfrequentie die niet geheel
weggefilterd kan worden. In het sensorsignaal is een duidelijke frequentie
van 100 Hz zichtbaar met een amplitude van! 50 mV.



- 42 -

6.2.3 De regelaar

IjHg~H~

Omdat gekozen is voor een digitale regelaar moet het analoge sensorsignaal
omgezet worden in een digitale kode. Hiervoor wordt het type AOC 0809 van
National Semiconductor gebruikt (8 bits!. Oeze AOC moet aangestuurd worden.
Dit sturen geschiedt met een startpuls die bij dit type tenminste lOOns lang
dient te zijn. Conversie begint direkt na de positieve flank van de
startpuls en duurt circa 4~0 ~s (Figuur 6.4).

100 ~s

J
START

,
EOC

-
ca. 420 F

Figuur 6.4: Aansturing van de AOC.

Om te testen of de data beschikbaar is, is op de ADC een uitgang aangebracht
met de naam END OF CONVERSION: EOC. Als EOC weer hoog (=1! wordt is de
conversie klaar en is de data geldig.

De mikro-komputer is opgebouwd rond een Intel 8085 mikroprocessor als CPU.
Dit is niet de meest moderne versie, maar in dit geval snel en goed genoeg.

Het regelprogramma maakt gebruik van een timer (Intel 8253) die eveneens in
de mikrokomputer geimplementeerd is. Deze counter/timer heeft 3 timers.
Gebruikt wordt timer O. De clock-ingang van timer 0 is aangesloten op de
komputer-clock (1.536 MHz). De uitgang van de timer is verbonden met
interrupt-ingang 0 van de interrupt-controller. De timer is geprogrammeerd
als deler (mode 3!. ledere positief gaande flank van het uitgangssignaal van
de timer veroorzaakt een interrupt die afgehandeld dient te worden, als dat
tenminste mogelijk is.

De gebruikte I/O is "memory-mapped", dat wil zeggen de in- en uitgangen
worden ais geheugenplaatsen gezien. In figuur 6.5 zijn de gebruikte in- en
uitgangen getekend met hun adressen.
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Figuur 6.5: I/O specifikatie.



- 44 -

~Qf~~!r~

Het regelprogramma bestaat globaal uit drie delen:
- Initialisatie
- Hoofdprogramma
- Interruptroutine

Het programma rekent met 16-bits getallen. De door de ADC ingelezen waarden
zijn a-bits getallen en worden uitgebreid naar 16 bits. De laatste 4 bits
zijn zogenaamde frakties.

In het programma is de mogelijkheid geschapen om on-line de gewenste waarde
van de kracht aan te passen. De regelaktie kan eveneens on-line gewijzigd
worden. Bijvoarbeeld van P-aktie in PO-aktie of omgekeerd.
De in te voeren waarden voar de regel-parameters dienen eerst met 16
vermenigvuldigd te worden om ervaar te zargen dat de laatste 4 bits frakties
zijn.
De uitvoer is een a-bits getal in de notatie die de ASEA Irb6/2
robotkomputer verlangt. Bit 7 is het -sign-bit-. De bits 0 tIm 6 stellen dan
een positief getal voar. Een gevolg hiervan is dat:

0000 00008 = 00

1000 00008 = 00

0000 00118 = 30

1000 00118 = -30

Het bereik is -127/127.

De interface tussen de regelkomputer en de robotkomputer bevat een invertor
zodat de uitvoer van het regelprogramma gekomplementeerd moet worden.

initialisatie: (Voar uitgebreide dokumentatie zie Appendix I)

programma onderdelen:
- Initialisatie PIO-regelaar.

Inlezen van de regelparameters.

- Initialisatie timer O.
Inlezen van de sample-tijd.

- Inlezen gewenste waarde (bias).



BEGIN:
ORG

D1
CALL
LXI
CALL
LXI
CALL
LXI
CALL
1'1VI
CALL
MOV
MOV
SHLD
EI

3COOH

INIT.PID
H/SANPLE. DATA
BEGIN. LEES
H, INT1
BEGIN. INIT
H/STAP.DATA
BEGIN. LEES
E/4
MULT2N. ALGOR
H,ll

L,e
STAP.VAR
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iSTARTPLAATS

iMAAK INTERRUPT ONMOGELI~K

i INITIALISEREN REGELAAR
iHAAL ADRES SAMPLETI~D OP
iZET TEKST OP SCHERM
i INTERRUPTSERVICEROUTINE IN H EN L
i INITIALISEREN TIMERO
iSTAP ADRES KLAAR ZETTEN
iZET TEKST OP BEELDSCHERM
iSTAP IS EEN 16-BIT GETAL WAARVAN
iDE LAATSTE 4 BITS FRACTIES ZI~N

iMSB STAP IN REG H
iLsa STAP IN REG L
iWEGZETTEN STAP
iMAAK INTERRUPT MOGELI~K

hoofdprogramma: (Voor uitgebreide dokumentatie zie Appendix I)

programma onderdelen:
- Opstarten ADC-conversie.

Kijk of aanpassing van de bias gewenst is.

- Lees de ADC-waarde.
De laatse drie waarden worden gemiddeld. Grote variaties worden
onderdrukt.

i : mOFDPHOGH~.l'lMP.

1,Jt.\C HT:
LXI
1'1VI
1'1V 1
C(\LL
Ct\lL
\-1i'lP

111 PP.RC 12. IOSEG
/'1, 1H
M/OH
BEGIN. BIAS
BEGIN. READ
WACHT

iGENEREREN VAN DE
iSTARTPULS VOOR DE
i ADC
iKIJK OF DE BIAS VERANDERD MOET WORDEN
iDE ADC-WAARDE WORDT INGELEZEN EN GEMIDDELD

interruptroutine: (Voor uitgebreide dotumentatie zie Appendix I)

De interruptroutine wordt geaktiveerd als timer 0 een interrupt genereert.
Oit kan aileen gebeuren in het hoofdprogramma. Elders zijn geen interrupts
toegestaan.
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programma onderdelen:
- Redden van de registers.

- Het verschilsignaal berekenen.

- De PIO-routine starten.
In de PIO-routine wordt gekeken welke aktie (P. I of D) gevraagd
wordt.

- De uitgangswaarde naar de robotkomputer sturen.

- De registers herstellen.

i INTERRUPTSERVICEROUTINE 1
INTI:

PUSH
PUSH
PUSH
PUSH
LHLD
~lOV

NOV
LHLD
XCHG
CALL
CALL
STA
ST~,

POP
POP
POP
POP
EI
r~E r

PS,,"'
B
o
H
STAP.VAR
B,H
C,L
INPUT.VAR

SUBDER.ALGOR
BEGIN.PID
PARCOO. IOSEG
PAHCIO. IOSEG
H
D
B
PSW

iREDT HET PSW
iREDT REGISTERPAAR BC
iREDT REGISTERPAAR DE
iREDT REGISTERPAAR HL·
iHAAL GEWENSTE STAP OP
iZET MSB IN REG B
iZET LSB IN REG C
iHAAL ADC-WAARDE OP
iPLAATS IN REGISTER DE
iBEREKEN HET VERSCHIL
iAANROEP REGELAAR
iVOER TOE AAN DE ROBOT
iVOER TOE AAN DE LEDS
iHERSTEL REGISTERPAAR HL
iHERSTEL REGISTERPAAR DE
iHERSTEL REGISTERPAAR BC
iHERSTEL HET PSW
iNAAK INTERRUPT WEER MOGELI'-"K
iGA TERUG NAAR DUMMVPROGRAMMA

6.2.4 De interface

De digitale ingangen van de robotkomputer verlangen een spanning van 24V
terwijl de uitgangen van de mikro-komputer maar 5V genereren.
De gebouwde interface bevat acht maal dezelfde schakeling. Iedere schakeling
heeft een invertor en een opto-coupler. Oe interface zorgt dus voor een
galvanische scheiding tussen de robotkomputer en de regelkomputer.
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5V extern 24V robot

330 2k2

7406 MCT-2-E

regel-~ ~

komputer
uitgang

,
robot
komputer
ingang

Figuur 6.6: Schema van de interface.

6.2.5 D. robotkomput.r

De digitale signalen afkomstig van de interface, worden ingelezen en
verwerkt door speciale hardware en software die door ASEA geleverd wordt
onder de naam Madaptive controlM. Het nadeel van deze methode is de vrij
trage verwerking van de ingeklokte signalen. Een snellere manier is om de
korrektiekommando's in een aparte externe komputer te berekenen en deze op
interpolatieniveau aan de robot toe te voeren. Men dient dan weI in te
grijpen in de interne positiesturing van de robot. Door gebrek aan kennis op
dit gebied is het laaste op dit moment nag niet mogelijk.

De regelaar in de adaptive control wordt omzeild door voor de bias in het
robotprogramma 50t te nemen. Dit is gelijk aan een absolute waarde nul voor
de gewenste waarde. De versterkingsfaktor wordt een genomen.

De adaptieve besturing wordt uitgebreid beschreven in Appendix A.

Het robotprogramma is niets anders dan het schrijven van een aantal leters
op en schoolbord. De kracht evenwijdig aan het krijtje wordt konstant
gehouden. In deze richting zijn dus Mnatural position constraints"
gedefinieerd. In het vlak loodrecht op het krijtje zijn Mnatural force
constraints Mgedefinieerd.
De Martificial position contraints· zijn de posities in X- en Y-richting die
de hoekpunten van de letters aangeven. De "artificial force contraints"
zijn de gewenste krachten in z-richting gedurende het schrijven. De
opgegeven positie in z-richting is dus niet van belang omdat in die richting
de kracht gekontroleerd wordt.



- 48 -

)(

Figuur 6.7: Robotkonfiguratie.

Het gebruikte robotprogramma is gegeven in appendix G. Voor elke letter is
een apart subprogramma gemaakt.

6.3 Responsies van de regeling

Om de kwaliteit van de uiteindelijke regeling te kunnen bepalen zijn een
aantal stapresponsiesgemeten.
Gemeten werd de responsie van de kracht die door de robot uitgeoefend werd
op de omgeving nadat op de positie een stap gesuperponeerd werd.
Vergelijking is nu mogelijk met de gesimuleerde responsies met behulp van
het TUTSIM programma {Paragraaf 5.5.21.
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figuur 6.8: Rasponsia van hat systaam mat P-aktia.

t
~I

- - :-
;'

• .,

Figuur 6.9: Responsia van hat systeem mat PO-aktia.
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Als de responsies vergeleken worden met de simulatie met het TUTSIM
programma dan valt op dat het systeem in werkelijkheid sneller en beter
reageert op een stapverstoring dan de simulatie. Dit komt door de povere
benadering van de simulatie. Nu de opstelling eenmaal klaar is kunnen
betere metingen verricht worden en de overdrachten nauwkeuriger bepaald
worden.

De responsies verduidelijken ook de snellere regeling met behulp van
D-aktie.
In figuur 6.8 (P-aktie) is aan het eind van de meting de typische limit
cycle res pons zichtbaar.

6.4 raum-z,it-probleem

Karakteristiek in beide responsies is de vertraagde reaktie van de robot als
gevolg van de dode tijd en de tijdkonstanten van het systeem. Bij snelle
veranderingen van de omgeving in de tijd treedt dan het ruimte-tijd probleem
op. Bijvoorbeeld de robot wil een korrektiebeweging op de baan uitvoeren
maar tijdens de uitvoering hiervan is deze alweer veranderd (Figuur 6.10).

vertraagde en daardoor

eerder schadeliJk~

korrektiebeweging.

door de sensor __---I".....
opgenomen

baanafwiJklng.

Figuur 6.10: MRaum-Zeit" probleem.

geprogrammeerde baan

werkelijke baan

baan, ultgevoerd

door de robot onder

invloed van de sensor

Een sensor detekteert afwijkingen van de aktuele baan en zorgt voor
korrektiekommando·s. Vanwege de onvermijdelijk aanwezige dode tijd en
tijdkonstanten zal de korrektiebeweging later (of te laat) uitgevoerd
worden, wat het effekt volledig te niet kan doen. fen oplossing voor dit
probleem zou een vooruitlopende sensor zijn. Het grote nadeel van een
voorspellende sensor is scherpe bochten in de baan.
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6.5 Konklusie

De gelmplementeerde 10 krachtterugkoppeling kan zonder veel problemen
uitgebreid worden naar drie dimensies. De regeling van de momenten zorgt
voor meer problemen omdat de adaptive control van de ASEA niet meer dan drie
korrektie-richtingen kan bewerkstelligen.
Wil men het principe van de hybriede beweging volledig uitbuiten dan zal ook
voor de positieterugkoppeling een nieuwe besturing gemaakt moeten worden,
waarbij al rekening gehouden is met externe krachtterugkoppeling.

Het optimaliseren van de regelkonstanten kan gebeuren met de reeds
geimplementeerde terugkoppeling waardoor verifikatie met de werkelijkheid
mogelijk is. Het in deze verhandeling gebruikte theoretische model is te
negatief. Oat wil zeggen dat het werkelijke systeem een kortere looptijd en
een kleinere tijdkonstante bezit dan aangenomen is.
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A 1

ADAPIIEVE BESIURING VAN DE ASEA-ROBOI

Via de digitale en analoge input-poorten kan met behulp van externe signalen
invloed uitgeoefend worden op de geprogrammeerde robotbeweging.
De robotbesturing heeft drie adaptiviteitsfunkties.

Search een sensorsignaal kan de robot stoppen of starten.
Velocity: een sensorsignaal kan de robotsnelheid beinvloeden.
Contour: een sensorsignaal kan de robotbeweging beinvloeden.

De werking van deze funkties wordt beschreven in [lit. 15).

De contourfunktie wordt nader toegelicht omdat deze in de implementatie van
de krachtregeling gebruikt wordt.

Contoux;tunktie.
Het robotprogramma dient een aantal parameters te kennen omtrent
invoersignaal en uit te voeren korrekties.

Er dienen een drietal regels geprogrammeerd te worden die verband houden met
de contourfunktie:

- sensordefinitie
- korrektievektor
- positie instruktie

sensordefinitie
De sensor wordt gedefinieerd in een apart datablok. Oit gebeurt onder

handbediening I@ I"

Tijdens de uitvoering van het programma kan men geen wijzigingen hierin
aanbrengen.

Er kunnen maximaal 16 sensoren gedefinieerd worden van de soorten. digitaal
en/of ana100g.

voorbeeld digitaal:

54 R 88 INP4 2 -100/100

54 sensor 4
R op de robot gemonteerd
8B 8 bits (1 tot 8 bits is mogelijkl
INP4 het least significant bit (L5BI is input 4, het M58 is input 11
2 de schaalfaktor (d.i. het aantal mm/bitl is 2
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-100/100: de aangeboden invoerwaarden mogen niet buiten het aangegeven
gebied vallen (maximaal -127/127 bij 7 bits plus 1 signbit)

voorbee1d ana100g:

S1 o INP1 0.4 0/100

S1

a
INP1
0.4
0/100

sensor 1
niet robot gemonteerd
analoge sensor (10 bits)
de sensor is aangesloten op analoge input 1
de schaa1faktor is 0.4
10 Volt (dit komt overeen met 1024) is het maximum. dus in dit
geval wordt een signaa1 aangeboden van ongeveer a tot +1 Volt
wat overeenkomt met 0/100

korrektievektordefinitie
In het programma dient een korrektievektor gedefinieerd te worden onder
funktieknop~ .

voorbee1d:

POS V = 101 VEKTOR S1

V = 101
YFKTOR

schaa1waarde voor de korrektiesne1heid
S1: korrektievektor behorende bij sensorsignaal

N.B. met de joystick dient de korrektie richting ingegeven te worden.

positie instruktie:
De uitvoering van een deel van de beweging met eventue1e korrektie wordt in

,deze regel geprogrammeerd. Dit geschiedt eveneens met de positie funktieknop

o
voorbeeld:

POS V = 157. CONTOUR S3/501

V = 151
CONTOUR

S3/501

de baan wordt afgelegd met 157. van de nominale sne1heid
korrektiebewegingen onder invloed van een sensorsignaal worden
uitgevoerd
het sensorsignaal is afkomstig van sensor 3 met een bias van

507.
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Bias is het nulniveau van de regeling. Het andere woorden indien het
sensorsignaal geIijk is aan de bias dan zal er geen korrektiebeweging
uitgevoerd worden.

BIAS = ~~S~Z (max. waarde - min. waarde)

cOITektie-beweging uitgevoerde beweging

positionerings-beweging

Figuur A.l: Korrektiebeweging.

De uiteindeIijke korrektiesnelheid (V kor ) is ais voIgt gedefinieerd:

Vkor = V7.
* (6s - offset) ais 6s > 0.2 mm5-

vkor = V7.
* (6s + offset) ais 6s < -0.2 mm5-

vkor = V7.
* 6s ais O. 1 mm ~ 16sl ~ 0.2 mm40

Vkor = 0 ais 16s1 < O. 1 mm

Het V7. als de in de korrektievektor gedefinieerde schaalwaarde voor de
korrektiesnelheid.

Bovenstaande formules zijn uitgezet in figuur A.2.
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Figuur A.2 : Beschreven en gemeten gedrag van de contour-funktie.

bs = schaalfaktor * (sensorsignaa1 - BIAS)

De schaa1faktor is de in de sensordefinitie genoemde schaa1faktor (mm/bit).

Hardware

Het ASEA Irb6/2 robotsysteem heeft de beschikking over verschillende
input/output-kaarten:

1. basis I/O-kaart Idigitaal)
2. extra I/O-kaart Idigitaa1)
3. extra I/O-kaart lana100g)
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ad 1.
De basis I/O-kaart bevat - 2 gripper indikators (grijper open of dicht).

- 6 outputs
- 1 inputs

DIGITAL INPUT 1

DIGITAL INPUT 2
DIGITAL INPUT 3
DIGITAL INPUT 4
DIGITAL INPUT 5

DIGITAL INPUT 6
DIGITAL INPUT 7

GRIP /RELEASE 1
GRIP/RELEASE 2
DIGITAL OUTPUT 1
DIGITAL OUTPUT 2

DIGITAL OUTPUT 3
DIGITAL OUTPUT 4
DIGITAL OUTPUT 5
DIGITAL OUTPUT 6

2A D14.153.X90--- 1-4---...

+24V 1-- f -~•

8 ~
~

9
~JL

I

• I
11

lit
11

14~ -"1S -~

~ I

~ I I

~
r-l2-

20 -

24V
O'V

CH 1
2
3
4
5
6
7
8

CH 1 OV
2
3
4
5
6
7

Figuur A.3: Basis I/O-kaart.

014.153 is de konnektor-unit die tegen de achterzijde van de
robotkomputerkast gemonteeerd is.

Op deze kaart zitten de 1 inputs die door de externe regelaar gebruikt
worden.
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IL __

ad 2_
De extra I/O-kaart bevat - 1

- 9

- 9

- 7

4

.
,

, OU~T
t •2 \0
3 I I
4 It

I: \3
14

1 IS
I ,.
IINPUr,
2 10
3 tl

I
4 It
5 II
I 14
1 15

• I'

~~11O

control outputs
outputs
control inputs
inputs

014.161___ __ 014161=.;..' _

jl D:)Ox itO ~~I.' .-IouT_utal IDelTO 160 T.....ItW.;;;:-::J r-n
-- i

I · rl ---- ----.~ I
, r-----~'r--u::.·=--------_+-------.,;El~-_W .. - -,. :

l iz.- ~ \ L.__.~._.J

, - --- ---:- - ---(...--'\

I --+-OUT":U:":'~--CH-I----r--J,.---"""-f3-""""---i 4 ~.~===R~~_- .1
, CYCLE ON

I J -1:1lfoR .•
It -1= -PROGR: 1.iNIT EXTRACTED

--t-----:,;-- - -GRIp)REUASE 1

I · :~RJV!([!ASE 2
7 SEARCH STOP

__ -+- --;1;-.- ::fiGJrA.L.]UTPUT 7
I ' .,,---~------ OIGn~ OUTPUT 8

I --+-I~-~~-- -----lll :~f2&~~~:~~ ~O

~
. ------~I. - 'DfGTiACOUTPUT 11

I I) , -DIGIfAlOUTPUT 12
~----""';I:':'It---r----------Utt- - DIGIfACOUTPUT 13

I~ I -~-OUTPUTJ.4I.. =-_O.!.G..I!.e:.L• ..QUTPU,I.!5..._,'I Vl.-.---·-·--~.. :
I r---~- l

I :"._. .J
I
I
I

1-011 '---(l~ - - --- - - - .. - - - • - - -.,
~;------+-...;u;;"'-------t-"""-----t3-""""----1ft• - - - - - - • ...: :'$

.,.....T c.>4 I INTERRUPT INSTR :
"""'-..c."7"1-----+-....;".;;..;;;.;...;;.;~1----+----------~1 - -, iifER-RUPf ·PROGR........... • J,

'1) - -JTJMJl- PROG 1
I .. ---,---------l»! - 'JUMIS' lSROG Z
I --+----~..---+--_.---------\,I~ - JUMP PROG 3
I' - "JUMP PROG 4

--,----+-----------1~--JUMP PROG 5
I • 1 -PROG-START
I. --PRO-G-STO'p

I ---- Ii - D"I~fiAL-rNPUT 8
I It -01GIfAi.- iNpUT 9

11 -InGTtXL-rNPUT 10
13 - DIGITAL -INPUT 11

--+----I:..:."'---1r----------~~- ln~rrACTNPUT 12
1:1 - DIGITAL INPUT 13
1(, ------1~----------.:ilII.j-.:OIGITALJlIPUT 14

Figuur A.4: Extra I/O-kaart.

014.161 is de konnektor-unit tegen de achterzijde van de komputerkast.
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ad 3.
De robot is voorzien van 16 analoge ingangen. die bereikbaar zijn via
konnektor 014.165.

H. Tielemans [lit. 13] heeft uitgezocht op welke tijdstippen de
verschillende signalen ingeklokt worden.

elke ms inlezen van alle I/O-lijnen en deze plaatsen in een register

elke 6 ms

elke 50 ms

uitlezen van de registers en naar de processor sturen

uitvoering van een koordinatentransformatie door de processor
en de berekening van! 15 interpolatiepunten.

De ingave van een signaal heeft na 150 ! 25 ms een reaktie van de robot tot
gevolg.
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OVERDRACHT VAN HET KONTAKT HET DE OHGEVING

x
r

robot

k
s

c
s

grijper

Figuur 8.t: Schema van het kontakt met de omgeving.

De positie van de omgeving (xo ) is nul gesteld.

Laplace getransformeerde:

Krachtenevenwicht:

Laplace getransformeerde:

=



Statisch betekent dit:

B 2

lim
s"O =
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APPENDIX C: BEPAlING VAN DE SENSOROVERDRACHT

De konstruktie van grijper is getekend in figuur C.1.

Figuur C.1: Konstruktie van de grijper.

De metingen zijn uitgezet in figuur C.2. waarbij de bovenstaande konstruktie
een aantal verplaatsingen opgelegd kreeg. Gemeten werd de uitgang van de
brugversterker lin Volts),
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Figuur C.2: Metingen aan sensor en grijper.
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In de buurt van de nul millimeter wijkt de overdracht af van die van een
ideale veer. Aangezien de overdracht bepaald wordt voor de regeikring indien
de robot kontakt met de omgeving maakt zal het niet-ideale gedrag genegeerd
worden.

De ·veerstijfheid" = 0.0625 V/mm.

Omzetting in digitale vorm via een ADC waarvoor geldt:

o V = 0 e (eenheden)
1 V = 256 e

Oit alies levert de overdracht sensor-grijper

H * k = 256 * 0.06259
= 16 e/mm
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o

F cr (5) -.E(s) V1<nr(S) XIs)
:t • K(s) - H(s) h X k

~~-
og

M(s)

Figuur 0.1: Schema van de systeemoverdracht.

M(s)

M(s) = h*k g * ~ * R(s) * K(s) * E(s) h*k = 16 e/mm
9

M(s) =

Dit is de systeemoverdracht zonder terugkoppeling.

=

MiS)_IT-rFgIS =

-sT
16 * K(s) * e d-----511-;-5t1----------------------:sf---

16 * K(s) * e d
1 + --sif-;-STr------



=

o 2

-sT
16 * K(s) * e d------------------------------:5T-

s(1 + ST) + 16 * K(s) * e d

Systeemoverdracht met terugkoppeling.

- sT
Voor de looptijd e d wordt de derde orde benadering van Pade genomen:

-sT
e d

M(s)
~~151

=

=

120 - 60sTd + 12(STd 12 - (STd I3

---------------------2---------120 + 60sTd + 12(sTd l - (STd I 3

met T = 0.070 s
Td= 0.150 + 0.025 = 0.175 s

De looptijd wordt vergroot met 1/2 * T (T is de sampletijd) omdat de
komputer gebruik maakt van een Hsample and hold H funktie.

--1_""~ E (s)

H (5) - R(s) -
E (5)

0
Y(5) X(s)

Figuur 0.2: Sample and hold-funktie.

Ws is de sample-hoekfreq.
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Naat het oorspronkelijka frequentiespektrum ontstaan door sampling
responsies in hogere frequentiebanden. Oaar hoogfrequente signalen door de
komputer gefilterd worden kan gesteld wordan:

E*(sl = ~ * E(s)

Door bemonstering is een gedeelte van de signaalanergie vardwenen. Dit wordt
door de -hold--funktie weer goed gemaakt.

=

= 1 * a- sT/2* {(1+s*T/21 - (1-s*T/2)}s

Hier is de 1e orde Taylorreeksbenadering gebruikt voor esT/2

=

=

1 * sT * e- sT/2
s

T * a- sT/2

X(s) = R(s ) * Ho(s) * E* ( s I

= R(s) * Ho(s) * 1 *' E( s )i

X(s I
= e- T/2 * R( s )E1S1

=

Td = Td + T/2 = 0.150 + 0.025 = 0.175 s
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POLEN VAN HET SYSTEEM

De polen van het open-loopsysteem. dus zonder terugkoppeling zijn te vinden
door de onderstaande vergelijking op te lossen.

Oplossingen:

s 1 = 0

s2 = -26.S

s3 = -14.3

s4 = -21.0 + 20.1~i

Ss = -21.0 - 20.1~i

De polen van het teruggekoppelde systeem vindt men door de volgende
vergelijking op te lossen:

De oplossingen van deze vergelijking worden voor de verschillende K's uit
gewerkt in hoofdstuk S.
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HET TUTSIH-PROGRAHMHA

TUTSIM is een aan de Technische Universiteit Twente ontwikkeld SIMulatie
programma [Lit. 16],
TUTSIM is een interaktief programma waarmee de dynamica van een systeem
doorgerekend kan worden. De gebruikte komponenten en hun parameters kunnen
snel en gemakkelijk veranderd worden zodat verschillende responsies in het
tijddomein vergeleken kunnen worden,

De ingave van een model gebeurt aan de hand van een blokdiagram. Een
voorbeeld van een blok is bijvoorbeeld:

P = gain

GAI

Ii __~---l_-,

I
Z

In ---1-t..__--l
- U

GAl: U = p * ~I n

Figuur E.1: Voorbeeldblok.

AIle blokken worden ingegeven tesamen met de informatie met welke blokken
zij verbonden zijn. Deze gegevens noemt men de "structure".
De bij de blokken behorende parameters worden ingegeven met behulp van
"parameter",
Daarnaast bestaat nog het blok "timing" waarin hat intagratia-interval an de
eindtijd in opgegeven wordt. In hat blok "plotblocks and ranges" wordt de
uitvoer gaspecificeerd.
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Het gebruikte model ziet er als voIgt uit:

Figuur E.2: TUTSIM-model van het systeem.

De bijbehorende ·structure" en ·parameter":

NODEL:
O. 48000E 02 1 CON

-0. 6300CE 02 3 LIi'l 16 17 18
O. 63000E 02
O. SOOOOE-Ol 75 SflL 3

t..1 F~!C
t:
J

-0. aOOOOE 01 ,0. "l9000E 0J
2 -0. 70aOOE 01 --0. 69000E 01
3 -0. 60QOOE 01 ,0. 59000r:: 01
4 -0. SOaOOE 01 -0. -'-19000[:: 01
:5 -0. 40000E 01 -0. ;::1900 Or.:: 01
6 -0. 30000E 01 -0. 29000:::' 01
7 -0. 20000E 01 -0. 1 '7000E 01
a -0. 1000CE 01 -0. 900aOE 00
9 -CI. 90000E 0'"' ,0. GOOaOE 00\J

10 -0. 80000E 00 ,0. 70000E 00
11 '-0. 70000E 00 -0. 60000::: 00
12 -0. 600()OE 00 ,0. 50000E 00
13 -0. SOCOOE 00 -0. 40000E 00
14 -(). 40000E 0·... ,0. 30000::::: 00u
15 -(). 35000E 00 ,0. 25000:::: 00
16 '-0. 30000E 00 -0. 20000::':: 00
17 -0. 27500E 00 ,0. 17300f.: 00
18 --() . 25000E 00 --0. 175001::: 00
19 -(). 22500E 00 -0. 12500::::: 00
20 -0. 20QOOE 00 -0. 2:JOOOE-Ol
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8 FlU 7

'7
,.... ,..

'",. 1"1 I u

10 f'L~3

1 ,[ Pr\ J 'I :10
12 NOl
.L :3 ~)t;f.: .I 1 .I 7
1 L} INI 16
.1 ~5 r\ ')'-_ 16
1b G.\ r . - J:1l.

17 GI'\ I .tit
1 '::l Q(U ' ' -j ~)•...J .LO

1 '7 0(\1 t "• -c:::..

21 -0. 17S00E 00
22 -0. 15000E 00
23 -0. 12500E 00
24 -0. lOOOCE 00
25 -0. 75000E-Ol
26 -0 SOOOOE-Ol
27 -0. 25000E-Ol
28 O. OOOOOE 00
29 0.25000E-Ol
30 O. SOOOOE-O!
31 O. 75000E-01
32 O. 10000E 00
33 O. 12500E 00
34 O. 15000E 00
35 O. 1750CE 00
36 O.20000E 00
37 O.22500E 00
38 O. 25000E 00
39 O. 27500E 00
40 O. 30000E 00
41 O. 35000E 00
42 O. 40000E 00
43 O. 50000E 00
44 O. 60000E 00
45 0 70000E 00
46 O. SOOOOE 00
47 O. 90000E 00
48 O. 10DaOE 01
49 O. 20000E 01
50 O.30000E 01
51 O. 40000E 01
52 O. SOOOOE 01
53 O. 60000E 01
54 O. 70000E 01
55 a. 800aOE 01

O. SOOaGE 02 7
O. 15000E 00
O. 30000£ 01
O. 100aCE 01
O. 70000E-01
O. 30000E 01
O. 80000£ 01
O. 20000£ 00
O. 50000E 01
O. ::30000E 01
O. 16GOOE 02

O. OOGOOE 00
O. (IOOOOE 00
O. 1·4 IJ\:·(;·E 00
O. OOOOOE 00
D. OOOOOE 00
o 30000£ 01

-0. 22COOE~-O1
-0. 19000E-0 1
-0. 16000E··01
~~·o. 13000::::--01

O. OOCOOE 00
O. OOOOOE 00
O. OOOOOE 00
O. OOOOOE 00
O. OOOOOE 00
O. OOOOOE 00
O. OOOOOE 00
o. 130001.:::-01
o. 1600012-01
o. 19000[:: -01
O. ;22000E··-01
O. ~')5000E'-01

O. 12500E 00
O. 15000E 00
0.17500£ 00
O. 20000E 00
O. 25000E 00
O. 30000£ 00
O. 40000E 00
O. 50000[: 00
O. bOOOO:::: 00
o. 70000E 00
O. aOOOOE 00
o. cJOOOOE 00
O. 19000E 01
O. ~'9000E 01
O. 39000::': 01
O. 49000E 01
O. 59000E 0.1
O. 69000:::' 01
O. 79000r:: 01

m::L 6
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De "plotblocks and ranges":

PLOTBLOCKS AND RANGl:.:S:
Xl: 0 O. OOOOOE 00 O. 25000E 01
YI: 9 -0. aOOOOE 01 0.80000E 01
Y2: 13 O. OOOOOE 00 O. 25600E 03
Y3: 6 -0. aOOOOE 01 O.SOCOOE 01
Y4: 10 O. OOOOOE 00 O. 50000E 01

De "timing":

TIMING: O. lOOCOE-Ol 0.30000E 01.

De resultaten kunnen geplot worden met het grafische programma "Graf"
waarvan een versie op de Prime geimplementeerd is. AIleen de uitvoerfile van
het TUTSIM-programma moet nog geschikt gemaakt worden voor het "Graf"
programma. Dit gebeurt door een speciaal "file_translator"_prOgrammma.



APPENDIX F:

F 1

POLEN-PROGRAMMA

Dit programma bepaalt aIle oplossingen van een (N_l)de graads vergelijking
met reele koefficienten.

F(Z) = A(1)~ZN-1 + A(2)~ZN-2 + •.•••••. + A(N) = 0

Het programma bepaalt 25 maal de oplossing van bovenstaande vergelijking
waarbij elke keer de koefficienten veranderd worden met een vaste Mstep·
beginnend met de waarde Mfactor M. De wijze waarop de koefficienten
veranderen moet in het programma gedefinieerd worden.
Door middel van deze konstruktie kunnen de zogenaamde poolbanen gevonden
worden.



c C02AEF PROGRAMr'lA VOOR HOGERE GRAADS-VERGEl IJKINGEN c. C02AEF PROGRAMMA VOOR HOGERE GRAADS-VEllGELIJKINGEN

MIKE DI N(~nlANS

C02AEF PROGRAMMA VDDR HDGERE GRAADS-VERGELIJKINGEN

DO 30 1 '- J. N
WR I TE (NOlll. 99998) I
READ (NIN.999961 E(l)

30 CONTINUE

40 NOF ~ N -. I

CALL C02,',EF(Rf. N. Xl, YZ. 101. Jr/Hl l
IF (IrAIL NE 0) GO 10 120

60 1 Nor I I

SlACK - 000056LINKAQE - 000276

XZ(1)*AIP1*SIN(FLOA1(TI*PII + YZ(1)*AIP1*COS(FLOATIT)*

I
XZ(l)~AIPI*COS(FLOAT(T)Y.PII - YZ(11*AIPl*SIN(FLOA1(1)'

WRITE (NOUT.99790)
IF (N. NE. II GO TO 40
CONTINUE
GO TO 20

~RITE (NOUT.999931 IFAIL
IF CT. NE. 20 . AND. IFAIL EG.2) (;'0 TO 140
N '" N - I
WRITE (NOt/T.9979<') N
GO TO 20

T '" T +
XZ(11

* P I I
YZ ( 1 )

* PIl
GO TO 60

110

120

140

100
<0(61) C
(0062)
(0063)
(0064)
(0065)
(0066) C
(0067)
(0068)
(0069)
(0070)
<0071 )
(0072) C
<0073 )
(0074)
(0075)
(00761
«)0?7>
(00781
<00791 C
(0080) 160 STOP
(00811 99999 FORMAT (lH • 22HNUMBER OF COeFFICIENTS/IX)
(00821 99998 FORMAT (lH • 3HRE(. I~. 2H)~)

(0083) 99997 FORMAT (I;!)
(00841 99996 FORMAT (E1341
(00851 99995 FORt1AT (17HPOLYNOMIAI ORDER. 161l
(0086) 99994 FORMAT (itl 3(£'13 4. 20)
(0087> 99993 FDRI1AT (lH. 12HERRDR NIJ~1DER. JI)
(0088) 99992 FORr4AT (11l 13HPROGRMI FAILS. 'IX. 10HPOLY UIlnER. I'll
(0089) 99991 FORMAT (IH • 19HRODTS OF POLYNOMIALI1H • 3X. 9HREAL PART. 4X.
(0090) * 14HIMAG INARY PART. 4X. 7H~10/lULiISIl

(0091) 99990 FORMAT (IX//IX)
(0092) 99989 FORr1AT (IH. 15HSTARTlNG POINt')
(0093) 99988 FORMAT (EI3.4)
«)094) 99987 FORMAT (1t1. 7HFAK1(lR'1
(0095 I 99986 FORMAT (Iii. 5HSTEP")
(0096) 99985 FORMAT (IH. 3(E13.4. 21:»
(0097) 99984 FORf'lAT (111 • 7HFACTUR'. 1:13.4)
(0098) END
PROGRAM SIZE: PROCEDLIRE _. 001276
0000 ERRORS [C M~IN. :>FTN-REV19. 3J

(FlI:(II. I~I.NI

E(1)
E(;n
E(::II
[(41
£(51*1'.
[:(61*1'.

(NUUT.99990)
(NOliT. 99984 I I~

(NOUT.99990)
I- STEP
(~IOUT. 99985 I
(~IUUT. 9999 I I

DO 1 I 0 ,I~ 1 • 2:"
XZ(l) - PI:,
'rz (1) ~ ZUW
N '" NN , 1
T '" 0
RE(I)
RE(2)
RE(3)
RE(4l
RE(51
RE(6)
WRITE
WRITE
WRI fE
I'. = I'.
WRITE
WRITE

INTEGER T. NIN. NOl/T. I. IFAIL. N. NN. NOf. J
REAL*8 R£(61. £(6). XZ(6). YZ(6). PI. TOL. 11. XOIAAF. X02AAF.

* Pl. P15. ZFflO. AIPI. K. srfP. 01\1f-
DATA ONE /1.0EO/. PI /0.11::0/. ZLtm /O.OEO/.

* AIPI /1. lEO/
DATA NIN /1/. NOUl /1/
PI = Pl*X01AAF(PI)
TOL = X02AAF(Pl)
WRITE (NlJUT.99990)

80 I )
IF (I L1 N) GO TO Joa
ZZ '" SGRT(XZ(II**2>YZ(1)**2)
WRITE (NOlIT.99994) XL(I). YZ(II.77
GO TO 80

20 CONTINUl,
WRITE (NOUT.99989)
READ (NIN.99988) Pl~

WRITE (NLJUT.99']991
READ (NIN.999971 N
IF (NLE. 0) GO 10 160
NN '" N 1
WRITE (NOUT.99995) NN
WRITE (NOIlT.99']871
READ (NIN.99980) I'.
WR I TE (~I(JlJT. 99906 I
READ (NIN.999881 ST~P

c
C
C
C

C

C

C

C

C

<0001 )
(0002)
<0003 )
«(1004 )
(0005)
(0006)
(0007)
(0008)
(0009)
(0010)
(0011)
(0012)
(0013)
<0014 )
<001:; )
(0016)
(0017>
(0010)
(001'])
(0020)
(0021)
(0022)
(0023)
(00241
(00251
(0026)
(0027)
(00281
(00?-9)
(0030)
(0031)
(0032)
(0033)
(0034)
(0035)
(0036)
(Oo:n)
(0038)
(0039)
(0040)
«)041 )
(0042)
(0043)
(0044)
<0045 )
«)046 )
<0047>
(00481
(00491
«(\0::;0)
(005J )
(0052)
(00531
«)054 )
( OO~,~j)
«1056 )
(0057)
(0058)
(0059)
(0060)



APPENDIX G:

G 1

ROBOT-PROGRAMMA

sensordefinitie:

Sl R 78 INPl -63/63

hoofdprogramma 60:

10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120

v = 250 MMIS MAX = 1000 MMIS
TCP 7

RECT COORD
FRAME 0
POS V = 1001 FINE
CALL PROG61
POS V = 100% FINE
CALL PROG62
POS V = 1001 FINE
CALL PROG63
WAIT UNTIL INP10 =
JUMP TO 50

snelheidsdefinitie
tcp-defini tie
rechthoekige koordinaten
frame-defini tie
beginpunt van 1e letter
letter subroutine
beginpunt van 2e letter
letter subroutine
beginpunt 3e letter
letter subroutine
wachten op input 10
ga terug naar regel 50

letter subroutine 61 (T):

10 CALL PROG70
20 POS V = 100t REFPOINT ON
30 POS V = 10% FINE CONTOUR Sl/50t
40 "idem"
50 "idem"
60 POS V = lOOt
10 POS V = 100t REFPOINT OFF
80 RETURN

lettersubroutine 62 (H):

Idem als 61.

lettersubroutine 63 (E):

Idem ais 61.

naderingssubroutine
aktiveer referentiepunt
le punt onder contour
2e punt onder contour
3e punt onder contour
punt boven de letter
deaktiveer referentiepunt
terug naar hoofdprogr.



naderingssubroutine 10:

G 2

10 POS v = 5% VECTOR S1
20 POS V = lOOt REFPOINT ON
30 POS V = 10% FINE SEARCH 51/50%
40 POS V = lOOt REFPOINT OFF
50 RETURN

defenitie korrektievektor
aktiveer referentiepunt
zoekfunktie
deaktiveer referentiepunt
terug naar hoofdprog.
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APPENDIX I: REGELPR06RAHHA

I 1



,DIT SEGMENT BEVAT ALLE VARIABELEN DIE IN DE VERSCHILLENDE SEGMENTEN
,GERflUIK1 WORnEN

,DIT SEGMENT OEVAT AlLf- STRINGS DIE IN DE VERSCHIllENllE PROGRAMMA'S
,GEIH<UIll.l HORlJf:N

, STARTPLAATS

.GFNEREREN VAN D~

,STARTPlIlS VODR OF
,AOC
;KIJK O~ DF BIAS VERANVtRD MOET WORDE~

;DE ADC-WAARDE WORDT INGELEZEN EN GEl'll::

,MAAK INTERRUPT ONMOGELIJK
• INJTJAlJSEREN REGELAAR
• HAAL ADRES SAMPLETlJD OP
,lET TEKST 01" SCHERM
,INTERRUPTSERVICEROUTINE IN H EN L
• INIl I ALI SEREN TIMERO
,STAp ADRES KLAAR ZETTEN
,ZET T~KST 01" BEELDSCHERM
.STAp IS fEN 16-BIT GETAL WAARVAN
,DE LAATSTE 4 BITS FRACTIES ZIJN
;MSB STAP IN REG H
.lsa SlAP IN REG L
; WEGlETTEN STAP
• MAAK INTERRUPT MOGFLIJK

,REDT HET PSW
;RfDT REGISTERpAAR BC
,R~DT REGISTERPAAR DE
.REDT REGISTERPAAR HL
,HAAl GEWENSTE SlAP 01"
,Zf1 MSB IN REG B
,ZET LSB IN REG C
,HAAL ADC-~'AARDE 01'
,PLAATS IN REGISTER DE
.BEREKEN HET VERSCHIL
,AI\NROEP RFGELAAR
,VOER TOE AAN DE ROBOT
• VOER l'OE AAN DE LEOS
I HERSlEL REGISTERPAAR HL
; HERSTEL REGI5TERPAAR DE
,HERSlEL REGISTERpAAR BC
,HERSTEL HET PSW
,~lAAK INTERRUPT WEER MOGELIJK
;GA lERUG NAAR DUMMYPROGRA~MA

H. rARCI2. IOSfG
tl. 1H
~1. ~'H

flEQm. BIAS
BEGIN. READ
WI\(:lrI

INIT. PID
H. SAM!'L!'.. DATA
BEGIN. LEES
H, INTI
BEGIN,INIT
H,STAP. DATA
BEGIN. LEES
f,4
t1ULT2N. ALGOR
H,B
L.C
STAr. VAR

3CO()li

1"5..1
B
D
H
STt\P. VAR
(l,H
C,L
INPU1.VAR

SUBiJER.ALGOR
FE'GJN.PID
PARCOa. IOSEG
pARelO rOSEG
H
o
F
1"51.1

orw

LXI
NVI
NVI
CALL
CALL
,Ii'll'

DI
CALL
LX I
CALL
LXI
CAll
LXI
CALL
~tVI

CALL
MOV
~mv

SHLD
El

PUSH
PUSH
PUSH
PUSH
LHLD
MOV
MOV
LHLD
XCHG
CALL
CALL
STA
STA
P(lP
POP
POP
POP
fe I
REl

, IIOUF DPRO(~R,\~ltlA

~'ACHl :

,PflOGRAM~1A VOOR HET REGELEN VAN fEN MOlOR M. B. V EEN REGELAAR

; INTERRUPTSFRVICEROLITINC
INT I

Iif'GIN:

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
3300
3400
3500
3600
3700
3800
3900
4000
4100
4200
4300
4400
4500
4600
4700
4800
4900

'TYP OF WAARDE VAN <TD/TS)"16 IN ',0

'TYP DE WAARDE VAN (T5/1I)*16 IN ',0

'lYP Ill- WAARllE: VAN K"lh IN ',0

'SMlPLf TIJD IN mS ',0

PII

SAI'lPlE: Oil

[)/W 2200H
KKK: ut} ~,

TSTI: /lH ;>
TD1S: JJ8 ;>
sm1: n~; :;>
ENT: DS :;>

EMT: D8 ;,
XN1 : /lS ?
STI'.P: US ;>
INPUT: US ;>
SAN: j)t~ :;>

INI : US ;>
IN2: r)~i ;>

IN3: US ;>

700 TDTSIS: DB

600 TSTIIS: DB

100
200
300
400

500

100
;JOO
300
400
500
600
700
800
900

1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700

800 STAP: Oil 'WAT IS DE BIAS ',0



BEGIN:

;PRUGRAMMA OM ON-LINE AANPASSING VAN DE BIAS
; lE BEV/ERKSTElLIGEN. SGI/AKELAARS 6 EN 7 ZORGEN
; RESP. VODR VERLAGHIG Or- VERI/OGING VAN DE BJAS.

; PROGRAMMA VOOR HET INITIALISFREN VAN DE TIMER 0
'HET SERVICEROUTINEADRES MOET IN REG.PAAR HEN l STAAN
; DE GEWENSTE SAMPLETl-.lO MOET IN REG. PAAR B EN C STAAN
llfGIN:

; INI IN REGISTER DE
,JN3+-IN2+JNl IN REGJSTER BC
iREG B NAAR REG H
;REG C NAAR REG L
;SLA INPUT~IN3+JN2+INI OP IN GEHEUGE'

I INPUT: ~JNl+-IN2+IN3
I IN? IN REGISTER DE
; IN3 + IN2 IN REGJSTER BC

; IN3:= AOC-WAARDE I 3

I lIE ~JAARDE IN REGISTER A WORDT
,UITGEIJREID NAAR 16 BITS EN IN
;REGJSTER D EN C GEPlAATST
; ~JAARVAN DE LAATSTE 4 BITS
; FRAKTlES 7I"'N.

I INl: ~JN2

:MSIJ VAN IN3 IN REGJSTER H
ILSll VAN INS IN REGISTER L
ISLA IN3 OP IN GEHEUGEN

;KJ"'K OF DE CONVERSIE KLAAR IS
;EN LAADT DE WAARDE VAN DE ADC
; IN REGJSTER A

; IN2: = I N3

;ZET TEKST OP BEELDSCHERM
;HAAL GETAL BINNFN
; NIEUWE REGEL
IGA TERUG NAAR HOOFDPROORAMMA

TE XT. LJNK4
INTlN. AI GOR
CRUlJT.LJNK2

CALL
CALl.
CAll
RET

1 HI.D IN2 VI,R
SHLV I NJ. w,n
LHl D IN:.~. Vf,/l
SHUI IN;' VNI

LOOP:
LOA PARC 12 lOSEG
ANJ 100000008
JZ I DOP
11M PARCO;'. JOSEG

NlIV C.A
MVI A,Oli
MOV B.A
MVJ (·.4
CAl L MULT;lN. !'LGOR

~lVI f. ~j

CAl [ DE! ffl. ~\1 GOR
~l(JV H,[j
~lOV L.e
SHl.D IN3. W\R

LHLD I N2. VI\fI
XCliG
CALL AODEII. ALGOR
LlIL [) INJ. w"rl ;

XCHG
CALL ADDER. ALGOR
MOV H.D
MOV l. C
SHLD INPUT. VAR
m'T

,OIT PRO~RAMMA LEEST DE AOC-WAARDE fN MJDDELT DEZE
,MET DE 2 VORIGE INGELFlEN ~IAAR[lEN.

n£:GIN:

DE-GIN:

• DJT PROGRM1~IA ZET TEI'.ST Of' Bl:ELDSCIiEIlM EN Hf'T DOOR
;DE GEBRUIKER INGEVOERDC GE1AL IN REG B EN C

100
200
300
400
500
600
700
800
900

~t: LEES.

100
200
300
400
500
600
700
800
900

1000
1100
1200
1300
1'100
1:500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600

o EN E

; INTERRUPTROUTINE OP STACK
,COOEWOORO IN REG A
ICOOEWOORD IN TIMERADRES
; HAAL MASKER OP
IZET MASKER VOOR BIT 0
; ZFT MASKER WEG
IVERMENJGVULDIGINGSFACTOR IN
IDEELTAL JS 1536*SAMPLETI"'O
I AORES TIMER IN H EN L
ILSB DEELTAl IN TIMER
IMSB DEElTAL IN TIMER

ISLA DE NJEUWE WAAROE OP
,SPRING NAAn DE SCHRI"'FROUTINE

,LEES SCHAKELAAR 7 EN
;KI-.lK OF DE BIAS VERHOOGD MOET WORDEN

;VEnHOOG DE BIAS MET I

;SLA DE NIEUWE WAARDE OP

,LEES SCHAKELAAR 6 EN KIJK
iO~ DE BIAS VERLAAGD MOET WORDEN
iGEEN AKTIE NODIG. DAN TERUG
iVERLAAG DE BIAS MET 1

I/'ISB VAN BIAS IN B
,LSB VAN BIAS IN C
,ZORG OAT DE LAATSTE VIER FRACTIEBITS
i VERDWI"'NEN
i SCHRI"'F HET 16 BITS GETAL IN REG BC
i NAAR liET SCHERM

3FEIH
A.301
'I 0 5;TII
404111
OFEH
40411/
O. 1536
~lULTER. ALGOR
H.4050H
M.C
M.B

PARell. IOSEG
10000000B
MJI~DH~

STAP.VAR
II
SlAP. VAn
SCIiR J ,JF

PARell. 10SEG
010000008
TERUO
SlAP. VAR
H
STAP.VAR

B.H
C.L
f.4
DEEt ?-N. ALGOR
J NTO',T ALGOR
CROUT. LINK2

Sf/LO
MVI
SUI
LOA
ANI
S"A
LXI
CALL
LXI
MOV
MOV
IH'T

LIlA
ANI
J7
LHLD
INX
SHLD
-.IMP

flll

MOV
MOV
MVJ
CALL
CALL
CAL L

L1JA
ANI
-.lZ
LHlD
[lC X
SHLO

TfTWG

"lINDErc

SCHR I.IF:

100
200
300
400
500
600
700
800
900

1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700

100
200
300
'100
500
600
700
800
900

1000
1100
1110
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900



BfG:IN:

; INLEZEN VAf\! TSIT I WIf,RDE

INIl :

AnDI I, 1,1 GOR

MULlf: H !'.l.GOH
(-'IJ

Hrl'l ~'N AL G()H
XNI v.. r,

1 S 1 1 ,IN!

All!/I', !'.f GOR
H, II
I f (:

SON. W',R

Il,n
L , II
XN1. vt,q

fN1. W.k
B.ll
C. l
SO/'l. VI',CI.

~lVI

/'lOV
SHLD

lIfin
XCHG
CALI
~11/ 1
(AI I
I III n
YlHG
(A; l

LIII l>
MlJV
/'IOV
l III n
XCI 1(,'
C,\,I I

I'll/V
~1C'V

SllLlJ

LDA PARC 11 IOSEG
AN 1 0000('0 J ·:m
,J7 [lIn l'"

J NTECf<E[· R:

LJ)A PARell IOSEG
!',N) 000(1(11 O('1l
,17 INIEGf.:::'I'R

; XNT: ~K~K·-L.:N1

L.HI.D KKI~. W.fl
XClI(~

eN L MUI1l:R ALGOR
~lVI blJ
CALI Dl'F1 ;'N. ALGOfI
~1CJV Ii.n
NOV I. C
SIlL D XN1. V..·.r<

iTESTEN OF DE PROPORrIONELE AKTIE UITGEVOERD MOET WORDEN

;TESTEN OF DE INTEGR~RtNDE AKTI!' UITGI'VOERD MOEl WORDEN

; INTEr/GRI-RENDE AK1 Jt·

; SlI11: ~SClM.lf\!l

; Plwrmn JONI'LE AKl H·

PROPORT:

5800
5900
6000
6100
6200
6:100
6400
6500
6600
6700
6800
6900
7000
7100
7200
7300
7400
7500
7600
7700
7800
7900
8000
8100
8200
8300
8400
8500
8600
S'100
8800
8900
9000
9100
9200
9300
9400
9500
9600
9700
9800
9';>00

10000
10100
10200
10300
10400
10500
10600
10700
10800
10900
1 1000
11100
11200
I I.JOO
1 140(,

H. Ii
I. (:
EN1.ld,q

H.OO
l • !I
SON. Vt"R
1·~1l. V,'.R

H. 13 i I I~;. DA11\
[l1·r~lN. LFES
H.1J
I, C
1 S"t J. v!,~q

TV/IS
H.TD/SIS DAlA
[iI- G I 1'1:. Lf,ES
H,ll
l ,C
lIll:'. liN!

MlJV
MI'V
:iHI /)

MV)
MlIV
SIll J)

mUD
IIr·1

L XI
CALI
~l(jV

MOV
Sln.D

L XI fl, Kl :~. Dt.TA
CALI B[-~: JI\:. lFES
MUV H,B
~ll'V I, C
SHI D KI~K VN..

; XN1 : ~O

; DE VAR I ABa E SO~l EN HH NUL MAKE N

; DE E I GENU ,IKE Rt:: (,'E! Aln J E

;DE INGANGS WAARDE VAN DE REGELAAR MOET IN HET BC REGISTER STAAN
; DE UITGANGG WAARDE VAN DE REGELAAR KOHl NA AFLOOP IN HET A
;REGIS1ER Tf SlAAN

; IN DE REGELAAR WO~lOT GEWERKT MET GE"lALLEN VAN 16 BITS WAARVAN DE
; LAATSTE: 4 BITS FRI',CTlES ZIJN. DAI\Rml IS DE INGANGS WAARDE
; '-lET 16 vr'H~lENIGV\l1 n)Gi1.
iDE INGANGS WAARDE WORDl BIJGC:IlOUDEN IN DE VARIAIIELE ENT

; INLEZE-N VlIN
LX)
C/\,U
NOV
~l(jV

~" II JJ

; INTERAKTIEVE INITIAL1S~TIE VAN 01:. R~GELCONSTANTEN

; INLEZEN VAN DE K WA~HI~

; IMPLHIEN1 ATIE VAI'I I:.LN PI D REGELAAR

100
200
300
400
500
600
700
800
900

1000
1100
1200
1300
1400
1 :;00
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2:l(l0
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
3800
3900
4000
4100
4200
4300
4400
4:;00
4600
4700
4800
4900
5000
5100
5;>00
5:100
5400
5500
5600
5700



; TESTEN OF DE DIFFEREIHIEERENDE A)HIE UITGEVOERD MOlcT WORDEN

; 16 BITS GEfAL WEER OMZETTEN IN EEN B BITS GETAL VAN DE JUISTE GROOTTE
; IS ER SPRAKE VAN EEN OYERFLOW DAN WORDT DE UITGANGS WAARDE GELIJK AAN
; DE MAXHIALE WAARDE ~lOGELIJK VOOR EEN B BIlS GETAl

GETAL
(BCI
GETAL
VOOR DE

Bt:G IN:
MOV A.H
fH.C IS cec) POSI TIf,F?
JC Nt· C~

~lVI A,O
CN!' n . IS (BCI<<>56?
JNZ NAXP(lfi

MOV fI.C
III C ; IS (C 1 POSIl IEF?
JC ~lAXP(l:;

,INf' KL-\AR
Nl.:G:

~lVI A,OH·H (BC 1:>=256?
rNI' B
,/NZ ~l11XNl:G

~t[/Y A.C
HI C IS (CI Nl?GATIEF?
,n,lc ~lAXNl:G

~10V A.C
GECOMPLE:MENTEf,RDCMI\ I REG ISlER A WORDT

INn A I EN ME:l 1 OPGEHOOGD
DRY 100000008 ; BIT 7 WORDT 1 GEMAAKT
NOV C.A
,IMP Klf,I"R

MIIXNf: (~:

NYI c/nOH
,/~IP Kl I\AR

MI\XP(l~,

~IVI C. 7111
KIIIArl:

MOV A.C
CNA
MOY C.A
HET

; TRUNBC H"IE~T EEN 16-nIT G~lAL IN EEN 8-8IT
(CI:~(BCI DE ROU1IN~ LEl OP HEr TEKEN VAN

; EN ZORGT En TEVENS VOOH OAT flE r 2 CO~lPLEMl'NT

; 0I1GEZEJ wonDT NAAR DE NOTATIE DE GESCHIKl IS
; ASEA-ROBDT1NGflNG

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
3300
3400
3500
3600
3800
3900
4000
4100

;YORJGF INPUT WAARDE AANPASSEN

(. ~11 . V,\R

MULl L: R. ALGOR
[',1

IlFFU'N I,LGOR
XN1. y.\R

XN1. W'.R
H.II
C,L
L'!
DE[ I ;:ON. ALGOR
HH~ I II<. 1 RUNllC
A.C

H,!f
L , {:
XN1. VAH

I"VI,l". AL GOR
11.11
l # {:

(·Nl. VI'.,!
fl. 11
C,L
EMT. VN~
SVI'U[:.'l. ALGOR

NflV
MCIV
SHI D

LHI D
NOV
~1(JY

NYJ
CALL
CAl L
~10V

III· 1

I 1111 P/\'IC J 1. IOSEG
I\N I 0000(100 J 8
J7 1 HH"?TRANS

; D I FFERFNT J[TRENDE IIlq rr

I III V
XC:: IG
Llil Il
MCJV
~tf)V

SIILD
CAU
Lillll
XCfI(~

CIII I.
~lVI

C,\L I.
lHLV
XCflG
C(I.1 L
~10V

~l(jV

SHI.1)
TFrlUG1RIINS:

; XNT:=XNT+(TD/TS).(FN1-FMTI
; f ~fl : " (·.Nl

PIUTR:

11500
11600
11700
11800
11900
12000
12100
12;;>00
12300
12400
12500
12600
12700
12800
12900
13000
13100
13200
13300
13400
13500
13600
13700
13800
13900
14000
14100
14200
14300
14400
14500
14600
14700
14800
14900
15000
15100
15200
15300
15400
15500
15600
15700
15800
15900
16000
16100
16200
16300
16400
16500
16600
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