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Samenvatting

Kreuwels, E; "Universele Baanbesturing voor Robots met Positie en Orientatie",
Afstudeerverslag, vakgroep ER, TUE, 1992.

Binnen de vakgroep ER wordt gewerkt aan een universeel baanbesturingssys
teem voor robots. De baanbesturingssoftware stuurde tot voorkort aIleen de eerste
3 assen van een robot. Hierdoor kon aIleen de positie van de tool bepaald worden.
Deze baanberekeningsoftware is uitgebreid met de besturing van de overige assen.
Hierdoor kan orientatie van de tool nu ook geregeld worden.

Voor de orientatie is een flexibele, robot onafhankelijke, beschrijvingsmethode
gevonden. De software is daardoor universeel toepasbaar. Als voorbeeld wordt ge
werkt met de ASEA Irb6 en de OSCAR6 (prototype PHILIPS) die een vrijheidsgraad
meer heeft dan de ASEA.

Summary

Kreuwels, E; "Universal path-planning for Robots with Position and Orientation",
Thesis (in dutch), Measurement and Control section, TUE, 1992.

At the Measurement and Control section, work has been done to develop uni
versal path-planning software for robots. The old version only controlled the first
three axis of a robot. Due to this restriction we could only control the position of
the tool. This report desribes the implementation of the remaining robot axis. The
advantage is that we can control the orientation and position of the tool.

The way the new path-planning software treats orientation is written robot inde
pendently. As an example the software is used for the ASEA Irb6 and the OSCAR6
(prototype PHILIPS) that has an extra degree offreedom compared with the ASEA.
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Hoofdstuk 1

Inleiding

Aan de Technische Universiteit Eindhoven wordt, door de vakgroep ER, gewerkt
aan een besturingssysteem voor industrH~le robots.

Dit systeem wordt geheel in eigen beheer ontwikkeld. Fabrikanten van bestaande
besturingssystemen leveren namelijk aileen gesloten systemen. Eigen modificaties
aan zo'n systeem zijn dan ook niet mogelijk. Over de werking wordt immers geen
informatie vrijgegeven.

Het eigen besturingssysteem van de vakgroep ER is onder te verdelen in twee
lagen. De onderste laag is het Robot Besturings Systeem en wordt gevormd door
de robot, de regelaars en de systeembewaking (het RBS). De laag daarop wordt
gevormd door de baanberekeningssoftware.

Deze baanberekeningssoftware is universeel van opzet en stuurde in eerste in
stantie aileen de eerste drie assen van b.v. een ASEA robot aan. Met deze software
kon daardoor aileen de positie van de tool bepaald worden.

In dit verslag wordt beschreven hoe deze universele baanbesturing is uitgebreid
met de overige assen van de robot. Met de nieuwe versie van de software kan ook de
orientatie van de tool bepaald worden. De opzet is zodanig dat de software niet robot
specifiek is. Verschillen brengen met zich mee dat de te implementeren orientatie
flexibel van opzet moet zijn.

In dit verslag wordt, voorzover de software weI robotafhankelijk is, gewerkt met
de ASEA. Het RBS van de ASEA is aangepast voor meer (dan 3) robotassen. De
software met de robotafhankelijke modules voor de OSCAR6 (prototype PHILIPS)
en de werking van diens RBS, wordt in dit verslag niet behandeld. Het RBS van de
OSCAR en de robot specifieke modules zijn namelijk door anderen uitgewerkt.
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Hoofdstuk 2

De Robot en zijn omgeving

2.1 Het Robot Besturings Systeem

We versta.an onder het Robot Besturings Systeem (RBS) de robot met zijn servo
systeem (gedeeltelijk in software zoals oa de regela.ars) en de systeem bewaking.

We werken met een ASEA Irb6 robot (zie fig. 2.1). Deze robot heeft .5 be
stuurbare assen waarmee de orientatie en positie van het Tool Center Point kunnen
bestuurd worden.

Figuur 2.1: Zijaanzicht asea Irb6.

Deze robot wordt bestuurd vanuit een VME rek (fig. 2.2) wa.ar zich een servo
systeem bevindt. In dit systeem zitten b.v. 'resolver-tellers' die de robothoeken aan
geven. Er is een DAC kaart (MPV954) waarmee, vanuit de software, de versterkers
van de motoren a.angestuurd kunnen worden.

Verder zitten op het rek nog rekenkaarten (6825) waarop voor elke link een
regelaar zit. De masterkaart (6814) coordineert de processen op het rek (in welke
mode het RBS zich bevindt, timing regela.ars, interpolaties etc).

Tenslotte zit op het VME rek nog een BIT3 kaart. Deze kaart 'mapt' een stukje
geheugen op het VME rek als extended geheugen op een AT286/386. Zodoende kan

5



(IJ~_.,

J
.!)

I
W""_'l
~""'-.'1
>

811-3

PME-6825
rtgllkoorf

PME-68t4
mostlrteoorf

MPV 954
OAC-kaorf

PC

terminal

terminal

rlSotytrkoort 1

rllolytrkoorf 2

rlSolYtrteaorf 3

moto,," 1-

Figuur 2.2: Het VME rek.

de software op de AT een stuk geheugen delen met software op de VME kaarten.
De data die we uitwisselen zijn setpoints vanaf de AT voor het RBS op het VME
rek en eventueel sensor/resolver informatie de andere kant uit.

2.2 De baanberekening

Op de AT kunnen we m.b.v. baanberekenings-software setpoints generen (in ro
bothoeken). Deze setpoints kunnen dan in een file worden weggeschreven en later
aan het RBS worden aangeboden ('OFF-LINE'). Een andere mogelijkheid is dat de
setpoints rechtstreeks naar het RBS worden verzonden ('ON-LINE'). Deze laatste
manier maakt het mogelijk om ook informatie afkomstig van het RBS te verwerken
in de baanberekening zoals momentane resolverstanden (bv bij Joystick besturing).
Ook kan de baan dan bepaald worden door informatie verkregen met sensoren (b.v.
camera informatie bij volgen lasnaad).

In het geval van 'ON-LINE' baanberekening kunnen we dus nog spreken over
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interactief (informatie van het RBS verwerken) of non-interactief.

2.3 Een historisch overzicht

We gaan er van uit dat we een robot een voorgeprogrammeerde baan willen laten
doorlopen. Een veel voorkomende methode is Teach-In. Daarbij wordt de beweging
voorgedaan, de doorlopen baan wordt opgeslagen in een lijst die later gebruikt kan
worden om de baan opnieuw te volgen. Een andere aanpak is dat de baan beschreven
wordt in een daarvoor ontworpen 'robottaal'. Vaak is zo'n taal robot specifiek, bv
kuka, asea etc.

Er wordt ook gewerkt aan robot onafhankelijke baanbesturings talen zoals o.a.
SRL, PASRO, VAL en nog vele anderen. Een defacto standaard is er heden op dit
gebied nog niet.

In onze vakgroep is in het verleden door F.M.T. Coenen [1] gekozen om de veel
zijdige taal SRL (structured robot language) als voorbeeld te gebruiken. Deze taal is
ontworpen door C.Blume en W.Jakob aan de universiteit van Karlsruhe ([11], 1986).

Omdat we geen SRL interpreter hebben is de syntax van SRL gebaseerd op een
algemene programmeertaal. Oorspronkelijk was begonnen aan een 'SRL-bibliotheek'
gebaseerd op PASCAL. Er was voor PASCAL gekozen omdat SRL een van PASCAL
afgeleide (uitgebreidere) syntax heeft. In deze bibliotheek staan bewegingen conform
de in SRL gedefinieerde statements. Aan de implementatie van 'SRL-procedures' is
daarna gewerkt door J .B.Antonissen en P.A.Coster.

Later heeft P. Harperink deze PASCAL sources omgezet naar C sources op een
AT machine. Hij heeft tevens gepoogd om de baanberekening 'ON-LINE' te maken.
Voorheen was de baanberekening namelijk 'OFF-LINE' wat inhield dat 'setpoint
lijsten' eertst gegenereerd werden door een SRL programma. Daarna kon men deze
setpoints aan het robot besturings systeem (de regelaars met systeem bewaking)
aanbieden. Daarvoor had hij de C-sources van SRL aangepast voor een 68000 cross
compiler. Met deze compiler kun je programma's op de AT compileren voor de
68000 kaarten op het VME rek.

Het grote voordeel van ON-LINE is dat je de baanbesturing kunt combineren met
sensor informatie, bv een camera. P.Harperink heeft hiertoe de aanzet gegeven door
te laten zien dat hij link 1 van de robot bestuurde op basis van camera informatie.
Daarbij bewoog de robot met een vaste snelheid van boven naar beneden.

2.4 Mijn bijdrage

Mijn opdracht was om de camera besturing verder te implementeren. Daarvoor moet
de baanberekening met link 4 en 5 worden uitgebreid. Met aileen link 1 t/m 3 kun
je namelijk de orientatie van de camera en/of TCP tov een object niet beinvloeden.

Al gauw bleek dat de C-sources van SRL nog vol fouten zaten. De fouten waren
van velerlei aard. Syntax, type casting, fouten bij het omzetten van Pascal naar C,
en, last but not least, algoritmes die niet in aile mogelijke situaties voorzagen.

De syntax fouten zaten voornamelijk in de sources voor het VME rek. De oorzaak
is dat de cross-compiler een verouderde standaard aanhield t.o.V. TC versie 2.0 op
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de AT. Zo moesten variabelen anders gedeclareerd worden en kon je geen 'printfs'
gebruiken om naar de terminals te schrijven. Ik ontdekte dat de cross-compiler oa de
'void' statements niet correct afhandelde waardoor de programma's onvoorspelbaar
gedrag vertoonde. Het was zo erg dat het toevoegen van lege statements er voor
kon zorgen dat de software opeens weI of niet meer liep.

De VME variant was, door het omzetten, zo'n puinhoop geworden, dat ik be
sloten heb terug te vallen op de oudere AT variant. Deze zat qua syntax tenminste
beter in elkaar. Daar kwam nog bij dat debuggen op het VME rek veel moeilijker
is dan op de AT. Deze AT variant heeft vervolgens een totale revisie ondergaan.
Daarbij zijn meerdere vertaalfouten aan het licht gekomen (statements die binnen
cq buiten een loop terecht waren gekomen, typecasting fouten die random resulta
ten gaven, en algoritmes die niet deugden). Buiten P.Harperink om is later nog
de aansturing van de hoeken van de robot gewijzigd (definitie welke kant positieve
verdraaiing was). Het gevolg was een op het eerste gezicht random beweging.

In de periode dat ik de C-sources herschreef, ontwikkelde P.H.Goossens [6] een
nieuw gestructureerd Robot Besturings Systeem op het VME rek op basis van reeds
bestaande VME software (regelaars etc).

Vanaf de AT kant kan dit systeem in een bepaalde 'mode' gezet worden. Af
hankelijk van deze mode kunnen bv setpoints aangeboden worden uit een file op de
AT.

Wij kwamen op het idee om de communicatie procedures die P.H.Goossens ge
bruikte om via de BIT3 kaart data naar het VME rek te versturen, in mijn SRL
software te implementeren. Inplaats van de, door de SRL applicatie, gegenereerde
setpoints in een file te schrijven, stuurden we ze meteen naar het VME rek (RBS
van P.H.Goossens [6]). Zonder deze sources over te zetten naar 68000 (VME), waren
we er in geslaagd de software toch 'ON-LINE' te laten lopeno Dit bleek ook niet
noodzakelijk meer te zijn omdat de AT intussen vervangen was door een snellere
386/25 computer. Het argument van P.Harperink [4] om de baanberekening op de
snellere VME kaarten plaats te laten vinden, verviel hierdoor.

Daar kwam nog bij dat men tot dan toe de software met co-processor emulatie
gecompileerd had. Door de SRL software gebruik te laten maken van de aanwezige
co-processor, haal je zeker nog eens een factor 10 aan snelheidswinst.

Later toen de SRL volledig naar tevredenheid liep bleek de communicatie via de
BIT3 zeer inefficient te verlopen (deze nam bijna 90% van de rekentijd op de AT in
beslag). De gebruikte communicatie was de in P.H.Goossens verslag ([6]) beschreven
synchrone mode. Ik heb daarom de nog niet geYmplementeerde buffermode geschre
Yen. Deze mode maakt bij een buffersize van 1 de synchmode overbodig en is ook
dan veel efficienter (ca 10% van de totale rekentijd!).

Nadat deze basis goed was geYmplementeerd kon er pas begonnen worden aan
de eigenlijke opdracht, uitbreiden van de besturing met as 4 en 5. Dat houdt in dat
we meer moeten doen dan positie regelen. We kunnen namelijk met verschillende
hoekstanden van de diverse assen het Tool Center Point (Tep) van de robot op
dezelfde plek positioneren. Door de hoeken van de assen anders te kiezen, zonder
dat de positie verandert, wordt weI de orientatie van de Tool gewijzigd.

De SRL uitdrukkingen moeten dus uitgebreid worden met een declaratie moge
lijkheid van de gewenste orientatie bij een bepaalde positie. Hierdoor komen aIle
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hoeken vast te liggen. Een gevoIg hiervan is dat ook de transformatie algoritmes van
hoeken (robot coordinaten) naar orientatie en positie (frame coordinaten) veel ge
compliceerder worden. Een extra uitdaging is mijn voornemen, de SRL statements
universeel (robot onafhankelijk) te houden.

Er is gedurende mijn afstuderen in drie fases gewerkt. De eerste fase was het in
orde brengen van SRL3 (besturing 3 assen, hoofdstuk 3).

De tweede fase was het aanpassen van de software op het VME-rek. Op dat rek
Ioopt de RBS software ontworpen door P.H.Goossens (zie hoofdstuk 4).

De Iaatste fase was het implementeren van de berekeningen voor de orientatie
assen in SRL. Voor de ASEA houdt dat in dat ook assen 4 en 5 gebruikt worden.
We noemen deze versie SRL5 (hoofdstuk 5).
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Hoofdstuk 3

Structured
3 assen

Baanbesturing met
Robot Language voor
(SRL_3)

De baanberekening is gei"mplementeerd volgens het concept van Structured Robot
Language (SRL) in C. De baanbesturing bevat een aantal elementaire bewegings
statements in cartesische (XYZ stelsel) of robot coordinaten (hoeken van de robot
assen).

Zo kun je als gebruiker opgeven dat een verplaatsing op een bepaalde manier
gerealiseerd moet worden, bv in een rechte lijn, een cirkelboog etc. We noemen dit
een SRL beweging (of 'move') in het cartesische stelsel. Wanneer je een beweging
gebruikt, die niet de baan in het cartesische stelsel vastlegt, maar aileen hoekver
anderingen van de robotassen definieert, praten we van een beweging in robot (of
joint) coordinaten.

Bijkomende optie voor de gebruiker is dat opeenvolgende bewegingen vloeiend
in elkaar overgaan zonder te stoppen. Deze variant van bewegingen noemen we
'viaJnoves'.

Een bewegingsstatement moet uiteindelijk leiden tot een aantal setpoints (hoek
standen van de robotassen). Door deze setpoints achtereenvolgens, met een vaste
tussentijd, naar de regelaars te versturen, voert de robot de geprogrammeerde be
weging uit.

Afhankelijk van de soort beweging (robot coordinaten of frame) zal er getrans
formeerd worden tussen robot coordinaten (hoeken van de robotassen) en Frame
(positie en orientatie). In het programma moeten beide stelsels bijgehouden worden
('up to date' blijven) omdat de volgende beweging in het andere stelsel kan plaats
vinden. Meer hierover in paragraaf 3.9 over transformaties.

Verder wi! je naast de baan zelf ook bepalen met welke versnellingen en snelheden
deze baan wordt doorlopen. Dit wordt gerealiseerd mbv een snelheidsprofiel voor
zo'n baan. Voor niet gegeven parameters (gewenste snelheid, versnelling en de totale
duur) wordt een default waarde genomen.

Een ander aspect bij het bepalen van de baan is de controle of we binnen het
werkgebied van de robot blijven en of we geen maximale versnellingen of snelheden
overschrijden.

Als we de setpoints dan berekend hebben willen we deze kunnen versturen naar
een RBS ofbv een file. Dit probleem komt ter sprake in paragraaf 3.10 over communi
catie via de BIT3 kaart. Als laatste aspect komt ter sprake hoe de SRL commando's
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gebruikt worden in een programma.

3.1 Ret snelheidsprofiel

We willen de robot een beweging laten uitvoeren. M.a.w. een verplaatsing van het
TCP over een voorgeschreven afstand, in een voorgeschreven tijd.

Setpoints (in robothoeken) worden door het RBS met een vaste tussentijd aan
de regelaars aangeboden. We bepalen setpoints door te interpoleren over de carte
sischebaan of de hoekverdraaiingen (bij bewegingen in het cartesische resp. robot
stelsel). De afstand tussen deze setpoints is van belang omdat het RBS deze met
een vaste tussentijd (de sampletijd) aan de regelaars aanbiedt. De afstand tussen de
setpoints is hierdoor een maat voor de snelheid van een beweging.

Omdat de robot niet onbeperkt kan accelereren, leggen we de setpoints aan het
begin en einde van een bewegingstraject dichter bij elkaar. Deze tussenafstanden
verkrijgen we door de baan ofhoekverdraaiing te interpoleren m.b.v. een 'snelheids
profiel' (fig. 3.1).

v

Va

a

- - - - -,,------------,.

d
---+ tijd

Figuur 3.1: snelheidsprofiel

Door te integreren over het snelheidsprofiel weten we waar de TCP moet zijn
(het volgende setpoint), op een bepaald tijdstip.

Bijna aile SRL bewegingen worden volgens een snelheidsprofiel uitgevoerd. Zelfs
met niet optimale regelaars mag op deze manier aangenomen worden dat de robot
de baan die we voorschrijven ook daadwerkelijk zal volgen.

De, bij het interpoleren gebruikte sampletijd, wordt bepaald door het RBS. Het
RBS heeft om de 'sampletijd' een nieuw setpointblok (per link een setpoint) nodig.
De tijden t}, t2 en d van het snelheidsprofiel zijn zodanig afgerond dat ze een veelvoud
van de sampletijd zijn.

Over de periode van versnelling en vertraging (t = 0 tot t) en t2 tot d) kan nog
een cosinus curve gelegd worden. Hierdoor is niet aileen de snelheid, maar ook de
versnelling een continue functie van de tijd (fig. 3.2).

Wanneer we m.b.v. het snelheidsprofiel setpoints gaan bepalen (interpoleren), op
tijdstippen die een veelvoud van de sampletijd zijn, krijgen we een gediscretiseerde
versie. Hiervan moet het oppervlak gelijk blijven aan het origineel, wil de baanlengte
overeenkomen. Dit ongeacht het aantal samples. In het afstudeerverslag van P.Har-
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Figuur 3.2: cosinusprofieJ, continu en discreet

perink ([4], hoofdst 4.5) wordt aangetoond dat aan deze voorwaarde voldaan wordt
(ook in de cosinus versie).

Er zijn in principe meer snelheidsprofielen mogelijk, afhankelijk van de beginsnel
heid, de bewegingsrichting, de tijdsduur en de gewenste snelheden en versnellingen.
Omdat de richting niet van belang is voor het resultaat gaan we uit van een positieve
verplaatsing (positief oppervlak).

Afleidingen voor deze profielen zijn reeds behandeld door P.Coster ([3]). Helaas
voorzag deze afleiding niet in aile situaties. De daar afgeleide formule werd ook
toegepast als zowel in het eerste traject van t = 0 tot tl en het traject t2 tot
d vertraagd werd (beginsnelheid Va > v > 0, zie fig. 3.3). Het oppervlak van
dit profiel wordt nu beschreven door een 1e graads functie. De oplossing die door
P.Coster hanteert, is gebaseerd op een 2e graads functie.

Va

v

o
- tijd

d

Figuur .1.3: profieJ met twee maal vertraging,

De in [3] afgeleide formules 5.16 en 5.1 i zijn dan ook niet correct. Ook het teken
van at. a2 en de absolute acceleratie lopen wat door elkaar. Het is in de afgeleide
formules niet altijd duidelijk welke versnelling bedoeld is. Deze verwarring wordt
veroorzaakt door het niet consequent doorvoeren van de aanname dat we in positieve
richting bewegen.

Voor de algemene afleiding verwijs ik naar hoofdstuk .) van het afstudeerverslag
van P.Coster ([3]). In de gei'mplementeerde software is weI duidelijk aangegeven
welke versnelling bedoeld wordt.
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3.2 Uitbreiding afleidingen snelheidsprofiel

Ik behandel hier aIleen de situatie dat we een snelheidsprofiel met voorgeschreven
tijdsduur d hebben, waarbij het teken van at en a2 verschillend is (vert raging in het
traject t = 0 tim tt, fig 3.3). Dit moet gezien worden als toevoeging op de afleidingen
van P.Coster [3] paragraaf 5.1.3. Hierbij onderscheiden we nog of de gebruiker al dan
niet een eenparige snelheid voor het traject tt tim t2 heeft voorgeschreven. Voor
de absolute waarde van at en a2 wordt een default waarde genomen als deze niet is
voorgeschreven. We gaan uit van de volgende formules:

v - Vo

d

s

at tt

vla2 + t2

vd - O.5tt (v - vo) - O.5v(d - t2)

(3.1 )

(3.2)

(3.3)

Uit (3.3) werken we tt en t2 weg:

Invullen (3.1):

s = vd - O.5(atti - (v2)la2)

Invullen v = Vo + at tt:

(3.4)

Als at = -a2 is, is dit een 2e graads functie. Wanneer we hier tt en t2 uit
oplossen mbv de abc formule, krijgen we de zelfde oplossing als P.Coster (formules
5.14 en 5.15 [3]). Als at negatief is vervalt de kwadratische term (at + a2)' Dit
bewijst dat de oplossingen 5.16 en 5.17 fout zijn. Als at negatief is (en at = -a2)
moeten we nog onderscheid maken of de eenparige snelheid v gegeven is of niet. Als
deze niet gegeven is, gaan we uit van (3.4). Hieruit voIgt:

t2 voIgt nu uit tt met de relatie:

t2 = d _ ~ = d _ Vo + at tt
a2 a2

(3.5)

(3.6)

Is de eenparige snelheid weI gegeven dan bepalen we t2 door in (3.3) tt weg te
werken met (3.1). Verder weten we dat at = -a2 en gebruiken we (3.2) om at weg
te werken. Uit de resulterende formule kunnen we t2 halen.

13



d _ 2v(dv - s)

V 2 - (V - voF
v - Vo

al

(3.7)

(3.8)

Ret geheel is ondergebracht in slechts een procedure met een totaal herziene
structuur. Ret is van belang welke van de variabelen snelheid v, acceleratie a en de
totale tijdsduur d gegeven danwel niet vastgelegd zijn. De strategie die, afhankelijk
van de begin situatie, gevolgd wordt staat als commentaar gegeven in de vorm van
een flowchart in de herschreven module 'profile' (bijlage 4).

3.3 Controle

Een ander aspect is controle op fysieke haalbaarheid van een beweging. Zo heeft de
robot een beperkt werkgebied, maximale acceleraties en snelheden. Ook al streeft
SRL naar universele toepasbaarheid, er zijn altijd robot afhankelijke gegevens.

Deze gegevens worden gebruikt bij de controle of de fysieke begrenzingen (werk
gebied, orientatie etc) overschreden worden. In onze implementatie wordt aileen
OFF-LINE gecontroleerd of we geen grenzen overschrijden. In de ON-LINE situatie
wordt door het RBS al gecontroleerd en binnen bepaalde grenzen zelfs gecorrigeerd.
In figuur 3.5 is het werkgebied van de ASEA aangegeven.

3.4 Via Moves

De ViaJllOVeS zijn SRL bewegingen die vloeiend in elkaar overgaan zonder te stop
pen. Wanneer we losse bewegingen achter elkaar aanroepen heeft elke beweging een
snelheids profiel dat met snelheid nul begint en eindigt. Wanneer we echter gebruik
maken van 'ViaJllOVeS' kunnen we een 'smooth-factor' opgeven. Deze smoothfactor
bepaald hoe ruim we mogen afronden rond het punt waar twee bewegingen op elkaar
aansluiten (de afstand van dat punt tot de afgeronde baan).

Wanneer deze bewegingen bijvoorbeeld 'haaks' op elkaar staan en we de robot
niet willen laten stilvallen moeten we de hoek iets afronden.

Voor elke MOVE (behalve PTPMV) bestaat er ook een VIALMOVE en een
VIA_MOVE. Aan de VIAl en de VIA varianten wordt als extra parameter een
smooth-factor meegegeven. Deze parameter bepaalt hoeveel milimeter voor het
eindpunt van een beweging begonnen mag worden met een afronding (punt a). Deze
afronding zorgt voor een vloeiende overgang naar de volgende beweging. Je kunt
de smooth-factor zien als de straal (in mm 's) van een denkbeeldig boiletje rond het
eindpunt resp. beginpunt van de in elkaar overgaande bewegingen (fig. 3.4).

De eerste VIALMOVE bepaald de setpoints m.b.v. een normaal snelheids profiel
(met als eindpunt het middelpunt m). Een VIAl--MOVE hoeft geen rekening te
houden met een voorgaande beweging. Zogauw een setpoint binnen het "boiletje"
valt (a) stopt de VIAl--MOVE met het genereren van setpoints. De volgende VIA_
MOVE moet echter weI rekening houden met voorgaande beweging (vandaar VIA
ipv VIAl).
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Figuur 3.4: smooth factor bolletje

Eerst wordt een "spline" berekend tussen punt a waar de vorige VIA~\10VE

het denkbeeldige bolletje binnen kwam en punt b waar deze VIA~rv10VE hem zou
verlaten, wanneer het een gewone MOVE betrof vanaf het middelpunt m tot de
gewenste einpositie.

Een "spline" is een "vloeiende" baan tussen de twee punten a en b. \Ve berekenen
hier een derde graads polynoom tussen a en b (Ferguson kromme [3]). We kiezen
hierbij de raakvector in punt a gelijk aan de richtings vector van de eerste beweging,
en de raakvector in punt b gelijk aan de richtings vector van de tweede beweging.

Deze spline is dus een baan, van punt a naar b, met een constante snelheid, die
berekend wordt op basis van de richtings vector en snelheid in de begin positie en
de richtings vector in de eind positie.

Door de Iaatste VIA_MOVE een smooth factor nul te geven regelt deze weer
normaal naar de eindpositie. Meer details over de splines is te vinden in [3], hoofd
stuk 6.

3.5 SRL bewegingen in joint coordinaten

Deze bewegingen interpoleren de setpoints in joint coordinaten. De loop van de baan
in het cartesische stelsel is hierdoor niet bij voorbaat precies bekend (berekening
vooraf zou veel tijd vergen). We schrijven namelijk geen cartesische baan voor die het
TCP moet doorlopen. Uit de gegevens volgen alleen de gewenste hoekverdraaiingen
van de robotassen. De cartesische baan die het TCP gaat beschrijven is dus erg
afhankelijk van de manier waarop we de assen Lo.v. elkaar verdraaien (synchroon,
zo snel mogelijk etc). Ais we een as volgens een ander snelheidsprofiel verdraaien is
de cartesische baan, die het TCP voIgt, ook anders.

Een viamove houdt zich daardoor dan ook niet strikt aan het afronden binnen
de denkbeeldige bol. De PTPMV, DRIVE-AXIS en de SYNMV vallen onder deze
eerste categorie.
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3.5.1 Point To Point MoVe l

Deze beweging is de meest ongeeontroleerde maar programmeerteehniseh eenvoudig
ste beweging. Je geeft aIleen de eindpositie op. De baan snelheden, versnellingen en
tijdsduur hangen puur af van de systeem dynamica.

Dus geen setpoints volgens een snelheids profiel. De assen bewegen gewoon zo
snel mogelijk naar hun eindstand. WeI wordt voor elke as een snelheids profiel
bepaald met (90% van) de maximale versnelling eq snelheid voor die as. Zo weten
we welke as er het langst over zal doen en hoelang we de eindhoeken dus minimaal
moeten genereren.

De struetuur van PTP MOVE is als voIgt:

• Transformeer eindpositie naar 'eindhoeken'.

• Bepaal hoekverdraaiing van aIle assen.

• Bepaal duur bij maximale versnelling en snelheid per as en kijk welke as tijds
bepalend is.

• Stuur de eindhoeken zolang als de tijdsbepalende as nodig zal hebben.

Syntax: void ptpmove(eindpositie)

3.5.2 synchroon MoVe

Ook hier is de baan niet belangrijk. Versehil met PTPMV is dat aIle links tegelijk
en even lang (synehroon) bewegen. De tijden tl en tz en de totale duur (zie fig. 3.1)
worden hierbij door de as met de grootste verdraaiing bepaald.

Bij de PTPMV werd voor aIle hoeken een snelheidsprofiel bepaald. Dit omdat de
assen versehillende snelheids en versnellings limieten hebben. De as met de grootste
verdraaiing hoeft er daarom niet altijd het langst over te doen.

In tegenstelling tot de PTPmove, bepalen we bij de SYNMV aIleen het snelheids
profiel voor de as met de grootste hoekverdraaiing. We nemen hier immers niet de
limiet waarde voor versneiling en snelheid van de assen, maar de gewenste waarde
eq. de default waarde, bij het bepalen van het snelheidsprofiel. De hier gebruikte
waarden zijn voor aile assen haalbaar.

De via-synmove vormt hierop een uitzondering. Omdat we met beginsnelheden
te maken krijgen, is de hoekverdraaiing geen goede maatstaf meer voor de benodigde
tijdsduur. Bij deze via-variant wordt daarom ook voor elke as een snelheidsprofiel
bepaald.

De struetuur van SYNMOVE is als voIgt:

• Bepaal as met grootste hoekverandering.

• Bepaal voor deze as het snelheids profiel. Bij de via-synmove wordt voor
aile assen een profiel bepaald omdat we de begin snelheden niet kennen. De
grootste verdraaiing hoeft daardoor niet de langst durende te zijn.

1 De hoofdletters geven aan hoe de software module heet. Hier is dat PTPMV.C
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• Bepaal mbv tIl t2 en d een profiel voor de andere assen (bij de via-synmove
hebben we voor aIle assen al een snelheidsprofiel).

• Interpoleer per as de hoeken m.b.v. z'n snelheids profiel en verstuur deze.

• Zet na afloop bepaalde globale snelheidsvariabelen op nul, of stop voortijdig
bij de via-variant (snelheidsvariabelen zijn nu van belang voor de volgende
beweging).

Syntax: void synmove(eindpositie, snelheid, acceleratie, duur)

3.5.3 AXIS DRIVe

Deze beweging stuurt een as aan (as nummer "no"). De opgegeven hoek kan relatief
(drive_axis_by) of absoluut zijn (drive_axis_to).

De structuur van AXIS DRIVE is als voIgt:

• Bepaal de resterende hoekverdraaiing van aIle assen als de voorgaande bewe
ging niet af was (viaJl1ove) en pas de verdraaiing van as "no" nog aan met de
nu gewenste verdraaiing.

• Bepaal voor de hoekverdraaiing van aIle assen het snelheids profiel. Voor de
assen die nog een verdraaiing van de voorgaande beweging moeten afmaken,
wordt een profiel bepaald met als duur de resttijd van die vorige beweging (de
tijd die nog resteerde op het snelheidsprofiel van de vorige beweging, toen het
'smoothboIletje' bereikt werd).

• Interpoleer per as de hoeken m.b.v. z'n snelheids profiel en verstuur deze.

• Zet na afloop bepaalde globale snelheidsvariabelen op nul, of stop voortijdig
bij de via-variant (snelheidsvariabelen zijn nu van belang voor de volgende
beweging).

Syntax: void drive_axis_by(as-nummer, hoek, snelheid, acceleratie, duur)

3.6 SRL Bewegingen in cartesische coordinaten

Deze bewegingen interpoleren een baan in het cartesische stelsel. De loop van de
baan ligt hier weI bij voorbaat vast. Onder deze catagorie bewegingen vallen de
SMOVE en de CIRCLEMOVE.

3.6.1 Straight MoVe

Berekent de setpoints tussen de huidige positie en de eind positie volgens een rechte
lijn in het cartesische stelsel. De setpoints worden mbv een snelheids profiel gei"nter
poleerd.

De structuur van SMOVE is als voIgt:
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• Als het een via-smove betreft wordt eerst de spline bepaald, tussen het laatst
verstuurde punt van de voorgaande beweging (punt a in fig. 3.4) en het eerste
punt (b) van de daarna gewenste beweging die buiten het denkbeeldige bolletje
lOU vallen. Interpoleer over deze spline lOdanig dat de snelheid gelijk blijft en
verstuur deze setpoints.

• Bepaal het snelheidsprofiel tussen de huidige positie (punt b fig. 3.4) en de eind
positie (in cartesische coordinaten).

• Interpoleer setpoints m.b.v. dit profiel en transformeer ze naar hoeken alvorens
ze te versturen.

• Zet na afloop bepaalde globale snelheidsvariabelen op nul, of stop voortijdig
bij de via-variant (snelheidsvariabelen zijn nu van belang voor de volgende
beweging).

Syntax: void smove(eindpositie, snelheid, acceleratie, duur)

3.6.2 CIRCLE MoVe

Berekent een cirkelbaan door twee opgegeven punten. Deze baan begint op de hui
dige positie. We moeten daarom als eerste het eindpunt opgeven en als tweede een
tussenpunt. Wanneer de cirkel echter 360 graden is moet nog een extra tussenpunt
opgegeven worden, wil de cirkel eenduidig vast liggen (details [3], pag 62).

De structuur van CIRCLE MOVE is als voIgt:

• Bepaal de opgegeven cirkel boog.

• Als het een via_circlemove betreft wordt eerst de spline bepaald tussen het
laatst verstuurde punt van de voorafgaande beweging en het eerste punt van
deze beweging die buiten het denkbeeldige bolletje lOU vallen. Interpoleer over
deze spline zodanig dat de snelheid gelijk blijft en verstuur deze setpoints.

• Bepaal snelheidsprofiel tussen huidig positie en de eind positie (over de lengte
van de te doorlopen cirkel boog)

• Interpoleer setpoints m.b.v. dit profiel en transformeer ze naar hoeken alvorens
ze te versturen.

• Zet na afloop bepaalde globale snelheidsvariabelen op nul, of stop voortijdig
bij de via-variant (snelheidsvariabelen zijn nu van belang voor de volgende
beweging).

Syntax: void circlemove(eindpos, tussen_pos, extra_tussen_pos, snelheid, acceleratie,
duur)
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3.7 De lanem.ove beweging

Dit is de laatste soort beweging in SRL zoals beschreven in Blume [11]. Deze bewe
ging houdt in dat het Tep door de opgegeven frames beweegt met de daar gespecifi
ceerde orientaties (bij andere bewegingen geef je aileen de orientatie in de eindpositie
op). Ret tussenliggende pad wordt met splines beschreven (zie paragraaf 3.4).

Deze beweging berekent een baan door minimaal 3 en maximaal 22 punten. Dat
is de huidige positie, dan maximaal 20 punten in een lijst, en dan de eindpositie.
De lijst wordt bekeken tot er een punt met aileen nuilen gevonden wordt of de 20
bereikt is. Door met viaJanemoves te werken kun je feitelijk een onbeperkt aantal
punten doorlopen.

De punten worden verbonden door er splines tussen te leggen. Bij deze beweging
wordt niet met een snelheids profiel gewerkt. Ret bepalen van de lengte van de
splines zau teveel rekentijd kosten.

Over de eerste spline wordt gewoon versneld (met de opgegeven versnelling) tot
de gewenste snelheid bereikt is. De tussenliggende splines hebben vervolgens een
constante snelheid. Over de laatste spline wordt dan vertraagd. Deze vertraging
wordt ingezet wanneer de afstand tot het eindpunt nog net groot genoeg is om met
de gewenste vertraging te kunnen stoppen.

De structuUT van LANEMOVE is als voIgt:

• Bepaal het aantal te doorlopen punten n, dat is de huidige positie, dan nog
maximaal 20 in een lijst en de eind positie.

• Bepaal raakvectoren in deze punten.

• Verbind eerste twee punten met een spline waarop zodanig gei'nterpoleerd
wordt dat de snelheid met gewenste versneiling op de opgegeven snelheid ge
bracht wordt.

• verbind de overige n-2 punten met splines waarbij over de spline gei'nterpoleerd
wordt met een vaste tussenafstand. Dit resulteert in een constante snelheid.

• Gebruik de laatste spline om op het laatst moment te vertragen. Bij een
viaJanemove wordt de beweging voortijdig gestopt (als het 'smoothboiletje'
bereikt is).

Syntax: void lanemove(eindpositie, positieJijst, snelheid, acceleratie)

3.8 Overige bewegingen

Er zijn nog enkele bewegingen door ons zelf toegevoegd welke men niet terug vindt
in de SRL zoals beschreven in Blume [11]. De meesten werken interactief met het
RBS waardoor ze aileen geschikt zijn voor ON-LINE SRL.
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3.8.1 WAIT

Dit statement is een eigen 'vondst'. Gedurende de opgegeven tijd (in sec) wordt de
huidige positie herhaald. Hierdoor kun je OFF-LINE toch setpoint files genereren
die de robot een bepaalde tijd doen stil staan. Wanneer als tijd nul wordt gegeven
wacht de routine tot een toets wordt ingedrukt. Door "esc" te drukken kan het SRL
programma gestopt worden.

Syntax: wait(delay)

3.8.2 JOYstick MODe

Deze beweging kan aIleen ON-LINE gebruikt worden. Met een joystick wordt de
snelheid in het horizontale vlak bepaald (XOY). Met de andere joystick bepaal je de
snelheid in verticale richting (Z-as). Door op een vuurknop te drukken worden de
huidige ashoeken in een file weggeschreven. Deze punten kunnen later gebruikt wor
den in SRL programma's. Voor de meeste bewegingen heb je als programmeur posi
tie vectoren in het cartesische stelsel (x, y, z)o nodig. Het hulpprogramma RES2VEC
genereert uit een file met resolverwaarden, een file met daarin een positie vectoren.
Het demo programma LANEDEMO is zo geschreven dat de file met resolverwaar
den, die m.b.v. de joystick is aangemaakt, direct gebruikt wordt als positie lijst voor
viaJanemoves.

In het verslag van E.J .H.J .Haagen ([7]) staan details over de werking. Het
enige essentiele verschil is dat ik aIle losse files heb ondergebracht in een module
'JOY_MOD'. Daarbij is de scherm 10 aangepast aan de stijl van de overige modu
les.

syntax: follow _joystick0

3.8.3 KEYboard MODe (KEY_MOD)

Dit is een alternatief voor de joystick besturing; ze werkt ook aIleen ON-LINE. De
toetsen X, Y en Z besturen het TCP in positieve richting. De toetsen x, y en z in
negatieve richting. Ook kunnen de assen bestuurd worden met de toetsen P tim R
en p tim r, voor de assen 1 tim 3. De spatiebalk slaat de huidig positie weer op in
een file (zie joystick).

De structuur van KEY_MOD is als voIgt:

• Bepaal huidige positie TCP, of genereer een foutmelding als het programma
niet ON-LINE loopt.

• Pas vervolgens, afhankelijk van de gedrukte toets een as hoek of de X,Y of Z
waarde aan. De grootte van de verandering in omgekeerd even redig met de
tijd tov de vorige toets aanslag.

• Update de robothoeken t.o.v de positie in (x, y, z)o (afhankelijk welke gewijzigd
zijn) en test deze op het werkgebied.
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• Sla de huidige hoeken op in een file als de spatiebalk wordt aangeslagen of stop
bij ESC.

syntax: follow ..keyboardO

3.8.4 CAMERA

Deze interactieve beweging is nog niet geschreven. Het is de bedoeling om een
routine te schrijven die de robotbaan corrigeert op basis van camera informatie (bv
volgen naad, P.Harperink [4]).

Syntax: nog niet gei'mplementeerd! follow _camera( .... )

3.9 Transformaties SRL_3 voor de ASEA

In de baanbesturing werken we met twee coordinaatstelsels:

• Het cartesische coordinaatstelsel. De stand van de robot wordt hier bepaald
door een 'frame'. Een frame is de combinatie van de positie en de orientatie
van de 'tool'. In SRL_3 besturen we aIleen de eerste drie assen van de ASEA.
Daarbij beschouwen we link4 als een tool die altijd horizontaal georienteerd is.
Het gevolg is dat er maar een stand van de robot armen is om de tool op een
bepaalde positie te positioneren.

Het frame bestaat daardoor uit louter de positie van het Tool Center Point
(hier uiteinde link4). In hoofstuk 5 worden ook de assen 4 & 5 bestuurd
waardoor de orientatie weI meedoet.

• Het robot assenstelsel. De stand van het TCP wordt nu uitgedrukt in hoek
standen van de robot annen (links). De initiele positie is die waarbij alle
hoeken nul zijn (fig. 3.5). Door de paralleIlogram constructie van de asea zijn
de eerste drie hoeken niet t.o.v. elkaar maar t.o.v (x, y, z)o gedefinieerd. In
figuur 3.6 zien we dat hoek 1 de verdraaiing over de Z-as is, hoek 2 t.o.v. de
Z-as en hoek 3 Lo.v. het horizontale vlak.

We moeten dus twee kanten uit kunnen transformeren. Namelijk van robothoe
ken naar positie en van positie weer naar robothoeken. Belangrijk is dat we goed
afspreken hoe de robot staat t.o.v. de wereld coordinaten. Voor de ASEA is af
geproken dat, wanneer deze in de initiele positie staat, de X-as naar voren wijst, de
Z-as omhoog en de V-as daar volgens de rechterhand regel uit voIgt (zie fig. 3.5).

We lOuden het probleem heel algemeen kunnen aanpakken volgens de "Denavit
Hartenberg" methode (zie [10]). Hierbij ken je aan elke link een assenstelsel toe. De
lengte van de links en de verdraaiing van de assenstelsels onderling leggen dan het
verband tussen frame en hoeken vast.

Wanneer de toekenning van de assenstelsels volgens vaste regels geschiedt, is het
heel eenvoudig om transformatie matrices op te stellen die een vector in het ene
assenstelsel omzetten in een ander assenstelsel.
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Werkgebied

/
(P)

Figuur 3.5: ASEA in (x,y,z)o met z'n werkgebied

Deze methode heeft ook nadelen. Zo zijn de hoeken gedefinieerd t.o.v de voor
gaande link. Bij de ASEA zijn de hoeken gerelateerd aan het basis assenstelsel
(x,y,z)o (fig. 3.6). Hierdoor is het mogelijk een veel eenvoudigere oplossing te be
palen voor de transformatie van hoeken naar frame. De methode levert verder ook
geen standaard oplossing voor de 'inverse' oplossing van frame naar hoeken.

Toepassing van "Denavit-Hartenberg" zou aileen maar complexere formules op
leveren dan noodzakelijk.

De transformaties die we gebruiken volgen uit enkele eenvoudige geometrische
relaties. Feitelijk zijn deze identiek aan de methode van J.B.Antonissen ([2]). De
inverse transformatie (positie naar hoeken) is gewijzigd en de hoeken zijn van teken
veranderd. Wanneer posities net buiten het werkgebied lagen werd het bereik van
de gebruikte goniometrische functies overschreden. De software hing dan voordat er
iiberhaupt op werkgebied getest kon worden.

3.9.1 Transformatie van robothoeken naar positie

Deze transformatie is gezien de parailel-constructies van de ASEA heel eenvoudig.
Bij de oplossing voor 3 assen veronderstellen we dat link 4 in het horizontale vlak
blijft (hoek 4 is nul) Door de parailel-contructies verandert hoek 4 niet. Link 1
draagt aileen bij aan de Z-waarde van de positie. Link 2,3 & 4 projecteren we op
het XOY-vlak. In figuur 3.6 is aangegeven hoe de hoeken gedefinieerd zijn (link 4
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X-as

Figuur 3.6: Hoekstanden ASEA

staat bij de transformaties horizontaaI). De projectie noemen we r (form. 3.9). Uit
hoek 1 voIgt dan meteen de X en Y-waarde van de positie Po. Component Po.x voIgt
uit de projectie op de Z-as (3.10):

r

Po

(3.9)

(3.10)

3.9.2 Transformatie van positie naar robothoeken

We gaan weer uit van de zelfde hoeken (fig. 3.6). Hoek 1 voIgt direct uit de X en Y
waarden (3.16). Aangezien link 1 aileen aan de Z waarde bijdraagt definiEhen we
z' zijnde het hoogte verschil tussen de top van link 1 en de TCP (uiteinde link 4).
Parameter p is de horizontale projectie van link 1 tim 4 (zie fig. 3.7).

Verder definiEhen we j ais de afstand tussen het uiteinde van link 1 en het uiteinde
van link 3.

p

Z'

J

V(X'5 +Yo2) - L4

Zo - L 1

J(p2 + (z')2)

(3.11)

(3.12)

(3.13)

Hoek 0' (fig. 3.7) voIgt uit de arctangens (3.14). We gebruiken de cosinus regel
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Z-as

z'

"--"--'----------'--------.-- x OY-vlak
p

Figuur 3.7: zijaanzicht links 2 tim 4

om de hoek /3 (3.15) te bepalen (fig. 3.6). Volgens de cosinus regel geldt:

Dus voor 0: en /3 geldt:

0:

/3
arctan (z' jp)

arccos ((l- L5 + L~)j2jL2)

(3.14)

(3.15)

J.B.Antonissen ([2]) berekende ook I op deze manier. Hierdoor 'hing' de software
b.v. wanneer I 180 0 werd. We bepalen hoek 3 nu met een arctangens (3.18),
waardoor I niet meer gebruikt wordt. Uit de bovenstaande gegevens volgen nu de
hoeken:

hI arctan (;:) (3.16)

h2
1r

(3.17)0:+/3--
2

h3
( Zo - L I - L2sin (0: + /3)) (3.18)arctan

r - L2sin (0: + /3)

In paragraaf 5.3 worden de transformaties voor SRL5 afgeleid. Hier worden ook
de assen 4 & 5 aangestuurd. De orientatie speelt dan een grote rol.

3.10 Communicatie

Ais een setpoint uiteindelijk berekend is (en uitgedrukt in robothoeken) kunnen
we er meerdere dingen mee doen. Meteen naar het RBS versturen (on-line), in
een file schrijven (off-line) en eventueel beide tegelijk. Een laatste mogelijkheid is
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ze aIleen te evalueren. Dit laatste kan handig zijn bij het schrijven van een SRL
applicatie waarbij we aIleen willen weten of we geen grenzen overschrijden met de
geprogrammeerde baan.

In het begin van een SRL programma leggen we de 'destination' vast. Kiezen
we voor het RBS (en eventueel tegelijk naar een file) dan moeten we de setpoints
kunnen versturen naar het VME rek. Daarvoor moet het RBS zich in de 'buffermode'
bevinden.

In de communicatie module zitten routines om het RBS in te steIlen, setpoints
te versturen, de status op te vragen of de resolvers uit te lezen (zie bijlage 1).

Een gedeelte van de routines wordt tijdens de initialisatie van een SRL pro
gramma al aangeroepen als we het RBS als 'destination' kiezen. Zo wordt het RBS
eventueel in buffermode gezet.

3.11 Implementatie SRL_3 in software

De SRL software is opgebouwd uit twee lagen. De bovenste laag is de interface naar
de gebruiker. Voor elke beweging is een aparte module beschikbaar.

De laag daaronder bestaat weer uit twee sub-blokken. het eerste blok bevat het
robot afhankelijke deel en de communicatie met het RBS. Ret andere blok bevat
robot onafhankelijke functies die door aIle bewegingen gebruikt worden.

Deze modules van de onderste laag zijn voor elke beweging noodzakelijk, en
moeten dus altijd 'ge-include' worden in een SRL applicatie. Deze staan tezamen
met enkele standaard includes van de C libraries in een file" declare.h":

1* standaard includes uit de c library *1
.include <stdio.h>
'include <process.h>
'include <math.h>
'include <conio.h>
'include <dos.h>
.include <alloc.h>
1* Robot afh. modules voor SRL *1
'include "globals.c" 1* alg. variabelen en functies *1
'include "vorldl.c" 1* asea afh. gegevens/grenzen *1
'include "trnsfrml.c" 1* transform. robot <-> frame *1
.include "check_stp.c" 1* controle verkgeb.d/snelh. *1
1* Robot onafh. modules voor SRL *1
.include "profile.c" 1* bepalen snelheids profiel *1
'include "positio.c" 1* interpol. op snelh.profiel *1
'include "initiali. COl 1* Initialisatie SLR program *1
.include "splines.c" 1* splines v. VIAmoves/lanemv *1
1* Module voor communicatie (sterk RBS afh.) *1
'include "stp_comm.c" 1* communicatie met RBS asea *1

De module globals is robot afhankelijk doordat daar de vertaling plaats vindt
tussen graden en resolverstanden. Tevens worden daar enkele robot afhankelijke
constanten gedefinieerd.
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1* follow the joysticks *1
1* follow keyboard *1

De module world bevat de maten van de robot en de limieten voor hoeken, snel
heden en versnellingen. De module transfrm is afhankelijk van de architectuur van
de robot. In checkstp wordt eventueel nog getest op hoeken tussen links onderling.

Vervolgens moet voor elke gebruikte beweging de bijbehorende module 'ge
include' worden. In zo'n module staan dan de standaard move en de via moves:

1* OFF and ON line moves *1
'include II smv . c ll 1* straight moves *1
'include II circlemv.c ll 1* circle moves *1
'include II ptpmv.c ll 1* point to point *1
'include lI axisdriv.c ll 1* drive one axis by/to *1
.include IIsynmv.cll 1* synchroon moves *1
.include IIlanemv.cll 1* lane moves *1
'include II wait.c ll 1* wait a certain time *1
1* ON line moves *1
'include "joy_mod.c ll

'include "key_mod.c ll

Een SRL programma begint dus met declare.h te 'includen'. Vervolgens de mo
dules van de bewegingen die gebruikt worden. In de main routine moet voordat de
eerste beweging wordt gebruikt, de procedure "iniLmoveO" aangeroepen worden.
Deze functie test of bepaalde gegevens bekend zijn. Zoniet dan worden deze als nog
gevraagd. Het betreft hier de 'DESTINATION', de lengte L4, en de sampletijd.
Wanneer deze geInitieerd worden voor "iniLmoveO" worden ze niet meer gevraagd.
Na deze procedure komen de SRL routines. Ter afsluiting komt na de laatste bewe
ging nog de procedure "endO". Een kaal SRL programma bevat dus minimaal:

'include IIdeclare.h Ol

maine)
{

endO;
}

In bijlage 2 staan enkele voorbeelden van SRL programma's. Tevens staat daar
een overzicht van beschikbare commando's die in een SRL programma gebruikt
kunnen worden.

We moeten ons realiseren dat alle SRL applicaties aIleen werken als het RBS in
buffermode staat. Daarom is in de communicatie module van de SRL software een
setup procedure aanwezig waarmee het RBS van mode veranderd kan worden. Bij
het opstarten van een SRL programma wordt eerst de BIT3 kaart gereset. Vervolgens
wordt het RBS, indien nodig, in buffermode gezet.

De buffergrootte is default 5 maar kan overal in het SRL programma gewijzigd
worden. Deze waarde is vrij ruim gekozen aan de hand van de volgende gegevens:
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• De via--l11oves in cartesische coordinaten blijken relatief het meeste rekentijd
in beslag te nemen. Er moet immers in een sampleperiode een complete spline
berekend worden. Hierbij bleek de default sampletijd van 32 msec soms net
overschreden te worden .

• Wanneer we de setpoints zowel naar het RBS als naar een file sturen, worden
de setpoints in blokken naar de file geschreven (DOS buffert het schrijven naar
files in blokken van default 512 bytes). Op het moment dat deze setpoints door
DOS weggeschreven worden ligt de SRL applicatie stil. Zo'n 'diskacces' duurt
gemiddeld ca 20 msec. In de praktijk bleken uitschieters tot 60 msec voor te
komen.

Op zich zou dus met een mInImUm buffersize van 3 setpoints gewerkt kunnen
worden. Meer details over de buffermode staan in hoofdstuk 4.
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Hoofdstuk 4

Het Robot Besturings Systeem
(RBS)

Het Robot Besturings Systeem (RBS) is opnieuw opgezet door P.H.Goossens. Hij
heeft daarbij gewerkt volgens een gestructureerde ontwikkelmethodiek. De keuze
is gevallen op SQS (projectmanagement) en Yourdon (analyseren en ontwerpen),
naar aanleiding van het literatuur onderzoek verricht door J.Vermeir ([5]). In
P.H .Goossens verslag ([6]) zijn de verschillende ontwerpfases beschreven. De codeer
fase was nog niet volledig afgerond. Zo was de 'buffermode' niet gei'mplementeerd
(weI conceptueel). Ook zaten er nog enkele kleine fouten in de gei'mplementeerde
code.

4.1 Overzicht RBS in buffermode

We beginnen met een overzicht te geven hoe de timing op het RBS verloopt aan de
hand van fig. 4.1. In deze figuur is afgebeeld wat er gebeurt als het RBS zich in
buffermode bevindt. Dit gedurende het tijdsinterval 'sampletijd'. Het RBS haalt
om de sampletijd een setpointblok uit het setpointbuffer.

4.1.1 De SRL applicatie op de AT

Op de AT (fig. 4.1) loopt een SRL applicatie welke van buiten afsetpoints genereert,
Deze setpoints worden in een buffer op het VME rek gezet. De afstand tussen de
setpoints is afhankelijk van de sampletijd, die gebruikt is bij de interpolatie van de
bewegingen. De snelheid waarmee het RBS deze setpoints weer uit het buffer haalt,
moet overeenstemmen met deze sampletijd. Dit is een vereiste wi! de snelheid van
de robot overeenstemmen met de geplande snelheid binnen SRL.

4.1.2 De master kaart

Op de master kaart loopt een programma dat het RBS coordineert (fig. 4.1). Dit
programma heet STP _HOLE.C. We nemen aan dat het RBS zich in de buffermode
bevindt.

In deze mode worden setpoints afkomstig van het SRL programma met een vaste
tijdsinterval uit het buffer gehaald. De tijd tussen twee leesacties dient gelijk te zijn
aan de 'sampletijd' die de SRL applicatie hanteert.

Omdat de regelaars over het algemeen meer setpoints vereisen dan de SRL ap
plicatie 'realtime' kan leveren, wordt er op de rekenkaarten, tussen twee setpoints
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I'

Figuur 4.1: Dataflow RBS

gernterpoleerd. De regelaars hebben gelijktijdig met een setpoint ook een resolver
waarde nodig. De rekenkaarten hebben daarom per gernterpoleerde setpoint ook de
resolverwaarden nodig.

We noemen de tijd die voor de regelaars gereserveerd is, voor het regelen naar een
(gernterpoleerde) setpoint, de 'cyclustijd'. Deze cyclustijd maal het aantal interpola
ties levert dan de tijd die zit tussen twee leesacties van het RBS in het setpointbuffer.
Deze dient gelijk aan de sampletijd van de SRL applicatie gekozen te worden.

Wanneer de master in de buffermode staat, wordt door een timer interrupt
(deze wordt gedefinieerd in de file header.src) na elke cyclustijd de procedure
'timer_proc...regelen' gestart. Deze procedure test of de regelaars de vorige setpoints
weI verwerkt hebben (testen van variable controLQD). Vervolgens worden de resol
vers uitgelezen. Deze waarden worden in een eigen buffer gezet en naar de eerste
rekenkaart gestuurd. De variable 'controLQD' wordt 1 gemaakt waarop de regelaars
mogen starten.

Telkens na het aantal interpolaties die de regelaar uitvoert worden nieuwe set
points uit het setpoint buffer gehaald. Dit gebeurt 1 cyclus voordat de regelaars een
nieuw setpoint nodig hebben (ze verwerken de laatste interpolatie van het vorige
setpoint). De procedure safetyO test deze waarden en past ze eventueel wat aan.
De setpoints gaan dan naar de eerste rekenkaart.
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4.1.3 De rekenkaarten

Op zich lijken de rekenkaarten functioneel veel op elkaar. AIleen heeft de eerste
rekenkaart nog een 'distributie' taak. De masterkaart stuurt de resolverstanden en
de setpoints immers aIleen naar de eerste rekenkaart. De reden is dat de masterkaart
trager is dan de rekenkaarten. De rekenkaart distribueert deze waarden vervolgens
over de overige kaarten. Op de rekenkaart loopt een procedure 'controlJinkQ_distr()'
die ook door de timer interrupt, om de cyclustijd, getriggerd wordt. Deze procedure
wacht tot de variabele controLQD 1 wordt (de master heeft de resolverstanden
verzonden). De eerste rekenkaart gaat vervolgens deze resolverstanden verzenden
naar de overige kaarten. Om het aantal interpolaties moeten ook de nieuwe setpoints
verzonden worden. De rest van de procedure is voor aIle rekenkaarten identiek.

Als er nieuwe setpoints binnen komen (in setpoinLarray), wordt het verschil
met de huidige positie gedeeld door het aantal interpolaties. Per cyclus wordt de
array met setpoints, die door de regelaars gebruikt worden (setpoinLregelaar), met
dit verschil verhoogd. Vervolgens worden de regelaar-procedures sequentieel gestart.
Hoeveel regelaars er op een rekenkaart kunnen lopen en voor welke links is afhankelijk
de soort regelaars. Voorwaarde is dat de laatste regelaar klaar is voor er aan de
volgende cyclus begonnen wordt.

Als laatste wordt de variabele controLQD weer op nul gezet (regelaar klaar).
De variabele controLQD heet op de overige rekekaarten overigens controLQ (geen
distributie ).

4.1.4 De buffermode

De baanberekenings software op de AT verstuurde de setpoints voorheen aIleen naar
het RBS in synchmode. Deze mode was erg inefficient. Wanneer een SRL applicatie
setpoints verstuurde, moest er gewacht worden tot de regelaars op het RBS deze
verwerkt hadden. Daardoor was de tijd die overbleef om de volgende setpoints te
berekenen erg krap. Vooral het aan elkaar rijgen van bewegingen mbv via-llloves
wilde weI eens te lang duren. Een essentieele verbetering zou al verkregen worden
door de SRL applicatie aIleen te laten wachten met versturen tot de vorige setpoints
verwerkt zijn.

Deze efficiente methode wordt gebruikt in de nu geYmplementeerde buffermode.
Volgens het concept ll10gen setpoints in het buffer overschreven worden nadat ze
door het RBS gelezen zijn (dus eventueel nog niet door de regelaars verwerkt).

De buffermode lOU bij een buffergrootte van een setpoint blok de synchmode
overbodig maken. Daarom is deze laatste mode verwijderd. Doordat de synchrone
mode vervallen is, geldt dat een SRL applicatie aIleen met het RBS communiceert
in buffermode. Bij het starten van een SRL programma wordt deze mode dan ook
geforceerd.

4.1.5 Implementatie

Volgens het concept van P.H.Goossens wordt ervoor gezorgd dat de 'write pointer'
van de SRL applicatie nooit door de 'read pointer' van het RBS ingehaald kan
worden. Stel dat het RBS te snel is en er geen nieuw setpointblok in het buffer
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staat. In figuur 4.2 zien we hoe beide pointers naar het zelfde begin adres van een
setpointblok wijzen.

Writepointer AT

Readpointer RBS

Figuur 4.2: buffer, RBS sneller dan SRL

In deze situatie is de 'read pointer' gelijk aan de 'write pointer'. M.a.w. het
aantal setpoint blokken is nul. Om te zorgen dat het RBS niet vastloopt wordt
gewool1 het vorige blok opnieuw gelezen (de R in fig. 4.2). Dit legt meteen een
restictie op aan de andere mogelijkheid dat het RBS juist achter loopt (gelukkig is
dat de praktijk). Stel dat we met maximale buffer grootte werken. In dat geval mag
bet laatste setpointblok voor de 'read pointer' niet overschrevel1 worden. De 'write
pointer' moet dus minimaal een positie achter blijven lopen op de 'read pointer'
(fig. 4.3).

Writepointer AT

Readpointer RBS

Figuur 4.3: buffer, SRL sneller dan het RBS

Het maximum aantal setpoint blokken is dus de grootte van het ringbuffer mi
nus een. De gei'mplementeerde buffermode is niet precies volgens het concept van
P.H.Goossens. Vanuit een SRL applicatie is het wenselijk dat, als extra feature,
de buffergrootte tijdens een baanberekening gewijzigd kan worden. Bij voorgepro
grammeerde banen is een minimum buffer grootte van bv 3 setpoint blokken vereist
om bottlenecks in de baanberekening te overbruggen. Bij het volgen van bijvoor
beeld een joystick of een camera is een buffergrootte van slechts een setpoint blok
wenselijk.

De oplossing is heel eenvoudig. Door het maximum aantal setpoint blokken dat
de 'write pointer' voorloopt op de 'read pointer' variabel te maken is de effectieve
buffergrootte "on the fly" (op ieder willekeurig punt in de SRL programma's) instel
baar. Maken we het aantal groter, dan mag de SRL applicatie even meer setpoints
versturen. Maken we het aantal juist kleiner, dan moet de applicatie wachten tot
het RBS met lezen ver genoeg is ingelopen.

Er is gekozen voor een 'ringbuffer' welke zeer groot is. De locatie van het buffer
was origineel op de master kaart, maar is later op de BIT3 kaart in het Dual Ported
Ram gezet (zie paragraaf 4.2).

In de oude versie zit dus het buffer op de Masterkaart. Het buffer begint op adres
Ox40000 hex en loopt omhoog. De eerste 3 longs zijn gereserveerd voor communicatie
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tussen RBS en SRL. Op Ox40000 staat een synchronisatie variable die nul is als de
read en write pointer gedefinieerd zijn. Op adressen Ox40004 en Ox40008 staan dan
resp. de read en de write pointer.

In de nieuwe versie zit het buffer op de BIT3 kaart. De communicatie variabelen
beginnen nu op offset OxOOOO in het Dual Ported Ram (de synchronisatie variabele
is vervallen). Het buffer begint op offset OxlOOO.

4.2 RBS in followmotion mode

In de communicatie module van SRL zit een setuprbsO routine. M.b.v. deze routine
kan het RBS op het VME rek in diverse modes gezet worden. Naast de buffermode
is er ook een "follow motion" mode.

rn deze mode worden andere feitelijk instabiele regelaars gebruikt. Hierdoor re
gelt de robot niet naar een bepaalde positie, maar "voIgt". M.a.w. wanneer je tegen
de robot duwt (een koppel uitoefent) gaat de robot mee ipv terug te regelen. Verder
zorgen de regelaars dat de snelheid beperkt is, en de zwaartekracht gecompenseerd
wordt. Op de AT kunnen met het programma FM-STORE om de 4 tot 32 msec de
resolverwaarden uitgelezen worden.

Op deze manier beschikken we over een "Teach-in" mode. Alvorens FM-STORE
te gebruiken moet met het programma SETUPRBS de "Lee-mode" geselecteerd
worden (follow motion mode).

De file met resolverstanden kan dan later met het SRL programma SENDFILE
weer afgespeeld worden. In de file "pop.res" staan de setpoints voor een poppetje
dat getekend kan worden (fig. 4.4). De tekentafel moet daarvoor recht voor de ASEA
staan (loodrecht op de x-as), onder een hoek van ca i5° t.o.v. de z-as.

Figuur 4.4: poppetje verkregen met teach-in

De file pop.res kan m.b.v. !let SRL programma SENDFILE verzonden worden.
In de file staat een stopcode op de plek waar het tekenvlak bereikt is. Het programma
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zal daar stoppen, zodat de tekentafel geplaatst kan worden.
De follow motion mode is geschreven door E.Lee ([9]) en was bedoeld voor drie

assen. Follow motion is nog niet aangepast voor 5 assen. Verder hebben we later
het setpoint buffer (buffermode) in het Dual Ported Ram (DPR) van de BIT3 kaart
gelegd. Dit was om het 'pollen' vanaf de AT op de VME bus te vermijden. De AT
kijkt immers steeds of er plaats in het buffer is. Het kijken naar geheugen op de
masterkaart moet via de VME-bus.

In de nieuwe communicatie versie met het buffer in het DPR kunnen enkele
conflicten optreden. Ten eerste bevat het RBS routines om data vanaf het VME rek
naar de AT te versturen. Deze routines gebruiken het gehele DPR. Op dit moment
worden deze routines door niemand gebruikt.

Lee heeft ook gebruik gemaakt van weer eigen routines om data van het VME
rek naar de AT te sturen. Ook deze gebruiken het DPR en komen daarbij in conflict
met ons buffer.

Voor SRL3 is daarom ook nog de oude versie van het RBS met het buffer op de
masterkaart bewaard. AIleen in deze versie is de followmotion gei'ntegreerd.

Om SRL3 applicaties met het oude RBS te laten communiceren moet gewerkt
worden met de communicatie module "STPJlOLE.C". Gebruik je de functioneel
identieke module "RBS_COMM.C", dan wordt het nieuwe buffer gebruikt (DPR
v.d. BIT3 kaart).

Voor het versturen van data vanaf het VME-rek naar de AT zijn door mij alge
mene routines geschreven. Deze gebruiken ook het Dual Ported Ram van de BIT3
kaart (zie file DATA.C). Deze gebruiken een buffer dat naast het buffer voor de
buffermode komt te liggen (setpoints van de AT naar het VME rek) en mag tege
lijk gebruikt worden. De ontvangstroutine voor de AT zit nog niet in RBS_COMM
(maar in DATA.C) en is nog niet getest. Voor de VME kant is ook een verzend
routine geschreven. Deze moet echter nog op de 68000 kaarten gei'ntegreerd worden
en staat ook in de file "DATA.C".

Door Lee's follow motion programma met deze routines te schrijven zou Follow
motion weI met de nieuwe communicatie routines samen kunnen gaan. Ook de door
P.H.Goossens geschreven routines om parameters van de regelaars naar de AT te
sturen en daar op te slaan, zou met de nieuwe routines moeten gebeuren. Doordat
deze routines nu niet gebruikt worden "lijkt" alles in orde.

PS: Follow motion zit ook in de andere RBS versies al ingebouwd maar na selectie
van deze mode is "alles" mogelijk.

33



Hoofdstuk 5

Uitbreiding van SRL_3 met
orientatie assen

In de laatste fase van mijn afstuderen heb ik in SRL_3 (3 assen) de orientatie toege
voegd. Dit houdt in dat aIle assen worden aangestuurd. Voor de ASEA noemen we
de nieuwe versie SRL_5 (5 assen). Er is gezorgd dat de robot onafhankelijk modules
in SRL_3 ook in SRL5 universeel zijn (par. 3.11).

De robot afhankelijke modules zoals het wereld model en de transformaties zijn
ook voor de OSCAR uitgewerkt samen met een stagair die aan die robot werkte. De
versie voor de OSCAR noemen we vanwege z'n 6 assen SRL_6.

5.1 Probleemstelling orientatie

Bij de ASEA leg je met aIleen de positievector (van het TCP) de robothoeken niet
eenduidig vast. Wanneer we ook definieren hoe de "tool" staat in die positie, leg je
de hoeken weI vast. Deze extra definitie noemen we de "orientatie" van de tool.

Cruciale vraag is hoe je de orientatie gaat opgeven. In principe is de orientatie
de stand van de tool uitgedrukt in de wereld coordinaten. In mijn verslag noem ik
de combinatie van een positievector tezamen met een orientatie gerelateerd aan het
wereld-assenstelsel een "frame".

Wanneer we de algemene methode van "Denavit-Hartenberg" bekijken (zie [10]),
zien we dat het frame (positie en orientatie) in matrixvorm gegeven wordt:

(5.1 )

Hierbij vormen ii, sen ii een locaal assenstelsel van de tool met het TCP als basis.
ii, sen ii zijn uitgedrukt in (x, y, z)o en dus gerelateerd aan het wereld-assenstelsel.
Vector pgeeft de positie van het TCP in (x,y,z)o.

Deze representatie methode van een frame bevat nogal wat redundante infor
matie, omdat ii, s en ii een ortogonaal stelsel vormen. Voor een programmeur is
deze beschrijving voor de orientatie nogallastig visualiseerbaar. Daarom wordt de
orientatie van de tool vaak gegeven als de verdraaiing van ii, s en ii, t .o.v. het wereld
assenstelsel (x, y, z)o (zie Blume [11]).

Bijkomend voordeel is dat een verandering in orientatie, een verandering van drie
"orientatie-hoeken" inhoudt. Bij het interpoleren van de orientatie bij bewegingen
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zal deze presentatie vorm ook goed bruikbaar blijken. In de volgende paragraaf
zullen we bekijken welke problemen we tegenkomen als we orientatie opgeven bij
resp. de ASEA en de OSCAR.

5.2 ASEA versus OSCAR

Een essentieel verschil tussen de ASEA en de OSCAR is dat de OSCAR een as meer
heeft dan de ASEA. De OSCAR heeft hierdoor ook een vrijheidsgraad meer. Dit
blijkt grote gevolgen te hebben voor de transformaties.

Bij de ASEA liggen met de positie en de orientatie alle hoeken van de robot
assen vast. Bij de OSCAR bestaan singuliere punten waarbij dat niet het geval is.
Dat komt doordat hier zowel de 'pols' als de 'tool' kunnen roteren. Zoals te zien
in figuur 5.1, staan b.v. in de initii:He positie de draaias van de pols en de tool in
elkaars verlengde. Dit houdt in dat deze twee assen tegen elkaar in kunnen draaien
zonder dat de robot een andere stand inneemt. Het is aan de programmeur om te
trachten deze punten te vermijden!

Wanneer de robot door zo'n sigulier punt komt blijkt er, bij het transformeren
van frame naar robothoeken, voor bepaalde hoeken geen eenduidige oplossing te
zijn. Als oplossing kun je dan voor deze hoeken de vorige waarde aanhouden.

Figuur 5.1: Oscar6

De ASEA heeft problemen van geheel andere aard. Door het ontbreken van de
zesde as liggen met de positie en de orientatie weI alle hoeken vast. Hier is juist
het probleem dat niet aile orientaties mogelijk zijn. Link 4 ligt immers altijd in een
verticaal vlak door de Zo-as.

35



Wanneer we bij de ASEA de orientatie opgeven als verdraaiing van ii, s en a
t.o.v. het wereld assenstelsel, kunnen we de hoekverschillen tussen twee orientaties
niet ongestraft interpoleren. De kans is dan immers heel groot dat de tussenliggende
orientaties niet gerealiseerd kunnen worden.

Bij de ASEA is het veel eenvoudiger om als orientatie-hoeken de hoeken van de
laatste twee robotassen te nemen. Door de parallelogram-contructies is hoek 4 t.o.v.
het XOY-vlak van het wereldstelsel (x, y, z)o gedefinierd (fig. 3.6). In de software is
hoek 5 gedefinieerd als de verdraaiing over de Z4-as (fig. 5.2). Met deze keuze is het
bij de ASEA niet meer mogelijk om orientaties op te geven die niet kunnen. Ook
het interpoleren van de hoekverschillen levert zo geen conflicten op.

Ik wil er niet te ver op in gaan, maar in de praktijk bleek hoek 5 gekoppeld te
zijn aan hoek 4. In de software beschouwen we deze hoeken echter als zijnde onaf
hankelijk. Bij het omrekenen van de robothoeken naar resolverwaarden (dit gebeurt
bij het versturen naar het RBS) wordt de resolverwaarde voor as 5 gecorrigeerd met
de resolverwaarde van as 4.

Bij de OSCAR kunnen we geen robothoeken nemen omdat deze niet aan (x,y,z)o
gerelateerd zijn.

Een van de uitgangspunten bij het uitbreiden van SRL met de orientatie was
dat we een universeel pakket willen hebben. De orientatie moet dus voor zowel de
ASEA als de OSCAR op een gelijke manier worden meegegeven. Tevens moeten
deze orientaties door de SRL bewegingen ongestraft gei'nterpoleerd kunnen worden.

De oplossing is dat voor beide robots de orientatie in hoeken kan worden opge
geven. Zonder te zeggen wat deze hoeken voorstellen. Bij de ASEA zijn dit gewoon
de laatste twee robothoeken en voor de OSCAR geven we drie hoeken die de rotatie
van ii, sen a t.O.V. (x,y,z)o voorstellen.

Voor de bewegingen houdt dit in dat we deze "orientatie-hoeken" lineair met de
baan kunnen interpoleren. Bij zo'n beweging is het niet nodig om te weten wat de
"orientatie-hoeken" fysisch voorstellen. De enige eis is dat we in staat zijn om m.b.v
de gegeven orientatie en positie de robot hoeken te berekenen en andersom.

Bij de OSCAR betekent dit dat we uit de orientatie-hoeken de robothoeken van
links 4 tim 6 moeten bepalen, terwijl we bij de ASEA de hoeken 4 en 5 al hebben.
Dit dient te gebeuren in de transformatie van frame naar robot coordinaten.

5.3 Transformaties met orientatie voor de ASEA

De transformaties moeten het verband leggen tussen aIle robothoeken en het
frame. Ret frame bestaat uit de positievector en orientatie-hoeken. Rierbij zijn
de orientatie-hoeken van de ASEA gelijk aan de laastste twee robothoeken.

We hebben net als bij de algemene oplossingsmethode "Denavit-Rartenberg"
(DR-methode, lit. [10]), aan aIle links een lokaal assenstelsel toegekend (fig. 5.2).
Deze toekenning is conform de DR-eisen. We maken zelf geen gebruik van de DR
matrices maar door ze zo te kiezen zijn de oplossingen in de transformaties weI
redelijk recht toe recht aan.
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Figuur 5.2: ASEA met lokale assenstelsels

5.3.1 Transformatie van robothoeken naar frame

Deze transformatie bepaalt de positie van het TCP. De orientatie is namelijk gelijk
aan de laatste twee robothoeken. De positie van het TCP is natuurlijk afhankelijk
van de vorm van de tool.

In de software is daarom een toolvector t gedefinieerd vanaf TCP-O (uiteinde
van de link waar de tool aan bevestigd wordt) naar het TCP. Men spreekt ook wel
van TCP-coordinaten (x, y, Z)TCP met dezelfde orientatie als (x, y, Z)4' Het verschil
is dat t t.o.v. TCP-O Lp.v. de oorsprong van assenstelsel 4 gedefinieerd is.

Als het een kromme tool betreft, hebben we, ondanks het beperkt aantal vrij
heidsgraden, meer mogelijkheden dan met een rechtlijnig concentrisch opgespannen
gereedschap (fig. 5.3).

We bepalen de vector 4 die de positie van het TCP uitdrukt in assenstelsel 4. De
oplossing om uit hoeken 1 tim 3 de positie van (uiteinde) link 3 te bepalen, hebben
we voor SRL_3 reeds bepaald. Als we hier 4 bij optellen hebben we de positie van
het TCP.

We hebben dus de toolvector t gedefinieerd t.o.V. TCP-O. Hoek 5 geeft dan de
verdraaiing van tt.o.v stelsel4. De z4-waarde van t~ wordt hier niet door bei"nvloed.
De X4 en de Y4-waarden zijn wel afhankelijk van hoek 5 (hs ).

We definieren daarom een vector fn die de component van t geeft die loodrecht
op de Z4-as (fig. 5.3) staat. tn representeert de lengte van vector fn. Ook definieren
we een initiele hoek hi van fn over de Z4-as met hs =O.
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TCP-O

Tool

/'
/' TCP/'

/'
/'

/'

Figuur 5.3: kromme tool

Door nu t: uit te drukken in stelsel 4 hebben we f omgezet naar !:t.

(5.2)

(5.3)

Door !:t ui t te drukken in (x, y, z)o weten we de bijdrage van link 4 & 5 aan de posi tie
van het TCP. Dit is geen probleem omdat hoek 4 gerelateerd is aan (x, y, z)0. Eerst
projecteren we vector!:t op het XOY-vlak (r):

r = cos (h 4 )!:t.z - sin (h4 )!:t.x

Deze bijdrage tellen we op bij het resultaat Po van formule 3.10, paragraaf 3.9.1.
Hierbij moet in formules 3.9 en 3.10 L 4 weggelaten worden.

(

COS (h})r + sin (h} )!:t.y )
Position TCP= Po + sin (hdr - cos (h})!:t.y

sin (h4 )t~.z + cos (h4 )!:t.x
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5.3.2 Transformatie van frame naar robothoeken

Ook hier geschiedt de oplossing in twee stappen.
Eerst bepalen we m.b.v. de orientatie de vector vanaf het TCP naar het uiteinde

van link 3. De positie van het TCP noemen we P en de positie van (uiteinde) link 3
noemen we pI (beide uitgedrukt in (x, y, z)o).

We drukken de toolvector weer uit in assenstelsel (x, y, Z)4 (zie ook form. 5.2).

(5.5)

We projecteren nu zowel ft als Pop het XOY-vlak. We noemen deze projecties resp.
tp en Pp •

Y-as

IF-l-....:....-------_X-as

Figuur 5.4: Projectie P, pI en ~

We zien in figuur 5.4 de projectie bij een kromme tool met enige verdraaiing.
Hierdoor vallen Pp en P~ niet over elkaar. Uit de gegeven positie voIgt meteen:

We kunnen de projectie van ft (tp ) ontbinden in een component loodrecht op Pp (tl)
en in z'n verlengde (tv).

ft.y

cos (h4 )ft.z - sin (h4 )ft.x (5.6)

Nu kunnen we uit gegeven de projectie Pp en resultaat 5.6, P~ bepalen. M.b.v.
Pythagoras weten we dat (P~ + tv )2 +q = P; waaruit P~ voIgt.

(5.7)

De hoek Q van P~ is de sommatie van hoek j3 (hoek van Pp ) en i (hoek tussen Pp

en P~).

Q = arctan (P.y / P.x) + arctan (tl/ P~ + tv)
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Uit 0' volgen P'.x en P'.y. Om P'.z te bepalen projecteren we f.t op de Zo-as. Hier
kunnen zowel de x als de z component van f.t aan bijdragen.

(5.8)

De tweede stap is om uit P' (5.8) de eerste drie hoeken te bepalen. De oplossing
voor deze laatste stap staat in paragraaf 3.9.2.

5.4 Toevoeging orientatie in de bewegingen

Om de software universeel te houden is gekozen voor de definitie "orientatie-hoeken".
Wat deze hoeken fysisch voorstellen is weI robot afhankelijk. Voor de bewegingen
maakt dat niet uit.

Een SRL beweging krijgt nu dus Lp.v. de positie (SRL_3) een frame mee. De
opzet is dat de beweging deze orientatie-hoeken synchroon met de baan van het
TCP interpoleert.

Voor de viamoves moet telkens bekend zijn wat het "geplande" eindframe was. Bij
SRL_3 was dat aIleen de positie (zie par. 3.4). In de volgende beweging word het
verschil tussen de huidige positie en de, in de vorige beweging, opgegeven eindpositie
bepaald. Door dit verschil te extrapoleren op de baan van de huidige beweging,
weten we tot waar de spline moet lopen om de bewegingen vloeiend in elkaar te
laten overgaan.

In SRL5 moet aan deze spline ook de eindorientatie worden meegegeven.
We moeten in elke beweging daarom ook de huidige orientatie en de opgegeven
eindorientatie bijhouden in globale variabelen. Deze kunnen bij een viaJIlove dan
ook geextrapoleerd worden.

De splines hebben een vooraf onbekende lengte ([3], hfdst. 6). Omdat de spline
een 3e graads polynoom is van u met 0 < u < 1, kunnen we de orientatie lineair
over u interpoleren.

5.4.2 Cartesische bewegingen

We resumeren eerst hoe baanbewegingen er in SRL3 uitzien. Bij deze bewegingen
wordt een baan beschreven in cartesische coordinaten. Voor deze baan wordt een
snelheidsprofiel bepaald (par. 3.1). De laatste stap is dat we met een vaste sampletijd
op dit profiel de volgende positie bepalen. Hieruit voIgt dan een nieuwe positie in
cartesische coordinaten.

We schrijven posities uitgedrukt in cartesische coordinaten weg met de procedure
"fr....step0". Deze procedure transformeert de positie dan naar robothoeken. We
roepen deze transformatie niet zelf aan, omdat fr ....step0 ook test of het punt niet
buiten het werkgebied ligt, en of de snelheid en versnelling binnen bepaalde grenzen
blijven.
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Het testen op snelheid en versnelling kan aileen als we de vorige positie resp.
snelheid nog weten. Het up-to-date houden van deze gegevens wordt ook in fr_
stepO verzorgd.

In SRL_5 wordt bij baanbewegingen behalve de eindpositie ook de orientatie
in dat punt meegegeven. Deze orientatie-hoeken worden synchroon met de baan
gei'nterpoleerd. We bepalen daarom niet aileen het snelheidsprofiel voor de baanbe
weging, maar ook voor aile orientatie-hoeken. Vervolgens wordt bekeken wie er het
langst over doet. De overige profielen worden vervolgens herberekend met hun eigen
t l en de t 2 en d van het bepalende profiel.

Dit heeft natuurlijk als gevolg dat grote orientatie verschillen t.o.v. een relatief
kleine verplaatsing van het TCP, de maximale baansnelheid beperkt. De orientatie
hoeken zijn dan al vrij snel tijdsbepalend.

De reden dat we de eigen t} nemen is van belang bij via--lJloves. Hier kan b.v.
een orientatie-hoek maar een kleine verdraaiing ondergaan, maar weI met een hoge
beginsnelheid. De waarde van t} van het tijdsbepalende profiel zou dan te klein
kunnen zijn.

Nadat voor de baan en voor de orientatie-hoeken een profiel met gelijke duur
bepaald is, gaan we interpoleren. We interpoleren nu niet aileen m.b.v. het 'baan
profiel', maar ook m.b.v de 'orientatie profielen'. Dit Ievert nu om de sample tijd
een nieuw frame op (positie en orientatie).

We geven dit frame mee aan de procedure "fr...stepO". Binnen fr...stepO wordt
de nieuwe transformatie routine aangeroepen die (conform de eisen) in staat is uit
dit frame de robothoeken te bepalen. De fr...stepO van SRL5 houdt nu ook bij wat
de vorige orientatie was. Dit is van belang voor via--lJloves.

De bewegingen zijn qua syntax redelijk gelijk gebleven. Behalve de eindpositie
wordt nu ook een array met orientatie-hoeken meegegeven. De cartesische bewegin
gen hebben nu de volgende syntax:

• smove(eindpositie, eindorientatie, snelheid, acceleratie, duur)

• circlemove(eindpos, eindorientatie, tussenpos, extra_tussenpos, snelheid, acce
leratie, duur)

5.4.3 Bewegingen in robot hoeken

Bewegingen in robot hoeken veranderen eigenlijk niet. In SRL_3 werd b.v. aan
"axis_driveO" iiberhaupt geen positie meegegeven. Bij "ptp--lJloveO" en "syn_
moveO" wordt de eindpositie opgegeven in cartesische coordinaten. Binnen de be
weging wordt deze positie meteen getransformeerd naar robothoeken. Het eerste
verschil met SRL3 is dat we de orientatie meegeven. Na de transformatie is de
situatie weer gelijk.

Daarna wordt gekeken wat de hoekverdraaiingen voor de diverse assen moeten
zijn (bij axis_drive gebeurt dat aileen bij de 'via' variant om eventueel een voorgaande
beweging af te maken).

Vervolgens bepalen de bewegingen snelheidsprofielen (zie ook par. 3.5). Syn_
move en axis_drive gebruiken deze profielen om de hoeken te interpoleren. Ptp--lJlove
interpoleert niet maar bepaald m.b.v. het profiel hoelang de beweging zal duren.
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Uiteindelijk wordt door allemaal de gewenste positie verstuurd met de procedure
"ax...stepO" (zie ook par. 5.4.2). Ax...stepO houdt net als "fr...stepO" een aantal
variabelen bij. Een van die variabelen is de huidige orientatie. Met de nieuwe
transformaties is dat geen probleem.

Behalve dat in de aanroep van een aantal routines nu een frame Lp.v. alleen de
positie wordt meegegeven, is er niets wezelijk veranderd aan de bewegingen in robot
coordinaten. De bewegingen in robothoeken hebben nu de volgende syntax:

• synmove(eindpositie, eindorientatie, snelheid, acceleratie, duur)

• axisdrive(as-nummer, hoek, snelheid, acceleratie, duur)

• ptpmove(eindpositie, eindorientatie)

5.4.4 Overige bewegingen

De resterende bewegingen zijn niet allemaal aangepast voor SRL5.

• De procedure "follow_joystickO" is b.v. niet aangepast. Op zich kan in eerste
instantie volstaan worden met het aanpassen van de transformatie routines en
routines die robothoeken meekrijgen. Voor de robothoeken 4 & 5 kan continu
de zelfde waarde worden aangehouden.

• "follow -keyboardO" is weI geschreven voor SRL5. Deze is nog niet ge
test omdat de robot stuk was. De bedoeling was om met de procedure
"geLposititionO" telkens opnieuw de positie te "calibreren". Omdat het RBS
meer punten nodig heeft dan met toetsaanslagen gegenereerd worden, inter
poleren we extra tussenpunten. De verhouding tussen het aantal interpolaties
en de buffergrootte bleek niet te kloppen. Hierdoor 'springt' de robot steeds
terug.

• "waitO" is natuurlijk onveranderd gebleven.

De procedure "lanemoveO" is weI geYmplementeerd in SRL5. Behalve de array met
positie vectoren wordt nu ook een tweedimensionaal array met orientatie-hoeken
meegegeven. Binnen lanemove worden de punten verbonden met splines. Aan la
nemove zelf hoefde dus niets essentieels veranderd te worden. De echte wijzigingen
zaten een niveau lager in de spline routines.

syntax: lanemove(eindpos, eindorientatie, P Jijst, 0 Jijst, snelheid, acceleratie)

5.5 Implementatie SRL_5 voor ASEA

Ook in SRL5 onderscheiden we twee lagen. De onderste laag met essentiele routi
nes die voor elke beweging noodzakelijk zijn, en in de bovenste laag de bewegings
modules zelf (zie par. 3.11). Voor SRL5 ziet de onderste laag er als voIgt uit:
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1* Robot afh. modules voor SRL
( *l.C is voor de ASEA, *2.C voor de OSCAR)

*1
'include "globalsl.c" 1* alg. variabelen en functies *1
'include "world!. c" 1* asea afh. gegevens/grenzen *1
.include "trnsfrml.c" 1* transformaties *1
.include "chk_stpl.c" 1* controle werkgebied/snelheden *1
1* Robot onafh. modules voor SRL *1
'include "profile.c" 1* bepalen snelheids profiel *1
'include "positio.c" 1* interpolatie met snelh.profiel*1
'include "initiali. c" 1* Initialisatie SLR programma *1
'include "splines.c" 1* procedures voor splines *1
1* Module voor communicatie (sterk RBS afh.) *1
'include "rbs_comm.c" 1* procedures communicatie RBS *1

De bovenste laag met bewegingen bevat op dit moment de volgende (gei"mple
menteerde en geteste) bewegingsmodules:

'include "smv.c" 1* straight moves *1
'include "circlemv.c" 1* circle moves *1
.include "ptpmv.c" 1* point to point(geen via_moves)*1
.include "axisdriv.c" 1* drive one axis by/to moves *1
'include "synmv.c" 1* synchroon moves *1
'include "lanemv.c" 1* lane moves *1
.include "wait.c" 1* wait a certain time *1

De structuur van de minimale SRL-applicatie bevat nu ook de definitie van een
toolvector:

'include "declare.h"

main()
{

toolvector = vectorc(x,y,z) 1* x,y,z zijn floats en
moeten een waarde hebben *1

endO;
}

In de bijlage 2 staan enkele voorbeeld programma's voor SRL5.
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Hoofdstuk 6

Gebruik software

In dit boofdstuk licbt ik kort toe boe bepaalde programma's gebruikt moeten worden.
Ret gaat om de drie versies van bet Robot Besturings systeem, voor bet VME rek,
en de bijbeborende SRL versies op de AT.

6.1 VME software

Op bet VME rek zitten drie 68xx-kaarten. Daarvan wordt de 6814 kaart als master
kaart gebruikt. Op deze kaart loopt dus bet masterprogramma dat de communicatie
met de AT en de regelaars coordineert.

Op de twee 682.5-kaarten kunnen diverse regelaars gei'mplementeerd worden. Tot
op beden is de tweede rekenkaart nog niet gebruikt. Er lopen weI al wat "dummy"
regelaars die verder nog geen link aansturen.

De VME software is logiscberwijs verdeeld in drie subdirectories (voor elke
kaart). Ret oude master programma met bet setpoint buffer nog op de master
kaart (par. 4.2) beet 'STP JlOLE'. De nieuwe versie (voor SRL.5 bestaat de oude
versie niet). beet 'RBS_HOLE'.

Deze file wordt gecompileerd met de batcbfile 'capl0' door in te typen: "caplO
stp_hole". Ais de file gecompileerd is, wordt deze gelinked met de instructie:
"lod68k @rbs_mj". Ret resultaat is een 'rbsJll.abs' file. Deze file kan naar bet
VME rek worden verzonden.

De reken programma's beten voor aIle drie de versies gelijk. Het programma voar
de eerste rekenkaart beet 'REKEN_QD', en voor de overige rekenkaarten 'REKEN_Q'
(de 'D' staat voor distributie). Voor de 682.5 kaarten moet je compileren met de
batcbfile cap20. Het linken gescbiedt met de intructie "lod68k @rbs-rl;" voor de
eerste kaart, etc.

De resulterende '* .abs' files kunnen in een keer verzonden worden met bet pro
gramma "sendall". Vroeger moest bet laden van de tweede reken kaart gebeuren
via de eerste kaart. Ik beb ontdekt dat de BIT3 kaart niet correct was ingesteld.

Let weI op dat bet programma SENDALL eventueel opnieuw gecompileerd moet
worden als de programma's in andere directories staan. Ook moet de BIT3 kaart
gereset worden met bet programma 'SETUP' als bet VME rek of de AT gereset zijn.

Ais de software op bet VME rek geladen is moeten de programma's nog gestart
worden. Dit gebeurt door de intructie "go2000" op de terminal te typen. De
master moet bierbij als laatste gestart worden!!!.

Voor meer informatie verwijs ik naar bet dictaat van P.R.Goossens [6]. De opzet
is immers nog grotendeels gelijk gebleven.
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6.2 SRL software op de AT

Er zijn twee versies van SRL. Voor drie en vijf assen. Verder is er een communicatie
module met het oude buffer op de master (STP _COMM) en een met het buffer op
de BIT3 (RBS_COMM).

Voor SRL_5 bestaat geen oude versie dus stp_comm dient alleen in combinatie
met SRL_3 gebruikt te worden. De software staat in twee subdirectories "SRL_3"
en "SRL_5".

Behalve de SRL modules zoals beschreven in paragrafen 3.11 en 5.5, zijn er nog
enige voorbeeld programma's aanwezig. De programma's 'DEM03' en 'DEM05'
laten voor alle bewegingen zien hoe ze gebruikt kunnen worden. Bij SRL_3 zit nog
een programma LANEDEMO welke posities die m.b.v. de joystick zijn opgeslagen
direct kan gebruiken. Ret programma leest de file met resolverstanden en legt met
de lanemove splines tussen de punten.

Voor aIle twee de versies, is er een SRL programma 'ROBOT' welke "robot
groep" schrijft. Verder is er nog 'SENDFILE' waarmee met files met resolverstanden,
(verkregen met teach-in of met SRL programma's OFF-LINE), verzonden kunnen
worden. Door een "pause code" toe te voegen ("000000") kun je de beweging op een
bepaalde plaats laten pauseren. Er is een file 'pop.res' aanwezig welke met 'teach-in'
gemaakt is (zie lit. [6] en fig. 4.4).

6.3 Aanwijzingen voor toevoegingen aan SRL

Wanneer er in de toekomst wijzigingen of toevoegingen aan het SRL arsenaal plaats
vinden zijn een paar zaken van belang. Het meest belangrijke is nog weI dat mensen
die de programmeertaal 'C' niet beheersen, zich deze eerst eigen maken. Na dit
opgemerkt te hebben, nog enkele tips aangaande het voortbouwen op SRL.

In de module 'GLOBALS' staan een aantal globale variabelen die door alle be
wegingen "up-to-date" gehouden MOETEN worden. Ook wanneer de beweging ze
zelf niet gebruikt.

De bewegingen in cartesische coordinaten gebruiken sommige variabelen die bij
bewegingen in joint coordinaten niet gebruikt worden (en andersom). Wil je nu deze
bewegingen door elkaar gebruiken, dan moeten deze variabelen door beide in acht
genomen worden. Ret betreft hier variablen die vorige posities, snelheden, hoeken
en vorige hoeksnelheden bevatten. In SRL_5 moet ook de vorige orientatie worden
bijgehouden.

Wanneer een nieuwe beweging wordt geschreven is het aan te raden de posities
met de routines "axstep" of "fr...step" te versturen. Deze routines houden automa
tisch de bovengenoemde variabelen bij.

Voor de via-Illoves is het nog belangrijk dat de opgegeven eindpositie (en evt de
eindorientatie) bewaard worden voor de volgende beweging.

Bij bewegingen die aileen interactief en on-line werken kan het zijn dat dat we
de bovenstaande gegevens verwaarlozen (bv follow _joystick doet dat). We kunnen
bepaalde gegevens immers direct van het RBS halen (wat off-line uitgesloten is). Het
is daarom aan te raden na zo'n beweging weer orde op zaken te stellen. Hiervoor
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zijn twee routines beschikbaar: "speed-llull" welke aile snelheids gegevens reset, en
"geLcurrenLpos" die de huidige positie en hoekstanden uit het RBS haalt.

Door een interactieve beweging met deze routines te beendigen, is het geen pro
bleem, als er onzorgvuldig met de globale gegeven is omgesprongen.

Uiteraard kan het geen kwaad om bepaalde routines eens te bekijken. Voor een
heleboel bewerkingen zijn routines beschikbaar. De beschrijving daarvan valt echter
buiten het bereik van dit verslag.
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Hoofdstuk 7

Conclusies

Het was de bedoeling om de universele baanbesturingssoftware voor robots uit te
breiden van aIleen positie besturing (3 assen), naar besturing van positie en orientatie
(aIle assen).

Het is gelukt om een flexibele beschrijvingsmethode te vinden voor de orientatie
van verschillende robots. We geven de orientatie aan met zogenaamde orientatie
hoeken. Deze hoeken hoeven niet voor iedere robot de zelfde fysische betekenis te
hebben.

Binnen de bewegingscommando's van de besturingssoftware maakt het niet uit
met welke robot gewerkt wordt. De bewegingen interpoleren gewoon de orientatie
hoeken syschroon aan de te doorlopen baan. AIleen de transformatie routines zijn
afhankelijk van de fysische betekenis die de orientatie-hoeken hebben. Aangezien de
transformaties altijd tot de robot afhankelijke modules van de besturingssoftware
behoren, is deze afhankelijkheid geen bezwaar.

Hoewel ik niet gewerkt heb aan het schrijven van transformaties voor de OSCAR,
is hier door anderen weI aan gewerkt. De SRL software bleek inderdaad ook voor
de OSCAR bruikbaar te zijn. Aan de robot onafhankelijke modules hoefde, zoals
bedoeld, niets gewijzigd te worden.
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Aanbevelingen

Ret RBS (robot besturings systeem) was nog niet voltooid. Ret RBS is daarom
voltooid (implementeren buffermode) en uitgebreid tot 5 assen.

Om problemen met de VME bus te verhelpen is het setpointbuffer (buffermode)
niet op de masterkaart geplaatst. Dit heeft als gevolg dat de 'foIlowmotion' en
de routines om data vanaf het RBS naar de AT te versturen niet werken in het
besturingssysteem voor 5 assen. Door de communicatie routines van VME naar de
AT te vervangen, zouden deze problemen opgelost kunnen worden.

Er zijn routines geschreven om data vanaf het RBS naar de AT te versturen.
Deze moeten weI nog getest worden. Daarna zou de foIlowmotion aangepast kunnen
worden met deze nieuwe routines. De foIlowmotion zou dan ook in de versie voor
5 assen werken.

De besturing met twee joysticks zou zodanig aangepast kunnen worden dat naast
de positie (tegelijkertijd) de orientatie bestuurbaar is. De keyboard besturing kan dit
weI maar is nog niet getest (de ASEA is vrij vaak defect geweest). Bij de keyboard
besturing moet in ieder geval de gewenste verhouding tussen de buffersize en het
aantal interpolaties (in de keyboard module) gezocht worden.

Ret toevoegen van een camera aan het robotsysteem, om daarmee de baanbe
rekening te sturen is, nu aile assen aangestuurd kunnen worden, ook een van de
mogelijkheden. Ret is nu namelijk mogelijk om de orientatie van de camera te
wijzigen. Voor het naadvolgsysteem is dit een essentiele vooruitgang. Ret naad
volgsysteem is immers vrij intolerant wat betreft de orientatie van de camera t.o.v.
naad. Zo moet de naad vrijwel loodrecht op de beeldlijnen van de camera staan
(zie [4]).

Ret programma ROBOSIM is bij het overzetten van de RP-310 (CPM computer)
naar de PC, beperkt gebleven tot 3 assen (zie lit. [8]). Ret zou voor het OFF
LINE programmerell zinvol zijn dat dit programma zo snel mogelijk uitgebreid word t
tot 5 assen. Aan deze uitbreiding wordt reeds gewerkt. Wat ik echter nog wi!
benadrukken is dat het tekenen van de robot zelf (naast de baan die het TCP maakt)
heel handig zou zijn. Ook ben ik een foutje tegengekomen. Bij het tekenen van de
versneIlingen (van de assen) geeft ROBOSIM (bij heel kleine snelheden) belachlijk
grote waarden.
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.1 SRL procedures

Module Straight MoVe.C

• void smove(vector dpl, float orient[OR.-AANT], float speed, float
acceleration, float duration): Berekent rechte baan (in cartesische
coordinaten) vanuit huidige positie naar de eindpositie dpl met als orientatie
orient. Eventueel kan de gewenste snelheid en versnelling nog opgegeven wor
den. Zie par. 3.6.1.

• void viaLsmove(vector dpl, float orient [OR.-AANT], float speed,
float acceleration, float duration, float smoothfac): id, met als extra
parameter een smoothfactor in mm. Zie par. 3.6.1.

• void via..smove(vector dpl, float orient [OR_AANT] , float speed, float
acceleration, float duration, float smoothfac): id.

Module CIRCLE MoVe.C

• float angle(vector vectl, vector vect2): Bepaalt hoek tussen vectoren
vect! emn vect2. Return: hoek in graden.

• vector loodvec(vector vcl, vector vc2): Bepaalt loodvector op vlak
waarin vel en vc2 liggen. Return: loodvector.

• void circlemove(vector dest, float desLor[OR.-AANT], vector tussen,
vector tussen....accent, float speed, float acceleration, float duration):
Berekent cirkelbaan (in cartesische coordinaten) vanuit huidige positie, door
positie tussen,naar dest. De eindorientatie wordt gegeven door desLor. Bij
3600 is een extra tussenpunt nodig. Eventueel kan de gewenste snelheid en
versnelling nog opgegeven worden. Zie par. 3.6.2.

• void viaLcirclemove(vector dest, float desLor[OR.-AANT], vector
tussen, vector tussen_accent, float speed, float acceleration, float
duration, float smoothfac): id, met nog een smoothfactor in mm. Zie
par. 3.6.2.

• void via_circlemove(vector dest, float desLor[OR.-AANT], vector
tussen, vector tussen_accent, float speed, float acceleration, float
duration, float smoothfac): id.

Module Point to Point MoVe.C

• void ptpmove(vector dpl, float orient[OR_AANT]): Beweeg zo snelmo
gelijk naar eindframe(dpl en orient). Zie par. 3.5.1.



Bijlage 1: "Overzicht SRL procedures" 53

Module SYNchrone MoVe.C

• void synmove(vector dpl ,float orient[OR-AANT], float speed, float
acceleration, float duration): Beweeg naar eindframe, en beweeg aIle assen
synchroon (evenlang). Eventueel kan de gewenste snelheid en versnelling nog
opgegeven worden. Zie par. 3.5.2

• void viaLsynmove(vector dpl ,float orient[OR-AANT], float speed,
float acceleration, float duration, float smoothfac): id, met als extra
parameter de smoothfactor in mm.

• void via...synmove(vector dpl ,float orient[OR-AANT], float speed,
float acceleration, float duration, float smoothfac): id.

Module AXIS DRIVe.C

• void drive....axis_by(no, alfa, speed, acceleration, duration): verdraai
as "no" met alfa graden. Eventueel kan de gewenste snelheid en versnelling
nog opgegeven worden. Zie par. 3.5.3

• void viaLdrive....axis_by(no, alfa, speed, acceleration, duration,
smoothfac): id met nog een smoothfactor in mm.

• void via_drive....axis_by(no, alfa, speed, acceleration, duration,
smoothfac): id.

• void drive....axis_to(no, alfa, speed, acceleration, duration): Rier geef
je de gewenste hoekstand ipv de verdraaiing op voor as "no".

• void viaLdrive....axis_to(no, alfa, speed, acceleration, duration,
smoothfac): id.

• void via_drive....axis_to( no, alfa, speed, acceleration, duration,
smoothfac): id.

Module LANEMoVe.C

• void lanemove(vector dpl, float orient[OR-AANT], vector plst[20],
float olst[20][OR-AANT], float speed, float acceleration): Legt splines
tussen een lijst van frames (posities in plst en de orientaties in olst). Tussen de
huidige positie en het eerste frame wordt versneld. Tussen de overige frames
worden splines met een gelijke constante snelheid gelegd. Gedurende de laatste
spline naar het eindframe (dpl en orient) wordt weer vertraagd. Zie par. 3.7

• void viaLlanemove(vector dpl, float orient [OR-AANT], vector
plst[20], float olst[20][OR-AANT], float speed, float acceleration,
float smoothfac): id met nog een smoothfactor in mm.

• void via_Ianemove(vector dpl, float orient[OR-AANT], vector
plst[20], float olst[20][OR_AANT], float speed, float acceleration,
float smoothfac): id.
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Module WAIT.C

• void wait(float time): Stuurt huidige positie gedurende time sec. Als time
nul is wordt gewacht op een toetsaanslag. Zie par. 3.8.1

Module JOYstick_MODe.C

• void follow~oystick(void):Doet niets als SRL off-line werkt. Werkt SRL
on-line dan wordt met een joystick de snelheid in het horizontale vlak be
paald. Met de andere joystick bepaal je de verticale snelheid. Door op een
'vuur' toets te drukken worden de huidige resolverwaarden opgeslagen (het
programma LANEDEMO laat zien hoe je deze direct weer kunt gebruiken).
Zie ook par. 3.8.2.

Module KEYboard_MODe.C

• follow_keyhoardO: Bestuur de robot met toetsen. Met x,y en z bepaal je
een stap in cartesische coordinaten. Met p,q en r de as hoeken. Met de SHIFT
toets bepaal je het teken van de stap. De grootte van de stap is evenredig met
snelheid waarmee de toetsen worden aangeslagen. Zie par. 3.8.3.

Module SPLINES.C

• void spline_interpolatie(vector a, float or--a[OR_AANT], vector h,
float or_h[OR--AANT], vector ta, vector th, float *firsLdis, float v):
Bepaal spline tussen frame a en b met constante baansnelheid. Vector ta geeft
de richtingsvector in frame a en tb in b. First-dis is de afstand die, door
afronding op gehele sampletijden, voor frame b gestopt wordt (de baanlengte
is immers vooraf onbekend). Eventueel kan de gewenste snelheid en versnelling
nog opgegeven worden.

• void ac_spline_interpolatie(vector a, float or--a[OR--AANT], vector h,
float or_h[OR_AANT], vector ta, vector th, float *firsLdis, float v jn,
float v_out, float ac, float smoothfac): bepaal spline met snelheidsverschil
tussen a en b.

Module GLOBALSl.C

• float sgn(float s): return waarde 1 of -1 afh. van teken s.

• float sqr(float x): return waarde x-kwadraat.

• float vlength(vector vect): return waarde is lengte vector vect.

• vector vectorc(float x, float y, float z): return: vector x,y,z

• float vdot(vector vectl, vector vect2): Return: inwendig product

• vector vmul(float mult, vector vect): Return: vect verlengt met fact.
multo
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• vector vdiv(float s, vector vect): Return: vect verkort met factor s.

• vector vadd(vector vectl, vector vect2): Return: sommatie vectl en
vect2

• vector vsub(vector vectl, vector vect2): Return: verschil vectl en vect2

• vector vcross(vector vectl, vector vect2): Return: uitwendig product

• void swap(float *x, float *y): omwisselen x en y

• void end0: beeindigen van een srl programma (close files)

• void send...hoek_to_dest(float as_hoek[AS...AANT]): verstuurt hoeken
naar gekozen DESTINATION.

• int send..:file_to_dest(char *filename): haalt hoeken uit een file en stuurt
die naar DESTINATION.

• void geLcurrenLpos(void): Haal huidige positie uit RBS. De globale vari
abelen vorigJlk, theta en tcp_pos worden hierbij veranderd.

Module INITIALlze.C

• void speed_null(void): reset globale snelheidsvariabelen

• void iniLmove(void): initialiseer SRL applicatie

Module WORLDl.C (asea)

• void iniLworld(void): definieer limieten van robot (pos, snelh. etc).

Module TRaNSFoRMl.C (asea)

• vector transJo_fr(angle,orient): bepaal positie en orientatie ( het frame)
uit robothoeken.

• int trans_fr...ro(vector P,float orient[OR_AANT)): bepaal robothoeken
uit frame.

Module CHeCKSTePl.C (asea)

• int check_position(ptrpos): test positie (in robothoeken).

• int checkJIlotion(ptrpos): test snelheden en versnellingen assen.

• void fr -step(pos,orient): test stap in frame.

• void ax-step(ptrpos): test stap in hoek veranderingen.
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Module PROFILE.C

• float adjusLtime(double time): rond tijd af op veelvoud Tsamp.

• void determ_profile(char c, float ac): bepaal snelheidsprofiei. Als input
is minimaal de afstand nodig (dist) en de beginsnelheid vO. In de header geeft
'c' het steIseI aan ('A 'xis of 'C'artesisch). Dit ivm default waardes. Met 'ac'
bepaal je de gewenste acceleraties. Return: v, a1, a2, t1, t2 en d.

• void timespec(float s, float speedO, float duration): bepaal snelheids
profiel als t 1,t2 en d gegeven zijn.

Module POSITIOn.C

• void delta-angle(float ptrtg[AS--AANT], float ptrpr[AS--AANT],
float ptrda[AS--AANT], vector pIe, float oriente[OR--AANT], vector
plb, float orientb[OR_AANT)): Deze procedure transformeert pIe (plaats
eind) en pIb (plaats begin) van frame-coordinaten naar robot-coordinaten. De
robot-coordinaten van pIe en pIb staan na afloop in ptrtg (target) en ptrpr
(present). De hoekverschillen staan in ptrda (delta).

• void calc_step(*ptrpI, *ptrv, t, al, a2): Deze procedure bekijkt in welk
deel van het sneIheidsprofieI je zit bij het bepalen van de positie. Als dit
vastgesteld is, wordt de nieuwe positie bepaald.

Module STP_COMM.C of RBS_COMM.C

• iniLsetp_commO: Initialiseer communicatie met RBS

• void read_from_VME(address_VME,address--AT,length_words): Lees
data uit VME rek.

• void write_to_VME(address_VME,address--AT,length_words): Schrijf
data naar VME.

• long read_status_rbslO: Lees statuswoord RBS

• int setup-rbs(int mode, int interpol, int cycle_time): Setup routine
voor mode, aantal interpolaties en cycletime RBS.

• read_resolverstandenO: Lees resolverwaarden

• synch-setp_commO: Zet RBS in buffermode.

• adjusLbuffer-size(long b-size): Aanpassen buffersize in buffermode.

• send-setpoints(assen): Zenden resolverwaarden naar RBS.
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.2 Overzicht programma's op de AT

Naast de SRL modules zoals beschreven in hoofdstuk 3.11 en 5.5, zijn er nog enkele
voorbeeld programma's en utility's beschikbaar:

3T05
DEM03
DEM05
FILTER
FM-STORE
INITASEA
JOYSTICK
KEYBOARD
LANEDEMO

RES2FRM5
RES2VECT
ROBOT
ROBOT5
SENDALL
SENDFILE

SENDOLD
SETUPRBS
ROBOSIM

LITT
SANS
TRIP
EGAVGA
POP

C
C
C
C
C
C
C
C
C

C
C
C
C
C
C

C
C
EXE

CRR
CRR
CRR
BGI
RES

Vul resolverfiles voor 3 assen aan tot 5
SRL demo voor SRL_3
SRL demo voor SRL_5
Filter 'pauses' uit resolver files
Start FollowMotion (store resolverwaarden)
Regel asea naar z'n initiele positie
Joystick besturing (SRL_3)
Keyboard besturing (SRL_3)
Lees resolverfiles en leg er splines tussen
(gemaakt met keyboard of joystick)
Maakt 'n framelijst van resoverfiles (SRL_5)
Maakt positielijst van resolverfiles (SRL_3)
SRL_3 demo, schrijft "ROBOTGROEP"
SRL_5 demo, schrijft "ROBOTGROEP"
Laad RBS software op VME-rek (met nieuw buffer)
Zend resoverfile naar RBS (gemaakt met Teach-in
of SRL off-line)
Laad RBS software met oude buffer variant
Stel RBS in (mode, interp., cyclustijd, etc)
Bekijk resolverfiles (grafische weergave
baan, snelh. etc), helaas alleen voor SRL_3.
Roort bij robosim
Roort bij robosim
Hoort bij robosim
Roort bij robosim
resolverfile (poppetje), bevat een stopcode
als tekenvlak eerste keer bereikt wordt.
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.3 Module transformaties

1**********************************************************************
*

VERSION X.xxTRANSFORM

orientatie toegevoegd

robot besturingssysteem
E.L.W Kreuwels

1990 oktober
1991 december
Turbo C 2.0
English

SRL APPLICATIONS
*.PRJ

Module name

History

Main Program
Project file

Project
Programmer(s)

Creation date
Last revision date
Program language
Document language

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
** ====================================================================
** DESCRIPTION: This module contains the transformation routines for
* the asea robot.
* Together with the Modules WORLD1 and CHECKSTP these
* are the only modules with robot depended code!!!

** LIST OF ROUTINES :

*
**********************************************************************1
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/* Transformatie routines: */

vector trans_ro_fr(angle,orient)
float angle[AS_AAHT];
float orient[OR_AAHT];

/* Deze functie voert een transformatie uit van robot
coordinaten naar frame-coordinaten. Omdat we de orientatie
aangeven met hoeken 4 en S wordt voor de asea alleen de positie
bepaald. Eis is dat de orientatie gerelateerd is aan (I,Y,Z)O.
De resolvers vd asea geven hoek 4 toc lOY vlak en hoekS tOY de ZO as
vermeerderd met een factor maal hoek4!!!. Hoek4 in onze software is
gedefinieerd tOY alleen ZO en dus indirect aan de resolverwaarde van
as4. Dus de orientatie hebben we all.
Hierbij maken we onderscheid tussen positie en orientatie.
Positie is de (x,y.z) vector P die naar het TCP wijst.
Orientatie is vanaf welke richting het TCP op die positie zit.
We zouden ook naar de positie het uiteinde link 3 kunnen
kijken (x',y',z') P'. Link 3 kan namelijk maar met 1 unieke
orientatie in een bepaalde positie komen.
We gebruiken daarom deze positie als tussen resultaat in de
berekeningen. De robotcoordinaten worden voorgesteld door
een aantal hoeken (de hoeken van de links).
Als Frame beschouven we positie TCP en h4 en hS.
De functie vordt aangeroepen door de volgende procedures:

ax_step
via1_drive_axis_by
via_drive_axis_by
via1_drive_axis_to
via_drive_axis_to

{ float r, Hi,
s [AS_AANT] ,
c [AS_AANT] ;

int i;
vector Vi, V4, positie;
float Vn, Vt;

/* ve starten met de bepaling van (x',y',z') */
for (i=O; i<AS_AAHT; i++)

{ s[i]=sin(RAD*angle[i]);
c[i]=cos(RAD*angle[i]);

}

/* bepalen de straal r loodrecht op de Z-as van P'
Maw de projectie van L2 en L3 op het I-Y vlak.
Belangrijk is te weten dat de hoeken vd asea (door parallellogram
constructie) tOY het horizontale vlak, of de Z-as zijn gedefinieerd.
Link1 tOY Z-as (initieel 0 graden), link 2 tOY Z-as, en de overigen
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tov XY-vlak.

Robot orientatie:

+ t
\ L3 p' t t

22 33333333 44444 t P
L2 22 I

22 I
22 2 I

111 I Y I
111 I I Ir

L1 111 II
111 +-------> X

Verder is draaiing van L1 van X naar Y positief gedefinieerd,
en voor L2 naar achteren en L3 en L4 omhoog positief.

r= (float)(L3*c[2]-L2*s[1]);

1* Uit de verdraaiing van link 1 en de lengte van r,
volgen de frame coordinaten (X',Y',2'). Dit is het uiteinde
Vanaf dit tussen resultaat wordt de eindpositie link 4 bepaald.

*1
positie = vectorc( (float)(r*c[O]),

(float) (r*s [0]),
(float)(L1 + L2*c[1] + L3*s[2]) );

positie is nu het uiteinde link3. lu de bijdrage van link4 en de
tool er nog bij.
We drukken de toolvector eerst uit in assenstelsel (x,y,z)4.
24 wijst in het verlengde van L4, Initieel wijst X4 omhoog en
Y4 ligt in het horizontale vlak.
De gegeven toolvector loopt van basis rcp (uiteinde L4)
tot de top van het rcp.
We definieren de initieele vector Vi die loopt van oorsprong assen
stelsel 4 tot de top rcp. Door deze initieele vector met hoek 5 te
roteren krijgen we de huidige toolvector uitgedrukt in assen stelsel
(X,Y,2)4

*1
Vi = toolvector;
Vi.z += L4;

1* deze initiele vector heeft een component loodrecht op 24 (Vn) en
in het verlengde (Vt), met Hi als initiele hoekverdraaiing van Vn
over 24.

*1
Vt = Vi.z;
Vn = sqrt( sqr(Vi.x) + sqr(Vi.y) );
if (VLyIIVLx)

Hi = atan2(Vi.y,Vi.x);
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else Hi = 0.0;

1* Xu kunnen we Vi uitdrukken is stelsel 4 (V4), afh van hoek S
Extra coplicatie is dat hoekS afh van hoek4 is. Als hoek4
toeneemt draait asS positief (met de klok mee). De resolverstand
blijft gelijk!!. De hier gebruikte hoek4 is die tOY de verticale
as ZO, en dus niet rechtstreeks gekoppeld aan de resolver!! *1

V4 = vectorc( Vn*cos(Hi+RAD*angle[4]), Vn*sin(Hi+RAD*angle[4]), Vt);

1* Xu bijdrage V4 aan P' (uiteinde link3) toevoegen om P (top rcp) te
krijgen.
Eerder is de projectie r op het X,Y vlak bepaald van P'.
X4 en Z4 geven een projectie in het verlengde van r. (liggen altijd
in een verticaal vlak door de ZO as).
We maken r nu gelijk aan deze extra projectie in verlengde oude r:

*1
r = ( c[3]*V4.z - s[3]*V4.x );

1* Y4 geeft een projectie loodrecht op r. Dus bijdrage aan x en y *1
positie.x += (float)( c[O]*r + s[0]*V4.y );
positie.y += (float)( s[O]*r - c[0]*V4.y );

1* X4 en Z4 geven ook bijdrage aan ZO afhankelijk van h4 tOY XYO-vlak:
*1
positie.z += (float)( s[3]*V4.z + c[3]*V4.x );

1* positie is nu uitgebreid tim top rcp
nu moet de orientatie nog bepaald worden. Bij de ASEA is deze
gegeven mbv de laatste twee robot hoeken

orient[O] = angle[3];
orient[1] = angle[4];

return positie;
}
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int trans_fr_ro(vector P,float orient[OR_AANr])
1* Deze functie voert een transformatie uit van frame-

coordinaten (X,Y,Z,hoek4 en hoek5) naar robotcoordinaten (hoeken).
Gegeven is vector P naar de top vh rcp. De eerste stap is om mbv
de orientatie P' te bepalen. P' wijst naar de oorsprong van (X,Y,Z)3.
Bij de asea is dat uiteinde link3.

Omdat de asea slechts 5 vrijheidgraden heeft, zijn veel orientaties
uitgesloten.
(een 'kromme' tool geeft overigens extra mogelijkheden). Bij de oscar is
'elke' orientatie mogelijk. Hier is het probleem dat er meerdere hoek
combinaties de zelfde orientatie kunnen opleveren.
Daarom is gekozen om de orientatie uit te drukken in h4 en h5.
Waarbij de hoeken tOY vlakken in (X,Y,Z)O zijn gegeven. Dit moet omdat
de orientatie altijd gerelateerd is aan stelsel o.
Deze orientatie is altijd mogelijk en eenduidig.

We beginnen met de bepaling van V4 (zie ook transfrm_ro_fr). Deze
vector van de oorsprong stelsel 4 tot de rcp projecteren we op
het Xya vlak. Hierbij onderschieden we V4pt in het verlengde van de
projectie van P'(Pap) op het zelfde vlak en V4pn loodrecht op de projectie
van P'.

Op dit punt wordt een grove check gedaan of het punt weI bereikbaar is.
Het gaat hier niet om het werkgebied vd robot, maar of het punt uberhaupt
weI bereikt kan worden indien de robot aIle hoeken aankan. Zoniet lopen
we het risico dat de tranformatie routines 'crashen'. We kijken of het
punt binnen een bol rond de top van link1 ligt met een straal ter lengte
L2+L3+Vt. Verder liggen link 1 tim 3 in een vlak door de Z-as (ongeacht
de hoeken). Dit houdt in dat P (vector naar top rcp) nooit dichter dan
V4pn bij de Z-as kan liggen.

Pythagoras levert de relatie dat sqr(Pap+Vt)+sqr(Vn)=SQR(Pp) met
Pp de projectie van P.
Hieruit lossen we Pap op en z'n hoek in het XOY-vlak. Daaruit volgen
dan P'x en P'y.
P'z voIgt vrij direct uit V4.

P'(Pa) wordt omgezet in hoeken 1 tim 3.

vector
float

float

int

Vi,V4,Pa;
Vn,Vt,
Hi=O.O,
Hpap=O.O,
Pap,V4pt,V4pn,Rp;
j,js,alfa,beta,za,
r_12,h_12;
i;

1* bepaal Vinit in assenstelsel 4 *1
Vi = toolvector;
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/* deze initiele vector heeft een component loodrecht op Z4 (Vn) en
in het verlengde (Vt). met Hi als initiele hoekverdraaiing van Vn
over Z4.

*/
Vt = VLz;
Vn = sqrt( sqr(Vi.x) + sqr(Vi.y) );
if (VLxIIVLy)

Hi = atan2(Vi.y.Vi.x);

/* Hu kunnen ve V4 (afh van hoek 5) bepalen: */
V4 = vectorc( Vn*cos(Hi+RAD*orient[l]). Vn*sin(Hi+RAD*orient[l]). Vt);

/* We projecteren V4 nu op lOY vlak. Hierbij onderscheiden ve de projectie
V4pn en V4pt en refereren aan lOY mbv hoek4.

*/
V4pn = V4.y;
V4pt = cos(RAD*orient[0])*V4.z - sin(RAD*orient[0])*V4.x;

/* We testen nu of P binnen het bereik vd robot ligt (als alle hoeken
zouden mogen) en of P niet dichter dan V4pn bij de Z-as ligt (Rp is
afstand P tot Z-as).

*/
Rp = P.x*P.x+P.y*P.y;
if ( (Rp+sqr(P.z-Ll» > sqr(L2+L3+Vt) I I (Rp < V4pn*V4pn) )

{

printf("\nTRAHSFORM ERROR: Point out of robot range ... \n");
return(1) ;

}

/* projectie P: Pp = sqrt(P.x*P.x + P.y*P.y) = sqrt(Rp)
pythagoras: sqr(Pp) = sqr(Pap+V4pt) + sqr(V4pn)

*/
Pap = sqrt(Rp - V4pn*V4pn) - V4pt;

/* Bepalen hoek Pap in 10Y-vlak. Dit is hoek tussen P en pI plus
hoek P tOY 10. We moeten oppassen voor de situatie (qua hoeken
voor de asea niet mogelijk. maar die test vordt hier niet gedaan)
dat alle links inclusief tool verticaal staan. We veten theta[O]
dan niet. en houden dan maar de vorige vaarde aan.
Hiermee veten ve P'x en Ply

*/
if (P.xIIP.y)

Hpap = atan2(P.y,P.x); /* hoek P in 10Y-vlak */
else

{

Hpap = RAD*vorig_hk[O];
/* vorige hoek P. Als V4pt > 0 is, dan is Pap negatief. */
printf("Warning: Ho solution found for angle linkl, used old value!! \n");
/* don't change old value theta[O] */

}
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if (V4pnll(Pap+V4pt))
Hpap += atan2(V4pn,Pap+V4pt); /* evt hoek tussen P' en P */

Pa.x = Pap*cos(Hpap); /* teken Pap is van belang! */
Pa.y = Pap*sin(Hpap);

/* de Z projectie wordt bepaald door X4 en Z4: */
Pa.z = P.z - ( cos(RAD*orient[0])*V4.x + sin(RAD*orient[0])*V4.z );

/* Pa (P': lees a als accent) kunnen we nu gebruiken om de
hoeken 1,2 en 3 te bepalen.
za is hoogte verschil tussen top L1 en P'
j de afstand tussen Top L1 en P' (js is j*j)
alfa is de hoek tussen j en XOY vlak
beta is de hoek tussen j en L2.
Let op: de hier gebruikte methode is niet die beschreven
is door J.B.Antonissen omdat hij nog werkte met een hoek gamma
tussen link 2 en 3. Deze loste hij op met de cosinus regel. hierdoor
'crahst' zijn algoritme indien beta> 180 graden. Beta is daarintegen
altijd < 180!!

*/
za=Pa.z-(float)L1;
js=Pap*Pap + za*za;
j=sqrt(js);

/* alfa is hoek j tOY XOY-vlak, beta is hoek tussen j en link2.
en gamma de hoek tussen L2 en L3.
Beta voIgt uit de cosinus regel:
L3*L3 = L2*L2 + js - 2*L2*j*cos(beta)
theta[1] = alfa + beta - 90graden.

*/
alfa = (float)atan2(za,Pap);
beta = (float)acos«js - L3*L3 + L2*L2)/(2*j*L2));

/* bepalen theta[2] mbv hoogte top link2 ( h_12 ) en de afstand
tot de Z-as ( r_12 ). We nemen hier alfa + beta. inprincipe
is alfa - beta ook een oplossing. De hoek tussen link2 en link3
is dan > 180graden. Bij de oscar kan dit en moet gekozen worden
voor de hoek die het dichtst bij de vorige hoek ligt.

*/
h_12 = L1+L2*sin(alfa+beta);
r_12 = L2*cos(alfa+beta);

theta[O] = Hpap;
theta[l] = (alfa+beta)-0.5*PI;
theta[2] = atan2( Pa.z - h_12 , Pap - r_12 );
for (i=O; i<3; i++) theta[i] = theta[i] * DEG;
for (i=O; i<OR_AANT; i++) theta[i+3] = orient[i];
return(O) ;

}
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.4 Module Determine Profile

1**********************************************************************

*
VERSION X.xx

In october profile has been totally rewritten
because of the false algoritmes which where used.

1990 oktober
1992 january
Turbo C 2.0
English

SRL APPLICATIONS
*.PRJ

In december 91 I added the function timespec.
This function calculates a1,a2 and v in cases
we already know t1, t2, vO and d.
Originally this function was used in the module
synmove. Because we change the orientation axis
synchronously with the position, the function is now
also used in al modules with carthesian movements.

robot besturingssysteem
E.L.W Kreuwels

PROFILE* Module name
*
* Main Program
* Project file
*
* Creation date
* Last revision date
* Program language
* Document language
*
* Project
* Prograrnmer(s)
*
* History
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

In january 92 I fixed a bug which could occure
is we had a profile with only d given, a large
vO and a short distance and duration.

* ====================================================================
*
* DESCRIPTION:

*
Deze module dient om een snelheidsprofiel te bepalen. Oat gebeurt aan de
hand van de afleidingen van P.A. Coster's afstudeerverslag "off-line
baanberekening voor een industiele robot". Formules nummers zijn dus
formules in het verslag van Coster.
We gaan er telkens van uit dat er een positieve afstand wordt afgelegd. Maw
het oppervlak van het Snelheidsprofiel moet positief zijn.

*
* LIST OF ROUTINES :

*
**********************************************************************1
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float adjust_time(double time)
/* Deze functie krijgt een reele vaarde als invoer die een

tijdstip voorstelt. De functie rondt deze vaarde af op een
geheel aantal malen de sampletijd. De afronding gebeurt naar
het dichtst bijgelegen moment dat een geheel aantal malen de
sampletijd omvat.
Wordt gebruikt in det_profile()

*/
{

return floor«time/Tsamp)+0.6)*Tsamp;
}

void timespec(float s, float speedO, float duration)
/* Deze procedure berekent de snelheid tijdens de

eenparige beveging, de versnelling en de vertraging.
Hierbij vorden de tijden t1,t2,duration en de afstand s
bekend verondersteld.
De overige grootheden a1,a2,v van het snelheidsprofiel vorden
herberekend.

*/
{ if (duration==O.O)

{v = 0.0;
a1 = 0.0;
a2 = 0.0;
t1 = 0.0;
t2 = 0.0;

}

else
{ /* changed by E.Kreuvels: */
if (duration < 1.6*Tsamp) duration = 2.0*Tsamp;
if (t1==O.O) t1 = Tsamp;
if (t2==0.0) t2 = Tsamp;
v = (2*s-speedO*t1)/(duration + t2 - t1);
a1 =(v-speedO)/t1;
if (t2==d) a2 = 0.0;
else a2 = v/(duration-t2);

}
}
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void determ_profile(char c, float ac)
/*
Deze procedure maakt gebruik van de volgende variabelen:
dist de afstand van de af te leggen weg (teken: -/+)
vO de beginsnelheid (teken: -/+)
c geeft de soort beweging weer:

'A' : voor een assen beweging
'C' : voor een carthesische beweging

ac geeft de absolute acceleratie voor versnellen en vertragen

De procedure bepaalt een (niet uniek) snelheids profiel waarbij niet
gegeven waardes voor v en a uit GLOBALS gehaald worden. Een profiel
wordt met de volgende variables omschreven:

de beginsnelheid vO
de tijd tl (tot hier wordt versneld/vertraagd als vO <> v is)
de tijd t2 (vanaf hier wordt de vertraging ingezet)
de totale tijdsduur d
de snelheid v waarmee (eventueel) eenparig wordt bewogen
de versnelling al van het tijdstip 0 tot het tijdstip tl
de vertraging a2 van het tijdstip t2 tot het tijdstip d

meestal is a2 positief omdat vertraagd wordt.

De werking van de procedure is als voIgt
op te splitsen in twee gevallen:

1) De waarde van d (de tijdsduur van de beweging) is nul.
In dit geval wordt de tijdsduur onbekend verondersteld
Als de waarden van v en al ook onbekend zijn, dan worden
voor deze waarden eerst de default-waarden genomen. De
procedure berekent dan dus vervolgens de tijden tl, t2
en d en de waarden van v, al en a2.

2) De waarde van d (de tijdsduur van de beweging) is ongelijk
aan nul. In dit geval is de tijdsduur duidelijk gedefinieerd
en moet het snelheidsprofiel zodanig berekend worden dat de
opgegeven tijdsduur d gehaald wordt. Buiten de tijdsduur d
kan ook de waarde van ac opgegeven zijn.
Is dit niet het geval, dan worden al en a2 berekend. De waarde
van v wordt vervolgens aangepast aan de waarden van al, a2 en d.
In plaats van ac kan ook v (de snelheid tijdens de eenparige
beweging) gegeven zijn, zodat al en a2 worden aangepast.
Is zowel de waarde van d van v en de waarde van ac gegeven,
dan wordt de waarde van d genegeerd (feitelijk mogelijkheid 1).
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BLOKSCHEMA DETERM_PROFILE:

<zijn zowel a als v gegeven> ---ja---[ d=O ]
I I
+-----------------------------------+

< d O? >---ja---------+
nee I

[neem default waardes voor a en v als ze nul zijn]
[teken al = sign(v-vO), bepaal voorlopige waarde
tl (uitgaande van eenparig stuk (5.4»]

I
<is de afstand met deze tl groter als grenswaarde(5.5)?>

I I
I +---[ja bepaal ook t2 met (5.6)]-----------+
I I
+---[nee gebruik 5.11 of 5.12 voor profiel I

zonder eenparig stuk]-----------------------+

[bereken minimale versnellingen al en a2 voor profiel
zonder eenparige beweging]

<is v gegeven?>-----nee----------------------+
I I
Ija I

[kijk of V tussen Vmin en Vmax zit I
Dit is anders voor pos. en neg. al] I

I I
<V binnen grenzen?>-----nee------------------+

I I
I ja I

[bepaal tl,t2 en bijhorende al,a2 I
weer andere methode afh van teken al] I

I
<is a gegeven?>--nee---+

Ija I
<A_geg > A_min?>--nee--+

I ja I
[ A = A_geg] [A=a_default]

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

[ Bereken tl, t2 ]
I

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

[bepaal met dist,vO,d,tl en t2 de definitieve v,al en a2]
I

[ERD]
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{ float a_hulp,v_hulp,s_hulp,a_default,v_default,wortel,grensafstand;
if «fabs(dist) < 1E-5) tt (fabs(vO) < 1E-5»
{ a1 = 0; t1 = 0; v = 0;

a2 = 0; t2 = 0; d = 0;
returnj 1* geen profiel *1

}

else
{ if (c=='C') 1* cartesisch stelsel *1

{ a_default = A_CART_DEF; v_default = V_CART_DEFj }
else 1* assen stelsel *1
{ a_default = A_AXIS_DEF; v_default = V_AXIS_DEF; }

1* de afstand is positief verondersteld, dus een positief
oppervlak onder het snelheids profiel.

*1
if (dist < 0)
{ s_hulp = -distj v_hulp = -vOj }

else
{ s_hulp =dist; v_hulp =YO; }

1* s_hulp correspondeert nu met de positieve afstand en
v_hulp met de bijbehorende begin snelheid

*1
1* testen of zowel ac als v gegeven is,

als dat zo is vervalt de tijdsduur d
*1
if (ac tt v) d = OJ

}

1* EERSTE MOGELIJKHEID: *1
if (!d) 1* duur d niet gegeven *1

{

1* indien de waardes voor ac en v niet zijn gegeven
wordt de default waarde genomen

*1
if (lv) v = v_defaultj
if (lac) ac = a_default;
1* we kunnen nu a1 en a2 toekennen *1
a1 = sgn(v-v_hulp)*ac;
1* we nemen even aan dat er ook een eenparig stuk is en dat a2

dus vertraagd *1
a2 = ac;
1* nu kunnen de tijden t1 en t2 bepaald worden. We beginnen met het

testen voor eenparige snelheid.
formules 5.4 en 5.5 gelden zowel als vO groter danwel kleiner dan
v is ! l

*1
t1 = fabs( (v-v_hulp)/ac ); 1* p.a. coster form. (5.4) *1
if (s_hulp > 0.5*«v + v_hulp)*t1 + sqr(v)/ac»/* (5.5) *1
{ 1* De af te leggen afstand is groot genoeg om ook nog een stuk

met eenparige snelheid af te leggen
*1

t2 = (s_hulp - 0.5*v_hulp*t1)/v + 0.5*(t1 - v/ac); 1* (5.6) *1
}
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else
/* de af te leggen afstand is te klein; de maximale

snelheid v kan hierdoor niet gehaald worden. Er
vordt nu slechts versneld en vertraagd, de beveging
met eenparige snelheid vordt niet uitgevoerd.
Zovel de tekens van al en a2 als de waarde tl worden
opnieuw bepaald. Bet teken van al is afhankelijk van
de grenswaarde tl=t2=0 en VO > O. maw alleen vertraging

*/
{

if «v_hulp > 0) aa (s_hulp < 0.6*sqr(v_hulp)/ac»
{ /* stoppen met een overshoot (6.12) */
al = -ac; /* in dit uitzonderlijke geval wordt eerst */
a2 = -ac; /* vertraagd en dan versneld */

}

else
{ /* geen overshoot (5.11) */
al = ac; /* versnellen en dan vertragen */
a2 = ac;

}

/* het teken van al bepaalt of de onderstaande formule 5.11
of 5.12 is */

tl = (-v_hulp + sqrt(0.5*sqr(v_hulp) + s_hulp*al»/al;
t2 = tl;

}

/* controle van de tijden.
tl=O, d=t2 en d<1.5*Tsamp kunnen aanleiding zijn voor
numerieke fouten.

*/
d = adjust_time(fabs(v/al) + t2); /* (5.2) */
tl = adjust_time(tl);
t2 = ~djust_time(t2);

}

/* TWEEDE MOGELIJKHEID: */
else
{ /* tijdsduur d is gegeven. Wat we nu doen hangt af van v en ac

Ze zijn zeker niet beide gegeven (want dan werd d=O gemaakt).
Als ze beide niet gegeven zijn nemen we de default
acceleratie. We kijken dus of v gegeven is of niet.

*/
/* eerst een prafiel zander eenparig stuk bepalen.

We beginnen met de bijbeharende versnellingen
al en a2 wat dus de minimale acceleraties zijn

vartel = (sqr(s_hulp) - v_hulp*d*s_hulp + 0.5*sqr(v_hulp*d»;
if (vartel > 0) /* met afrandingen kun je net -0 halen */

wortel = 2 * sqrt(wartel);
else

wartel = 0;
grensafstand = 0.5 * v_hulp * d;
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if (s_hulp < grensafstand) 1* a1 < 0 eis! *1
a1 = -fabs«v_hulp*d - 2*s_hulp + wortel)/(d*d»; 1* (5.13) *1

if (s_hulp == grensafstand)
a1 = -v_hulp/d;

if (s_hulp > grensafstand)
1* s_hulp is groter; dit houdt tevens in dat vO < v in het

snelheidsprofiel ! dus a1 > 0 *1
a1 = fabs«v_hulp*d - 2*s_hulp - wortel)/(d*d»; 1* (5.13) *1

a2 = a1;

if (v) 1* v is gegeven *1
{

1* Deze mogelijkheid is niet afgeleid door P. Coster.
Ook hier moet worden uitgegaan van twee situaties:
vO > v en vO < v.
We gaan uit van (5.1 tim 5.3) waarbij we in (5.3) t1 en
t2 weg werken:

dist = v*d - 0.5*(v-vO)*(v-vO)/a1 -0.5*v*(d-d+v/a2)
= v*d - 0.5*( sqr(v-vO)/a1 + sqr(v)/a2 )

Bier is a1 als vernelling en a2 als vertraging gedefinieerd.
We willen v testen op z'n maxima en minima. Dat kan indirect
door te kijken wat de waarde van dist doet afh. van a1 en a2.
Een begrenzing voor v vinden we bij maximale acceleratie.
Een tweede begrenzing vinden we bij minimale acceleratie.

Als a1 positief is (versnelling en dan vertraging):
- met max acceleratie vinden we max haalbare dist.
- met min acceleratie de min haalbare dist. (bij gegeven v)
als de gewenste afstand hier tussen ligt is v ook goed.

Als a1 negatief is (vertraging en dan versnelling) is de
minimale snelheid <= 0 (remmen met evt overshoot). Als we
uitgaan van een positieve snelheid v hoeven we nu alleen
de bovengrens van v te testen.

- met max acceleratie vinden we nu de min. dist bij gegeven
snelheid. deze moet dus kleiner zijn dan gewenst.

Als V buiten de grenzen ligt maken we V=O, anders kunnen we
beginnen met t2, door in (5.3) t1 weg te werken met (5.1)
Verder weten we dat a1 = a2 (be ide positief) als a1 > 0
en anders is a1 = -a2.
We kunnen (5.2) gebruiken om a1 uit (5.1) weg te werken.
Uit de resulterende formule kunnen we t2 halen.
resultaat:

(2*v*(d*v-s_hulp»
t2 = d - ----------------------------------------

«a1/fabs(a1»*sqr(v-v_hulp) + sqr(v»
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V is kleiner dan Vmax. Opgemerkt dient te
zo kunt inzien dat Vmax altijd kleiner is
dat de noemer naar nul gaat voor v =vO/2

*/
if (a1 < 0)

{

if (s_hulp > (v*d - (sqr(v)
{

/* worden dat je
dan VO/2, dus
geeft niet

/* v was te groot */

*/
t2 =
a2 =
a1 =
t1 =
t2 =

}

else
v=O;

d - (2*v*(d*v-s_hulp»/(sqr(v) sqr(v-v_hulp»;
v/(d - t2);
-a2;
adjust_time(fabs«v - v_hulp)/a1»;
adjust_time(t2) ;

}

else /* a1 > 0 */
{

if( (s_hulp < (v*d - (sqr(v) + sqr(v-v_hulp»/(2*a_default») tt
(s_hulp> (v*d - (sqr(v) + sqr(v-v_hulp»/(2*a1» )

{ /* v is groter dan Vmin en kleiner dan Vmax */
t2 = d - (2*v*(d*v-s_hulp»/(sqr(v-v_hulp) + sqr(v»;
a1 = v/(d - t2);
a2 = a1;
t1 = adjust_time(fabs«v - v_hulp)/a1»;
t2 = adjust_time(fabs(t2»;

}

else /* v buiten de grenzen */
v = 0;

}
}

if (!v) /* v niet gegeven, of bleek buiten de grenzen Vmin en Vmax
te liggen */

{

/* Vergelijken min. acceleraties met gewenste acceleraties.
In principe betekent het nemen van een grot ere acceleratie
dan de minimale waarde dat er een eenparig stuk krijgen.
t1 zal hierdoor kleiner worden! !! --> als t1 nul wordt hebben
we de maximale positieve acceleratie a1 !!!.
Als de gewenste acceleratie groter is dan deze maximale waarde
moet a1 negatief zijn (maar a2 positief en v > 0).

Als a1 negatief is hebben we een snelheids profief met vo > v.
(we kennen v overigens nog niet)
Is a1 > 0 hebben we een normaal profiel dat eerst versneld
en dan vertraagd wordt. P. Coster paste de oplossingen (5.14)
en (5.15) dmv absolute waardes aan voor het geval dat a1 en a2 van
teken verschilde (5.16 en 5.17). Deze formules zijn echter fout
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omdat dit oplossingen van een 2e graads functie Z1Jn, terwijl
voor a1 = -a2 de functie 1e graads wordt. (de tussenoplossingen
staan niet in zijn verslag.)

*/
if (!ac) ac = a_default; /* default waarde als niet gegeven */
if (a1 >= 0)

{

/* als ac kleiner is dan de minimale waarde dan
vervalt deze en nemen we a1 en a2 */

if (a1 < ac)
{ /* gewenste acceleratie groter dan noodzakelijk,

er is tijd voor een eenparig stuk.
Indien vO > 0 moeten we nog controleren of ac groter is
dan een bepaalde grens. lamelijk bij positieve a1 is het
minimale oppervlak die bij t1=0.
We moeten dus kijken of ac groter is dan de acceleratie
die de gewenste afstand oplevert bij t1 = O.
zoja dan moet a1 = -ac ipv +ac worden.
Als t1=0: s=vO*t2+0.S*vO*(d-t2) = 0.S*vO*(d+t2)
ac = vO/(d-t2) = vO/(d-(2s/vO-d)) = vO/(2*(d-s/vO))

*/
a1 = ac;
a2 = ac;
if (v_hulp > 0)

if(ac > (v_hulp/(2*(d-s_hulp/v_hulp)))
a1 = -ac;

}
}

else /* a1 < 0 */
if (-a1 < ac)

a1 = -ac;

/* als a1 > 0: a1 en a2 beide bepaald anders aIleen a1 */

if (a1 >= 0)
{

/* we mogen (S.14) en (S.1S) gebruiken. Dit zijn de twee opl
die volgen uit (S.3) waaruit mbv (S.2) t2 is weggewerkt:

s = v*d - 0.S*(t1*(v-vO) - sqr(v)/a2)
V-YO = a1*t1 (S.1) dus
s = v*d - 0.6*(a1*sqr(t1)-sqr(v)/a2)
invullen v = vO + a1*t1 en dat a1*a1 = a2*a2:

s = vO*d-sqr(vO)/(2*a2)+(a1*d-(a1*vO)/a2)*t1 
sqr(t1)*(a1+a2)/2

Als a1 positief is, is dit een 2e graads functie die met
de abc formule S.14 en S.14 oplevert. t2 voIgt ook uit
t1 met de relatie t2=d-v/a2=d-(vO+a1*t1)/a2
Als a1 negatief is vervalt de kwadratische term (a1+a2)=0!



Bijlage 4: "Determine Profile" 74

Wanneer de gewenste acceleratie kleiner is dan de minimale
waardes al , a2 nemen we deze ipv ac. Is ac niet gegeven
dan nemen we de default waarde.

*/
wortel = (d*d)/4 -(vO*vO)/(4*al*al)+(d*v_hulp)/(2*al) - s_hulp/alj
if (wortel > 0)

wortel = sqrt(wortel);
else

wortel = 0; /* voor het geval wortel -0 is */
tl=adjust_time(fabs(d/2 - v_hulp/(2*al) - wortel»j /* (5.14)*/
t2=adjust_time(fabs(d/2 - v_hulp/(2*al) + wortel»j /* (5.15)*/

}

else /* al < 0 en vO >= 0 */
{

/*
vO >= v; dus (5.14) en 5.15) gelden niet.
We weten nog niet of v positief of negatief is en dus is het
teken a2 nog onbekend.
We vergelijken daarom de afstand s met die als v=O:

*/
if (s_hulp >= (v_hulp*v_hulp)/(-2*al» /* v moet positief zijn */

{

a2 = -al; /* 5.14 en 5.15 gelden hier niet */
/* We moeten nu tl en t2 berekenen:

s = vO*d-sqr(vO)/(2*a2)+(al*d-(al*vO)/a2)*tl -
sqr(tl)*(al+a2)/2

er geldt: al = -a2 met a2 positief. Resultaat:
tl = (s-vO*d+sqr(vO)/(2*a2»/(al*d+vO)
t2=d-v/a2=d-(vO+al*tl)/a2
dus:
t2 = d - vO/a2 - (al/a2)*tl met al = -a2

*/
tl=(s_hulp-v_hulp*d+(sqr(v_hulp)/(2*a2»)/(al*d+v_hulp);
t2=(d-v_hulp/a2 +tl);
tl=adjust_time(fabs(tl»;
t2=adjust_time(fabs(t2»j

}

else /* v,al en a2 negatief */
{

a2 = al;
/* we mogen (5.14) en (5.15) gebruiken. Dit zijn de twee opl

die volgen uit (5.3) waaruit mbv (5.2) t2 is weggewerkt:
s = v*d - 0.5*(tl*(v-vO) - sqr(v)/a2)
V-YO = al*tl (5.1) dus
s = v*d - 0.5*(al*sqr(tl)-sqr(v)/a2)
invullen v = vO + al*tl en dat al*al = a2*a2:
s = vO*d-sqr(vO)/(2*a2)+(al*d-(al*vO)/a2)*tl -

sqr(tl)*(al+a2)/2
Als al = a2. is dit een 2e graads functie.

*/
wortel = (d*d)/4 -(vO*vO)/(4*al*al)+(d*v_hulp)/(2*al) - s_hulp/alj
if (wortel > 0)
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}

}

wortel = sqrt(wortel);
else

wortel = 0; 1* voor het geval wortel -0 is *1
t1=adjust_time(fabs(d/2 - v_hulp/(2*a1) - wortel»; 1* (5.14)*1
t2=adjust_time(fabs(d/2 - v_hulp/(2*a1) + wortel»; 1* (5.15)*1

}

}

1* afronden d op minimaal 2 sampletijden
dit mag pas na het bepalen van de diverse parameters

d = adjust_time(d);

1* De berekende tijden moesten afgerond worden met adjust_time.
Daarom worden v,a1,a2 opnieuw berekend aan de hand
van t1,t2.dist en d (formules 5.18 tim 5.20). lu wordt weer
gebruik gemaakt van dist en vO ipv s_hulp en v_hulp omdat
het teken voor het eindresultaat weI van belang is.

if (d < 1.5*Tsamp) d = 2.0*Tsamp;
if (t1==O.O) t1 = Tsamp;
if (t2==0.0) t2 = Tsamp;
v = (2*dist-vO*t1)/(d+t2-t1);
a1 =(v-vO)/t1;
if (t2==d) a2 = 0.0;
else a2 = v/(d-t2);

}
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